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Prof. Dr. Nilgün Caner SARP
Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları; 

İlkini 14-15 Nisan 2016 Tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde Gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası 
Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresini tamamlamış bulunmaktayız. Bu ilk buluşmamızda bizleri 
yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza en içten dileklerimizle minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yılda 
bir kez gerçekleştireceğimiz ve devamlılık esasına dayalı olarak farklı disiplinlerle ortak çalışmaların 
bilim dünyasına kazandırılmasına her türlü katkıyı sağlamak istemekteyiz. Bu kongremizde bizleri 
kurumsal ve kişisel olarak destekleyen bilim dostlarına da ayrıca teşekkür etmek isteriz. Günümüzde 
oldukça önemli olan anne ve çocuk sağlığı ile eğitimi konusunda başta gelişmemiş ve gelişmekte olan 
dünya ülkelerindeki sorunları birlikte tartışarak çözüm önerileri bulmaya gayret ettik. Kongremiz 2014 
yılı aralık ayı itibariyle tüm bilim dünyasını insanlarına duyrulmaya başlamıştır. İlk duyuru itibariyle 
kongremize toplam 329 bildiri gelmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesinde aktif görev alan tüm bilim 
kurulu ve yürütme kurulu üyelerimize de minnet borçlu olduğumuzu ifade etmeden geçemeyeceğiz. 
Ayrıca kongrenin organizasyonunda aktif olarak çalışan tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Kongremizin ikincisini 2017 yılında yine Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirme arzusu 
içindeyiz. Farklı disiplinlerden çalışmalar ile bakış açılarının bir araya getirilerek daha farklı çözüm 
önerilerinin oluşturulmasına katsı sağlamak asıl amaç ve gayemiz olacaktır. İlk kongremizde bizleri 
destekleyen Üniversitelere, STK ve Welborn Hotel Yönetimine yine şükran ve teşekkürlerimizi ifade 
eder, bir sonraki bulumamızda görüşmek ümidi ile hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler dileriz. 
Saygılarımızla…
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KONGRE BAŞKANI 
Prof. Dr. Nilgün Caner SARP

(Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü)

 
KONGRE EŞ BAŞKANLARI 

Prof. Dr. Nevin ŞAHİN
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Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK
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DÜZENLEME KURULU 
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BİLİMSEL SEKRETERYA 
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Yrd. Doç. Dr. Vuslat OĞUZ

Öğr. Gör. M. Esra ÖZTABAK
Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN
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Arş. Gör. Asya ÇETİN
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BİLİMSEL PROGRAM 
1.ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ

PROGRAM ÇİZELGESİ

14.04.2016
                                   
SAAT ANA SALON       
9:00-9:30 Kayıt
9:30-10:00 Açılış konuşmaları
10:00-10:15 Çay Kahve Arası

10:15-11:15  PANEL: GÜNÜMÜZDE ANNE VE ÇOCUK OLMAK
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümran Sevil
 Prof. Dr. Nilgün Caner Sarp
 Tartışma
11:20-12:30 PANEL: KADIN ve TOPLUMSAL YAŞAM
 Oturum Bşk.Prof. Dr. Nevin Şahin,
 Çalışma Yaşamında Kadın/Prof. Dr. Serpil Aytaç
 Medya da Kadın/ Prof. Dr. Nilüfer Timisi
 Kadına Yönelik Şiddet / Prof. Dr. Nazan Moroğlu
 Tartışma
12:30-13:30 Yemek Arası

13:30-14:30 PANEL: KANSER ve KADIN
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Terzioğlu
 Kanserde Erken Tanı ve Taramalar/ Prof. Dr. Sinan Berkman
 Kanserden Korunmada Sağlığı Geliştirmenin Önemi /Yard. Doç. Dr. İlgün Özer Çınar
 Kanserle Yaşam/ Prof. Dr. Sema Arıcı
 Tartışma

14:30-15.30 PANEL: KADIN ve ÇOCUKTA OBEZİTE
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sinan Berkman



23

 Kadında Obezite / Yard. Doç. Dr. Tuba Kayan Tapan
 Çocukta Obezite / Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu
 Obeziteyi Önleme Programları / Yard. Doç. Dr. Nihan Çakır Biçer
 Ev Kadınlarında Sportif Aktivitelerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi / 
 Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
 Üniversite destekli Obeziyeti Önleme Programı Örneği /Doç. Dr. Ayla Berkiten Ergin
 Tartışma

15.30-15.45 Çay Kahve Arası
 
15.45-17.00 SÖZEL BİLDİRİLER
(Ana Salon) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 1

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hatice YILDIZ
1. Ülkemizde Kontrasepsiyon Kullanımındaki Değişimler
Meltem BAL, Ayla ERGİN

2. Hormonal Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kadın Cinsel Yaşamı Üzerine Etkisi
Özge BAYDAR, Emre YANIKKEREM

3. Kadınların Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Önemi Ve Sağlık Okuryazarlığının Yük-
seltilmesinde Hemşirenin Rolü
İlknur Münevver Gönenç

4. Göç: Kadın Sağlığı Ve Hemşirelik
Fatma Başar

5. Kız Öğrenciler Ve Annelerinin Human Papilloma Virüs (Hpv) Aşısı Hakkındaki Bil-
gi Ve Tutumları
Dilek Menekşe, Nursan Çınar

6. Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarda Konstipasyonun Giderilmesinde Refleksoloji 
Kullanımı
Nejla Canbulat Şahiner, Alper Yusuf Köroğlu, Dilek Menekşe

7.Yenidoğan Cilt Bakımı: Doğal Yağlar Ve Etkileri
Gizem Kerimoğlu Yıldız, Seda Çağlar
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8. Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Çocukların Kalp Sağlığını Geliştirme Tu-
tumları İle Okullarının Sağlığı Geliştiren Okullarda Bulunması Gereken Yeterlilikleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Esra Yıldız

9. Romanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Zeynep Erdoğan, Meltem Kürtüncü, Hicran Yıldız, Havva Sert
10. Üniversite Öğrencilerinin Obeziteye Yönelik İnanç Ve Tutumlarının Değerlendiril-
mesi
Zeynep Erdoğan, Türkan Akyol Güner, Ebru Ofluoğlu, Derya Atik, Havva Sert

17.00-18.00
(Ana Salon)
 

17.00-18:00 SÖZEL BİLDİRİLER
(Ana Salon) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yurdanur DİKMEN
1. Bir İlkokulda El Yıkama Eğtiminin El Yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlen-
mesi
Kamuran Özdil, Ayşegül Özcan, Şenay Şermet Kaya, Nuray Caner

2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürülyü Azaltmada Kullanılan Yöntemler Ve 
Etkinliği: Sistematik Derleme
Müjde Çalıkuşu İncekar, Duygu Gözen

3. Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Bir Model Önerisi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Ev 
Ziyareti İle Aile İzlemi
Nilay Ercan Şahin, Funda Aslan, Oya Nuran Emiroğlu

4. 1999–2015 Yılları Arasında Emzirme Eğitimi İle İlgili Yapılmış Tezlerin Geriye Dö-
nük İncelenmesi
Funda Aslan, Nilay Ercan Şahin

5. Sağlık Yüksekokulunda Eğitim Alan Kadın Öğrencilerin Obezite Ön Yargı Düzeyle-
rinin Değerlendirilmesi
Havva Sert, Ahmet Seven, Serap Çetinkaya, Meryem İlmek, Dilek Aygin



25

6. Gebelikte Anemi Varlığı Algınanan Doğum Ağrısını Etkiler Mi?
Funda Durdu, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Oksay Şahin

7. Fiziksel Aktivitenin Gebelik Üzerine Etkisi
Didem Kıratlı, Zeynep Daşıkan

8. Görme Engelli Kadınların Genital Hijyen Bilgileri
Beril Nisa Yaşar, Füsun Terzioğlu, Gülten Koç

9. Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi: Halk Sağlığı Hemşiresinin Yeri Ve Önemi
Ayşe Yücesan, Oya Nuran Emiroğlu

10. Okul Tabanlı Eğiitm Programları Ve Okul Sağlığı Hemşiresinin Yeri ve Önemi
Ayşe Yücesan
 

14.04.2016 A SALONU
Saat SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
10.15-11.15 KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 3
(A Salonu) Oturum Başkanı: Doç.Dr.Kerziban YENAL

1. Gebelikte Depresyon ve Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesiGebelikte Depresyon ve 
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Aliye BULUT, Çağla YİĞİTBAŞ, Rüveyda Esra ERÇİM, Aziz BULUT

2. Hamilelikte Doğum Öncesi ve Sonrasında Yapılan Egzersizlerin Faydalarına Yöne-
lik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Kaya YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK, Sevilay YIL-
DIZ, Ümran SEVİL, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Selvinaz SAÇAN

3. Obstetrik Yoğun Bakım Hastası, Hasta Yakını ve Sağlık Çalışanı Penceresinden Yo-
ğun Bakım Serüveni: Olgu Sunumu
Neziha ATEŞ, Kerime Derya BEYDAĞ

4. Gebe Okulunda Eğitim Alan Gebelerin Bilgi Düzeyleri 
Nurgül TURGUT, Ayşe GÜLDÜR, Gülşer ŞERBETÇİ, Hatice ÇAKMAKÇI

5. Doğum Ağrısı Yönetiminde Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler
Fatma BAŞAR, Sevil ÇİÇEK
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6. Kadınların Doğal Doğum Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sibel ÖZTÜRK, Safiye ŞAHİN, Meral KILIÇ, Esra YILDIZ

7. Maternal Malnutrisyon Olası Etkileri ve Güncel Yaklaşımlar
Mahir ARSLAN, Sedat ARSLAN

8. Doğum Sürecinde Bel Ağrısı Olan Kadınlarda İntredermal Steril Su İnjeksiyonunun 
Etkileri: Randomize, Kontrolü, Klinik Çalışma
Refika GENÇ, Nurdan DEMİRCİ

9. Hamilelerin İlaç Kullanımı ve Diğer Sosyo-Demografik Algı Boyutlarının İncelen-
mesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Füsun TERZİOĞLU, Ali Serdar YÜCEL, Ercan 
ŞAHBUDAK, Sevcan KARACABEY, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Yasemin AY-
DOĞAN, Arzu ÖZYÜREK, Dilek ÖZTAŞ, Ali Murat KIRIK

10. Hamilelikte Bitkisel Ürünlerin Kullanımı Uygun Mu?
Sedat ARSLAN, Mahir ARSLAN

11.20-12.30 SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 4

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Pınar Serçekuş
1. Türk Müziğinin Gebelik ve Yenidoğan Üzerindeki Etkileri
Fatma COŞAR ÇETİN, Ali TAN, Yeliz MERİH

2. TravaydaPrimipar Gebelerin Doğum Korkusunun Giderilmesinde Hemşirelik Des-
teğinin Etkisi
Tuğba ÖZTÜRK, Nurdan DEMİRCİ

3. Gebelikte İlaç Kullanımı ve Danışmanlık
Mukaddes TURAN MİRAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

4. Gebelikte Sigara Kullanımı ve Çevresel Sigara Dumanın Bebek Sağlığına Etkileri İle 
İlgili Yetişkin Bireylerin Görüşleri
Cemile Dede, Nursan Çınar, Dilek Menekşe, Engin Menekşe

5. Doğum Ağrısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Funda DURDU, Ayşegül OKSAY ŞAHİN



27

6.Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Faktör-
ler
Özlem DEMİREL BOZKURT, Aytül HADIMLI, Hafize ÖZTÜRK CAN, Zehra BAYKAL 
AKMEŞE, Hacer RASTGELE

7. Postpartum Depresyon İle Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş 
Desteği Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
Aynur KIZILIRMAK, Pelin CALPBİNİCİ, Gülin TABAKAN, Bahtışen KARTAL

8. Postpartum 0-6 Aylık Dönemde Annelerin Emzirme Başarısı - Öz Yeterliliği ve Dep-
resyon Düzeylerinin İncelenmesi
Hatice BÖLÜKBAŞI, Nevin ŞANLIER

9. Doğum Sonrası Emzirme Eğitiminin Bebek Beslenmesi İle İlgili Davranışlara Etkisi
Mahir ARSLAN, Sedat ARSLAN

10. İ.Ü.C.T.F. Sezeryan Servisinde Yatan Annelerin Doğum Şekillerine Göre Doğum 
Sonu Hospitalizasyon Süreçlerinde Yaşadıkları Komplikasyonların Karşılaştırılması
Reyhan AYDIN, Ayşe TEZEL ATABEY

11. Doğum Yapan Anne ve Eşlerin Fonksiyonel Durumları
Sevgi ÖZKAN, Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Özlem KAYHAN, Pınar SERÇEKUŞ, Ümran 
SEVİL

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-14.30 SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
( A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 5

Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr. Sibel ŞEKER
1. İdrar Yolu Enfeksiyonu Görülen ve Görülmeyen Gebelerde Yorgunluk ve Sağlıklı 
Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması
Neslihan TEKELİ, Hafize ÖZTÜRK CAN

2. Annelerde Pospartum Depresyon, Sosyal Destek ve Emzirme Özyeterliği Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi
Nursan Çınar, Sumeyra Topal, Sinem Yalnızoğlu Çaka, Sevin Altınkaynak
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3. Maternal Bağlanmayı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Nursan Çınar, SümeyraTopal, ÜnalErkorkmaz, Hilal Uslu Yuvacı

4. İlk 6 Ay Anne Sütü İle Beslenmeye Etki Eden Maternal Faktörler
Sedat ARSLAN, Mahir ARSLAN

5. Obez ve Normal Kilolu Olan Annelerin Erken Dönemde Emzirme Öz Yeterliliği İle 
Emzirme Başarılarının Karşılaştırılması
Sinem CEYLAN, Sevil ŞAHİN

6. Determination Of FactorsAffectıngExclusiveBreastfeedingForThe First 6 MonthsA-
mongTurkishMothersWıthChildrenAged 0-2 Years
Melek KOC, Gül PINAR, Sevil SAHİN

7. Eskişehir’deki Bir Grup Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Primaparlara Verilen Ante-
natal Eğitiminin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi
Berrak MIZRAK, Nebahat ÖZERDOĞAN, Ertuğrul ÇOLAK

8. Rahim İçi Araç (RIA) ve Oral Kontraseptif (KOK) Kullanan Kadınlarda Vajinal 
Duş Davranışları, Hijyenik Alışkanlıkları İle Genito-Üriner Enfeksiyon İlişkisi
Birsel Canan DEMİRBAĞ, Gamze ÇAN, İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA

9. 2000’li Yıllarda KontrasepsiyondaYenilikler , Güncellikler
Esra VERİM, Ahsen ŞİRİH

10. Yeni Evlenecek Çiftlerin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlen-
mesi
Nevin ÇITAK BİLGİN, Bedriye AK, Dilek COŞKUNER POTUR, Emine ÖZDOĞAN
 

14.30-15.30 SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 6

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Feride YİĞİT
1. Evlilik Uyumu İle Maternal Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Birsen Mutlu, Zeynep Erkut,Zeynem Yıldırım, Nurgül Gündoğdu

2. YenidoğanlardaNonfarmakolojik Dokunma Yöntemleri: Yakson veNazik Dokunma
Şadiye Dur, Seda Çağlar
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3. Hemşire ve Ebelerin Rahim Ağzı Kanseri ve Pap-Smear Testi İle İlgili Sağlık İnanç-
ları
Berna NAZİLLİ, Kerime Derya BEYDAĞ

4. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgi Düzeyleri
Zehra METİN, Kerime Derya BEYDAĞ

5. Türkiye’de Tüp Bebek Uygulamaları ve İlaç Maliyetleri Toplumsal Algı Boyutu: Bir 
Ölçek Geliştirme Çalışması
Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Sevilay YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK, Sevcan 
KARACABEY, Dilek ÖZTAŞ, Yasemin AYDOĞAN, Ali Serdar YÜCEL, Kaya YILDIZ, 
Ayhan AYTAÇ, Selvinaz SAÇAN, Ümran SEVİL, Ali Murat KIRIK

6. Üniversite Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsü ve Aşısı Hakkındaki Bilgi ve 
Tutumları
İlgün ÖZEN ÇINAR, Sevgi ÖZKAN, Erkan ALATAŞ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN

7. Emzirmenin Cinsel Yaşama Etkisi
Sema ÜSTGÖRÜL, Emre YANIKKEREM

8. Özel Eğitim Merkezine Devam Eden Kız Öğrencilere Menstüral Bakım Becerisinin 
Kazandırılması
Sebahat ALTUNDAĞ, Nazan Çakırer ÇALBAYRAM

9. İnfertiliteŞikayetinde Geleneksel Bir Tedavi Yöntemi Olarak ‘Donuz Aşı’ Bitkisinin 
Kullanımı: Olgu Sunumu
Zekiye TURAN, Eylem TOKER, Fatma KUTLAR

10. Kadınların PapSmear Yaptırma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Meral KILIÇ, Esra ZENGİN, Sibel ÖZTÜRK

11. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Human Papilloma Virüsüne (HPV) İlişkin Bilgi 
Düzeyleri
Fatma BAŞAR, Sevil ÇİÇEK, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM

12. Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı Sorunları
Fatma BAŞAR, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM
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15.30-15.45 Çay Kahve Arası

15.45-17.00 SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
( A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 7

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Hülya Çetin Sorkun
1. Meme Kanseri Türlerinde Midkine Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal ve PCR 
Analizinin Kantitatif Karşılaştırması ve Serum Midkine Seviyesi
Hülya ÇETİN, Metin AKBULUT, Yaşar ENLİ, Emre TEPELİ, Sevgi ÖZKAN, Ergun ER-
DEM

2. Şiddet, Aile İçi Şiddet ve Çocuk: Gazete Haberleri
Sebahat ALTUNDAĞ, Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM

3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadın Sağlığına Etkisi
Fatma BAŞAR

4. BreastCancerandIntegrativeTreatmentApproaches
Züleyha ŞİMŞEK YABAN, Ayla ERGİN

5. Kadın ve Kanser
Ayşe GÜLER, Nevin H. ŞAHİN

6. Meme ve Serviks (Rahim Ağzı) Kanserinin Erken Tanılamasına Yönelik Yapılan 
Eğitimin, Niğde İl Merkezine Bağlı Köy ve Kasabalarda Yaşayan Kadınların Tutum ve 
Davranışlarına ve KETEM Tarama Programlarına Katılımlarına Etkisi
Semra KOCAÖZ, Hanife ÖZÇELİK, Melek Serpil TALAS, Fulya AKKAYA, Fatma ÖZ-
KUL, Ayla NARİN, Fahriye ÜNLÜ

7. Kadercilik Algısının Kadınların Meme Kanserine Yönelik Tutum ve Davranışlarına 
Etkisi
Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Tülay KUZLU AYYILDIZ, Funda VEREN, Aysel KÖSE 
TOPAN

8. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi Durumlarının 
Değerlendirilmesi
HANDE AÇIL



31

9. Fiziksel Aktivite ve Kadın
Saliha YURTÇİÇEK, Nevin H. ŞAHİN

10. Gebelikte Kilo Alımı ve Postpartum 12. Ay Kilo Retansiyonu: MaternalObezite
Zeynep DAŞIKAN, Zuhal EMLEK SERT

17.00-18.00 SÖZEL BİLDİRİLER ( A Salonu)
( A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 8

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Sebahat Altundağ
1. Okul Öncesi Çocuklarda Obesiteyi Önleme İçin Bir Strateji: Yaşa Uygun Porsiyon 
Büyüklükleri
Hatice BAŞKALE

2. 10-12 Yaş Obez Çocuklarda 8 Haftalık Aerobik Egzersizin Hemoglobin Konsatras-
yon ve Oksijen Satürasyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN, Cemalettin BUDAK

3. Çocuklarda Fazla Kilo ve Şişmanlığın Gelişime Etkisi
Mehmet SAĞLAM, Ramazan İNCİ

4. Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Oksijen Satürasyon Düzeylerinin Vücut Kitle İndek-
sine Göre İncelenmesi
Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN

5. Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisine Kulağa ve Buruna Kaçan Yabancı 
Cisim Aspirasyonu İle Müracat Eden Olguların İncelenmesi
Mükerrem YORULMAZ, Arif YORULMAZ

6. Çocuklara Bakım Verirken Hemşirelik Uygulamalarında Terapötik Oyunun Önemi
Özlem ÖZTÜRK, Nevin ONAN, Tuğba GÜNGÖR, Gülbahar ALSAN

7. Bir İlköğretim Okulunda Öğrenim Gören Çocukların Kalp Sağlığını Geliştirme Tu-
tumlarının Değerlendirilmesi
Esra YILDIZ, Melek ATASAYI

8. Prematüre Bebeğe Sahip Annelerin Doğum Sonrası Süreçteki Duygularının İncelen-
mesi
Bağdagül SARIDAŞ, Aybüke YURTERİ TİRYAKİ, GÜLEN BARAN
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9. Kaza Geliyorum Demek! Çocuklarımızı Kazalara Karşı Koruyup Yardım Edebili-
yor muyuz?
Ozana URAL

10. Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakımda Yatan Annelerin Kaygı Düzeyleri
Berrak MIZRAK, Ayşe Özge DENİZ, Ayfer AÇIKGÖZ
 

 14.04.2016

Saat B SALONU 
 
10.15-11.15 EĞİTİM 1 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Bşk. Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Türk Demokrasi Tarihinde Kadının Yeri•	

  Tuğba Yolcu, M. Fatih Bilal Alodalı

Kutadgu Bilig’de Kadın Algısı•	

  M. Fatih Bilal Alodalı, Tuğba Yolcu

Evli Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Evlilikte Sorun Çözmeye ve Doyu-•	
muna Etkisi

  Menekşe Erdoğan, Selma Kahraman

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Kadınların Psikososyal Gereksinimlerine Yönelik Geliş-•	
tirilen Eğitimin Değerlendirilmesi

  Mehtap Kızılkaya, Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca

Yoksulluğun Kadın ve Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkisi•	

  Gülay Taşdemir, Gülseren Keskin, Sebahat Altundağ

İktidarın Kadınlaşması Bağlamında Dişil Şiddet: Kaynana Şiddeti•	

  Fatma Fidan

Basında Suriye’li Göçmen Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi; 2015 Yılı Google •	
Arama Motoru Örneği

  Neslihan Yılmaz Sezer
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11.20-12.30 EĞİTİM 2 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sunay Yıldırım Doğru     

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenme-•	
si

  Aliye Bulut, Çağla Yiğitbaş, Dursun Bademci, Aziz Bulut, Rüveyda Esra Erçim

Özel Gereksinimli Kardeşe Sahip Normal Gelişim Gösteren Çocuklar•	

  Selvinaz Saçan, Yasemin Aydoğan, Arzu Özyürek

İşitme Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerine Yönelik Destek Hizmetleri •	
ve Eğitim Programları

  Deniz Uğur Cengiz, Büşra Nur Beycioğlu, Ülkü Soyer, Furkan Akgül

Erken Çocuklukta Normal İşitmeye Sahip Çocukların ve İşitme Engelli Çocuklarda •	
Müzik Eğitiminin Önemi

  Deniz Uğur Cengiz, Zekeriya Çalışkan, Mehmet Kadir Ercan, Furkan Akgül, Duran Kol-
cu

İşitme Engelli Çocuklarda Dil Kazanımı ve Konuşma Eğitimi•	

  Deniz Uğur Cengiz, Emriye Hilal Yayan, Mehmet Kadir Ercan, Duran Kolcu, Furkan 
Akgül

Evaluation of Sensorial Education on Receptive Language Development of Autistic •	
Children

  Sunay Yıldırım Doğru, Duygu Çetingöz

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-14.30 EĞİTİM 3 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Özyürek

Anne-Bebek Bağlanması ve Etkileyen Faktörler•	

  Emel Sezici, Fatma Başar, Deniz Yiğit, Havva Yeşildere Sağlam, Sevil Çiçek

4-5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kırılganlık Algı Düzeyleri ve Kırılganlık Algılarını •	
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

  Şermin Metin, Hatice Yıldız, Selvinaz Saçan
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Ebeveyn Bakış Açısıyla Çocuklarla Aile İçi Sorunların Oluşumunda İletişimin Etkisi•	

  Yusuf Genç

Anne ve Babaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Tutumlarının İncelen-•	
mesi

  Zuhal Begde, Arzu Özyürek

Olumlu Anne Babalık Eğitim Programının Aile İşlevselliği ve Anne Ruh Sağlığı Üze-•	
rine Etkisinin İncelenmesi

  Gonca Özyurt, Çağla Dinsever, Derya Evgin, Zehra Çalışkan

Olumlu Anne Babalık Eğitim Programının (Triple P) Çocuklara Uygulanan Fiziksel •	
ve Duygusal İstismar ile Annelerin Başa Çıkma Stratejileri Üzerine Etkisi

  Gonca Özyurt, Çağla Dinsever, Zehra Çalışkan, Derya Evgin
 

14.30-15.30 EĞİTİM 4 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sevilay Kaya

Çocukların Oyun ve Oyuncak Algılarının İncelenmesi•	

  Arzu Özyürek, Gülsüm KocakaplanAçıkyer

Oyuncakların Çocuklar Tarafından Tercih Edilme Nedenlerinin İncelenmesi•	

  Arzu Özyürek, Ayşe Meriç, Erdal Meriç

Çocuk Oyun Parkları Güvenliğinin İncelenmesi•	

  Arzu Özyürek, Meryem Esra Öztabak

6-14 Yaş Gurubu Çocukların Dijital Oyun Oynamalarına Yönelik Ebeveyn Görüşle-•	
ri (Nitel Araştırma Örneği)

  Zekihan Hazar, Muhsin Hazar, Meryem Altun

İşitme Engelli Çocuklarda Spor Eğitimi ve Önemi•	

  Deniz Uğur Cengiz, Rumeysa Coşkun, Hümeyra Aldanmaz, Furkan Akgül

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ve Ebeveynlerinin Fiziksel Aktivite Seviyesi•	

  Irmak HürmeriçAltunsöz
 

15.30-16.00 Çay Kahve Arası
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16.00-17.00 EĞİTİM 5 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan        

Dil Gelişimini Destekleyici Ebeveyn Eğitim Programının Sosyo Ekonomik Düzeyi •	
Düşük Ailelerin Çocuklarının Dil Gelişimine Etkisi

  Emine Muslugüme

Beden Eğitimi ve Spor Ders Müfredatının Çocukların Bazı Motor Beceri Gelişimleri •	
Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi

  Neşe Candan Yavuz, Fatih Kaya, Nedim Malkoç

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerilerinin Annelerinin Çalı-•	
şıp Çalışmama Durumlarına Göre İncelenmesi

  Esra İslam, Aysu Sille

Sosyal Çevre Konusunda Uygulanan Proje Yaklaşımlı Eğitimin Dört Yaşındaki Ço-•	
cukların Bilgi Düzeylerine Etkisi

  Duygu Çetingöz

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Görülen Olumsuz Davranışların Dini Eğitimle •	
Olumlu Yönde Değiştirilmesi

  Musa Kaval

0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmaları-•	
nın Gözden Geçirilmesi

  Şermin Metin, Ufuk Akbaş, Hatice Yıldız, Latife Özaydın

17.00-18.00 EĞİTİM 6 (B Salonu)
(B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Özyürek       

Aile İçi Şiddetin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuğa Etkileri•	

  Mehmet Sağlam, Ayşegül Ulutaş, Zekeriya Çalışkan, Neriman Aral

Ergenleri Suça İten Faktörlerin İncelenmesi•	

  Mustafa Talas, Nalan Gördeles Beşer

Şiddet, Aile İçi Şiddet ve Çocuk: Gazete Haberleri•	

  Sebahat Altundağ, Nazan ÇakırerÇalbayram
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Annelerin Çocuk İstismarı Konusundaki Farkındalıklarının Önemi•	

  Mehmet Sağlam, Ramazan İnci, Aybüke Yurteri Tiryaki

Çocuk Cinsel İstismarında Psikolojik Sağlamlık: Duygusal Güvenlik Açısından Ba-•	
kış

  Gülseren Keskin, Gülay Taşdemir, Hatice Başkale

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört •	
Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi

  Sevda Yıldırım, Füsun Terzioğlu
 

15.04.2016
                   
Saat ANA SALON

9.00-10.00 PANEL: ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
(Eğitim  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Ana Salon) Öğrenme Her Yerde

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Yıldız

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Doç. Dr. Kaya Yıldız

Fiziksel Gelişim Sürecindeki Çocuklarda Spor
Prof. Dr. Kürşad Karacabey - Yrd. Doç. Dr. Ayla Taşkıran

Zihinsel Engelli Çocuklar Ve Aile İçi Yaşanan Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Saçan /Yrd. Doç. Dr. Ayça Gürkan

Tartışma

10.00-11.00 PANEL: ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERKEN MÜDAHALE
(Eğitim  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Talas
Ana Salon) Erken Çocukluk Gelişiminde Ölçme Ve Değerlendirme

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
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Gelişim Alanlarına Yönelik Örnek Ölçme Araçları 
Doç. Dr. Arzu Özyürek

Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Eğitim Programlarına Yansıtılması
Prof. Dr. Yasemin Aydoğan

Erken Müdahaleye Eğitsel Yaklaşım Ve Modeller
Yrd. Doç. Dr. Handan Doğan

Tartışma

11.00-11.15 Çay Kahve Arası

11.15-12.30 PANEL (Ana Salon)
(Sağlık  TEKNOLOJİ VE KADIN SAĞLIĞI 
Ana Salon) Oturum Başk. Doç. Dr. Sevgi ÖZKAN

Kadın Sağlığında Teknoloji Kullanımı / Doç. Dr. Kerziban YENAL
Sağlıkta WEB Sitesi Oluşturma / Yrd. Doç. Dr. Sibel ŞEKER
Kadın Sağlığında Simülasyon Kullanımı / Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU
Tartışma

12.30-13.30 Yemek Arası
13.30-15.00 PANEL (Ana Salon)
(Sağlık  ÜREME SAĞLIĞI VE SORUNLARI 
Ana Salon) Oturum Başk. Yrd. Doç. Dr. Nevin ÇITAK

Çocuk İstismarı ve Şiddet / Özlem Kevser KOREL
Çocuk Eğitimi ve Şiddet İlişkisi / Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Üreme Hakları ve Yasalarımız / Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL
Çalışan Anne ve Çocuk Sorunsalı / Yrd. Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN
Evlilik Öncesi Tarama Testlerinin Önemi / Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Kadınların Yabancı Madde Kullanımı / Dr. Melike DİŞSİZ
Tartışma
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15.04.2016

Saat A SALONU 
9.00-10.00 SÖZEL BİLDİRİLER (A Salonu)
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 9

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlgün Özer Çınar
1. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrual Sendrom Düzeylerinin İncelenmesi
Sevil ÇİÇEK, Deniz YİĞİT, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Emel SEZİCİ, Fatma BAŞAR

2. Özel Bakım Gereksinimi Olan Bir Bebeğe Sahip Kadınlarda Anneliğe Geçiş: Durum 
Çalışması
Öznur KÖRÜKCÜ, Ayşe DELİKTAŞ, Kamile KUKULU

3. Doğum Korkusu İle Baş Ederken Non-Farmakolojik Yöntem Kullanımında Ne 
Durumdayız?:Türkiye Profili
Ayşe DELİKTAŞ, Öznur KÖRÜKCÜ, Ruveyde AYDIN, Kamile KUKULU

4. Kadın Hastaların Sağlık Öyküleri ve Anksiyete- Depresyon Sıklığının Değerlendiril-
mesi
Döndü Sevimli GÜLER, Özlem DOĞU, Öznur TİRYAKİ, Hande AÇIL

5. Migrenli Kadınların Günlük Aktivitelerindeki Yetersizlik Düzeyinin Belirlenmesi
Nuray DAYAPOĞLU, Esra YILDIZ

6. Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu
Mukaddes TURAN MİRAL, Nevin HOTUN ŞAHİN

7. Menopoz ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar
Ayla ERGİN, Meltem DEMİRGÖZ BAL

8. Gebelikte Aile İçi Şiddet ve Postpartum Depresyon İlişkisi; Manisa Örneği
Saliha ÖZPINAR,Ayşegül MUSLU

9.   Mevsimlik Tarım İşlerinde Kadın Olmak
Kübra ÖZER, Nevin H. ŞAHİN
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10. Kadınlarda Menopoz Sonrası Osteopooz Gelişiminde MIF Geni -173g/C Polimor-
fizminin Etkisi
Şengül TURAL, Asker Zeki ÖZSOY, Nevin KARAKUŞ, Serbülent YİĞİT, Nurten KARA, 
Gamze ALAYLI,Mehmet Kemal TÜMER, ÖMER KURU

10.00-11.00 SÖZEL BİLDİRİLER
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 10

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Meltem Bal
1. Hemodiyaliz Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin İnce-
lenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Kaya YILDIZ,Sevilay YIL-
DIZ, Sevcan KARACABEY, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ, 
Emre DÜNDER

2. Hemodiyaliz Hastalarında Tanı ve Tedavi Süreçlerini Etkileyen Faktörler
Huriye DEMİRHAN, Ali ASAN, Sevgi ÖZKAN, Hülya ÇETİN SORKUN, Davut AKIN, 
Asiye KARÇKAY

3. El, Ayak ve Ağız Hastalığından Sonra Onikomadezis: Olgu Sunumu
Sevin ALTINKAYNAK,SümeyraTOPAL,Nursan ÇINAR

4. Astımlı Çocuk Ebeveynlerine Verilen Taburculuk Eğitiminin Hastalığın Seyrine Et-
kisi
Özlem Kaçkın, Selma Kahraman

5.   Doğum Sonu Dönem Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar
Filiz Ünal Toprak, Zekiye Turan, Ayten Şentürk Erenel

6. 0-1 Yaş İnfantların Beslenme Özelliklerine Göre Malnutrisyon Derecelerinin Belir-
lenmesi
Sevin Altınkaynak, Sümeyra Topal, Sinem Yalnızoğlu Çaka, Dilek Menekşe, Nursan Çınar

7.   İnfertilite Ve Şiddet Arasındaki İlişki
Sayimie Yiğitoğlu, Özlem Demirel Bozkurt, Ümran Sevil

8.   Laktasyon Döneminde Annelerin İlaç Kullanma Konusundaki Bilgi Ve Uygulama-
ları
Sinem Yalnızoğlu Çaka, Hamide Zengin, Nursan Çınar, Sevin Altınkaynak
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9. Ebelik Bölümü Öğrencilerin Hazırladıkları Ebeveyn Eğitimi Programlarının Kav-
ramsal Yapı Çerçevesinde İncelenmesi
Sibel Şeker, KezibanAmanak

10. Gebelikte Resüsitasyon; Ebe Ve Hemşirenin Sorumlulukları
KezibanAmanak, Sibel Şeker

11. FMF Hastalarında Gebelik Ve Kolşisin Kullanımı
Melek YÜCE

11.00-11.15 Çay Kahve Arası

11.15-12.30 SÖZEL BİLDİRİLER (A Salonu)
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

Oturum Bşk.Yard.Doç.Dr.Özlem Demirel Bozkurt
1. Sezaryen Uygulamasına Yönelik Toplumsal Algının Farklı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi
Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Sevcan 
KARACABEY, Yasemin AYDOĞAN, Selvinaz SAÇAN, Arzu ÖZYÜREK, Sevilay YIL-
DIZ, Haluk ŞENGÜN, Dilek ÖZTAŞ, Ali Murat KIRIK

2. Ülkemizde Kontrasepsiyon Kullanımındaki Değişimler
Meltem BAL, Ayla ERGİN

3. “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi”nin Hemşirelik Öğrencileri Top-
lumsal Cinsiyet Algısına Etkisinin İncelenmesi
Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Eylem TOKER

4. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Öz-Etkililik-Yeterlilik Düzeyleri ve Ebelik Kriterleri-
ni Yerine Getirme Algıları Arasındaki İlişki
Tülay YILMAZ, Saadet YAZICI

5. Prenatal Bakımda Gebelikte Eş Şiddetinin Taranması
Zeynep DAŞIKAN, Özlem DEMİREL BOZKURT

6. Türkiye’ De Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Hemşirelik Alanında Yapılmış Lisansüs-
tü Tezlerin İncelenmesi
Ayşe YÜCESAN, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Oya Nuran EMİROĞLU
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7. Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları
Mehbare İFTAR, Güngör GÜLER

8. HIV Hastalarına Yönelik Oluşan Sosyal Algı Boyutunun Farklı Faktörler Açısından 
Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Murat KORKMAZ, Ercan ŞAHBUDAK, Ali Serdar YÜCEL, Sevilay YILDIZ, Füsun TER-
ZİOĞLU, Dilek ÖZTAŞ, Kaya YILDIZ, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Selvinaz SAÇAN, Ya-
semin AYDOĞAN, Ayhan AYTAÇ, Arzu ÖZYÜREK, Ali Murat KIRIK

9. Hemşirelerin Yürüttüğü Göz Sağlığı Geliştirme Programının İlkokul Öğrencilerinin 
Göz Sağlığını Koruma Davranışlarına Etkisi
Nükhet KIRAĞ, Ayla BAYIK TEMEL

10. Adölesan Sağlığı İçin Yeni Bir Tehdit: Nargile!
Derya ADIBELLİ, Selvinaz SAÇAN

11. Hastanede Çalışan Bireylerin Besin Etiketi Okuma Durumlarının Değerlendirilme-
si
Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, Hülya YARDIMCI, Bahise AYDIN

12. İşçilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Besin Tüketim Durumlarının Uluslararası 
Sağlıklı Yeme İndeksine (HEI-2010) Göre Değerlendirilmesi
Hülya YARDIMCI, Feray ÇAĞIRAN YILMAZ, Duygu TATLI, Nazan Çakırer ÇALBAY-
RAM

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-15.00 SÖZEL BİLDİRİLER (A Salonu)
(A Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 12

Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Nevin Çıtak
1. Cinsel Roller: Kadın Olmak
Şirin ÇELİK, Nevin H. ŞAHİN

2. Kadın Sağlığında Refleksoloji Uygulamaları
Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Sevgi ÖZKAN
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3. Kadınların Kullandıkları İlaçlar Konusunda Bilgi Durumları ve Akılcı İlaç Uygula-
ma Tutumları
HANDE AÇIL

4. Nedeni Açıklanamayan İnfertil Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Eği-
timinin Tedavi Üzerine Etkisi
Yeliz KAYA, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Yunus AYDIN, Hikmet HASSA

5. Association Of MTHFR Gene WithBreastCancer
Nevin KARAKUŞ, Emir Fatih KAYA, Ali Naki ULUSOY, Cihangir ÖZASLAN, Nurten 
KARA

6. Meme Kanserinde BRCA1 ve BRCA2 Gen Mutasyonlarının Rolü
Nevin KARAKUŞ

7. Why Do YouthApplyToYouthCounsellıngAndHealthCenters?
Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Melda ÜNAL, Hatice ARDIÇ 
AZAK, İrfan KOYUN, Tuğba ÖZGÜRBÜZ, Tuba ŞAL

8. Jineonkolojik Hastalarda Kemoterapi Sürecindeki Meşguliyet Terapisinin Anksiyete 
ve Depresyon Üzerine Etkisi
Hatice Kübra YURDAKUL, Gül PINAR

9. İş Hayatında Kadın ve Mobing
Cansu IŞIK, Nevin H. ŞAHİN

10. Doğum Kadın Hastalıkları ve Hemşireliği Dersi Eğitiminde Simülasyon Kullanımı
Handan EREN, Meltem DEMİRGÖZ BAL

11. Suriyeli Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları 
Gamze Gümüş, Sena Şükran Yılmaz,Adile Kaya, Sevil Özdemir
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15.04.2016

09.00-10.00 SÖZEL BİLDİRİLER
(B Salonu) KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 13

Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr. Hatice Başkale
1. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sağlık Taramalarının İncelenmesi (Sakarya İl 
Örneği)
Enes IŞIKGÖZ, Çetin YAMAN

2. Yenidoğan Yoğun Bakımda Yatan Bebeklerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Zeynep ÇİKENDİN, Duygu KES, Özlem ÖZTÜRK

3. Refreksiyon Kusuruna Sahip Çocuk Hastalarının Gözlük Seçiminde Dikkat Edilme-
si Gereken Konular ve Ailelerin Farkındalıkları
Semih KABAK, Erdoğan ÖZDEMİR, Turgut ÇAKAR

4. Zihinsel Engeli Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin Sağlık Kuruluşuna Başvurduk-
larında Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
Özlem ÖZTÜRK, Gülbahar ALSAN, Tuğba GÜNGÖR, Gülşah HÜR

5. Adölesan Gebelik
Handan ÖZCAN, Ayşe ELKOCA

6. Beden Eğitimi ve Spor Ders Müfredatının Çocukların Bazı Motor Beceri Gelişimleri 
Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi
Neşe Candan YAVUZ,Fatih KAYA, Nedim MALKOÇ

7.Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri İle Doğum Şekli ve Anne Sütüyle Beslenme Du-
rumlarının Karşılaştırılması
Handan ÖZCAN, Adem ARSLAN, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

8. Sakarya’da Riskli Çocuklarda RespiratuvarSinsitiyal Virüs (RSV) İmmünizasyonu
Nursan Çınar, Tuncay Müge Alvur, Öznur Tiryaki, Sinem Yalnızoğlu Çaka

9. Engelli Çocuklara Verilen El Hijyeni Eğitiminin Etkinliği
Tülay KUZLU AYYILDIZ, Aysel TOPAN, Derya ŞAHİN, Fatma GÖKSU

10. Menarş Yaşı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Aysel TOPAN, Özlem ÖZTÜRK, Tülay KUZLU AYYILDIZ, Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ
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10.00-11.00 SÖZEL BİLDİRİLER
( B salonu) EĞİTİM 7 (B salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri•	

  Fatma Yaşar Ekici, Emine Koç, Kadriye Şenoğlu, Meltem Budak, Neslihan Yıldız, Sena 
Özkan

Bir Metafor Çalışması: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Rehberlik Servisine İlişkin •	
Algıları

  Hasan Basri Memduhoğlu, Eşref Dalçiçek

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançlarının Bazı Demografik Özellikleri-•	
ne Göre Yordanması

  Fatma Yaşar Ekici, Büşra Can, Emine Yaman, Memduha Yavaş, Şeyda Ramadan, Tuba 
Can

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik •	
Algıları

  Fatma Yaşar Ekici

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Fen ve Matematik Etkinlikleri Yönün-•	
den Değerlendirilmesi

  Ali İbrahim Can Gözüm

Üniversiteli Gençler Ne Kadar Çevreci?•	

  Neslihan Koçer

11.00-11.15 Çay Kahve Arası

11.15-12.30 EĞİTİM 8 (B salonu)
( B salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kaya Yıldız

Neşet Günal Resimlerinde Çocuk İmgesi•	

  Meral Batur

Çocuk Gelinler•	

  Ayşe Elkoca
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Üniversite Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşlerinin •	
Belirlenmesi

  Derya Evgin, Nuray Caner, Gülhan Küçük, Pelin Calpbinici

Demografik Özelliklere Göre Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin •	
İncelenmesi

  Fatma Şahin, Cansu Tutkun

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Kişiler Arası Prob-•	
lem Çözme Becerileri

  Cansu Tutkun, Fatma Tezel Şahin

Erken Çocukluk Eğitimi İle İlgilenen Bireylerin Medya ve Televizyon Okuryazarlık •	
Düzeylerinin Belirlenmesi

  Alper Yusuf Köroğlu, NejlaCanbulatŞahiner, Dilek Menekşe

Lise Öğrencileri Okul Meclis Başkanlarını Nasıl Seçiyor?•	

  Selvinaz Saçan, Yasemin Aydoğan, Murat Korkmaz

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-15.00  KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 14
(B salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayla Berkiten Ergin

1. Annelerin Doğum Sonrası Hastane Taburculuğa Hazır Oluşluğu ve Etkileyen Fak-
törler
Özlem Demirel Bozkurt, Aytül Hadımlı, Hafize Öztürk Can, Zehra Baykal Akmeşe, Hacer 
Rastgele

2. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrual Sendrom Düzeylerinin İncelenmesi
Sevil Çiçek, Deniz Yiğit, Havva Yeşildere Sağlam, Emel Sezici, Fatma Başar

3. Erken Doğum Tehtidi Olan Gebelerde Orem’in Öz Bakım Modeline Göre Verilen 
Bakımın Özbakım Gücüne Ve Hemşirelik Tanılarının Sıklığına Etkisi
Meral Kılıç

4. Gebelerin, Gebe Eğitim Sınıfına Katılma Durumunun Fiziksel Aktivitelerine Etkisi
Özlem Doğu, Ebru Çalışkan, Döndü Sevimli Güler, Serhan Cevrioğlu, Ünal Erkorkmaz
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5. Zonguldak İl Merkezinde 24-36 Aylık Bebeği Olan Annelerin Ek Gıdalara Geçiş Uy-
gulamalarının Değerlendirilmesi
Tülay Kuzlu Ayyıldız, Hülya Kulakçı, Aysel Topan, Funda Veren

6. Sağlıklı Okul Çevresi Ve Okul Sağlığı Hemşireliği
Ayşe Yücesan, Oya Nuran Emiroğlu

7. Ek Besine Geçişte Katkılı Gıda Kullanımına İlişkin Anne Görüşlerinin Değerlendi-
rilmesi
Ayşegül Ulutaş

8. Gebelik, Doğum ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar
Nazan ÇakırerÇalbayram

9. Buzdağının Görünmeyen Yönü; Gebeler Aktif Mi?
Özlem Doğu

10. Gebelikte Sağlığı Koruma ve Geliştirmeye Yönelik Güncel Yaklaşımlar
Zekiye Turan, Filiz Ünal Toprak, Ayten Şentürk Erenel

15.00-15.15 Çay Kahve Arası
 
15.15-16.15 EĞİTİM 9 (B salonu)
(B salonu) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Saçan

Türk Akademisyenlerin Yabancı Dil Öğrenmelerindeki Motivasyon Kaynaklarına •	
İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

  Murat Korkmaz, Ali Serdar Yücel, Ercan Şahbudak, Kaya Yıldız, Sevilay Yıldız, Selvi-
naz Saçan, Arzu Özyürek, Yasemin Aydoğan, Erdal Şen, Ayhan Aytaç, Füsun Terzioğlu, 
Ali Murat Kırık, Dilek Öztaş

Sosyo-Demografik Farklılıkların Eğitim Fakültelerini Tercih Nedenleri Üzerindeki •	
Etkilerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

  Sevilay Yıldız, Murat Korkmaz, Kaya Yıldız, Selvinaz Saçan, Ali Serdar Yücel, Ercan 
Şahbudak, Yasemin Aydoğan, Zekeriya Şahin, Erdal Şen, Ebru Cengiz, Yasemin Aydoğan, 
Arzu Özyürek, Ali Murat Kırık, Dilek Öztaş



47

İstihdam ve Eğitim Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi•	

  Murat Korkmaz, Kaya Yıldız, Ali Serdar Yücel, Selvinaz Saçan, Ercan Şahbudak, Yase-
min Aydoğan, Ayhan Aytaç, Sevilay Yıldız, Erdal Şen, Arzu Özyürek, Kürşat Karacabey, 
Ebru Cengiz

Stres ve Performans Arasındaki İlişki: Türk Akademisyenler Üzerine Örnek Bir •	
Uygulama

  Murat Korkmaz, Kaya Yıldız, Ali Serdar Yücel, Füsun Terzioğlu, Sevilay Yıldız, Ali 
Murat Kırık, Selvinaz Saçan, Ercan Şahbudak, Haluk Şengün, Yasemin Aydoğan, Arzu 
Özyürek, Ali Murat Kırık, Dilek Öztaş

BİLİMSEL KURUL 
Bilim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
SAĞLIK ALANI BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aygül AKYÜZ (Koç Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Asiye AKYOL (Ege Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN (Yeditepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Anahit COŞKUN (Bezm-i Alem Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Ramazan ERDEM (Süleyman Demirel Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU (Koç Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Gülşen ERYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ (Acıbadem Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM (Adnan Menderes Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (İstanbul Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Hakkı Cüneyt ULUTİN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Cumhur Cevdet KESEMENLİ (Kocaeli Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ (Marmara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Samiye METE (Dokuz Eylül Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ (Şifa Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Ferda ÖZBAŞARAN (Selahattin Eyyubi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU (Atatürk Üniversitesi )•	

Prof. Dr. Ümran SEVİL (Ege Üniversitesi)•	
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Prof. Dr. Ahsen ŞİRİN (Zirve Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Lale TAŞKIN (Başkent Üniversitesi )•	

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Ümit TURAL (Kocaeli Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Gülşen VURAL (Sanko Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Suzan YILDIZ (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülcihan AKKUZU (Başkent Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Hilmiye AKSU (Adnan Menderes Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Ergül ASLAN (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nevin A. BALKAYA (Muğla Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülçin BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU (Kocaeli Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ (Marmara Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülümser DOLGUN (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Emel EGE (Necmettin Erbakan Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nilüfer ERBİL (Ordu Üniversitesi) •	

Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI (Cumhuriyet Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Duygu GÖZEN (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Sevil İNAL (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Kürşad KARACABEY (Düzce Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN (Osmangazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Sevgi ÖZKAN (Pamukkale Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Sevgi ÖZSOY (Adnan Menderes Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Hafize Öztürk CAN (Ege Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Aslıhan POLAT (Kocaeli Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülay RATFİSCH (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Birsen K. SAYDAM (Ege Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Deniz SAYINER (Osmangazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nevin ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Ayten TAŞPINAR (Adnan Menderes Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN (İnönü Üniversitesi)•	



49

Doç. Dr. Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Aslı UÇAR (Ankara Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Çetin YAMAN (Sakarya Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Emre YANIKKEREM UÇUM (Celal Bayar Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Saadet YAZICI (İstanbul Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Hatice YILDIZ ( Marmara Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Yusuf GENÇ (Sakarya Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem AŞÇI (Çoruh Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Serap BALCI (İstanbul Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ayla BERKİTEN (Kocaeli Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ (Okan Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Dilek BİLGİÇ (Cumhuriyet Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Fatma COŞAR ÇETİN (Medeniyet Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇAĞLAR (İstanbul Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇİĞDEM (İstanbul Arel Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK (Kocaeli Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Zübeyde EKŞİ (Marmara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ (Ege Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN (Ege Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem Can GÜRKAN (Marmara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Işık IŞIK ANDSOY (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül OKSAY ŞAHİN (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Gülcan KAR (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem KARABULUTLU (Kafkas Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Birsen MUTLU (İstanbul Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem BOZKURT (Ege Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ (Ege Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR (Kocaeli Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. İlgün ÖZEN ÇINAR (Pamukkale Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR (Celal Bayar Üniversitesi)•	



50

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZTÜRK (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Dilek POTUR (Marmara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ayla TAŞKIRAN (Düzce Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Sırma Oya TEKVAR (Karabük Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Feride YİĞİT (İstanbul Aydın Üniversitesi) •	

Yrd. Doç. Dr. Neylan ZİYALAR (İstanbul Üniversitesi)•	

Uzm. Dr. Kemal GÖRAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)•	

Uzm. Dr. Bülent KILIÇ (Ortopedi Uzmanı)•	

Uzm. Dr. Tanju SÜRMELİ (Psikiyatri Uzmanı)•	

 
Bilim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Üniversitesi) 
EĞİTİM ALANI BİLİM KURULU

Prof. Dr. Berrin AKMAN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS (Çukurova Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Meziyet ARI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Gülen BARAN (Ankara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. E. Nilgün BAYSAL METİN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Aynur BÜTÜN AYHAN (Ankara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Cevat CELEP (Kocaeli Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER (Ankara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ (Gazi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. N. Semra ERKAN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ (Gazi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (Başkent Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Figen GÜRSOY (Ankara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Yıldız GÜVEN (Marmara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR (Ankara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Adalet KANDIR (Gazi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Zeki KAYA (Gazi Üniversitesi)•	



51

Prof. Dr. Ayla OKTAY (Maltepe Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU (Gazi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Kamil ÖZER (Gedik Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Salih PINAR (Marmara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Nilgün SARP (Bahçeşehir Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN (Trakya Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Fulya TEMEL (Gazi Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN (Akdeniz Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Rengin ZEMBAT (Marmara Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Özcan SAYGIN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)•	

Prof. Dr. Fatih KILIÇ (Süleyman Demirel Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Neslihan AVCI (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Pelin AVŞAR (Dumlupınar Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Hatice BEKİR (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ (Karabük Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Zeynep ÇETİN (Hacettepe Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Ümit DENİZ KAN (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. H. Elif DAĞLIOĞLU (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Ender DURUALP (Ankara Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Serap ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Tülin GÜLER YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL (Yakın Doğu Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Oğuzhan KILDAN (Kastamonu Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Saide ÖZBEY (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK (Karabük Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Serdal SEVEN (Muş Alparslan Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)•	



52

Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ (Trakya Üniversitesi)•	

Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ (Gazi Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER (Sakarya Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Fatma Ünal (Akdeniz Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Perihan ÜNÜVAR (Mehmet Akif Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Münevver Can YAŞAR (Afyon Kocatepe Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Zeliha YAZICI (Akdeniz Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Kaya YILDIZ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)•	

Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI (Ankara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Gözde AKOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Nalan ARABACI (Ordu Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Aygen ÇAKMAK (Kırıkkale Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. H. Özlen DEMİRCAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Haktan DEMİRCİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Fatma ELİBOL (Kırıkkale Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. H. Gözde ERTÜRK KARA (Aksaray Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Songül GİREN (Aksaray Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER (Sakarya Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Elif KARAGÜN (Kocaeli Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK (Marmara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU (İstanbul Aydın Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Şermin METİN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT (Marmara Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Cengiz POYRAZ (İstanbul Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Yakup POYRAZ (19 Mayıs Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN (Adnan Menderes Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem YURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi)•	

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL (Fırat Üniversitesi)•	

  
ULUSLARARASI BİLİM KURULU
Dr. Aneshkumar MAHARAJ•	

Dr. Alan BATES•	



53

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•	

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•	



54

Dr. Tracy DONATH•	

Dr. William A. ALDRIDGE•	

*İsim sıralaması soyadı dikkate alınarak yapılmıştır.



55

KADIN SAĞLIĞINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARI

Sinem GÖRAL TÜRKÇÜ, Sevgi ÖZKAN
 

Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) yaklaşımlarını hemşirelik bakımlarına dahil etmesi-
nin nedeni, bu yöntemlerin hemşirelik mesleğinin bakış açısıyla örtüşmesi olabilir. Hemşirelik mesleğinde 
hasta bütüncül bir şekilde değerlendirilirken TAT yaklaşımları da aynı felsefiyi savunmaktadır. TAT yakla-
şımlarının bir kolu olan refleksoloji alanında hemşirelik çalışmaları giderek artmaktadır. Dünyada hemşireler 
refleksolojiyi birçok sağlık alanında kullanmaktadırlar. Araştırma sonuçları incelendiğinde refleksoloji uygu-
lanan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin arttığı ve bazı hastalık semptomlarında da 
rahatlamaların olduğu görülmektedir. Refleksoloji gibi TAT yaklaşımlarının klinik uygulamada rutin olarak 
kullanılmasını sağlayabilecek sağlık profesyonelleri ise hemşirelerdir. Bu derlemede kadın sağlığı alanında 
refleksoloji uygulaması yapılan çalışmalar incelenmiş ve refleksolojinin bu alana yaptığı katkılar değerlendiril-
miştir. Refleksolojinin Tanımı: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü Tamamlayıcı ve Alternatif 
Tıp Merkezi (NCCAM) tarafından Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler (TAT); “şu an için geleneksel tıbbın bir 
parçası sayılmayan ancak tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık bakım sisteminde yer alan uygulama ve ürünler” 
olarak tanımlanmaktadır. Alternatif tedavi ile tamamlayıcı tedavi birçok yerde aynı anlamda kullanılmalarına 
rağmen farklı tedavi yöntemleridir. Alternatif tedaviler, uygulama ve ürünlerin geleneksel tedaviler yerine tek 
başına kullanılmasıdır. Tamamlayıcı ve destekleyici tedaviler ise bu uygulama ve ürünlerin, geleneksel tedavi-
ler ile birlikte hastalığa ve tedavilere bağlı rahatsız edici semptomları kontrol etmek amacıyla kullanılmasıdır 
(Khorshid ve Yapucu 2005, Smith vd 2010, NCCAM 2015). Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü tarafından 
ise “vücut bölümleri, salgı bezleri ve organlar ile ilişkili olan ellerde ve ayaklarda refleks noktalarının elle 
uyarılması ilkesiyle ilgilenen bir bilimdir. Bu refleks noktalarının doğru bir biçimde uyarılması yoluyla doğal 
yollardan birçok sağlık sorununun önlenmesini sağlayan bir bakım türüdür. Refleksoloji sağlık alanında ciddi 
bir ilerleme olup, masaj ile karıştırılmamalıdır.” olarak ifade edilmiştir (International Institute of Reflexology 
2015). Refleksolojinin Tarihçesi: Refleksoloji; akupuntur ile yaklaşık aynı zamanlarda oraya çıktığı düşünül-
mektedir. 5000 yıl önce Hindistan ve Çin’de vücuttaki bazı noktalara bastırılarak yapılan bir tedavi şekli olarak 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Mısır’ da M.Ö.2500-2300 yıllarında refleksolojiye ait belgeler bulunmuştur. 
Mısırlı bir hekimin mezarından çıkarılan belgelerde el ve ayak masajının tedavi olarak kullanıldığına ilişkin bir 
duvar resmi bulunmuştur. Ayrıca Amerika’ da yaşayan yerliler de ayaktaki bası noktalarının vücudun zihin ve 
ruhsal dengesinde önemli olduğunu keşfetmiştir. Orta Avrupa’ da 14. Yüzyılda uygulandığı düşünülmektedir. 
19. yy. ’da Amerika’ da kulak burun boğaz uzmanı olan Dr. William Fitzgerald, parmaklardaki bazı nokta-
lara basınç uygulanması halinde el, kol, omuz, çene, burun ve kulaklar üzerinde ağrının azaldığını görmüş 
ve bölge terapisinin (Zona Therapy) kurucusu olmuştur (Gözüyeşil 2015). Refleksolojinin Kadın Sağlığında 
Kullanıldığı Çalışmalar: İngiltere’ de yapılan bir çalışmada TAT yöntemlerinden en yaygın olarak refleksolo-
jinin (%35.2) kullanıldığı bulunmuştur (Cornervd 2006). TAT yöntemlerinin randomize kontrollü çalışmalarla 
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etkilerini değerlendirmek mümkündür (Sharpvd 2010). TAT’ ler hemşirelerin felsefesi ile uyumlu olması, tıbbi 
uygulamaları önlemede ek seçenekler sağlaması, hemşirelik bakımını, çalışma memnuniyetini ve profesyonel 
otonomiyi arttırması ve kadınların seçim ve otonomi desteğinin bir parçası olmasından dolayı gebelik ve do-
ğum ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Cole ve Shanley 1998, Khorshid ve Yapucu 2005, Hall vd 
2012). Kanser hastalarında bulantı, kusma ve ağrıyı hafiflettiği, gevşemeyi sağlayarak, yorgunluğu giderdiği 
ve 10-15 dakikalık süre zarfında yapılan refleksoloji uygulamasının bu semptomlara ilişkin bulguların teda-
visinde kullanılan medikal ajanların tüketimini azalttığı öne sürülmüştür (Saatcivd 2007, Tworek vd 2009, 
Kabat vd 2010, Friedman vd 2010). Dolation ve ark.’ nın yaptıkları bir çalışmada refleksolojinin doğum ağrı-
sının yoğunluğunu hafifletmesinin yanında doğumun I.,II. ve III. evrelerinin süresini de kısalttığı bulunmuştur. 
Aynı çalışmada refleksoloji uygulaması yapılan annelerin bakımdan memnuniyet oranlarının oldukça arttığı 
görülmüştür (Dolation 2011). Close ve ark. (2015) 25-29. gebelik haftasında olan 64 kadınla yaptıkları ran-
domize kontrollü çalışmada, refleksolojinin düşük düzeyde bel ve pelvik ağrı üzerine olumlu etkisi olduğunu 
bulmuşlardır. Refleksolojinin bu alanda uygulanabileceği ve daha çok güçlendirilmiş çalışmanın yapılması 
gerektiğini önermektedirler (Close vd 2015). McNeill ve ark. (2006)’ nın yapmış oldukları çalışmada; gebe-
liğin 36. haftasında refleksoloji uygulanan 50 primipar kadında, doğumun başlangıcını, doğumun süresini, 
doğumun tipini, analjezi uygulama ve yenidoğan APGAR skorlarını değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak do-
ğumun başlangıcı, doğumun süresi, doğum tipi ve APGAR skorları arasında önemli bir fark bulunmazken, 
refleksoloji uygulanan grupta analjezi kullanımına daha az ihtiyaç duyulduğu bulunmuştur (McNeill vd 2006). 
Mirzaei ve ark.(2010) 70 primipar gebede servikaldilatasyon 3-4 cm iken her bir ayağa 10 dakika olmak 
üzere toplamda 20 dakika uyguladıkları ayak refleksolojisinin doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine 
etkisini değerlendirmiş ve ayak refleksolojisinin doğum ağrısını azalttığı ve bu etkinin eylemin I. evresinde 
çok daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Mirzaei vd 2010). Sonuç: Refleksoloji uygulamaları alanında 
daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Çünkü kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile 
hasta bakımında, araştırma sonuçları ile kanıtlanmış bilgilerin kullanması ve yaygınlaştırılması sağlanabil-
mektedir. Refleksolojide kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının kullanılmasıyla da standart ve daha kaliteli 
bakımının oluşması sağlanarak, hemşire ve hasta memnuniyetinin artması mümkün olacaktır. Refleksoloji 
ve diğer tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarının tanıtılması, kullanılmasının yaygınlaştırılması 
ve hemşirelerin bu uygulamalar hakkında farkındalıklarının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Kadın Sağlığı 
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ANNE – BABA VE ÇOCUKLAR ARASI İLETİŞİM: BİR MODEL ÖNERİSİ

Nilüfer KURU- Hatice ÜNLÜ- Zeliha ÖZER
 

Anne-Baba ve Çocuklar Arası İletişim: Bir Model Önerisi Nilüfer KURU Hatice ÜNLÜ Zeliha ÖZER Öz: 
Giriş: İletişim insanların, ailesiyle ve içinde yaşadığı toplumla arasında bağlar oluşturarak ilişki kurmalarını 
sağlar (Şahin ve Aral, 2012). aile, bireyin ilk karşılaştığı sosyal bir yapı olmasından dolayı ilk iletişim kurma 
becerileri ailede başlar ve gelişir. Bireyin iletişim becerilerinin gelişmesi ve sosyalleşmesinde ailenin önemli 
bir rolü vardır. (Şahin ve Aral, 2012). Bu noktada aile içi iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Her aile sağlıklı, 
mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Sağlıklı çocuklar yetiştirme bilinci gelişen teknolojiyle olumlu 
yönde gelişirken çocuğun içinde bulunduğu dönemi sağlıklı yaşayabilmesi ve sağlıklı bir kimlik oluştura-
bilmesine destek olur. Ailedeki iletişim, ebeveynlerin ve çocukların ihtiyaçlarını, isteklerini, endişelerini ve 
birbirlerine olan sevgilerini ifade ettikleri süreçtir (Şahin ve Aral, 2012). Aile içi iletişimde; anne-babanın 
çocukları ile olan ilişkileri, eşlerin birbirleri arasındaki ilişkileri ve kardeşlerin birbirleri ile olan ilişkileri 
bahsedilebilir (Baran, 2004). Ancak, ebeveynlerin çocukla ilişkisi çocuğun gelişimini önemli ölçüde etkiler. 
Çocuğun duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, kendini denetleyen, girişimci, ekip içerisinde uyum-
lu olabilen bir birey olması, anne babasıyla kuracağı sağlıklı iletişime bağlıdır (Yalçın, 2013). Bu da aile-
de sağlıklı ilişkileri beraberinde getirir. Amaç: Bu çalışmada, anne-baba ve çocuklar (kardeşler) arasındaki 
iletişime etki edeceği düşünülen özellikler göz önüne alınarak bir model geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yön-
tem: Anne-baba ve çocuklar arası iletişime ilişkin literatür taraması yapılarak oluşturulan bir model önerisi 
niteliğindedir. . Araştırmada sunulan model önerisi; konuyla ilgili kaynaklar ve araştırma sonuçları dikkate 
alınarak oluşturulmuştur. Bulgular: Çalışma kapsamında sunulan modele ilişkin, anne baba ve çocuklar arası 
iletişime etki edeceği düşünülen faktörlerden bazıları; çocuğun sahip olduğu bağlanma stili, ailenin kullan-
dığı disiplin yöntemi, anne-baba çocuk arası iletişim, dönemsel/tarihsel değişiklikler, eşler arası etkileşimin 
niteliği, toplumsal roller, çocuğun mizacı ve sağlık durumu, yaşantılar, kardeşler arası ilişkilerin yönü, baba 
ve annenin çocuklara sağladığı kaynaklar, annenin çalışma durumu şeklindedir. Sonuç: Anne-baba ve çocuk-
lara arasındaki iletişimin çocuğun arkadaşları ile ya da diğer insanlarla olan iletişiminde belirleyici olduğu, 
çocuğun, annesinin babasına yaklaşım şeklinin ya da babanın anneye olan tutumunun ya da kardeşlerin bir 
birleriyle olan iletişimlerinin çocuğun ileriki dönemde yakın çevresine ilişkin tutum ve davranışını etkileye-
ceği hatta eş seçiminde bile belirleyici olabileceği sonucuna yapılan literatür ve araştırma sonuçlarınca ula-
şılmıştır. Ailede anne baba ve çocuklar arasında düzgün iletişim kurulan, sevildiğini ve değer görüldüğünün 
farkında olan çocukların, yaşamları boyunca kendilerine yetebilen, sağlıklı ilişkiler kurabilen, özgüvenleri ve 
benlik saygıları yüksek, olumsuz duygularla başetme potansiyeli yüksek yetişkinler oldukları görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: İletişim, Anne-Baba, Çocuklar, Aile İçi İletişim 
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ANNE-BEBEK BAĞLANMASI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Emel SEZİCİ, Fatma BAŞAR, Deniz YİĞİT, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Sevil ÇİÇEK

Doğum sonu dönem; annelerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak değişiklikler yaşadığı bir dönemdir. Bu 
dönemde aile için olumlu duyguların geliştiği, aile içi ilişkilerinin güçlendiği bunun yanı sıra birçok zorluğun 
da yaşandığı görülmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi sonraki dönemlerde anne-bebek bağ-
lanmasının temelini oluşturmaktadır. Anne ile bebek arasında doyurucu ve zevk verici etkileşim sonucunda 
annenin bebeğine geliştirdiği sevgi bağının oluşum sürecine “maternal bağlanma” denir. Literatüre göre ise, 
Bowlby 1951 yılında, maternal bağlanmayı, anne ve çocuk arasında, sıcak, sürekli, yakın bir ilişkinin olması, 
bu durumdan her iki tarafında memnun olması ve haz alması olarak tanımlamıştır. Maternal bağlanma, zaman 
içinde gelişen, özel eşsiz bir ilişkidir. Anne-bebek bağlanma süreci; doğumdan önce başlar ve doğumdan son-
raki aylarda gelişerek devam eder. Bu ilişki çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi açısından önemli 
bir yere sahiptir. Henüz tam olarak kanıtlanmamasına karşın anne ile bebek arasındaki ilk bağlanma ilişkisinin 
doğum öncesinde kurulduğu ileri sürülmektedir. Bu yüzden, gebelik döneminde annenin karnına dokunması 
yoluyla bebeğin tensel olarak hissedilmesi bağlanma ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Amaç: Maternal bağ-
lanma ve maternal bağlanmada hemşirelerin görev ve sorumluluklarının önemi vurgulanmak istenmiştir. Yön-
tem: Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Bulgular: Çeşitli nedenlerle bebeği 
doğmadan bebeğini kaybeden 65 anne ile bir çalışma yapılmış ve anne-bebek bağlanmasının doğum öncesi 
dönemde başladığı belirtilmiştir. Bu dönemde annenin bebeğine bağlanmasını arttıran bazı durumların olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu durumlar; gebeliğin planlı olması, annenin bebeğini hissetmesi ve gebeliğini kabul etmesi, 
bebeğinin hareketlerini hissetmesi, bebeğini bir birey olarak kabul etmesidir. Yapılan başka bir çalışmada da 
gebelikte güçlü anne-bebek bağlanması ile annenin gebeliği boyunca sağlığına daha çok dikkat ettiği, gebelik 
döneminde bakım aldığı ve bu bakıma katıldığı, beslenmesine ve uykusuna dikkat ettiği, bebeğin bakımına 
yönelik bilgi edinmeye çalıştığı belirtilmiştir. Anne-bebek ilişkisinin gelişimi için en önemli dönem doğum 
ve doğumdan sonraki ilk günlerdir. Siddiqui ve Hägglöf (2000) yaptıkları çalışmada doğum sonu dönemde 
anne- bebek arasındaki iletişimi başlatmak için annenin bebeği ile en kısa zamanda ve uzun süre birlikte va-
kit geçirmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu dönemde anne ile bebeğin aynı odayı paylaşması, 
kanguru bakımı olarak da isimlendirilen ten-tene temas, annenin bebeğini kucaklaması ve göz- göze temas 
kurması, onu mümkün olduğunca erken emzirmesi annenin bebeği ile bağlanmasını arttırmaktadır. Annenin 
yüz yüze pozisyondayken bebeğine bakması, bebeğin elbiselerini giydirip çıkarması, ona dokunup, gülüm-
semesi, öpmesi, kucaklaması, pışpışlaması, sallaması ve onunla konuşması bağlanma sürecinin başladığını 
gösteren davranışlardır. Bir kadının annelik davranışlarını öğrenme süreci doğumu takip eden 3-10 ay arasında 
gerçekleşir. Doğum sayısı, eğitim düzeyi, çalışma durumu ve sosyal destek bu süreci etkilemektedir. Annelik 
rolünün kazanılmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler bulunmaktadır. Annenin önceden yaşanan olum-
lu deneyimleri, fiziksel ve psikolojik olarak kendini yeterli hissetmesi, yakınlarından sosyal destek görüyor 
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olması, annenin gebeliği ve bebeği kabul etmesi kolaylaştırırken, annenin bebeğini istememesi, bebeğinin bir 
sağlık probleminin olması, bebeğine dokunmaktan ve ona bakım vermekten kaçınması ise zorlaştırmaktadır. 
Anne-bebek bağlanmasının önemini yapılan çalışmalarda ortaya koymaktadır. Üniversite öğrencileri ile yapı-
lan bir çalışmada annelerine güvensiz bağlanan kişilerin anksiyete düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek 
olduğu belirtilmiştir. Kekemelik sorunu olan öğrencilerin ise annelerine bağlanma düzeylerinin düşük olduğu 
bulunmuştur. Johnson (2013), doğumdan sonraki ilk 2 saat içinde annenin bebeğini emzirmeye başlamasının 
ve hemen ten tene temas kurulmasının önemini vurgulamıştır. İlk bir yıl içerisinde bebeğin gereksinimlerinin 
zamanında karşılanması çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilediğini, doğum 
sonrası dönemde ise anne ve bebeğin farklı ortamlarda bulunmasının tüm bu süreçleri olumsuz etkilediğini 
belirtmiştir. Yapılan başka bir çalışmada, yasamın ileri dönemlerinde görülen ruhsal sorunların ve davranış 
bozukluklarının bebeklik dönemindeki bağlanma bozuklukları ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Öztürk ve 
Saruhan’ın (2010) yaptığı çalışmada bebeklerini ilk gün gören annelerin maternal bağlanma puan ortalama-
larının, diğer günlerde gören annelerin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca be-
beklerini ilk gün kucağına alan annelerde bağlanmanın daha fazla olduğu belirtilmiştir. Tartışma ve Sonuç: 
Anne-bebek ilişkisi zamanla öğrenilen bir süreçtir. Bu etkileşimin sağlıklı başlayıp sürdürülmesinde, annenin 
yeni rolüne uyumunda, karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesinde çevreden aldığı destek önemlidir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda anne-bebek bağlanmasını etkileyen faktörler incelendiğinde sosyal destek öne çıkmakta-
dır. Sosyal destek, stres altındaki ya da güç durumdaki bireye çevresindeki insanların yardım etmesidir. Sosyal 
destek; bireyin aile üyeleri, akrabalar, arkadaşlar, karşı cins arkadaşı, öğretmenleri, meslektaşlar, komşular, 
ideolojik, dinsel ve etnik gruplar ile bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından sağlanır. Bu bağlamda anne-
bebek ilişkisinin gelişiminde, sosyal desteğin sağlanmasında yenidoğan ve kadın doğum ünitelerinde çalışan 
hemşireler önemli rol oynamaktadır. Hemşireler anne ve bebeklerine vakit ayırarak bebeğin davranışlarını, bu 
davranışları annelerin nasıl yorumlayacağı ve nasıl tepki vereceği konusunda desteklemelidir. Doğum öncesi, 
doğum ve doğum sonrası dönemlerde bilinçli hemşirelik yaklaşımı ile bağlılığı etkileyen faktörleri belirlemeli, 
anne-bebek iletişimini başlatmalı ve anne-bebek bağlılığını sağlamaya yönelik eğitimler vermelidir. Bunun 
için hemşireler, bebekle göz göze temasta bulunma, bebeğe dokunma, sarılma, bakım verme, bebek hakkında 
konuşmaları konusunda aileleri cesaretlendirmelidir. Böylece anne-bebek bağlanmasının en erken dönemde ve 
en doğru biçimde gerçekleştirilmesi ileride fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı nesiller yetiştirilmesi-
ne katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Anne, Bebek, Etki, Faktör 
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ANNELERİN DOĞUM SONRASI HASTANE TABURCULUĞA HAZIR OLUŞLUĞU VE  
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Özlem DEMİREL BOZKURT, Aytül HADIMLI, Hafize ÖZTÜRK CAN, Zehra BAYKAL AKMEŞE,  
Hacer RASTGELE

Ülkemizde ana-çocuk sağlığı problemleri genel sağlık sorunları arasındaki önceliğini sürdürmektedir. Doğum 
öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler giderek gelişmesine karşın henüz istenilen düzeyde değildir. Özel-
likle doğum sonu dönemde anne/bebeklerin hastanede yatış süreleri ve taburcu olduktan sonra aldıkları bakı-
ma ilişkin ülke geneline ait veriler bulunmamaktadır (Gölbaşı 2003). Doğum sonrası hastanede kalış süresi 
duygusal hazır oluşluk ve hastane politikaları ile ilgili bir konudur ve bu sürenin hasta, aile üyeleri ve sağlık 
personeli tarafından değerlendirilmesi gerekir (Weiss et al. 2006, Akın ve Şahingeri 2010). Sağlık Bakanlığı 
ülke genelinde sağlık personeli tarafından kaliteli, standart, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması, uygulama-
da birlikteliğin sağlanması amacıyla bakım yönetim rehberleri oluşturmuştur. Doğum Sonrası Bakım Yöne-
tim Rehberi uygulanması ile sağlık personeli tarafından her gebenin en az 4 kez nitelikli izlenmesi, doğum 
sonrası hastanede 3, evde 3 olmak üzere 6 kez doğum sonu izlemin yapılması, ayrıca normal doğum sonrası 
en az 24 saat, sezaryen sonrası en az 48 saat hastanede takip edilmesi beklenmektedir (Doğum Sonrası Bakım 
Yönetim Rehberi, 2014). Ancak gözlemler ve yerel istatistikler, postpartum hastanede yatış süresinin kurum-
lar arasında değişim gösterdiğini ve özellikle üniversite hastaneleri dışında kalan sağlık kurumlarında bu sü-
renin 24 saat ya da daha kısa olabildiğini ortaya koymaktadır. (Koç ve Eroğlu 2007, Dağ ve ark. 2013). Nor-
mal doğumdan 12-48 saat, sezeryanla doğumdan 96-144 saat sonra taburcu olmanın anne ve bebek sağlığı 
yönünden uygun bir süre olduğu kabul edilmektedir (Akın ve Şahingeri 2010). Literatürde taburculuğa hazır 
oluşluk, eve gitmeye hazır olma olarak tanımlanmaktadır (Altuntuğ ve Ege, 2013). Taburculuk eğitimi, anne-
nin kendi bakımı, beslenmesi, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, aile planlaması ve doğum sonu egzersiz 
ile ilgili konuları içermektedir (Altuntuğ ve Ege, 2013; www.saglik.gov.tr). Bu eğitimler, kadının gereksinim-
leri doğrultusunda planlanmalıdır. Annelerin verilen bilgileri anlama düzeyleri ve hazır oluşluğu farklılık gös-
termektedir. Doğum sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde sağlık personeli annelerin neyi bildiğini, 
neyi mutlaka bilmesi gerektiğini ve ne bilmek istediğini belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca annelerin taburcu-
luğa hazır oluşluk konusundaki düşüncelerinin ve doğum sonu bakımdan beklentilerinin dikkate alınması, 
bunlara yönelik girişimlerde bulunulması ve taburculuk süresinin bireysel olarak planlanması gerekmektedir 
(Altuntuğ ve Ege, 2013). Doğum sonu dönemde evde bakıma yönelik hizmetlere ulaşımın yetersiz olması ne-
deni ile anne ve bebekle ilgili fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar artmakta bunlar da taburculuğa hazır 
oluşluk durumunu değerlendirmeyi önemli hale getirmektedir (Weiss et al. 2006, Akın ve Şahingeri 2010).
Evde bakım hizmetlerinin mevcut ya da yaygın olmadığı toplumlarda, kadınların doğumdan sonra hastanede 
gerekli bilgi ve beceri ile donatılması önemlidir. (Altuntuğ ve Ege, 2013). Taburculuğun erken olması duru-
munda, kısa zaman süreci içinde kaliteli ve kapsamlı bir sağlık hizmeti ve taburculuk eğitimi sunmak her za-
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man mümkün olamamaktadır (Gölbaşı 2003). Hazır oluşluk kararının verilmesinde göz önünde bulundurul-
ması gerekenler; fonksiyonel yeterlilik, evde öz-bakım için hazır oluşluk, sosyal desteğin varlığı, sağlık hiz-
metlerine ulaşılabilirlik, bebeğine uyum gibi psikososyal faktörler ve taburculuk sonrasıyla ilgili bilgi sahibi 
olmaktır. (Akın ve Şahingeri 2010; Dağ ve ark. 2013). Lohusanın kendini hazır hissetmesi de taburculuk ka-
rarının verilmesinde önemlidir (Dağ ve ark. 2013). Doğum sonrası annelerin taburculuğa hazır oluşluğu, post-
partum sürecin sağlıklı geçirilmesi açısından önemli bir konudur. Kadının taburcu olmadan hazır oluşluluğu-
nun değerlendirilmesinin doğum sonu izlem hizmetlerinin planlamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Amaç: Araştırma, annelerin doğum sonrası dönemde hastaneden taburculuğa hazıroluşluk durumlarını ve ta-
burculuğa etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılmış, kesitsel bir araştırmadır. Yöntem: Araştırma, 
İzmir’de bulunan bir doğumevinde 15 Nisan-30 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklemi, sağ-
lıklı yenidoğana sahip, araştırma sınırlamasına uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden anneler (n=133) oluş-
turmuştur. Doğumevinde eğitim hemşiresi tarafından rutin olarak taburculuk öncesi doğum sonu anne, bebek 
bakımı, emzirme ve aile planlaması konularında gruplar halinde eğitimler yapılmaktadır. Veri toplamada, an-
nelerin sosyo-demografik özelliklerini, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bilgilerini içeren görüşme 
formu ve Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Ölçeği- Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ-YDAF) 
kullanılmıştır. HTHÖ-YDAF, Weiss ve Placentine (2006) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe formunun geçer-
lilik ve güvenilirliği Akın ve Şahingeri (2010) tarafından yapılmıştır. Hastaneden taburculuğa hazır oluşluğu 
annenin algılamasına göre değerlendiren bir ölçek olan HTHÖ-YDAF dört alt boyuttan ve toplam 23 madde-
den oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan “0” ve en yüksek puan “220”dir. Puanlamada yüksek 
puan kişinin taburculuğa hazır oluşluğunun yeterli durumda olduğunu, düşük puanlar ise yeterli olmadığını 
göstermektedir. Akın ve Şahingeri (2010) tarafından ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.70 olarak belirlenmiş-
tir. Bu çalışmada Cronbach alfa katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Araştırmanın yürütülebilmesi için yerel 
etik komiteden, hastane başhekimliğinden, ölçeğin kullanımı için Akın’dan ve görüşme öncesi, araştırmanın 
amacı, araştırmadan sağlanacak yararlılıklar, görüşme için harcayacağı zaman konusunda açıklamalar yapıla-
rak annelerden yazılı izinler alınmıştır. Veriler, SPSS programında sayı ve yüzde dağılımları, Mann Whitney 
U testi ve t testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Tartışma: Araştırma kapsamına alınan annelerin yaş orta-
laması 26.24±5.07 (Min:17.0-max:40.0) olarak saptanmıştır. Anneler, en yüksek oranda (%37.6) ilkokul me-
zunu ve ev hanımıdır (%88.0). Annelerin %93.2’si gebelik boyunca dört ve üzeri kez doktor kontrolüne gitti-
ğini, %92.5’i gebe eğitim sınıflarına katılmadığını ifade etmiştir. Vajinal doğum yapan (%70.7) annelerin 
%72.9’una epizyotomi uygulanmış, %97.0’si doğum sonu herhangi bir komplikasyon yaşamamıştır. Annele-
rin %57.1’i doğum sonu evde anne bakımı, %61.7’si bebek bakımı, %55.6’sı aile planlaması konularında eği-
tim aldığını belirtmiştir. Taburculuk için kendilerini hazır hissetme durumları sorulduğunda, %92.5’i kendisi-
ni hazır hissettiğini ifade etmiştir. Sezaryen ile doğum yapan annelerin hastanede kalma süreleri 64.61±17.66 
saat, vajinal doğum yapanların 34.61±16.47 saattir. Sezaryen ile doğum yapan annelerin hastanede daha uzun 
süre kaldıkları belirlenmiştir. Bu durum Sağlık Bakanlığının önerdiği hastanen taburculuk süresi ile uyumlu-
dur (normal doğum sonrası en az 24, sezaryen sonrası en az 48 saat). Annelerin HTHÖ-YDAF puan ortala-
ması 172.13±26.94 (Min:99.0-Max:220.0)’tür. HTHÖ-YDAF’nin alt boyutlarının puan ortalamaları; bakım 
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becerisi 65.93±11.83, beklenen destek 31.97±8.45, güç ve baş etme yetisi 44.62±9.15, stres kontrolü ve yar-
dıma ulaşma bilgisi 37.70±9.38 olarak bulunmuştur. Kendi ve bebek bakımları konusunda yeterince destekle-
nen annelerin taburculuğa hazıroluşluk puan ortalamalarının yüksek olması beklenmektedir. Hastaneden ta-
burcu olmaya hazır hissetme durumu ve hastanede geçirilen süre ile HTHÖ-YDAF puan ortalamaları karşı-
laştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Annenin hastanede kalma süresi 
arttıkça taburculuğa hazıroluşluk puan ortalaması da artmaktadır. Annelerin yaşı, eğitim durumu, doğum sa-
yısı, doğum şekli ve bebeğin cinsiyeti gibi bağımsız değişkenlerin annelerin hastaneden taburculuğa hazır 
oluşluğunu etkilemediği ve istatistiksel anlamlı fark olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: 
Araştırma sonucunda annelerin, kendilerini taburculuğa hazır hissetme durumu ve hastanede geçirdikleri sü-
renin taburculuğa hazır oluşluğu etkilediği bulunmuştur. Annelerin doğum şekline göre doğum sonu hastane-
de kalma sürelerinin kısa olmaması, sağlık personelinin kaliteli ve kapsamlı taburculuk eğitimi verebilmesi 
açısından önemli bir fırsattır. Sağlık personeli, hastaneden ayrılmadan önce anne ve bebeğin durumunun iyi 
olduğundan emin olmalı ve taburculuktan sonra da düzenli aralıklarla doğum sonu bakım almasını önermeli-
dir. Taburculuğu yapılan annelerin doğum sonu altı haftalık süreyi kapsayan dönemde de evde takip ve ba-
kımlarının ebe/hemşireler tarafından yapılması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğum Sonrası Dönem, Taburculuk, Taburculuğa Hazıroluşluk 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERS MÜFREDATININ ÇOCUKLARIN BAZI MOTOR BECERİ GE-
LİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Neşe Candan YAVUZ, Fatih KAYA, Nedim MALKOÇ

Günümüzde ilk ve orta dereceli okullarda okutulan beden eğitimi ve spor ders müfredatının çocukların mo-
tor beceri gelişimleri üzerindeki etkinliği tartışma konusudur. Amaç Bu araştırmada, bir yıllık beden eğiti-
mi ve spor ders müfredatının 11-13 yaş aralığındaki çocukların bazı motor beceri gelişimleri (dikey sıçra-
ma, mekik, durarak uzun atlama, esneklik) üzerindeki etkinliği incelendi. Yöntem: Araştırma, İstanbul Kar-
tal Doğa Koleji’nde öğrenim gören toplam 244 öğrenci (122 kız, 122 erkek) üzerinde yürütüldü. Yedi aylık 
süreçte haftada 2 saat yürütülen beden eğitimi ve spor ders müfredatı ağırlıklı olarak basketbol, voleybol, 
hentbol, futbol ve atletizim çalışmalarından oluştu. Ölçümler ilk sömestir başlangıcında ve ikinci sömestir 
sonunda yapıldı. İstatistiksel analizlerde eşleştirilmiş t testi ve bağımsız örneklem t testi kullanıldı. Her bir 
bağımlı değişken için tanımlayıcı istatistik teknikleri kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p≤0.05 olarak belirlen-
di. Bulgular: Her iki cinsiyette dikey sıçrama ve mekik değerleri süreç sonunda anlamlı olarak gelişirken 
(p<0.05) durarak uzun atlama ve esneklik değerlerinde anlamlı bir gelişim gözlenmedi (p>0.05). Ayrıca her 
iki motor becerideki gelişimin kız ve erkek çocuklarda benzer olduğu görüldü. Tartışma ve Sonuç: Sonuç 
olarak, bu araştırmada ele alınan beden eğitimi ve spor ders içeriğinin çocukların motor beceri gelişimlerine 
tam anlamıyla hizmet etmediği söylenebilir. Beden eğitimi ders müfredatının branş öğretiminden daha çok 
atma, tutma, sıçrama, koşma gibi temel beceri ağırlıklı ve oyun içerikli düzenlenmesi çocukların hem ha-
reket ihtiyacını giderilmesine hem de motor beceri özelliklerinin gelişimine daha fazla katkı saylayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Ders Müfredatı, Motor Beceri 
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BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN KALP SAĞLIĞINI GELİŞ-
TİRME TUTUMLARI İLE OKULLARININ SAĞLIĞI GELİŞTİREN OKULLARDA BULUNMASI 

GEREKEN YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Esra YILDIZ, Eda ALBAYRAK, Sibel ÖZTÜRK, Meral KILIÇ

Çocukluk döneminde kazanılan kalp sağlığını geliştirici tutumlar yetişkinlik hayatında kalp ve damar hasta-
lıkları için etken olan faktörlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çocukların davranış kazanmalarında etkin 
olan okul ortamı çocuklara sağlığı geliştirici davranışların kazandırılması için uygundur. Bu sebeple sağlığı 
geliştiren okullar çocukların kalp sağlığına yönelik tutumlarına etki edebilir. Amaç: Bir ilköğretim okulunda 
öğrenim gören çocukların kalp sağlığını geliştirme tutumları ile okullarının sağlığı geliştiren okullarda bu-
lunması gereken yeterliliklerinin belirlenmesi ve çocukların kalp sağlığını geliştirme tutumları ile okullarının 
sağlığı geliştirici yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan 
araştırma Rize şehrinde bir ilköğretim okulunun beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfında okuyan toplam 
85 öğrenci ile yürütüldü. Veriler 1 Nisan 2016 tarihinde toplandı. Verilerin elde edilmesinde Çocuk Kalp Sağ-
lığını Geliştirme Tutum Ölçeği, Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeği ve yaş, cinsiyet, sınıf ve anne baba mesleği 
ve eğitimi bilgilerini içeren soru formu kullanıldı. Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeğinin Türkçe 
geçerlilik ve güvenilirliği Haney ve Bahar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin dört alt boyutu ve her alt boyutun 
altında dört madde toplandığı bulunmuştur. Buna göre çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeğinin alt 
boyutları: egzersiz, beslenme, sigara ve stres kontrolüdür. Ölçeğin tamamı için en az 16, en fazla 64 puan alı-
nabilmektedir. Her alt boyut için en az 4, en fazla 16 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanların 
yüksek olması kalp sağlığı ile ilgili daha olumlu tutumları göstermektedir. Ölçekte sadece 12. madde ters yön-
lüdür. Ölçek 4 dereceli değerlendirmeyle ölçülmektedir. “Kesinlikle katılıyorum” (4), “katılıyorum” (3), “ka-
tılmıyorum (2), “kesinlikle katılmıyorum” (1) puan verilir. Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeğinin geçerlilik ve 
güvenilirliği Süleymanoğlu tarafından yapılmıştır. Yirmi dört maddeden oluşan SGOÖ, öğrencilerin görüşle-
rine göre sağlığı geliştiren okulların yeterliklerini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Ölçek beşli likert tipindedir ve 
(5) “ benim okulumdaki duruma çok uygun”, (4) “benim okulumdaki duruma uygun”, (3) “benim okulumdaki 
duruma kısmen uyuyor”, (2) “benim okulumdaki duruma uygun değil” ve (1) “benim okulumdaki duruma hiç 
uygun değil”, ifadeleri ile puanlanmaktadır. Veri toplama aracında yüksek puan öğrencilerin okulları ile ilgili 
algıladıkları yeterliliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırma örneklemine alınan çocuklara bilgilen-
dirme yapıldıktan sonra, sınıf ortamında çocuklara anketler dağıtıldı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, 
yüzde, bağımlı gruplarda t testi, Kruskall Wallis testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma 
yapılan okuldaki öğrencilerin tamamı araştırmaya katılmayı kabul etti. Araştırma ya katılan öğrencilerin 47’si 
(%55.3) kız, 38’i (%44.7) erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Öğrencilerin yaş ortalaması 11.49±1.25, ço-
cuklar kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği toplam puan ortalamaları 56.47±6.07, egzersiz alt boyutu puan 
ortalamaları 13.76±2.21, beslenme alt boyutu puan ortalamaları 13.42±2.34, sigara alt boyutu puan ortalama-
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ları 15.20±1.46, stres alt boyutu puan ortalamaları 14.18±2.11 olduğu saptandı. Öğrencilerin sağlığı geliştiren 
okullar ölçeği toplam puan ortalamaları 95.71±18.89, sağlık eğitimi alt boyutu puan ortalamaları 35.28±7.58, 
rutin taramalar ve çevresel koşullar alt boyutu puan ortalamaları puan ortalamaları 31.70±7.35, sağlığı koru-
ma alt boyutu puan ortalamaları 28.23±5.75 olduğu saptandı. Ölçek puan ortalamaları ile çocukların cinsiyet, 
anne baba eğitim ve meslekleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>.05). Yapılan 
korelasyon analizinde öğrencilerin ile çocuk kalp sağlığı tutum ölçeği(ÇKSTÖ) toplam puan ortalamaları ile 
sağlığı geliştiren okullar ölçeği (SGOÖ) puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu sap-
tandı (r: .355, p<.001). Ayrıca yaş ile ÇKSTÖ toplam puan ortalamaları (r: -.294, p<.001), egzersiz alt boyutu 
puan ortalamaları (r:-.293, p<.001), stres alt boyutu puan ortalamaları (-.221, p<.001) ve SGOÖ toplam puan 
ortalamaları(-.399, p<.001), sağlık eğitimi alt boyutu puan ortalamaları (-.282, p<.001), rutin taramalar ve 
çevresel koşullar alt boyutu puan ortalamaları (r: -.380, p<.001) ve sağlığı koruma alt boyutu puan ortalamaları 
arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı. ÇKSTÖ toplam puan ortalamaları ve 
alt boyutlarının puan ortalamaları ile SGOÖ toplam puan ve alt boyutları puan ortalamaları arasındaki ilişki 
incelendiğinde ÇKSTÖ toplam puan ortalamaları ile SGOÖ sağlık eğitimi (r:.385, p<.001), rutin taramalar ve 
çevresel koşullar alt boyutu puan ortalamaları (r: .322, p<.001) ve sağlığı koruma alt boyutu puan ortalamaları 
arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı. SGOÖ toplam puan ortalamaları ile 
ÇKSTÖ beslenme alt boyutu puan ortalamaları ile (r:.390, p<.001), stres alt boyutu puan ortalamaları (r:.288, 
p<.001) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı. ÇKSTÖ egzersiz alt boyutu 
iç tutarlılık kat sayısı .744, beslenme alt boyutu içi tutarlılık kat sayısı .778, sigara alt boyutu iç tutarlılık kat 
sayısı .617 ve stres kontrolü boyutlarının iç tutarlık güvenirlik katsayısının .775 olduğu ÇKSTÖ’nin iç tutarlık 
güvenirlik katsayısının .850 olduğu saptandı. SGOÖ sağlık eğitimi iç tutarlılık kat sayısı .877, rutin taramalar 
ve çevresel koşullar alt boyutu iç tutarlılık kat sayısı .876, sağlığı koruma alt boyutu iç tutarlılık kat sayısı 
.817, SGOÖ iç tutarlılık kat sayısı .943 olduğu saptandı . Tartışma ve Sonuç: Araştırmamızın sonucunda ço-
cukların ÇKSTÖ toplam puan ortalamalarının yüksek olduğu saptandı. Sağlığı geliştiren okullar ölçeği puan 
ortalamaları ile ÇKSTÖ puan ortalamaları arasında ilişkinin saptanmış olması okullarda sağlığı geliştirmeye 
yönelik yeterliliklerin artması çocukların kalp sağlığına yönelik sağlığı geliştirici tutumlarına etki ettiği şeklin-
de yorumlanabilir. Çocukların yaşları ile ölçek puan ortalamaları arasında negatif yönde ilişki saptanması ço-
cukların yaş ile birlikte artan stres kaynaklarının algılanmasının artması olabilir. Sağlığı geliştiren okullar pro-
jesinin yaygınlaştırılması çocukların sağlığı geliştirici davranışlarına etkisinin incelendiği çalışmalar önerilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kalp Sağlığı, Sağlığı Geliştirme, Okul 
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CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ KADINLARIN PSİKOSOSYAL GEREKSİNİMLERİNE YÖ-
NELİK GELİŞTİRİLEN EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehtap KIZILKAYA, Gül ÜNSAL BARLAS, Semra KARACA

Suç, bireyi toplum önünde öteki bireylerin karşısına çıkaran bir çatışma olarak tanımlanmaktadır. Tüm dün-
yada kadınlar erkeklere oranla daha az suç işlemektedirler. Kadınların işledikleri suçların niteliği içinde bu-
lunulan toplumun kültürel özelliklerinden ve toplumsal yapı içinde kadına verilen önemden etkilenmektedir. 
Cezalandırma, insan uygarlığı kadar eski olmasına rağmen, ceza infaz kurumlarının standart bir biçim ka-
zanması 17.yüzyıldan sonra mümkün olabilmiştir. Hapsetmenin öncelikli amaçları; bireyi ve toplumu suç 
işlemekten caydırmak, suçluyu hapsetmekle suç işleyebilme fırsatını engellemek ve suçluyu iyileştirmek 
olarak belirtilmektedir. Cezaevi yaşantısı, şartları gereği, izole edilmiş bir ortamda yaşamayı gerektirir. Hü-
kümlünün sürekli olarak kapalı bir ortamda bulunması, dışarıyla bağlantısının olmaması, hareketlerinin kısıtlı 
ve kontrol altında olması, gereksinimlerine hemen ulaşamaması, yakınlarından uzak, aile ve arkadaş çevre-
sinden yoksun olması gibi nedenler hapsedilme olgusunun getirdiği olumsuzluklardandır. Böyle bir ortamda 
yaşamak zorunda kalmak, bireylerde fiziksel ve ruhsal sorunların oluşması için risk oluşturmaktadır. Ayrıca 
cezaevinde olmak bireyleri toplumdan koparmakta ve onu topluma yabancılaştırmaktadır. Bu durum, suçlu-
nun topluma olan bağlılığını zayıflatmakta ve bireylerin yeniden suç işlemelerinde etkili olabilmektedir. Ceza 
infaz kurumlarının koşullarındaki düzelmeler bir toplumun çağdaşlaşma göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Sağlıklı bir çevrenin kurulabilmesi, sağlıklı insan ilişkilerine bağlıdır. Kişilerarası iletişim becerileri güçlü 
ve problem çözme yeteneklerine sahip bireylerin varlığıyla ortam sağlıklı hale gelebilir. Şayet kurulan ileti-
şim sağlıklı değil ise bireyler kendilerini anlaşılamamış ve yalnız hissetmekte, gereksinimlerini karşılamada 
yetersizlik yaşamaktadırlar. Bireylerin, kolaylaştırıcı iletişim yöntemlerini öğrenmelerinde planlanan eğitim 
programlarının olumlu yönde fark oluşturduğu bilinmektedir. Bu çalışma, hükümlü kadınların psikososyal 
gereksinimlerini belirleyerek, bu gereksinimler doğrultusunda yapılandırılmış eğitim programının etkinliğini 
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Materyal ve Metod: Araştırmamız, tek grupta ön test- son test 
desenli yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Aydın ili sınırları içinde bulunan iki farklı E Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü kadınlar (n=62), örneklemini çalışmaya katılmayı kabul 
eden hükümlü kadınların tamamı (n=54) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Soru 
Formu ”, “Sosyal Beceri Envanteri ”, “Problem Çözme Envanteri ” ve “Değerlendirme Formu kullanılarak 
toplanmıştır. Kadınların verdikleri yanıtlar doküman inceleme yöntemi ile değerlendirilerek temalar belirlen-
miştir. Oluşan temalar genellikle iletişim ve problem çözme ile ilgili olduğu için eğitim programı iletişim ve 
problem çözme becerileri doğrultusunda geliştirilmiş ve uzman görüşüne sunulmuştur. Eğitim programı dokuz 
oturum olarak yürütülmüştür. Veriler SPSS-18 paket programı ile değerlendirilmiştir. Eğitim programı öncesi 
ve sonrası problem çözme ve sosyal beceri envanteri puan ortalamaları tek yönlü varyans analizi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Bulgular:Araştırma kapsamındaki kadınların suç tiplerine göre dağılımlarına bakıldığında 
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%22.2’sinin adam öldürme suçundan hükümlü oldukları, hükümlü kadınların ceza infaz kurumunda bulunma 
süreleri %75.9 oranında 1-4 yıl olduğu, kadınların tamamına yakınının (%85.2) planlanan eğitim programı-
na istekli katıldıkları, %81,5’inin eğitimdeki oyunları eğlenceli buldukları saptanmıştır. Katılımcıların büyük 
oranı eğitim sonrası kendine olan güvenlerinin, sosyal iletişimlerinin ve problem çözme becerilerinin arttı-
ğını ifade etmişlerdir. Kadınların tamamına yakını (%94.4) bu eğitim programının diğer programlara örnek 
oluşturması gerektiğini, %81.5’i ise kadın hastalıkları ile ilgili eğitim programlarının yapılmasını istediklerini 
ifade etmişlerdir. Hükümlü kadınların, eğitim öncesi ve eğitim sonrası Problem Çözme Envanteri puanların-
da azalma olduğu saptanmıştır. Puanlardaki bu azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kadınların, 
eğitim öncesi ve eğitim sonrası Sosyal Beceri Envanteri puanlarında artış olduğu belirlenmiştir. Bu durum 
istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Sonuç ve Tartışma: Çalışmada yer alan hükümlü kadınların büyük 
çoğunluğunun daha önce ceza infaz kurumunda bulundukları ve %22.2’sinin adam öldürme suçuyla yargılan-
dıkları saptanmıştır. Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddetin ev içinde ve ev dışında artması ile doğru 
orantılı olarak kadınlarda adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçları da artmıştır. Bu sonuç, kadının 
kendisini savunmak ve çaresiz kaldığı durumdan kurtulmak için şiddete başvurduğunu göstermektedir. Ceza 
infaz kurumlarında bulunan kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan eğitim programının hüküm-
lü kadınların sosyal beceri ve problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmamıza 
katılan hükümlü kadınların eğitim programını değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirme sonunda elde 
edilen görüşler de; kadınların %90.7’si eğitim sonrası sosyal iletişimlerinin arttığını belirtmişlerdir. 13 yıldır 
hükümlü, 45 yaşında olan S.T, “Daha önce içime kapanıktım, kimseyle fazla ilgilenmezdim. Gerekli olma-
dıkça da konuşmazdım. Şimdi öyle değil, koğuştaki kızlardan birinin iki çocuğunun olduğunu geçen gece 
muhabbet edince öğrendim. Hiç etrafıma bakmıyordum ki ama artık öyle değil insanlardan kaçmıyorum” 
diye ifade etmiştir. Çalışmamızda yer alan hükümlü kadınların %96.3’ ü eğitim sonrası problem çözme gü-
cünün arttığını belirtmişlerdir. 1 yıldır hükümlü 30 yaşındaki, T.Ö, Benim en büyük sorunum sigara. Bugüne 
kadar bırakmayı hiç denemedim. Ama artık bunun bir sorun olduğunu kabul ediyorum ve ben bu sorunu 
çözebilirim diyorum. A…. abla inanmıyor gerçi bana. Şimdi sorunumu kabul ettim asıl çözünce çok şaşıra-
cak hem o hem herkes” diyerek ifade etmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hükümlü 
kadınlara ceza infaz kurumları içinde yürütülen eğitim programlarında sosyal beceri ve problem çözme ile 
ilgili konulara yer verilmesi, eğitimlerin interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak yapılması, eğitim içerikle-
rinde cinsel sağlık, aile planlaması, menopoz, gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar gibi 
konulara yer verilmesi ve hemşirelerinin ceza infaz kurumları ile işbirliği içinde çalışması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hükümlü Kadın, Eğitim Programı, Sosyal Beceri, Problem Çözme Becerileri 
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DOĞUM KORKUSU İLE BAŞ EDERKEN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEM KULLANIMINDA 
NE DURUMDAYIZ? TÜRKİYE PROFİLİ

Ayşe DELİKTAŞ, Öznur KÖRÜKCÜ, Ruveyde AYDIN, Kamile KUKULU

Doğum, bir kadının hayatında derin izler bırakan ve geri dönüşümsüz olarak kadını yeni rollere sürükleyen 
önemli gelişimsel bir evredir. Doğum süreci anneliğin, kadınlığın ve kişiliğin bir testi olarak görülürken, aynı 
zamanda deneyimlerin zirvede olduğu bir noktadır. İyi başlangıçlara işaret etmesi için doğum deneyimi ve 
süreci, anne hafızasında kötü anılar bırakmamalıdır. Ancak, konuya ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
kadınların doğumda başarısız olma korkusu, dayanılamayacak şiddette ağrı, perinenin hasar göreceği düşünce-
si, fazla kanamanın olacağı, bebeğin zarar göreceği ve sonraki cinsel yaşamının olumsuz etkileneceği endişesi 
ile çeşitli doğum korkuları yaşadıkları belirlenmiştir. Doğum korkusunu tetikleyen en önemli etken kadının 
yakın çevresinin, annesinin ve diğer insanların deneyimleridir. Doğum korkusu ve ağrısını azaltmak için son 
zamanlarda yapılan çalışmalarda non-farmokolojik yöntemlere odaklanılmaktadırlar. Doğum ağrısını gider-
mede yaygın olarak kullanılan yöntemler ise; transkutanöz elektiriksel sinir uyarımı uygulaması (TENS), hip-
noz, akupunktur, müzik, buz masajı, intrakutan steril su enjeksiyonu, masaj, aromaterapi, yoga, bel masajı ve 
sıcak uygulamalardır. Amaç: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’ de doğum korkusu ve ağrısı ile baş etmede non-
farmakolojik yöntemleri kullanan çalışmaları ve çalışma sonuçlarını incelemektir. Böylece, ülkemizde doğum 
korkusunu gidermek için yapılan hemşirelik çalışmalarında non-farmakolojik yöntemleri kullanma durumuna 
dikkat çekilmiş olacaktır. Yöntem: Konuyla ilişkili “doğum korkusu”, “doğum ağrısı”, “doğum” gibi anahtar 
kelimeler kullanılarak YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında bulunan makaleler ve 
tezler taranmıştır. Çalışmalar ele alınırken herhangi bir zaman sınırlaması yapılmamış, konuyla ilgili olduğu 
düşünülen tüm deneysel ve yarı-deneysel çalışmalar incelenmek için çalışmaya dahil edilmiştir. Bulgular: İn-
celeme sonucunda, doğum korkusu ve doğum ağrısı konusunda yapılan 16 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Ça-
lışmaların yıllara göre dağılımı; 2003, 2006, 2010 (2 adet), 2011 (3 adet), 2013 (3 adet), 2014 (6 adet)’ tür. Bu 
dağılım; konuya olan ilginin özellikle 2010 yılından sonra artmış olduğunu göstermektedir. Çalışma metotları 
incelendiğinde; araştırmaların yarısına yakınının randomize kontrollü olduğu dikkat çekmektedir (Çalık, 2010; 
Hamlacı, 2013; Gönenç, 2013; Erenoğlu, 2013; Sever, 2011; Öztürk, 2006). Örneklemin rastgele seçilmesi 
ile sonuçların daha yansız, güvenilir olduğu düşülen ve kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışmalara 
yönelinmiş olması, hemşirelik adına sevinç verici bir durumdur. Çalışmalarda kullanılan non-farmakolojik 
girişimler; bilişsel davranış teknikleri (Uçar, 2014), doğum korkusuna yönelik eğitim programı (Kızılırmak, 
2011), destekleyici hemşirelik bakımı (Öztürk, 2014), iyileştirilmiş çevre (Yazgan, 2014), sıcak uygulama ve 
masaj (İpek, 2014), akupresür ve masaj (Gönenç, 2013), Sp6 noktasına bası uygulama (Çalık, 2010; Mucuk, 
2010), refleksoloji (Yılar, 2014), transkutanöz elektiriksel sinir uyarımı uygulaması (TENS) (Sever, 2011; Yıl-
dız, 2003), ekspressif dokunma (Erenoğlu, 2013), kalın bağırsak 4 bölgesine uygulanan buz basısı (Yıldırım, 
2014; Öztürk, 2006), Lı4 noktasına uygulanan akupresür (Hamlacı, 2013; Mucuk, 2010), düşük düzey elektrik 
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stimülasyonu, nefes ve gevşeme egzersizlerine koçluk (Yıldırım, 2011), ele buz uygulaması gibi yöntemleri 
içermektedir. Çalışmalarda kullanılan yöntemlerin sıklığına bakıldığında ise; sıklıkla aynı yöntemin bir ya da 
en fazla iki kez ele alındığı görülmektedir. Çalışmaların çoğu, uygulanılan non-farmakolojik yöntemin doğum 
ağrısı ve doğum korkusunu azalttığını ve aralarında önemli düzeyde anlamlı ilişki olduğunu belirtirken (Uçar, 
2014; Öztürk, 2014; Kızılırmak, 2011), bazı çalışmalarda uygulanılan metot ve doğum ağrısı arasında herhangi 
bir ilişki olmadığını ve kullanılan non-farmakolojik yöntemin doğum korkusu ve ağrısına bir etkisinin olmadı-
ğını (Öztürk, 2006), bazıları ise doğum ağrısında azalma olduğunu, ancak bu azalmanın anlamlı düzeyde olma-
dığını (Mucuk, 2010) saptamıştır. Çalışmaların çoğunda, deney grubundaki kadınların korku, endişe, ağlama, 
huzursuzluk, kontrol kaybı, iletişimden kaçınma gibi negatif emosyonel tepkilerinin daha az olduğu ve aynı za-
manda doğum sürecinden memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Uçar, 2014; Gö-
nenç, 2013; Yıldırım, 2011; Çalık, 2010). Ayrıca, çalışmalarda kullanılan yöntemlerin doğum korkusunu azalt-
manın yanı sıra doğum süresini azaltmada etkili sonuçlara sahip olduğu görülmüştür. Sonuç ve Öneriler: Ülke-
mizde, doğum ağrısını gidermede non-farmokolojik yöntemlere olan ilgi 2010 yılından sonra artış göstermiştir. 
Çalışma sonuçları; yöntemlerin etkinliklerini değerlendirmeye odaklanmış ve çoğunlukla non-farmokolojik 
yöntemlerin doğum ağrısını ve doğuma ilişkin negatif düşüncelerin giderilmesinde etkili olduğu sonucuna var-
mışlardır. Doğum, anneliğe uyum sağlamada önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem olduğu için bu döne-
min en konforlu şekilde geçirilmesini sağlamak önemlidir. Çünkü; doğum korkusunun azaltılması ile kadında 
davranış kontrolü ve olumlu duygular geliştirilebilecek ve doğum sürecinde gelişebilecek komplikasyon riski 
azaltılabilecektir. Ancak, konuya ilişkin günümüze kadar yapılan çalışmalarda; non-farmokolojik yöntemler-
den sıklıkla bir ya da en fazla iki kez aynı metodun etkinliğini değerlendiren çalışma sonuçları sunulmuştur. 
Bu yüzden, non-farmokolojik yöntemlerin etkinliklerini değerlendiren daha fazla çalışmaya gereksinim duyul-
maktadır. Bu çalışmaların yöntemlerinde özellikle randominizasyonun kullanılması önerilmektedir. Böylece, 
etkili çalışma sonuçları ile non-farmakolojik yöntemlerin doğum ağrısını ve korkusunu gidermede etkinlikleri 
fark edilebilecektir. Ayrıca, doğum korkusunun giderilmesinde hemşirelik girişimlerinde non-farmokolojik 
yöntemlere artık yaygın olarak yer verilmesi gerekmektedir. Doğum eyleminin en önemli korku faktörünün do-
ğum ağrısı olduğu açıktır, gebelerin insani koşullarda, ağrısız bir şekilde doğumlarını gerçekleştirmelerini sağ-
lamak için yapılabilecek her türlü girişim oldukça değerlidir, hemşirelik araştırmalarında doğum ağrısını azalt-
maya yönelik daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğum, Korku, Ağrı, Non-Farmakolojik Yöntemler, Hemşirelik, Türkiye 
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DOĞUM SONU DÖNEM HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Filiz Ünal TOPRAK, Zekiye TURAN, Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Doğum sonu (DS) dönemde kadında fizyolojik, sosyal ve duygusal birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu 
dönemde verilen bakımın duruma ve ihtiyaca yönelik olmaması anne - bebek sağlığını olumsuz etkilemekte 
ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. DS erken dönemde sıklıkla yaşanan sorunlar arasında; 
kanamalar, epizyotomi bölgesinde ağrı/kramplar, yorgunluk, enfeksiyon, meme sorunları, annenin kendisinin 
ve/veya yenidoğan bakımında yetersizlik hissetmesi bulunmaktadır. Geç dönemde yaşanan sorunlar arasında 
ise DS cinsellik, gebelikten koruyucu yöntemlere ilişkin bilgi eksikliği ve menstrüel siklus sorunları yer al-
maktadır (Barrett ve ark., 1999; Gölbaşı, 2003; Akridge, 2004; Shaw ve Kaczorowski, 2007). Kadın sağlığı 
hemşireleri, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu sağlık profesyonelleridir. Bu 
nedenle bakım kalitesini artırmak, klinik uygulamalar ve hasta bakım sonuçlarını iyileştirmek, bakımı stan-
dardize etmek ve hasta memnuniyetini artırmak için güncel bilgilere sahip olmaları ve bu doğrultuda bakım 
vermeleri önemlidir (Yurtsever ve Altıok 2006). Yöntem: Bu derleme, DS dönem hemşirelik uygulamalarının 
etkinliğine yönelik yapılmış randomize çalışmalar, meta-analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür 
bilgileri incelenerek hazırlanmıştır. Bulgular: Postpartum Hemoraji (PPH): Dünyada her yıl 140.000 anne ölü-
münün PPH nedeniyle olduğu bildirilmektedir (WHO, UNICEF ve UNFPA, 2004; Sheikh, Najmi, Khalid ve 
Saleem 2011; Cengiz, Yasar, Ekin ve ark., 2012). PPH nedenleri arasında % 90 uterus atonisi, %7 genital kanal 
travması, %3 plasenta retansiyonu ve pıhtılaşma sistemi anormallikleri yer almaktadır (Kominiarek ve Kilpat-
rick, 2007). Atoni ön tanısıyla prostaglandin, oksitosin veya ergometrin uygulanmasının oral ya da sublingual 
misoprostol uygulanmasından faydalı olabileceği bildirilmiştir (Gülmezoglu, Forna, Villar ve Hofmeyr, 2007). 
Oral misoprostol uygulamasının vaginal uygulamaya göre Uterin tonus artışını daha kısa sürede ve belirgin 
etkilediği bildirilmiştir. Rektal ve vaginal kullanımda, oral veya sublingual kullanıma göre uterotonik etkinli-
ğin daha yavaş başladığı, ancak daha uzun süreli etkili olduğu belirlenmiştir (Hofmeyr, Walraven, Gulmezoglu 
ve ark., 2005). İntramüsküler oksitosin ve rektal misoprostol uygulamasının PPH’de etkinliğinin kıyaslandı-
ğı randomize kontrollü çalışmada, intramüsküler oksitosin uygulamasının kanamanın durdurulmasında daha 
etkin olduğu bulunmuştur (Fararjeh, 2003). Misoprostolün yan etkilerinden birisi vücut ısısında yükselmeye 
neden olmasıdır. 59.216 kadının katılımı ile yapılan bir çalışmada; 600 ug ya da daha düşük dozlarda uygula-
nan misoprostolün bile vücut ısısında artışa neden olduğu, ancak PPH’yi önlemek ve tedavi etmek için düşük 
dozda misoprostol kullanımının desteklendiği belirlenmiştir (Hofmeyr, Gülmezoglu, Novikova ve Lawrie, 
2013), 2009 yılında FDA ve ACOG tarafından yayımlanmış detaylı uyarılarla (doz, yan etkiler, kullanım yolu 
gibi) misoprostolün obstetrik amaca yönelik kullanılabileceği belirtilmektedir (ACOG, 2009; FDA, 2009). 
Plasental kord drenajının, doğumun 3.evre süresini oksitosin almayan olgularla sınırlı olmak üzere azalttığı 
gözlemlense de, rutin bir uygulama olarak önerilmemektedir. Bu uygulamanın PPH’yı önlediği hakkında bir 
kanıt yoktur. Dünya Sağlık Örgütü güncel önerilerinde erken klempleme yapılmadan aktif yaklaşımı önermek-
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tedir (Begley, Gyte, Murphy ve ark., 2010). Plasental ayrılma, doğumların %50’sinde ilk 5, %90’ında ise 15 
dakika içinde gerçekleşir. Bu süreçte gecikme, PPH için önemli bir risk faktörüdür. PPH’yi önlemek için pla-
sentanın doğumundan sonra uterus masajı yapılması önerilmektedir (Hofmeyr ve ark.,2008). PPH’yı önlemek 
için plasentanın doğumunu takip eden ilk iki saat içerisinde, 15 dakikada bir uterusun kontrakte olduğundan 
emin oluncaya kadar uterus masajı önerilmektedir (ICM ve FIGO, 2003). Epizyotomi Bakımı ve Perineal Ağrı: 
Doğum eylemi sırasında meydana gelen perineal travma ya da epizyotomi uygulaması nedeniyle pek çok ka-
dın DS dönemde perineal ağrı yaşamaktadır. Perineal ağrının giderilmesine yönelik soğuk oturma banyoları, 
buz ya da soğuk uygulama paketleri kullanmaktadırlar. Lokal soğuk uygulamanın etkinliğini değerlendirmek 
amacıyla yedi randomize kontrollü çalışmanın incelendiği derleme sonucunda, lokal soğuk uygulama yapılan 
gruplarla hiç bir müdahale yapılmayan gruplar arasında önemli fark olduğu; soğuk uygulama yapılan grupta 
24-72 saat içindeki ağrı düzeyinin yapılmayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır (East ve ark., 2007). 
Epizyotomi bakımında serum fizyolojik veya normal su kullanılmasının rivanol, betadin gibi solüsyonlara 
kıyasla daha ucuz ve etkili olduğu bildirilmektedir (Yılmaz, 2004; Toker ve Eroğlu 2005; Dereli Yılmaz, Vural 
ve Bodur, 2010; Tuna, 2013). Tensel Temas: Ten tene temas, özellikle bakım kaynakları sınırlı olan ülkelerde 
düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geleneksel bakımına ek olarak öne sürülen etkili ve güvenli bir yöntemdir 
(Ali ve ark. 2009; Conde-Agudelo ve ark. 2011). Tensel temas, bebekte mortalite hızını azaltmakta, bebeğin 
emme başarısını arttırarak hipoglisemiyi önleyip, büyüme ve gelişme hızında iyileşme sağlamaktadır. Ayrıca 
tensel temas uygulaması ile bebeğin kalp, solunum hızı ve vücut ısısında stabilite sağlanıp, metabolik adap-
tasyon sürecinin hızlandığı belirtilmektedir (Chwo ve ark. 2007; Conde-Agudelo ve ark 2011; Moore ve ark 
2012). Erken ten tene temasın anne ve yenidoğan açısından etkilerini değerlendirmek amacıyla 34 çalışmanın 
incelendiği çalışmada, erken tensel temasın, doğum sonu dört ay emzirme süresi üzerine olumlu etkileri ol-
duğu belirlenmiştir. Ayrıca anne-bebek bağlanması sağladığı, bebek ağlama süresinin kısalttığı ve yenidoğan 
kalp-solunum sisteminin düzenlenmesinde olumlu etkisi olduğu, kısa veya uzun vadede belirgin olumsuz bir 
etkisi olmadığı belirlenmiştir (Moore ve ark., 2012). Lamaze ve UNICEF, doğumdan sonra anne ve bebeğin 
birlikte tutulmasını ve doğum ortamlarının buna yönelik olmasını önermektedir. (http://www.lamaze.org/p/
bl/et/blogid=16&blogaid=1075; http://www.unicef.org/turkey/ir/_mc29.html). Emzirme ve Emzirme Süresi: 
Emzirme süresini etkileyen önemli faktörlerden birisi erken tensel temastır. Ayrıca Britton ve arkadaşları tara-
fından emziren anneler için desteğin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 14 ülkeden 29.385 anne-bebek çif-
tini kapsayan 34 çalışma incelenmiştir. Çalışma sonucunda hangi şekilde olunursa olunsun desteğin emzirme 
süresini uzattığı ve anne sütü ile beslenme davranışını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (Britton ve ark., 
2007). Doğum Sonu Erken Taburculuk: Normal vajinal doğumdan sonra 6-24 saat ve sezaryen doğumdan 
sonra 48-72 saat içinde olan taburculuklar erken taburculuk olarak nitelendirilmektedir (Bossert ve Rayburn, 
2001; Eaton, 2001; Gölbaşı 2003). Bununla birlikte erken taburcu olmanın yararlı veya zararlı olması yönünde 
tartışmalar devam etmektedir. Bazı çalışmalarda DS erken taburculuğun neonatal mortalite ve morbidite riski-
ni artırdığı ifade edilmektedir (Cargill ve Martel, 2007). DS 48 saatten önce taburcu edilen annelerin 48 saatten 
uzun sürede taburcu edilenlere göre yeniden hastaneye başvurma oranının yüksek olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle anne ve yenidoğanın fiziksel, sosyal ve psikolojik iyilik halinin taburculuk planı yapılırken değerlendi-
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rilmesinin önemli olduğuna dikkat çekilmektedir (Brown ve ark., 2002; http://www.guidelines. gov/summary/
summary.aspx?doc, 2010). Sonuç: DS döneminde verilen hemşirelik bakımı, anne ve bebek sağlığını koruma 
ve geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bu nedenle bakım, kanıt temelli güncel uygulamalara göre yapılmalıdır. 
Buna karşın DS bakımda birçok konuda kanıt temelli yeterli çalışma bulunmamaktadır. DS dönem hemşirelik 
bakımının kalitesini artırmak için bu alana yönelik iyi kalitede araştırmalar yapılarak, uygulamaların kanıt 
düzeyinin arttırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Hemoraji, Epizyotomi, Tensel Temas, Emzirme, Erken Taburcu-
luk
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FİZİKSEL AKTİVİTE VE KADIN

Saliha YURTÇİÇEK, Nevin HOTUN ŞAHİN

Sağlığa olan yararlarının iyi bilinmesine karşın dünya nüfusunun önemli bir kısmı fiziksel aktivite (FA) yap-
mamakta ya da yetersiz seviyede yapmaktadır ve dünya genelinde fiziksel inaktivite oranı kadınlarda erkeklere 
oranla daha yüksektir. Fiziksel inaktivite; küresel mortalite açısından önde gelen dördüncü risk faktörü olarak 
kabul edilmiştir (http://beslenme.gov.tr, http://www.who.int). Düzenli fiziksel aktivite; yüksek tansiyon gibi 
kardiyovasküler hastalık, diyabet, meme ve kolon kanseri ve depresyon riskini azaltmaktadır. Kanıtlar, günlük 
30 ila 60 dakikalık fiziksel aktivitenin göğüs ve kolon kanseri riskini ciddi ölçüde azalttığını göstermektedir. 
Her hafta 150 dakikalık orta şiddetli fiziksel aktivite yapmanın iskemik kalp hastalığı riskini yaklaşık %30, 
diyabet riskini %27, göğüs ve kolon kanseri riskini %21-25 azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca fiziksel aktivite 
felç, hipertansiyon ve depresyon riskini de azaltır. (http://beslenme.gov.tr, http://www.who.int). Bu derlemenin 
amacı fiziksel aktivite ve kadınlardaki durumunu incelemektir. Yöntem: Çalışma literatür taranarak derleme 
şeklinde planlanmıştır. Bulgular: Fiziksel inaktivite, obezite gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmakta-
dır. Bununla birlikte obezite prevalansı dünya genelinde artmaktadır ve kadınları daha çok etkilemektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olan Avrupa ülkelerinde genel olarak obezite %30 ile %80 arasında, erkeklerde 
%31,9–79,3 ve kadınlarda %27,8–77,8 arasında değişmektedir. (Arslan ve Ceviz 2007, Sayın, 2009, Tafazzoli, 
2013). Türk toplumunda özellikle kadınların egzersizden uzak sedanter yaşam tarzları vardır. Sedanter yaşam 
kadın sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Koroner arter hastalığının öncelikli olarak erkekleri etkilediği 
yolundaki geleneksel görüşe karşılık, yapılan araştırmalar bu hastalığın kadınları da aynı ölçüde etkilediğini 
göstermektedir (Akdur ve ark., 2003). FA toplumsal cinsiyetle ilişkili bir konudur çünkü kadının yaşam tarzı 
onların düzenli fiziksel aktiviteye katılabilmelerini etkileyebilir. Kadınlar bakım sorumlulukları, beden ima-
jı, güvenlik korkuları da dâhil olmak üzere çeşitli FA bariyerleriyle karşılaşırlar (Women’s Health Victoria, 
2010). Her konuda olduğu gibi, sporda da cinsiyet üstünlükleri söz konusudur. Fakat gelişim düzeyleri farklı 
toplumlarda bu konuya olan bakış açısı değişmekte, endüstrileşmiş ülkelerde kadınların spora katılım oranı 
fazla iken gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran düşüktür. (Korucu, 2013). Ekonomik durumlar, oyun alan-
larının azlığı, bilgisayar karsısında saatlerce vakit geçirme, fiziksel aktiviteyi azaltmakta ve kilo alımına yol 
açmaktadır. Özellikle kadınlar arasında obezite, sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda daha fazladır(Akyol 
ve ark. 2008, Berksoy, 2011). Yaşla birlikte beslenmeyle ilgili sağlık sorunları oluşabilmekte, fiziksel aktivite 
düzeyi azalmakta ve kadınlar arasında hareketsiz yaşam daha fazla görülmektedir (Akyol, 2008). Düzenli 
olarak yapılan fiziksel faaliyetler, kadınlarda osteoporozdan korunmada önemlidir. Çünkü gençlik döneminde 
yapılan fiziksel aktivite kemik kitlesini arttırır, yaşlılıkta ise kemik kaybını önler. Çocukluk ve adölesan çağda 
egzersiz kemik kitlesini en üst noktaya ulaşması açısından önemlidir. (Fakılı, 2013). Yaşam dönemlerine göre 
kadınlar çocukluktan itibaren fiziksel olarak aktif olmalıdır. 1-4 yaş arası çocuklar gün içinde farklı şiddetlerde 
toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. Bu aktiviteler; becerileri geliştiren aktiviteler ile başlamalı 
ve en az 60 dakikalık enerjili oyun aktivitelerine doğru ilerlemeyi içermelidir. 5 -11 yaş grubundaki çocuklar 
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için her gün en az 60 dakika orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden fiziksel aktiviteler tercih edilmelidir. 
12-18 yaş arasındaki ergenler için de hedef, günde 60 dakika, orta şiddetliden daha yüksek şiddetli aktivitelere 
doğru şiddeti değişen aktiviteler olmalıdır (Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 2014). Adolesan dönem (puber-
te, ergenlik), kişinin anatomik ve fizyolojik değişim ve gelişimlerinin maksimum düzeyde olduğu, özellikle de 
kızlarda, obezite gelişimi açısından yüksek riskli bir dönemdir. Puberte sırasında erkek ergen¬lerde daha çok 
yağsız vücut kitlesi artarken, kızlarda daha belirgin bir yağ depolanması gerçekleşir. Bu nedenle bu dönemdeki 
bireylere obezitenin önlenmesinde en etkili yöntem olan diyetle birlikte daha çok vücut ağırlığı kullanılarak 
yapılan egzersizler tavsiye edilir. 2008fiziksel aktivite bilgi Gebelik, doğum sonrası ve menopoz dönemlerinde 
kadınlar için egzersiz yapmak daha da önemlidir. Bu dönemlerde egzersizin, dolaşım ve sindirim işlevlerini 
düzenleme, dayanıklılık ve kuvvetin artırılmasına yardımcı olma, annenin kilo kontrolünü sağlama, gebelik 
diyabeti olasılığının önlenmesi, doğum sırasındaki olası sorunların azaltılmasını sağlaması, sosyal etkileşimin 
sağlanması, sosyal ve psikolojik açıdan iyilik hissinin artı¬rılmasına katkıda bulunması, osteoporozun önlen-
mesi, metabolizmayı hızlandırması ve kilo kontrolü sağlanması, menopozun semptomlarının hafifletilmesi 
gibi olumlu etkileri vardır. Fiziksel yönden aktif olan kadınların daha kolay doğum yaptıklarına dair kanıtlar 
çok eskilere dayanmaktadır. (Tunay, 2008, Baltacı ve ark., 2008). Yapılan çalışmalar kadınların yaşam dönem-
leri boyunca sedanter (pasif) yaşam şekline eğilimli olduğunu göstermektedir. Sedanter yaşam şekli yetişkin 
kadınlarda hipertansiyon, kalp hastalıkları, obezite diabet, osteoporoz, depresyon, bel ağrısı, artrit gibi birçok 
hastalığın ortaya çıkmasına ya da var olanların şiddetinin artmasına neden olacaktır. Yetişkinler istirahat et-
tikçe ve daha az aktif hale geldikçe kendilerini daha yorgun hissedeceklerdir. Sonuç olarak fiziksel uygun-
luk seviyeleri de düşecektir (Baltacı ve ark. 2008). Bu nedenle yetişkinler ve yaşlıların 18-64 yaş arasındaki 
erişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite ya da haftada en az 75 dakika 
şiddetli yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite ya da eşit kombinasyonda orta ve şiddetli yoğunlukta fiziksel ak-
tivite yapmaları tavsiye edilir. Temel kas gruplarını içeren kas geliştiren aktivitelerin haftada 2 gün veya daha 
fazla yapılması gerekir. Eğer yaşlı yetişkinler sağlık koşulları nedeniyle önerilen miktarlarda fiziksel aktivite 
yapamıyorlarsa, şartlar ve yeteneklerinin elverdiği ölçüde fiziksel olarak aktif olmalıdırlar (WHO 2010, Tür-
kiye Fiziksel Aktivite Rehberi 2014). Ayrıca çalışmalar günlük egzersiz sıklığının fiziksel olarak zinde olmayı 
sağladığını ve bu sayede insanların kendilerini daha iyi hissettiğini, öz güvenlerinin arttığını göstermektedir. 
Bunların bir yansıması olarak ise kadınlarda cinsel istek algısında artma görülebilir. Bu durum da daha iyi bir 
cinsel performansı sağlayabilir (Akın ve Gülüm 2014). Sonuç: Fiziksel hareketsizlik ve beraberinde getirdiği 
rahatsızlıklar dünya genelinde önemli bir sorundur ve kadınları daha çok etkilemektedir. Fiziksel aktivitenin 
arttırılması sağlık harcamalarının dolayısıyla ekonomik maliyetin azaltılmasında uygulanabilir, etkin maliyetli 
ve en temel stratejilerden birisidir. Bu doğrultuda istenilen sağlık yararlarının elde edilebilmesi için kadınlara 
engel teşkil eden bariyerleri aşmak için fiziksel aktivitenin yararlarına yönelik eğitim verilebilir. Kadınların 
yaşam evreleri de göz önünde bulundurularak sevdiği fiziksel aktiviteleri tercih etmeleri ve bu egzersizleri, 
amacına uygun sıklık, şiddet ve sürede planlayarak sürdürebilmeleri ve günlük hayatlarını programlarken te-
mel gereksinimleri arasında egzersize de yer ayırmaları önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Kadın 
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FMF HASTALARINDA GEBELİK VE KOLŞİSİN KULLANIMI

Melek YÜCE

Familial Mediterranean fever (FMF; MIM 249100), Mendelian otoinflamatuar hastalıkların prototipidir ve 
en yaygın gözlenen grubunu oluşturur. FMF, high-titer otoantikorların veya antijen-spesifik T lenfositlerinin 
yokluğunda ateş, serozit, artrit ve lokalize inflamasyonun kısa süreli tekrarlayan atakları ile karakterize otozo-
mal resesif bir hastalıktır. FMF’li bazı hastalarda gözlenen progresif sistemik AA amiloidozu, böbrek yetmez-
liği ve ölüme yol açabilir. FMF daha çok non-Askenazi Yahudileri, Ermeni, Arap ve Türk kökenli bireylerde 
gözlenir. FMF semptomları, daha çok hayatın ilk on yılında ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber hastaların 
%80’inden fazlasında çocukluk veya ergenlik döneminde gözlenirken, %5’inde ise 30 yaşından sonra görül-
mektedir. FMF, daha çok böbreği etkileyen amiloidoza neden olabilir. Bunun yanında kalp, mide-bağırsak 
ve üreme organları gibi diğer organları da etkileyebilir. FMF semptomlarının giderilmesinde ilk olarak tercih 
edilen ilaç kolşisindir ve atakların kontrol edilmesinde ve amiloidoz gelişiminin önlenmesinde etkilidir. FMF 
hastalarında gebelik seyri değişkendir. Bazı hastalar da atak gözlenmezken, bazı hastalar da ise artan sıklıkta 
ataklar gözlenebilir. Ataklar sırasında ağrı ve diğer rahatsızlıkların dışında olası risklerden biri de peritonitten 
kaynaklı uterusun erken kasılmaları sonucu düşük olasılığının olmasıdır. Bu nedenle gebelerde, FMF atakları-
nı kontrol etmek için yüksek doz kolşisinin kullanılması gerekebilir. Bununla beraber gebelik sırasında FMF 
atakları ve kolşisin tedavisinin gebelik komplikasyonlarını artırdığı düşünülmektedir, fakat FMF’li hastalarda 
gebelik sonuçlarını araştıran çok fazla çalışma yoktur. Amaç: Bu derlemede FMF hastası olan gebe kadınlarda 
gebelik süresince hastalığın seyrini ve kolşisin tedavisinin etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: İlgili 
anahtar kelimeler ile PubMed yayınları taranarak konu ile ilgili derleme hazırlandı. Bulgular: FMF hastala-
rında gebelik seyri ve sonucu değişkendir. Yaşar ve ark.’larının 2014 yılında yaptığı retrospektif çalışmaya 
FMF hastası olan 46 gebe dahil edilmiş ve çalışma sonucunda FMF hastası gebelerde erken membran rüptürü 
(EMR), sezaryenle doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek oranının anlamlı derecede yüksek olduğu belir-
lenmiş. Bununla beraber ölü doğum, gestasyonel diyebet ve preeklampsi oranları arasında anlamlı bir farklı-
lık gözlenmemiş. Önceki veya mevcut gebeliği sırasında kolşisin tedavisi almamış dokuz hastanın dördünde 
(%44,4), kolşisin tedavisi alan 37 hastanın ise yalnız üçünde (%8,1) iki veya daha fazla düşük öyküsü olduğu 
belirlenmiş. Gebelik sırasında ve gebe kalma esnasında FMF tedavisi için kolşisin kullanımının olası yan 
etkileri önemli bir tartışma konusu olmuştur. Kolşisinin teratojenik etkisi, ilacın mikrotübül oluşumu üzerine 
etkisinden dolayı mitoz ve diğer mikrotübül bağımlı fonksiyonlar esnasında dokularda iğ oluşumunun engel-
lenmesi sonucu olmaktadır. Gebelik sırasında kolşisin kullanımı ile ilgili insan çalışmaları kromozomal ve 
kromozomal olmayan anomaliler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Rabinovitch ve ark.’ları kolşisin kullanan 131 
gebeden trizomi21 taşıyan iki vaka raporlamışlardır ve bunu bir şans bulgu olarak değerlendirmişlerdir. Ben-
Cherit 2010 yılında gebelik sırasında kolşisin kullanan ve kullanmayan FMF hastası gebe kadınlar arasında 
konjenital malformasyonlar için fark olmadığını raporlamıştır. 2010 yılında Diav-Citrin ve ark.’ları tarafından 
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yapılan başka bir çalışmada da kolşisin kullanımının sitogenetik risk de artış meydana getirmeyeceğini ifade 
etmiş ve erken doğum oranındaki artışın kolşisin tedavisinden değil FMF hastalığının kendisinden olduğu 
sonucuna varmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, FMF hastası olan ve kolşisin kullanırken gebe kalan ka-
dınların, antenatal takibinde sorun olmadığı gözlenmiş ve amniyosentez yapılması koşulu ile düzenli kolşisin 
kullanılmasına izin verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda da kolşisinin kromozomal anomaliye neden 
olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca böbrek amiloidozu olan hastalarda gebelik daha önemli bir sorun oluşturmakta-
dır. Çünkü bu hastalarda ölü doğum, düşük veya böbrek fonksiyonunda anomaliler gözlenebilmektedir. Cabili 
ve ark.’ları FMF ve amiloidozlu 17 kadında 29 gebelik raporlamışlar ve bunların yedisinde böbrek fonksi-
yonunun daha da kötüleştiğini bildirmişlerdir. Bu gözlemlere dayanarak böbrek amiloidozu olan hastalarda 
gebeliği önermemişlerdir. Bununla birlikte, amiloidoz gözlenen FMF hastalarında gebeliği başarılı sonuçlanan 
sporadik vakalar da bildirilmiştir. 2016 yılında raporlanan bir vaka sunumunda da FMF hikayesi olan gebe-
lerde, kolşisin tedavisine gebelik ve emzirme sırasında devam edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Tartışma ve 
Sonuç: FMF ateş, peritonit, sinovit ve plörit atakları ile karakterize, otozomal resesif geçişli, sebebi tam bilin-
meyen bir hastalıktır. Hastalık kendini sınırlayan ataklar ile seyreder. Hastalık ilk kez 1908 yılında Janeway 
ve Rosenthal tarafından, 16 yaşında rekürren ateş, karın ağrısı ve lökositozu olan Yahudi bir kızda “olağandışı 
tekrarlayan peritonit” adı ile tanımlanmıştır. FMF hastalarında gebelik seyri ve sonucu değişkendir. Ataklar 
esnasında ağrı ve diğer rahatsızlıkların dışında peritonitten kaynaklanan rahim kasılmaları olası düşüklere ve 
erken doğumlara neden olabilir. Tedavi edilemeyen FMF hastalarında gebeliklerin %20-30’u erken dönemde 
kayıpla sonuçlanmaktadır. Bu da normal popülasyona göre daha yüksek bir orandır. Gebelik boyunca kolşisin 
ile tedavi edilen FMF hastalarında ise düşük oranı, normal populasyondaki düzeylere yakındır. FMF, amilo-
idoz ve kolşisin kullanımı erkek ve kadın hastaların üreme sistemini etkileyebilir. Geçmişte, FMF nedeniyle 
ataklar sonrası gelişen peritoneal adhezyonun kadınlarda infertiliteye yol açtığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, 
akut FMF atakları EMR, düşük ve / veya gebelikte erken doğumla sonuçlanabilmektedir. Bununla beraber ge-
belikte kolşisin tedavisi, atak kontrolünde, amiloidozun önlenmesinde ve hastalığa bağlı kadın infertilitesinin 
ve abortusun engellenmesinde önemlidir. Perikonsepsiyonel dönem dahil tüm gebelik boyunca kullanılması 
tavsiye edilmektedir. Kolşisin kullanımı, FMF hastalarında yarar-zarar oranı göz önüne alındığında güvenli ol-
duğu düşünülmektedir. Bununla beraber bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğu da ifade edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Familial Mediterranean Fever, Gebelik, Kolşisin 
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GEBELİKTE SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Zekiye TURAN, Filiz Ünal TOPRAK, Ayten Şentürk ERENEL

Gebelik doğal bir süreç olmasının yanı sıra kadında anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden 
olan bir durumdur. Bu süreçte gebenin kendi sağlığı ve fetüsünün sağlığının korunması ve yükseltilmesi için; 
yeni durumuna uyum sağlaması, sağlığı bozan faktörlerin farkında olup uzak durması gerekmektedir (Kö-
mürcü ve Merih, 2012 ). Ebeler ve hemşireler anne-bebek sağlığının korunması ve yükseltilmesinde önemli 
sorumlulukları olan sağlık çalışanlarıdır. Bu amaca yönelik olarak, doğum öncesi bakım hizmetleri aracılığı 
ile kadınların değişen duruma uyum sağlamalarına yardımcı olmalı, bebek ve anne sağlığını bozan uygulama-
lardan uzak durmalarını sağlamalı, koruyucu sağlık davranışları ve uygulamalar konusunda bilgi vermeli ve 
destek olmalıdırlar (Mete, 2008). Ebe/hemşirelerin anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik olarak bütün bunları yapabilmesi nitelikli bir doğum öncesi bakım vermeleri ile mümkün olacaktır. 
Bakımın niteliğini artıracak girişimlerden en önemlileri alana yönelik güncel literatürü takip etmek ve uygu-
lamaları kanıt temelli yapmaktır. Yöntem: Bu derleme, gebelikte anne ve fetüsün sağlığının korunması ve ge-
liştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalara ilişkin yapılmış olan randomize çalışmalar, meta-
analiz ve sistematik derleme sonuçlarının incelenmesi sonucunda hazırlanmıştır. Bulgular: Gebelikte Ultrason 
ve Uterin Arter Dobler Uygulaması: Yapılan çalışmalarda fetal monitorizasyonun, fetüs sayısı, pozisyonu, ges-
tasyonel yaş, plasentanın yerleşim yeri, fetal gelişimi değerlendirmede, gebeliğin erken tespitinde oldukça et-
kili olduğu ve fetüsün fiziksel ya da bilişsel gelişimi üzerinde zararlı bir etkiye sahip olmadığı bildirilmekte-
dir. Bu çalışmalara göre rutin/gerektiği kadar ultrason ve arter dobler uygulamasının anne ve bebek sağlığının 
değerlendirilmesi bakımından olumlu ve önemli bir uygulama olduğu söylenebilir. (Whitworth ve ark., 2010; 
Velauthar ve ark., 2014; Bricker ve Neilson, 2008; Alfirevic ve ark., 2010). Gebelikte Beslenme: Yapılan sis-
tematik çalışmaya göre, gebeliğinde ağırlıklı olarak meyve, sebze, balık ve D vitamini içeren Akdeniz tarzı 
beslenen kadınların çocuklarında alerjik hastalık riskinin azaldığı buna karşın; bitkisel yağ, margarin, fındık 
ve fast food tarzı besinleri tüketen kadınların çocuklarında alerjik hastalık riskinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir (Netting ve ark., 2014). Ayrıca gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterında 182 mg/gün’a kadar olan 
(3 bardak/gün) kafein tüketiminin; bebeğin doğum tartısına ve gebeliğin miadına herhangi bir olumsuz etkisi 
bulunmamıştır (Jahanfar ve Jaafar, 2013; Browne, 2006). Folat alımı: Prekonsepsiyonel dönemde yapılan fo-
lik asit desteğinin, nöral tüp defeki ve konjenital anomalileri azalttığı yönündeki kanıtlar ‘A’ öneri düzeyinde-
dir. Folik asit kullanımına gebelikten 3 ay önce başlanması ve gebelikten sonra 10-12 hafta devam edilmesi, 
günlük 0,4-1,0 mg tüketilmesi önerilmektedir (Başgöl ve Oskay, 2012). Bununla birlikte gebelikte folat kul-
lanımının bebekte astım ve alerji gelişme riskini arttırdığına yönelik çalışmalar bulunmasına karşın kanıt dü-
zeyi yüksek çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Brown ve ark., 2014). Gebelikte Kilo Alımı: Gebelik 
boyunca kilo alımı normal sınırlarda alan kadınların çocuklarında obezite riski, yetersiz veya aşırı kilo alan 
kadınların çocuklarına göre daha düşük bulunmuştur (Mamun ve Mannan, 2014). Gebelikte Bağışıklama: 
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Gebelikte yaygın olarak uygulanan aşılar; tetanoz aşısı, grip aşısı ve difteri-boğmaca-tetanozdur (Tdap). Ül-
kemizde tetanoz bağışıklaması 12. haftadan itibaren yapılmaktadır. Gebeliğin geç tespit edildiği durumlarda 
birinci dozun 4. ayda veya ilk izlemde yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer dozlar devam 
edilir (T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2010). Tdap: İmmüni-
zasyon Uygulamaları Öneri Komitesinin (ACIP: Advisory Committee on Immunizasyon Practice) Ekim 2012 
de aldığı kararla daha önce aşılanma durumuna bakılmaksızın kadına her gebeliğinde difteri, boğmaca, teta-
noz aşısı (Tdap) yapılması gerektiği bildirilmiştir. Aşılama için en uygun zamanın gebeliğin 27 – 36. haftaları 
olduğu belirtilmiştir. Bunun sonucunda tüm bebeklerin 2 ayını doldurana kadar özellikle boğmaca enfeksiyo-
nuna karşı pasif immünizasyonun sağlanacağı belirtilmektedir (CDC, 2013). Grip aşısı: Özellikle grip enfek-
siyonunun yaygın olduğu mevsimde, tüm gebelere veya gebelik planlayan kadınlara grip aşısı yapılması öne-
rilmektedir (Goldfarb, 2014). İnaktive grip aşısının gebeliğin herhangi bir trimesterinde yapılmasının güvenli 
olduğu, aşının prematürite, sezaryen doğum ve yenidoğanın ilk 6 aylık sağlık durumu açısından herhangi bir 
olumsuz etkisinin olmadığı belirtilmektedir (Munoz ve ark., 2005). Ayrıca ikinci ve üçüncü trimesterinde grip 
aşısı yapılmış gebelerin bebeklerinde prematürite, düşük doğum ağırlığı ve neonatal ölüm oranının aşılanma-
yanlara oranla anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (Fell ve ark., 2012). Gebelikte Egzersiz: Hareket-
siz hayat tarzı gebelerde; gestasyonel diabet, hipertansiyon, preeklemsi ve dispneye, bebeklerde ise obeziteye 
neden olabilmektedir (Melzer ve ark., 2010) Buna karşın gebelik döneminde egzersiz yapma ile ilgili yapılan 
çalışmalarda gebelerin konuya ilişkin yeterli ve doğru bilgi sahibi olmadıkları; bebeklerine veya kendilerine 
zarar vereceği endişesinden dolayı düzenli egzersiz yapmadıkları, saptanmıştır (Yalçın ve Tekin, 2013). Buna 
karşın çalışmalarda egzersizin; fiziksel ve kardiyo vasküler sağlığı geliştirdiği, stres toleransını arttırdığı, ges-
tasyonel diabet, iri bebek riskini, krampları, müdahaleli doğum oranını azalttığı ve doğum eyleminin süresini 
kısalttığı belirlenmiştir (Yalçın ve Tekin., 2013; Barakat ve ark., 2013; Tobias ve ark., 2011; Claesson ve ark., 
2014). Doğum Öncesi Perine Masajı: Antenatal perine masajının perineal travma riskini ve doğumda epizyo-
tomi uygulamasını azalttığı, perineal ağrıyı azalttığı ve kadınlar tarafından kabul edilebilir bir uygulama ol-
duğu belirtilmektedir (Beckmann ve Garrett, 2006; Hastings-Tolsma, 2014; Demirel ve Gölbaşı; 2015). Ge-
belikte Sigara Kullanımı: Gebelikte aktif veya pasif sigara içiciliğinin düşük riskini arttırdığı, bebeğin DNA 
yapısında metilasyona sebep olduğu saptanmıştır (Flemming ve ark., 2013; Joubert ve ark., 2016; Pineles ve 
ark., 2014). Sigara içen gebelere yapılan C vitamini (500 mg/gün) desteğinin, bebeğin doğum sonu bir yıllık 
süreçte solunum fonksiyon testlerini olumlu yönde etkilediği, bebeklerde weezing oranının, gebeliğinde siga-
ra içen ve C vitamini verilmeyen kadınların bebeklerine göre daha düşük olduğu saptanmıştır (McEvoy ve 
ark., 2014). Antenatal Eğitim: Antenatal eğitimin, doğumda anksiyeteyi azalttığı doğum süresini kısalttığı, eş-
lerin doğum korkusunu yenmelerine yardımcı olduğu ve doğuma eşlik etme oranını artırdığı, buna karşın bu 
gebelerde müdahaleli doğum oranının yüksek olduğu indüksiyon ve epidural uygulamalar) belirlenmiştir 
(Bergströom ve ark., 2013; Ferguson ve ark., 2013). Gebelikte Cinsellik: Gebelikte bebeğe zarar verme endi-
şesi ve mitler gibi nedenlerle cinsel fonksiyon sıklıkla olumsuz etkilenmektedir. Bu durum gebelerin kendine 
olan güvenleri ve eşleri olan ilişkilerini etkilemektedir. Gebelikte yaşanan cinsel disfonksiyon genellikle, çift-
leri gebelikte cinsellik konusunda bilgilendirme ve sorunun konuşulmasına yönelik ortam hazırlanması ile 
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çözülebilmektedir. Bunlara rağmen sorun devam ediyorsa, psikolojik destek veya psikoterapi çözüm uygula-
maları arasında yer almaktadır (Afshar ve ark., 2012; Ribeiro ve ark., 2014). Sonuç: Gebelik döneminde sağ-
lığı geliştirmeye yönelik daha birçok uygulama mevcuttur. Gebelikte kanıt temelli uygulamaların yaygınlaş-
ması ve etkin kullanılması, sağlık profesyonellerinin bakım kalitesine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. Ge-
belikte sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar sınırlıdır. Bu uygulamalara yönelik kanıt düzeyi 
yüksek araştırma yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Bağışıklama, Beslenme, Ultrason, Antenatal Eğitim, Egzersiz, Sigara Kullanı-
mı, Güncel Yaklaşımlar
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL SENDROM DÜZEYLERİNİN  
İNCELENMESİ

Sevil ÇİÇEK, Deniz YİĞİT, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM, Emel SEZİCİ, Fatma BAŞAR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10–19 yaş grubu “Adölesan”, 15–24 yaş grubu ise “Genç” olarak tanımlan-
maktadır. Adölesan dönem, çocukluktan yetişkinliğe biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden birçok değişikliğin 
yaşandığı önemli bir geçiş dönemidir. Özellikle adölesan kız çocuklarında görülen en önemli olay menstrüas-
yon ve bunun sonucunda meydana gelen değişikliklerdir. Menstrüasyon, menarştan menapoza kadar devam 
eden, kadının genital organlarında hormonal değişiklikler sebebiyle periyodik olarak uterin mukozanın dökül-
mesi sonucu oluşan vajinal kanamaların meydana gelmesidir. Bu olay kadının üreme hayatının en önemli olay-
larından biridir. Menstrüal siklusu devam eden kadınlarda, hormonların miktarındaki değişimlere bağlı olarak 
bazı fiziksel, psikolojik yakınmalar görülmektedir. Bu yakınmaları en fazla adölesan kızların yaşadıkları be-
lirlenmiştir. Kadın hayatının birçok dönemi menstrüasyon süreci ile ve bu sürece yönelik fiziksel, davranışsal 
ve emosyonel değişikliklerle seyreden sorunlarla geçmektedir. Menstrüasyona bağlı yaşanan belirtiler genel 
olarak premenstrual sendrom (PMS) ve dismenore olarak ikiye ayrılmaktadır. Dismenorenin adölesanlardaki 
sıklığı % 20-90 arasında değişmektedir. Dismenore genellikle sırtta, karında ağrı ya da kramp, bulantı, kusma, 
yorgunluk, sinirlilik hali, iştah değişiklikleri, diyare ve baş ağrısı gibi belirtilerle görülmektedir. Kişilerde 
bu belirtilerin görülmesi ile yaşam kalitesi de azalmaktadır. Özellikle adölesanların %15’inde dismenoreye 
bağlı olarak okul devamsızlıklarında artma, ders başarısında azalma görüldüğü belirtilmektedir. Menstrüas-
yona bağlı yaşanan diğer belirti ise premenstrual sendrom (PMS)dur. Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji 
(The American College of Obstetrics and Gynecology) PMS’yi, menstrüasyondan önceki beş gün içerisin-
de başlayan ve menstrüasyondan sonraki dört günde ortadan kaybolan semptomlar olarak tanımlamaktadır. 
Bu semptomlar; depresyon, öfke patlamaları, iritabilite, anksiyete, sosyal izolasyon, memelerde hassasiyet, 
abdominal şişkinlik, baş ağrısı, ekstremitelerde şişliktir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %80’inin bu 
semptomlardan en az bir veya daha fazlasını yaşadığını %5’i ise bu semptomlar sonucu tıbbi tedaviye başvur-
mak zorunda kalığını belirtmiştir. PMS kadınların fiziksel ve sosyal aktivitelerini, kişiler arası ilişkilerini ve 
üretkenliğini olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini etkilemektedir. Hemşirelik, menstrüasyona bağlı sorunlar 
yaşayan kadına ve ailesine bütüncül bir yaklaşımla bakım veren ve bu sorunların çözümünde topluma örnek 
olan bir meslek grubudur. Yapılan çalışmalarda menstrüasyona bağlı sorunların hemşirelik öğrencilerinde de 
yaygın görüldüğü ve öğrencilerin günlük yaşam aktivitelerini etkilediği belirtilmektedir. Amaç: Bu çalışma 
ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin menstrüal semptom düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çalışmamız tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmamızın evrenini Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yük-
sekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 458 kız öğrenci, örneklemini ise. çalışmaya uygulamanın yapıldığı 
gün okulda olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 351 kız öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; 
literatür taraması sonucu araştırmacılar tarafından hazırlanan, kız öğrencilere ait sosyodemografik bilgileri 
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sorgulayan “Kişisel Bilgi Formu” ve menstrüal semptom düzeylerini belirlemek için “Menstrüal Semptom 
Ölçeği” kullanılmıştır. Güvenç ve arkadaşları tarafından 2013 yılında Türkçe’ye uyarlaması yapılan ölçeğin 
‘Negatif Etkiler/Somatik Yakınmalar’, ‘Ağrı Belirtileri’ ve ‘Baş Etme Yöntemleri’ olmak üzere üç alt boyutu 
vardır. Cronbach’s Alpha değeri 0,86 olan ölçeğe katılımcıların verdikleri puan ortalamaları, MSÖ’nün tama-
mı için 2,65 (±0,79),“Negatif Etkiler/Somatik Yakınmalar” alt boyutu için 2,83 (±0,89), “Ağrı Belirtileri” alt 
boyutu için 2,92 (±0,92), ve “Baş etme Yöntemleri” alt boyutu için 2,32 (±1,11) olarak hesaplanmıştır. Katı-
lımcıların MSÖ’ne verdikleri cevapların puan ortalamalarının 1,94 ile 3,41 arasında değiştiği saptanmıştır. Alt 
boyutlardan alınan puan, alt boyutlarda yer alan maddelerin toplam puan ortalaması alınarak hesaplanmakta-
dır. Alt boyutlar için puan ortalamasının yükselmesi, o alt boyuta ilişkin menstrual semptomların şiddetinin 
arttığını göstermektedir. Çalışmanın yürütülebilmesi için, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nden 
izin alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %23,6’sı (n=83) 1. sınıf, %23,6’sı (n=83) 2.sınıf, 
%25,9’u (n=91) 3. sınıf, %26,8’i (n=94) 4.sınıftır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,51 olup, %96,9’u (n=340) 
bekardır. %69,8’inin (n=245) annesi, %48’inin (n=171) de babası ilköğretim mezunu iken %84’ünün (n=295) 
annesi ev hanımı, %27,1’inin (n=95) babası işçidir. Öğrencilerin %30,5’i (n=107) ilk olarak 14yaşında adet 
görmüş ve ortalama adet görme yaşı 13,36 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin %88’i (n=309) adet görmeden 
önce menstruasyon ile ilgili bilgi sahibi olduğunu ve %54,7’si (n=192) bu bilgiyi annesinden aldığını ifade 
etmiştir. %73,2’sinin (n=257) menstrual siklusları düzenli, %75,5’inin (n=265) kanaması 3-6 gün sürmekte, 
%67’si (n=235) bu dönemde yaşadığı ağrı nedeniyle yaşam kalitesinin etkilendiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin 
%29,3’ü (n=103) adetinin başlamasından birkaç gün öncesinde kendini depresif hissettiğini, %30,5’i (n=107) 
kendisini halsiz, keyifsiz ya da yorgun hissettiğini ve %38,7’si (n=136) adetinin ilk gününde karnında kramp 
tarzı kasılmalar olduğunu ve %21,4’ü (n=75) karnının üzerine sıcak uygulama yaptığını veya sıcak duş aldığını 
belirtmiştir. Öğrencilerin Menstruasyon Semptom Ölçeğinden aldığı puan ortalaması 3,06±0,03’dır. Ölçek alt 
boyutlarına göre incelendiğinde; negatif etkiler/somatik yakınmalar alt boyutundan alınan toplam puan ortala-
ması 2,96±0,03, menstrual ağrı alt boyutundan alınan toplam puan ortalaması 3,57±,0,04 baş etme yöntemleri 
alt boyutundan alınan toplam puan ortalaması 2,51±0,06 dır. Menstruasyon semptom ölçeğinden ve alt boyut-
larından alınan toplam puan ortalaması ile yaşadığı ağrının yaşam kalitesini etkileme durumu arasında istatik-
sel olarak anlamlı fark vardır. (p<0,05). Ağrının yaşamını etkilediğini ifade edenlerin ölçekten aldıkları toplam 
puan ortalamaları daha yüksek olarak olarak belirlenmiştir. Menstruasyon semptom ölçek puan ortalamaları 
ve negatif etkiler/somatik yakınmalar alt boyutu puan ortalamaları ile adet düzen durumu ve sınıflar arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. (p<0,05) Menstrual siklusları düzensiz olan öğrencilerin ölçek puan 
ortalamalarının daha yüksek olduğu ve 4. sınıfların ölçek puan ortalamalarının ise 1. sınıflardan daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin negatif etkiler/somatik yakınmalar alt boyutu puan ortalamaları ile yaş arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark vardır. (p<0,05). 22 yaşına kadar yaş arttıkça ölçekten alınan alt boyut toplam 
puan ortalamaları artmıştır. Öğrencilerin menstruasyon semptom yakınmalarının en fazla 22 yaş grubunda ol-
duğu görülmüştür. Menstruasyon semptom ölçeği ve alt boyutları puan ortalamaları ile en uzun süre yaşanılan 
yer, medeni durum, kiminle yaşadığı ve adetlerinin ortalama süresi ile istatiksel olarak anlamlı fark belirlenme-
miştir.(p>0,05) Sonuç: Sonuç olarak öğrencilerin ölçekten alınan toplam puan ortalamalarına göre; menstrual 
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semptom yakınmaları yüksek bulunmuştur. Bu durum ise, öğrencilerin yaşam kalitesini önemli derecede etki-
lemektedir. Hem yaşam kalitesinin artırılması hem de ağrı ile baş etmede kullanılabilecek yöntemlerin öğre-
tilmesine yönelik girişimler düzenlenmelidir. Adölesan dönemde yaşanan önemli bir olay olan mesnstruasyon 
sürecinde kızların bu konu hakkındaki bilgiyi daha çok annelerinden aldığı saptanmıştır. Bunun için de anne-
lerde farkındalık yaratarak menstruasyon hakkında eğitim almaları yönünde teşvik edilmeleri önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Menstruasyon, Menstruasyon Semptom Ölçeği 
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HIV HASTALARINA YÖNELİK OLUŞAN SOSYAL ALGI BOYUTUNUN FARKLI FAKTÖRLER 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 
Murat KORKMAZ, Ercan ŞAHBUDAK, Ali Serdar YÜCEL, Sevilay YILDIZ, Füsun TERZİOĞLU,  

Dilek ÖZTAŞ, Kaya YILDIZ, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Selvinaz SAÇAN, Yasemin AYDOĞAN,  
Ayhan AYTAÇ, Arzu ÖZYÜREK, Ali Murat KIRIK

HIV; ilk olarak dünyada 1981 yılında saptanan ve hızla birçok dünya ülkesindeki insanlara da bulaşan bir en-
feksiyon hastalığıdır. Türkiye’de elde edilen bulgular ve mevcut istatistiksel verilere göre her yıl hasta sayısına 
bağlı olarak %10 ve üzerinde bir artan vaka sayısı ile HIV tanısı alan hasta sayısında artış gözlendiği ifade edil-
mektedir. Dünya genelinde bu oran ise 35 milyon kişi olduğu ifade edilmektedir. Gittikçe artan oranlara sahip 
bu hastaların toplumsal yaşam haklarının da sağlanması önemlidir. Bununla beraber HIV tanısı olan hastalar 
hastalıkla mücadelenin dışında kendilerine karşı toplumda oluşan olumsuz algılarla da mücadeleyle karşı kar-
şıya kalmaktadır. Toplumda bu hastalara salgın korkusu ile önyargı oluşmakta ve bu yargı hastaların toplum-
dan dışlanmasına yol açabilmektedir. Bu önyargının oluşmasında etkili olan faktörler ve bu faktörlerin doğru 
olarak ortaya koyulması oluşan bu algıyı etkileyebilir. Hastalığın bulaşma riski ve bulaşma yolları konusunda 
doğru bilgilendirme ve etki gruplarının tespiti oluşacak olumsuz algıların önüne geçebilecektir. Bu çalışmada 
amaç HIV “Human Immunodeficiency Virus” tanısı almış hastaların sosyal algı boyutunun farklı faktörler açı-
sından incelenerek çözüm önerilerinin sunulmasıdır. Araştırmamızın kapsamını HIV tanısı almış olan ve halen 
tedavi sürecine devam eden kişiler ile bu kişilerin yakını olan bireylerde araştırmanın kapsamı içerisinde yer 
almaktadır. Ayrıca kamu ile özel sektöre bağlı kurumların HIV tanısı alan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar ve 
bu çalışmalara ilişkin gelişmeler de araştırmamız çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmamızın yöntemini 
ölçekli yeni geliştirilen bir anket ve kamusal alanda açık ifade edilen bazı istatistiksel veriler oluşturmaktadır. 
Anketimiz farklı alanlardan bilim uzmanı kişilerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan anket tama-
men HIV tanısı almış vakalara yönelik hazırlanmış ve sorular bu vakaların yaşadığı sorunlara ilişkin olarak 
belirlenmiştir. Araştırmamızda kullanılan anket daha önceden kullanılmamış olması nedeniyle bir ön teste tabi 
tutulmuştur. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmaya katılan bireylerin sosyo-demografik 
özellikleri, ikinci bölümde ise farklı boyutlara ayrılmış 5’li likert ölçekten oluşan sorular bulunmaktadır. Araş-
tırmamızda kullanılan anket için ilk önce bir geçerlilik güvenirlilik analizi yapılmıştır. Araştırma yaklaşık ola-
rak 9 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 223 vaka ve bu vakalara yakın olan 186 aile bireyine ulaşılmıştır. 
Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Kolmogorov Smirnov, Man 
Whitney U, Kruskal Wallis, Ki Kare, T Testleri ve Jonckheere-Terpstra Testa, Korelasyon, Anova ve Regres-
yon analizlerinden yararlanılmıştır. 409 kişiden elde edilen veriler sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı ola-
rak 0.911 değeri elde edilmiş ve bu değerin oldukça yüksek güvenirliliğe sahip olduğu saptanmıştır. Araştırma 
sonrasında öncelikle tanı alan HIV vakalarının büyük çoğunluğunda psikolojik ve sosyal açıdan ciddi sorun 
yaşadığı belirlenmiştir. Katılımcıların neredeyse tamamına yakınının toplumsal dışlanma konusunda sosyal 
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açıdan sorun yaşadıkları bulunmuştur. Ayrıca HIV tanısı alan vaka ve yakınlarının eğitim seviyesinin düşük 
olduğu ve bu nedenle sosyal bilinçlilik ve hastalıklara yönelik bilgi düzeyinin yetersiz olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: HIV, Bağışıklık Sistemi, Enfeksiyon, Ekonomi, Sosyal Algı, Psikoloji, Çatışma, İhtiyaç, 
Aktivite, Dışlanma 
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İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN DİNİ 
EĞİTİMLE OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRİLMESİ

Musa KAVAL

Milli Eğitimin temel amaçlarında bir tanesi evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirerek, bireysel ve toplumsal 
açıdan her yönüyle kendini gerçekleştirmiş fertlerden müteşekkil bir toplum inşa etmektir. Bilgi transferinin 
yanında bireyin psikolojik ve sosyal yönleri itibarıyla olumlu duygu ve düşünceye sahip olmasını hedefleyen 
eğitimin bu yönü günümüzde daha büyük bir önem arz etmektedir. Genç nesillerin karşılaşmış oldukları zor-
luklar, değişimin şaşırtıcı hızı ve iletişim araçlarının etkisi ile doğru davranış problemi yaşayan çocuklara öz 
benliklerinin farkına varılması ve doğru davranışın ne olduğunu bilincinin kazandırılması önemlidir. İnsanlık 
tarihinden beri bilim çevreleri tarafından sorgulanan insanın “ben”, “iyi”, “doğru”, “ahlak” gibi temel anlam 
ve değer sorularının derinlik kazandığı eğitim ortamında çocukların akılları ve duygularının aktif bir şekilde 
hedefe yöneltilmesi süreci anlamlı kılacak temel bir zorunluluktur. Aksi halde öğrencilerin farkındalıkları-
nın olmadığı ve bundan sonraki süreç olan davranış değişikliğinin olumlu bir sonuca evrilmesi beklenemez.  
Dinsiz bir toplum olmadığı genel bilgisinden hareketle bireylerin ve toplumun huzurlu bir ortamda varlığını 
sürdürebilmeleri açısından din, insan-Tanrı, insan-insan, insan-doğa, insan-hayvan ilişkileri açısından norm-
lar sunarak birey ve toplum yaşamının şekillenmesinde etkin bir yere sahiptir. Eğitimin de amacının insana 
ideal davranışların kazandırılması süreci olması nedeniyle din ve eğitimi birleştiren alan olarak dini eğitim, 
insanlık için sadece uhrevi değil dünyevi değerler açısından büyük öneme sahiptir. Bu anlamda verilen dini 
eğitim bireyin dünya ve ahiret dengesinin kurulması ve huzura ermesine yardımcı olur.  Din ve eğitim, birey-
toplum açısından hayat boy devam eden bir süreç olmaları nedeniyle akademik yaşama ilk adımların atıldığı 
ilkokul dönemlerinde edinilen bilgi ve gördüler çok önemlidir. Zira yukarıda da değinildiği üzere aklı olan 
insanın anlamsız ve amaçsız bir davranış sergilenmesi düşünülemez. Kişiliğin geliştiği ve sosyalleşmenin hızla 
devam ettiği bu dönemde çocukların değer algıları onların gelecek yaşamlarında etkin bir şekilde belirleyici 
olacaktır. Günümüz dünyasında kültürlerin ve değerlerin insana zarar verecek şekilde yozlaşması ve olumsuz 
davranışların yaygınlaşması sorunu ile karşıya kalınmaktadır. Artan eğitim seviyesine rağmen öğrencilerde 
olumlu yönde istendik davranışların azalması söz konusudur. Okullarda giderek artan şiddet ve kötü alışkan-
lıklar istenmedik bu durumun en açık göstergesi olmuştur.  İlköğrenimin gelecek yaşam üzerindeki baskın 
tesiri nedeniyle dini eğitimin, edinilecek davranışların hangi yönde olması gerektiği konusundaki yöneltmesi 
bugünün çocukları; ama geleceğin yetişkinleri olacak öğrencilerin beyninde ve kalbinde olumlu bir motivas-
yon olacaktır. Zira insanın aklına ve gönlüne hitap eden din ve eğitim bugün minik kalplerine fıtri ve doğru 
olan güzel davranış tohumlarını eker. Dinin ve eğitimin insanın gelişimi ve tekamülü açısından bu kadar bü-
yük bir öneme haiz olmaları nedeniyle çocuklarda tespit edilen olumsuz davranışların önce farkına varılması 



86

ve ardından zihinsel süreçlerle değiştirilmesi yönündeki bildirimler ile çocuklarımızın istendik yönde olumlu 
davranışa yönelmeleri sağlayacaktır. Bu anlamda çocuklara bilgi transferi yapma yerine sürece onların en 
başından katılacağı anlam ve değer algısı oluşturulması mühimdir. Pasif değil aktif öğrenme ile değiştirilecek 
ya da kazanılacak davranışlar öğrenciler tarafından benimsenmiş olacaktır. İlköğretimde zorunlu ve seçmeli 
olarak okutulan din derslerinden farklı olarak davranış temelli verilen dini eğitimin daha işlevsel olduğunu 
düşünülmektedir. Zira genel bir amaca sahip ders içeriklerinden ziyade sorun temelli ve ihtiyaçlara binaen 
hazırlanmış dini eğitim içerikleri çocukların yaşamlarına direkt temas etmektedir. Bu hakikatten hareketle 
2015-2016 eğitim-öğretim yılında Hakkari’de bir çalışma yapılmıştır. Proje için ilin en büyük ortaokulların-
dan biri seçilmiştir. Okul idaresi, psikolojik danışman ve rehber öğretmen, öğretmenler ve okul aile birliği ile 
görüşerek en çok olumsuz davranış sergileyen sınıf tespit edilmiştir. Daha sonra uygulanan sosyometrik test, 
anket ve mülakatlar sonucunda en çok karşılaşılan olumsuz davranışların temelinde kıskançlık duygusunun 
yattığı tespit edilmiştir. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında uygulanacak din eğitimi ana içeriği ortaya çık-
mıştır. Daha sonra olumsuz davranış sergileyen öğrenci velileri ile görüşmeler yapılarak çocuklar daha iyi 
tanınmak suretiyle öğretim yöntem ve teknikleri konusunda ipuçları elde edilmiştir. Veli görüşmelerinde ço-
cukların, kardeşlerini de kıskandıkları ifade edilmiştir. Aynı şekilde çocuklara uygulanan testlerde belirtildiği 
şekilde velilerin çocuklarını daha başarılı öğrencilerle kıyaslayarak onlardaki kıskançlık duygusunu tetikleri 
anlaşılmıştır. 13 erkek, 11 kız olmak üzere toplam 24 öğrenciden oluşan sınıfa uygulanan testlerde toplam 11 
öğrenci kıskançlığın onları fiziksel şiddet, küfür ve hakarete sevk ettiğini ifade etmişlerdir. 5 sınıf öğrencile-
rinden oluşan bu sınıfta olumsuz davranışların temelinde yatan kıskançlığın toplam sınıf mevcuduna oranının 
% 46 olduğu anlaşılmıştır. İlk teste çıkan bu yüksek oran dikkate alınarak olumsuz davranış şekillerine göre 
arkadaşlık, kardeşlik, paylaşım, dostluk temalı kısa hikaye v dramalar eşliğinde haftalık ders programı hazır-
lanmıştır. Bütün bu hazırlıklar sonrasında ortaya çıkan öğretimin ön hazırlık aşamasından sonra belirlenen 
program dahilinde çocukların olumsuz davranışlarının farkına varılması, daha güzel davranışlarla değiştir-
mesine yardımcı olacak eğitim süreci uygulanmıştır. Çocukların sıkmadan hatta onları zevkle sürece katacak 
etkinlikler sayesinde çocuklar zihinsel olduğu kadar duygusal ve psikomotor olarak da davranışlar arasındaki 
farklılığı hissedebilme imkanına sahip olmuştur. Böylece çocuklar doğru davranışı kuru bir tavsiyenin ötesinde 
uygulayarak içselleştirecektir.  14 haftalık programın uygulanmasından sonra çocuklara son değerlendirme 
testi uygulanmıştır. Çalışmanın performansını ortaya koyan bu teste daha önce % 46 oranında tespit edilen 
olumsuz davranışların genel toplamda % 8 ortalamasına düştüğü görülmüştür. Eldeki verilen eşliğinde yapılan 
çalışmada kıskançlıktan kaynaklanan olumsuz davranışların % 92 varan oranda azaldığı ortaya koymuştur. 
Sınıf öğrencilerinin birbirinde gözlemledikleri bu olumlu değişimi sınıf rehber öğretmeni bizzat kendisinin 
de açık bir şekilde fark ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca proje kapsamında verilen hikaye kitaplarını çocukların 
evde merak ve keyifle okuyarak derse hazırlandıklarını ifade eden aileler, diğer kardeşlerin de süreçten olumlu 
etkilendiklerini bildirmişlerdir. Böylece genel din eğitiminin dışında insan fıtratının iki temel unsuru olan din 
ve eğitimin ihtiyaca binaen işe koşulmasının çocuklarda erken bir farkındalığın ardında olumsuz davranışın 
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bir başka güzel davranışla değiştirilmesinin etkili olduğu anlaşılmıştır. Zira davranışların iyi ya da kötü oldu-
ğunun tam olarak farkında olmayan taze beyinler ve gönüller doğru zamanda (ihtiyaç anında), doğru davranışı 
sergileme imkanına kavuşturularak yeni bir duygu ve düşünce eşliğinde kendi kıyaslamalarını yaparak doğru 
davranışı istendik olarak değiştirmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Çocuk, Dini Eğitim, Olumsuz Davranış, Davranış Değişikliği

*  Bu bildiride sunulan akademik sonuçlar Hakkari Üniversitesi’nin desteklediği  BAP - 2177352  numaralı  
“İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Görülen Olumsuz Davranışların Dini Eğitimle Olumlu Yönde Değişti-
rilmesi” başlıklı araştırma projesinden elde edilmiştir.
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İNFERTİLİTE ŞİKAYETİNDE GELENEKSEL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK ‘DONUZ AŞI’ 
BİTKİSİNİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU

Zekiye TURAN, Eylem TOKER, Fatma KUTLAR
 

Kadın sağlığı, doğrudan kendi sağlığı için önemli olduğu kadar, çocuk ve aile sağlığı için de önemlidir. Bu 
nedenle kadına verilen sağlık hizmetleri özel ve öncelikli olmalıdır. Kadın sağlığını olumsuz etkileyen birçok 
faktör olmasına karşın üreme sağlığı ile ilgili sorunlar, kadının genel sağlığını etkileyen en önemli problemler 
arasındadır. İnfertilite bu problemler arasında yer almaktadır. İnfertilite, genel olarak korunmasız ve düzenli 
cinsel ilişkiye rağmen en az bir yıl içerisinde gebelik elde edilememesi durumu olup primer ve sekonder 
infertilite olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan primer infertilite, hiç gebelik oluşmaması durumudur. 
Diğeri ise, daha önce gebelik gerçekleşmesine karşın yeni bir gebeliğin gerçekleşmemesi durumu olarak izah 
edilen sekonder infertilitedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre infertilite oranı %8-12 arasında de-
ğişmekte olup, tüm dünyada 50-80 milyon kadını etkilemektedir. İnfertiliteyi etkileyen faktörler arasında yaş, 
coitus düzeni, doğum kontrol yöntemleri, mesleki riskler, beslenme, yaşam tarzı, sigara, alkol, kafein, stres 
gibi nedenler sıralanabilir. İnfertilite kadına ait ya da erkeğe ait sorunlardan oluşabileceği gibi açıklanamayan 
nedenlerle de oluşabilmektedir (Koçyiğit, 2012). Modern tıp yöntemlerine ulaşmanın zorluğu, maliyeti ya 
da etkinliğinin düşük olması nedeniyle özellikle kırsal kesimde geleneksel tıp yöntemleri daha sık kullanıl-
maktadır (Durmuş ve ark. 2014). Bu nedenle, infertilite ile ilgili problemlerde bir sağlık kuruluşuna/doktora 
başvuran kadınların yanı sıra, azımsanamayacak kadar önemli bir kısmı bilimsel geçerliliği olmasa da ucuz, 
kolay ulaşılabilir olması ve çare olabileceği umudu ile infertilitenin tedavisinde geleneksel yöntemlere, özel-
likle de bitkisel yöntemlere başvurmaktadır. Bu bitkilerden biri de halk arasında “Donuz Aşı, Domuz ağırşağı” 
olarak adlandırılan Cyclamen bitkisidir. Bu bitkinin yaprak, sap ve kök kısımları çeşitli rahatsızlıklarda gele-
neksel olarak kullanılmaktadır. Cyclamen cinsinin ülkemizde doğal halde 12 taksonu bulunmaktadır, bunların 
6 tanesi ise endemiktir (Aydın ve ark., 2014). Ülkemizde, mezarlıklarda süs bitkisi olarak, yağlı lekeler için 
sabun olarak, hemoroid, egzema ve bağırsak kurdu tedavilerinde, serviks ve vajinadaki mantar tedavisinde ve 
infertilite şikayetlerinde geleneksel tedavide kullanıldığı bildirilmiştir (Aydın ve ark., 2014; Aktan ve Altan, 
2011; Akbulut ve Özkan, 2014). Literatürde, Cyclamenin bazı türlerinin içerdiği sponinden dolayı antimikro-
biyal ve uterokontraktif etkisinin bulunduğu (Akbel ve Karabağ, 2012) ve bazı türlerinin de antitümör etkisi 
olduğu bildirilmiştir (El Hosry ve ark., 2014; Yıldız ve ark., 2014). Amaç ve Kapsam: Bu çalışmada, infertilite 
şikâyetinde geleneksel tedavi yöntemi kullanımını bir vaka ile sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca kadınlar ara-
sında birbirine önerme şeklinde kullanılan ve “donuz aşı” olarak adlandırılan bitkinin, infertilite şikâyetinde 
bir olgu ile ne amaçla, nasıl kullanıldığı ve kullanım sonuçlarına ilişkin bulgulara ulaşmak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Saha taramasında tespit edilen olgu ile yüz yüze bire bir görüşme yöntemi kullanılarak veriler elde 
edilmiştir. Araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak oluşturulan 17 soruluk açık ve kapalı uçlu 
sorulardan oluşan anket formu 25.12.2015 tarihinde uygulanmıştır. Saha ziyaretinde vakaya ayrıntılı görüşme 
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talebi araştırmacı tarafından iletilmiş olup, kabul etmesinin ardından aydınlatılmış onam alınarak görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Olgu: 48 yaşında olan L.K. isimli kadın, ilkokul mezunu, ev hanımı, il merkezinde ya-
şayan, orta düzeyde geliri olan çekirdek aile yapısına sahiptir. Obstetrik öyküsüne bakıldığında; Gestasyon 
sayısı iki, Canlı çocuk sayısı iki, Abortus sayısı: sıfır’dır. Evlilik yaşı 15 olan kadın, 23 yaşında spontan olarak 
gebe kaldığını ve ilk çocuğunu doğurduğunu ifade etmiştir. Birinci doğumdan dört yıl sonra ikinci çocuğu 
çok istediğini ancak gebelik gerçekleşmediği için doktora gittiğini belirtmiştir. Bu süreçte; salpenjit tanısı ile 
tedavi gördüğünü, sekonder infertilite tanısı ile kadına ovulasyon indüksiyonu ve yumurtlama takibi yapılarak 
gebelik elde edilmeye çalışıldığını söylemiştir. Dört yıllık bu süreçte doktorların kadına tüplerin tıkalı olması 
nedeni ile gebelik şansının % 1 olduğunu bildirdiklerini ifade etmektedir. Hastanın öyküsünden, aşırı akıntısı 
olduğu, düzensiz adet gördüğü, hiç bir korunma yöntemi uygulamamasına ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen 
çocuk sahibi olamadığı öğrenilmiştir. Dört yıllık tedaviden olumlu sonuç alamama üzerine tedaviyi sonlan-
dırmıştır. 8 yıl sonra komşusundan duyduğu ve geleneksel olarak kullanılan ‘donuz aşı’ bitkisini kullanmaya 
karar verdiğini bildirmiştir. Kullanım şekli sorgulandığında, öncelikle bitkiyi soyup üçe böldüğünü, her bir 
bölümünü sırayla ipe bağlayıp vajinasına yerleştirdiğini (ipin ucu vajen dışında kalacak şekilde), her günün 
sonunda birini çıkarıp diğerini yerleştirerek üç gün boyunca bitkiyi kullandığını ifade etmiştir. Bu süreçte üç 
gün boyunca eşiyle cinsel ilişkiye girmediğini de eklemiştir. Bitkiyi kullandığı süre boyunca çok fazla üşüme 
hissettiğini, bitkiyi üçüncü gün çıkarttıktan sonra bir seferlik ani ve yoğun akıntısı olduğunu da vurgulamıştır. 
Kullanım sonucunda var olan tüm şikâyetlerinin iki hafta sonra sona erdiğini ve tekrarlamadığını, kullanımını 
takiben bir ay sonrasında da gebe kalarak 41 yaşında ikinci çocuğunu doğurduğunu belirtmektedir. Tartışma 
ve Sonuç: Bitkisel ilaçların kontrolsüz kullanımı, ölüm dâhil ciddi komplikasyonlara neden olan sorunlara yol 
açabilir. Pek çok bitkinin yüksek derecede toksik olduğu, fitoterapinin diğer tedavi yöntemlerine kıyasla yan 
etki ve toksisite yönünden çok daha fazla risk taşıyabileceği de bildirilmiştir (Güneş ve ark., 2012; Sarışen ve 
Çalışkan, 2005). Bu olguda topraktan çıkan bir bitkinin soyularak da olsa vajene yerleştirilmesinin enfeksi-
yon nedeni olabileceği, kullanımı sırasında yaşadığı titremelerin de bitkinin toksik etkisi nedeni ile gelişmiş 
olabileceği düşünülmektedir. Donuz aşı olarak adlandırılan bu bitkinin (cyclamen) kadın sağlığı sorunlarında 
ne amaçla kullanılmış olduğu, nasıl kullanıldığı ve kullanım sonuçlarına ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ebe/Hemşirelerin, meslekleri gereği kültürel özellikler hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili 
hizmet, sağlık bakımı ve eğitim verebilmek için toplumun bilgi ve uygulamalarını bilmesi gerekmektedir. 
İnfertilite tedavisinde modern tıp tedavisinin yanı sıra geleneksel yöntemlere de başvurulabildiği akılda tutul-
malıdır. İnfertilite ve vajinal akıntı şikâyetleriyle başvuran kadınlarda özellikle sağlık personeli dışında birinin 
müdahalesi olup olmadığı, herhangi bir yöntem kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Ebe/Hemşire, Geleneksel Yöntem, Donuz Aşı, Cyclamen  
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İSTİHDAM VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Murat KORKMAZ, Kaya YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL, Selvinaz SAÇAN, Ercan ŞAHBUDAK,  
Yasemin AYDOĞAN, Ayhan AYTAÇ, Sevilay YILDIZ, Erdal ŞEN, Arzu ÖZYÜREK,  

Kürşat KARACABEY, Ebru CENGİZ

Anlam ve önem: Günümüzde gelişen ve değişen dünya düzeninde istihdam alanları da bu durumdan etkilen-
mekte ve uzmanlaşmanın artması ile beraber kalkınmanın önemli unsurlarından biri olan insan kaynağının 
istihdam alanına uygun bir donanım ve nitelik kazanması istenmekte ve beklenmektedir. Bu durum istihdam 
alanlarına uygun nitelik ve donanımın kazandırılması konusunda eğitimin önemini ön plana çıkarmaktadır. 
Bireylere mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması çağın gereklerine uygun bir mesleki ve teknik eğitim anla-
yışını zorunlu kılmaktadır. Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandıracağımız bu çağda işgücü piyasası ve eğitim 
birbirlerini etkileyen ve ayrılmaz bir bağ oluşturmuşlardır. Küresel rekabet ortamı ve bilgi teknolojilerindeki 
gelişim kurumlara ve örgütlere de yansımış ihtiyaç duyulan pek çok istihdam alanında bu gelişim ve değişime 
ayak uydurabilecek eğitim seviyesi yüksek işgücüne ihtiyaç önem kazanmıştır. Amaç: Bu araştırma istih-
dam ve eğitim arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma 2005-2015 
arasındaki dönemi kapsamaktadır. Yöntem: Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda istihdam seviyesini etkileyen eğitim 
düzeyleri belirlenmiştir. Veriler analiz edilirken Quantile regresyon metodundan faydalanılmıştır. Bulgular: 
Yapılan regresyon analizine göre; ilköğretim seviyesindeki bir birimlik artış, istihdam düzeyinde 0,99 birimlik 
artış, ortaöğretim seviyesindeki bir birimlik artış, istihdam düzeyinde 0,68 birimlik artış ve yükseköğretim 
seviyesindeki bir birimlik artış, istihdam düzeyinde 1.36 birimlik artış sağlamaktadır. Sonuç: 2005 – 2015 
arasındaki dönemde istihdam ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyeleri arasında orta düzeyli 
ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yükseköğretim seviyesinde eğitim alanların daha çok istihdam ola-
naklarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim ile ortaöğretim mezunlarının daha çok hizmet alanında 
aktif görev aldığı ve mavi yakalı olarak istihdam edildiği saptanmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim mezunlarının 
yüksekokul ve üniversite mezunlarına göre daha çok ara eleman olarak iş olanağına sahip olduğu, farklı emek 
arzı gerektiren alanlarda aktif iş bulabildiği gözlenmektedir. Fakat eğitim seviyelerinin düşük olması nede-
niyle ücret ve gelir düzeyinin de az olduğu bu nedenle çalışanların mevcut içinde bulunduğu iş doyumu ve 
memnuniyet düzeyinin de düşük olduğu gözlenmiştir. Özellikle meslek yüksekokullarından mezunların üretim 
işletmelerinde tercih ve talep edilen nitelikli personel durumunda olmaları dikkat çeken hususlar arasındadır. 
Kalifiye eleman açığının kapatılmasına yönelik meslek yüksekokullarına olan ihtiyacın oldukça üst noktalarda 
olduğu görülmektedir. Ortaöğretim seviyesindeki eğitimin istihdamdaki artış oranının ise bu bireylerin üni-
versite okuma hayallerine daha yakın olmaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri neden olabilir. Üniversite ve 
üzeri mezunların ise daha çok yönetim noktasında ve idari alanda çalışma arzusu içinde olduğu görülmekte 
ve bu nedenle beklenti ile gerçek arasında sorunlar yaşandığı gözden kaçmamaktadır. Birçok üniversite me-
zununun beklentilerini karşılayamadığı ya da arzu ettiği alanda çalışma imkân ve olanağına sahip olmadığı 
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görülmektedir. Aynı şekilde ücret beklentisi de yüksek düzeyde olup, kariyer planlaması konusunda da sorun-
lar yaşandığı gözlenmiştir. Eğitimli bireylerin ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitimli bireylere kıyasla 
istihdam oranlarının daha yüksek olmasının yanı sıra nitelikli eğitim noktasında beklentilerin karşılanmadığı 
ve işletmelerin bu anlamda sorun yaşadığı görülmektedir. Eğitim kalitesi konusu ve mevcut mezun olunan alan 
hakkında alınan pratik “staj” eğitimlerinin çok yetersizliği görülmektedir. Ayrıca özel sektör içerisinde oluşan 
ücret farklılıkları çalışan ya da iş arayan bireylerin mutsuz olmasına ve memnuniyet düzeyinin düşmesine ne-
den olmaktadır. Kamu alanında çalışmak isteyenlerin ise KPSS kamu personel sınavı nedeniyle beklentilerini 
karşılayamadığı ya da yapılan sınavlarda yetersiz olmaları nedeniyle iş istihdam sorunu yaşadığı saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, İstihdam, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim 
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“KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ”NİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ-
LERİ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Zekiye TURAN, Yasemin AYDIN, Eylem TOKER

Cinsiyet, biyolojik olarak bireyin kadın veya erkek olmasını ifade eden bir kavram iken, toplumsal cinsiyet 
kavramı, bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından cinsiyetine atfedilen rolleri ifade eden, toplumdan toplu-
ma farklılık gösterebilen bir kavramdır. Ülkemiz ataerkil bir toplum yapısına sahiptir ve bu nedenle Ülkemizde 
toplumsal cinsiyet kavramı içinde kadın ve erkeklerden beklenen roller genellikle erkeğe daha fazla sosyal hak-
lar tanımaktadır. Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumlulukları anlamına gelen toplumsal 
cinsiyet kavramı, toplumlar arasında farklılık gösterebileceği gibi, eğitim ve bilinçlenme ile zaman içinde de-
ğiştirilebilecek bir kavramdır. Hemşirelik programlarının “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” ders içe-
riğinde, Toplumsal Cinsiyet kavramı ile toplumsal cinsiyetin bebeklikten yaşlılığa kadar yaşamın her evresinde 
kadın sağlığına olan etkileri yer almaktadır. Bu dersi alan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algılarında değişim 
olacağı düşünülmektedir. Amaç: Araştırma, lisans hemşirelik eğitim programında yer alan “Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği” dersinin öğrencilerin toplumsal cinsiyet algıları üzerine etkisini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipte olan araştırma, bir Kamu Üniversitesinin Sağlık Yüksekoku-
lu Hemşirelik Bölümü’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 3. Sınıfta eğitim gören ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden öğrencilerine 03 Ekim 2015 - 05 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 3. 
Sınıfta Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan toplam 228 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada 
örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması planlanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 
ve onamı alınan toplam 215 öğrenciden (%94,0) veri toplanmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Top-
lumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formu öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerini 
sorgulayan 8 soru, toplumsal cinsiyet eğitim durumlarını sorgulayan 2 soru olmak üzere toplam 10 sorudan 
oluşmuştur. Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği” 25 maddeden 
oluşmaktadır. Bu maddelere 1 den 5’ e kadar puanlama yapılmakta, en düşük toplam puan 25, en yüksek puan 
125 olarak bulunmaktadır. Ölçekte yer alan 15 madde (2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25) ters-
ten kodlanmaktadır. Öğrencilere, “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” dersine başlanmadan önce (ilk 
ders öncesi) ön test uygulanmış, ders konularının tamamlanmasından sonra ise son test uygulanmıştır. Ölçeğin 
bu çalışmadaki örneklem grubu için ön test için Cronbach Alpha katsayısı 0.89 iken son test için 0.88 olarak 
bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikin yanı sıra, ölçek puanlarının normal dağılım 
göstermediği belirlendiği için verilerin analizinde non-parametrik testlerden Wilcoxon Test, Mann- Whitney 
U Testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, 
öğrencilerin yaş ortalamasının 20,73±1,03 (min:19, max:27) olduğu ve annelerinin (% 85,0) ve babalarının (% 
58,1) çoğunlukla ilköğretim mezunu olduğu ve öğrencilerin %16,3’nün erkek olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin % 99,5’i bekâr olduğu, % 42.8’inin yurtta, %28,4’inin ise ailesi ile birlikte yaşadığı belir-
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lenmiştir. Eğitim öncesi öğrencilerin toplumsal cinsiyet algı puan ortalamasının 92,17±14,89 (Min 30 – Max 
124) iken eğitim sonrası 97,21±13,74 (Min 46 – Max 125) olduğu, verilen eğitimin toplumsal algı puan orta-
lamasını anlamlı olarak yükselttiği saptanmıştır (z=-7,964; p= ,000). Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
toplumsal cinsiyet algı puan ortalamasının eğitim öncesi ve sonrası anlamlı olarak daha düşük olduğu, fakat 
eğitim sonrası erkeklerinde toplumsal cinsiyet algı puanlarının anlamlı olarak yükseldiği saptanmıştır (Eğitim 
öncesi: 49,12±18,50; Eğitim sonrası: 53,85±19,50; p:,000). Çalışmaya katılan öğrencilerin %33,0’ünün daha 
önce toplumsal cinsiyet ile ilgili herhangi bir eğitim veya seminer aldığı belirlenirken, daha önce eğitim alan 
ve almayan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algı puan ortalamasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (z=- 
,594; p=0,553). Öğrencilerin genel olarak, ön test ve son testte ölçeğin 9. madde (kadınlar, erkekler tarafından 
her zaman korunmalıdır) ve 24. maddelerinin (kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır) toplumsal 
cinsiyet algısı ortalama puanları en düşük olan maddeler olduğu belirlenmiştir (Ön test 9 madde: 2,595 puan, 
24. madde: 2,837 puan; Son test 9. madde: 2,790, 24. madde: 3,102). Bu sonuç, kadınların bir erkek tarafından 
korunması gerektiği düşüncesinin, toplumumuzca da benimsenen ve olması gereken toplumsal bir davranış 
olduğu ve kadınların cinsiyetinden kaynaklı olarak daha zayıf ve korunmaya muhtaç oldukları kanısının varlı-
ğını destekler niteliktedir. Ayrıca evlilikte erkeğin yaşça büyük olmasının gerektiği düşüncesi de erkeğin kadını 
koruması gerektiği düşüncesini temel alarak gelişmiş olabilir. Bu iki madde birbirini destekler niteliktedir. Ön 
test ve son testte ölçeğin algı puanı en yüksek maddeleri ise genel olarak 6. madde (Kadınlar evlendikten sonra 
çalışmamalıdır) ve 11. madde (Kadınlar yönetici olabilir) olmuştur (Ön test: 6 madde: 4,269, 11.madde: 4,2837; 
Son test: 6. madde: 4,334, 11. madde: 4,320). Öğrencilerin çoğunluğunun kız olması, meslek sahibi ve kariyer 
sahibi olmak için eğitim görüyor olmalarının bu sonucu etkilediği düşünülebilir. Sonuç: Çalışmaya katılan 
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu bir toplumsal cinsiyet algısına sahip olduğu saptanmıştır. 
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin, çalışmaya katılan öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin 
eşitlikçi bakış açısı bilincini kazandırdığı ve toplumsal cinsiyet algısını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet 
Algısı 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN  
ANNELERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

Esra İSLAM, Aysu SİLLE

Doğumdan itibaren duygusal becerilerin gelişimi aile ortamında başlamaktadır. Bu nedenle çocukların duy-
gusal becerilerinin gelişiminde aile önemli bir role sahiptir (Chen, 2014). Erikson’un kuramına göre yaşamın 
ilk yılında bebeğin güven duygusunun gelişmesi onun yaşamında en önemli rolü oynayan annesiyle olan ilişki 
türüne bağlıdır. İkinci yaşa doğru bireyleşme duygusu oluşmaya başlar (Zembat ve Unutkan, 2001). 1,5 ya-
şından itibaren artık çocuklar çok çeşitli duyguları ifade edebilirler. Olumlu duygulardan olumsuz duygulara 
geçişler yaşamaya başlarlar. Konuşmaya başladıklarında ise duygusal gelişimlerinde yeni bir boyut ortaya 
çıkar. Çocuk duygularını yansıtmaya, sınıflandırmaya, ifade edici kelimeler kullanmaya başlayabilir. Okul 
öncesi döneme baktığımızda, 4 yaşından itibaren çocuklar duygulanımlarında hayal güçlerini de kullanma-
ya başlarlar. Bu nedenle gerçek duygularıyla hayali duygularını birbirlerine karıştırabilirler. Yetişkinlerle ve 
yaşıtlarıyla sözlü olarak rahatça anlaşabilirler. Duygularını ifade ederken bedenlerini kullanırlar. Duygusal 
durumlarını oyun ve çeşitli araçlarla aktarabilirler. Bu dönemde bütün duygu türleri ortaya çıkmaktadır. Öfke, 
kıskançlık, nefret bu dönemde kendini gösterir (Günalp, 2007). Çocuğun aileyi model alması, anne baba tutu-
mu, aile içi iletişim çocuğun duygusal becerilerinde etkilidir (Ramsden ve Hubbard, 2002).Duygu düzenleme 
becerisi, kişinin sosyal çevreye etkin adapte olma ve hedeflerini gerçekleştirme amacıyla duygusal uyarılma 
başlatması, bakım ve duygusal geçiş anlamına gelmektedir. Duygu düzenleme hem olumlu hem de olumsuz 
duyguların düzenlenmesini kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle duygu düzenleme, çocuğun kendini düzenleme 
davranışlarını ortaya koymak amacıyla duygu ve davranışlarını bilişsel ve duygusal gelişim sürecinin ortaya 
koyuluş şekli olarak açıklanabilir (Akt. Ertan, 2013). Çocuklarda duygu düzenleme genetik özellikler, mizaç 
gibi içsel faktörler ve ebeveynlerin tutum ve davranışları, çevreden alınan geribildirimler gibi dışsal faktörlere 
dayanmaktadır. Okul öncesi dönemde dıştan ve içten yönetilen duygu düzenleme çocukların yol bulmasına 
yardımcı olan önemli bir süreçtir (Piremo ve Kiel, 2014). Okul öncesi dönem boyunca çocukların duygu tanı-
ma ve ifade etme becerileri geliştikçe olayların yaratacağı duyguyu kontrol etme ve düzenleme becerileri de 
gelişmeye başlamaktadır (Akt. Saltalı ve Deniz, 2010). Çocuğun kendini düzenleme davranışı sosyal etkile-
şimini arttırarak öğrenme alanını genişletmektedir (Brownell ve Kopp, 2007). Çalışmalara göre okul öncesi 
çocuğunun duygusal yeterliliği uzun vadede duygusal gelişime katkı sağlamaktadır. Bununla beraber duygusal 
sorunları olan çocukların okul yaşantısında ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşadığı görülmüştür.(Rubin ve 
diğ.;1995, Raver,1997; Denham,2003). Yaşamın ilk yıllarına baktığımızda duygu düzenleme anne odaklı ola-
rak gerçekleşirken okul öncesi döneme gelindiğinde bu beceri bağımsızlaşabilir. Bu nedenle çocuğun duygu 
düzenleme becerisi kazanmasında annenin etkisi yadsınamaz. Anneler çocuklarının duygu düzenleme davra-
nışlarını aktif hale getirebilmek ve çocuğu sosyalleştirebilmek için sözel ifadelerle, potansiyel duygu düzen-
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leme davranışlarını yönetmelerini desteklemektedirler(Armstong, 2011). Çocukların duygusal gelişiminde en 
önemli parçalardan biri olan annelere baktığımızda; kadınlar geçimini sağlamak, sosyal yaşama dahil olmak, 
yaşam standartlarını yükseltmek, toplumda bir yer edinmek gibi pek çok psikolojik, ekonomik ve toplumsal 
sebeple çalışma hayatına dâhil olurlar. Kadınların çalışma yaşamına her geçen gün artan katılımı, toplumsal 
yaşam içinde birçok role sahip olmayı da beraberinde getirmiştir. Annelik, ev hanımlığı, çalışan birey ve eş 
rolleri bunlardan bazılarıdır. Annelik rolü; kadının çocuğu yetiştirmesi ve topluma hazırlaması ile ilgili temel 
rolü olarak tanımlanmaktadır (Akan ve Batmaz, 2011). Bu rol temel alındığında çalışan kadının annelik rolüyle 
çatışma yaşadığı söylenebilir. Bunların başında anne çalışırken çocuğun temel bakımının karşılanamaması, 
annenin çocuğundan uzun süre ayrı kalması ve bunun beraberinde getirdiği suçluluk duygusu işinden stresli 
dönen annenin çocukla kuracağı iletişimin kalitesini etkileyebilir. Buna karşın, annenin maddi gelir kaynağının 
olması, aldığı eğitimi değerlendirmesi, üretken olması, çocuğuyla geçirdiği vakti kısıtlı olduğundan bu vakti 
en verimli şekilde değerlendirmek istemesi, sosyal ve dışa dönük olması sebebiyle ruh sağlığını koruyabiliyor 
olması annenin iş yaşamında olmasının getirileridir. Toplumsal algıya baktığımızda toplumun %52’lik bir kıs-
mı küçük çocuğu olan annelerin çalışmaması gerektiğini iddia etmektedir (Tuik, 2013). Özellikle yaşamın ilk 
yıllarında annenin çalışmaması ve çocuğuyla yeterince bütünleşmesi ve tüm gelişim alanlarını desteklemesi 
tercih edilmektedir (Akan ve Batmaz, 2011). Amaç: Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının duygu 
düzenleme becerilerinin annelerinin çalışıp çalışmama durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel 
amaç çerçevesinde ‘’Çocuğun duygu düzenleme becerisi annenin çalışıp çalışmama durumundan etkilenmek 
midir?’’ ve ‘’Cinsiyete bağlı olarak çocukların duygu düzenleme becerileri anlamlı farklılık göstermekte mi-
dir? ‘’ sorularına cevap aranmıştır. Yöntem: Bu araştırmanın evrenini Kocaeli ili İzmit merkez ilçesindeki okul 
öncesi çocuğa sahip bütün anneler oluşturduğu varsayılmaktadır. Betimsel araştırma modelindeki çalışmada 
örneklemi Kocaeli ili İzmit merkez ilçesindeki resmi ve özel okul öncesi öğretim kurumuna devam eden tesa-
düfi olarak seçilmiş 49 erkek, 51 kız olmak üzere toplamda 100 çocuğun annelerinden oluşmaktadır. 100 an-
nenin %56sı çalışmakta, %44ü çalışmamaktadır. Verilerin toplanmasında; kişisel bilgi formu ile Kapçı( 2009) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Duygu Düzenleme Ölçeği (kullanılmıştı Duygu düzenleme ölçeği, Shields ve 
Cicchetti tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir. Cronbach alfa değeri .89 olarak bulunan ölçeğin, duygu dü-
zenleme becerileri zayıf ve güçlü olan çocukları ayırt edebildiği için geçerliliğinin yüksek olduğu belirtilmiştir 
(Shileds ve Cicchetti,1997). Veri toplama araçları, araştırmacılar tarafından annelere toplu olarak uygulan-
mıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi ve One Way Anova uygulanmıştır. Bulgular:.Çalışmada çocukların 
cinsiyeti ile duygu düzenleme becerilerinin arasında anlamlı fark bulunamamıştır. (p> 0,05). Ayrıca duygu dü-
zenleme becerileri annelerin çalışıp çalışmama durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (p>0,05). 
Alt boyutlar bazında incelendiğinde çocukların değişkenlik- olumsuzluk alt boyutunda almış olduğu puanlar 
ile duygu düzenleme alt boyutunda almış olduğu puanlar annenin çalışıp çalışmama durumuna göre farklı-
laşmamaktadır. Bununla beraber yapılan çalışmada çalışan annelerin çocuklarının daha az neşeli, üzgün veya 
halsiz oldukları, jest ve mimiklerini daha sınırlı kullanabildikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmayan annelerin 
çocuklarının ise daha enerjik hareketli davranışlar içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Tartışma 
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ve Sonuç: Yapılan çalışmada çocukların duygu düzenleme becerileri ile annenin çalışıp çalışmama durumu ara-
sında fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, iş hayatına katılan annelerin de çocukların duy-
gu düzenleme becerilerine, çocuklarına yeterli vakit ayırarak katılımda bulunabildikleri sonucuna ulaşılabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Duygu Düzenleme, Çalışan Anne 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ VE EBEVEYNLERİNİN  
FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ

Irmak HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ

Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve neredeyse dünyada 40 mil-
yondan fazla çocuğun (beş yaş altı) aşırı kilolu veya obez olarak tanımlandığını, 2013 yılında yayımladığı 
raporda belirtmektedir. Obezite kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi bir çok ciddi sağlık problemlerine 
neden olmaktadır. Her yaş grubu çocuklar için, fiziksel aktiviteye katılım obezitenin önlenmesindeki en ideal 
yöntemlerden biridir. Ulusal ve uluslararası fiziksel aktivite kılavuzları, okul öncesi dönemdeki çocukların 
günlük en az 1 saat orta ve yüksek şiddette fiziksel aktiviteye katılmaları gerektiğini, ayrıca, yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış aktivite ve oyunların çocuklara sunulması gerektiğini belirtmektedirler. Bu nedenle, düzenli 
olarak fiziksel aktiviteye katılımın, okul ve ev ortamlarında mutlaka çocuklar için teşvik edilmesi gerekmek-
tedir. Özellikle, okul öncesi dönemde çocuklar, sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve bu alışkanlıkları erken yaşta 
tecrübe ederlerse hayatlarının geri kalanında bu davranışları sergilemeye devam edebilirler. Bu doğrultuda, 
Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Kurumu’nun (NASPE) Aktif Başlangıç Kılavuzu çocukların aktivite dü-
zeylerini artırmak ve desteklemek için ebeveynlerin önemli sorumlulukları olduğunu vurgulamaktadır. Mevcut 
araştırma bulguları, fiziksel olarak aktif ebeveyne sahip ilkokul çocukların fiziksel olarak daha aktif olduğunu 
göstermektedir. Ancak, konu ile ilgili okul öncesi dönemde sınırlı sayıda ulusal ve uluslararası araştırmalar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde çocukların ve ebeveynlerinin fiziksel 
aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları araştırmak ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçları 
değerlendirerek gelecek çalışmalara yol göstermektir. Ayrıca, konuya dikkat çekerek, ülkemizde okul öncesi 
dönemde fiziksel aktivite ile ilgili çalışmaların artırılmasını sağlamaktır. Yöntem: çalışmanın amacına yönelik 
olarak , bilimsel veri tabanlarında 1990 ve 2016 yılları arasında konuya ilişkin yayımlanmış çalışmalar ta-
ranmıştır. Eğitim alanındaki çalışmaların yayımlandığı temel veri tabanları seçilmiştir ve bu veri tabanları şu 
şekildedir: Academic Search Complete, Education Index Retrospective, Education Research Complete, ERIC, 
Medline, PsycARTICLES, PsycINFO, ve SPORTDiscus veritabanları. Başlıca taramada kullanılan anahtar 
kelimeler, fiziksel aktivite, ebeveynlerin fiziksel aktivite seviyesi, çocukların fiziksel aktivite seviyesi, anne-
lerin fiziksel aktivite seviyesi, okul öncesi dönem, okul öncesi dönem çocukları ve hepsinin kombinasyon-
larıdır. Çalışmalar okul öncesi dönemde ebeveyler ve çocukların fiziksel aktivite seviyesi arasında ilişkiyi 
inceliyorsa, çocuk katılımcıların yaş aralığı 2 ile 6 arası ise bu çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Ancak 
yayımlanmamış yüksek lisans, doktora tezleri veya konferans çalışmaları, ayrıca, büyük yaş gruplarını (ilko-
kul, ortaokul, lise gibi) içeren çalışmalar bu araştırmaya dahil edilmemiştir. Yapılan veri taraması sonucunda 
arama kriterlerine uyan 12 adet uluslararası çalışma alan yazında bulunmuştur. Bulunan çalışmalar katılımcı, 
yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümleri üzerinden analiz edilmiştir. Toplam üç çalışma, anne ve çocuk-
ların fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişkiyi incelerken, kalan sekiz çalışma ebeveyler (anne ve baba) ve 
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çocukların aktivite seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tarama sonucunda bulunan tüm çalışmalar (12) 
korelasyonel araştırma çalışmalarıdır. Bulgular: İncelenen çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri (3 adet), 
Birleşik Krallık (3 adet), Kanada (3 adet), Avusturya (1), Portekiz (1) ve Danimarka (1 adet) gibi farklı ülke-
lerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara katılan çocukların yaş aralığı 2 ve 6 olarak belirlenmiştir. Ebeveynlerin 
yaş aralığı daha çeşitlidir. Ebeveynlerin ve çocukların fiziksel aktivite seviyesi farklı yöntemler ile belirlen-
miştir. Bu yöntemler anket formları, kalp atım monitörleri ve fiziksel aktivite monitörleri (accelerometre) 
olarak sıralanabilir. Yapılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde; üç tanesi ebeveynler ve çocuklar arasındaki 
fiziksel aktivite seviyesi arasında hiç bir bağlantı bulmazken, sekiz çalışma ebeveynlerin fiziksel aktivite se-
viyesinin direk olarak çocukların fiziksel aktivite seviyesini etkilediğini belirtmiştir. İncelenen çalışmalarda 
ortaya çıkan bazı önemli bulgular ise şu şekildedir: a) ebeveynlerin yaşça küçük çocukları varsa, ebeveynler 
daha aktifler, b) hafta sonları babalar çocukları ile vakit geçiriyorsa, çocukların aktivite seviyesi daha yüksek 
oluyor, c) annenin aktivite seviyesi düşük ise, çocuklarında aktivite seviyesi düşük oluyor ve d) eğer ebeveyn-
ler çocuklarına fiziksel aktivite yönünden destek sağlıyorsa, çocukların aktivite seviyesi yükseliyor. Tartışma 
ve Sonuç: Özellikle ülkemizde konu ile ilgili hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Uluslararası düzeyde ise okul 
öncesi fiziksel aktivite alanında konu ile ilgili az çalışmaya rastlanılmıştır. Yapılan çalışmalarda farklı so-
nuçlar ortaya konulmaktadır. Bundan dolayı, ebeveynlerin ve çocukların fiziksel aktivite seviyesi arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaların artırılması gerektiği görülmektedir. Özellikle, katılımcıların farklı ülkelerden 
ve bölgelerden seçilmesi konu ile ilgili derinlemesine bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca, çalışmalarda katılımcı 
sayısının yükseltilmesi önerilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre gelecek çalışmalar ve ebe-
veynler için aşağıdaki öneriler sunulmuştur; a) fiziksel aktivitenin çocukların sağlığı üzerindeki yararlı etkileri 
düşünüldüğünde, fiziksel aktivite programları organize edilerek, ebeveynlerin ve çocukların aktivite seviye-
leri aynı anda artırılarak, ebeveyler kendi çocuklarına iyi birer rol model olabilirler, b) ebeveyler, çocukların 
aktivite seviyesini artırmak için uzman kişler ile görüşerek konu ile ilgili gerekli eğitimlere veya çalıştaylara 
katılabilirler, c) okul öncesi kurumlar çocukların ve ebeveynlerin fiziksel aktivite seviyesini artırmak için 
okullarında ebeveyn ve çocukların aynı anda katılabileceği aktivite programları organize edebilirler, d) araş-
tırmacılar ev ortamlarında çocukların ve ebeveynlerin akivite seviyeni artırmak için farklı programlar üretebi-
lirler, ve e) ulusal düzeyde programlar üretilerek okul öncesi kurumlarda çocukların fiziksel aktivite seviyeleri 
düzenli olarak ölçülebilir ve gelişim özellikleri dikkate alınarak fiziksel aktivite programları uygulanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Ebeveyn, Okul Öncesi Dönem 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ

Fatma YAŞAR EKİCİ, Emine KOÇ, Kadriye ŞENOĞLU, Meltem BUDAK, Neslihan YILDIZ,  
Sena ÖZKAN

 
Okul öncesi dönem, bireyin tüm yönleriyle gelişiminin en hızlı olduğu, kendilik algısının temellerinin atıldığı, 
dünyayı ve diğer insanları algılamaya yönelik biyo-psiko-sosyal gelişim haritasının çizildiği bir evredir. Bu 
evrede çocuğun etkileşime geçtiği ilk ortam aile, ikinci ortam ise okuldur. Okul öncesi eğitim kurumlarında 
çocuğun en çok birlikte olduğu ve rol model aldığı kişi de kuşkusuz okul öncesi öğretmenidir. Bu açıdan ba-
kıldığında diğer öğretmenlik alanlarına kıyasla bireyin kişiliğine, karakterine, değer yargılarına en tesir eden 
öğretmenlik alanının okul öncesi öğretmenliği olduğu çıkarımına varılabilir. Empati, kişinin bir iletişim esna-
sında, kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakarak duygu ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içinde olmasıdır. Okul öncesi öğretmenliği görevini 
yapacak olan öğretmen ya da öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri, kendilerini öğrencilerinin yerine 
koyabilmede, erken çocukluk dönemindeki öğrencilerini tanımada önemli bir iletişim unsurudur. Empatik 
eğilim düzeyi yüksek olan okul öncesi öğretmen adaylarının çocuklarla iletişim kurabilme becerisi, çocuk-
ları anlama, tanıma ve değerlendirme ve bu vesileyle de onların gelişimine katkı sağlama oranları da yüksek 
olacaktır. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin 
çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak; “Okul öncesi 
öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri yaş, sınıf düzeyi, gelir düzeyi ve öğrenim gördükleri üniversite 
türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Yöntem: Araştırmada iki ya 
da daha çok sayıda değişken arasında birlikte değişim varlığının ve/veya derecesinin belirlenmeye çalışıldığı 
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzey-
leri ile yaş, sınıf düzeyi, gelir düzeyi ve öğrenim gördükleri üniversite türü değişkenleri arasındaki ilişkiye 
bakılmıştır. Araştırmanın evrenini, Marmara Bölgesi’nde bulunan üniversitelerin Okul Öncesi Eğitimi/Öğret-
menliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise 2015-2016 
eğitim öğretim yılında, 3 özel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Aydın Üniversitesi) 
ve 3 devlet (Boğaziçi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi) üniversitesinin Okul Öncesi 
Eğitimi/Öğretmenliği bölümlerinin 1.,2.,3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 500 okul öncesi 
öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi For-
mu ve Dökmen tarafından 1988 yılında kişilerin günlük yaşantılarındaki empati kurma potansiyellerini ölçmek 
üzere geliştirilmiş ve geçerlik, güvenilirlik çalışması yapılmış olan “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. 
Verilerin analizi SPSS 22 programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde önce verilerin normallik da-
ğılımına bakılmış, sonrasında ANOVA, Kruskal Wallis H Testi, Bağımsız Grup t-Testi ve Mann Whitney U 
Testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada katılımcıların yaşı ile Empatik Eğilim Ölçeği’nden aldıkları puanlar 
arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu (p<.05) saptanmıştır. Buna göre; Empatik Eğilim Ölçeği puanlarında 
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23-25 yaş aralığındaki katılımcılarla 18-20 yaş aralığındaki katılımcıların aritmetik ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Farkın hangi grup lehine olduğunu tespit etmek amacıyla arit-
metik ortalamalar incelendiğinde, 23-25 yaş aralığındaki katılımcıların aritmetik ortalamasının ( = 72,5432) 
18-20 yaş aralığındaki katılımcıların aritmetik ortalamasından ( = 70,0078) yüksek olduğu görülmüştür. Yani, 
söz konusu farklılık 23-25 yaş aralığındaki katılımcılar lehine gerçekleşmiştir. Araştırmada katılımcıların sınıf 
düzeyi ile Empatik Eğilim Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğu (F=7,851; 
p<.05) bulunmuştur. Buna göre söz konusu farklılık 1.sınıfta olanlarla 3.sınıfta olanlar arasında 3.sınıfta olan 
katılımcılar lehine; 1.sınıfta olanlarla 4.sınıfta olanlar arasında 4.sınıfta olan katılımcılar lehine; 2.sınıfta olan-
larla 4.sınıfta olanlar arasında 4.sınıfta olan katılımcılar lehine gerçekleşmiştir. Araştırmada katılımcıların gelir 
düzeyi ile Empatik Eğilim Ölçeği’nden aldıkları puan arasında anlamlı bir fark olduğu (p<.05) saptanmıştır. 
Buna göre; gelir düzeyi orta olan katılımcıların empatik eğilim düzeylerinin (sıra ort.=223,39) gelir düzeyi 
düşük olanlara (sıra ort.=158,72) oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Empatik Eğilim Ölçeği’nde ka-
tılımcıların eğitim görmekte olduğu üniversite türüne göre grupların aritmetik ortalaması arasındaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-3,395; p<.05). Farkın hangi grup lehine olduğunu tespit etmek 
amacıyla ortalamalar incelendiğinde, özel (vakıf) üniversitede eğitim görmekte olan katılımcıların aritme-
tik ortalamasının ( =72,2110) devlet üniversitesinde eğitim görmekte olan katılımcıların aritmetik ortalama-
sından ( =69,5174) daha yüksek olduğu görülmüştür. Yani, söz konusu farklılık özel (vakıf) üniversitesinde 
eğitim görmekte olan katılımcılar lehine gerçekleşmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda görülmektedir ki okul 
öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri yaş, sınıf, gelir düzeyi ve eğitim gördükleri üniversite 
türüne göre farklılaşmaktadır. Buna göre; • 23-25 yaş arasındaki okul öncesi öğretmen adaylarının empatik 
eğilim düzeyleri, 18-20 yaş arasındaki okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinden daha 
yüksektir. • 3. ve 4.sınıfta eğitim görmekte olan okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri, 
1.sınıfta eğitim görmekte olan okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinden daha yüksektir. 
• 4.sınıfta eğitim görmekte olan okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri, 2.sınıfta eğitim 
görmekte olan okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinden daha yüksektir. • Orta gelirli 
okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri, düşük gelirli okul öncesi öğretmen adaylarının 
empatik eğilim düzeylerinden daha yüksektir. • Özel/vakıf üniversitelerinde eğitim görmekte olan okul öncesi 
öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri, devlet üniversitelerinde eğitim görmekte olan okul öncesi 
öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinden daha yüksektir. Öneriler: Araştırma sonuçlarından yola 
çıkarak şu önerilerde bulunulabilir: Benzer bir çalışma, daha geniş bir örneklem grubu ile ve farklı değiş-
kenler ele alınarak yapılabilir. Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin empatik eğilim 
düzeylerinin karşılaştırıldığı araştırmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmen adayları ile eğitim fakültelerin-
deki diğer bölümlerde eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri karşılaştırılabi-
lir. Bunun yanında yurt dışında okul öncesi öğretmeni olmak üzere eğitim almakta olan öğretmen adayları 
ile Türkiye’deki okul öncesi öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini karşılaştıran araştırmalar yapılabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Empati, Empatik Eğilim 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERLE ÇALIŞMAYA  
İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI

Fatma YAŞAR EKİCİ

Okul öncesi eğitimde ailelerle çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin okula uyumunu sağlamak 
ve tüm gelişim alanlarını desteklemek amacıyla ailelerle kurdukları her türlü ilişki, iletişim ve işbirliği olarak 
tanımlanabilir. ‘Ailelerle çalışma’ kavramı, literatürde okul-aile işbirliği, okul-aile birliği, aile katılımı, ailenin 
eğitime katılımı ve ebeveyn katılımı gibi kavramlarla da ifade edilmekte ise de ailelerle çalışma, esasen okul 
aile işbirliğinin bir parçasıdır. Okul öncesi eğitimde ailelerle çalışmak diğer eğitim kademelerine nispetle çok 
daha önemlidir. Çünkü okul öncesi dönem çocuklarının okulda verilen eğitimi davranış kazanımına dönüştür-
mesinin yegane yolu ailede de tutarlı ve okulla paralel hareket edilmesidir. Okul öncesi eğitimde ailelerle ça-
lışmanın pek çok amacı vardır. Bunlardan bazıları; çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmak, ailedeki 
öğrenme ortamına katkıda bulunmak, çocuğun ve ailenin gereksinimlerinin kurumdaki program tarafından 
sağlandığına emin olmak, çocukta görülen olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak, aileye, çocuğun 
yaşamında ne kadar önemli olduğunu kavratmak, aileye çocuğun ev ortamındaki öğrenecekleri deneyimler 
hakkında bilgi vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak, çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı 
bilgi paylaşımını sağlamak, ebeveynlik görevlerinde kendilerini cesaretlendirmek ve anne babalara duygusal 
destek sunmaktır. Öğretmen yeterliği kavramı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘öğretmenlerin öğretmenlik 
mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar’ 
olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenlik mesleği genel 
yeterliklerini 6 alanda ele almıştır. Bunlar; Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim, Öğrenciyi Tanıma, 
Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, Program ve İçerik Bilgisi ve 
E-Okul-Aile ve Toplum İlişkileri’dir. Belirtilen yeterlik alanlarının her birinde alt yeterlikler yer almakta-
dır. E-Okul-Aile ve Toplum İlişkileri alanının alt yeterliklerinden ikisi ‘Aileyi Tanıma ve Ailelerle İlişkilerde 
Tarafsızlık, Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama’ şeklinde ifade edilmiştir. Okul öncesi eğitimde okul ve aile 
arasındaki anahtar öğe öğretmendir. Ailelerle çalışmada en büyük engel ise öğretmenlerin ailelerle çalışmaya 
yönelik olumsuz tutumlarının olması, ailelerle nasıl çalışacaklarına ilişkin bilgi ve beceri eksiklikleri ve aile-
lerle çalışmaya yönelik yeterlik algılarının düşük olmasıdır. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi 
öğretmenliği lisans öğrencilerinin ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algılarını incelemektir. Bu temel amaç 
çerçevesinde “Okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin ailelerle çalışmaya ilişkin yeterlik algıları sınıf 
düzeyi, yaş, çocuk sahibi olma durumu, ailelerle çalışmaya yönelik eğitim alıp almama durumu ve gelir düze-
yine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Yöntem: Bu araştırmada iki ya da daha çok sayıda 
değişken arasında birlikte değişim varlığı ve/veya derecesi belirlenmeye çalışıldığı ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul İli’ndeki üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği lisans programın-
da öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise İstanbul Sabahattin Zaim 
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Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan ve tesadüfi örnekleme me-
toduyla belirlenen 140 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemdeki üniversite öğrencilerinin %33,6’sı 18-20 yaş 
grubunda, %52,6’sı 21-23 yaş grubunda, %5,8’, 24-26 yaş grubunda, %1,5’i 27-29 yaş grubunda, %1,5’i ise 
33-35 yaş grubundadır. Katılımcıların %22,9’u 1.sınıfta, %20,7’si 2.sınıfta, %40’ı 3.sınıfta, %16,4’ü 4.sınıfta 
öğrenim görmektedir. Katılımcıların %3,6’sı düşük, %87,1’i orta, %8,6’sı yüksek gelir düzeyine sahiptir. Ka-
tılımcıların %4,5’i çocuk sahibi iken %95,5’i çocuk sahibi değildir. Katılımcıların %29,4’ü ailelerle çalış-
maya yönelik eğitim almışken, %70,6’sı ailelerle çalışmaya yönelik herhangi bir eğitim almamıştır. Verilerin 
toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Yavuz Güler (2013) tarafından ge-
liştirilerek geçerlik güvenilirlik çalışması yapılmış olan “Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği, kişisel yeterlik, kavramsal yeterlik ve pratik 
yeterlik olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırmada hem ölçekten alınan toplam puan hem de 
alt ölçeklerden alınan puanlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, Bağımsız Grup t-Testi, Mann 
Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada katılımcıların sınıf 
düzeyi, yaş, çocuk sahibi olma durumu ve ailelerle çalışmaya yönelik eğitim alıp almama durumu ile Aile-
lerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği toplam puanı ve tüm alt boyut puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>.05) bulunmuştur. Benzer şekilde, katılımcıların gelir düzeyi ile Aileler-
le Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği toplam puanı (Χ2=4,488; p>.05), kişisel yeterlik alt boyut puanı 
(Χ2=,596; p>.05), kavramsal yeterlik alt boyut puanı (Χ2=4,061; p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığı bulunmuştur. Bundan farklı olarak; katılımcıların gelir düzeyi ile pratik yeterlik alt boyut 
puanı (Χ2=6,758; p<.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre; gelir düzeyi 
yüksek olan katılımcıların pratik yeterlik alt boyutu puanları aritmetik ortalamasının ( =90,41) gelir düzeyi 
orta olan katılımcıların pratik yeterlik alt boyutu puanları aritmetik ortalamasından ( =63,76) yüksek olduğu 
bulunmuştur. Okul öncesi dönem çocukların gelecek yaşamlarına yön verecek olan tüm temellerin atıldığı bir 
gelişim evresidir. Çocukların bu dönemde gelişimlerini destekleyen iki temel çevre, aile ve okuldur. Bu nok-
tada okul öncesi öğretmenlerinin çocuğun gelişim ve eğitimine yapacağı katkılar, ailelerle ortak çalışmaları 
ile doğru orantılıdır. Birer öğretmen adayı olan okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin ailelerle çalışma 
konusunda eğitim almaları ve bu yolla konuya ilişkin farkındalık düzeylerinin artırılması önem arz etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Ailelerle Çalışmaya İlişkin Yeterlik Algısı, Aile Çalışmaları 
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Özel Bakım Gereksinimi Olan Bir Bebeğe Sahip Kadınlarda Anneliğe Geçiş: Durum Çalışması

Öznur KÖRÜKCÜ, Ayşe DELİKTAŞ, Kamile KUKULU

Giriş: “Anneliğe geçiş” kadın hayatının evrelerindeki en büyük gelişimsel yaşam olaylarından biridir. Anneli-
ğe geçiş sürecinde yaşanan deği¬şiklikler kadınlar tarafından olumlu bir deneyim olarak algılanabildiği gibi, 
aile sürecini etkileyen bir kriz olarak da görülebilmektedir. Sağlıklı bir bebek bekleyen annenin, doğuştan 
anomalisi olan bir çocuğa sahip olması, anneliğe geçişte yaşanabilecek en büyük ailesel kriz nedenlerinden biri 
olabilmekte, bu durum anne için kayıp ve keder duygularını beraberinde getirebilmektedir (Yıldırım ve ark., 
2004; Ruschel ve ark., 2014). Meleis (2010) anneliğe geçiş sürecinin çoklu ve karmaşık bir süreç olduğunu 
ifade etmektedir. Konjenital anomalisi olan bir bebeğe sahip anne için, bu süreç daha da karmaşık hale gele-
bilmektedir. Özel bakım gereksinimi olan bir bebeğe sahip annenin, anneliğe geçiş sürecinin irdelendiği bu 
çalışmada Meleis’in Geçiş Teorisi çalışmanın kuramsal çatısını oluşturmuş, Geçiş Teorisinin kavramlarından 
yola çıkılarak bu çalışma planlanmıştır. Meleis’ e göre anneliğe geçişin karmaşık ve dinamik doğasını anla-
ma; süreci etkileyen değişkenleri ve onların sonuçlarını anlamaktan geçmektedir. Meleis’ in Geçiş Teorisine 
göre; anneliğe geçiş sürecini değerlendirirken, geçişin doğasını (tipleri, örüntüleri, özellikleri), kolaylaştırıcı 
ve engelleyicileri (bireysel, toplumsal, topluluksal) ve yanıt örüntülerini (süreç ve sonuç göstergeleri) açık-
laştırmak gerekmektedir. Böylece, teori geçiş sürecinin normal ya da yıkıcı, sonucu tahmin edilebilir ya da 
edilemez olan kendine özgü özelliklerini incelemeyi, sağlık ve iyiliği etkileyen mekanizmalarını anlamayı 
ve açıklamayı sağlamaktadır. Amaç: Özel bakım gereksinimi olan bir bebeğe sahip kadınların anneliğe geçiş 
sürecini Meleis’ in Geçiş Teorisi rehberliğinde irdelemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, konjenital 
anomali tanısı nedeni ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeğe 
sahip anneler oluşturmaktadır. Araştırma verileri 09.12.2015-08.01.2016 tarihleri arasında yeni yatışı yapılan 
sekiz anneden toplanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulun-
dan etik kurul onayı alınmıştır ve yenidoğan yoğun bakım sorumlusu ve klinik hemşireleri çalışma hakkında 
bilgilendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, derinlemesine görüşme yöntemi ile sekiz 
anne ile görüşülmüştür. Görüşme formu, Meleis’ in Geçiş Teorisi doğrultusunda geçiş durumunun doğasını, 
geçişi kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı faktörleri ve geçişe verilen yanıt göstergelerini anlamaya yönelik sorular-
dan oluşmaktadır. Bu doğrultuda; bireylerin özel bakım gereksinimi olan bir bebeğe sahip olma durumuna 
yükledikleri anlama, bebeğin tanısını ne zaman ve nasıl öğrendiklerine, bebeğin özel durumu ve bebek bakı-
mı hakkında bilgilerine, tanıyı öğrendiklerinde ne hissettiklerine, sosyo-demografik özelliklerine, Meleis’in 
topluluk olarak ifade ettiği bireylerin yakın çevresini oluşturan eşi ve ailesinin ilk tepkilerine, destek durum-
larına, sonuç göstergesi olarak annelik algılarına ve bireysel gereksinimlerine odaklanılmıştır. Bulgular: Ça-
lışma kapsamına alınan annelerin bebeklerinde down sendromu (4 anne), meningomiyolesel (2 anne), jubert 
sendromu (1 anne) ve hidrosefali (1 anne) bulunmaktadır. Annelerin geçiş sürecinde; üzüntü (A, B, D kişisi), 
stres, şaşkınlık (E kişisi) ya da hiç bir şey hissetmeme (C,F,G,H kişisi) gibi karmaşık duygular yaşadıkları 
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belirlenmiştir. Kişilerin geçiş süreçlerine yükledikleri anlamların negatif olması, geçiş sürecini zorlaştırıcı bir 
faktör olarak bilinmektedir. Birkaç anne “İlerde toplumla iç içe olabilecek mi”, “Hani ben göçüp gittiğimde 
ya da eşim, geride onu kendine bakar durumda bırakabilecek miyiz” ifadeleri ile gelecek yaşantılarına ilişkin 
endişelerini dile getirmişlerdir. Eşlerin ilk tepkilerinin üzüntü, tepkisiz kalma ve inanmama olduğu ifade edil-
miştir. Aile ve akrabaların ilk tepkileri incelendiğinde ise, “Kimisi aldır dedi”, “Herkes ümidini yitirme duanı 
et diyor”, “Yakın çevrem inanma dediler, doktorlar söylüyor ama sonra çıkmıyor dediler” ifadeleri ile farklı 
tepkilerin olduğu saptanmıştır. Annelerin hepsi eşlerinden ve yakın çevrelerinden yeterli destek aldıklarını, 
sürekli iletişim halinde olduklarını, aramasalar bile onların dua ettiklerini bilmenin bile onları rahatlattık-
larını ifade etmişlerdir. Buna rağmen, görüşmenin ilerleyen sürecinde kadınların bireysel gereksinimlerinin 
moral ve destek olduğunu belirtmeleri, yeterli destek aldıklarını hissetmelerine rağmen algıladıkları desteğin 
baş etmelerine yardım edecek düzeyde olmadığını düşündürmektedir. Ayrıca bebeğe kıyamama, cinayet işle-
yeceği korkusu ile hiçbir anne bebeğini aldırmayı düşünmemiştir. “Allah’ ın takdiri”, “İnancım çok olduğu 
için isyan etmedim” ifadeleri ile de inancın geçiş sürecini kolaylaştırdığı görülmüştür. Geçiş sürecinin sonuç 
göstergesi olarak maternal yeterlilik incelendiğinde; “Daha tabi anne olarak tam hissedemiyorum.”, “Hisset-
medim, çünkü hiç dokunmadım, kokusunu bilmiyorum” ifadeleri ile bebekten ayrı olmalarının maternal rol 
edinmeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. Geçiş sürecinin sonuç göstergesi olarak ele alınabilecek maternal 
rol edinmenin olumsuz etkilenmesi ise; geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmadığını göstermektedir. 
Sonuç: Meleis’in Geçiş Teorisine göre anneliğe geçiş ile gelişimsel, yenidoğan yoğun bakım ünitesine bebeğin 
yatışının yapılması ile durumsal ve anomali tanısı ile sağlık-hastalık geçişini birlikte yaşayan anneler, çoklu 
ve karmaşık bir geçiş süreci yaşamaktadırlar. Geçiş sürecinde dini inanç, kültür ve yakın çevre desteğinin; an-
nelerin içinde bulundukları durumu kabullenmelerini kolaylaştırdığı görülmüştür. Ancak, bebeklerinden ayrı 
olmaları ve geleceğe yönelik endişelerinin var olması; geçiş sürecini zorlaştıran etkenlerdir. Geçiş sürecinin 
sonuç göstergesi olarak ele alınan maternal rol edinmenin ise olumsuz etkilenmesi, geçiş sürecinin sağlık-
lı bir şekilde tamamlanmadığını göstermektedir. Bu çalışma, özel bakım gereksinimi olan bir bebeğe sahip 
annelerin kendilerinin de anneliğe geçiş sürecinde özel bir bakıma gereksinimi olduğunu ortaya koymuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Meleis, Geçiş Teorisi, Konjenital Anomalisi Alan Bir Bebeğe Sahip Olma, Anneliğe 
Geçiş 
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RAHİM İÇİ ARAÇ (RIA) ve ORAL KONTRASEPTİF (KOK) KULLANAN KADINLARDA  
VAJİNAL DUŞ DAVRANIŞLARI, HİJYENİK ALIŞKANLIKLARI İLE GENİTO-ÜRİNER  

ENFEKSİYON İLİŞKİSİ

Birsel Canan DEMİRBAĞ, Gamze ÇAN, İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA

Vajinal duş (VD), kadınların temizlik ya da tedavi amacıyla, parmak ya da bir materyal kullanarak vajen içi-
ne sıvı uyguladıkları, eski ve geleneksel bir uygulamadır. VD vajenin var olan florasını bozarak enfeksiyona 
zemin hazırlamaktadır. Kadınların hijyen eksikliklerinin de buna eklenmesiyle genito-üriner enfeksiyon riski 
artmaktadır. Yapılan çalışmalar ile kullanılan kontraseptif yöntemlerin de enfeksiyonlar için tetikleyici faktör 
olduğu tespit edilmiştir. Amaç: Çalışmanın amacı, rahim içi araç (RIA) ve doğum kontrol hapı kullanan (KOK) 
18-49 yaş arası kadınlarda vajinal duş davranışları, hijyenik alışkanlıklar ile genito-üriner enfeksiyon ilişkisini 
değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Çalışma kesitsel bir çalışma olup, Trabzon Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması merkezinde (AÇSAP), 1 Ekim 2010-15 Şubat 2012 tarihleri arasında,yaşları 18-49 arasında deği-
şen, doğum kontrol yöntemi olarak RIA ve KOK kullanan ve çalışmayı kabul eden 165 kadın ile (81 KOK, 84 
RIA) yapıldı (N¬=171). Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 sorudan oluşan sosyo demografik özel-
likler, 9 sorudan oluşan vajinal duş davranışları ve 7 sorudan oluşan genel hijyen alışkanlıkları anket formları-
nın yüz yüze anket tekniği ile uygulanarak toplandı. Buna ilaveten kadınlardan prosedüre bağlı kalınarak vajen 
ve idrar kültürü enfeksiyon varlığı için alındı. Alınan numuneler 1 saat içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mikrobiyoloji ve Patoloji laboratuarlarına gönderildi. Kadınlar için yaş, RIA veya KOK kullanma ve numune 
alınırken adetsiz olma ve son 10 gün içinde herhangi bir nedene bağlı antibiyotik kullanmamış olma araştır-
maya girme kriteri olarak belirlendi. Araştırma öncesinde Trabzon Etik Kurulundan ve çalışma yapılan ilgili 
kurumdan izin alındı. Tüm kadınlara çalışma hakkında bilgi verilip sözlü onamları alındı. Anketler hasta din-
lenme odasında 20-25 dakika sürede toplandı. Verilerin analizi Spss programında yüzde, sayı, Ki-kare şeklinde 
yapıldı. İstatistik anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. Bulgular: KOK ve RIA kullanan gruplar arasında 
eğitim durumları dışında istatisiksel farklılık tespit edilmedi. Çalışmadaki KOK kullananların %65.4’ü, RIA 
kullananların %75,0’ı vajinal duş yapmaktadırlar. Yapılan istatistiksel analizde her iki grup arasında vajinal 
duş yapma yönünden anlamlı farklılık bulunmadı (X2=7,71df=1 p=0.120). Vajinal duş yapan KOK kullanan 
kadınların %71,6’sının, RIA kullanan kadınların%55.5’inin vajinal duş sıklığının haftada 2-3 kez olduğunu; 
RIA kullananların % 49,2’si buna kendi kendine karar verdiğini, KOK kullananların %43,3’ü bunu yaşlılardan 
duyduğunu; KOK kullananların %.69,8’i, RIA kullananların %39,7’si sabun+su ile vajinal duş temizliği yap-
tığını; KOK kullananların %50.9’u daha çok ilişki sonrası, RIA kullananların %49,2’si mensturasyon sonrası 
vajinal duş yaptığını; KOK kullananların %.56.6’sı, RIA kullananların %50.8’i düzenli vajinal duş yaptıkla-
rını ve KOK kullananların %61,7’sinin , RIA kullananların %72,6’sının haftada 1-2 kez ilişki sıklığı olduğu 
tespit edildi. KOK kullanan kadınların %75,5’i, RIA kullanan kadınların %66.7’si VD uygulamasının sağlığa 
zararlı olmadığını ifade ettiler. Buna ilaveten KOK grubunun %76,5’i, RIA grubunun %58,3’ü arkadan-öne 



106

taharetlenmekte olduğu görüldü. Taharetlenme şekli yönünden gruplar arasında istatiksel farklılık bulundu 
(X2=6,21 df=2 p=0.001). Tuvaletten sonra kurulanmanın KOK grubunda %71,6, RIA grubunda %79,7 olduğu 
görüldü. Tuvalet sonrası kurulanma yönünden her iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (X2=1,49 
df=2 p=0.149). Kullanılan iç çamaşırları değerlendirildiğinde, KOK grubunun %87,6’ sının, RIA grubunun 
%78,5’inin çamaşırlarının pamuktan olduğu ve her iki grup arasında bu özellik yönünden anlamlı farklılık ol-
madığı görülmüştür (X2=2,41 df=2 p=0.080). Sürekli ara bezi kullanma KOK grubunda %70,3 iken, RIA gru-
bunda %36,9 olarak bulunmuştur. İki grup arasında sürekli ara bezi kullanma durumunda anlamlı bir farklılık 
vardır (X2=18,55 df=2 p=0.000). Vajeni yıkama şekli olarak parmak+yüksek basınçla yıkama KOK grubunda 
%77.3, RIA grubunda %28.5 olarak bulunurken, bu davranış yönünden iki grup arasında anlamlı farklılık tespit 
edildi (X2=29.02 df=2 p=0,00). İdrar kültürü sonuçlarında, KOK kullananların %53.1’inde üremenin olduğu 
tespit edilirken, RIA kullananların %64,3 ünde üreme görülmemiştir. Vajen kültürü sonuçlarına göre ise KOK 
kullananların %66,7’sinde ve RIA kullananların %60,7’sinde üreme olmamıştır. İki grup arasında idrar kültürü 
yönünden anlamlı bir ilişki bulunurken (p<0,05), vajen kültürü açısından anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır 
(p>0,05). Vajinal yıkama davranışlarında, vajinal yıkamada kullanılan materyal, yıkama şekli, yıkama sıklığı 
ile idrar ve vajen kültüründe enfeksiyon varlığının KOK ve RIA grubunda anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). 
Hijyen davranışlarında ise perine yıkama şekli, devamlı bez kullanma, kurulanma ve günlük su tüketiminin 
KOK ve RIA grubunda idrar ve vajen enfeksiyon varlığıyla anlamlı ilişkisi olduğu görüldü (p<0,05). Tartışma 
ve Sonuç: Özellikle Müslüman ülkelerde vajinal duşun kadınlarda hijyenin bir parçası haline geldiği bilinmek-
tedir. Evli kadınlar cinsel ilişkiye girdikten sonra vajinada bulunan seminal sıvı nedeni ile kendilerini kirlenmiş 
olarak tanımakta vebu inanç vajinanın kirli olarak algılanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kadınlar ken-
dilerini temiz olarak hissetmek için vajinal duş uygulamaktadırlar. Bu genel yaklaşımlar çalışmamızdaki ka-
dınların büyük çoğunluğu tarafından aynı paralellikte ifade edilmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, KOK 
ve RIA grubunda vajinal duş davranışları ve hijyenik alışkanlıkların vajen ve idrar yolu enfeksiyonu varlığına 
etkisi olduğu tespit edildi. Ülkemizde VD uygulaması gibi, bazı geleneksel davranışlar kadınlar tarafından sür-
dürülmektedir. VD uygulamasının kadınların çoğu tarafından herhangi bir neden için kullanıldığı düşünüldü-
ğünde, kadınlara yönelik hijyen özelliklerinin incelenip, yapılan yanlışlıklar doğrultusunda eğitim verilmesinin 
önemli olduğu görülmektedir. Bu yanlışlıkların tespitinin erken yakalanması, hem kadın için oluşabilecek sağ-
lık problemlerinin engellenmesi için, hem de var olan sağlık problemlerinin erken tedavisi açısından önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Vajinal Duş, Hijyen, Genito-Üriner Enfeksiyon, Rahim İçi Araç, Doğum Kontrol İlacı, 
Türkiye 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Fatma BAŞAR

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın sağlığı başta olmak üzere pek çok soruna neden olmaktadır. Kadın sağlı-
ğında toplumsal cinsiyet ayırımcılığının görüldüğü en önemli alan üreme sağlığı hizmetleridir. Kadınlar yaşam 
süreci boyunca, intrauterin yaşamdan başlayarak, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde, er-
keklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Doğumdan önce başlayan cinsiyet ayrımcılığının 
göstergesi olan gebelik süresince kız çocuk istenmemesi ve gebelik sonucunun kız cinsiyeti olması halinde 
gebeliğin sonlandırılması, genital mutilasyon(kadın sünneti), bekâret denetimi, adölesan evlilikler ve bu ev-
liliklerin sonucu olan adölesan gebelikler, ataerkil toplumun dayattığı gelenekler, töreler, toplumsal baskı, 
şiddet ve günümüzde oldukça görünür olan ‟kadın cinayetleri’’, kadınların en çok ihmal edildiği dönemlerden 
olan menopoz ve sonrası dönem hastalıkları, kadının statüsünün düşük olması gibi sorunlar kadın cinsiyetinin 
yaşadığı olumsuz durumların en önemli göstergelerindendir. Bu bağlamda bu derlemede, zaman içinde ve 
toplumdan topluma değişen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın sağlığı ve üreme sağlığına etkisinin yaşam 
evrelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bulgular: Çocukluk döneminde yaşanan kadına karşı cinsiyet te-
melli eşitsizliğin sağlığa önemli etkilerinden birisi implantasyon öncesi fetal cinsiyetin belirlenmesidir. Bu 
tanılama yöntemi fetüsün yapısal, kromozomal ve genetik anormallikler açısından değerlendirilmesine olanak 
sağlayan bir dizi teknik işlemi kapsamaktadır. Prenatal tanı tekniklerinin kullanılmasının asıl amacı; fetüsün 
uğrayabileceği hastalıkların, sakatlıkların önlenmesine, en azından göreceği zararın şiddetinin hafifletilmesine, 
dolayısıyla bebek, aile ve toplumun katlanmak durumunda olacağı yükün azaltılmasına yardımcı olmaktır. 
Ancak soyun devamı gibi gerekçelerle erkek çocuk tercihinin yapıldığı ülkelerde, günümüz teknolojisinin 
etik olmayan bir şekilde kullanılması ile dişi fetüsün yaşamına son verilmektedir. Cinsiyet seçimi uygulaması 
Amerika’da yasal iken, Kanada, Almanya ve İngiltere’de yasaklanmıştır. Ülkemizde cinsiyet seçimi yasal 
olmamakla beraber, sadece cinsiyetle taşınan hemofili ya da bazı kas hastalıkları söz konusu olduğunda cin-
siyet seçimine izin verilmektedir Medikal olmayan nedenlerle yapılan bu cinsiyet seçimi kadınlar aleyhine 
ayrımcılığı güçlendirmektedir. Sahip olunacak çocukların cinsiyetinin seçilmesinin istenmesi, erkek lehinde 
kız çocuklarının değerini kaybetmesini, kadının aile ve toplum içindeki statüsünün azalmasını gündeme ge-
tirmiştir. Her bir cinsiyete yüklenmiş değer farklılıklarının öne sürülmesi veya cinsiyet ayrımının yapılması 
etik yönden endişe yaratmaktadır. Yine kadına yönelik cinsiyet temelli eşitsizliğin bir başka çeşidi de kadın 
sünneti olgusudur. Kadın sünneti; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “tıbbi 
olmayan nedenlerden dolayı kadın genital organlarının kısmen veya tamamen çıkarılması” olarak tanımlan-
mıştır. Terapötik olmayan nedenlerle yapılan ve tıbben gereksiz olan kadın sünneti, son derece acı verici ve 
ciddi sağlık sonuçlarına neden olan bir problemdir. Kadın sünneti kadın ve kızların insan hakları ihlali olarak 
kabul edilmektedir. Hiçbir sağlık yararı olmayan bu uygulama dini gereklilik, eşini daha fazla cinsel açıdan 
tatmin edebilme, bekaretin korunması, daha iyi evlilik bağı kurulacağı inancı, sosyal kabulün sağlanması ve 
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temizlik amacıyla yapılmaktadır. Kadın sünneti; Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın bazı ülkeleri dâhil toplam 28 
ülkede ve birçok toplumda köklü bir gelenek olarak uygulanmaktadır. Orta ve Güney Amerika’daki bazı etnik 
gruplar arasında ise kadın sünnetinin bazı formlarını görmek mümkündür. Ayrıca dünyada bu uygulamaya 
maruz kalmış tahminen 130-140 milyon kişi bulunmakta ve her yıl 3 milyon kız bu uygulamanın tehdidi al-
tında yaşamaktadır. Kadın sünneti prevalansı geniş katılımlı çalışmalarda ise %38-63 gibi yüksek oranlarda 
belirlenmiştir. Ergenlik döneminde cinsiyet eşitsizliğine bağlı ortaya çıkan en önemli üreme sağlığı sorunları 
ise erken gebelikler(adölesan gebelikler), istenmeyen gebelikler ve bekaret denetimi şeklindedir. TNSA 2008 
sonuçlarına göre, adölesan dönemde olan kadınların yüzde 6’sının çocuk doğurmaya başladığı görülmektedir. 
Bu kadınların yüzde 4’ü çocuk sahibi olmuştur; yüzde 2’si ise araştırma tarihinde ilk çocuklarına gebedir. 
TNSA 2013 sonuçlarına göre 15-19 yaş grubunda kadınların %7’si evli, %4.6’ı annedir. Dünya’da adöle-
san doğum oranlarına baktığımızda Çin’de %2, Latin Amerika’da ve Karayip’lerde %18 ve Güney Afrika’da 
%50’lere ulaşmaktadır. Ancak adölesan doğurganlığı gelişmekte olan ülkelerle sınırlı değildir. İngiltere’de 
%26, İrlanda‘da %17 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise bu oran %63’tür. Bu dönemde görülen 
diğer bir sorun istenmeyen gebelikler ve düşüklerdir. TNSA 2008’e göre, son beş yılda 100 gebelikten 10’u, 
TNSA 2013‘e göre 100 gebelikten 4.7’si isteyerek düşük yapmıştır. Bu dönemde karşılaşılan diğer ayırımcı bir 
uygulama bekaret denetimi olup, pek çok geleneksel toplumda mevcuttur. Evlilik öncesi cinsel ilişkinin gebelik 
ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi olası riskleri nedeni ile koruyucu bir önlem olarak ele alındığı varsa-
yılsa bile, bu durumda düşünülen riskler her iki cinsiyet için de söz konusudur ve eşit yaklaşımla uygulanması 
beklenir. Oysa, kadının evlilik öncesi cinsel ilişkisi tümü ile yasaklanırken, aynı toplumlarda diğer erkeğin cin-
sel ilişkisi ise aksine teşvik edilmektedir. Kadınların cinselliğinin denetlenmesinin aracı haline getirilen kızlık 
zarı muayenesi kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını ortadan kaldırmakta, kadında fiziksel ve ruhsal 
sorunlara yol açmakta, intiharlara ve namus cinayetlerine yol açmaktadır. Erişkinlik döneminde ortaya çıkan 
en önemli üreme sağlığı sorunlarından bazıları şiddet ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) şeklinde-
dir. Kadına yönelik şiddet coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada 
ve pek çok kültürde son derece yaygın görülen bir olaydır. Dünya çapında erkeklerden fiziksel şiddet gören 
kadınların tahmini oranının % 25-50 olduğu rapor edilmiştir. Türkiye Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştır-
ması (2009) sonuçlarına göre, ülkemizde kadınların %39’u fiziksel, %15’i cinsel ve %44’ü duygusal şiddete 
maruz kalmaktadır. CYBE’lere baktığımızda; Dünya Sağlık Örgütü 2012 Aralık verilerine göre 35.3 milyon 
kişi HIV ile enfekte olup, bunun hemen hemen yarısını (17.7 milyon) kadınlar ve genç kızlar oluşturmaktadır. 
Ülkemizde ise toplam 6802 vakanın 1/3’ünü kadınlar (1869 kişi) oluşturmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Toplum-
sal cinsiyet eşitsizliği doğrudan veya dolaylı olarak kadında birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Bu sorun 
Türkiye dahil Dünya’nın bütün ülkelerinde, farklı boyutlarda da olsa mevcut olan bir gerçektir. Bu olgunun 
varlığının kabul edilmesi ve konu ile ilgili toplum dahil bütün tarafların duyarlı hale getirilmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı 
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WHY DO YOUTH APPLY TO YOUTH COUNSELLING AND HEALTH CENTERS?

Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Melda ÜNAL, Hatice ARDIÇ AZAK,  
İrfan KOYUN, Tuğba ÖZGÜRBÜZ, Tuba ŞAL

Introduction and Objectives: During the transition from childhood to puberty, adolescent/young people may 
have important questions, concerns, worries and even issues regarding the changes in their bodies, feelings 
and peer and family relationships. In this period, while trying to adapt and solve the problems about physical 
growth, sexual and psycho-social development, adolescents/young people may receive biased and contra-
dictory information from media and other sources. Therefore, it is important for adolescent to have enough 
information to make conscious choices about youth reproductive health behavior and it is significant to pre-
pare health care centers which can meet reproductive health needs of these young people and where there are 
youth-friendly health care professionals. This study was designed to gather information about the problem 
areas in the field of psychological, social, physical and reproductive health of young people applying to Youth 
Counseling and Health Center and to make the overall evaluation of this center. Material and Method: Youth 
Counseling and Health Care Center (YCHCC) connected to Trabzon Ortahisar Community Health Center has 
been providing service actively since 2011. Among the objectives of the counseling center are training, infor-
ming and directing to reference center for diagnosis and treatment. At the center, a doctor, a nurse, a dietician 
and a social service expert and a psychologist work. The universe of this descriptive study consisted of a total 
of 338 adolescent/young in 10-24 age group defined as the \”young people\” by the World Health Organiza-
tion and who applied for the center for any reason in January-December 2014. Sampling selection was not 
done in the research and 249 people who could speak and understand Turkish and volunteered were included 
in the study. As the data collection tools, a questionnaire determining Adolescent/young socio-demographic 
characteristics and the properties of other variables and a Youth Counseling and Health Center Adolescent/
young inspection form determining the causes of young people’s application to the center and their information 
requirements about psychological, social, physical and reproductive health issues were used. Research data 
were collected at one stage. Adolescent/young is met by a nurse and taken into counseling the room. Here, 
height, weight, tension - pulse and temperature if necessary-are measured and follow-up forms are filled and 
hygiene counseling is provided. Then adolescent/young is taken to the waiting room and meets with a doctor, 
psychologist or nutritionist. To conduct the study, permission was obtained from the Provincial Health Direc-
torate of Trabzon. Verbal consent of participants was taken (for those under the age of 18, permission were 
taken from their parents too) and face to face interview technique was used. In the analysis of the data numbers, 
percentage and average were used. The statistical significance was defined as p <0.05. Findings: 25.7% of the 
participants were female, 74.3% were male and the majority was in 20-24 age group (61.8%). The average 
age was 18.81 ± 3.44 (min = 10 min., max = 24). For the majority (97.6%) it was their first application to the 
center and they had come alone (73.1%). The percentages and the reasons of applying to the center were as 
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follows; 39.8% for the protection from sexually transmitted infections (STI), 31.7% for psychological prob-
lems, 24.5% to get information about protection methods from pregnancy, 23.3% for physical growth, sexual 
and psycho-social development, 22.1% for nutrition counseling, 18.7% for sexual health/reproductive health 
issues and 10.4% for school success and test anxiety. 57.8% of them were in normal weight range (18.5-24.9) 
and 51.8% were not happy with their weight. The ratio of those who did a sweaty sport lasting at least 30 min. 
was 44.6% and the most common sport was walking (18.1%). 64.7% were generally satisfied with their lives 
and 77.5% defined their relationship with their families as \”good\”. 10.4%, 3.6% and 1.2% of the participants 
smoke, drink alcohol and use drugs respectively and 13.% were subjected to violence by the people around 
him/her. 6.4% had sexual intercourse at least once and did not use of any protection method in the last inter-
course. However, the proportion of those who had heard of protection methods against pregnancy was as high 
as 70.7%. 4.8% of young people (12 people) had a disturbing sexual experience and only 1 (0.4%) was able to 
speak about this with someone else. 67.9% had knowledge about STI (STI) and 60.6 % knew the methods of 
protection from these infections. At the center, counseling issues are; safe sex life and STI (71.5%), unwanted 
pregnancies and family planning (32.9%), psychological counseling (29.7%), eating habits (25.7%), physi-
cal growth, sexual and psycho-social development (23.3%), hygiene behaviors (15.7%), and family relations 
(13.3%) respectively. An important part of the applicants (76.3%) were satisfied with the services provided 
by the center. In order to increase the accessibility of The Youth Counseling and Health Center and improve 
the quality of services, recommendations made by young people were as follows respectively; the center 
should be a more spacious and comfortable place (32.9%), consulting services should be given by both male 
and female experts (29.7%), the center should be in a more central place (18.1%), the center should be on the 
university campus (10.8%) and the service provided should have a treatment dimension (8.4%). Conclusion: 
The most common problems encountered during the talks were lack of knowledge about STI and prevention 
methods about pregnancy, psychological problems, physical growth, sexual and psycho-social development, 
nutrition counseling, sexual and reproductive health issues, school success and test anxiety. Despite the high 
rate of satisfaction from the team at the center, disadvantageous location and the physical conditions of the 
center, services lacking of \”treatment\” dimension, and the absence of both male and female experts had 
negative effects on the service quality and the accessibility of services. In this context, it is a requirement 
to increase the youth-friendly services aimed at adolescent/young people\’s adoption to healthy lifestyles.  
 
Anahtar Kelimeler: Young People, Youth Counseling Center, Training, Counseling, Trabzon, Turkey 
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ROMANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE YAŞAM KALİTELERİNİN  
İNCELENMESİ

Zeynep ERDOĞAN, Meltem KÜRTÜNCÜ, Hicran YILDIZ, Havva SERT

Romanlar veya halk arasındaki isimleriyle Çingeneler, Hint ve Avrupa kökenli bir halktır. Esmer vatandaş, 
Karaçi, Poça gibi değişik isimlerle adlandırılmaktadırlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de birçok 
Roman yaşamaktadır. Romanların Anadolu’ya ilk geliş tarihleri konusuna kesin bir bilgi olmamakla birlikte 
İstanbul’a ilk geliş tarihleri 1050’dir. Türklerle ilk temasları Selçuklularla başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Çingenelerin bir kısmı ordu ve devlet hizmetinde çalışmalarının yanı sıra en popüler meslekleri de-
mircilik ve müzisyenlikti. Türk Çingenelerinin kullandığı dil, Balkanlarda konuşulan Erli, Arlı ve Türkiye’de 
konuşulan Xoroxano gösterilmektedir. Türkiye’de yaşayan Çingenelerin pek çoğu anadilleri olan ‘Romani’ 
diliyle konuşmaktadır. Türkiye de olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinde de asimilasyona maruz kalmak kendi 
kimlik ve kültürlerini geliştirmekte en büyük engeldir. Çingene kelimesi genelde aşağılayıcı, küçültücü anlam-
larda kullanıldığı için Çingeneler bu ismi kullanmak istememektedirler. Çünkü bu tanımlama yüzsüz, yılışık, 
arsız, göçebe, cimri, hırsız, kavgacı, küfürbaz, pis, gibi olumsuz ifadeleri içermektedir. Bu durum Çingenelerin 
toplum tarafından potansiyel suçlu olarak görüldüğünün temsilidir. Çingeneler kendilerini Roman olarak kabul 
etmektedirler. Bunun nedeni Roman kimliğinin istenileni, temizi ve tehlikeli olmayanı çağrıştırmasıdır. Ro-
manlar bulundukları yerlerin varoşlarında, kenar mahallelerinde sağlıksız koşullarda yaşamaktadırlar. Çalış-
tıkları işler ise cinsiyet açısından farklılık göstermektedir. Erkekler seyyar satıcılık, kaynakçılık, satıcılık, bo-
yacılık, müzisyenlik, kurbağa toplayıcılığı, hamallık, kâğıt toplayıcılığı, lağım işçiliği, hamallık, tarım işçiliği 
ve mevsimsel hayvancılıkta çalışmaktadırlar. Roman kadınlar da dilencilik, hasta bakıcılığı, kâğıt toplayıcılığı, 
ev temizliği, çocuk bakıcılığı, mevsimlik tarım işçiliği, seyyar satıcılık işlerini yapmaktadırlar. Romanlar yok-
sul kişilere verilen Yeşil kart ile sağlık hakkından faydalanmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca çok eşlilik ve nikâhsız 
evlilikler sebebi ile kadınlar ve doğan çocukları sosyal güvenceden yararlanamamaktadır. Bunun yanı sıra 
işsizlik, göçebe yaşamın getirdiği olumsuzluklar ve kötü çalışma koşulları, sağlıksız barınma koşulları sağlık 
açısından risk taşımaktadır. Bireylerin yaşam biçimleri hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini etkilemek-
tedir. Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyen tüm davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini 
düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun davranışları seçmesi olarak tanımlanmıştır. Sağlığı geliştiren dav-
ranışlar, bireyin iyilik düzeyini arttıran, kendini geliştirmeyi sağlayan davranışları içerir. Sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları, yeterli ve düzenli egzersiz yapma, dengeli beslenme, sigara kullanmama, sağlık sorumluluğu, 
stres yönetimi ve hijyenik önlemleri kapsar. Biz hemşirelerin sağlığı etkileyen birçok olumsuz davranışlara sa-
hip olan Romanlar’ı kendi kültürel kalıplarında incelememiz ve değerlendirmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla 
bu çalışma Romanlar’ın sağlık yaşam biçimi davranışlarını ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlen-
mesi amacıyla yapılmıştır. Amaç: Bu çalışma, Zonguldak Karaelmas bölgesinde yaşayan Romanlar’ın sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel ve tanımla-
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yıcı nitelikteki araştırma Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında Karaelmas Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran 300 
birey üzerinde yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan, sosyodemografik ve hastalık varlığını 
sorgulayan 17 maddeden oluşan anket formu, Ware tarafından geliştirilen, Pınar tarafından güvenilir geçer-
liliği yapılan SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve Walker ve ark tarafından geliştirilen Esin tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında değer-
lendirilmiştir. Değerlendirmede ortalamalar, yüzdelikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortala-
maları 48.00±17.97 olan hastaların %66.4’ü kadın, %30.5’i sigara, %7.6’sı alkol kullanmaktadır. %87’si evli, 
%50’si okur-yazar olup %93.9’u yaşamının büyük çoğunluğunu şehirde geçirmiştir. %44.3’ü ev hanımıdır. 
%74.8’inin ekonomik durumu orta düzeydedir ve %23.8’i çalışmaktadır. %19.8’ne hipertansiyon tanısı konul-
muş ve %18.3’ünün ilave bir hastalığı vardır. %47.3’ü hastalığı konusunda eğitim almıştır ve %16’sı hastalığı 
hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. %45’i genel sağlık durumunu “fena değil” şeklinde 
nitelendirmektedir. %77.1’i geçen seneyle hemen hemen aynı olduğunu ifade etmiştir. %29.8’i hastalığının 
kuvvet gerektiren faaliyetlerini kısıtladığını belirtmiştir. %48.9’u bedensel sağlığının yapmak istediği işin daha 
azını yapmasına, %44.3’ü daha önce yapabildiği iş ve faaliyetlerde kısıtlılığa neden olduğunu ifade etmiştir. 
%38.2’si duygusal sağlığı nedeniyle daha önce yapabildiği iş ve faaliyetleri dikkatli yapamadığını belirtmiştir. 
%59.5’i bedensel ve duygusal sağlığının sosyal yaşamını etkilemediğini ifade etmiştir. %60.3’ü geçen ay içe-
risinde ağrı yaşadığını ve %61.8’i ağrının rutin işlerini hiç etkilemediğini belirtmiştir. Geçtiğimiz ay bireylerin 
%7.6’sı her zaman yorgun hissettiğini, %6.1’i kendisini bitkin hissetmiştir. Cinsiyet, medeni durum, eğitim 
durumu, meslek, sosyoekonomik durum, kronik bir hastalığın varlığı, birden fazla hastalığının olma durumu 
ve hastalığı hakkında bilgi alma durumu yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir (p<0.05). Bireylerin yaşam 
kalitesi ölçeği alt boyutlarından aldıkları en düşük puan canlılık (45,05±21,12), en yüksek puan sosyal fonksi-
yon (80,87±19,93) alanlarından olup mental sağlık boyutu ve fiziksel sağlık boyutu puanları birbirine yakındır. 
Bireylerin toplam yaşam kalitesi puanı ortalaması 63,81±17,93’tür. Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranış-
ları alt boyutlarından aldıkları en düşük puan fiziksel aktivite (11,54±2,97 ), en yüksek puan manevi gelişim 
(22,44±4,16) alanlarından olup toplam sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanı ortalaması 111,72±16,19’dur. 
Sonuç: Romanlar’ın yaşam kalitesini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Daha büyük örneklemde 
yapılacak çalışmalar ile bu duruma neden olan faktörler hakkında eğitimler yapılmasının ve bu faktörlerin 
kontrol altına alınmasını sağlayarak Roman’ların yaşam kalitesinin arttırılacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Romanlar, Yaşam Kalitesi, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE TOPLUMSAL CİNSİYET  
TUTUMLARININ FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Sevda YILDIRIM, Füsun TERZİOĞLU

Şiddet toplum içerisinde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır ve hem birey hem de toplumu etkilemektedir. 
Flört şiddeti de şiddetin alt dallarından biridir (Makepeace, 1981). Flört şiddeti “çiftlerin flört ilişkisinde birbi-
rine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve birbirlerinin 
davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesidir”. Diğer bir ifadeyle, flört ilişkisinde meydana gelen herhangi 
bir fiziksel, cinsel, sözel, duygusal şiddet flört şiddeti kapsamında değerlendirilmektedir (National Youth Vi-
olence Prevention Resource Center, 2001).). Flört şiddeti, 16-24 yaş arası gençlerde görülen şiddet türlerinin 
yaygın olan bir formudur (Carolyn-Olson ve diğerleri, 2004), dünya genelinde birçok genci etkilemektedir 
(Wubs ve diğerleri, 2009) ve ergen/genç yetişkin dönemde yaklaşık olarak erkeklerin %36’sı ve kadınların da 
% 44-88’i flört şiddetiyle karşı karşıya kalmaktadır (Bonomi ve diğerleri, 2013). Flört şiddeti sadece endişe ve-
rici yaygınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeniyle 
de (Callahan ve diğerleri, 2003; Coker ve diğerleri, 2000) ciddi bir halk sağlığı problemidir. Flört şiddetinin 
neden olduğu bazı etkiler esrar kullanımı, intihar girişimleri ve intihar düşüncesi (Ackard ve diğerleri, 2007, 
Exner-Cortens ve diğerleri, 2013), sigara içme (Bonomi ve diğerleri, 2013; Ackard ve diğerleri, 2007; Exner-
Cortens ve diğerleri, 2013; Temple ve Freeman, 2011) yüksek depresif belirtiler, yemek bozuklukları (Bono-
mi ve diğerleri, 2013; Ackard ve diğerleri, 2007; Exner-Cortens ve diğerleri, 2013), ilginin kaybı, sık cinsel 
ilişkiye girme ve anal seks (Bonomi ve diğerleri, 2013), anksiyete, depresyon, posttravmatik stres (Callahan 
ve diğerleri, 2003), alkol kullanımı (Exner-Cortens ve diğerleri, 2013; Temple ve Freeman, 2011), antisosyal 
davranışlar (Exner-Cortens ve diğerleri, 2013), sağlıksız bir şekilde kilo kaybetme, riskli cinsel davranışlar, 
gebelik (Silverman ve diğerleri, 2001), uyku bozuklukları, korku, utanma, suçluluk ve öfke (Holt ve Espelage, 
2005)’dir. flört şiddetinin ortaya çıkmasına neden olan bazı faktörler vardır ve aile en önemli faktörlerden biri-
dir. Aile içinde şiddete maruz kalan ve/veya tanıklık eden (Umana ve diğerleri, 2014; Earnest ve Brady, 2014; 
McDonell ve Mitchell, 2010; Lichter ve McCloskey, 2004; Sims ve diğerleri, 2008; Temple ve diğerleri, 2013; 
Martins ve diğerleri, 2014,Chiodo ve diğerleri, 2012), ebeveynler tarafından cezalandırılan (Pradubmook-
Sherer, 2011), fazla ilgi görmeyen (Earnest ve Brady, 2014; Black ve diğerleri, 2015) ve eğitim düzeyi düşük 
ebeveyne ve düşük aile gelirine sahip çocuklar (Earnest ve Brady, 2014; Pradubmook-Sherer, 2011; Black ve 
diğerleri, 2015; Johnson ve diğerleri,2013 ) flört şiddetini daha fazla oranda desteklemektedir. Aile içi şidde-
tin dışında flört şiddeti uygulayan ya da flört şiddeti mağduru olan arkadaşın varlığı (McDonell ve Mitchell, 
2010, Chiodo ve diğerleri, 2012; Pradubmook-Sherer, 2011; Gwartney-Gibbs ve diğerleri, 1987; Arriaga ve 
Foshee, 2004; Foshee ve diğerleri, 2001; Amar ve diğerleri, 2012; Foshee ve diğerleri, 2011), önceden flört 
şiddetine maruz kalmış olma (Glass ve diğerleri, 2003; Wilson ve diğerleri, 2012), alkol kullanımı (Niolon ve 
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diğerleri, 2015; Shorey ve diğerleri, 2011), madde kullanımı (Kaukinen, 2014), toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin geleneksel tutuma sahip olma (Lichter ve McCloskey, 2004; Angelone ve diğerleri, 2014; McCauley ve 
diğerleri, 2013; Reyes ve diğerleri, 2015; Shen ve diğerleri, 2012; Berkel ve diğerleri, 2004) ve düşük benlik 
saygısı (Diaz-Aguado ve Martinez, 2014; Gonzalez-Guarda ve diğerleri, 2013; Milner ve Baker, 2015; Pflieger 
ve Vazsonyi, 2006; Foshee ve diğerleri, 2004) gibi faktörler de flört şiddeti riskini arttıran faktörlerdir. Amaç: 
Araştırma üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet tutumlarının flört şiddetine yönelik tu-
tumlarına etkisini değerlendirmek amacıyla kesitsel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Ankara il 
sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, üniversitenin dört yıl-
lık fakültelerinde eğitim gören ve halen flört ilişkisi olan ya da daha önce flört ilişkisi yaşamış olan 376 kadın 
ve 373 erkek olmak üzere toplam 749 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Öğrencilerin Tanıtıcı 
Özellikleri ile İlgili Veri Toplama Formu, Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tu-
tum Ölçeği (TCRTÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri (RBSE) kullanılmıştır. FŞTÖ, Terzioğlu ve arka-
daşları (2015) tarafından geliştirilmiştir. Flört şiddetine yönelik tutumları değerlendiren ölçek beş alt boyut ve 
28 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her bir madde için alınabilecek en yüksek puan 5, en düşük puan 
ise 1’dir. Ölçek puan ortalamasının 5’e yaklaşması bireylerin flört şiddetine yönelik sahip olduğu tutumlarının, 
flört şiddetini desteklemediğini göstermektedir. Araştırmanın yürütülebilmesi için yerel etik komiteden ve üni-
versiteye bağlı tüm fakültelerden izin alınmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden de araştırma-
nın konusunu içeren yazılı onamları alınmıştır. Veriler SPSS 20 programında frekans tabloları, tanımlayıcı ista-
tistikler, “Mann-Whitney U” ve “Kruskal-Wallis H” istatistikleri yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Ölçek-
lerin değişken düzeyleri açısından normal dağılıma uygunluğu örneklem sayısına göre “Kolmogorov-Smirnov” 
ve “Shapiro-Wilk” testleriyle belirlenmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde de “Spearman” 
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma: Araştırma sonuçlarına göre kadın öğrencilerin FŞTÖ 
ile TCRTÖ puanları arasında zayıf derecede, pozitif yönlü (r=0,440;p=0,001) ve erkek öğrencilerin FŞTÖ ile 
TCRTÖ puanları arasında da yüksek derecede, pozitif yönlü (r=0,700;p=0,001) ve istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Erkek öğrencilerin FŞTÖ ile RBSE puanları arasında da çok zayıf derecede, 
negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=-0,109;p=0,035). Ayrıca cinsiyet, 
flört ilişkisinde şiddet uygulama durumu, mezun olunan lise, uyuşturucu madde kullanma durumu, anne eğitim 
durumu, anne çalışma durumu ve sahip olduğu kardeş sayısına göre öğrencilerin FŞTÖ puan ortancaları arasın-
daki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin TCRTÖ puan ortancaları ile 
cinsiyet, flört ilişkisinde şiddete maruz kalma durumu, aile içi şiddete maruz kalma ya da tanık olma durumu, 
yaş, mezun olunan lise, aile tipi, kardeşe sahip olma durumu, kardeş sayısı, annenin eğitim durumu, babanın 
eğitim durumu ve annenin çalışma durumu arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu saptanmıştır 
(p<0,05). Aynı zamanda öğrencilerin RBSE puan ortancaları ile fakülte, flört ilişkisinde şiddete maruz kalma 
durumu, aile içi şiddet maruz kalma ya da tanık olma durumu, çalışma durumu, flört ilişkisi olma durumu, flört 
ilişkisinin süresi ve ebeveynlerin birlikte yaşama durumu arasındaki farkın istatiksel açıdan önemli olduğu be-
lirlenmiştir (p<0,05).Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçları doğrultusunda üniversitelerde görev yapan sağlık 
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personelinin flört şiddetine yönelik farkındalıklarının arttırılması, flört şiddetini önlemeye yönelik stratejilerin 
geliştirilmesi, flört şiddetini kabul edici tutuma sahip gruplara yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve 
flört ilişkisinde şiddete maruz kalan gençlere rehberlik edecek eğitim araçlarının geliştirilmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Tutum, Üniversite Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet, Benlik Saygısı 
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HORMONAL DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNİN KADIN CİNSEL YAŞAMI  
ÜZERİNE ETKİSİ

Özge BAYDAR, Emre YANIKKEREM

Dünya genelinde kontraseptif kullanım oranı gün geçtikçe artış göstermekte iken yönteme bağlı gelişen yan 
etkiler yönteme duyulan memnuniyeti, yönteme devam oranını azaltmakta hatta yöntemi bırakmaya neden 
olmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda üç kadından birinin kullandığı doğum kontrol yöntemini 
bıraktığı bulunmuştur. Yöntem bırakma hızları kullanılan yönteme göre değişiklik göstermekte olup en yüksek 
yöntem bırakma oranı %48 ile oral kontraseptif kullanan kadınlardadır. Kontraseptif yöntemlerin maliyeti, yan 
etkileri, yöntemlere yönelik endişeler, doğum kontrol yöntemleri hakkında yanlış bilgi ve inanışlar, kadının ve 
eşinin doğum kontrol yöntemlerine bakış açısı ve doğum kontrol yöntemlerinin çiftlerin cinsel yaşamı üzerine 
etkisi yöntem kullanımını ve yönteme devam etmeyi etkileyen faktörlerdendir. Bu nedenle hormon içeren 
yöntemlerin kadın cinsel fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi önem kazanmaktadır. Amaç: Bu derlemede 
hormon içeren kontraseptif yöntem kullanan kadınların cinsel fonksiyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada 2008 - 2016 yıllları arasında yayımlanmış, Google Akademik ve Pubmed yoluyla tam 
metne ulaşılan 26 araştırma makalesi incelenmiştir. Bulgular: Kadın seksüel fonksiyonu sinir sistemi ve vaji-
nal dokular üzerine farklı etkileri olan cinsiyet hormonları (östrojen, androjen ve progestin) başta olmak üzere 
stres, gebelik geçirme, sigara kullanımı, ilişki süresi ve çocuk isteği gibi birçok faktörden etkilenmektedir 
(Wallwiener ve ark 2010). Hormonal doğum kontrol yöntemleri cinsiyet hormonlarını etkileyerek cinsel iş-
levlerde değişiklikler yapabilmektedir (Burrows ve ark 2012). Oral kontraseptiflerin cinsel isteği azalttığını 
belirten çalışmalarda bu etkinin kandaki testosteron seviyesindeki azalmaya bağlı gerçekleştiği belirtilmekte-
dir. Bilindiği gibi testosteron kadınlarda cinsel isteği etkileyen primer seks steroidi olup, hormonal kontrasep-
tiflerin etkisiyle serbest testosteron azalması kadınlarda libido azalmasına neden olabilmektedir (Schaffir ve 
ark 2010). Yaşları 25-44 arasında olan 560 kadınla yapılan bir çalışmada total testosteron ve serbest testosteron 
seviyesi ile cinsel istek arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır (Wåhlin‐Jacobsen ve ark 2015). Yapılan ça-
lışmalarda yüksek doz ethinil östriol içeren kombine oral kontraseptiflerin (KOK) seks hormonlarını bağlayan 
globülinleri (SHBG) arttırarak serbest testosteronların azalmasına yol açabildiği gösterilmiştir (Strufaldi ve 
ark 2010; Caruso ve ark 2011b; Heiman ve ark 2011; Battaglia 2012). Bir çalışmada oral kontraseptif kullanan 
47 ve kullanmayan 46 kadının hormon düzeyleri incelenmiş; hormonal kontraseptif kullanan kadınlarda total 
testosteron seviyesi kullanmayan kadınlara oranla daha düşük, SHBG seviyesi daha yüksek bulunmuş olup, 
serbest testosteronda artış ve SHBG seviyesindeki azalışın cinsel uyarılmayı olumlu etkilediği saptanmıştır 
(Heiman ve ark 2011). İtalya’da yapılan bir araştırmada (n=21 kadın) KOK başlanan kadınlarda üç ay sonra 
estriöl seviyesi azalmış, SHBG plazma seviyesi artmış ve labia minör ve vajina introitusunun kalınlığında 
azalma bulunmuştur. Aynı çalışmada cinsel ilişki ve orgazm sıklığında azalma ve cinsel ilişki sırasında yaşa-
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nan ağrıda da artma saptanmıştır (Battaglia ve ark 2012). Bununla birlikte testosteronun azalmasının kadında 
vajinal atrofiye yol açabilmesi yönünden önemli olduğu belirtilmektedir (Berman 2005). Yapılan bir çalışmada 
östrodiol ve progesteronun testosteronun etkisinden bağımsız olarak kadın cinselliği üzerinde uyarıcı ve bas-
kılayıcı etkilerinin olduğu saptanmıştır (Roney and Simmons 2013). Kadın hormonal döngüsünün foliküler 
fazında cinsel isteğin östrojenle birlikte arttığı, ovulasyonda zirve yaptığı ve luteal fazda azalış gösterdiği bu-
lunmuştur (Pillsworth ve ark 2004). Başka bir çalışmada ise östrojen seviyesinin en yüksek olduğu ovülasyon 
döneminde cinsel ilişki sıklığının en fazla olduğu belirlenmiştir (Wilcox ve ark 2004). Hormonal kontraseptif 
kullanımı menstruel döngü boyunca cinsel isteği etkileyebilmektedir. Atlanta’da 30 heteroseksüel kadınla ya-
pılan bir çalışmada menstrual siklus boyunca cinsel istek değişimi incelenmiş; normal siklusa sahip kadınların 
ovulasyon dönemlerinde, KOK kullanan kadınların ise menstruasyon döneminde cinsel istek artışı yaşadıkları 
saptanmıştır (Wallen ve ark 2010). KOK kullanan kadınlarda menstrual döngü boyunca cinsel istek ve cinsel 
davranışları inceleyen başka bir araştırmada cinsel isteğin menstrual siklus boyunca değişmediği fakat hap alı-
mının son günlerinde cinsel ilişki sıklığının azaldığı bulunmuştur (Elaut ve ark 2014). Hormonal kontraseptif 
yöntemin içerdiği hormonal doz miktarı da kadınlarda cinsel fonksiyonu ve plazmada bazı parametreleri etki-
leyebilmektedir. Brezilya’da içeriği aynı, dozları farklı iki hormonal kontraseptifin kadın cinsel fonksiyon ve 
plazma androjen seviyesi üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada (n=97) bir grup 30 mcg ethinil östriol (EE) 
ve 150 mcg LNG içeren hapları diğer grup 20 EE ve 100 mcg LNG hapları altı siklus boyunca kullanmıştır. 
30 mcg EE ve 150 mcg LNG kullanan grupta plazma androjen seviyesi azalırken, cinsel istekte azalma bu-
lunmamıştır. 20 EE ve 100 mcg LNG alan grupta cinsel istek skoru artış göstermiştir (Strufaldi ve ark 2010). 
Farklı hormonal kontraseptif yöntemler de kandaki cinsiyet hormonlarını etkileyerek cinsel fonksiyonlarda de-
ğişiklik yapabilmektedir. Amerika’da 50 kadınla yapılan bir çalışmada KOK kullanan kadınlar Depo-Provera 
(DMPA) kullanan kadınlara göre daha yüksek östrodiol seviyesi ve daha düşük serbest testosteron seviyesine 
sahip iken; cinsel istek, uyarılma ve toplam FSFI puanında farklılık bulunmamıştır (Schaffir ve ark 2010). 
Belçika’da yapılan bir araştırmada (n=55) düşük doz KOK, sadece progesteron içeren oral kontraseptif ve 
vajinal halka kullanan kadınların cinsel fonksiyonları incelenmiştir. Vajinal halka kullanan kadınlarda cinsel 
isteğin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Elaut ve ark 2012). Mısır’da yapılan çalışmada vajinal halka kulla-
nan grupta lökore, vajinit, libido azalması ve halka kaynaklı sorunlar (rahatsızlık, vajinal halkanın cinsel ilişki 
sırasında kadın ya da erkek tarafından hissedilmesi, halkanın yerleştirilmesi ve çıkarılmasındaki zorluklar) 
daha yaygın bulunmuştur (Mohamed ve ark 2011). Hormonal yöntemlerin hormonal olmayan yöntemlerle 
karşılaştırıldığı araştırmalarda hormonal yöntemlerin kadın cinsel fonksiyonlarında değişiklik yaptığı saptan-
mıştır. Ankara’da emzirme döneminde olan ve kontrasepsiyon amaçlı RIA veya DMPA kullanan 100 kadınla 
yapılan prospektif bir çalışmada DMPA grubunda cinsel işlev bozukluğu gözlenmiştir (Minareci ve ark 2008). 
Amerika’da yapılan bir çalışmada hormonal yöntem kullanan 535 kadın ve hormonal olmayan yöntem kulla-
nan 566 kadın ile karşılaştırılmış; hormonal yöntem kullanan kadınların cinsel ilişki boyunca daha fazla ağrı ve 
rahatsızlık, daha sık lubrikant kullanımı, daha fazla vajinal kuruluk yaşadıkları saptanmıştır. Hormonal olma-
yan yöntem kullanan kadınlar daha sık cinsel ilişki, uyarılma ve orgazm yaşadıklarını belirtmişlerdir (Smith ve 
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ark 2014). Tartışma ve Sonuç: Hormonal kontraseptiflerin kullanımının cinsel yaşamı etkilediği çalışmalarda 
görülmektedir. Toplumumuzda kullanıma devam oranı en düşük olan oral kontraseptiflerin yan etkileri ve cin-
sellik üzerine etkilerine yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi ile yönteme devam oranları yükseltilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kontrasepsiyon, Hormonal Kontraseptifler, Cinsellik, Libido 
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ANNE VE BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK  
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Zuhal BEGDE, Arzu ÖZYÜREK

Çocuklar özellikle yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönemde oldukça hızlı bir gelişim gösterirler 
ve bu dönemde çevrelerinden daha fazla etkilenirler. Çocuğun ilk ve en önemli çevresini ise, anne babalar 
oluşturmaktadır. Doğumla birlikte başlayan anne baba-çocuk etkileşimi üzerine yapılan araştırmaların bir-
çoğunda, özellikle anne çocuk etkileşimleri ile çocukların gelişimleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belir-
lenmiştir. Kişiliğin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde çocuğun yaşamındaki en etkili toplumsallaşma 
kurumu ailesidir. Okul öncesi dönemdeki çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesinde anne babanın çocuk 
yetiştirme tutumu büyük önem taşımaktadır. Günümüzde anneler yanında babaların da çocuk bakım ve eğitimi 
üzerinde sorumluluğu giderek artmaktadır. Bu nedenle, anne tutumları yanında babaların da çocuk yetiştirme 
tutumlarının çocuk gelişimine etkisi üzerinde durulması önem arz etmektedir. Amaç: Bu çalışmada, okul ön-
cesi dönem çocuğa sahip anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu genel 
amaç çerçevesinde “Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları onların yaş, öğrenim durumu ve meslekleri 
değişkenlerinden etkilenmekte midir?” ve “Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları çocuklarının cinsiyeti 
ve aile yapısı değişkenlerinden etkilenmekte midir?” ve “Anne tutumları ile baba tutumları arasında anlamlı 
bir ilişki var mıdır? Sorularına cevap aranmıştır. Yöntem: Betimsel araştırma modelindeki çalışmada, çalışma 
grubu resmi okul öncesi kurumlarına devam eden ve tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen, 60 kız 60 erkek 
olmak üzere toplam 120 çocuğun anne ve babalarından oluşmuştur. Çalışma grubundaki annelerin %37,5’i 
30-34 yaş grubunda ve babaların%35’i 35-39 yaş grubundadır. Annelerin %34,2’si ve babaların %41,7’si lise 
mezunudur. Annelerin %65,8’i ev hanımı, babaların %30’u serbest meslekte çalışmaktadır. Çocukların %85’i 
çekirdek aile, %15’i geniş aile yapısına sahiptir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve anne babala-
rın çocuklarına karşı tutumlarının belirlenmesinde Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından geliştirilen 
“Ebeveyn Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı, okul öncesi sınıf öğretmenleri aracılığı ile anne 
babalara ulaştırılmış ve aynı yolla geri toplanmıştır. Verilerin analizinde, verilerin normallik dağılımına ba-
kılmış, buna göre t-Testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Değişkenler arası farkın kaynağının be-
lirlenmesinde Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Anne tutumları ile baba 
tutumları değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmada annelerin Ebeveyn Tutum Ölçeği toplam puanları ile yaşları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu (p<0,05); 35-39 yaş grubundaki annelerin puanlarının, 30-34 ve 40-45 yaş grubunda-
ki annelerin puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Annelerin, genel olarak çocuklarına 
karşı tutumları ile öğrenim durumları, meslek, çocukların cinsiyeti ve aile yapısı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Alt boyutlar bazında incelendiğinde; annelerin Aşırı Koru-
yucu Tutum puanları ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,01); üniversite mezunu 
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annelerin aşırı koruyucu tutum puanlarının, ilkokul mezunu annelerin puanlarından anlamlı derecede düşük 
olduğu bulunmuştur. Yine, annelerin İzin Verici Tutum alt boyut puanları ile çocukların cinsiyetleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05); kız çocukların annelerinin izin verici tutum puanla-
rının, erkek çocuk annelerinin puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Babaların Ebeveyn Tutum Ölçeği 
toplam puanları ile öğrenim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,01); ortaokul 
mezunu babaların puanlarının, lise ve üniversite mezunu babaların puanlarından yüksek olduğu bulunmuş-
tur. Babaların çocuklarına karşı tutumları ile yaş ve meslekleri, çocukların cinsiyeti ve aile yapıları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Alt boyutlar bazında incelendiğinde; Aşırı Koruyucu Tutum 
alt boyut puanları ile meslek grupları arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,01); işçi olan babaların Aşırı 
Koruyucu Tutum puanlarının, memur olan babaların puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu belirlen-
miştir. Genel olarak anne ve babaların çocuklarına yönelik tutumları karşılaştırıldığında, anne tutumları ile 
baba tutumları arasında, pozitif yönde anlamlı düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur. Anne ve baba tutumla-
rının, birbirlerinin tutumlarını yordadığı görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: Anne-baba tutumlarının, çocuklar 
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, sıklıkla anne baba tutumları ve çocuklar 
üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada da anne baba ve çocuklara ilişkin bazı 
değişkenlerin anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarına etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Bunun yanında 
anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiye bakılmış ve anne babaların çocuklarına karşı 
tutumlarının birbirini anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Genel olarak, anne babaların çocuk yetiştirme 
tutumları, farklı değişkenlerden etkileniyor olsa da birbirlerinin tutumlarından önemli düzeyde etkilenme-
si, çocuk gelişiminin desteklenmesi ile ilgili çalışmaların planlanmasında dikkate değer bulunmuştur. Buna 
göre anne ve baba eğitim programlarının her iki ebeveyn katılımı ile yürütülmesi, ikisine birden ulaşılama-
dığı durumlarda, anne ya da babadan birinin katılımının eğitsel etkinliklerin amacına ulaşmasında ve her iki 
ebeveynin de olumlu çocuk yetiştirme tutumlarını benimsemelerinde etkili olacağı şeklinde yorumlanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anne Tutumu, Baba Tutumu, Okul Öncesi Dönem 
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HEMŞİRE VE EBELERİN RAHİM AĞZI KANSERİ VE PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ  
SAĞLIK İNANÇLARI

Berna NAZİLLİ, Kerime Derya BEYDAĞ

Kadın kanserleri arasında servikal kanser önemli bir yere sahiptir. Kadınların üreme sisteminde görülen kan-
serlerin %50’sinin serviksten kaynaklandığı belirlenmiştir. Servikal kanser 40-55 yaş grubundaki kadınlarda 
daha sık görülmekle birlikte, gittikçe daha genç yaştaki kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Servikal kanser 
erken tanı yaklaşımının çok başarılı olduğu başlıca kanser türlerindendir. Servikal kanserin erken tanısı bakı-
mından çok basit ve duyarlılık seçicilik yönünden de oldukça başarılı olan “Pap Smear Testi” ile servikal kan-
ser “insitu” evrede yakalanabilmektedir. Tüm kanserlerde yaşam süresinin uzatılması erken tanı ile yakından 
ilişkilidir. Erken tanı için bireylere, kendi-kendine muayene ve sağlık taramalarına katılma konusunda reh-
berlik etmede hemşirenin rolü önemlidir. Erken tanı ile tedavi şansı çok yüksek olan servikal kanser ile ilgili 
tutumlar hemşireler tarafından saptanabilir ve hemşireler bu konudaki olumsuz tutumların değiştirilmesine 
yönelik girişimlerde bulunabilirler. Hemşireler koruyucu sağlık yaklaşımını yüklenebilecek potansiyele sahip 
sağlık çalışanlarıdır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin ve ebelerin rahim ağzı kanseri ve pap-smear testi ile 
sağlık inançlarını belirlemek, sağlık inançlarının nelerden etkilendiğini saptamaktır. Materyal Metod: Tanımla-
yıcı nitelikteki çalışmanın evrenini, İstanbul’un Avrupa yakasında hizmet veren bir devlet hastanesinde çalışan 
130 evli hemşire ve ebe oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmen evren üzerinde çalışılmak istenmiş, ancak 
veri toplama tarihlerinde izinli / raporlu/ çalışmaya katılmak istemeyen hemşire/ebelerin olması nedeniyle 
108 (%83,1) kişi örneklemi oluşturmuştur. Veri toplama işlemine başlanmadan önce gerekli kurum izinleri ve 
etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmanın verileri, Ocak- Mayıs 2015 tarihleri arasında hemşirelerin ve ebelerin 
tanımlayıcı özelliklerini içeren anket formu ve 35 madde ve beş ana boyuttan oluşan “Rahim Ağzı Kanseri 
ve Pap-Smear Testi Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışması, Güvenç, Akyüz ve Açıkel tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-
yüzdelik hesaplamaları, Kruskal Wallis ve Man Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık ise 
p<0,05 ile tanımlanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamında yer alan hemşire/ebelerin %38’i şu ana kadar hiç 
pap-smear test yaptırmamış, %32,4’ü son 1 yıl içerinde test yaptırmış ve %32,4’ü şikayeti olmadığı için test 
yaptırmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %11,1’i ailesinde serviks kanseri olan birey olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear Testi Sağlık İnanç bilgi düzeyleri orta seviyede bulunmuştur. 
Katılımcıların yaş grubu, çocuk sahibi olma durumu, ailesinde serviks kanseri olma durumu ve pap-smear test 
yaptırma durumları ile rahim ağzı kanseri ve pap smear testi sağlık inanç modeli ölçek puan ortalaması arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Katılımcılardan yüksek lisans ve üzeri eğitim-
lilerde Pap Smear engelleri puanı lise, ön lisans, lisans eğitimli gruptan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur 
(p ˂ 0,05). Son 1 yıl içinde pap smear testi yaptıranlarda pap smear yarar motivasyon puanı hiç yaptırmayan 
ve 1 yıldan uzun süre önce yaptıranlardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p ˂ 0,05). Son 1 yıl içinde 
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pap smear testi yaptıranların pap smear engelleri puanı, hiç yaptırmayan, 1 yıldan uzun süre önce yaptıranlar-
dan ve zamanı hatırlamayanlarda anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p ˂ 0,05). Sonuç Tartışma: 
Hemşireler kadınların serviks kanseri konusunda farkındalıklarının artırılmasında ve erken tanıya yönlendi-
rilmesinde aktif rol alabilirler ve kadınlara yaşam tarzı için seçenekler sunabilirler. Tüm bunların başarılı bir 
şekilde yapılabilmesi için hemşirelerin, çalıştığı toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile toplumun 
sağlık eğitim gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Hemşireler, özellikle riskli guruplar başta olmak üzere, tüm 
kadınlar için, servikal kanserden korunmayı hedefleyen eğitim programları hazırlayabilir ve uygulayabilir-
ler. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, evli hemşirelere pap-smear testinin yararları konusunda 
eğitim verilmesi ve yılda bir kez pap-smear testi yaptrımaları konusunda cesaretlendirilmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık İnancı, Rahim Ağzı Kanseri, Pap-Smear Testi, Hemşire-Ebe 
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ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI  
BİLGİ DÜZEYLERİ

Zehra METİN, Kerime Derya BEYDAĞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 15-24 yaş arasını genç olarak tanımlamaktadır. Gençlik dönemi çocuklukla eriş-
kinlik arasında hızla geçen bir dönem değildir. Gencin toplumsal yerini araştırdığı, fiziksel, psikolojik ve 
sosyal olgunluğu erişmenin gerçekleştiği uzun bir dönemdir. Üniversitede eğitimlerine yeni başlayan öğren-
ciler, önceki eğitimlerinden farklı (ilk-orta ve lise) olarak yeni bir eğitim ve yaşam biçimine başladıkları için 
uyum problemleri yaşayabilmektedirler. Genç, cinsel açıdan aktiftir ya da aktif hale gelebilir. Farklı yaşamlara 
ve davranışlara açıktır. Cinsel eşlerini sıklıkla değiştirme gibi davranışları, kendilerinden daha büyük olan 
partnerler ile olan ilişkilerinde sekse hayır demede zorluk çekmeleri gibi nedenlerle risk altındadırlar. Ayrıca 
gençler, koruyucu sağlık hizmetlerini en az kullanan gruptan biridir. Bir çoğu toplumsal ve kültürel nedenlerle 
üreme sağlığına erişememekte ve üreme sağlığı haklarını kullanamamaktadır. Cinsel olarak etkin olan bir çok 
genç ilk cinsel ilişki deneyimlerini erken yaşlarda, sıklıkla yetersiz cinsel bilgi ile yaşamaktadır. Üreme Sağlığı 
gencin tüm yaşamında yer alan en önemli sağlık konularından biridir. Bu çalışma, Okan Üniversitesi son sınıf 
öğrencilerinin cinsel sağlık üreme sağlığı bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Materyal Metod: Araştırma, Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 
bahar dönemi arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 1562 öğrenci, örneklemi ise 336 öğrenci 
oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu” ve “Cinsel Sağlık 
Üreme Sağlığı Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Kişisel Bilgi Formu’nda öğrencilerin demografik özelliklerini 
içeren 24 soru yer almakta, Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Bilgi Formu ise Gül Pınar’ın doktora tez çalışmasında 
kullanılan formdan alınmış 34 soruluk bir ankettir. Anketten en az sıfır, en çok otuz dört puan alınabilmekte 
ve puanların artması bilgi düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırma öncesinde etik kurul onayları 
ve tüm resmi izinler alınmıştır. Araştırma verilerin analizleri, SPSS 15,0 istatistik paket programı kullanılmış, 
sayıda yüzdelik, ortalama, standart sapma değerler kullanılmıştır. Hesaplamalar, Kruskal-Wallis testi, Mann-
Whitney U testi ve t testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık ise p<0,05 ile tanımlanmıştır. Bulgular: 
Öğrencilerin, %59,2’si ailesinde cinsel konuların konuşulmadığını belirtmiş, %63,4’ü cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı ile ilgili bilgi düzeyini yeterli bulmakta ve %31,8’i cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgileri 
arkadaşlarından almaktadır. Öğrencilerin, %57,9’unun cinsel ve üreme sağlığı konularında arkadaşları ile ko-
nuştuğu ve %43,5’inin evlenmeden önce cinsel ilişkide bulunulması konusuna “olumlu” baktığı belirlenmiştir. 
Öğrencilerin %84,5’i “Üniversitede cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışma birimi olması gereklidir” yanıtını 
vermiştir. Öğrencilerin yaşları ile cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgi düzeyi toplam puan açısından istatistiksel 
olarak anlam bulunmamıştır (p>0,05). Cinsiyeti, aile tipi, annelerin eğitim düzeyleri, babaların eğitim düzey-
leri, ailelerin cinsel sağlıkla ilgili konulara yaklaşımı, evlenmeden önce cinsel ilişkide bulunulmasına bakışları, 
okullarda cinsel sağlık/üreme sağlığı eğitimi verilmesi ve üniversitede cinsel sağlık/üreme sağlığı danışma 
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birimi olması konusundaki görüşleri ile puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulun-
maktadır (p<0,05). Sonuç Tartışma: Çalışmada yer alan öğrencilerden erkek öğrencilerin, geniş aileye sahip 
olan, anne-baba eğitim düzeyi düşük olan, ailede cinsel sağlık ile ilgili konular konuşulmayan/yasak olan ve 
evlilik öncesi cinsel deneyim yaşanmasına olumsuz bakan öğrencilerin bilgi düzeyleri daha düşük çıkmıştır. 
Öğrencilerin bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmak için yıl içinde belirli haftalar ve etkinlikler yapıl-
ması, “Akran Eğitim Programları” ile eğitim etkinliğinin arttırılması, CSÜS konularında hizmet alımının arttı-
rılması için üniversite içerisinde “ Cinsel Sağlık Danışma Merkezi” veya “Üreme Sağlığı Merkezi” adı altında 
birimler oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Gençlik, Üreme Sağlığı, Eğitim, Bilgi Düzeyi 
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ÜNİVERSİTELİ GENÇLER NE KADAR ÇEVRECİ?

Neslihan KOÇER

Bu araştırmanın amacı; yükseköğrenim gören öğrencilerin ‘çevre bilinci ve çevresel duyarlılık’ konusunda-
ki bilgi düzeylerini ve yaklaşımlarını saptamak, benzer eğitim seviyesine ve alt yapısına sahip olan öğren-
cilerin çevre konusundaki genel eğilimlerini belirlemektir. Araştırma sonuçlarına göre daha yaşanılabilir ve 
sürdürülebilir bir çevre için bilinçlendirme çalışmaları yapılması, mezuniyet sonrası çevrenin korunması, ge-
liştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği konularında iş sahalarında ve bireysel yaşamda bilgilerini hayata geçi-
rebilecekleri, bireysel sorumluluk almaya yönelik eğitim programları planlanmasıdır. Araştırmanın evreni: 
Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini; İzmir’de bulunan Ege Üniversitesine devam eden öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın Örneklemi: Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu (Hemşirelik, 
Ebelik, Beslenme ve Diyetetik), Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Çocuk Gelişimi, Engelli 
Bakımı ve Rehabilitasyon) ile Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (Bilgisayar Programcılığı, Elektrikli 
Cihaz Teknolojisi, Kimya Teknolojisi)’nda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan toplam 490 
öğrenci (n=490) örneklemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı ve yöntemi: Araştırmada veri toplamak ama-
cıyla iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Formun birinci bölümü katılımcıların demografik özel-
liklerini saptamaya yönelik bilgilerden oluşmaktadır. Bu form çalışmaya katılan öğrencilerin kimlik bilgisini 
içermemektedir. Formun ikinci bölümünde 37 maddeden oluşan Likert şeklinde oluşturulmuş Çevre Bilinci ve 
Çevresel Duyarlılık Ölçeği bulunmaktadır. Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık Ölçeğinin kullanılması konu-
sunda ölçeğin geliştiricilerinden gerekli izin alınmıştır. Veri çözümleme: Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık 
Ölçeği; Likert şeklinde oluşturulmuş 37 maddeden oluşan bir ölçektir. Maddeler; kesinlikle katılıyorum (5), 
katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde puanlanmıştır. Birinci 
faktörde toplanan 15 madde ifade ettiği anlamlara bakılarak Çevre Bilinci, 22 maddede toplanan ikinci faktör 
ise Çevresel Duyarlılığa ilişkin görüşleri içermektedir. Ölçeğin Coranbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0.921 
olarak belirlenmiştir. Ölçeğin SPSS 17.0 paket programı ile yapılan analizlerinde maddelerin psikometrik 
özellikleri (madde ayırıcılık gücü ve madde-toplam puan korelasyonları) ve testin psikometrik özellikleri (yapı 
geçerliliği ve güvenirlik) belirlenmiş olup, anlamlılık düzeyi ,05 olarak kabul edilmiştir. Toplanan verilerin 
değerlendirilmesi Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0 programında yapılmıştır. Bulgular: Bu 
araştırma ile yükseköğrenim gören öğrencilerin; cinsiyetlerine, yükseköğrenime başlamadan önce yaşadıkları 
ve öğrenim sırasında yaşadıkları yerlere, öğrenim gördükleri bölümlere, hangi sınıfta olduklarına ve annele-
rinin öğrenim durumlarına göre Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık konusunda verdikleri cevaplar arasın-
da fark olup-olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Çevre Bilinci (Ç1) ve Çevresel Duyarlılık 
(Ç2) toplam puanları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05 ). Öğrencilerin 
üniversite eğitimi öncesinde yaşadıkları yere (köy, kasaba, ilçe,il) göre Ç1 ve Ç2 toplam puanları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p ≤ 0.05). Yurtta veya evde tek başına kalanların (Ç1) bölümünde-
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ki toplam puanları aile-akraba yanında kalan öğrencilerin toplam puanlarına göre yüksek bulunmuş olup, 
yapılan istatistiksel analiz sonucunda aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur( p ≤ 0.05). 
Öğrenciler ölçek uygulanan bölümler üzerinden sağlık ağırlıklı ve teknik ağırlıklı egitim alan iki grup olarak 
değerlendirildiğinde; teknik eğitim alan öğrencilerin (Ç1), (Ç2) ve ölçekten elde ettikleri toplam puanları 
sağlık grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır (p ≤ 0.05).  
 
Anahtar Kelimeler: Ege Üniversitesi, Çevre Bilinci ve Duyarlılık 
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HAMİLELİKTE DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASINDA YAPILAN EGZERSİZLERİN  
FAYDALARINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Kaya YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK, Sevilay YILDIZ,  
Ümran SEVİL, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Selvinaz SAÇAN

Amaç: Bu araştırmanın amacı; sağlık çalışanlarına yönelik hamilelikte doğru yapılan egzersizlerin doğum 
öncesi ve sonrasındaki faydalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, 570 katılımcıya bir an-
ket uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinde, non-parametrik ve parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır. 
Öntest: Araştırma öncesinde ölçme aleti anketin geçerlilik güvenirliliğinin sağlanması amacıyla bir ön test 
gerçekleştirilmiştir. Bu ön test için toplam 125 katılımcı araştırmaya iştirak etmiştir. Toplam 25 kişilik grup-
lar halinde toplam beş gölgeden katılımcıya anket formları elden dağıtılarak katılımcıların anket formlarını 
doldurmaları istenmiştir. Örnekleme dahil olan katılımcılar Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu ve Marmara 
bölgelerinden basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Bu katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik 
programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonrasında geçerlilik ve güvenirlilik kat sayısı olarak 0.681 değeri elde 
edilmiştir. Bu değer beklenen değerin altında olması nedeniyle anket formundaki beklenen değer üzerinde 
olumsuz etki yaratan 7 soru anket dışında bırakılmıştır. Daha sonra tekrar analiz gerçekleştirilmiş ve geçerlilik 
güvenirlilik kat sayısı olarak 0.789 değeri elde edilmiştir. Bu değer kullanılan ölçme aleti anketin güvenilir 
olduğunu göstermektedir. Kapsam: Araştırmanın kapsamı içerisinde toplam örneklemde olduğu gibi Türki-
ye evreni içerisinde toplam beş bölgeden 10 il içerisinden katılımcılar tercih edilmiştir. Bu tercih yapılırken 
bölge ve il sağlık müdürlüklerinin doğum yapan anne adayları ile yeni doğan çocuk sayısı dikkate alınmıştır. 
Örneklem evren toplamının yüzde 20’ini oluşturmaktadır. Bu oran yıl içerisindeki genel dağılımın hesaplan-
ması ile belirlenmiştir. Araştırma çerçevesinde özellikle kamu hastaneleri ile kamu tarafından yönetilen sağlık 
kurumları tercih edilmiştir. Bu durum araştırmanın sınırlılıkları içerisinde gösterilebilir. Yöntem: Uygulanan 
anketin ilk bölümü katılımcılara ait demografik özelliklere ilişkin sorulardan, ikinci bölümü ise katılımcıların 
görüşlerine ilişkin 30 maddelik ölçek sorularından oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.876 olarak 
tespit edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçek 3 boyutta ele alınmıştır. Analiz:Analiz kapsamında, 
betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon analizi, bağımsız örneklem t-testi, 
Anova analizi, Ki-kare analizi, Kruskal Wallis-H ve Jonckheere-Terpstra Testa analizlerinden yararlanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında 
ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Sonuç: Toplumsal sağlığın geliştirilmesi ve korun-
masında fiziksel aktivite ve egzersiz programları son derece önemlidir. Bu durum anne adayı olan kadınların 
hem kendileri hem de bebekleri açısından daha da önemli bir hal almaktadır. Bilinenin aksine şiddet ve yo-
ğunluğu iyi ayarlanmış egzersiz programları kadınların sağlıklı bir gebelik geçirmelerine yardımcı olmak-
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tadır. Gerek bu araştırma sonuçları gerekse de yerli ve yabancı alan yazında yer alan bulgular, kadınların 
gebelik sürecinde aktif olmaları gerektiği yönündedir. Ayrıca, anne ve bebek açısından fiziksel ve sosyal ola-
rak sağlıklı bir şekilde sürecin tamamlanması ile birlikte aktif toplum yapısının da gelişeceği ifade edebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hamilelik, Egzersiz, Doğum, Spor 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİNE GÖRE YORDANMASI

Fatma YAŞAR EKİCİ, Büşra CAN, Emine YAMAN, Memduha YAVAŞ, Şeyda R MADAN, Tuba CAN

Bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma kapasi-
tesine ilişkin kendine duyduğu güven ve/veya inanç olarak tanımlanan öz yeterlik inancı, kişinin yaşama ve 
olaylara karşı gösterdiği/göstereceği tutum ve davranışlarının en önemli belirleyicilerinden biridir. Öz yeterlik 
inancı bireyde doğuştan var olan bir durum değildir. Yaşam boyu edinilen tecrübeler, dolaylı öğrenme yaşan-
tıları, içinde bulunulan fizyolojik ve duygusal durum bireyin öz yeterlik inancını etkiler ve belirler. İnsan ye-
tiştirme mesleği olan öğretmenlikte öz yeterlik inancı kavramı önemlidir. Zira öğretmenlerin nitelikli biçimde 
öğretim yapmasında ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmesinde, kendi yetenekleri-
ne ve becerilerine ilişkin kişisel yargıları ve algıları önemli rol oynamaktadır. Öğretmenin öz-yeterlik inancı, 
öğretimin niteliğini, kullanılan yöntem ve teknikleri, öğrencinin öğrenmeye katılımını ve öğrencilerin öğreti-
lenleri anlamasını etkilemekte ve bu da öğrencilerin başarı durumlarında farklılaşma sağlamaktadır. Okul ön-
cesi öğretmenleri, bireyin hayatının çok yönlü olarak temellerinin atıldığı bir dönem olan okul öncesi dönem-
deki çocuklarla ilgilenmektedirler. Öz yeterlik inancı yüksek olan okul öncesi öğretmenleri kendilerine dair 
farkındalıklarından yola çıkarak sınıflarındaki öğrencilerin gelişim düzeylerini, bireysel farklılıklarını, kişilik 
özelliklerini, değer ve tutumlarını daha iyi fark edebilecek ve bu farkındalıktan hareketle çocukların çok yönlü 
gelişimlerine daha çok katkı sağlayabileceklerdir. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen-
lerinin öz yeterlik inançlarının bazı demografik özelliklere göre yordanmasıdır. Bu temel amaç doğrultusunda 
ele alınan demografik özellikler ise “yaş, eğitim durumu, mezun olunan alan ve sahip olunan çocuk sayısı”dır. 
Yöntem: Araştırma evrenini İstanbul’da okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmakta olan okul 
öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise İstanbul İlinin Üsküdar, Küçükçekmece, Ba-
kırköy ve Başakşehir ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 254 okul öncesi öğretmeni 
oluşturmuştur. Örneklem grubunun %20,9’u 18-22 yaş grubu, %31,9’u 23-27 yaş grubunda, %22’si 28-32 yaş 
grubunda, %14,2’si 33-37 yaş grubunda, %4,7’si 38-42 yaş grubunda, %2,4’ü 43-47 yaş grubunda, %3,9’u 
ise 48-52 yaş grubundadır. Örneklemin %18,1’i lise, %40,2’si önlisans, %37,8’i lisans ve %3,9’u lisansüstü 
mezunudur. Örneklemin %68,9’unun çocuğu yoktur, %17,3’ü 1 çocuk sahibi, %11,8’i 2 çocuk sahibi, %1,2’si 
3 çocuk sahibi, %0,4’ü 4 çocuk sahibi, %0,8’i ise 5 çocuk sahibidir. Mezun olunan alana göre örneklem gru-
bunun %17,3’ü lise çocuk gelişimi, %38,6’sı çocuk gelişimi önlisans, %4,3’ü çocuk gelişimi lisans ve %33,1’i 
okul öncesi öğretmenliği lisans programı alanından mezun olmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar ta-
rafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Tepe (2011) tarafından geliştirilerek geçerlik güvenirlik çalışması 
yapılmış olan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Boyutlu Öz yeterlik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 
“Öğrenme Öğretme Süreci, İletişim Becerileri, Aile Katılımı, Planlama, Öğrenme Ortamlarının Düzenlenmesi 
ve Sınıf Yönetimi” olmak üzere toplam 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde, önce verilerin nor-
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mallik dağılımına bakılmış, sonrasında ANOVA, Kruskal Wallis H Testi ve Bağımsız Grup t-Testi kullanılmış-
tır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada katılımcıların yaşı ve mezun oldukları alan ile Okul Öncesi Öğretmenleri-
nin Çok Boyutlu Öz yeterlik İnançları Ölçeği’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir 
fark olmadığı (p>.05) bulunmuştur. Katılımcıların eğitim durumları ile ölçeğin iletişim becerileri, aile katılımı, 
planlama, öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ve sınıf yönetimi alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında 
anlamlı bir fark olmadığı (p>.05) bulunmuştur. Bundan farklı olarak katılımcıların eğitim durumları ile öğren-
me öğretme süreci alt boyutundan aldıkları puan arasında anlamlı bir fark olduğu (p<.05) bulunmuştur. Buna 
göre; eğitim durumu lisansüstü olan katılımcıların öğrenme öğretme sürecine dair öz yeterlik inanç düzeyleri-
nin (sıra ort.=41,10) eğitim durumu lise olanlara (sıra ort.=25,76) oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu-
nun yanında; eğitim durumu lisansüstü olanların öğrenme öğretme sürecine dair öz yeterlik inanç düzeylerinin 
(sıra ort.=79,15) eğitim durumu önlisans olanlara (sıra ort.=54,28) oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısı ile ölçeğin öğrenme öğretme süreci, aile katılımı, planlama, öğren-
me ortamlarının düzenlenmesi ve sınıf yönetimi alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark 
olmadığı (p>.05) bulunmuştur. Bundan farklı olarak katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısı ile iletişim be-
cerileri alt boyutundan aldıkları puan arasında anlamlı bir fark olduğu (p<.05) bulunmuştur. Buna göre; çocuk 
sahibi olmayan katılımcıların iletişim becerileri alt boyutu puanları aritmetik ortalamasının ( =4,7027), 2 ço-
cuk sahibi olanların iletişim becerileri alt boyutu puanları aritmetik ortalamasından ( =4,4823) yüksek olduğu 
bulunmuştur. Bunun yanında; 1 çocuk sahibi olan katılımcıların iletişim becerileri alt boyutu puanları aritmetik 
ortalamasının ( =4,6682), 2 çocuk sahibi olanların iletişim becerileri alt boyutu puanları aritmetik ortalama-
sından ( =4,4823) yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda görülmektedir ki okul öncesi 
öğretmenlerinin demografik özellikleri öz yeterlik inançlarını etkileyebilmektedir. Okul öncesi öğretmeninin 
eğitim durumunun özyeterlik inancını etkilediği bulgusundan yola çıkarak şu öneride bulunulabilir: Okul ön-
cesi öğretmen yetiştiren üniversitelerin ders içerikleri, okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterliklerinin art-
masını sağlayacak bilgi, beceri ve deneyimleri edinmelerine imkan sağlayacak nitelikte zenginleştirilmelidir. 
Öğretmenlere bilgi ve becerilerini güncelleyecekleri hizmet içi eğitimler verilmeli ve mesleki danışmanlık 
imkanı sağlanmalıdır. Araştırmacılara yönelik olarak ise konuyla ilgili evreni temsil gücü daha yüksek olan bü-
yük örneklem gruplarıyla ve farklı demografik özelliklerin ele alındığı çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen, Öz Yeterlik İnancı 
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İŞ HAYATINDA KADIN ve MOBİNG

Cansu IŞIK, Nevin H. ŞAHİN

Mobing hiyerarşi ortamında çalışmaya, üretmeye ve kazanmaya uğraşan insanın birlikte çalıştığı diğer in-
sanlardan gördüğü düzenli ve sık aralıklarla meydana gelen psikolojik saldırıları ve yıldırma girişimlerini 
incelemektedir. Dünyada son 30 yıldır ciddi bir şekilde bilimsel platformda araştırılan, bazı ülkelerde kendi 
özel klinikleri bulunan kavram son yıllarda Türkiye’de de sık sık anılır olmuş, kurbanların girişimleri ile son 
dönemlerde hukukta da yerini bulmuştur. Mobing davranışları belirli bir sıklıkta (en az haftada bir) ve uzun bir 
süre boyunca (en az altı ay) devam etmektedir. Sıklığı ve uzun sürmesi sebebiyle sonucunda mağdurlarda ciddi 
zihinsel, psikosomatik ve sosyal tükenmişliğe yol açar. Özellikle hayatımızın önemli bir kısmını iş yerinde ve 
iş yerindeki kişilerle geçirdiğimizi düşünecek olursak, iş yerindeki olayların hayatımızın diğer kısımlarını da 
etkisi altına aldığı gerçeği ile bir kez daha karşı karşıya geliriz. Leymann ve Annelie (1996), işyerinde yaşanan 
psikolojik tacizin ciddi ruhsal ve psikosomatik sağlık sorunları doğurabileceğinden bahsetmişlerdir. Bu amaçla 
64 psikolojik taciz mağduruna, travma sonrası stres bozukluğunu ölçen ölçekler verilerek bir travma uzmanına 
değerlendirme yaptırılmış ve bunların Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı aldıkları bulunmuştur. 
Bulgular derecesi, savaş ya da toplama kamplarında kalan bireylerinki kadar şiddetli olduğu bulunmuştur. 
Kadının aile içerisindeki ikincil yerinin birincil konuma geçmesinde, kadınların sosyalleşmesi ve eğitimsel ve 
entelektüel alanda gelişmesinde, geleceğe bakış açısında iş yaşamı içerisindeki yeri ve konumu çok önemlidir. 
Fakat kadınlar hem toplumsal konumları hem de çalışma yaşamları nedeniyle sorunlarla daha çok karşılaş-
maktadırlar. İş hayatında yer alan kadınlar; ücretlerde ve yükseltilmelerde eşitsizlik, kayıt dışı ve sigortasız 
çalıştırılma, iş ve aile rolünü bir arada yürütmekten kaynaklanan iş-aile çatışmaları, işyeri şiddeti gibi bir çok 
sorunla karşılaşmaktadır. İş yerinde psikolojik tacize maruz kalma cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, 
genel olarak kadınların erkeklere oranla psikolojik tacize daha fazla maruz kaldığını gösteren çalışmalar var-
dır. Namie tarafından yapılan araştırmada kadınların (%80) erkeklere oranla daha çok yıldırma davranışlarına 
maruz kaldığını saptamıştır. Campo ve Fattorini (2006), kendilerini açık bir şekilde psikolojik taciz kurbanı 
olarak hissettiklerini iddia eden çalışanlarla duygusal taciz olaylarının oluşunu belirlemek ve işçilerin sağlığını 
ve iyilik hallerini etkileyebilecek risk faktörlerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada en çok kadın ve 
daha yaşlı çalışanların, psikolojik tacize maruz kalma açısından en büyük riski taşıdıklarını tespit etmişlerdir. 
Hoel ve Cooper (2000) ise, toplam 70 örgütün, 5288 çalışanı ile gerçekleştirdikleri araştırmada son altı ayda 
erkeklere kıyasla kadınların daha büyük bir kısmının psikolojik taciz mağduru olduğunu belirtmişlerdir. Hartig 
ve Frosch (2006), kadınların psikolojik tacize daha fazla maruz kaldıklarını belirterek, bir kadının işyerinde 
yaşadığı psikolojik taciz deneyiminden sonra sonuçlarını açıklayan bir vaka incelemesi yazmışlardır. Araştır-
malar, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla 16 kat daha fazla 
olduğunu, hemşirelerin ise diğer sağlık çalışanları arasında üç kat daha fazla risk altında olduğunu göstermek-
tedir. Aytaç ve Dursun (2013) sağlık sektöründe farklı görevlerde çalışan 865 kadın ile yaptıkları bir çalışmada, 
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kadınların %55,7’sinin herhangi bir şiddet türüne, %49,9’unun sözel şiddete, %39,1’inin duygusal baskıya ve 
yıldırmaya maruz kaldıklarını bulmuşlardır. Bardakçı ve Günüşen (2014); yıldırmanın hemşirelik için önemli 
bir sorun olduğuna, işyerinde yıldırmanın son yıllarda dikkat çeken bir konu haline geldiğine vurgu yapmış-
lardır. Yıldırmanın yoğun olduğu kurumlarda çalışanların işten ayrılmayı düşündüklerini, motivasyonlarının 
düştüğünü ve verimliliklerinin azaldığını bildirmişlerdir. Hemşirelerin yıldırmayla ilgili hakları konusunda 
bilgilendirilmelerine, hemşireleri bireysel ve kurumsal olarak güçlendirecek önlemlerin alınmasına, hemşire-
lerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri çalışma ortamına ihtiyaçları bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. 
Konya’da bir Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerde mobing ve anksiyete düzeyini araştırmak 
için yapılan bir çalışmada 302 hemşire ile görüşülmüştür. Mobinge maruz hemşirelere mobing uygulayan kişi-
ler sorulduğunda; I. ve II. sırada doktorlar, III. sırada da hastalar bulunmuştur. Hemşirelerin (kendilerince) mo-
binge maruz kalma sebepleri sorgulandığında ise; I. Sırada nedeni olmadığını, II. Sırada yeteneklerinden do-
layı, III. Sırada kıskançlıktan dolayı mobinge maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Zonguldak İl Merkezi Kamu 
Hastanelerinde bulundukları kurumda en az 6 ay çalışan ve araştırmayı kabul eden 342 ebe ve hemşireye 
Bilgi Formu, Olumsuz Davranışlar Anketi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, 
tükenmişliğin üç boyutunun (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) mobing düzeyinden anlamlı 
düzeyde etkilendiği belirlenmiştir. İç Anadolu Bölgesinde orta büyüklükte bir il merkezindeki hastanelerde ez 
az 6 aydır çalışan 244 sağlık personeli ile yapılan bir araştırmada; yıldırmaya maruz kalma ile yaşam doyumu 
arasındaki ilişkide depresyonun aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda yıldırmaya maruz kalma-
nın yaşam doyumunu negatif ve anlamlı düzeyde, depresyonu ise pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediğini sap-
tamışlardır. Bu sonuç da yıldırmanın hem doğrudan hem de depresyon aracılığıyla yaşam doyumunu olumsuz 
etkilediğini göstermiştir. Nevşehir il merkezinde kamuya bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan ebe ve hemşirele-
rin mobing’e uğrama durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 142 katılımcı yapılan bir araştır-
mada; katılımcıların %12.7’sinin son altı ay içerisinde haftada en az mobing davranışlarından birine ya da bir 
kaçına maruz kaldıkları, mobing faktör boyutlarından itibara saldırıların diğer boyutlara göre yüksek olduğu 
ve % 41.5’i başka bir kurumda çalışmak istedikleri saptanmıştır. Mobinge uğrayan bireyler hem fizyolojik hem 
psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler. Ayrıca mobingin yoğun olduğu kurumlarda çalışanlar işten ayrıl-
mayı düşünmekte, motivasyonları düşmekte ve verimlilikleri azalmaktadır. Bu nedenle kadınların iş hayatında 
mobinge maruz kalmaları; iş hayatından çekilmelerine, toplum ve aile içindeki statülerinin olumsuz yönde 
etkilenmesine, buna bağlı olarak ülkenin sosyal ve kültürel gelişiminin olumsuz etkilenmesine sebep olmakta-
dır. Son yıllarda örgütlerde mobing uygulamalarının artması, hem çalışanlara, hem de örgütlere zarar vermesi 
önlem alma ihtiyacını ve bu olgu ile mücadele etme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Sonucunda çoğu kez 
ağır bedellerin ödendiği bu süreçle mücadelede en önemli nokta, soruna ilişkin farkındalığın artması, mağdu-
run kendisi tarafından olduğu kadar işveren, iş arkadaşları ve tüm toplum tarafından aynı önemin verilmesidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mobing, Yıldırma, Psikolojik Taciz, İş Hayatında Kadın, Hemşire 
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HEMŞİRELERİN YÜRÜTTÜĞÜ GÖZ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMININ İLKOKUL  
ÖĞRENCİLERİNİN GÖZ SAĞLIĞINI KORUMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Nükhet KIRAĞ, Ayla BAYIK TEMEL

Dünya’da 2010 yılı verilerine göre yaklaşık 285 milyon insan görme engelli ve engelli bireylerin 39 milyonu 
kör ve 246 milyonu ise düşük görme derecesine sahiptir. Görme engellilerin yaklaşık %90’ı gelişmekte olan 
ülkelerde yaşamını sürdürmektedir. Küresel olarak düzeltilmemiş kırma kusurları görme bozukluklarının te-
mel nedenidir, katarakt ise orta ve düşük gelirli ülkelerde körlüğün en başlıca nedenidir. Küresel çapta görme 
bozukluğunun başlıca nedenleri sırasıyla; miyop, hipermetrop, astigmatizm gibi düzeltilmemiş kırma kusurları 
(%43), katarakt (%33) hastalıklarıdır. Dünya Sağlık Asamblesi 2013 yılında evrensel göz sağlığı erişimi için 
2014-2019 eylem planını onaylamıştır. Bu plan kapsamında 2019 yılına kadar görme engelliliğinin %25 azal-
tılması hedeflenmiştir (6). Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre dünyada 5-15 yaş arası 12.8 milyon çocukta 
düzeltilmemiş kırma kusuru bulunmaktadır (7,8). DSÖ, “VISION 2020” programı içinde çocuklarda görme 
bozukluklarını ve körlüğün kontrolünü öncelikli olarak belirlemiştir (9). Amaç: İlkokul öğrencilerinde, göz 
sağlığını koruyucu davranışların geliştirilmesine yönelik eğitim programının göz sağlığını koruma davranış-
larına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma öntest-sontest düzeninde deneysel bir izlem çalış-
masıdır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve Ege Üniversitesi Hem-
şirelik Fakültesi Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Ayrıca deney ve kontrol grubuna alınacak öğrenci velilerine 
ve öğretmenlerine araştırma ile ilgili bilgi verilerek yazılı onam alınmıştır. Çalışma sonrasında kontrol grubu 
öğrencilerine göz sağlığı eğitim programı uygulanmış ve eğitim araç gereçleri de verilmiştir. Araştırma Nisan-
Kasım 2014 tarihleri arasında Aydın/Söke ilçesinde yer alan üç ilkokulda yürütüldü. Araştırma örnekleminin 
oluşturulmasında; yapılan power analiz ile çift yönlü önem düzeyine göre %5 yanılgı, %95 güven aralığında ve 
0.5 etki büyüklüğünde minimum örneklem büyüklüğü minimum 87 olarak belirlendi. Araştırmada 191 3. sınıf 
öğrencisi (deney grubu:98; kontrol grubu:93) yer aldı. Öğrencilere göz sağlığını koruyucu davranışların erken 
yaşlarda kazandırılmasının önemi, sosyal yaşamı etkileyen görme sorunlarının bu dönemde yaygın olması ve 
saptanmasının gereği ile çalışma ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri ile yürütüldü. Bu araştırmada 3. sınıf öğrenci-
lerinin örneklem grubuna alınmasında diğer nedenler de; bu yaş grubundaki öğrencilerin okuma yazma bilme-
leri, verilen eğitimi anlayacak bilişsel yeterliliğe sahip olmaları ve izlem süresi içinde aynı okulda 4. sınıf öğ-
rencisi olarak öğrenime devam etmeleridir. Öğrencilerin verileri sosyodemografik özelliklerini belirleyici veri 
formu, öğrencilerin ve ailelerinin çevresel ve göz sağlığı özelliklerini belirleyici veri formu, öğrencilerin göz 
sağlığı bilgi, tutum ve davranışlarını belirleyici veri formu, velilerin çocuğun göz sağlığıyla ilgili bilgi, tutum 
ve davranışlarını belirleyici veri formu, öğretmenlerin çocuğun göz sağlığına yönelik bilgi, tutum ve davranış 
düzeylerini belirleyici veri formu olmak üzere toplam altı form kullanılarak toplandı. Araştırmacı tarafından 
Precede Proceed modelden yararlanılarak göz sağlığını geliştirme programı ve eğitim materyalleri hazırlandı. 
Deney grubundaki öğrencilere dört haftada iki gün olmak üzere göz sağlığını koruyucu davranışların arttırıl-
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masına yönelik olarak düzenlenmiş eğitim programı uygulandı. Eğitim sırasında power point sunulardan yarar-
lanılmış, anlatım yöntemi soru cevap, oyun kartları, yaratıcı drama teknikleri, kitapçıkta yer alan egzersizlerin 
uygulanması gibi aktif eğitim yöntemleri ile desteklenmiştir. Eğitim programı kapsamında deney grubu öğren-
cilere göz sağlığı bilgilendirme kitapçığı, veliler için çocuk göz sağlığı anne baba bilgilendirme kitapçığı ve 
öğrencilere yönelik eğitim CD’si ile eğitim sürecinin güçlendirilmesi sağlandı. Kontrol grubu öğrencilere her-
hangi bir girişim uygulanmadı. Veriler;, t testi, ki kare analizi, yüzde, Mann Whitney U testi, Wilcoxon işaretli 
sıra testi, Mcnemar testi ve lojistik regresyon ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırma grubundaki öğrencilerin 
yaş ortalaması 9±.45 olarak belirlendi. Eğitim programı sonrası gözlük kullanan öğrencilerin deney grubunda 
tamamının, kontrol grubunda %53.3’ünün her zaman gözlüğünü taktığı ve bu farkın anlamlı olduğu saptandı 
(p<.05). Son izlem sonuçlarına göre deney grubunun %97.9’unun, kontrol grubunun %58.1’inin göz hekimine 
muayene olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu saptandı (p<.05). Deney grubu öğrencilerin göz sağlığı davra-
nışlarının (güneş gözlüğü takma sıklığının, görme sorununu bir büyüğüne söyleme sıklığının, ders çalışırken, 
televizyon izlerken, bilgisayar kullanırken ara verme sıklığının, haftalık açık havada geçirdikleri sürenin, göz 
sağlığı bilgi puanı düzeyinin, A vitamini içeren besin tüketiminin, haftalık toplam uyku süresinin) kontrol gru-
bu öğrencilerle karşılaştırıldığında son izlemde anlamlı düzeyde arttığı belirlendi (p<.05). Araştırma sürecinde 
haftalık açık havada geçirilen süre, haftalık A vitamini içeren besin tüketimi ve haftalık toplam uyku süresi 
değişkenlerine ait hedeflenen etki büyüklüğüne ulaşıldı. Lojistik regresyon sonucuna göre grup ve gözlük kul-
lanım durumunun göz hekimi muayenesine gitme davranışını etkileyen değişkenler olduğu belirlendi (p<.05). 
Deney grubunda yer alan öğrenciler kontrol grubunda yer alan öğrencilere göre 2.355 kat daha fazla, gözlük 
kullanan öğrenciler gözlük kullanmayanlara göre 5.194 kat daha fazla göz hekimine gitme davranışı göster-
mektedir (p<.05). Her iki değişken için p<.05 olduğu ve güven aralığı 1.0 içermediği için her iki riskin anlamlı 
olduğu görülmektedir. Modele göre bağımlı değişkenle bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi %7.5 
bulundu. Öğrencilerde göz hekimine gitmede, eğitim programına katılmanın ve gözlük kullanma durumunun 
etkisinin %7.5 etkili olduğu belirlendi. Sonuç: Precede Proceed modeli kullanılarak hazırlanan göz sağlığını ge-
liştirici eğitim programının deney grubu öğrencilerde göz sağlığını koruyucu davranışları kazandırmada etkili 
olduğu görüldü. Göz sağlığını koruyucu davranışlara yönelik hipotezler eğitim programı sonunda kabul edildi.  
 
Anahtar Kelimeler: İlkokul Çocukları, Göz Sağlığını Geliştirme Programı, Hemşirelik, Okul Sağlığı, Göz 
Sağlığı 
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ADÖLESAN SAĞLIĞI İÇİN YENİ BİR TEHDİT: NARGİLE!

Derya ADIBELLİ, Selvinaz SAÇAN

2000’li yıllar, bir yandan tütün kontrolünde yeni ve yükselen bir dönemi başlatırken diğer yandan tütün kont-
rolüne tehdit niteliğinde yeni bir eğilime tanıklık etmektedir. Eski tütün kullanım şekillerinden biri olan ve 20. 
yüzyılda yerini sigaraya terk etmiş olan nargile kullanımı, son yıllarda birçok ülkede eş zamanlı olarak salgın 
düzeyinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde dünya genelinde her gün 100 milyon insanın nargile kullanarak tütün 
tükettiği tahmin edilmektedir. Amaç: Ergenlik çağında bulunan gençler, içinde bulundukları dönemin kimlik 
karmaşası ve kendilerini kanıtlama çabası nedeni ile yeni olan ve dikkat çeken ürünleri kullanmaya daha 
yatkındır. Endüstriyel açıdan bakıldığında ise, tütün endüstrisi nargile kullanımının yükselen popülaritesini, 
hedef noktasındaki genç nüfuslar için kaçınılmaz bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu çalışma ile gençler 
arasında hızla yayılan nargile kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada alan yazında 
nargile kullanan bireylerle ilgili çalışmalar ve nargile kullanımının adölesanların sağlığı üzerindeki etkisi ile 
ilgili konuların neler olduğunun belirlenmesine çalışılmıştır. Alan yazın bilgileri ışığında mevcut durum ortaya 
konularak yapılabilecek çalışmalarla ilgili öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Nargile harmanlarında bitkilerden 
doğal olarak elde edilen aromalar kullanılabildiği gibi bitki özleri taklit edilerek tamamen sentetik yollardan 
elde edilen kimyasal aromalar da kullanılmaktadır. Aromaların en yaygın olanları; elma, kavun, cappucino, 
kahve, şeftali, vişne, çilek, limon, portakal, gül, muz, nane ve üzümdür. Aromaların uçmaması için tutucu 
olarak solvent türleri, aromaların yüksek sıcaklığa dayanması için kimyasal maddeler ve sadece saf tömbeki 
tütününden yapılan nargileler hariç bütün nargile imalatında gliserin, nargilelik tütün mamülün bozulmasını, 
küflenmesini önlemek ve son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruması için sodyum benzoat kullanıl-
maktadır. Çok sayıda katkı maddesi içeren ve daha çok gençleri hedef alan yeni nargile salgını, sadece kuru 
tütün yaprağı içeren, içimi sert klasik nargile ürününe (tömbeki) dayalı değildir. Bu yeni salgın, maassel veya 
aromatik nargile tütünü denen nargile ürününe dayalı olup, ülkemizde 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bu ürün, tü-
tünün yanı sıra şeker melası (şeker imalatının %50’ye varan oranlarda şeker içeren şurup özellikli artık ürünü), 
bal, vanilya, likör, mentol, gliserin, değişik meyve aromaları gibi tat, koku ve kolay solunabilirlik sağlayan 
katkı maddeler içerir. Nargile kullananların maruz kaldığı CO miktarı sigara kullananlara göre daha yüksek-
tir. Kobalt, kurşun, krom gibi ağır metaller ve zifir de, nargile dumanında sigara dumanına göre daha yüksek 
miktarlarda bulunmaktadır. Bir nargile oturumu sırasında solunan duman miktarı bir sigara içimiyle solunan 
duman miktarından 49 kat daha fazladır. Nargile dumanı, toksik olan uçucu aldehitlerden (formaldehit, ase-
taldehit,…) sigara dumanına göre daha zengindir. Uluslararası Kanser Savaş Kurumu, “formaldehit”i, 1. grup 
karsinojen olarak tanımlamış, nazal sinüs kanseri, nazofarenks kanseri ve lösemiye neden olduğunu duyur-
muştur. Nargileye katılan şekerli ve meyve aromalı maddeler, dumanın kimyasal kompozisyonunu değiştirerek 
toksik aldehitleri %60 oranında artırmaktadır. Asetaldehit nikotin ile sinerjik etkileşime girmekte ve özellikle 
ergenlik döneminde nikotin bağımlılığı oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Günümüzde dünya genelinde 
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nargile kullanımı gittikçe artmakta, bu artış özellikle gençleri ve ergenleri etkilemekte, nargile kafeler aracılı-
ğıyla da hızla yayılmaktadır. Dumanın su içerisinden geçmesi, suyun filtre edici ve soğutucu etkisi, kullanım 
aralıklarının uzunluğu gibi özellikler ve algılamalar nedeniyle kullanıcılar nargilenin tütün kullanımı ile ilişkili 
sağlık sorunları açısından sigara kullanımına göre daha az risk oluşturduğunu düşünmektedir. Nargile, gençler 
tarafından arkadaşları ile birlikteyken keyif için içtikleri ve sosyalleşme gereksinimlerine hitap eden, arkadaş 
ortamlarına kabulü kolaylaştırıcı bir ürün olarak algılanmaktadır. Rengarenk görünüme sahip çeşitli nargile 
takımları, dekor, çalınan müzikler ile genç nüfus için egzotik bir ortam yaratan işletmeler, sosyal olarak genç 
nargile tüketicilerinin ve arkadaşlarının toplandıkları popüler ortamlardan biri haline gelmiştir. Nargilenin 
sağlık üzerine etkilerine bakıldığında; akciğer, ağız, mesane, özofagus ve mide kanseri, KOAH (Kronik Obs-
trüktif Akciğer Hastalığı), bronşit, amfizem ile doğrudan ilişkili olup, solunum yolu problemlerine ve kalp 
hastalıklarına neden olmaktadır. Kullanımda aynı ağızlığı paylaşmaktan ve ağızlıkların iyi steril edilmeme-
sinden dolayı; tüberküloz, herpes, hepatit ve AIDS gibi bulaşıcı enfeksiyonlar sık görülebilmektedir. Nargile, 
diğer tüm tütün ürünlerinde olduğu gibi yüksek dozda ve uzun süreli tütün dumanı inhale etmeye bağlı olarak 
dolaşım bozukluğuna sebep olduğu için, özellikle ellerde egzemaya sebep olmaktadır. Onlarca kişinin nefes 
alıp vermesinden dolayı marpucun içinde ve duvarlarında bir mikrop ve bakteri tabakası oluştuğu ve solunum 
yoluyla bir kişiden diğerine geçebildiği için, ortak kullanımda “sipsi” olarak adlandırılan değiştirilebilir ağız-
lıklar kullanılarak hijyen sağlanmaya çalışılsa da gerçekte bir hastalık bulaşma riskini azalmamaktadır. Sonuç 
ve öneriler: 20. yy da tütün kullanımının başlangıç ürünü sigara olması nedeniyle tütün dumanının hastalık 
yapıcı ve öldürücü etkileri ağırlıklı olarak sigara üzerinden gösterilmiştir. Nargile kullanımının toksik içeriği 
ve hastalık yapıcı etkileri sınırlı düzeyde çalışılmıştır. İnsanlar genel olarak nargilenin sağlığa olan etkileri hak-
kında çok az bilgiye sahiptir ve nargilenin daha az zararlı olduğuna inanmaktadır. Nargile kullanımına ilişkin 
başka bir yanlış algı ise, nargileyi her gün içmeyip ara sıra içmenin herhangi bir olumsuz sonuca sebep olmaya-
cağıdır. Dünya ve ülkemiz gençliğinde son yıllarda artan ve salgın hale gelen nargile kullanımını önlemek için; 
gençlerin nargile içimine yönelik bilgi, tutum ve davranışları, nargile kullanımı hakkındaki algılamaları tespit 
edilmeli, kullanıma yönelik davranış değişikliği için sağlık eğitimleri ve gençlerle beraber nargile kullanımını 
önleyici kampanyalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Sağlık, Nargile  
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2000’Lİ YILLARDA KONTRASEPSİYONDA YENİLİKLER, GÜNCELLİKLER

Esra VERİM, Ahsen ŞİRİH

Bu çalışmada amaç son yıllarda üzerinde çalışılan kontraseptif yöntemleri belirtmektir. Kontrasepsiyon saye-
sinde doğumların aralıklarının artması ve gerektiğinde sınırlandırılması kadın sağlığını koruyan faktörlerden-
dir. İdeal bir kontraseptif güvenli, etkili, cinsel ilişkinin zamanlamasından bağımsız, geri dönüşümlü, ucuz, 
ulaşılması kolay, kabul edilebilir olmalıdır. Geçmişten günümüze kontrasepsiyon için pek çok yöntem bu-
lunmuştur. Bu çalışmada ele alınacak Doğum Kontrolünde yeni yöntemler; I-Hormonal Yöntemler: Kadın 
Kondomu, Vajinal halkalar (ring), Kontraseptif bant (transdermalkontraseptif), II- Bariyer Yöntemler: Vajinal 
sünger (sponge), Lea kalkanı (shield), III- Kontraseptifașılar (immünokontrasepsiyon) olarak saptanmıștır. 
Kadın Kondomu ilk kez 1992 yılında Avrupa’da piyasaya sürülmüştür. Eşleri kondom kullanmayan kadınla-
rın cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmasını ve fertilitesini kendisinin kontrol etmesini sağlamaktadır. 
Kadın kondomları lateks veya poliüretan bir kılıf ile iç ve dış olarak iki değişik boyda halkalardan oluşur. 
Halkalardan küçük olanı kılıfın kapalı ucunda bulunur ve vajina içinde serviksi örtecek şekilde yerleştirilir. 
Açık ve tek büyük halka ise vulvada kalır. Kadınlar tarafından çok yaygın kullanılmamaktadır. Vajinal Halka 
(Nuva Ring) 2001’de üretilmiş ve 2002’de kullanılmaya başlanmıştır. Östrojen ve progestron içeren ya da 
sadece progestron içeren tipleri vardır. Bu hormonlar vajinal mukozadan emilir. Her halka üç hafta vajinada 
bırakılır ve bir hafta ara verilir. Kadın kendisi yerleştirir. Yöntemi ilk uygulamaya başlama adetin ilk beş günü 
içinde olmalıdır. Bir hafta ek bir yöntem kullanılır. En sık görülen yan etkisi akıntı ve vajinittir. Halkanın düş-
me olasılığı vardır. Geri dönüşümlü bir yöntemdir ve çıkarılınca hemen gebe kalınabilir. Ülkemizde yaygın 
olarak kullanılan yöntemler arasında değildir. Transdermal Kontraseptif Sistem (OrtoEvra, Patch, Yama) 2002 
yılında kullanılmaya başlanmıştır. Abdomenin alt bölgesine, kolun üst dış kısmına, kalça ve göğüs bölgesine 
uygulanabilir. Bir yama bir hafta süre ile uygulanır ve üç hafta süre ile aynı günlerde yama değiştirilir. Ancak 
yama uygulama yerlerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Deri irritasyonu yapabilir.Bir hafta ara verilir bu 
ara verilme döneminde genellikle çekilme kanaması görülür. Banttan emilen hormonların kandaki seviyesinin 
sabitlenmesi zaman alır. Bu nedenle uygulamanın ilk bir haftasında ek bir yöntemle korunma gerekmektedir. 
Kombine hormonal yöntemlerle aynı etki ve yan etkilere sahiptir. Ülkemizde henüz kullanımına başlanma-
mıştır. Vajinal Sünger ve diyafram (Lea Kalkanı)küçük yumuşak yastık şeklinde tek kullanımlık ve poliüretan 
süngerden yapılmış bir kontraseptiftir. İlişkiden önce vajinaya yerleştirilir ve ilişkiden altı saat sonra çıkarılır. 
Serviksi mekanik olarak kapatır. Diyaframı spermisitlerle birlikte kullanmak gerekir.Kullanımdan önce pelvik 
muayene ile uygun büyüklükte diyafram seçilir ve uygulama tekniği öğretilir. Alerjik reaksiyona neden olabi-
lir. Temiz koşullarda takılması gerekir. 30 saatin üzerinde vajinada bırakılmamalıdır.Uzun süre kullanımlarda 
toksik şok riski artmaktadır. Ülkemizde henüz kullanılmamaktadır. Histeroskopi ile tüplerin kanalının tıkan-
ması: Histeroskopi ile Essure denilen paslanmaz çelik, nikel ve titanyumdan yapılan spiral şeklinde bir cihaz 
rahim içerisinden kanalların girişine yerleştirilir. 3 ayda etkisi başlar. Bu nedenle ilk üç ay ilave bir doğum 
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kontrol yöntemi önerilir. 3 ay sonra kontrol amaçlı histerosalfingografiçekilmelidir. % 98-99 başarı şansı var-
dır. Anestezi olmadan uygulanabilir. Kanalların tekrar açılma şansı yok. İşlemden sonra pişmanlık durumunda 
ancak tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olunabilir. Şişman, karın içerisinde yapışıklıkları olan ve ameliyatı 
kaldıramayacak kadınlar için uygun bir yöntemdir. Dünyada 2002 yılından beri uygulanmaktadır. Ülkemiz-
de uygulanmamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar bunların arasına hormonal erkek kontrasepsiyonunu-
da (ilaçlar ile) eklemeye çalışmaktadır. Doğum kontrolünde erkeğin rolünü arttırma ve geri dönüşü olan bir 
kontrasepsiyon yöntemi geliştirme çabaları sonunda hormonal erkek kontraseptifleri de ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Erkekler üzerinde yapılan çalışmalar : 1. Testestoron hormonu düzeyini düşürmesi ile geçici olarak 
sperm üretiminin baskılanması ya da azaltılması üzerinde çalışılmaktadır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre 
tamamen sperm yapımını baskılamaya gerek olmadığı görülmüştür. Sentetik olarak testestoronun enjeksiyon, 
implant, transdermal yama veya krem formları geliştirilmiştir. Testesteron tek başına veya kombine uygulama 
(progestin, anti androjen veya östrojenle birlikte ) yapılabilmektedir. 2. Erkeklerde sperm üretimini durdurma-
yı hedefleyen aşılar üzerinde çalışılmaktadır. 3. Sulfasalazineülseratif kolit tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 
Sperm sayısı ve motilitesini etkilemektedir. Geri dönüşümlü ve etkili bir yöntem olabilir. 4. Vasdeferensetıkaç 
uygulama :Lokal anestezi altında enjeksiyon ile kauçuk, esnek, slikon, poliüretan bir tıkaç vasdeferense yer-
leştirilir. Dört yıl süre ile geri dönüşümlü sterilizasyon olanağı sağlar. 5. Hipertansiyon tedavisinde rutin olarak 
kullanılan Nifedipine, spermin fertilizasyon sırasında ovumapenetrasyonunu engelleyerek gebelikten koruyan 
bir ilaçtır. 6. Kasık bağı: Lokal ısı sağlayarak veya başka mekanik girişimler ile kronik hipertermi oluşturarak 
sperm sayısını azaltmaktadır. 7. Elektronik Doğum Kontrolü : Çin’de, erkekler için elektronik doğum kontrol 
yöntemi geliştirilmiştir. Spermleri öldüren elektronik dalgalar yayan çağrı cihazı büyüklüğündeki bir alet, 
erkek iç çamaşırına yerleştiriliyor. Cihazın 1 saat çalıştırılması, erkekte bir ay kadar spermleri öldürmeye 
yetiyor. Kadınlar için üzerinde çalışılan yöntemler : Hormonal olarak çıkarılabilir implantlar, DMPA’ya alter-
natif uzun etkili levonogestrelbutoate içeren enjeksiyonlar, vajinal halkaların hem sadece progesteron hem de 
kombine hormon içeren formlarının dünyada kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca kadınlara 
yönelik RİA, Kadın Kondomu, Sünger, Diyafram, Lea kalkanı, Spermisid ve Aşılar üzerinde çalışmalar de-
vam etmektedir. Sonuç : Kontrasepsiyonda her zaman için kadınların kullanımına yönelik yöntemlererkeğe 
yönelik yöntemlerden fazladır.Kadınlara yönelik en az yan etkisi olan kullanımı kolay yöntemler üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir.Gelecekte erkekler için uygulanması düşünülen ve üzerinde çalışmalara devam 
eden hormonalyöntemler bulunmasına rağmen onaylanıp piyasaya sürülmüş bir kontraseptif henüz yoktur.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Erkek Kontrasepsiyonu, Kadın Kontrasepsiyonu 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Mehbare İFTAR, Güngör GÜLER

Üniversite yılları, ergenliğin karmaşasına ek olarak evden ve aileden ayrılma, yeni bir çevreye uyum, flört 
ilişkileri, bir mesleğe aday olma, iş bulmaya ilişkin belirsizlikler gibi birçok sorunun olduğu yıllardır. Ayrıca, 
bu yıllar üreme sağlığı sorunları başta olmak üzere, madde kullanımı, beslenme bozuklukları, ruhsal sorunlar 
ve riskli davranışların sıklıkla görüldüğü bir dönemdir. Bu dönemde özellikle öne çıkan problemlerden birisi 
de şiddettir. Şiddet son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük artış gösteren önemli bir sorun-
dur. Bilişsel, sosyal ve duygusal değişimlerin meydana geldiği üniversite yıllarında yaşanan romantik ilişkiler 
bireyin gelişiminde önemli rol oynar. Romantik/flört ilişkileri, birey için hoş yaşantı ve duygular barındırırken, 
kimi zaman bu ilişkilerde istismar ve şiddet gerçekleşebilmektedir. Türkiye’de flört eden çiftler arasındaki 
şiddetin ele alınması çok yeni olup, konuya ilişkin literatür oldukça sınırlıdır. Oysa küreselleşen dünyada de-
ğişen sosyo kültürel özellikleriyle birlikte Türkiye’de flört eden gençlerin oranı hızla artmaktadır. Bu ilişkiler 
sırasında yaşanabilen flört şiddeti riski sağlıklı bir toplum ve gelecek için flört şiddetinin toplumsal bir sorun 
olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülen şiddetin 
tanımlanması, risk gruplarının belirlenmesi ve bu risk gruplarına yönelik önleyici politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin flört döneminde şiddete 
yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Üniversiteöğrencilerinin, flört şiddetine 
yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik kesitsel tipteki çalışmanın evrenini, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi’nde 2014-2015 eğitim öğretim yılında il merkezindeki fakülte ve yüksekokullardaki toplam 
16160 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme evrenin bilindiği durumlarda kullanılan formülden yararlanarak 
tabakalı örnekleme yöntemi ile 645 öğrenci alınmıştır. Örnekleme alınacak öğrencilerin seçiminde cinsiyet, 
okudukları bölüm ve sınıf dikkate alınmış, seçim işlemi öğrencilere araştırmanın amacı ve yararlarına ilişkin 
bilgi verilerek gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Verileri toplanmadan önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesinden gerekli Etik Kurul ve Kurum izinleri alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi 
Formu veYumuşak tarafından ülkemizde geçerlilik ve güvenirliği yapılmış “Flört Şiddetine Yönelik Tutum 
Ölçekleri” aracılığı ile toplanmıştır. Bu ölçekler; “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tu-
tum Ölçeği”, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Flört Şiddetine Yönelik Tutumlar Ölçeği”, “Kadının Flörtte 
Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik 
Tutum Ölçeği” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.Ölçeğin değerlendirilmesinde her bir ölçeğin ayrı 
ayrı toplam puan ortalaması alınmakta, puan ne kadar yüksekse o alandaki şiddet tutumu da o ölçüde yüksek 
olarak değerlendirilmektedir. VerilerSPSS 20,0 paket programında veri tabanı oluşturularak ortalama, yüzde 
dağılımları,Kruskall-Wallis Waryans Analizi ve Mann Whitney U testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bul-
gular: Araştırmaya alınan öğrencilerin % 53,6’sı erkek, % 46,4’ü kızdır ve çoğunluğu 20-22 yaş grubundadır 
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(% 60,1). Çekirdek aileye sahip olanların oranı %76 ve en fazla iki-üç kardeşleri (%38,6) vardır. Öğrenim 
gördükleri okullara göre%18’i eğitim fakültesinde, % 17,7’si meslek yüksekokulunda, % 15,3’ü ise iktisadi 
ve idari bilimler fakültesinde okumakta olup,% 19,9’u birinci sınıfta, %36,1’i ikinci sınıftadır. Sigara kullanan 
öğrenciler % 37,4 iken, kullanmayanlar % 62,6 oranındadır. Öğrencilerin dörtte birinden fazlası(% 28,5) ai-
lelerinde şiddet davranışı olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %51,6’sı şuanda devam 
eden flört ilişkisi olduğunu ve %52,9’u bu flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığını %52’si ise flört ilişkisinde 
şiddet uyguladığını belirtmiştir. Öğrencilerin geçmişte yaşadıkları flört ilişkilerindeki şiddet durumu incelen-
diğinde ise, %43,7’si geçmişte flört şiddetine maruz kaldığını, %39,9’u geçmişte flört şiddeti uyguladığını 
belirtmiştir. Öğrencilere geçmiştekive şimdiki ilişkilerinde maruz kaldıkları ve uyguladıkları şiddet türleri 
sorulduğunda ise, hem geçmişteki hem de şimdiki flört ilişkilerinde en fazla duygusal şiddete maruz kaldık-
larını ve uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Tüm ölçek gruplarında erkek öğrencilerin şiddete yönelik tutum 
puanları kız öğrencilerden anlamlı şekilde daha yüksektir (p<0,05). 17-19 yaş grubundaki öğrencilerin puan 
ortalamaları diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olmakla birlikte aralarındaki fark anlamlı değildir (p>0,05).
Tüm ölçek gruplarında aile tipi ileşiddet tutum puanları arasında parçalanmış aile lehine anlamlı bir fark vardır 
(p<0,05). Kardeşi olmayan öğrencilerin kadının ve erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum 
puanları daha yüksektir (p<0,05). Okul türü ile şiddet tutum puanları arasında tüm ölçek gruplarında anlamlı 
bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Teknik eğitim fakültesi, fen fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri en 
fazla şiddet tutum puanına sahiptir. Devam edilen sınıf ile şiddet tutum puanları arasında yapılan karşılaştır-
mada birinci sınıfta okuyan öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sigara kullanan öğrencilerin 
şiddet tutum puanları tüm ölçeklerde içmeyenlere göre daha yüksek iken, alkol kullanan öğrencilerin yalnızca 
kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05). Aile içi 
şiddet durumuna göre öğrencilerin şiddet tutum puanları karşılaştırıldığında, ailesinde şiddet olan öğrencilerin 
şiddet tutum puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde diğerlerinden yüksek bulunmuştur (p<0,05). Flört 
ilişkisinde şiddete maruz kalan öğrencilerin kadının flörtte uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete yönelik 
tutum puanları ve erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum puanlarının daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05). Geçmişteki flört ilişkisinde şiddet uygulayan öğrencilerin şiddet tutum puanları 
tüm ölçeklerde uygulamayanlardan daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, araştırmanın sonucunda geç-
mişteki flört ilişkisinde şiddete maruz kalan öğrencilerin şimdiki flört ilişkisindede şiddet uyguladıkları orta-
ya çıkmıştır(p<0,05). Tartışma veSonuç:Araştırmanın sonucunda, şiddetle ilgili tutumların öğrencilerin bazı 
özellikleri ile ilişkili olduğu, özellikle erkek öğrencilerde, parçalanmış ailelerde ve aile içi şiddet varlığının 
ön planda olduğu öğrencilerde, sigara ve alkol kullananlarda şiddet tutumlarının daha yüksek olduğu bulun-
muştur.Bu sonuçlardan yola çıkarak bu gençlerin risk grubu olarak ele alınması gerektiği düşünülmektedir. 
Partnerlerine şiddet uygulayan öğrencilerin çoğu geçmişlerinde şiddete maruz kalmıştır. Flört ilişkileri de-
vam ederken şiddete maruz kalan gençlerin aynı zamanda şiddet uyguladıkları da görülmektedir. Bu sonuçlar 
da bize öğrenilen bir davranış olan şiddetin, özelliklede toplumumuzda oldukça yeni bir kavram olan flört 
şiddetinin gençler arasında oldukça yaygın bir davranış olduğunu göstermektedir. Sosyal ve kültürel birçok 
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nedene bağlı olan şiddet davranışının önüne geçmek için sağlık başta olmak üzere birçok sektörün işbirliği 
gerekir. Özellikle şiddet tutumları yüksek olan risk grubundaki gençlere toplum sağlığı hemşireleri tarafından 
danışmanlık hizmeti verilerek, eğitim ve farkındalık kazandırılarak şiddet döngüsünün kırılmasına, geleceğin 
sağlıklı ebeveynlerinden ve sağlıklı ailelerden oluşan sağlıklı bir topluma önemli oranda katkı sağlanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gençlik, Şiddet, Flört Şiddeti, Hemşirelik 
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ KARDEŞE SAHİP NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR

Selvinaz SAÇAN, Yasemin AYDOĞAN, Arzu ÖZYÜREK
 

Özel gereksinimli çocuğa sahip aileler, bu çocukları ile ilgili sorunlarla mücadele ederken, normal gelişim gös-
teren çocuklarını göz ardı edebilmektedirler. Ancak, özel gereksinimli çocuklar kadar normal gelişim gösteren 
kardeşler de, anne babalarının veya kardeşlerinin yaşadıklarına benzer sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. 
Özel gereksinimi olmayan ve normal gelişim gösteren kardeşler, anne babalarının engelli kardeşe ayırdıkları 
zamanı ve ilgiyi, anne balarının kendilerini reddetmeleri olarak algılayarak gücenip kızabilmekte hatta anne 
baba, engelli kardeşle daha fazla ilgilendiği için, onun kendisinden daha fazla sevildiğini düşünerek kıskançlık 
duyabilmekte, özel gereksinimli kardeşin fiziksel görünüşünü ya da davranışlarını taklit edebilmektedirler. 
Böylece normal gelişim gösteren bu çocuklar gelişim geriliği gösterebilmekte ya da tam tersine “mükemmel” 
bir çocukmuş gibi davranabilmektedirler. Yaşanan bu durum, özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin kar-
şılaştıkları güçlüklere bir yenisinin eklenmesine ve bakım yüklerinin artmasına neden olabilmektedir. Amaç: 
Bu çalışma ile özel gereksinimli kardeşi olan normal gelişim gösteren çocukların, yaşadığı sorunlara, başta 
anne babaları olmak üzere, eğitimciler ve alanda çalışan uzmanların ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmak ve 
normal gelişim gösteren bu çocukları güçlendirerek hem kendi gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine 
hem de engelli kardeşleri ile sağlıklı ilişkiler kurarak onların gelişimlerine katkı sağlamalarının desteklenmesi 
konusuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada alan yazında özel gereksinimli bireylerle ilgili 
çalışmalar ve bu çalışmalarda normal gelişim gösteren kardeşlerle ilgili konuların neler olduğunun belirlenme-
sine çalışılmıştır. Alan yazın bilgileri ışığında mevcut durum ortaya konularak yapılabilecek çalışmalarla ilgili 
öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Özel gereksinimli bir kardeşle birlikte yaşamak, normal gelişim gösteren 
çocukların günlük yaşamlarında pek çok yönden değişikliğe yol açmakta, psikolojik uyum ve gelişimlerinde 
sorunlara neden olabilmektedir. Çocuklar, kardeşlerinin kendisi yüzünden bu durumda olduğunu düşünerek 
suçluluk hissedebilmekte, kardeşinde olan farklılığın neden onda olmadığını düşünerek birtakım yanılgılara 
düşebilmekte ve olumsuz duygular yaşayabilmektedir. Çocuklar arasında kardeş kıskançlığı yaşanabilmekte ve 
bu durum ebeveynlerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır. Özel gereksinimlilik durumu ve özel gereksinimli 
kardeşinin yaşına bağlı olarak, normal gelişim gösteren kardeşler toplumun olumsuz tutum ve davranışları 
ile karşılaşabilmekte ve bu duruma çeşitli tepkilerde bulunarak karşılık vermektedirler. Bu tepkiler genelde; 
utanma, sıkılma, arkadaşlık kurmaktan kaçınma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Dünya’da özel gereksinimli 
bireylere yönelik yapılan ilk araştırmaların toplumun bakış açısı ve farkındalığına yönelik olduğu ve toplumda 
özel gereksinimli bireylere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yer aldığı görülmektedir. Özellikle 1980’li 
yıllardan sonra özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları güçlüklere yönelik araştırmaların başladığı 
dikkati çekmektedir. Engelli kardeşi olan çocuklarla yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır ve mevcut araştır-
maların sonuçlarına göre uzmanlar ve araştırmacılar, engelli çocuklar kadar onların en büyük rol modeli olan 
normal gelişim gösteren kardeşlerinin de özel anlayışa, dikkate ve desteğe ihtiyacı olduğunu, birçok alanda 
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güçlendirilmeleri gerektiğini belirtmektedirler. Sonuç ve Öneriler: Çocuğun doğduğu andan itibaren sağlıklı 
büyüyüp gelişebilmesi ve topluma uyum sağlayabilmesinde ailenin yeri oldukça önemlidir. Aile içi etkileşimi 
değerlendirmede bir sistem olarak aileye tüm fertleriyle bir bütün olarak bakmak, tek tek bireyler arasındaki 
ilişkilerin nasıl olduğunu ve birbirlerine ne şekilde tepki verdiklerini bilmek gereklidir. Çünkü ailedeki her bi-
rey bir diğeri ile daima etkileşim halindedir ve bu etkileşim çift yönlüdür. Aile sistemindeki alt sitemlerden biri 
de kardeş alt sistemidir. Kardeş ilişkileri tıpkı anne baba ilişkileri gibi sonu olmayan bir ilişkidir ve kardeşler 
arasında kurulan fiziksel ve duygusal bağ sayesinde çocuklar ilk sosyal ilişkilerini yaşarlar. Elde ettikleri ilk bu 
deneyimleri diğer sosyal ilişkilerinde de kullanırlar. Kardeşlerden birinin özel gereksinimli olması, kardeş iliş-
kisinin niteliğini etkiler. Kardeş ilişkilerinin önemli belirleyicilerinden biri de ebeveyn davranışlarıdır. Bu an-
lamda ebeveynlerin özel gereksinimli çocukları ile diğer çocukları arasında ilgi, iletişim, paylaşım ve sevgiyi 
eşit dağıtmaya dikkat etmeleri konusunda eğitim almaları ve bilinçlenmeleri gerekmektedir. Özel gereksinimli 
çocuklar ve normal gelişim gösteren kardeşlerinin ilişkileri incelendiğinde, normal gelişim gösteren kardeş-
lerin duygularını ifade etmelerine fırsat verilmesi, kardeşinin engeli konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve 
bu çocukların güçlendirilerek engelli kardeşi ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerinin desteklenmesinin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde geliştirilmesi ve topluma ka-
tılımlarının sağlanmasında aile içi ilişki ve etkileşimlerinin sağlıklı olması gereklidir. Her bireyin, aile içinde 
karşılanmasını istediği duygusal yakınlık, bağlılık, güven, şefkat gibi psikolojik ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman 
özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerde görmezden gelinebilen veya ihtiyaçları çoğunlukla ertelenen normal 
gelişim gösteren çocukların da çocuk hakları kültürü bilinci içerisinde, haklarının güvence altına alınması, 
sağlıklı gelişimine destek olunması yolu ile kardeşler arasında sağlıklı bir ilişki kurulduğu takdirde, bu iliş-
kiden hem özel gereksinimli çocuk hem de normal gelişim gösteren kardeşler, dolaylı olarak da ebeveynlerin 
faydalanması mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Çocuk, Kardeş İlişkileri, Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aile 
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ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Mustafa TALAS, Nalan GÖRDELES BEŞER

Bu çalışma; ergenleri suça iten faktörleri incelemek, ergenlerin psiko-sosyal gereksinimlerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamına; Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlköğretim Okullarının 
7-8. sınıflarında ve Liselerde eğitim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden ergenler alınmıştır. Çalışma-
da veriler Bilgi Formu, Kişilerarası İlişkiler Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Güçler ve Güçlükler An-
keti ve Kısa Semptom Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Ergenlerin sosyo-demografik özellikler sayı ve 
yüzde ile belirtilmiştir. Daha sonra sosyo-demografik özellikler ile ölçek puanları ayrı ayrı Kruskal Wal-
lis ve Mann Whitney U testi, Ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre; ergenlerin di-
siplin cezası alan ve yasal problemleri olan ergenlerin diğerlerine göre daha fazla psikososyal problemle-
ri vardır, olumsuz iletişim tarzı kullandıkları, aile içi iletişim problem çözmede sıkıntı yaşamaktadırlar.  
 
Anahtar Kelimeler: Ergen, Aile, İletişim, Ruh Sağlığı, Suça İten Faktörler 



145

LİSE ÖĞRENCİLERİ OKUL MECLİS BAŞKANLARINI NASIL SEÇİYOR?

Selvinaz SAÇAN, Yasemin AYDOĞAN, Murat KORKMAZ

Okul meclis başkanlığı seçimi; ilköğretim ve lise çağındaki genç bireylere demokrasi, seçme seçilme bilincini 
aşılamak amacıyla düzenlenen, öğrencilerin kendi temsilcilerini seçtikleri bir uygulamadır. Demokrasi bilinci 
kazanmış bireylerin çokluğu o ülkenin demokrasi seviyesi ile yakından ilişkilidir. Demokratik yaşam süre-
cinde söz konusu bilincin oluşmasında katılım en önemli konulardan biridir. Son yıllarda gençlerin sosyal ve 
politik hayata aktif katılımlarını teşvik etmek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öncelik haline gelmiştir. 
Çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan gençlerin aktif katılımları yetişkinlik dönemindeki katılım 
durumlarının önemli bir belirleyicisidir. Bu anlamda okul ve eğitim programlarının temel görevlerinden biri, 
çocuk ve gençlere demokratik yaşam kültürünü ve demokratik değerleri kazandırmaktır. Öyle ki, bilim insan-
larının konuya ilişkin çeşitli çalışmalar yapması ideal uygulamaları oluşturma bakımından önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak konu ile ilgili literatür tarandığında ülkemizde bu konudaki çalışmaların 
son derece sınırlı hatta yok denecek kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Amaç: Bu araştırma, lise öğrencilerinin 
okul meclis başkanı seçim tutumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesin-
de lise öğrencilerinin okul meclis başkanlarını seçme tutumlarının; yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne-
baba öğrenim düzeyi, aile gelir düzeyi gibi değişkenlerden etkilenip etkilenmediği incelenmiştir. Yöntem: 
Tanımlayıcı türde olan bu araştırma, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Aydın il merkezinde bulunan liselerde 
öğrenim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden çalışma için gönüllü olan ve veri toplama araçlarını tam olarak 
dolduran 1380 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından oluşturulan demogra-
fik bilgi formu ve 5’li likert tip ölçek kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 18.0 
paket programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında; betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, 
Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra Test, Anova ve t-test analiz-
lerinden yararlanılmıştır. Kullanılan ölçeğin Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,928 değeri elde edilmiştir. 
Bu değer sonrasında araştırmada kullanılan anketin ve ölçme aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır. 
Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Ankette kullanılan ölçekli sorular 
faktörlere ve alt boyutlara ayrılarak daha ileri düzeye taşınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 
demografik özelliklerini incelediğimizde; % 59’unun kız, % 41’inin erkek, % 63’ünün 15-16 yaş, % 35’inin 17 
yaş ve üstü, % 2’sinin ise 13-14 yaş grubunda olduğu, % 33’nün 9. sınıf, % 33’ünün 10. sınıf ve % 34’ünün 11. 
sınıfta öğrenim gördüğü, % 37’sinin mesleki ve teknik anadolu lisesi, % 24’nün anadolu lisesi, % 13’nün lise, 
% 10’nun imam hatip lisesi, % 6’sının fen lisesi, % 5’nin güzel sanatlar lisesi ve % 4’nün sosyal bilimler lise-
sine devam ettiği, ailelerinin % 31’nin 2501 TL ve üzeri , % 30’nun 951- 1500 TL, % 23’nün 1501-2500 TL ve 
% 15’nin de 950 TL ve altı aylık gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Okul meclis başkanlığı seçim tutumlarına 
baktığımızda; okul meclis başkan seçimi ile ilgili öğrencilerin verdikleri cevaplar 4 faktörel alt boyuta yük-
lenmiştir. Bunlar; okul başkanının sosyal olması, temsil yeteneğine sahip olması, fiziksel özelliklerinin önemi 



146

ve okul meclis başkanı olmayı istemesi olarak sıralanabilir. Erkek öğrenciler tarafından okul meclis başkanın 
sosyal bir kişi olması ve okul başkanı olmak istememe faktörleri önemsenirken, kız öğrenciler tarafından okul 
başkanının fiziksel özellikleri ve temsil yeteneğinin daha fazla önemsendiği belirlenmiştir. Yaş grubuna göre sa-
dece okul başkanının temsil yeteneğine sahip olma alt boyutu 15-16 yaş grubu öğrenciler tarafından daha fazla 
önemsenmiş, diğer yaş gruplarında farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Okul türüne baktığımızda; okul meclis 
başkanının sosyal olma ve temsil yeteneğine sahip olma faktörü Anadolu lisesi öğrencileri tarafından önemse-
nirken, fiziksel özellikleri, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri tarafından, okul meclis başkanı olmak 
istememe faktörü ise genel liseye devam eden öğrenciler tarafından daha fazla önemsenmiştir. Sınıf düzeyine 
baktığımızda; 9. sınıfların okul meclis başkanının sosyal olma özelliğini, 10. sınıfların ise okul başkanının tem-
sil yeteneği ile fiziksel özelliklerini daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir. Aylık gelir düzeyine baktığımızda; 
2501 ve üzeri gelire sahip öğrencilerin okul meclis başkanının temsil yeteneğine önem verdiği bulunmuştur. 
Annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin okul meclis başkanının sosyal olma özelliğini, annesi ortaokul me-
zunu olan öğrencilerin ise okul meclis başkanı olmak istemedikleri, babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin 
okul meclis başkanının temsil yeteneğine sahip olmasını önemsedikleri saptanmıştır. Tartışma ve sonuç: Araş-
tırma sonucunda; okul meclis başkanının; sosyal olması, temsil yeteneğine sahip olması, fiziksel özellikleri 
önemli bulunmuş olup bununla beraber okul başkanlığına istekli olma konusunda da anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir. Söz konusu bulgular araştırmanın örneklemini oluşturan bireylerin bulundukları dönemin gelişim 
özellikleri ile paralellik göstermektedir. Gençlerin okul meclis başkanlığı adaylık süreçlerinde; gerçekleşti-
remeyecekleri vaatler ile maddi vaatlerde bulundukları, öğrencilerin adayların üst sınıflardan olmasını tercih 
ettiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin % 75’nin okul meclis başkanlığı seçimlerinde oy kullanmanın bir sorumluluk 
olduğunu, % 53’nün de seçimlerin adil ve demokratik yapıldığını düşünmesi, gençlerin çoğunun demokratik 
değerleri yaşadığı ve katılım haklarını önemsedikleri şeklinde yorumlanmıştır. Söz konusu adaylık sürecinde 
adayların öğrencilere maddi vaatlerde bulunmaları ve bu vaatlere sınır konulmaması konuları eleştirilmektedir. 
Tüm bunlara ek olarak araştırma kapsamında öğrencilerle yapılan görüşmelerde, mesleki ve teknik anadolu 
lisesi öğrencilerinin önemli bir kısmının okul meclis başkanlığı sisteminden ve kendi okul başkanlarından 
haberdar olmadıkları ve seçimlerde oy kullanmadıkları anlaşılmıştır. Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğren-
cilerine ilişkin istatistiki veriler incelendiğinde, genel olarak bu grubun liseden sonra eğitim hayatına devam 
etmeyerek, çalışmaya başladıkları görülmektedir. Bu doğrultuda mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileri-
nin demokratik yaşam bilincini lise yıllarında kazanmalarının son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Meclis Başkanlığı, Lise Öğrencileri, Demokrasi, Katılım 
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OBSTETRİK YOĞUN BAKIM HASTASI, HASTA YAKINI VE SAĞLIK ÇALIŞANI  
PENCERESİNDEN YOĞUN BAKIM SERÜVENİ: OLGU SUNUMU

Neziha ATEŞ, Kerime Derya BEYDAĞ

Bayan S.V., 33. Gebelik haftasında Eklemsi ön tanısıyla İstanbul’un Avrupa yakasında hizmet veren bir Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kabul ediliyor. Üst solunum enfeksiyonuna sekonder ARDS Solunum Yetmezliği 
nedeniyle acil olarak spinal anestezi altında sezeryana alınıyor, 1600 gr. canlı erkek bebek dünyaya getiriyor. 
Hastanın pre-op konvulziyon öyküsü mevcut, özgeçmişinde ve soy geçmişinde özellik yok, bilinci açık, oryan-
te ve koopere olarak yoğun bakıma kabul ediliyor. Hastaneye yatışın ikinci gününde çekilen toraks BT’si sonu-
cunda, bilateral plevral efüzyon, yaygın infiltrasyon ve pulmoner ödem şüphesiyle entübe ediliyor. Hastaneye 
yatışın 2.gününde kan kültüründe aerob-anareob staphylococcus üreme saptanıyor. Satürasyonlarının düşük 
olması nedeniyle çekilen kontrol akciğer grafisinde pnömotoraks tespit edilmesi sonucunda hastaya toraks 
tüpü takılıyor. Hastaneye yatışın 4. Gününde enteral beslenmeye geçiliyor, hastaya Total Parenteral Nutrisyon 
uygulanıyor. Hasta 11. Gününde sedatize ediliyor. Hastaneye yatışın 11.gününde yapılan kadın doğum konsül-
tasyonunda memelerde angorjman olduğu, süt geliyorsa sağılması önerisinde bulunuluyor. Hastanın perineal 
bölgesinde ve tüm ciltte döküntüleri olması nedeniyle istenen dermatoloji konsültasyonunda candida enfek-
siyonu düşünülerek antifungal tedavi öneriliyor. Hastaya 12.günde hemodiyaliz başlatılıyor, 18. günde trake-
ostomi açılıyor. 18.gününde idrar kültüründe candida albikans, kan kültüründe klebsiella pneumonia üremesi 
oluyor. Hasta 21.gününde koopere, toraks tüpünü çekiyor. Hastanın 37.gününde trakeostomi kafı indirilerek 
konuşma egzersizleri başlatılıyor. Hasta post.op.40.günde genel durumu iyi, bilinci açık, koopere olarak tabur-
cu ediliyor. Hastaya 40 günlük, yoğun bakım tedavi süreci içerinde planlanan hemşirelik girişimleri inceledi-
ğinde: • İnvaziv girişimlere bağlı enfeksiyon oluşmasının engellenmesi • Şuur sorunu olan hastaların bakım 
ve tedavilerinin sürdürülmesi • Hastanın yeterli ve uygun ventile olmasının sağlanması • Post op hasta takibi 
• Anksiyetenin azaltılması • Trakesotominin kapatılması • Hastanın taburculuk eğitimi ile ilgili planlamaların 
yapıldığı görülmektedir. Bu girişimlerin, genel yoğun bakım hastasına planlanan girişimler olduğu, hastanın 
obstetrik özelliklerine, postpartum dönemdeki sorunlarına yönelik (atoni kanaması, angorjman vb.) sorunların 
ele alınmadığı görülmektedir. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre gruplandırılmış Hemşirelik tanıları 
içerisinde Sağlığı Algılama- Sağlığın Yönetimi, Beslenme Değişim, Eliminasyon, Aktivite-Egzersiz, Bilişsel- 
Algısal, Rol-İlişki, Başetme- Stres Toleransı, Değer- İnanç basamaklarında da ele alınmayan tanılar olduğu gö-
rülmektedir. Hastanın yoğun bakımda tedavisi devam ederken, hastanın eşi ve erkek kardeşi ile hastalarının şu 
anki durumu ve geleceğe yönelik beklentileri ile ilgili olarak görüşülmüştür. 33 yaşındaki, lise mezunu, erkek 
kardeşi ablasının hastaneye ilk yatışı yapıldığında “belirsizlik, umutsuzluk ve kaybetme korkusu” yaşadığını 
belirtmiş; ablasının bir an önce iyileşip eşi ve bebeği ile evine dönmesini umut ettiğini, bu süreç içerisinde aile 
ilişkilerinin güçlendiğini, herkesin birbirine daha fazla destek olduğunu, sağlık çalışanlarının kendilerine yö-
nelik yaklaşımlarından ve bilgilendirmelerinden memnun olduğunu ifade etmiştir. Hastanın 36 yaşındaki, lise 
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mezunu eşi hastasına ilk başta tam bir tanı konmadığı için eşini “kaybetme korkusu, umut/umutsuzluk, endişe” 
yaşadığını, eşinin iyileşip bir an önce bebeğine kavuşup evine dönmesini umut ettiğini ve sağlık çalışanlarının 
eşine iyi bakım verdiğini, kendilerine yeterli bilgilendirmeyi yaptığını ifade etmiştir. Taburculuk sonrasında te-
lefonla ön görüşme yapılıp, kendisinden görüşme için izin alınan hasta evinde ziyaret edilmiş, bu süreçte neler 
yaşadığı sorulmuştur. 35 yaşındaki, ortaokul mezunu, 1.5 yıllık evli hasta hastaneye ilk yattığında “iyileşememe 
korkusu ve ölüm korkusu” yaşadığını belirtmiştir. Hastanede umutsuzluğa kapıldığını, kendini “kötü” hissetti-
ğini, bundan sonrası için eşi ve çocuğuyla huzurlu bir gelecek istediğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının yakla-
şımlarından çok memnun olduğunu, ancak yoğun bakımda mahremiyetin korunmasına yönelik daha fazla özen 
gösterilmesini istediğini ifade etmiştir. Hasta ve hasta yakını görüşmeleri ve hemşire bakım planlarından yola 
çıkılarak çok boyutlu bir bakış açısı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda, obstetrik yoğun bakım 
hastalarının bakımlarının planlamasında farklılıklar olduğu göze çarpmıştır. Literatürde, gebelikteki normal 
fizyolojik değişikliklerin hastalıkların maskelenmesine neden olabileceği; herhangi bir test, tedavi ya da işle-
min geciktirilmesi obstetrik olamayan hastalara 6 göre daha ciddi durumlarla sonuçlanabilmesi nedeniyle ve 
hastalık/ölümün iki kişiyi birden etkileyip olumsuz durumların çok hızlı bir şekilde gelişmesine neden olaca-
ğından obstetrik yoğun bakımın önemli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle yoğun bakım ekibinde mutlaka ka-
dın doğum uzmanı ve kadın doğum hemşiresi bulunmalı yada yoğun bakım ekibi bu konuda özel eğitim alma-
lıdır. Yoğun bakıma ilişkin hekim/hemşirelik kurslarında obstetrik hastalara ve hastalıklara da yer verilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Obstetrik Yoğun Bakım, Hemşire, Hasta, Hasta Yakını, Bakım
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İLK 6 AY ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEYE ETKİ EDEN MATERNAL FAKTÖRLER

Sedat ARSAN, Mahir ARSLAN

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü 
almalarını (başka katı ve sıvı gıdalar ve su almadan) ve yedinci aydan itibaren ek gıdalara başlanmasını öner-
mektedir. İlk 6 aydan sonra ek gıda verilmesinin yanında, emzirmeye iki yaşına kadar devam edilmesi öneril-
mektedir (1). Hayatın ilk bir kaç yılı, sağlıklı bir yaşamın temellerinin atıldığı son derece önemli bir dönemdir. 
Bu kritik dönemde çocuğun sağlıklı gelişmesi için bazı biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri karşılan-
malıdır. Anne sütü, zamanında doğan, fetal depoları anneden yeterli oranda alan her yenidoğan bebeğin normal 
gelişmesine yetecek besin öğeleri gereksinmesinin tümünü karşılayan bir besindir. Yenidoğan ve süt çocukları 
için ilk 6 ay tek başına yeterli olan en doğal besindir. İçinde yağ, protein, karbonhidrat gibi enerji kaynakla-
rının yanı sıra yağ asitleri, aminoasitler, vitaminler, mineraller ve eser elementler gibi büyüme ve gelişmenin 
sağlanması için gerekli maddeler bulunur. Anne sütünün fonksiyonu sadece bebeği beslemek değildir. Anne 
sütü bebeği en iyi şekilde beslediği gibi, bebek ve anne açısından yararları sayılamayacak kadar çoktur. İshal, 
zatüre gibi enfeksiyon hastalıkları anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülmekle birlikte, anne sütü 
ile beslenmenin yararları yaşam boyu devam eder. Şişmanlık, alerjik hastalıklar, diyabet mellitus, diş çürük-
leri, ülseratif kolit, lösemi gibi hastalıklar emzirilen çocuklarda ileriki yaşlarda daha az görülmektedir. Ayrıca 
emzirilen bebeklerin kognitif gelişimlerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Emzirme ülkemizde 
geleneksel bir olaydır ve annelerin çoğu bebeklerini emzirmektedir. Anne sütü ile beslenmenin ideal beslen-
me şekli olduğuna dair bir kuşku olmamasına rağmen, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 
en önemli sorun hem emzirmeye başlama hem de sürdürmekteki başarısızlıktır (2,3). Amaç: Bu çalışmada, 
bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi ve buna etki eden faktörleri incelemek, anne sütü ile beslenme 
uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgi edinilerek annelerin bilgi ve davranışları, hatalı uygulamaların neden-
leri ve emzirmeye olan etkilerinin belirlenmesi ve bunlara etki eden sosyodemografik faktörlerin irdelenmesi 
hedeflenmiş; böylece anne sütünü teşvik çalışmalarında yaşanacak sorunların önceden belirlenmesi ve gereken 
önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma Kasım 2012- Ocak 2013 tarihleri 
arasında Kayseri ilindeki iki Toplum Sağlığı Merkezin’e herhangi bir nedenle başvuran 0-5 yaş çocuğa sahip, 
araştırmaya katılmayı kabul eden 180 anne ile yapılmıştır. Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle ile 
anket uygulaması yapılmıştır. Anket demografik bilgiler ve anne sütü emzirme süresine etki eden faktörlerle 
ilgili soruları içermekte olup, sorular cevaplanırken annenin yalnızca son çocuğu değerlendirmeye alınmıştır. 
Bağımsız iki grubun ortalaması student-t testi, iki grubun frekans dağılımları arasındaki fark ise kikare testi 
ile incelenmiştir. Sonuçların yorumlanmasında p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bul-
gular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 30.01±6.5 olup çoğunluğu (%48.6) 25-34 yaş aralığında-
dır. Annelerin %97.8’i gebelik süresince izlem yaptırmış olup, izlemin yapıldığı yerler sırasıyla özel hastane 
(%37.8), devlet hastanesi (%35.0), sağlık ocağı (%18.9), diğer (%6.1) şeklindedir. Annelerin %11.7’si doğum 
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sonrası sağlık problemi yaşadıklarını bildirmişlerdir. Her iki grupta da; bir işte çalışmayan annelerin bebek-
lerini anne sütü ile emzirme oranı çalışan gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p< 0.05). Planlı 
gebe kalma durumuna göre değerlendirildiğinde, planlı gebe kalan annelerin bebeklerini ilk 6 ay sadece anne 
sütü ile besleme oranı ile planlı gebe kalmayan annelerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleme oranına göre 
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). İlk 6 ay sadece anne sütü veren annelerin gebelikte problem 
yaşama oranı %22.5 iken vermeyen annelerde bu oran %29’a çıkmaktadır. Çalışmaya katılan annelerin en sık 
karşılaştığı emzirme sorunları sırasıyla; ağrılı ve çatlak meme başı (%73), yetersiz süt salgılanması (%14), 
fazla süt salgılanması (%7), düz ve çökük meme başı (%4), memede aşırı dolgunluk (%2) olarak bildirilmiştir. 
Bebeklerin doğum ağırlığı %73.1 oranında 2500-4000 gram ağırlığında olarak bildirilmiştir. Çalışmaya katılan 
annelerin %35.0’i bebeklerine ilk 6 ay sadece anne sütü vermişlerdir. Çalışan annelerin %55’,i çocuklarını 
ilk 6 ay anne sütü ile beslerken, çalışmayan annelerin %40’ı anne sütü ile beslediği görülmüştür. Bu iki grup 
arasında anlamlı fark bulunamamıştır(p<0.05). (Tablo 1.1.) Sonuç: Annelerin eğitim durumu ve bebeklerini 
ilk 6 ay sadece anne sütüyle besleme oranları karşılaştırılmış ve eğitim durumu arttıkça ilk 6 ay sadece anne 
sütü verme oranı da anlamlı olarak artmıştır. Bu sebepten yeni nesillerin daha sağlıklı olabilmesi için kadın-
ların eğitimi üzerinde daha fazla durulmalıdır. Çalışmayan kadınların çalışan kadınlara göre ilk 6 ay sadece 
anne sütü ile emzirme oranı ciddi olarak yüksek bulunduğundan, devlet politikası olarak çalışan tüm kadınlara 
doğumdan sonra 6 ay doğum ve süt izni verilmesi gibi uygulamalar çalışan annelerin emzirme oranını yük-
seltebilir. Sağlık bakanlığının planlı gebeliği teşvik edici ve bilgilendirici program ve eğitimler düzenlemesi, 
sağlık profesyonellerinin ise planlı gebe kalmayan anneleri, gebeliği öğrenildiği andan itibaren doğuma kadar 
ve doğum sonrası sürede yakın olarak takip etmesi ve bilinçlendirmesi bebeklerin yaşam kalitesini arttıracağı 
gibi annelerinde gebelikte ve doğum sonrası yaşadığı problemlerin en aza indirilmesinde fayda sağlayabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Emzirme, Beslenme 
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Sevilay YILDIZ, Murat KORKMAZ, Kaya YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL,  
Ercan ŞAHBUDAK, Yasemin 

SOSYO-DEMOGRAFİK FARKLILIKLARIN EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ TERCİH NEDENLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

AYDOĞAN, Zekeriya ŞAHİN, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Yasemin AYDOĞAN, Arzu ÖZYÜREK,  
Ali Murat KIRIK, Dilek ÖZTAŞ

Bir ülkenin geleceğine yön verecek (siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel vb.) bireylerin yetiştirilmesinde çok 
önemli görevler üstlenen öğretmenlerin yetiştirildiği eğitim fakülteleri önemi her geçen gün daha da artmakta-
dır. Ülkelerin gelişmişliğinin ölçütlerinden biride yetişmiş insan gücüdür. Bireyler uzun yıllar almış oldukları 
eğitim neticesinde, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ve çevresel etkenler gibi pek çok farklı nedenlerden ötürü 
farklı meslek gruplarına yönelmektedirler. Ayrıca bireyin mesleki tercih kararsızlığı, doğru yönlendirilememe 
ve çevresel baskılar vb. gibi nedenler yanlış meslek tercihlerine neden olabilmektedir. Tercih etmediği mesleği 
yapan bireyler hem iş tatmini sağlayamamakta hem de mesleki anlamda verimli olamamaktadır. Öğretmenlik 
mesleği açısından ele alınacak olursa bu durum bireylerin yapmak istemedikleri ve neticesinde etkili ve ve-
rimli olamayacakları bir mesleğin icrası sonucunda gelecek nesillerin yetiştirilmesinde pek çok olumsuzluğun 
ileriye dönük adımları olacaktır. Bu bağlamda öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin tercih edilme nedenleri 
ve bu nedenler üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi mesleki tercih konusunda daha detaylı çalışmalar 
yapılmasında bir yol haritası oluşturacaktır. Amaç: Bu araştırma sosyo-demografik farklılıkların eğitim fakül-
telerini tercih nedenleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu 
araştırmanın evrenini Türkiye ve 8 bölgede bulunan devlet kamu üniversiteleri ve özel vakıf üniversiteleri-
nin eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu öğrenciler arasından rasgele 
yöntemle seçilmiş 5473 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma 8 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden, farklı İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Marmara, 
Güneydoğu Anadolu, Trakya bölgelerindeki kamu ve vakıf üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 
öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 36 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların 
demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir 
anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem 
uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=5473) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı 
olarak 0.913 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, gü-
venilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANO-
VA) , Kruskall Wallis ve Man Whitney test teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bu araştırma 
için Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Sayı: 810116/18/044/160 Tarih: 17.02.2015 kurum izni 
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alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunun bayan ve 18-19 yaş aralığında olduğu, çoğunluğunun bu 
okullara Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden geldikleri, 501-650TL gelir seviyesine sahip ol-
dukları, devlet kamu üniversitelerinde okudukları ve ebeveyn (anne-baba) eğitim durumlarının ilköğretim-lise 
düzeyinde olduğu bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu bu okulu tercih etmelerinde çevrenin etkisi 
altında kaldıklarını ve başka öğrencilere bu mesleği tercih etmelerini önermeyeceklerini ifade ettikleri tespit 
edilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde katılımcıların eğitim fakültelerini tercih nedenlerine yönelik olarak 
ölçeğin alt boyutlarına ilişkin yaş, eğitim, gelir durumu, gelinen bölge, tercih etme nedenleri ve okul türü 
değişkenleri arasında da anlamlı ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcılara ait bazı değişken-
lerin (yaş, eğitim, gelir durumu, okul türü vb.) farklı boyutlarda tercih nedenleri üzerinde etkili olduğu bulun-
muştur. Ayrıca katılımcıların internette harcadıkları zamanın kendilerini geliştirmeleri üzerinde pozitif bir etki 
yaptığı ve tercih edilen okul ile çevrenin okul tercihi üzerindeki etkisi arasında da pozitif bir ilişki bulunduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yarısının geleceğe ilişkin kaygı taşıdıkları, kendilerini bir eğitimci ve 
öğretmen modeli olarak görmedikleri, mezun olduktan sonra yapılacak olan KPSS sınavını gerekli gördük-
leri ve başka öğrencilere bu okulu tercih etmeleri konusunda olumsuz düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci, Eğitim Fakültesi, Kültür, Tercih
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DOĞUM YAPAN ANNE VE EŞLERİN FONKSİYONEL DURUMLARI

Sevgi ÖZKAN, Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Özlem KAYHAN, Pınar SERÇEKUŞ, Ümran SEVİL

Anne ve babalığa geçiş dönemi hem anne hem de babalar için karmaşık bir dönem olabilir. Doğum sonu an-
nelik ve babalıkla ilgili fonksiyonel durum çok boyutlu bir süreçtir. Doğum sonu fonksiyonel durum annenin; 
çocuk bakım sorumluluklarına hazır oluşunu, öz bakım, ev işleri, sosyal, toplumsal ve mesleki faaliyetlerine 
yeniden başlamasını içeren çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanır. Babaların fonksiyonel durumu; erkek-
lerin eşlerinin gebelik ve doğum sonrası dönemlerinde, ev işlerini, sosyal ve toplumsal, çocuk bakımı, öz 
bakım, mesleki ve eğitim faaliyetlerini devam ettirme ya da artırma ve bebeğin bakım sorumluluğunu üst-
lenmelerini içine alan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte kadın ve erkeklerin, anne ve babalıkla 
ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi ve geçmişte yaptıkları aktiviteleri yeni ve genişleyen rollerine entegre 
etmeleri beklenir. Bu çalışma, doğum sonu dönemdeki anne ve eşlerinin doğum sonrası fonksiyonel durum 
ve iyileşmelerinin sosyal boyutunun aylar içerisindeki değişimlerini tanılamak amacıyla yapılmıştır. Materyal 
Metod: Tanımlayıcı olarak yapılandırılan araştırmanın evrenini Denizli il merkezinde bulunan 51 Aile Sağlığı 
Merkezine kayıtlı yeni doğum yapmış anne ve eşleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine ise, bu merkez-
lerden basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 3 adet Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı doğum sonrası 6-8. 
haftalarda olan, miadında vajinal ya da sezaryenle doğum yapan, bebeklerinde herhangi bir sağlık problemi 
bulunmayan, mental geriliği, kronik bir hastalık ya da sakatlığı bulunmayan, Türkçe anlayıp konuşabilen ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden yeni anne ve baba alınmıştır. Örneklem büyüklüğü, evrenin bilinmesi duru-
munda kullanılan örneklem büyüklüğü hesaplama formülü kullanılarak %95 güven aralığı ve %5’lik örnek-
leme hatası ile 41 olarak hesaplanmış, ancak çalışmanın gücünü artırmak için 45 anne ve 45 baba araştırma 
kapsamına alınmıştır (Toplam 90 kişi). Veri toplama aracı olarak; annelerin ve eşlerinin sosyo-demografik ve 
diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen soru formu ile annelerin Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum En-
vanteri (İFSAC) ve Babaların Fonksiyonel Durum Envanteri’ nden (IFS-F) yararlanılmıştır. Araştırmada ve-
riler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada doğum sonu 6-8. haftada olan anne ve babalara sosyo-demografik 
ve diğer değişkenlerinin özelliklerini belirleyen veri formu ve fonksiyonel durum envanterleri uygulanmıştır. 
İkinci aşamada ise doğum sonu 6. ayda anne ve babalara fonksiyonel durum envanterleri tekrar uygulanmış-
tır. Hem birinci, hem de ikinci aşamada araştırmaya katılan annelerden hamile kalmadan önce, babalardan 
ise eşleri hamile kalmadan önce her zaman yaptıkları aktiviteleri gözden geçirip, doğum sonrası bu işleri ne 
dereceye kadar yapmayı sürdürdüklerini işaretlemeleri istenmiştir. Çalışmanın yürütülebilmesi için, Denizli 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
izin alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul edenlerin sözlü ve yazılı onamları alınmış ve yüz yüze görüş-
me tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, Paired t test, Mann-Whitney U Testi ve 
Kruskal Wallis Analizleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık ise p<0,05 ile tanımlanmıştır. Bulgular: Araş-
tırmaya katılan annelerin ev içi faaliyetler (p=0.000), sosyal ve toplumsal faaliyetler (p=0.000) ile öz bakım 
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faaliyetleri puan ortalamalarında (p=0.000) ikinci ay ile karşılaştırıldığında, altıncı ayda anlamlı bir yükselme 
belirlenmiştir. Bebek bakım faaliyetleri ve mesleki faaliyetlerde ise aylar arasında anlamlı bir farklılık bulun-
mamıştır (p>0.05). Babaların doğum sonrası ikinci ve altıncı aydaki fonksiyonel durumları incelendiğinde 
ise; ev içi faaliyetler (p=0.008), sosyal ve toplumsal faaliyetler (p=0.003) ile çocuk bakım faaliyetleri puan 
ortalamalarında (p=0.007) altıncı ayda anlamlı bir yükselme bulunmuştur. Bebek bakım faaliyetleri, öz bakım 
faaliyetleri, mesleki faaliyetler ve eğitim faaliyetlerinde ise aylar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(p>0.05). Eğitim düzeyi yüksek babaların ikinci ayda bebek bakım sorumluluklarının (p<0.05), hem iki hem 
de altıncı ayda ise çocuk bakım aktiviteleri puan ortalamalarının (p< 0.05) daha iyi olduğu belirlenmiştir. 
Eğitim seviyesi yüksek olan annelerin ise altıncı ayda ev içi faaliyet puanlarının daha yüksek olduğu saptan-
mıştır (p<0.05). Sezeryan doğum yapan annelerin normal doğum yapanlara göre, ikinci ayda değişmemekle 
birlikte altıncı ayda ev içi faaliyetler puan ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ekono-
mik durum, çocuk sayısı, yaş, bebek bakımında ve ev işlerin de destek alma ve gebeliği planlama durumu 
gibi diğer sosyo-demografik değişkenlerin anne ve babaların fonksiyonel durumları üzerine anlamlı bir etkisi 
bulunmamıştır (p<0.05). Sonuç Tartışma: Doğum sonu dönemdeki anne ve eşlerinin fonksiyonel durumların-
da, aylar içerisinde olumlu yönde değişimler belirlenmiştir. Hemşirelerin anne ve babaların değişen rollerine 
geçişte ve sağlıklı çocukların gelişmesinde önemli işlevleri vardır. Ülkemizde doğum sonrası anne ve eşleri-
nin fonksiyonel durumun tanılanması ve fonksiyonel durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi, kadınlara ve 
eşlerine bütüncül yaklaşımla bakım verilmesine ve doğum sonrası döneme adaptasyonlarına olanak sağlaya-
caktır. Bu nedenle hemşireler, ailenin gebelik sürecinden başlayarak, annelik ve babalık rollerine geçişte ebe-
veynleri destekleyerek, onları yeni bir yaşam dönemine hazırlamak için gerekli girişimlerde bulunmalıdırlar.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum Envanteri, Babaların Fonksiyonel Durum Envante-
ri, Fonksiyonel Durum, Doğum Sonrası Dönem, Anneliğe Geçiş, Babalığa Geçiş
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ÇOCUKLARIN OYUN VE OYUNCAK ALGILARININ İNCELENMESİ

Arzu ÖZYÜREK, Gülsüm KOCAKAPLAN AÇIKYER

Oyun her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini 
sınayıp, denediği ve pekiştirdiği bir deney olarak tanımlanır. Oyun, geçmiş ile bağlantı kurar, gelecek için de 
bir kaynak oluşturur. Çocuğun önemli bir uğraşı olan oyunun gerçekleşmesinde oyuncakların rolü son derece 
önemlidir. Oyun ve oyuncak birbirinden ayrı düşünülemez. Yetişkin çevresinde olup bitenleri nasıl konuşarak, 
okuyarak öğreniyorsa, çocuk da başlangıçta dış dünyayı oyuncaklarının yardımı ile tanımaya çalışır. Oyun-
caklar oyunu etkilemektedir. Amaç: Çocuklar hayatı tanıma yolunda bütün deneyimlerini oyun ve oyuncak-
larla edinirler. Oyuncaklarla aynı zamanda çocuklar renk, şekil, sayı gibi çok farklı kavramları eğlenerek ve 
oynayarak öğrenirler. Bu alanda yapılan çalışmaların kısıtlılığından yola çıkarak bu çalışmada çocukların oyun 
ve oyuncak algılarının yaş ve cinsiyete göre nasıl farklılık gösterdiği incelenerek “ Yaşlarına göre çocukların 
oyun / oyuncak algısı nasıldır?”, “Cinsiyetlerine göre çocukların oyun / oyuncak algısı nasıldır?” ve “ Çocuklar 
çizdikleri oyunu ifade edebiliyorlar mı? Nasıl?” Sorularına cevap aranmıştır. Yöntem: Çalışmada, çocukların 
algıladıkları oyun ve oyuncakların özelliklerinin belirlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandı-
rılmış görüşme tekniği, resimlerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Okul öncesi ve 
ilkokula devam eden 6, 7, 8, 9, 10 yaş grubundan ikişer kız ve ikişer erkek olmak üzere 20 çocuk rastlantısal 
olarak seçilmiş ve çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, açık ve kapalı uçlu soruların yer 
aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken 9 alan uzmanına baş-
vurulmuştur. Gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak görüşme formuna son hali verilmiştir. Her yaş gru-
buyla ayrı ayrı zaman diliminde, bireysel olarak çalışılmıştır. Çocuklar, sınıf dışında farklı bir ortama alınmış 
ve kendilerine A3 boyutunda bir resim kâğıdı, yumuşak kalem ve on iki renkli mum boya verilmiştir. Çocuk-
lara, yapılacak çalışma anlatılmış ve ilk önce bir oyun resmini çizmeleri istenmiştir. Sürenin serbest bırakıldığı 
çalışma sonunda, yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular sorularak cevap vermeleri istenmiştir. 
Sonrasında bir oyuncak resmi çizmeleri istenmiş ve serbest süreli çalışmadan sonra yarı yapılandırılmış görüş-
me formunda yer alan sorular sorularak cevap vermeleri istenmiştir. Uygulama ortalama 45 dakika sürmüştür. 
Verilerin analizinde çocukların ifadeleri kodlanarak kaydedilmiştir. Çocukların kodlanmasında sınıf, cinsiyet, 
sayı simgeleri kullanılmıştır. Örneğin; anasınıfı öğrencileri için A, birinci sınıf öğrencileri için B, ikinci sınıf 
öğrencileri için I, üçüncü sınıf için U ve dördüncü sınıf için D, kız için K, erkek için E kodlaması kullanılmış-
tır. Örneğin; AK1 kodu anaokuluna devam eden birinci kız öğrenci, DE2 kodu dördüncü sınıfa devam eden 
ikinci erkek öğrenci olarak ifade edilmektedir. Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgular “Çocukların En Çok 
Tercih Ettikleri Oyunlar”, “Çocukların Oyunu İfade Etme Şekilleri”, “Çocukların Oyun Alanları” ve “Çocuk-
lar Tarafından En Sevilen Oyuncaklar” temaları altında incelenmiştir. Çocuklar tarafından en çok tercih edilen 
oyunların voleybol, yakar top, ip atlamaca, kaydırak, sallanma ilk sırayı alırken basketbol, saklambaç, futbol, 
kovalamaca diğer tercih edilen oyunlar olduğu belirlenmiştir. Erkek çocukların yaşı arttıkça bilgisayar oyun-
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larına olan ilgilerinin arttığı dikkat çekmiştir. Çocuklar en çok tercih ettikleri oyun ile ilgili bir resim yaptıktan 
sonra, bu oyunun nasıl oynandığını anlatmaları istenmiştir. Çocukların oyunu ifade etmede yaptıkları resimler-
le ifade ettikleri açıklamaların örtüştüğü görülmüştür. Çocukların çizdikleri oyunları nerede oynayabilecekleri 
sorulmuş ve çocukların yaptıkları resimlerde oyun oynamak için park, okul bahçesi, evin önü gibi kendilerini 
güvende hissedebilecekleri alanları ifade ettikleri, araba geçmeyen sokaklarda da oynanabileceğini dile ge-
tirdikleri görülmüştür. Çocukların en çok hangi oyuncakla oynamayı sorulduğunda genellikle kız çocukların 
çoğunluğu bebek ile oynamayı tercih ederken, erkek çocuklarının araba ile oynamayı tercih ettiği görülmüştür. 
Tartışma ve Sonuç: Okulöncesi ve ilkokula devam eden çocukların oyun ve oyuncak algısını ve seçimlerini 
belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada oyuncak tercihinin çocukalrın cinsiyetinden etkilendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Çocuğun hayal gücünü geliştiren oyuncaklar, cinsiyete göre farklılaşabilir. Çocuklar oyuncak se-
çiminde cinsiyet ayrımına dikkat etmeyi kendi başına karar verebilirken, bazen bu durum çocuğun anne ve 
babasının yönlendirmeleriyle de oluşabilmektedir. Çalışmada, küçük yaşlarda bireysel oyunlar tercih edilirken 
yaş büyüdükçe bilgisayar oyunları ve grup oyunlarının daha öne çıktığı belirlenmiştir. Çocukların yaşı büyü-
dükçe bedenen sakinleşir, oyun ve etkinliklerinin çeşidi, sayısı azalır fakat dikkat süresi uzar ve bu süre uza-
dıkça oyunun süresi de uzayabilir. Çocukların oynadıkları ya da oynamayı tercih ettikleri alanlara bakıldığında 
park ve bahçeler ilk tercih ettikleri yerler olduğu görülmüştür. Bu bulgu ile benzer olarak yapılan çalışmalara 
rastlanmaktadır. Araştırma sonucunda çocukların genel olarak doğa, park gibi açık alanlarda oynamayı tercih 
ettikleri, çocukların en yaygın oyun aracı olarak salıncağı gördükleri, daha sonra sıra ile kaydırak, top, ip, ara-
ba, balon, tahterevalli, vb. oyun araçlarını tercih ettikleri saptanmıştır. Çocukların oyun ve oyuncak algılarının 
onların yaşantıları ile sınırlı olduğu söylenebilir. Çocuklara zengin uyarıcılar sunan oyun alanları ve özellikle 
açık hava oyun alanlarının sunularak tüm gelişim alanlarının desteklenmesine katkı sağlanabilir. Çocukların 
oyun ve oyuncak tercihlerine yönelik bir başka çalışmada çocuklara farklı türde oyun materyalleri verilerek 
tercihleri incelenebilir. Konu ile ilgili olarak anne ve babaların görüşleri, öğretmen görüşleri değerlendirilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyuncak, Çocuklarda Oyun ve Oyuncak Algısı
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GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALAN GEBELERİN BİLGİ DÜZEYLERİ

Nurgül TURGUT, Ayşe GÜLDÜR, Gülşer ŞERBETÇİ, Hatice ÇAKMAKÇI

Gebe okulunda eğitim alan gebelerin; eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzey durumlarındaki değişimi 
araştırmaktır. Yöntem: Araştırma, Ocak-Temmuz 2015 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebe okulunda 
eğitim alan 70 gebe ile yapıldı. Etik kurul onayı alındı. Oluşturulan ankette eğitim öncesi sosyo demografik 
özellikleri, gebelik öyküsü, bilgi düzeyine yönelik sorular soruldu. Eğitim sorası bilgi bilgi düzeyi soruları 
tekrarlandı. Bulgular: Araştırmamızda yaş ortalaması 28,13±4,72 olan 70 gebenin , %47,1’nin üniversite me-
zunu, %44,3’nün ev hanımı, %84,3’nün evlenme yaşı 21-30 yaş arasında olduğu belirlendi. Gebelik haftaları 
ortalaması 27.14±5.24 , %84,3’nün herhangi bir rahatsızlığı olmadığı, %72,9’nun ilk gebeliği olduğu bulundu. 
%60’nın gebe okulu eğitimini sağlık çalışanlarından duyduğu saptandı. Eğitim öncesi ve sonrası bölüm soru-
ları doğru cevap dağılımlarının; gebelik bölümünde %53,36’dan %97,44’e; doğum bölümünde %51,98’den 
%97,7 ‘ye; lohusalık bölümünde %44,56’dan %99,14’e;emzirme bölümünde %44,24 ‘ten %100’e ; bebek ba-
kımı bölümünde %58,56’ dan %99,72’ ye yükseldiği saptandı. Toplam soruların eğitim öncesi ve sonrası doğru 
cevap verme oranı %50,54’ ten %98,8’e yükseldiği bulundu. Bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptandı(p:0.001; p<0.01). Sonuç: Araştırmada gebelerin bilgi düzeylerinin verilen eğitimle anlamlı olarak yük-
seldiği, ilk gebeliği olanların ve üniversite mezunu olanların gebe eğitimine daha yüksek oranda katıldığı saptandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebe Eğitim Okulu, Bilgi Düzeyi, Doğuma Hazırlık 
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DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

Fatma BAŞAR, Sevil ÇİÇEK

Kadınların yaşam süreci biyolojik yapıları gereği erkeklerden farklıdır. Menstrüasyon, gebelik, emzirme, me-
napoz gibi yaşam deneyimlerinden biri olan doğum eylemi, hem doğal bir süreç hem de annenin sağlığını 
fiziksel ve emosyonel yönden etkileyen önemli bir deneyimdir. Birçok annenin hayatı boyunca yaşadığı en gü-
zel deneyim olan doğum, en ağrılı süreçlerden biridir. Doğum eylemi süreci ilerledikçe doğum ağrısı artmakta, 
doğum ağrısı arttıkça gebenin doğuma ilişkin korkuları artmakta, gebe korktukça ise daha fazla gerilmekte ve 
anksiyete seviyesi artmaktadır. Anksiyete seviyesinin artması ise gebenin daha fazla ağrı hissetmesine neden 
olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, korku, anksiyete ve ağrı arasında bir zincir oluşmaktadır. Doğum eyle-
mi sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlanması için bu zincirin kırılması gerekmektedir. Eğer yaşanılan ağrı 
ve anksiyete ortadan kalkarsa, gebenin hem zihinsel hem de fiziksel sakinliği sağlanmış olacaktır. Doğum 
ağrısının kontrolü ile gebeler doğum deneyiminden daha tatmin olduklarını ifade etmişlerdir. Bu yüzden do-
ğum ağrısı yönetimi, hem doğum öncesi dönemdeki hem de doğum anındaki bakımın önemli bir parçasıdır. 
Doğum eylemi sırasında ağrı yönetiminde kullanılan bazı yöntemler vardır. Bunlar genel olarak farmakolo-
jik ve non-farmakolojik yöntemlerdir. Doğum ağrısı ile başa çıkmada giderek yaygınlaşan non-farmakolojik 
yöntemler, herhangi bir ilaç kullanılmadan tamamen kadının gevşemesini sağlayan, ağrısını en az algılama-
ya yönelten yöntemlerdir. Bunlar; hareket ve pozisyon değişiklikleri, sakral basınç, yüzeyel sıcak ve soğuk 
uygulamalar, masaj, akupuntur, akupressür, deri altı elektrik sinir uyarımı (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation=TENS), steril su enjeksiyonu, odaklanma, dikkat dağıtma, hipnoz, odyoanaljezi, masaj, terapötik 
dokunma(haptonomi), hidroterapi, efloraj, gevşeme, solunum teknikleri, hayal kurma, yoga, biyolojik geri 
bildirim (biofeedback) ve aromaterapidir. Günümüzde bu yöntemlere karşı artan bir ilgi vardır. Çoğu kadın 
doğum eylemi boyunca ağrı ile başa çıkmak için farmakolojik yöntemler ya da invaziv uygulamalar yerine 
masaj, pilates topu, müzik terapisi, akupunktur, aromaterapi gibi non-farmakolojik yöntemleri tercih etmek-
tedir. Gayeski ve arkadaşlarının (2015) yaptıkları çalışmaya göre; doğum sırasında ağrı hafifletmek için hem-
şire/ebeler tarafından en çok uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin sırasıyla eş desteği, ılık duş, solunum 
teknikleri, pozisyon değişiklikleri, pilates topu, hemşire/ebeden alınan destek, odaklanma ve el ile yapılan 
masaj olduğu, en az uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin ise; müzik, araç ve gereç kullanılarak yapılan 
masaj ve sandalyede geriye doğru oturmanın olduğu görülmüştür. Non-farmakolojik yöntemler korku-ağrı 
ve anksiyete döngüsünün kırılmasına yardım ederek, algılanan doğum ağrısının azalmasını, gebelerin gevşe-
yip rahatlamasını sağlayarak korku ve anksiyeteyi azaltır. Ayrıca bu yöntemler ilaçlara olan talep ve ihtiyacı 
azaltmasının yanı sıra ağrıya olan duygusal ve fiziksel duyarlılığı azaltıp, gebenin kendi duygularını kont-
rol etmesini, doğumda aktif rol almasını sağlar. Yapılan çalışmalarda da non-farmakolojik yöntemlerin ucuz, 
kullanımı kolay, noninvaziv, kadınların kendi bakımları hakkında kararlarına katılımını artırdığı ve çok az 
ya da hiç yan etkisinin olmadığı bulunmuştur. Abo-Romia ve El-Adhamın (2014) yaptıkları çalışmada; non-
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farmakolojik yöntemlerden biri olan hidroterapinin ağrı ve anksiyete düzeyini azalttığı saptanmıştır. Dong ve 
arkadaşlarının (2015) yaptıkları bir çalışmaya göre; elektro-akupuntur uygulanan gebelerin, ağrı skorlarının 
daha düşük ve doğumun aktif fazının süresinin daha kısa olduğu bulunmuştur. Toosi ve arkadaşlarının (2014) 
yaptıkları başka bir çalışmada solunum tekniklerinin gebelerde anksiyete düzeyini azalttığı saptanmıştır. Çalık 
ve Kömürcü’nün (2014) yaptıkları çalışmada ise; akupresür uygulanan gebelerin çoğunun doğumu algılama 
konusunda daha olumlu düşüncelerinin olduğu, doğum deneyimlerini daha pozitif yaşadıkları ve akupresür 
uygulamasından çok/oldukça memnun kaldıkları saptanmıştır. Mollart ve arkadaşlarının (2015) yaptıkları sis-
tematik bir çalışmada; literaürde akupressürün doğumun ilk evresinin süresini ve ağrıyı azalttığı çalışmalara 
rastlanmıştır. Mamuk ve Gençalp’in (2013) yaptıkları çalışmada da; vajinaya sıcak uygulamanın perine ağ-
rısını azalttığı ve perine bütünlüğünü koruduğu saptanmıştır. Guszkowska ve arkadaşları tarafından (2013) 
yapılan başka bir çalışmada ise; gevşeme eğitiminin durumluk anksiyete düzeylerinde önemli azalmalar sağ-
ladığı görülmüştür. Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan non-farmakolojik yöntemler, hem doğum öncesi 
dönemde, hem de travay anında gebelere öğretilebilir. Doğum öncesi dönemde bu yöntemlerin öğretilmesi 
için en uygun zaman ikinci trimester ile miaddan birkaç hafta öncesine kadar olan dönem iken, doğum anında 
ise doğum eyleminin latent fazıdır. Latent fazda doğum ağrısının şiddeti diğer fazlara göre daha düşük olduğu 
için gebenin dikkatinin dağılmamasından dolayı bu fazda verilen eğitimin gebe tarafından etkin bir şekilde 
anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak her kadın için önemli bir deneyim olan gebelik sürecinin en 
iyi şekilde sonlandırılması için uygulanacak girişimlerin niteliği ve etkinliği hakkında sağlık çalışanlarına 
bilgilendirme yapılması gerekir. Böylece bu süreçte yaşanılan ağrı ve stres ile baş etme konusunda gebelere 
destek sağlanmış olunacaktır. Doğum öncesi eğitim ve doğuma hazırlık sınıfına katılan ve doğum desteği 
verilen gebelerin doğuma uyum süreçlerinin daha iyi ve doğumu algılamalarının daha olumlu olduğu sap-
tanmıştır. Bu nedenle doğuma hazırlık sınıflarının yaygınlaştırılması, uygulanması ve tüm gebeler tarafından 
ulaşılabilir olması önerilmektedir. Ebe ve hemşirelerin de düzenlenen eğitim programlarıyla bu konudaki gö-
rev, yetki ve sorumlulukları konusunda farkındalıklarının artırılması, anne adaylarının doğumun merkezinde 
olmaları, doğumu güzel bir deneyim olarak eşi ve sevdikleriyle birlikte yaşamaları konusunda teşvik edilmele-
ri amaçlanmaktadır. Doğum süreci boyunca gebelerin bedenlerine güvenerek kendi kontrollerini sağlamaları, 
doğumda aktif rol alarak kendi bakımlarına katılmaları ve müdahalesiz doğumlar yapmaları istenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğum, Ağrı, Farmakoloji, Yöntem, Anne, Süreç 
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OBEZ VE NORMAL KİLOLU OLAN ANNELERİN ERKEN DÖNEMDE EMZİRME ÖZ YETER-
LİLİĞİ İLE EMZİRME BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sinem CEYLAN, Sevil ŞAHİN

Anne sütü, çocukların büyüme ve gelişmesinde yeri doldurulamaz beslenmeyi sağlar. Bir çocuğun ilk aşıla-
ması olarak hizmet vermektedir. Emzirme aynı zamanda obezite ve sonraki hayatında bazı bulaşıcı olmayan 
hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Dünyada, bebeklerin sadece % 38’i ülkemizde ise %30’u ilk 
6 ay sadece anne sütü almaktadır. Yapılan çalışmalarda ilk 6 ay sadece anne sütü vermeyi etkileyen faktör-
lerden bazıları annenin evde destek sistemlerinin olmayışı, sigara kullanımı, annenin eğitim durumu olarak 
belirlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra maternal obezite ile emzirme arasında da olumsuz ilişki bulunmaktadır. 
Gebelik süresince tavsiye edilenden daha fazla kilo alan kadınların, başarılı bir şekilde emzirmeye başlama 
olasılıkları düşük, obez kadınların ise çok daha düşük olmaktadır. Yapılan çalışmalarda annedeki şişmanlı-
ğın (BKİ>30 kg/m2) emzirmenin başlatılması ve süresi üzerine olumsuz etkileri olduğu bulunmuştur. Fazla 
kilolu ve obez kadınların beden kitle indeksi (BKİ) sütün salgılanması için bir risk faktörü oluşturmaktadır. 
Literatürde şişman kadınların, normal BKİ’ si olanlara göre daha düşük prolaktin seviyelerine sahip oldukları 
ve obez kadınların süt salınımının doğum sonu 72 saat ile 7 gün arasında geciktiği ve şişman kadınların psi-
kolojik açıdan emzirmeye başlama ve emzirmeyi devam ettirmeye daha az eğilimli olduğu ifade edilmektedir. 
Obez kadınların anne sütünde prolaktin düzeyi daha düşük olduğundan süt üretimide azalmaktadır. Kilolu ve 
obez kadınların büyük göğüslü olmaları, geniş areola ve meme başında çöküklük olması yenidoğanın emme-
sini zorlaştırmaktadır. Bu kadınların düşük öz benlik ve güven yaşadıkları, bunun nedeni olarak ruhsal sağlık 
sorunları ve postnatal depresyonu içeren birçok faktörün etkisi olduğu söylenmektedir. Ayrıca büyük göğüslü 
kadınlarda bebeği başarılı sarma ve tutma zor olacağından emzirme daha az olabilir. Bu araştırma, hastanede 
yatan obez ve normal kilolu annelerin doğum sonu erken dönemde emzirme başarısı ve özyeterliliği arasında 
karşılaştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. Materyal Metod: Araştırma, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tiptedir. 
Yapılan güç analizi ile alfa=0.05 beta=0.95 ve etki büyüklüğü 0.05 için hesaplanan örneklem büyüklüğü her 
iki grup için 105’dir. Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne 15.09.2014 ile 15.02.2014 tarihleri arasında baş-
vuran, çalışmaya istekli ve onay formu doldurmuş doğum yapan annelerden 113 obez 111 normal kilolu anne 
çalışma kapsamında alınmıştır. Çalışmada; obez grupta doğum öncesi B.K.İ ≥30 kg/m2 olan, normal kilolu 
kontrol grubunun doğum öncesi B.K.İ ≤ 18.5 kg/m2 den daha az olmayan, doğum sonu dönemde hastanede 
yatan ve çalışmaya katılmaya istekli yazılı onayları olan, kronik hastalığı olmayan, en az 24 saat önce doğum 
yapmış, miadında, canlı, 2500-4500 gr ve sağlıklı tek bebek dünyaya getiren ve bebeğini emziren anneler 
araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür bilgilerine uygun 
hazırlanan anne ve bebeğe ait demografik özellikleri sorgulayan “Kişisel Bilgi Formu”, Öz-yeterliliği sorgu-
lamak için postnatal dönemde kullanılan “Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin kısa şekli (EÖÖ)’’ ve emzirme 
başarısını değerlendirmek amacıyla “LATCH’’ Emzirmeyi Tanılama ve Değerlendirme Ölçeği” kullanılmış-
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tır. Çalışma verileri değerlendirilirken sayısal veriler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama ± std. sapma), 
kategorik değişkenler için frekans dağılımları verilmiştir. İki bağımsız grup arasında fark olup olmadığına 
Bağımsız Örneklem t Testi ile bakılmıştır. İkiden fazla bağımsız grup arasındaki fark için Tek Yönlü Varyans 
Analizi kullanılmıştır. İki kategorik değişken arasındaki ilişki Ki-kare testi ile, eşit aralıklı düzeyde ölçülmüş 
değişkenler arasındaki ilişkiye ise Pearson Korelasyon analizi ile bakılmıştır. Sürekli değişkenler için nor-
mallik incelenirken Kolmogorov Smirnov normallik testinden faydalanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi 
p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda obez olan kadınların gebelik öncesi BKİ ortalama-
sı 31.41±2.4, normal kiloluların ise gebelik öncesi BKİ ortalaması 22.25±2.8 bulunmuştur. Eğitim durumu, 
meslek, medeni durumu ve gelir durumu değerlendirildiğinde; iki grubunda benzer olduğu ve ilköğretim me-
zunlarının çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda obez olan annelerin bebeklerine anne sütü dışında 
herhangi bir ek gıda verme durumu normal kilolu annelere göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. 
Çalışmamızda hem obez hemde normal kilolu annelerde EÖÖ puanı artıkça LATCH emzirme başarısı puan 
ortalamaları artmaktadır (p<0.05, r:0.613). Araştırmamıza katılan normal kilolu annelerin EÖÖ puan ortala-
ması obez olan annelere oranla yüksek bulunmuştur. LATCH emzirme başarısı puan ortalamalarının ise; obez 
olan annelerin normal kilolulara oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Çalışmamız sonucunda 
anne sütü hakkında eğitim alan obez annelerde hem EÖÖ hemde LATCH emzirme başarısı puan ortalaması 
yüksek bulunmuştur. Normal kilolu annelerde ise; anne sütü hakkında eğitim alama durumu ile hem EÖÖ 
hemde LATCH emzirme başarısı puan ortalamaları bakımından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Obez 
ve normal kiloda olan annelerin bebeklerine anne sütü dışında ek gıda verme oranı artıkça hem EÖÖ puan 
ortalaması hemde LATCH emzirme başarısı puan ortalaması düşük bulunmuştur. Sonuç -Tartışma: Çalışma-
mız sonucunda hem obez hemde normal kilolu annelerde emzirme öz-yeterlilik artıkça emzirme başarısının 
arttığı, obez olan annelerin normal kilolu annelere oranla daha düşük emzirme öz-yeterlilik düzeyi ve emzirme 
başarısınız olduğu saptanmıştır. Obez annelerde anne sütüyle besleme ve bebeklerin emzirilme durumları ile 
ilgili ülkemizde ve yurtdışında yapılan pek çok çalışma olmasına rağmen obez annelerde emzirme öz-yeterlilik 
üzerine ülkemizde ve yurtdışında yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Bu alandaki kanıta dayalı bilimsel çalış-
maların arttırılması, çalışmamız verileri doğrultusunda obez grupta emzirme başarısını artırmak için emzirme 
öz-yeterlilik algısının yükseltilmesi, obez kadınlara antenatal dönemden başlayan ek emzirme danışmanlık 
hizmetinin verilmesi, emzirme öz-yeterlilik algısının yükseltilirken hem antenatal hemde postnatal dönemde 
annelere emzirme öz-yeterlilik ölçekleri uygulanarak gerekli desteklerin belirlenmesi, antenatal dönemde ve-
rilen eğitimlerin özellikle obez grupta emzirme öz-yeterlilik algısının güçlendirme çerçevesinde olması, eği-
timde önemli yeri olan ebe ve hemşire tarafından annelere verilen eğitimlerin emzirme durumlarının sürdürül-
mesi açısından doğum sonu dönemde de obez grupta gerekirse ev ziyaretleri ile desteklenmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Emzirme Başarısı, Emzirme Öz-Yeterlilik, Maternal Obezite



162

HASTANEDE ÇALIŞAN BİREYLERİN BESİN ETİKETİ OKUMA DURUMLARININ  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, Hülya YARDIMCI, Bahise AYDIN

Bu çalışmanın amacı; bireylerin besin güvenliğinin önemli parçalarından biri olan besin etiketi okuma durum-
larını belirlemektir. Besin etiketleri, tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenmelerinde, özel diyet uygulamala-
rında (çölyak, diyabet, besin allerjileri vb.) ve satın almaları sırasında en besleyici ve sağlığa uygun besinleri 
seçmelerinde etkilidir. Yapılan bazı çalışmalar tüketicilerin besin etiketi üzerindeki bilgileri gerçekte anlamasa 
da okuma eğiliminde olduğunu, çok fazla bilgi içeren besin etiketlerinin bu okumayı zorlaştırdığını ve bilgi 
kirliliği oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle satın alma sırasında ürüne ilişkin bilgilerin anlaşılır ve oku-
nabilir bir biçimde besin etiketi üzerinde verilmesi önemlidir. Besin etiketinin okunması ve okunan bilgilerin 
anlaşılması tüketicilerin davranışını etkilemektedir. Tüketicilerin bu satın alma davranışlarını kolaylaştırmak 
ve besin etiketi okuryazarlık düzeyini artırmak için konuya ilişkin farkındalık yaratmak önemlidir. Yöntem: 
Araştırma, Ankara’da çeşitli hastanelerde çalışmakta olan 19-60 yaş arasında 336 kişi (76 erkek, 260 kadın) ile 
yapılmıştır. Veriler bireylere ilişkin bilgiler ve etiket okuma davranışlarına ait soruların yer aldığı anket formu 
ile toplanmıştır. Araştırma verileri mutlak ve yüzde (%) değerler ile çizelgeler halinde gösterilmiştir. Gerekli 
yerlerde aritmetik ortalamalar ile standart sapma değerleri (X±S) alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
Khi-Kare Önemlilik Testi (X2) uygulanmıştır. Değişken olarak cinsiyet, yaş grupları ve öğrenim durumları 
alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %22.6’sı erkek, %77.4’ü kadın olup; ortalama yaş 32.85±8.34 yıl ve BKİ 
23.37±4.02 kg/m²’dir. Bireylerin %59.8’i ebe-hemşire, %16.4’ü doktor, %7.1’i diğer sağlık çalışanı ve %16.7’si 
diğer çalışanlardan oluşmuştur. Gıda alışverişi %56.8 oranında süpermarketlerden yapılmaktadır. Bireyler am-
balajlı bir besini satın almada en etkili olan faktörün kendi tercihleri olduğunu (%53.9) belirtmişlerdir. Am-
balajlı bir besinin etiketini her zaman okuyanlar %44.6, satın almada bu bilgilerin her zaman etkili olduğunu 
söyleyenler %36.9, bazen etkili olduğunun söyleyenler %57.1’dir. Etiket bilgilerinin daha kolay nasıl anlaşılır 
olduğu sorusu cinsiyete göre değerlendirildiğinde; her iki cinsiyettede en fazla yazılı ifade şeklinde daha iyi 
anlaşıldığı (E:%55.3 ve K: %49.6); yaş gruplarına göre; 19-24 yaş ile 35 yaş ve üzerinde olanların (%24.0 ve 
%48.0) rakamsal ifadeyi, 25-34 yaş arasında olanların şekilsel ifadeyi daha anlaşılır bulduğu belirlenmiştir. 
Aynı soruya lise düzeyinde eğitim alanların yazılı ifadeyi (%63.8), üniversite ve üzerinde eğitim alanların 
ise (%91.1) şekilsel ifadeyi daha anlaşılır buldukları saptanmış olup; bu durumun eğitim düzeyi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Besin etiketi üzerindeki bilgilerin yararlı olduğunu 
düşünenler %81.0, yararlı olmadığını düşünenler %9.8, fikri olmayanlar %9.2’dir. Yararlı olduğunu düşünen-
lerin (272 kişi) %70.2’si bu yararın bilinçli tüketici olmayı sağladığını, %22.4’ü sağlığı olumlu etkilediğini 
belirtmiştir. Yararlı olmadığını düşünenler ise (33 kişi) bunun nedenlerini; ürünün net miktarı ile etiket bilgile-
rinde yer alan bilgilerin farklı olması (%33.3) ve etiket bilgilerinin çok küçük yazılması (%33.3) olarak ifade 
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etmişlerdir. Sonuç: Besin etiketleri tüketicilerin beslenme konusunda bilinç düzeyinin artmasına yardım ede-
bilir ve doğru bilgiye ulaşmalarına sağlayabilir. Besin etiketlerinin kolay anlaşılabilir hale getirilmesi ile sağ-
lıklı beslenme alışkanlıkları kazanılabilir ve böylece besin etiketi kullanmanın da önemi daha iyi anlaşılabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tüketici, Besin Etiketi, Sağlıklı Beslenme
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HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ-
NİN İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Kaya YILDIZ,Sevilay YILDIZ,  
Sevcan KARACABEY, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ, Emre DÜNDER

Bu araştırmada kullanılan ölçme aleti daha önce kullanmadığından araştırma öncesinde bir ön test araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir ölçek geliştirme çalışması şeklindedir. İlk araştırmaya toplam 52 hemodiya-
liz hastası dâhil edilmiştir. Bu hastalar İstanbul ve Ankara illerinden araştırmaya katılmıştır. Katılan araştırma-
cılar basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ön test katılımcılarına anketler elden verilerek 
kendi görüş ve düşüncelerinin yansıtmaları istenmiştir. Ön araştırma öncesinde hastalar üzerinde araştırma 
yapılabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Sayı:81011618/044/234 Tarih: 
06.03.2015 resmi izin alınmıştır. Asıl araştırmaya Türkiye evreni İstanbul, Sivas, İzmir, Ankara, Bolu, Gazian-
tep, Tekirdağ ve Diyarbakır illeri örneklemi şeklinde devam edilmiştir. Bu illerin seçilmesindeki asıl nedenler 
arasında hasta yoğunluğu, kullanılan tedavideki teknoloji, yetersizlikler ve hastaların demografik dağılımları-
dır. Araştırma mevcut örneklem içerisindeki illerde bulunan özel kliniklerde tedavi gören hastalardan oluşmak-
tadır. Hastalar belirlenirken özellikle tanı almış ve en az 2 yıl hemodiyaliz tedavisine tabi olanlar içerisinden 
seçilmiştir. Bir önemli araştırma faktörü de katılımcıların ekonomik yeterliliği ile bilgi “eğitim” seviyelerinin 
ortalamanın altında olması yönündedir. Araştırma öncesinde kamu kurumlarından fayda sağlayan ve tedavi 
alan hastalar da dâhil edilmek istenmiş fakat ilgili kamu sağlık kurumları ile il sağlık müdürlüklerinden izin 
alınamamıştır. Bu nedenle kamuya ait sağlık kurumları araştırmanın dışında tutulmuştur. İlk ön test sonucunda 
52 hastadan alınan anket verileri SPSS istatistik programı ile analiz edilerek geçerlilik ve güvenirlilik kat sa-
yısı “Cronbach Alfa” olarak 0.746 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin altında olduğundan değer 
üzerinde etki eden bazı sorular anket dışında bırakılarak yeniden analiz gerçekleştirilmiş ve Cronbach Alfa kat 
sayısı olarak 0.827 kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aletinin güvenilir olduğu-
nu göstermektedir. Bu araştırma öncesinde 3 eğitim bilimci, 2 ekonomi uzmanı, 2 uzman hekim, 1 psikolog, 
2 sosyolog, 5 uzman hemşire ve 2 çocuk gelişim uzmanı araştırmaya katkı sağlamıştır. Bu uzmanlardan elde 
edilen görüşler ve saha ön araştırması sonrasında hastalara yöneltilecek sorular ve ölçekler belirlenmiştir. Asıl 
araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 29 sorudan oluşan katılımcılara yönelik 
demografik sorular ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan 35 soru bulunmaktadır. Asıl araştırmada top-
lam 2500 anket formu mail, elden ve posta yolu ile katılımcılara gönderilmiştir. Fakat geri dönen anket sayısı 
387 adettir. Araştırma yaklaşık olarak 8 ay sürmüştür. Hiçbir katılımcının gerçek kimlik bilgileri talep edilme-
miş hasta hakları araştırma süresince ön planda tutulmuştur. Tüm katılımcılar araştırmaya kendi istek ve kendi 
iradeleri ile katılım sağlamıştır. Bu çalışmada hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastaların memnuniyet 
düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmanın temel amacı, hastaların demografik özelliklerine göre ve genel anlamda 
memnuniyet derecelerini ölçmektir. Araştırma toplam 222 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket soruları 
içerisinde hastalara ilişkin demografik özellikler ve memnuniyet düzeylerini belirten 5’ li likert ölçeğe sahip 
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sorular bulunmaktadır. Ölçek maddelerinin güvenilirlik düzeyi (Cronbach Alfa) 0.933 olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca bireylerin demografik özelliklerine göre memnuniyet derecelerini ölçmek için ki-kare çapraz tablo ana-
lizi kullanılmıştır. Uygulanan çalışmada hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören hastaların memnuniyet düzeyleri 
ölçülmüştür. Bu çalışmada hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören toplam 222 hastanın görüşleri değerlendiril-
miştir. Analiz sonuçlarına göre hastaların memnuniyet düzeylerinin genel olarak iyi seviyede olmadığı tespit 
edilmiştir. Özellikle bilgilendirilme ve eğitim konularında memnuniyetsizlik en yüksek seviyededir. Yalnızca 
tuvalet ve banyo temizliği konusunda hastaların çekimser oldukları, diğer konularda ise memnun olmadıkları 
görülmüştür. Bireysel özellikler açısından değerlendirildiğine ise bu durum değişkenlik göstermektedir. Gelir 
düzeyi düşük ve orta derecede olan bireyler yeniden tedavi gördüğü hastaneyi tercih edebileceklerini belirtmiş-
tir. Bu tercih üzerinde en önemli faktörün hasta üzerindeki ekonomik yükün azaltılarak ortadan kaldırılması 
durumudur. Ayrıca kamu sağlık kurumlarından daha önce hizmet alan hastaların kamu sağlık kurumlarındaki 
ilgi, alaka, hizmet kalitesi ve kullanılan bazı yöntemlerin hastalar üzerinde olumlu etki yaratmadığı yönün-
deki değerlendirmelerdir. Ayrıca bazı hastaların özel sağlık sigortasında yararlanıyor olması da özel sağlık 
kurumlarını tercih etmelerinde önemli bir etken olarak gözlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu hasta-
lığına yönelik tam bilgili olmadığı, eğitim seviyesinin orta ve altında olması, birçoğunun hastalığına yönelik 
nasıl hareket edeceğinin bilmemesi, çevresel faktörler ile bazı farklı hastaların onları yönlendirmesi de sağlık 
hizmeti alacağı kurumu belirlemesinde önemli bir etkendir. Benzer biçimde Bağkur ve emekli sandığına ka-
yıtlı, eğitim açısından lisans derecesinde düzeye sahip bireyler de yeniden tedavi gördüğü hastaneyi seçme 
eğilimindedir. İlaç kullanımından elde edilen fayda ile hastalık süreleri arasında genel memnuniyet düzeyle-
rine göre ilaç kullanımından fayda sağlayan bireylerin memnuniyet düzeyleri, fayda sağlamadığını düşünen 
bireylere göre daha yüksektir. Hastalık süreleri arasında memnuniyet düzeylerine göre farklılık bulunmamış-
tır. Burada çarpıcı olan sonuç, tüm grupların genel memnuniyet düzeylerinin son derece düşük olmasıdır. 
Bu sonuç, katılımcıların memnuniyetsizliğini açık bir şekilde göstermektedir. Hasta memnuniyetsizliğinin en 
önemli nedenleri arasında hızlı hizmet alamamaları, yetersiz sağlık personeli, hizmet veren hekimlerin hasta 
yoğunluğu nedeniyle kendilerine gerekenden daha az zaman ayırıyor olması, hizmet alınan sağlık kurumla-
rının fiziki şartlarının hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmemiş olması şeklindedir. Ayrıca 
bazı hastaların uzun süre sağlık kuruluşundan hizmet alması nedeniyle hasta yakınlarının konaklama ve diğer 
kişisel gereksinimlerine yönelik hizmet alacağı ya da ihtiyaçlarını karşılayacağı fiziksel ortamların olmaması 
da hasta memnuniyetsizliği üzerinde önemli etken olarak saptanmıştır. Yine özel sağlık kurumlarının sundu-
ğu hizmet türü ve içeriğine göre %78 katılımcının ücret politikasının değişkenliği nedeniyle katılım ücret-
lerinin yüksek olması ve en önemlisi kurumdan kuruma değişiklik göstermesi hastalar üzerinde olumsuzluk 
ile memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Uygulanan analiz sonuçlarına göre, hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören 
hastaların memnuniyet düzeyleri iyi durumda değildir. Söz konusu memnuniyetsizlikleri çözmek için hasta-
ların bilgilendirilmesi gereklidir. Ayrıca personelin de hastalara olan ilgisinin artması, memnuniyetin artma-
sına yol açacaktır. Hemodiyaliz ünitesindeki fiziksel kalite ve hizmet kalitesinin artırılması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hasta, Memnuniyet, Sağlık Kurumu, Ölçek, Tedavi, Hemodiyaliz
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ADÖLESAN DÖNEMDE ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI

Fatma BAŞAR, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üreme sağlığını, üreme sistemi süreci ve işlevleri ile ilgili hastalık ve sakatlığın 
olmaması ile birlikte biyopsikososyal yönden tam bir iyilik halinin olması sonucu kişinin güvenli/ tatmin 
edici cinsel yaşam ile kendi belirleyeceği zaman/sıklıkta üreme hakkına sahip olması olarak tanımlamaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımına göre 10-19 yaş grubu adölesan, 15-24 yaş arasını genç olarak tanım-
lanmaktadır. Bu dönem çocukluk ile erişkinlik arasında hızla geçen bir ara dönem değil, gencin toplumsal 
yerini araştırdığı, fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin görüldüğü, bu değişimlerle birlikte kişilik gelişim 
sürecinin devam ettiği, stres ve karmaşanın yoğunlaştığı, çocukluktan yetişkinliğe uzun bir geçiş dönemidir. 
Bu uzun süreçte adölesanlar özellikle üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularını kapsayan çeşitli problemlerle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemler ilk cinsel ilişki deneyiminin erken yaşlarda ve yetersiz bilgi ile 
yaşanması, erken evlilikler, istenmeyen gebeliklerin fazla olması, gebeliği önleyici yöntemler hakkında bilgi 
eksikliği, cinsel yolla bulaşan hastalıkların artışı, anne ölümlerinin yüksek olması, cinsel sömürü ve taciz olay-
ları gibi problemlerdir. Dünyada ilk cinsel aktiviteye başlama yaşı giderek düşmektedir. Bu nedenle evlilik 
öncesi cinsel ilişki ile adölesan gebelikler ortaya çıkmakta, erken dönemlerde de evli olmayan adölesanlar 
henüz fiziksel ve mental olarak hazır olmadan anne olmaktadırlar. Adölesanların önemli derecedeki bilgi ek-
sikliği ile birleşen istenmeyen gebelikler ve uygun olmayan koşullarda yapılan düşükler nedeniyle de adölesan 
sağlığı tehlikeye girmektedir. İlk evlenme yaşına bakıldığında ise; Türkiye’de evlenme yaşı giderek artma eği-
limindedir. Fakat halen adölesan dönemde yapılan erken evlilikler devam etmektedir. TNSA 2013 verilerine 
göre 15-19 yaş grubu adölesanların %7’sinin evli olduğu ,evliliklerin yarısının 21 yaşından önce yapıldığı ve 
yaklaşık %5’i adölesan dönemde çocuk doğurmaya başladığı görülmektedir. Dünya verileri incelendiğinde ise 
adölesan doğum oranının Çin’de %2, Latin Amerika’da ve Karayipler’de %18 ve Güney Afrika’da %50’lerde 
olduğu görülmektedir. 15- 19 yaş arası on altı milyon kız çocuğu ve 15 yaşın altında iki milyon kız çocuğu 
her yıl doğum yapmakta ve yapılan doğumların yaklaşık %11’i 15-19 yaş grubunda yer alan adölesan kızlar 
tarafından yapılmaktadır. Adölesanların , cinsel aktiviteye yetersiz bilgi, deneyim ve erken yaşlarda başlaması 
ile paralel olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) ortaya çıkmaktadır. Bu da adölesanların istenmeyen 
gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi gelecekteki cinsel sağlık ve üreme sağlıklarını ciddi boyut-
larda olumsuz olarak etkileyecek olan fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmalarına 
neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2015 verilerine göre 15 yaş altı 2 milyon kişi ve toplamda ise yaklaşık 
37 milyon kişi HIV ile enfekte yaşamaktadır. HIV/AIDS en çok 15-24 yaş dilimindeki gençlerde görülmekte-
dir. Tüm dünyada CYBH’in en çok20-24 yaş grupları arasında, daha sonra 15-19 ve 25-29yaş grupları arasında 
görüldüğü bildirilmiştir. DSÖ tahminlerine göre her yıl yaklaşık 333 milyon yeni CYBH olgusu oluşmaktadır. 
Adölesanlar arasında gebeliği önleyici yöntem kullanımına bakıldığında ise herhangi bir yöntem kullanımı 15-
19 yaş grubunda % 47 ile en düşük düzeydedir ve adölesanların sağlığını önemli derecede tehdit eden isteyerek 
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düşük oranı ise %3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık açısından risk altında olan 
adölesanlar birçok ülkede nüfusun % 20-25’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde adölesan nüfusu hızla artış göster-
mektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003’e göre, ülkemizde yaşayan nüfusun % 19.7’sini 
10-19 yaşlar arasındaki ergenler oluşturmaktayken, Türkiye İstatistik Kurumu 2013 verilerine göre 10-24 yaş 
grubu toplam nüfusun yaklaşık %27’sidir.Literatürdeki çalışmalara bakıldığında gençlerin üreme sağlığı, üre-
me fizyolojisi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelikten korunma gibi konularda yeterince bilgi sahibi olma-
dığı ve profesyonel bilgi almadığı görülmekte ve üreme sağlığı sorunlarının sıklıkla ortaya çıktığı görülmekte-
dir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçları gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili bilgileri informal 
yolla öğrendikleri, üreme sağlığı ve cinsel sağlık bilgilerinin yanlış ya da eksik olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yapılan çalışmalarda cinsellik hakkında bilgi eksikliğinin temel nedeni çoğunlukla cinsellikle ilgili bilgilerin 
gizli, kapaklı, yetersiz ve yanlış kaynaklardan alınmasından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Gençler, üreme 
sağlığı sorunlarını sık yaşamaları, üreme sağlığı hizmetlerinden en az yararlanan grup olmaları, nüfus içerisin-
de oranlarının bu kadar yüksek olması gibi nedenlerle üzerinde özellikle fazla durulması gereken bir gruptur. 
Gençlerin adölesan dönemde güvenilir kaynaklardan güvenilir eğitim ve bilgi alması onların gelişimine ve 
gelecek yaşamlarını sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için oldukça önemlidir. DSÖ’nun 21. yüzyılda ulaşmayı 
amaçladığı 21 sağlık hedefi listesinin başında yaşama sağlıklı başlangıç ve gençlerin sağlığını geliştirmesi yer 
almaktadır. Adölesanların ihmal edilmesi hem kısa vadede hem de gelecek yıllarda sorunlara yol açabilir. Ye-
niliğe, değişime, gelişmeye en açık olan bu yaş grubuna doğru yöntemlerle, doğru yerde, doğru kişilerle ula-
şıldığında ülkemizin üreme sağlığı statüsünün gelişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bu yönü ile de; gençler 
en büyük sosyal ve ekonomik yatırımların yapılması gereken gruptur. Sonuç olarak adölesanlar, üreme sağlığı 
ve cinsel sağlık açısından toplumun risk altında olan önemli bir kesimini oluşturduğundan, adölesanların bu 
dönemini ve gelecek yaşamlarını sağlıklı geçirmeleri için üreme sağlığı ve cinsel sağlığa yönelik eğitimlerin 
ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Adeölsanların bu hizmetlere katılımlarının 
artırılması için, üreme sağlığı cinsel sağlık eğitim programlarının, farklı yaş gruplarına ve bu yaş grupları-
nın gereksinimlerine göre oluşturulması ayrıca verilen eğitimlerin sürekli olarak yinelenmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Adölesan Dönem, Üreme Sağlığı Sorunları 
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KAZA GELİYORUM DEMEZ! ÇOCUKLARIMIZI KAZALARA KARŞI KORUYUP  
YARDIM EDEBİLİYORMUYUZ?

Ozana URAL, Gülçin GÜVEN, Kadriye EFE AZKESKİN, Elif KÜÇÜKOĞLU, Elif YILMAZ,  
Hande ARSLAN ÇİFTÇİ

Her yerde ve her zaman çeşitli türde kazaların meydana geldiği, büyük, küçük demeden kaza kurbanlarına rast-
landığı neredeyse her gün duyulmakta ve görülmektedir. Ne yazık ki ülkemiz kazalar konusunda kötü bir üne 
sahiptir. Trafikte, işyerlerinde çok sık kazalar olmaktadır. Kazalara bakıldığında birçoğunun gerekli önlemler 
alınmadığından ya da bilgisizlikten kaynaklandığı görülmektedir. Önlem alınmadığından ve bilgi eksikliğin-
den kazaların bir kısmı da evlerde ve okullarda meydana gelmektedir. Her türlü önlemin alınmasına rağmen 
yine de kazalar meydana gelebilir ancak önceden yapılan eğitimler ve alınan önlemlerle kazaların sayısında 
ciddi düşüş sağlanabilir. Kazaları önlemeye yönelik eğitim çalışmaları, kamu spotları gibi anlık etkinlikler 
olduğu gibi iş güvenliği seminerleri gibi daha uzun süreli eğitimler de olabilir. Eğitim içeren etkinliklere ba-
kıldığında iki temel amaca uygun hazırlandığı görülmektedir. Birincisi; kaza olmaması için alınması gereken 
önlemleri, yapılması ve yapılmaması gereken davranışları içeren eğitim etkinlikleridir. İkincisi; kaza meydana 
geldiği andaki ilkyardım müdahalesidir. Hem kaza öncesi hem de kaza sonrası yapılması ve yapılmaması gere-
kenlerin bilinmesi kazaların olma olasılığını azaltabileceği gibi, kazalardan sonra uygun ilkyardım davranışları 
da daha kötü olası sonuçları önleyebilir. Kazalara karşı önleyici bilgi edinimi ve ilkyardım farkındalığının 
herkese kazandırılması için farklı eğitim çalışmalarında bulunmak gerekmektedir. Bu tür eğitimler, etkinlikler 
çok çeşitli kurumlar tarafından, çeşitli özelliklerde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kurumlar arasında 
bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hatta ticari kuruluşlar bulunmaktadır. Bakanlıklar 
arasında da kazaları önlemek ve ilkyardım konusunda Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları hazırladıkları eği-
timlerle ön sırada yer almaktadır. Eğitim ve etkinliklerin ana hedef kitlesi çoğunlukla yetişkinler olmaktadır. 
Yetişkinlere yönelik eğitimlere bakıldığında eğitimlerin trafikte, işyerlerinde, açık alanlarda ve evlerde ger-
çekleşebilecek kazalar göz önüne alınarak hazırlandığı görülmektedir. Bu kazaları arasında evlerde meydana 
gelen kazalar önemli bir sayıdadır. Evde meydana gelen kazaların büyük bir kısmında kurbanlar çocuklar 
olmaktadır. Yine okullarda meydana gelen kazaların da büyük oranda kurbanları çocuklardır. Kazalara karşı 
çocuklara da yaşlarına uygun şekilde hazırlanmış eğitim etkinlikleri ile bilgi vermek ve farkındalık kazan-
dırmak çok önemlidir. Ancak, küçük yaştaki çocuklar için koruyucu görev yetişkinlere düşmektedir. Evde 
anne-babaların, okulda öğretmenlerin kazalara karşı ve ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmaları, farkındalık 
kazanmaları kendileri için de önem taşımakta ama özellikle küçük çocukları korumak için gerekmektedir. Bu 
çalışmada okul öncesi çağda çocuğu olan annelerin ve okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan öğretmen 
ve yöneticilerin ev ve okul kazaları ile ilkyardım konusuna yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin belir-
lenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemini okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 150 çocuğun 
anneleri ve öğretmenleri ile okulun yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan anneler, öğretmenler 
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ve yöneticilerin ev ve okul kazalarına ve ilkyardım konusuna yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini belir-
lemek için betimleyici tarama modelindeki bu çalışmada anket, mülakat ve bilgi testi kullanılmıştır. Anneler, 
öğretmenler ve yöneticilere yönelik olarak araştırmacılar “Kişisel Bilgi Formu” hazırlamışlardır. Bu anket-
te kişisel bilgiler bölümünden başka, ev ve okul kazalarına karşı farkındalık düzeyini belirleyici sorulardan 
oluşan ayrı bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüm annelere, öğretmenlere ve yöneticilere yönelik olarak benzer ve 
farklı sorular içerek şekilde 3 ayrı bölüm olarak düzenlenmiştir. Çalışmada, ev kazalarına yönelik bilgi düze-
yini belirleme amacında 25 sorudan oluşan “Bilgi Testi” (Koç, 2009) annelere uygulanmıştır. Araştırmacılar, 
çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden annelerle, okul öncesi eğitim kurumunun uygun bir odasında, 
küçük gruplar halinde bir araya gelerek ölçme araçlarını değerlendirmelerini istemişlerdir. Öğretmen ve yö-
neticilerin ölçme araçlarını değerlendirmelerinde de aynı uygulama yapılmıştır. Çalışmada ayrıca okul öncesi 
eğitim kurumunun yöneticileri ile yüz yüze mülakat yapılarak, yarı yapılandırılmış 10 soru sorulmuştur. Soru-
lar okulda kazalara karşı alınan önlemler ve ilkyardım konusunu içermektedir. Çalışmada elde edilen veriler 
değerlendirme aşamasındadır. Sonuçlar okul öncesi çağdaki çocukların annelerinin, öğretmen ve yöneticilerin 
okul kazalarına ve ilkyardım konusunda yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerini belirleyecektir. Çalışma so-
nuçlarının gelecekte yapılacak çalışmalarda, çocuk, aile ve okula yönelik kazalardan korunma, kazaları ön-
leme ve ilkyardım konularında etkili eğitim programları geliştirmek üzere temel oluşturması planlamaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kaza, Çocuk, Yardım, Ev, Ebeveyn 
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TÜRKİYE’DE TÜP BEBEK UYGULAMALARI VE İLAÇ MALİYETLERİ TOPLUMSAL ALGI 
BOYUTU: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Sevilay YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK, Sevcan KARACABEY, 
Dilek ÖZTAŞ, Yasemin AYDOĞAN, Ali Serdar YÜCEL, Kaya YILDIZ, Ayhan AYTAÇ, Selvinaz SAÇAN, 

Ümran SEVİL, Ali Murat KIRIK

Genel ifadeyle kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin (yumurta ve sperm) bir laboratuar ortamında döllenme 
işlemi olarak tanımlayabileceğimiz tüp bebek uygulaması normal yollardan hamile kalamayan anne adayla-
rına uygulanan ve dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan çocuk sahibi olma yöntemidir. Kullanılan 
yöntem dışında hamilelik sürecinde birçok faktör (ilaç kullanımı, sportif aktivite, beslenme, alkol ve sigara 
kullanımı, yolculuk yapma vb.) anne adayının hamileliğini olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Ayrıca tüp 
bebek yönteminin oluşturduğu maliyet işlemin gerçekleştirildiği merkezlere bağlı olarak farklılıklar gösterir-
ken, sigortalı hastaların tedavi masrafları belli bir kısmı bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu tarafından, ilaç 
masrafları ise katkı payı dışında yine devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu çalışmanın Türkiye’de tüp bebek 
uygulamalarına ilişkin ve ilaç maliyetlerine ilişkin toplumsal algı boyutunun incelenmesi ve bu süreçte anne 
adayını ilgilendirecek farklı etkenlerin belirlenmesi açısından literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir. Amaç: 
Bu araştırma Türkiye’de tüp bebek uygulamaları ve ilaç maliyetleri ile toplumsal algı boyutunun incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye oluşturmaktadır. Örneklemini 
ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Edirne, Antalya, Erzurum, Van, Ga-
ziantep, Eskişehir, Düzce, Bolu, Trabzon ve Aydın illeri arasından rasgele yöntemle seçilmiş 3986 katılımcı 
oluşturmaktadır. Araştırma 8 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, 
18 il ve sadece tüp bebek uygulamasına tabi olmuş anne ve anne adayları arasından seçilmiştir. Araştırmada 
özellikle tüp bebek uygulaması öncesinde ilaç tedavisi uygulamasına tabi olan adaylar ön planda tutulmuştur. 
Bu seçilen anne adaylarının bazıları birden fazla tüp bebek uygulamasına tabi olmuştur. Katılımcılar arasında 
halen anne olamamış ve tedaviye devam eden anne adayları bulunmaktadır. Bu nedenle araştırmaya sade-
ce tüp bebek uygulamasına olumlu ya da olumsuz sonuç alan vakalar katılarak araştırma sınırlandırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada 55 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tüp 
bebek ve ilaç kullanımına ilişkin soruların yer aldığı bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele 
yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=3986) birey 
katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, gü-
venirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.879 değeri elde edilmiştir. Araştırma-
dan elde edilen verilerin analizinde Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör 
Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve 
Man Whitney uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,879 değeri elde edilmiştir. Bulgular: Katı-
lımcıların çoğunluğu 26-29 yaş Aralığında, 1001-1500TL gelire sahip, ilçe ve şehirde yaşayan lise mezunudur. 
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Katılımcıların çoğunluğu düzenli spor yapmamaktadır. Araştırmada hamilelik öncesinde katılımcı ve eşinin 
çocuk sahibi olma konusunda her türlü tıbbı testlere tabi oldukları belirlenmiştir. Ayrıca çoğu katılımcının 
eşlerinin kronik bir hastalığa sahip olmadığı ve düzenli kullandıkları bir ilaç olmadığı belirlenmiştir. Katılım-
cıların %26’sı 2-5 yıl, %25’i 1014 yıl ve %24’ü ise 15 yıl ve üzeri evliliğe sahiptir. Katılımcıların tüp bebek 
uygulaması öncesinde karar vermelerinde dini inançların etkili olduğunu beyan edenlerin oranı %98’dir. Ay-
rıca katılımcıların tamamı yumurta kalitesi ve verimliliği, eşlerinin de sperm kalitesi ve verimliliğine yönelik 
analizler ve testler yapıldığını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra araştırmada kullanılan tüp bebek uygulama-
larına ilişkin ölçeğe yapılan faktör analizi sonucunda, hamile adaylarına yönelik genel görüşler ve tüp be-
bekle ilgili ilaç ve diğer konulardaki görüşler olmak üzere 2 alt boyut belirlenmiştir. Buna göre, kullanılan 
ölçeğin alt boyutlarına ilişkin bazı değişkenlere göre (yaş, gelir, eğitim, yaşanılan bölge kronik rahatsızlık 
yaşama, akraba evliliği yapma, yeme içme düzeni ve bütçe) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç: Çalış-
ma sonunda, katılımcıların tüp bebek uygulamalarına ilişkin ölçeğe yönelik görüşleri ile bazı değişkenler 
arasında (yaş, gelir, eğitim, yaşanılan bölge kronik rahatsızlık yaşama, akraba evliliği yapma, yeme içme 
düzeni ve bütçe) anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin genel görüşler ile sportif 
aktiviteler arasında pozitif bir etki, ilaç ve diğer konulardaki görüşler arasında ise negatif etki bulunmuştur. 
Tüp bebek için ayrılan bütçe ile toplam aile geliri arasında da zayıf bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tüp bebek, Hamile, İlaç 
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ÇOCUK OYUN PARKLARI GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

Arzu ÖZYÜREK, Meryem Esra ÖZTABAK

Çocukluk, bireylerin tüm gelişimlerinin şekillenmesinde önemli rol oynayan bir dönemdir. Çocuk denince 
oyun, oyun denince oyun materyalleri ve oyun alanları akla gelmektedir. Çocukların her zaman oyun oyna-
maya ve hareket etmeye gereksinimleri vardır. Bu dönemde çocukların en önemli işlerinden biri oyundur. Bu 
bakımdan özellikle çocukların dış mekânda yapacağı oyun faaliyetlerin önemi son derece büyüktür. Oyunda 
kullanılan materyaller çocuğa motivasyon sağlar ve oyunun gelişimi için bazı ipuçları verir. Günümüzde çocuk 
eğitim uzmanları hareket gelişimini fiziksel gelişimden farklı olarak ele almaktadırlar. Onlara göre hareket, 
çocukların yaparak, iş edinerek öğrenmeyi gerçekleştirdikleri bir öğrenme ortamıdır. Gelişen teknoloji ve de-
ğişen yaşam şartları çocukların kısıtlı oyun alanlarında oynamaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Çocuk 
oyun parkları, çocukların açık alan oyun gereksinimi sağlayacak önemli alanlardan biri durumuna gelmiştir. 
Çocukların oyun ve hareket gereksinimlerini gidermede önemli bir alan olan oyun parkları ile ilgili alan yazın 
incelendiğinde, çocuk oyun alanlarının daha çok mimarlık ve tasarım açısından veya ailelerin bakış açısından 
incelediği görülmüştür. Oysa günümüzde çocukların en çok vakit geçirdikleri çocuk parklarının, güvenilirliği 
ve dünya standartlarına uygun olarak inşa edilmeleri, çocukların sağlıkları açısından son derece önemli bir 
faktördür. Amaç: Bu nedenle bu çalışmada, çocuklar oyun parklarının çocuklar açısından güvenliğinin standart 
ölçülere uygunluğunu bir bütün olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Oyun parklarının güvenli bir çevre-
ye yapılandırılıp yapılandırılmadığı, standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı, oyun araçlarının yerleşimi 
konuları irdelenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki alt problemler ele alınmıştır: 1- Oyun parkları 
güvenli bir çevreye yapılandırılmış mıdır? 2- Oyun parkı oyun alanları standartlara uygun tasarlanmış mıdır? 
3- Oyun araçlarının, park alanına yerleşimi standartlara uygun mudur? 4- Oyun alanlarının bulunduğu yerle-
şim yerine göre özellikleri değişmekte midir? Yöntem: Nitel olarak tasarlanan çalışmada, araştırmacılar tara-
fından geliştirilen “Açık Alan Oyun Parkları Güvenliği Formu” kullanılmıştır. Çalışmada tabakalı örnekleme 
yöntemiyle şehir merkezi, ilçe ve köy mahallinde belediyeler tarafından düzenlenmiş çocuk oyun parkları ele 
alınmıştır. Toplamda dokuz oyun parkı, araştırmacılar tarafından gözlem yolu ile incelenerek değerlendirilmiş 
ve gözlem sonuçları form üzerine işaretlenmiştir. Verilerin analizinde, verilerin belli temalara göre özetlenme-
si ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türü olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çocuk oyun 
parklarına yönelik olarak elde edilen bulgular ‘’ Park Alanı Çevre Güvenliği’’, ‘’Park Alanı Oyun Araçları 
Güvenliği’’, ‘’Park Alanı Tasarımı’’ temaları altında incelenmiştir. Bulgular: Çalışmada, gerek il merkezi ge-
rekse ilçe ve köy yerleşimlerinde bulunan çocuk oyun parklarının çocukların güvenliğinin dikkate alınarak 
tasarlanmadığı veya çocukların gereksinimlerinin dikkate alınarak yapılandırılmadığı belirlenmiştir. İl mer-
kezinde yer alan parkların yeterince güvenli çevreye yapılandırılmadığı, yoğun trafik ağı ve dere yatağına 
yapılandırıldıkları saptanmıştır. İlçe ve köy parklarında, oyun materyallerinin yalnız plastik malzemeden ya-
pıldığı saptanmış, köy parklarındaki oyun materyallerinin fonksiyonel ve çalışır durumda olmadığı sonucuna 
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varılmıştır. Özellikle köylerde yer alan parkların şehirdeki parklara göre daha bakımsız olduğu görülmüştür. 
İncelenen tüm parklarda kum havuzu, su oyunları alanları, farklı yaş grupları için uyarı levhaları, ayrılmış 
aktif ve pasif oyun alanları, yeterli ışıklandırma yapılmadığı, engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan çocuklar 
için aktivitelere katılmayı sağlayacak uyarlamalar, oyun araçları, rampa geçişler tasarlanmadığı saptanmıştır. 
Bilimsel gelişmelere uyulmadan yapılan çocuk oyun alanları, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde derin 
yaralar açabileceği yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Çocukların oyun oynama-
ları ile ilgili olarak yetişkinlerin üzerinde durdukları önemli konulardan biri, oyunda güvenliktir. Çocuklar 
her nerede oyun oynarsa oynasınlar tehlikelerle karşılaşırlar. Bu kazaların neredeyse büyük bir kısmı alınacak 
birçok güvenlik önlemi ile engellenebilir. Günümüzde çocukların tehlikelere karşı korunması ile ilgili olarak, 
her geçen gün yaralanan çocuk sayısının artmasıyla hızla oyun alanları ile ilgili güvenlik standartları ve düzen-
lemeleri yapılması, oyun alanlarının ve aletlerinin güvenliliğini artırmaya yardımcı kanunların geliştirilmesi 
sağlamıştır. Çocukların en çok vakit geçirdikleri çocuk parklarının, güvenilirliği ve dünya standartlarına uy-
gun olarak inşa edilmeleri, çocukların sağlıkları açısından son derece önemli bir faktördür. Çalışma bulguları 
ve literatür bilgileri ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Çocuk oyun parkları güvenli bir çevreye yapılandırıl-
madığı, standartlara uygun olarak tasarlanmadığı ve yerleşim yerinin uygun olmadığı, köy veya şehir olma 
durumuna göre parkların özelliklerinin değiştiği belirlenmiştir. Genel olarak çocuk oyun parkları tasarımında 
çocukların güvenliğinin ön planda tutulmadığı ve konuya bilimsel açıdan yaklaşılmadığı belirlenmiştir. Oyun 
alanı tasarımında, tüm parçaların çevreye uyumlu veya akıllıca düzenlendiğinden emin olunmalıdır. Hangi yaş 
grubuna yönelik olursa olsun çocuk oyun alanları tasarlanırken yaş grupları ve çocukların engel durumlarının 
dikkate alınması, parkın yerleşim yerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınması, oyun araçlarının güvenli ol-
ması, oyun alanı tasarımında oyun materyallerinin yerleşimi ve tuvalet-su gibi gereksinimlerin karşılanması 
konlularının göz önünde bulundurulması konularının ele alınması gerekmektedir. Çocukların sağlığı söz ko-
nusu olduğunda, çocuk açık alan oyun parklarının güvenliğinin üzerinde önemli durulması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Oyun Parkları, Oyun Alanı Güvenliği, Çocuk ve Oyun
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ VE AŞISI HAKKINDAKİ  
BİLGİ VE TUTUMLARI

İlgün ÖZEN ÇIMAR, Sevgi ÖZKAN, Erkan ALATAŞ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN

Human Papilloma Virus (HPV) cinsel yolla en sık bulaşan ve serviks kanseri ile güçlü ilişkili olan bir enfek-
siyondur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2012 yılında %85’i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 528.000 
kadın serviks kanseri tanısı alırken aynı yıl 266.000 kadın serviks kanseri nedeni ile öldü. Dünyada 45 yaş 
altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerin önde 
gelen 3. nedenidir. Dünya çapında 2 dakikada bir, bir kadın serviks kanserinden ölmektedir. Türkiye’de ise en 
sık görülen 8. kanser türüdür. Cinsel olarak aktif erkek ve kadınların yaklaşık yarısının, yaşamları boyunca 
bir kez HPV enfeksiyonuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. HPV enfeksiyonu tiplerine bağlı olarak çeşitli 
sağlık problemlerine neden olmaktadır. Bunlar içinde erkeklerde, anal ve penis kanserleri ile genital siğiller, 
kadınlarda anal, vulva ve rahim ağzı kanserleri ile genital siğiller yer almaktadır. Son yıllarda, HPV enfeksi-
yonu ve ilişkili hastalıkların mortalite ve morbiditesini azaltmada en önemli konunun birincil koruma olduğu 
bildirilmektedir. Birincil koruma, cinsel risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasını ve koruyucu aşılamayı içerir. 
Ülkemizdeki HPV sıklığı Avrupa ve Kuzey Amerika değerleri¬nin altındadır. Ne var ki; ilk cinsel ilişki yaşının 
giderek düş¬mesi, birden çok cinsel eş, sigara içme gibi risk etmenlerinin ergenlerde giderek artması, cinsel 
ilişki sırasında engelleme yöntemlerini tercih etmeyen bu yaş grubunun cinsel yolla bulaşan hastalık riski-
nin artması, serviks kanserinin önlen¬mesine birincil korunma sağlayacak olan, HPV ve HPV aşısı hakkında 
bilgilendirmeyi ülkemiz için daha önemli kılmak¬tadır. Üniversite öğrencileri; genç olmaları, pek çoğunun 
aile ortamından uzaklaşarak ilk kez geldikleri farklı bir şehir ortamında yalnız yaşamaya başlamaları, farklı 
değer yargıları taşıyan gençlerin bir araya gelmesi ve karma bir kültür oluşturması, gençlerin sosyoekonomik 
değişimlerin etkisini yoğun bir şekilde yaşaması nedenleriyle risk grubu olarak kabul edilmektedir. HPV en-
feksiyonunun dünya çapında giderek epidemiye neden olması nedeniyle genç insanlarda önemli bir sağlık 
sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle HPV’ye yönelik çalışmaların yapılması, her iki cinsiyette de gençlerin 
farkındalığının belirlenmesi korunmada son derece önemlidir. Ülkemizde bu konuda daha çok kadınlar, sağlık 
çalışanları ve öğrencileri ile çalışmalar yapıldığı her iki cinsiyeti kapsayan çalışmaların ise az sayıda olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle bu çalışma, üniversite öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve HPV aşısına ilişkin bilgi 
ve tutumların değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel planlandı. Gereç ve Yöntem : Çalışmanın 
evrenini İl merkezinde bulunan, sağlık dışındaki alanlarda öğrenim gören, toplam 16.930 üniversite öğrencisi 
oluşturmuştur. Evreni oluşturan fakülte ve yüksekokulların her birinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile 
iki bölüm seçilerek fakültelerin ara sınıflarında okuyan 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile yüksekokulların 2. sınıf 
öğrencisi toplam 1729 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Gönüllü katılmayı kabul eden toplam 1563 kişiye 
ulaşılarak çalışma tamamlanmıştır. Veri toplamada kullanılacak anket formu araştırmacılar tarafından literatür 
bilgisi taranarak oluşturulmuştur. Anket soruları 5 uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Anket formu iki 
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bölümden oluşmuştur. İlk bölümde; öğrencive ailesine yönelik sosyodemografik özellikleri içeren 14 soru yer 
almaktadır: İkinci bölümde ise; HPV ile ilgili bilgi ve görüşleri belirlemeye yönelik, HPV aşısına ve serviks 
kanserine ilişkin sorular bulunmaktadır. Serviks kanserine ilişkin sorular yalnızca kız öğrenciler tarafından 
cevaplanmıştır. Çalışmanın verileri 15 Eylül- 15 Aralık 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Üniversitenin Gi-
rişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu izni ile Rektörlük aracılığı ile Fakülte ve Yüksekokullardan 
gerekli izinler alınmıştır. Veriler, istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiş, sayı, yüzde ve ki-
kare testi yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yarıdan fazlası erkektir (%57.5). Yaş ortalamaları 22.25±2.05’dir. 
Katılımcıların %39.9’u sigara içtiğini,%21.0’i cinsel konularda ailesi ile konuşabildiğini ifade etmiştir. HPV 
konusunda öğrencilerin bilgilerinin değerlendirildiği bölümde; %16.8’i HPV yi duyduğunu belirtmiştir. Öğ-
rencilerin %57.6’sı bulaşma yolunu, %53.8’i kimlerde görüldüğünü, %96.3’ü HPV’yi hangi testin belirledi-
ğini, %71.3’ü korunma yolunu, %76.1’i kansere neden olma durumunu, %75.9’u ise hangi hastalıklara neden 
olduğunu bilmediğini vurgulamıştır. Öğrencilerin %33.7’si HPV aşısının varlığını duymuştur. HPV aşısı ile il-
gili olarak %97.4’ü fiyatını, %91.6’sı da sosyal güvencenin karşılayıp karşılamadığını, %69.7’si aşının kimlere 
yapıldığını bilmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %1.5’i HPV aşısı yaptırdığını, %73.4’ü de aşı hakkında bilgi 
almak istediğini vurgulamıştır. Kız öğrencilerin 58.7’i Rahim ağzı kanserini duymadığını belirtirken, %64.4’ü 
korunma yolunu bilmediğini,%91.3’ü de bu konuda bilgi almak istediğini belirtmiştir. Riski artıran ilk üç ne-
den olarak %57.9’u cinsel bölgenin temizliğine dikkat etmemek, %52.3’ü birden fazla cinsel ilişkiye girmek, 
%35.9’u sigara içmek olarak sıralamıştır. HPV’yi duyma ile yaş, cinsiyet, medeni durum, ailede kanser tanısı 
olması ve aile ile cinsel konularda konuşabilme değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğubulunmuştur (p<0.01). Öğrencilerin yaşı arttıkça HPV duyma oranları da artmaktadır. Benzer şekilde 
kız öğrencilerin, evli olanların, ailesi ile cinsel konularda konuşabilenlerin HPV’yi daha çok duyduğu saptan-
mıştır.(p=0.000) Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçları, üniversite öğrencilerinin HPVve HPV aşısı konu-
sunda bilgi ve farkındalıklarının düşük olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde kız öğrencilerin de rahim ağzı 
kanseri ile ilgili bilgi ve farkındalıkları da düşüktür. Bunun yanında öğrenciler bu konularda yüksek oranda 
eğitim almayı istediklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle erken yaşta cinsel konu ve hastalıklarla ilgili eğitim, 
bilgilendirme ve danışmanlık yapılması önerilmektedir. Bu yaklaşım gençlerin yaşam kalitelerinin yükselme-
sine ve gelecekteki sağlıklarının korunmasına dolayısıyla sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüsü, Serviks Kanseri, Human Papilloma Aşısı
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DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING EXCLUSIVE BREASTFEEDING FOR THE 
FIRST 6 MONTHS AMONG TURKISH MOTHERS WITH CHILDREN AGED 0-2 YEARS

Melek KOC, Gül PINAR, Sevil SAHIN

Mother’s milk is regarded to be the most appropriate nutrition because it changes content depending on the 
requirements of the newborn, decreases infant mortality and morbidity rates, protects against infections, ful-
fills physiological and psychosocial necessities of the infants alone for the first 4-6 months, and it is economic 
and ensures the infants to feel safe. Many factors that are effective in breastfeeding start and continuation are 
referred to in the literature. Although the ratio of the infants feeding exclusively with mother’s milk during 
the recent years in the world and Turkey increased, the feeding period is still not at the desired level. Objec-
tive: This study was conducted to determine the factors affecting the exclusive breastfeeding for the first 6 
months among mothers with children aged 0-2 years. Methods: The research was planned as descriptive and 
cross-sectional type, and conducted during May 15, 2014-August 15, 2014. Mothers who applied to Ankara 
Children’s Health and Disorders, Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatrics Polyclinic 
and had 0-2 years of old infants (N= 8694) made up the study population. The study sample was estimated 
as 258 by using the sample formula with the known population (event observance frequency was 50%, error 
margin was 6%, confidence level was 95%). The hospital where the study was conducted was infant- friendly. 
A Survey Form, generated by using literature, was used in data collection. The survey form consisted of four 
sections and 35 questions; Sociodemographic characteristics (7 questions), Habits – medical characteristics (8 
questions), Infant and breastfeeding characteristics (17 questions), Mother’s milk-breastfeeding awareness (3 
questions and 20 sub items). The obtained data were evaluated by IBM SPSS (version 20.0) Statistical Package 
Program, and for analyses Ki-square test, Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis test and Pearson Correlation 
analysis was used. p<0.05 was accepted as the statistical significance limit. Result: Age average of the mothers 
included in the study scope was determined as 28.0±6.1 (min=18, max=46). 39.9% of the mothers were high 
school graduates, 99.2% were married, 86% were housewives, 83.3% had a nuclear family structure and 69.4% 
had average income level. 12.4% of the mothers had chronic illness history (31.3% had asthma, 25.0% had 
hyperthyroid, 15.6% had hypertension, and 12.5% had diabetes). 39.5% of the mothers had their first delivery, 
73.3% were planned pregnancy, 70.9% gave birth by normal vaginal way and 77.9% of them gave birth to 
normal weight infants (2500-3600 gr). BMI of 56.9% of the mothers was normal at the beginning of pregnancy 
and 23% were slightly overweight. First nourishment of 89.9% of the infants was mother’s milk, 55% received 
exclusively mother’s milk during the first 6 months, 15.1% had formula at the hospital during the after deli-
very term, 42.6% used pacifier (min=1 month,max=18 months), and 67.1% used feeding bottle (min=1 month, 
max=23 months). 56.5% of the mothers stated that they would continue breastfeeding their babies until they 
quit. Moreover, 14.3% of the mothers experienced problem with breastfeeding and 37.8% of these problems 
originated from inexperience and 64.8% originated from nipple problems. When we examined the reasons for 
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quitting breastfeeding, the mothers indicated that 64.9% quit breastfeeding because their babies did not take 
the breast, and 32.4% quit breastfeeding because their milk was not sufficient. 85.3% of the mothers expres-
sed that they received information about infant feeding, and they received it frequently from health personnel 
(82.3%) and from family elders (51.4%). The rate of exclusive breastfeeding for the first 6 months is 55% in 
the study. However, exclusive breastfeeding for the first 6 months was found statistically significant (p <0.05) 
with regard to the mothers smoking, infant’s birth weight, infant’s first food, first breastfeeding time, use of 
pacifier and bottle, formula feeding at the hospital after delivery, attitude of the spouse and inner circle towards 
the breastfeeding. It was determined that the mothers who give premature and caesarean birth started breastfe-
eding later (p<0.05). Approximately half of the mothers did not have adequate knowledge about infant feeding 
and as the knowledge score about infant feeding increased, the rate of exclusively feeding with mother’s milk 
during the first 6 months increased (p<0.05). Discussion and Conclusion: First year-feeding of the infants is 
extremely crucial for growth, development and a healthy life. Feeding mistakes made during this term prepares 
the ground for obesity, allergic illnesses and chronic illnesses in advanced ages. According to literature, that 
continuation of mother’s milk feeding for infants, at least 1 year is extremely important for both mother’s and 
infant’s health. It was determined as a result of our study that nearly half of the mothers did not comply with 
the suggested periods regarding start to give mother’s milk, exclusively mother’s milk feeding or continuation 
to mother’s milk, and they started supplementary nutrition early and that numerous socio-demographic and 
medical factors were effective on this. Based on these results, it is suggested that this problem is cared by 
health workers and decision makers within a multidisciplinary approach, a widespread campaign is started 
in the issue of increasing the rate of feeding with mother’s milk, social laws are made and supportive mea-
surements are taken. Moreover, since in our study it was determined that the women, who received support 
about breastfeeding from their spouses and people around them, breastfed for a longer period, and it is sugges-
ted that support and counseling for families should continue with support groups, home visits and controls.  
 
Anahtar Kelimeler: Affecting Factors, Breastfeeding, Exclusive Breast Milk
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MİGRENLİ KADINLARIN GÜNLÜK AKTİVİTELERİNDEKİ YETERSİZLİK DÜZEYİNİN  
BELİRLENMESİ

Nuray DAYAPOĞLU, Esra YILDIZ

Migren tipi baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısından sonra ikinci sıklıkla görülen en yaygın nörolojik semptomlar-
dan biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık %10’unun migren tanısı aldığı ve %15’lik oranla en yüksek Avrupa’da 
olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda migren tanı ve tedavisi için çok yüksek miktarda harcamaların 
yapıldığı, migrenin maliyeti yüksek nörolojik sorunlardan biri olduğuna da dikkat çekilmektedir. Yapılan çalış-
malar, migren prevalansının kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Türkiye’de yaşam boyu migren 
prevalansının %16 olduğu, kadınlarda ise bu oranın %21,8 olduğu bildirilmektedir. Kadınlarda daha sık gö-
rülmesi olasılıkla genetik ve dalgalanan östrojen düzeyleri ile ilişkilidir. Aynı zamanda, migren yeti yitimi ve 
performans kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Dünya sağlık örgütü, migrenin dünya genelinde 
yetersizliğe yol açan sağlık sorunları içinde yer aldığını ve bu hastaların bakımı için önemli miktarda zaman 
harcandığını rapor etmektedir. Günlük aktiviteyi etkileyen orta veya şiddetli ağrı migrenli olguların yaklaşık 
%70’inde görülmektedir. Migren ağrısının hastaların iş veya okul performansını etkilemesinin yanında yaşam 
kalitelerinde, aile içi ve sosyal aktivitelerinde azalmaya neden olduğu bildirilmektedir. Baş ağrısı atağı sırasın-
da bazı hastalar işlerini yapamaz duruma gelip çalışmayı bıraktıklarını, bazı hastalar ise işlerine devam etmek-
le birlikte verimliliklerinin %50’den fazla azaldığını belirtmektedir. Migrenin kadınların günlük aktivitelerine 
olan etkisinin değerlendirilmesi ile sunulan sağlık hizmetleri bireyin günlük aktivitelerini daha rahat yerine 
getirmesine, daha üretken bir birey olmasını ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Amaç: Tanımlayıcı 
ve kesitsel tipteki bu çalışma, migrenli kadınların günlük aktivitelerindeki yetersizlik düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum il merkezinde bulunan bir hastanenin Nöroloji 
Polikliniğinde IHS kriterlerine göre migren tanısı almış ayaktan izlenen kadın hastalar oluşturmaktadır. Araş-
tırmanın örneklemini ise bu tarihler arasında araştırmacının bulunduğu sürede tesadüf eden en az 6 ay önce 
IHS kriterlerine göre migren tanısı almış,18 yaşından büyük, başka bir kronik hastalığı bulunmayan ve araştır-
maya katılmaya gönüllü 65 migrenli kadın hasta oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında tanıtıcı 
bilgi formu ve Migrene Bağlı Kayıp Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) kullanılıştır. MIDAS ölçeği 1998 yılında 
Lipton ve ark. tarafından geliştirilmiş olup ülkemizde geçerlilik ve güvenilirliği Ertaş ve arkadaşları tarafın-
dan yapılmış (2004), Gedikoğlu ve ark. (2005) tarafından güncellenmiştir. MIDAS değerlendirmesinde top-
lam; 0-5 puan bireyin günlük aktivitelerinde yetersizlik yaşamadığını veya çok az yaşadığını (birinci derecede 
yetersizlik); 6-10 puan bireyin “günlük aktivitelerinde hafif düzeyde yetersizlik yaşadığını (ikinci derecede 
yetersiz); 11-20 puan bireyin günlük aktivitelerde orta düzeyde yetersizlik yaşadığını (üçüncü derecede yeter-
sizlik) ve 21 puan ve üstünde alan bireyin ise günlük aktivitelerde ciddi düzeyde yetersizlik yaşadığını (dör-
düncü derecede yetersizlik) ortaya koymaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, 
Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan migrenli 
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kadınların (n:65) yaş ortalamaları 38.08±12.45 olup, %66.2’si ilköğretim mezunu, %75.4’ü evli, %81.5’i ev 
hanımı, %64.6’sı ilaç kullanmakta, %75.4’ünün aurasız migren tanısı aldığı ve %35.4’ünün son 6 ay içerisinde 
en az 5 atak geçirdiği bulunmuştur. Katılımcıların MİDAS puan ortalamalarının 10.66±11.46 olduğu belirlen-
miştir. Çalışmada kadınların MIDAS toplam puanları ile eğitim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olduğu (p<.05); yüksekokul mezunu olan kadınların puan ortalamalarının ilköğretim ve lise mezunla-
rının puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların yaşları, medeni durum-
ları, çalışma ve gelir durumları, tanı süresi, migren tipi, ilaç kullanımları, kronik ve psikiyatrik ek bir hastalık 
bulunma durumları ile MIDAS puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>.05). 
Katılımcıların migrene bağlı fonksiyonel aktivitelerindeki etkilenme düzeyleri incelendiğinde, %33.8’inin hiç 
ya da çok az kayıp, %26.2’sinin hafif kayıp, % 23.1’inin orta derecede kayıp ve %16.9’unun ciddi kayıp ya-
şadığı saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: : Çalışma sonucunda kadınların migrene bağlı olarak günlük aktivi-
telerinde orta düzeyde yetersizlik yaşadığı bulunmuştur. Aynı zamanda kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe 
günlük aktivitelerinde daha fazla yetersizlik yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, migrenin 
kadınların günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkilenme düzeyini değerlendirmek, kadınların bu aktivite-
lere yönelik bağımsızlığını artırmak için gerekli olan hemşirelik girişimlerini planlamak ve yerine getirmek 
için önemlidir. Aynı zamanda bu konuyla ilgili daha geniş popülasyonda çalışmalar yapılması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Migren, Kadın, Günlük Yaşam Aktivitesi, Yeti Yitimi
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ESKİŞEHİR’DEKİ BİR GRUP AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI PRİMAPARLARA VERİ-
LEN ANTENATAL EĞİTİMİNİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİK ALGISINA ETKİSİ

Berrak MIZRAK, Nebahat ÖZERDOĞAN, Ertuğrul ÇOLAK

Çalışma, antenatal dönemde gebelere verilen emzirme eğitiminin, annelerin emzirme öz-yeterlilik algısına 
ve başarısına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Eskişehir’deki altı Aile Sağlığı 
Merkezinde (ASM) gerçekleştirilen yarı-deneysel bir araştırmadır. Veriler, 15 Ocak-15 Nisan 2013 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Araştırmanın yapılacağı ASM’lerin seçiminde; gebelere ulaşmak için iş birliği yapıla-
bilecek, ulaşımı kolay, yeterli sayıda gebeye sahip, gebelere rutin emzirme eğitimi verilen ve il merkezinde 
bulunan birimler tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için güç analizi (power analiz) uygulan-
mıştır. Türkiye de ilk defa Tokat (2009) tarafından uygulanan emzirme öz-yeterliliği ölçeğinin güvenirlik, ge-
çerlilik çalışması puan ortalamaları baz alınarak yapılan güç analizi sonucunda, %86.7 güçle deney ve kontrol 
gruplarının 45’er gebeden oluşması gerektiği belirlenmiştir. Çalışma grubuna alınacak 90 gebeyi belirlemek 
için öncelikle tabakalı örnekleme yapılarak ASM’ye kayıtlı gebe sayısına göre ‘Büyüklüğe Oransal Seçim’ ile 
ASM’lerin her birinden alınacak gebe sayısı tespit edilmiştir. Ardından basit rastgele sayılar tablosu kullanı-
larak randomizasyonla gebeler deney (45) ve kontrol (45) grubuna yerleştirilmiştir. Gebeler deney ve kontrol 
grubuna yerleştirildikten sonra, kayıtlı oldukları ASM’lerden gebelerin telefon numaraları ve adresleri alın-
mıştır. Deney grubundaki 45 gebeye, kendilerini takip eden aile hekimi ve ebe/hemşiresinin de yardımı alına-
rak ulaşılmış ve kendilerine çalışma hakkında bilgi verilerek ASM’ye eğitim için davet edilmiştir. Deney gru-
bundaki kadınlara emzirme öz-yeterliliğini ve emzirme başarılarını arttırmak amacıyla Bandura ve Dennis’in 
kuramlarında tanımladıkları öz-yeterliliği etkileyen bilgi kaynaklarına yönelik girişimler temel alınarak eğitim 
planı ile içeriği hazırlanmış ve uygulanmıştır. Deney grubundaki gebelere uygulanan eğitim programı aynı 
hafta içerisinde 2 oturum şeklinde düzenlenmiştir. Eğitimler gebelerin kayıtlı olduğu ASM‘lerin eğitim için 
ayırdıkları ya da eğitim için uygun buldukları odalarda yapılmıştır. Gruplar en fazla 5-6 kişiden oluşmuştur. 
Kayıtlı olduğu ASM’de herhangi bir sebeple eğitim oturumuna katılamayan gebeler başka ASM’lerdeki eğitim 
oturumlarına davet edilerek katılımları sağlanmıştır. İlk eğitim oturumu öncesi deney grubundaki kadınlara 
Antenatal Dönem Bilgi Formu ve Emzirme Öz-Yeterlilik Kısa Form Ölçeği (Antenatal Şekli) uygulanmıştır. 
Her biri 60-90 dakika olmak üzere eğitim süresi toplam 120-180 dakika sürmüştür. Deney grubundaki kadın-
lara ASM’lerde ya da ev ziyaretleri ile doğum sonrası 1.,4. ve 8. haftalarda tekrar ulaşılarak emzirme ile ilgili 
destek verilmiştir. Ayrıca annelerin sorun yaşadıkları durumlarda telefonla da danışmanlık verilerek emzirme 
desteği sağlanmıştır. Annelere 1., 4. ve 8. Haftada Emzirme Öz-Yeterlilik Kısa Form Ölçeği (Postnatal Şekli) 
uygulanmıştır. 1. ve 8. haftada ise LATCH emzirme tanılama ölçeği ile emzirme başarısı değerlendirilmiştir. 
Ayrıca annelere postnatal 1.haftada Postnatal Dönem Bilgi Formu uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 45 gebe-
ye, kendilerini takip eden aile hekimi ve ebe/hemşiresinin de yardımı alınarak ulaşılmış ve çalışma hakkında 
bilgi verilmiştir. Gebelere antenatal dönemde ASM’lerde ya da evlerinde Antenatal Dönem Bilgi Formu ve 
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Emzirme Öz-Yeterlilik Kısa Form Ölçeği (Antenatal Şekli) uygulanmıştır. Kontrol grubundaki kadınlar hasta-
nelerde, ASM’lerde ebeler/hemşireler tarafından verilen standart emzirme eğitimini almışlardır. Bunun dışın-
da bazıları aile büyüklerinden ve internetten de emzirme eğitimi aldığını ifade etmiştir. Kontrol grubundaki 
gebelere, doğum sonrası 1.,4. ve 8. haftada deney grubunda olduğu gibi kayıtlı oldukları ASM’lerde ya da ev 
ziyaretleri ile Emzirme Öz-Yeterlilik Kısa Form Ölçeği (Postnatal Şekli) uygulanmış, bebeklerin kilo ve boy 
ölçüleri alınmış, 1. ve 8. haftada ise LATCH emzirme tanılama ölçeği ile emzirme başarısı değerlendirilmiştir. 
Ayrıca 1.haftada annelere Postnatal Dönem Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilme-
sinde; IBM SPSS Statistics 21.0 ve Sigma Stat 3.5 paket programları kullanılarak; iki yönlü tekrarlı ölçümler 
varyans analizi, tek yönlü anova, t testi, ki-kare testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamız-
da, deney ve kontrol grubunun emzirme öz-yeterlilik algısı antenatal dönemde, postnatal 1.,4. ve 8. haftalarda 
değerlendirilmiştir. Deney grubundaki gebelerin antenatal dönemdeki öz-yeterlilik ölçeği puan ortalamaları 
48.73±9.98 ve kontrol grubu gebelerin antenatal dönem öz-yeterlilik ölçeği puan ortalamaları ise 49.73±10.36 
olarak bulunmuştur. Grupların antenatal dönem emzirme öz-yeterlilik algısı puan ortalamaları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p =0.506). Çalışmada postnatal 1. hafta (p=0.000), postnatal 
4.hafta (p=0.000) ve postnatal 8. haftada (p=0.000) deney ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmuştur. Deney grubunun belirtilen haftalarda emzirme öz-yeterliliği puan ortalamaları kontrol gru-
buna göre yüksek bulunmuştur. Postnatal 1. haftada deney ve kontrol grubunun emzirme başarı puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p=0.000). Aynı şekilde postpartum 8. haftada da deney 
grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek emzirme başarı puanına sahip olduğu belirlenmiştir (p=0.000) 
Sonuç: Antenatal dönemde gebelere emzirme öz-yeterlilik algısını arttırmaya yönelik verilen emzirme eği-
timinin, emzirme öz-yeterlilik algısını ve emzirme başarısını arttırdığı saptanmıştır. Emzirme eğitimi veren 
hemşirelerin emzirme öz-yeterlilik algısı ile ilgili bilgilendirilmeleri ve verecekleri emzirme eğitimlerinde 
emzirme öz-yeterlilik algısını geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaları sağlanmalıdır. Ayrıca hemşirele-
rin/ebelerin verdikleri rutin ve standart emzirme eğitiminin geliştirilmesi için 1. ve 2. basamak sağlık kurum-
larında bu alanda çalışan hemşire/ebelere yönelik emzirme ile ilgili hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, kurs, 
kongre v.b etkinliklere katılımlarının sağlanarak emzirme bilgilerini geliştirmeye yönelik desteklenmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Emzirme Eğitimi, Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı, Emzirme Başarısı, Emzirme Öz-
Yeterlilik Algısı Ölçeği, Antenatal, Postnatal 
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İŞİTME ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK DESTEK 
HİZMETLERİ VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Deniz Uğur CENGİZ, Büşra Nur BEYCİOĞLU, Ülkü SOYER, Furkan AKGÜL

Toplumun temeli olarak kabul edilen ailede çocuk önemli bir yere sahiptir. Çocuklar neslin devamlılığını sağ-
layan, ailenin bağlarını güçlendiren ve geleceğin yetişkinleri olarak görülen değerli bireylerdir. Çocuk sahibi 
olmak aileyi yapısal, gelişimsel ve işlevsel olarak etkilemektedir. Yapılacak harcamalarda, uyku düzenlerin-
de, mesleki gelişimlerinde ve benzer alanlarda değişiklikler yaratabilir. Bireylerin birbirlerine karşı olan so-
rumluluklarının yanı sıra yeni bir bireye karşı ebeveynlik vazifeleri üstlenmelerini de gerektirmektedir. Gebe-
likle birlikte çiftlerde oluşmaya başlayan ebeveynlik duygusu dünyaya gelecek çocukla ilgili beklentileri de 
beraberinde getirir. Fiziksel ve zihinsel yönden sağlıklı bir çocuk hayali kuran ailenin heyecan ve mutluluğu, 
işitme engeliyle doğan çocukla birlikte yerini üzüntü ve hayal kırıklığına bırakır. Aile karmaşık bir psikoloji 
içerisine girer. Çocuğun işitme engelli doğması aile için uzun ve yorucu bir yolculuğun başladığı anlamına 
gelmektedir. Çünkü bu birey yaşadığı sürece yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumda 
üstlenmesi gereken rolleri, engeli nedeniyle tam olarak yerine getiremeyecektir. Alışılması zor olan bu durum 
karşısında aile stres yaşamakta, evliliklerinde ve sosyal yaşamlarındaki sorumluluklarını yerine getirmede 
zorlanmaktadır. Aile üyelerinin engelli çocuktan dolayı değişen görevleri, zamanlarının sınırlamasından ve 
bireylerin kendilerine ait vakitlerinin kalmamasından kaynaklanan sosyal aktivitelere katılamama, evlilik iliş-
kilerin bozulması, toplumdaki diğer kişilerin engelli olan bireye ve bu bireylerin ailelerine karşı olan tutumla-
rı ailenin sorunlarını artırmaktadır. Ailelerin engelli çocuklarının durumlarına ilişkin yeterince bilgiye ulaşa-
mamaları, çocuklarının durumunu toplumdaki diğer kişilere anlatmada yaşadıkları zorluklar, engelli olan bi-
reylerde görülen sağlık problemleri, tedavileri ile ilgili yeterli bilgi alamama ailenin yaşadığı sıkıntılar arasın-
dadır. İşitme engelli çocuklarının eğitiminde de bazı güçlüklerle karşılaşırlar. Çocukları için uygun eğitim 
kurumu bulma çabaları, daha fazla zamana, enerjiye ve paraya ihtiyaç duymaları ailelerde gerginlik yarat-
maktadır. Engelli çocuğun aile içerisinde kendisinden beklenen görevleri yerine getirmekte yaşadığı zorluklar 
da çeşitli uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Engelli çocuğu olan ailelerin ilk tepkilerini açıklamak 
için en çok kullanılan ‘’Aşama Modeli’’ Elizabeth Kübler-Ross tarafından ölümcül hastalığı olan bireyler ve 
yakınları için geliştirilmiştir. Schonz’un, ‘’Kübler-Ross‟a dayanarak işitme engelli çocuğun anne-babaları 
için uyarladığı modelde ise evreler sırasıyla; şok, tanıma/anlamlandırma, yadsıma, kabullenme ve yeniden 
yapılanma şeklindedir. Bu evrelerin her birinin uzunluğu aileden aileye değişse de süreç evrensel bir sırayı 
izlemektedir. Kriz durumunda yaşanan tepkilerle benzerlik gösteren bu süreçler gelişimsel geçiş dönemlerin-
de tekrar yaşanabilmektedir. Geçici bir sorunla karşılaşıldığında yaşanan evreleri açıklamada kullanılan aşa-
ma modeli, engelli çocuğu olan ailelerin ilk tepkilerine açıklık getirirken genel geçer bir açıklama biçimi ola-
rak kabul edilemez. Çünkü işitme engeli, aile ve birey için sürekli bir stres kaynağıdır. Bunun yanında dep-
resyon ve yas, sürekli kaygı ve öfke belirtileri, yaşam kalitesinin bozulması , düşük benlik saygısı , alkolizm 
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ve intihar problemleri gibi psikolojik sorunlar da sıkça görülmektedir. Anne-babaların stres düzeyi ile ilişkili 
etmenlerin ise çocuğun yaşı, anne-babanın yaşı, çocuğun işitme kaybının derecesi, dili kullanma seviyesi, ço-
cukta ek engel durumu, aile içi çatışmalar ve problemle başa çıkma düzeneklerinin etkili kullanılamaması ol-
duğu bildirilmektedir. İşitme engelli çocuğun hayata başarılı bir şekilde uyum sağlaması, çocuğun ve ailenin 
gereksinimlerini karşılaması, engelle ilgili sorunların azaltılması ve aile bireylerinin bu sorunlarla başa çıka-
bilmeleri amacıyla profesyonel kişilerce destek hizmetleri verilmekte, bilgi verici danışmanlık, psikolojik da-
nışmanlık ve aile eğitim programları uygulanmaktadır. Verilen destek hizmetlerinin en önemlileri; Araçsal 
destek: Bilgisel destek, maddi destek ve bakım desteğini içinde barındıran bu destek tipi; bilgilendirmeyi, 
tavsiyelerde bulunmayı, geri bildirim sağlamayı, parasal yardım ve materyal yardımı, bakım ve eğitimle ilgili 
yardımları içerir. Bireye engel, engelle ilgili hizmetler, kurumlar, kaynaklar ve yasalar hakkında bilgi verir. 
Problem oluşturan durumlarla baş çıkabilme yolları sağlar. Aile bireylerine rahatlayabileceği, sosyal etkinlik-
lere daha çok katılabileceği boş zaman sağlayarak gerilimlerini azaltır. Bilgi Desteği: İşitme engeli olan çocu-
ğunun gelişimsel özellikleri, alması gereken eğitimi ve ona nasıl davranılması gerektiği konusunda anne ba-
bayı bilgilendirir, onlara yol gösterir. Bakım Desteği: İşitme engeli olan çocuğun bakımında yardımcı olacak 
desteği sağlar. Anne babanın kendisine zaman ayırmasını sağlayacak olanaklar sunar. Ailenin maddi açıdan 
sıkıntıda olduğu zaman başvurabileceği kaynaklardır. Bunların yanı sıra ailelerin yakın çevrelerindeki birey-
lerden aldıkları sosyal destekler de içinde bulundukları duruma uyum sağlamalarını kolaylaştırabilmektedir. 
Yakın ilişki Desteği: Bireylerin sırlarını paylaştığı, sevildiğini hissettiği birinin yaşamında bulunması ve bu 
kişinin içinde bulunulan durum ile ilgili bireye verdiği desteği ifade eder. Duygusal destek: Bireylere kısa ya 
da uzun süreli sorunların yarattığı katlanılması güç durumlar için direnme gücü sağlar, yalnız olmadıkları 
duygusunu vererek onları rahatlatır. Böylece bireylerin psikolojik sağlığını olumlu yönden etkiler. Bu sosyal 
desteklerin düzenli ve etkili bir şekilde uygulanmasıyla, bu aileler ve çocukları duygusal yönden kendilerini 
daha huzurlu hissederler, sorunlarla başa çıkmaları daha kolaylaşır. Ayrıca bireylerin performanslarını gelişti-
rici geri bildirimler sunarak içinde bulunulan duruma uyum sağlamasına yardımcı olur ve kişisel gelişimleri-
ne katkıda bulunur. Böylece hem günlük yaşamlarındaki gereksinimlerinde hem de kriz anında bireyler ara-
sındaki iletişimde stresin olumsuz etkilerine karşı bireyleri korur. Yani bu sosyal destekler sayesinde bu aile-
lerin ve çocukların yaşamları boyunca engelin doğurduğu tüm olumsuzluklara karşı baş etmede daha başarılı 
oldukları saptanmıştır. İşitme engelli bireylerin özelliklerinin gösterdiği farklılıklar ve eğitim alanlarındaki 
gelişmeler göz önüne alındığında, bu bireylerin eğitimlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Anne babaların katı-
lımları da bu eğitimde çok önemli bir yere sahiptir. Anne babaların kişilik özelliklerinin, çocuklarından bek-
lentilerinin, aile içi ilişkilerinin, sosyo – ekonomik ve kültürel düzeylerinin, destek gereksinimlerinin ve aile 
içi sorumluluklarının, çocuklarının eğitim programlarına katılımlarını etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle, 
aile katılımının arttırılabilmesi için çocuğun performans düzeyinin değerlendirilmesinin yanında anne baba 
çocuk iletişiminin, ailenin fonksiyonlarının, duygusal güçlerinin, problem çözme becerilerinin belirlenmesi 
önemlidir. Çocuğun dil ve akademik gelişmelerinde, sosyal ve mesleki beceriler kazandırılmasında ailelerin 
rol aldıkları ve çocuklarının gelişimine katkı sağladıkları görülmektedir. Bu nedenle engelli çocukların ailele-
rin eğitilmesi bir zorunluluk kazanmıştır. Okulda verilen eğitimin evde devam ettirilebilmesi, anne baba eğiti-
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minin bu çocukların eğitimlerinde ayrılmaz bir parça olmasının en temel nedenidir. İşitme engelli çocukların 
ailelerinin, çocuğun eğitimine aktif bir şekilde katılması, aile eğitim programları aracılığı ile sağlanabilmek-
tedir. Aile eğitim programları, anne babaların çocuklarına beceri ve kavramları öğretmede ve davranışlarını 
kontrol etmede kullanılabilecekleri yöntem ve teknikleri kazanmalarını sağlar. Yani bu ailelerde, sosyal des-
tek ve ebeveyn eğitimi son derece önemlidir. Bu konularda yapılan her destek ailelerin ve çocuklarının yaşam 
kalitelerine bir o kadar olumlu etki gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Destek Hizmetleri, Eğitim Programları
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KADIN HASTALARIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ VE ANKSİYETE- DEPRESYON SIKLIĞININ  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Döndü Sevimli GÜLER, Özlem DOĞU, Öznur TİRYAKİ, Hande AÇIL

Anksiyete-depresyon durumu hastanede yatarak tedavi edilen hastalar arasında da sıklıkla görünen bir durum-
dur. Hastalık ve yaşadıkları fiziksel bulgular nedeniyle bireyler günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken 
ciddi sorunlar yaşamakta, fonksiyonel kayıplar hastayı fiziksel olduğu kadar ruhsal, sosyal ve ekonomik açı-
dan da ciddi şekilde etkilemektedir, hastalık sürecinin ilerlemesiyle bağımlılığın artması, sosyal aktivitelerin 
kısıtlanması hastaların aile ve toplum içinde beklenen rollerini yerine getirmekte zorlanmalarına, sosyal izo-
lasyon sonucu anksiyete, depresyon görülme sıklığının ve sosyal destek gereksinimlerinin artmasına neden 
olmaktadır (Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Yıldırım A, Uslu S 2010; Gagnon LM, Patten SB. 2002; Munir F ve 
ark 2009; Wang, Loper ve Martin 2006). Bir ülkede sağlıklı bir toplumun oluşmasında, sağlıklı nesillerin ye-
tiştirilmesinde, kadınların rolü göz ardı edilemeyeecek kadar büyüktür (Ağaoğlu 2015). Yapılan bir çalışmada 
kadınlarda yaşam boyu depresyon görülme sıklığı, erkeklerin yaklaşık 1.7-2.7 katı olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören, bilinen bir psikiyatrik hastalığı olmayan kadın hastala-
rın taşıdıkları sorumluluklar, emosyonel durumları ve hastane depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiyi araş-
tırmak. Materyal ve Metod: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde, yatarak tedavi gören, bilinen bir psikiyatrik 
hastalığı olmayan kadın hastalarda uygulanan çalışma, tanımlayıcı ve analitik olarak tasarlanmış olup, ilgili 
kurumlardan yazılı izin ve etik kurul izni alınarak başlandı. Örneklemi iletişim kurulabilen, araştırmacılar 
tarafından bilgilendirildikten sonra gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve çalışmada kullanılan formları ek-
siksiz dolduran 122 kadın hasta oluşturdu. Veriler, demografik özellikleri içeren Bilgi Formu ve ve Zigmond 
ve Snaith tarafından geliştirilmiş, Aydemir ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılmış 
olan Hastane Anksiyete Depresyon (HAD) Ölçeği ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak toplandı. 7’si 
depresyon (çift sayılar), 7’si anksiyete (tek sayılar) alt ölçeğinin çalışmamızda Coranbach Alfa: 0,679 olarak 
bulundu. Dörtlü likaert tipi olan ölçeğin Anksiyete alt ölçeği için kesme puanı 10/11, depresyon alt ölçeği 
için ise 7/8 bulunmuş olup, puanların üzerinde alanlar risk altında olarak değerlendirilirler. İstatistiksel olarak 
kategorik verilerin sıklığı ve yüzdeleri verildi. Karşılaştırmalı gruplarda normal dağılamı belirlemek amaçlı 
Kolmogorov-Smirnov değerine bakılıp bağımlı gruplarda t testi ile değerlendirildi. p<0.05 değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen kadınların yaş ortalaması 44.27±17.95, %86.9’u 
(n=106) evli, %38.5’inin (n=47) geniş aileye sahip olduğu, %71.3’ü (n=87) ilköğretim mezunu, %72.1’i 
(n=88) ekonomik durumunu “orta” olarak ifade ettiği gözlemlendi. Kadınların ortalama 3 gebelik yaşadığı 
ve 2 çocuk sahibi olduğu, % 38.5’inin (n=47) kadınların emosyonel problemler yaşamasına neden olan düşük 
durumunu ve benzer şekilde dörtte birinin (%29.5-n=36) kürtaj olmak zorunda olduğu, % 69.6’sının (n=85) 
normal doğum yaşadığı görüldü. Kadınların dörtte birine yakını (%27.9; n=34) ailesinde bakmakla yükümlü 
olduğu bir yakını olduğunu ve % 65.6’sının (n=80) herhangi bir kronik hastalığının olmadığı, anksiyete sko-
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ru 9.63±4.10 olarak eşik altı düzeyde olduğu, depresyon skoru 8.68 ±4.53 olarak eşik üstü düzeyde olduğu 
görüldü. Katılımcıların ailede bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının olması ile HADA ve HADD puan 
ortalamaları arasında (p=0.324; p=0.186) ve kronik bir hastalık olma durumu ile HADA (p=0.425) arasında 
anlamlı fark yok iken, HADD (p=0.001) puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlendi. 
Bezer şekilde HADA ve HADD puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı idi (t=2.757, p=0.000). Tartışma 
ve Sonuç: Kadınlarda HAD ortalamasının yüksek olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur. Janson ve 
arkadaşları da kadınlarda emosyonel bozukluk görülme sıklığının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Benzer 
şekilde Hacıhasanoğlu ve ark 2010 yılında yaptıkları çalışmada da kadınların anksiyete puan ortalamasının 
erkeklere göre istatistiksel derecede fazla olduğu ve semptomlarını kontrol altına alınmaması durumunda bu 
değerlerin artacağı ve tedaviyi zorlaştırabileceğini düşündürdü. Cinsiyet, depresyonun ortaya çıkışında önemli 
bir risk etkeni olarak ele alınmakta olup, bu durum birçok çalışmada da belirtilmiştir (Janson 1994; Güz ve 
ar 2007; Hacıhasanoğlu ve ark 2010; Gilmour 2007; Grau et al. 2003; Bahar 2006). Hastalık hangi alanda 
yaşanırsa yaşansın bireyi biyolojik, duygusal, ruhsal ve sosyal olarak olumsuz etkileyen çok yönlü bir kav-
ramdır. İnsan biyolojik ve psikososyal bir varlık olduğu için, herhangi bir alanda yaşanan sağlık sorunu, diğer 
alanları da olumsuz etkileyebilmektedir (Öz 1999; Özkan 2001; Sağduyu 2010). Fiziksel hastalığa eşlik eden 
depresyon, hastanın tedaviye uyumunu ve cevabını yaşam kalitesini, prognozunu, fiziksel hastalığın seyri-
ni, hastanede kalış süresini, hastaneye yeniden yatışların artmasını, mortalite ve morbititeyi olumsuz yönde 
etkilemektedir (Büker 2011; Aydemir, Doğu, Amasya, Yazgan, Gazioğlu ve Gündüz 2015). Çalışmamızda 
kadın hastaların HADA ve HADD puan ortalamalarının ise risk düzeyinde olduğu görüldü. Kadınlarda hasta-
nede yatmanın, kronik bir hastalığın da eklenmesi ile anksiyete ve depresyon düzeyini etkilediği düşünüldü.  
 
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Kadın Hasta
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STRES VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK AKADEMİSYENLER ÜZERİNE  
ÖRNEK BİR UYGULAMA

Murat KORKMAZ, Kaya YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL, Füsun TERZİOĞLU, Sevilay YILDIZ,  
Ali Murat KIRIK, Selvinaz SAÇAN, Ercan ŞAHBUDAK, Haluk ŞENGÜN, Yasemin AYDOĞAN,  

Arzu ÖZYÜREK, Ali Murat KIRIK, Dilek ÖZTAŞ

Stres; günümüzün gizli ve görünen önemli toplumsal sorunları arasındadır. Özellikle sosyal hayat içerisin-
de aktif olarak yer alan bireylerin yaşadığı stres küçük ya da büyük boyutsal sorun olarak da değerlendiril-
mektedir. Biz bu araştırmada Türk akademi dünyası içiresinde aktif olarak görev yapan akademisyenlerin 
günlük ve sosyal hayat içerisinde yaşamış olduğu stresin başta performans ve diğer sosyal hayat ilişkilerine 
olumsuz yöndeki yansımalarını inceledik. Araştırmamız yaklaşık olarak 19 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde 
toplam 61 kamu ve vakıf üniversitesinde farklı konum ve unvandaki akademik personel ile uygulama ger-
çekleştirilmiştir. Uygulamada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anket daha öncesinde kullanılmış bir anket 
olması nedeniyle, anket sorularının bazılarında değişiklik yapılmadan yeni sorular eklenmiştir. Araştırmamıza 
toplam 1562 katılımcı iştirak etmiştir. Bu katılımcıların tamamı basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. An-
ket formlarının tamamı internet üzerinden ilgili katılımcılara gönderilmiştir. Toplam gönderilen anket sayısı 
7500 adettir. Fakat geri dönen anket sayısı 2321 adettir. Bu anketlerin sadece 1562 âdeti uygulamaya uygun 
bulunmuştur. Katılımcıların hiç birisine kimlik ve bağlı oldukları okul bilgisi sorulmamış ve tanınmalarını 
sağlayacak hiçbir soru kendilerine yöneltilmemiştir. Bu nedenle araştırma tamamen gizlilik çerçevesi içeri-
sinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS istatistik ve Ewievs programları ile analiz 
edilmiştir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak sonuca gidilmiştir. Amaç, Kapsam Ve Yöntem: Bu çalışma 
stres ve performans arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışma için hazırlanmıştır. Verilerin 
Analizi: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, t-test, Varyans analizi 
(ANOVA), Jonckheere terpstra, Kruskall Wallis, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney ve Regresyon analizi 
uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,923 değeri elde edilmiştir. Sonuç: Stres ve performans 
arasındaki ilişki ile ilgili cevaplardan oluşan toplam 62 madde faktör analizi sonrasında kalan 3 faktörel alt 
boyuta yüklenmiştir 1. Stres değerleme 2. Performans algısı • Stres değerleme faktörü yaşa göre farklılaşma-
maktadır. Performans algısı faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 26-30 yaş grubuna aittir. 
• Stres değerleme faktörü cinsiyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama kadın grubuna aittir. Perfor-
mans algısı faktörü yaşa göre farklılaşmamaktadır. • Stres değerleme faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama araştırma görevlisi grubuna aittir. Performans algısı faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama öğretim görevlisi grubuna aittir. • Stres değerleme faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 3501-4000 grubuna aittir. Performans algısı faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama 4001-4500 grubuna aittir. • Stres değerleme faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
iktisadi idari bilimler grubuna aittir. Performans algısı faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
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ma sosyal bilimler grubuna aittir. • Stres yaşama cinsiyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama kadın 
grubuna aittir. • Sosyal medya kullanımı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama kadın grubuna 
aittir. • Madde kullanımı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama erkek grubuna aittir. • Aktivite 
yapma durumu stres yaşama durumuna göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama kötü olduğunu söyleyen 
gruba aittir. • İş hayatında bulunma süresi değişkeninin sosyal aktivite yapma üzerinde pozitif bir etkisi olduğu 
söylenebilmektedir. • İş hayatında bulunma süresi değişkeninin madde kullanımı üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğu söylenebilmektedir. • İş hayatında bulunma süresi değişkeninin stres durumu üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğu söylenebilmektedir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun mevcut yaptıkları işlere göre yo-
ğun stres yaşadıkları bu nedenle performans ve işe karşı bağlılıklarında azalma olduğu gözlenmiştir. Mesleki 
deneyim ve yapılan işte geçirilen süre uzadıkça yaşanılan stres yükünün azaldığı ya da ortaya çıkan stresin 
azaltılmasına yönelik sosyal aktivite ile stresin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan bireysel çözümler de 
de artış gözlendiği görülmüştür. Akademik hayatın başında olan ya da kısa zaman süresi içerisinde çalışan 
bireylerde stres yükünün daha yoğun olduğu gözlenmektedir. Özellikle Tıp, Eğitim, Hukuk ve Siyaset Bilim-
leri gibi disiplinlerde görev yapanlardaki stres yükü ve yoğunluğu diğer disiplinlerdeki akademisyenlere göre 
daha yoğun olduğu gözlenmektedir. Düzensiz çalışma saatleri, aşırı ders yükü ve bireysel insan ilişkilerindeki 
yoğunluk bu stresin nedenleri arasında gösterilebilir. Ayrıca başarı odaklı olmak ve yapılan işte insan hayatı 
gibi önemli bir boyutun olması da stresin bu alanlarda çalışan akademisyenlerde daha yoğun ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Yaş ve mesleki nedeyim ya da meslekte geçen süre fark etmeksizin tüm stres yaşayanlarda 
stresten kurtulmaya yönelik ilk başvurulan çözümün sigara olduğu ikinci olarak da alkol tüketimi geldiği gö-
rülmektedir. Alkol tüketimi çok yüksek olmamakla birlikte sosyal içici boyutunda seyretmektedir. Erkek katı-
lımcıların kadın katılımcılara göre daha yoğun sigara tükettiği görülmektedir. Ayrıca sosyal medya kullanımı 
erkeklere göre kadınlarda daha yoğun yaşanmaktadır. Sosyal medyada geçirilen süre erkeklere göre kadınlarda 
daha fazla görülmüştür. Sosyal medya kullanımının yoğun olması kadınlarda stresten kurtulmak, yaşanan bazı 
olumsuzluklardan kurtulmak ya da unutmak adına bu tip internet ortamında zaman geçirilmesinin sorunları 
azalttığı ifade edilmektedir. Sosyal medya kullanımı kadınlarda daha çok zaman geçirmek için görülmekte er-
keklerde ise durum haber ve diğer bazı merak edilen konuları takip etmek adına yapılmaktadır. Stres yaşayan 
bireylerin çevre ve kendisiyle de sorun yaşadığı bu nedenle sosyal anlamda farklı sorunların ortaya çıktığı da 
gözlenmiştir. En önemli bulgulardan birisi de katılımcıların yaşadıkları sorunları ve ortaya çıkan stres sorunu-
nu yakınlarıyla paylaşmadıkları ve güven nedeniyle bu sorunları gizli tutarak kendilerince halletmeye çalış-
tıkları ifade edilmiştir. Bir önemli husus da stres yaşayanların profesyonel yardım almak veya danışmak gibi 
bir eylem göstermedikleri de saptanan gerçekler arasındadır. En önemli bulgu olarak katılımcıların aynı çalış-
ma hayatı içerisindeki diğer meslektaşlarına güvenmedikleri ve sorunlarını paylaşmadıkları ifade edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Stres, Performans, Akademi, Eğitim, İlişki, Problem, Sosyal Hayat
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EBEVEYN BAKIŞ AÇISIYLA ÇOCUKLARLA AİLE İÇİ SORUNLARIN OLUŞUMUNDA  
İLETİŞİMİN ETKİSİ

Yusuf GENÇ

Teknolojinin hızla gelişmesi, okuma oranının artması, gençlerin postmodern yaşamı daha çabuk benimsemesi 
ve ebeveynlerle kuşak çatışmalarının yaşanması aile içinde aynı dili konuşmayı zorlaştırmakta ve iletişimi 
güçleştirmektedir. Farklı aile tiplerindeki çocuklar da farklı beklentilere girmektedir. Anne-babanın ve aile-
deki diğer bireylerin çocukla olan iletişimi ve etkileşimi çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Tutucu, 
koruyucu, mükemmeliyetçi, ilgisiz veya tutarlı/tutarsız ailelerin çocuk algısı ve iletişim kurma yöntemleri 
farklılık arz etmektedir. Çocukların ergenlik dönemi sorunlarının bu sürece dâhil olması ayrı bir açmazdır 
Ancak dengeli, duygusal ve sosyal etkileşimi güçlü olan aile ortamlarında büyüyen çocuklar gelişimleri için 
gerekli deneyimleri elde edebilirler. Çocuklarla oluşabilecek sorunların önlenmesine yönelik en önemli koru-
yucu yöntemlerden birisi etkili iletişimdir. Aile içi iletişimde eşlerin çocuklarına karşı yaklaşımlarındaki bilinç 
düzeyleri, eğitim alt yapıları, eğilimleri, kurguları, ilgi basamakları ve gelişim süreçlerine uygun davranmaları 
konusundaki yeterlilikleri tartışma konusudur. Çocukların evlerde huzurlu ve mutlu olmaları, kendilerini ai-
leye ait hissetmeleri ve evlerde balığın sudaki rahatlığını hissetmeleri oldukça önemlidir. Aile içi bu olumlu 
iletişim çocukların başarı trendleri ile de yakından ilişkilidir. Amaç: Bu araştırmada ebeveynlerin çocuklarıyla 
sorun yaşamamalarında sağlıklı iletişimin yeri ve önemini incelenmektir Çalışmada ebeveyn çocuk iletişi-
minde yaşanan sorunlar ve bu sorunlar oluşmadan önce nasıl önlenebileceği üzerinde durulmuştur. Sorunlar 
oluştuktan sonra çözüm yolları aramak bir takım kayıplar ve telafisi zor sonuçlar doğurabilmektedir. Koruyucu 
önlem olarak ebeveyn çocuk arası sorunlar derinleşmeden önce önlenmesi veya çözülmesi oldukça önemlidir. 
Koruyucu önlemlerin ilk ayağını ebeveynler ve çocuklar arasındaki sağlıklı iletişim oluşturmaktadır. Yöntem: 
Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma olup nitel verilere dayanmaktadır. Tarama modeli, geçmişte 
ve halen var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyen bir yaklaşımdır. Kaynağa ulaşmak için alan araştır-
masına uygun anket tekniği kullanılmıştır. Anket sorularının bir kısmı likert ölçeği ve bir kısmı da serbest soru 
tipine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Sakarya’da yaşayan 100 çocuklu ebeveynle sınırlı olup 
elde edilen verilerden genellemeler yapılmıştır. Ebeveynler; ağırlıklı çekirdek aile, yarıdan fazlası 40 yaş altı, 
üçte ikisi kadın, büyük bir çoğunluğu (%88) 1-3 çocuğa sahip, yarısı ilkokul, üçte biri lise mezunu, kadınların 
çoğunluğu ev hanımı, erkekler işçi ve serbest meslek sahibi ve gelir düzeyleri orta tabakadan oluşmaktadır. 
Elde edilen veriler SPSS (16.0) istatistik programı ile tahlil edilerek çözümlenmiştir. Bulgular: Araştırma bul-
gularına göre; ebeveynlerin dörtte üçü çocukların yapmış olduğu hatalara tepki verme şekli olarak onlarla 
konuşarak hatalarını görmelerini sağlamaktadırlar. Çocuklarına kızarak cezalandırma yolunu seçenler %13 
seviyesindedir. Görmemezlikten gelmek, eşleştirmek ve herkesin hata yapabileceği gibi gerekçeleri kullanan-
lar oldukça azdır. İletişimde en verimli yöntemlerden biri birebir görüşme ve açık konuşma biçimidir. Aileler 
çok sık olmazsa da sorunları ve çözümlerini çocuklarıyla paylaşırken iletişim biçimi olarak başkaları ile kıyas 
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yolunu seçmekte ve çocuklar ise bu durumdan hoşlanmamaktadırlar. Buradaki sorun, onları kendisi gibi değil 
başkası gibi görmektir. İletişimde karşınızdaki bireyi dinleme ve sorunu anlamaya çalışma çok önelidir. Araş-
tırma bulgularında ebeveynlerin büyük çoğunluğu (%92) çocuklarının sorunlarını onları dinleyerek çözdükle-
rini ifade etmişlerdir. Bu durum, aile içi ilişkiler açısından olumlu bir gelişmedir. Ebeveynler çocuklarının ha-
talarına karşı şiddet eğilimli olmadıkları ve tahammüllü oldukları görülmektedir. Çocukların haytalarına karşı 
dörtte üçü fiziksel şiddete başvurmadıkları, %9’u fiziksek şiddet uyguladıkları görülmüştür. Çocuklara karşı 
yaklaşım ve tepkilerde eşler arası istikrar çok önemlidir. Eşler arasındaki görüş farklılıkları çocukları eşlerden 
birisine bağlarken diğerine karşı nefret duygularının kabarmasına sebep olmaktadır. Katılımcıların beşte biri 
çocuklarına karşı verdikleri tepkilerde farklılıklar yaşadıkları, üçte birinden fazlası aynı tepkileri verdikleri ve 
%39’u şartlara göre farklı tepkiler verebildikleri görülmektedir. Şartlara göre farklı davranışlar olumsuz olarak 
okunduğunda yarıdan fazlasının çocuklarına karşı aynı dili konuşmadıkları görülmektedir. Bu tepkilerin farklı 
olması eşler arası iletişiminde sağlıklı olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda çocuklarına söz geçirmede 
annelerin daha etkin (%60) olduğu görülmüştür. Bu durum ailedeki otoriteye de işaret etmektedir. Aslında Türk 
aile yapısında babalar daha baskın güç olarak bilinmektedir. Bu verinin farklılık arz etmesi annelerin çocukları 
ile daha uzun zaman geçirmeleri veya aile yapısındaki dönüşümün bu yönde geliştiği şeklinde okunmaktadır. 
Bunlara rağmen ailelerin üçte ikisi çocuklarıyla iyi ve sağlıklı iletişimin içinde olduklarını, %10’u da iletişim-
lerinin zayıf olduğunu ifade ederken %15’lik kesim bu soruya sessiz kalmıştır. Tartışma ve Sonuç: Çocuklar 
kendilerinin başkalarıyla ölçülmelerini istememektedir. Ebeveynler onları ilgileri, donanımları, yetenekleri ve 
şartlarına göre yorumlamaları gerekir. Öncelikle ebeveynler çocuklarla aynı dili konuşmayı başarmak ve on-
ların seviyesine inmek/çıkmak zorundadırlar. Günümüzde çocuklar anne-babalardan daha çok bilmekte, daha 
hızlı gelişmekte ve çağa daha hızlı uyum sağlamaktadırlar. Çocukların farklı olan dünyalarına girmek, onlarla 
onlarca görüşmek, kendi gençliği ile kıyaslamamak, ilgi alanlarını keşfetmek, onlara değer ve fırsat vermek 
gerekmektedir. Eşlerin çocuklarına karşı tutarlı olmaları, tarafgir gözükmemeleri ve onlara zaman ayırmaları 
oldukça önemlidir. Ebeveynler çocukların hatalı davranışlarının cezalandırılması gerektiğini düşünmektedir-
ler. Çocukların hatalı davranışlar göstermesi olağandır. Ceza yerine olumlu tepkilerle bilgilendirilmeyi ve ikna 
edilmeyi beklemektedirler. Ceza kolay ve sonucu sağlıksız bir yöntemdir. Aynı masada yemek yemeyi, aile 
içi sohbet etmeyi, ayrışılan konuları kavga etmeden tartışmayı, öz eleştiriyi hazmetmeyi, beraber tatil ve spor 
yapmayı, yakın aile çevresi ile sıcak ilişkiler kurmayı başarmak gerekmektedir. Ebeveynler çocuklarla sağlıklı 
bir iletişim kurar, etkileşimi güçlendirirlerse çocuklarıyla aralarındaki sorunlar başlamadan önlenmiş olur.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile, Ebeveyn, İletişim, Çocuklarla İletişim, Aile İçi İletişim, Koruyucu Önlem
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA OBESİTEYİ ÖNLEME İÇİN BİR STRATEJİ:  
YAŞA UYGUN PORSİYON BÜYÜKLÜKLERİ

Hatice BAŞKALE

Yeme davranışları küçük yaşlarda oluşur. Çocukluk çağı obesitesinin nedenlerinden birisi çocuğun beslenme 
davranışları ve öğünlerdeki porsiyon büyüklükleridir. Araştırmalar porsiyon büyüklüğünün artmasının dünya 
çapında obesite epidemisine yol açacağını belirtmektedir. Erişkinler ve çocuklar daha büyük porsiyonlarda 
%25-30 daha fazla enerji tüketmektedirler. İçinde atıştırmalık besinlerin olduğu hazır gıdalar da çocukların 
yaşına uygun besinlerden 2,5 kat daha fazla porsiyonda besin almalarına neden olmaktadır. Porsiyon büyük-
lüklerindeki bu artışlar obesite prevelansıyla paralellik göstermektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemdeki 
çocukların ebeveynlerine porsiyon büyüklükleri ve sağlıklı beslenme hakkında rehberlik ve bilgilendirme ya-
pılması önemlidir. Amaç: Bu derlemenin amacı okul öncesi çocuklarda yaşa uygun porsiyon büyüklüklerinin 
tercih edilmesinin önemini vurgulamaktır. Bu derlemeden elde edilecek sonucun yaşa uygun beslenme eğitimi 
planlanmasında, klinik uygulamalarda ve gelecek çalışmalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Yön-
tem: Bu çalışma derleme niteliğinde olup, konuyla alakalı güncel literatür taranarak derlenmiştir. Bu derleme 
yazısı için son yıllara ait ulusal ve uluslararası yayınlar incelenmiştir. Konu ile ilgili ulusal bir yayına rast-
lanmadığı için uluslararası çalışmaların sonuçları derleme kapsamına alınmıştır. Bulgular: Piaget’nin Bilişsel 
Gelişim Kuramı’na göre okul öncesi dönemdeki çocuklarda korunum kavramı henüz gelişmemiştir. Korunum 
çocukların aynı miktarlarda olmalarına rağmen uzun ince kaplardaki sıvıları kısa geniş kaplardakinden daha 
fazla algılamasıdır. Bu güçlü illüzyon hem çocuklarda hem de erişkinlerde bardak, şişe ve kutulardaki sıvı 
miktarını belirlemek için kullanılmıştır. Ayrıca bu özellik hem laboratuvar hem de gerçek ortamlarda yapılan 
çalışmalarda porsiyon büyüklüklerinin belirlenmesinde ve beslenme ile ilgili girişimlerde de kullanılmıştır. 
Görsel ipuçları çocukların besin seçimini ve aldıkları besinin miktarını etkilemektedir. Görsel ipuçları ilgili 
çalışmaların çoğu Delboeuf illüzyon teorisine temellendirilmiştir. Bu teoriye göre görsel illüzyon bir nesnenin 
diğer bir nesneye göre algılanan boyutudur. Örneğin, orta büyüklükte bir daire büyük bir dairenin yanında 
daha küçük görünür. Ancak bu daire daha küçük bir dairenin yanında daha büyük görünür. Bu nedenle besinler 
küçük bir tabağa koyulduğunda miktarı daha fazlaymış gibi algılanır. Aynı miktarda besin büyük bir tabakta 
ise daha az algılanır. Sonuçta yiyecekler büyük bir tabakta servis edildiğinde daha fazla tüketilir, bu da enerji 
alımının artmasına yol açar. Yapılan bir çalışmaya katılan okul öncesi çocuklar kahvaltılık tahıl gevreğini 
büyük kasede verildiğinde daha fazla miktarda tüketmişlerdir. Bu nedenle porsiyon büyüklüklerinin gözö-
nünde bulundurulması okul öncesi dönem çocuklarına yönelik yaşa uygun beslenme eğitimi planlanmasında 
önemlidir. Porsiyon büyüklüğü seçimi pek çok faktörden etkilenmektedir. Kişisel faktörler yaş, besinin ödül 
olarak kullanılması, lokmanın büyüklüğü ve çocuğun kilosu; besinle ilişkili faktörler lezzeti, enerji içeriği, 
şekli ve rengi; çevresel faktörler tabağın ya da besin paketinin boyutu; diğer faktörler besini çocuğun kendi-
sinin hazırlaması, sosyal ve akran etkileri ve besinin algılanan maliyeti olarak belirtilmiştir. Çocuklar kendi 
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besinlerini kendileri hazırladıklarında daha büyük porsiyonları tercih etmekte ve bu da daha fazla enerji alma-
larına yol açmaktadır. Çocuklarda porsiyon kontrolünü sağlayabilmek için beş strateji belirlenmiştir: (1) uzun, 
ince ve küçük bardak ve kupa kullanma, (2) küçük çapta ve hacimde tabak ve kase kullanma, (3) kenarı olan 
tabaklar kullanmak, (4) televizyon vb. izlemeyi azaltmak ve (5) televizyon vb. izlerken yemek yememek ya 
da azaltmak. Pek çok çocuk ve erişkin tükettikleri besin miktarını sınırlı oranda belirleyebilmekte ve kontrol 
edebilmektedir. Lezzetli ve yüksek enerjili besinlerin büyük porsiyonlarda verilmesi çocukların bu besinleri 
tüketmelerini ve enerji alımlarını artırmaktadır. Kanıta dayalı bir sistematik bir derlemede ebeveynlere yönelik 
beslenme eğitimlerinde çocuğun neyle besleneceği ve yaşa uygun porsiyon büyüklüklerinin yer almasının okul 
öncesi ve 6 ile 11 yaş arasındaki okul çocuklarında aşırı kiloluluk ve obesite prevelansının kontrol altına alın-
masını sağlayabileceği vurgulanmıştır. Bir çalışmada 2-3 yaş, 5-6 yaş ve 8-9 yaşındaki çocuklara besinlerini 
yaşa uygun porsiyonlarda ya da büyük porsiyonlarda tercih etmelerini sağlayan bir ortam oluşturulmuştur. Ço-
cuklar istedikleri büyüklükte tabağı seçip porsiyonlarını kendileri almışlardır. Sonuçlara göre bütün yaş grup-
larındaki çocuklar büyük porsiyonlarda yediklerinde daha fazla (%29 daha fazla) besin tüketmişlerdir. Tabak 
büyüklüğünün çocukların yeme davranışlarına etkisini belirlemek için yapılan bir çalışmada çocuklara öğle 
yemeğinde hem yaşa uygun hem de erişkinlere uygun tabak ve kaseler sunulmuştur. Çocuklar kendi besinlerini 
istedikleri tabaklarda hazırlamışlardır. Çocuklar sıklıkla erişkin boy tabak tercih etmişler ve sonuçta yaklaşık 
%50 daha fazla kalori tüketmişlerdir. Ebeveynler ana öğünde yeterli yemeyen çocuklara büyük ya da küçük 
atıştırmalıklara izin vermektedirler. Ebeveynler yetersiz besin alımını bir sorun olarak görüyorlarsa atıştırma-
lıkların büyüklüğüne sınır koymamaktadırlar. Ayrıca ana öğündeki tüketimi cesaretlendirmek için atıştırmalık 
sayısını ya da büyüklüğünü sınırlamaktadırlar. Porsiyon büyüklüğünün çocukların beslenme davranışlarına 
etkisi meyve ve sebze tüketimlerini artırmak için de kullanılmıştır. Yapılan iki çalışmada çocuklara iki kat 
daha büyük porsiyonlarda meyve ve sebze verildiğinde meyve tüketimi sebzeye göre daha fazla olmuştur. 
Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü küçük porsiyonlarda ve az-enerjili besinlerle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının 
oluşturulmasının erken çocukluk döneminde obesiteyi önlemek için önemli ve temel bir yaklaşım olduğunu 
bildirmiştir. Çocukların öğünlerde ne kadar besin tükettiklerinin ebeveynlerin verdikleri besin miktarıyla iliş-
kili olduğunu belirtilmiştir. Bu çalışma sonucu da çocukların porsiyon büyüklüğünü belirlemede ebeveynle-
rin etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının yaşına uygun porsiyon büyüklüklerini 
seçmeleri için cesaretlendirilmeleri ve bilgilendirilmeleri obesiteyi önlemek için uygun bir strateji olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Çocuk, Yaşa Uygun Beslenme, Porsiyon Büyüklüğü 
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KADINLARIN DOĞAL DOĞUM HAKKINDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel ÖZTÜRK, Safiye ŞAHİN, Meral KILIÇ, Esra YILDIZ

Doğal doğum, kadının kendi içgüdülerinin rehberliğinde kendi doğumuna aktif olarak katıldığı ve müdahale-
nin olmadığı doğum eylemi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel süreçte doğum doğal bir süreç olarak ilelerken 
sağlık alanındaki gelişmeler ve teknolojinin ilerlemesiyle doğum eylemi de bu durumdan nasibini almıştır. 
Bu gelişme doğuma rutin uygulamalar ve gereksiz tıbbi müdahaleler olarak yansımıştır. Doğum eyleminde 
artan gereksiz tıbbi müdahaleler ve rutin uygulamalar kadınlarda olumsuz doğum tecrübelerinin oluşmasına 
neden olmuştur. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (International Confederation of Midwives, ICM), do-
ğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, doğum ile ilgili konularda primer karar verici kişinin kadın olduğunu 
ve ebelerin doğumda gerekmedikçe müdahale içermeyen ve kadının özgüvenini artırıcı girişimleri uygula-
yarak normal doğumların geliştirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunmaları gerektiği-
ni vurgulamaktadır. Doğum anında yaşanan olumsuz deneyimler ve bunların kadınlar arasında paylaşılarak 
yayılması, bir yandan da görsel medyada gösterilen ağrılı doğum sahneleri kadınların olumsuz doğum imajı 
oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kadınlar doğumu doğal bir olaydan çok korkulan, müdahale ge-
rektiren bir durum olarak düşünmektedir. Normal doğumun ağrılı, kanlı, zor, yorucu ve korkutucu bir süreç 
olduğu şeklindeki algı, kadınlara bu korkutucu deneyimi kendilerinin de yaşayacağını düşünerek doğal do-
ğumdan uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle kadınlar artık kendi bedenine ve bebeğine güvenmek yerine sorum-
luluğu sağlık personeline vermeyi tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak kadınların doğum yapma güçlerini 
kaybettikleri, doğumda kontrolü sağlık personeline bıraktıkları ve beraberinde sezaryen ya da müdahaleli do-
ğum oranlarının arttığı görülmektedir. Kadınlar çoğu zaman doğumlarından bahsederken uzun süre çektikle-
ri ağrılardan, suni sancıdan, doğumda yapılan ilaçla müdahalelerden ve yorgunluklarından bahsetmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Doğal Doğum, Ebe, Hemşire
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MATERNAL MALNUTRİSYON OLASI ETKİLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Mahir ARSLAN, Sedat ARSLAN

Büyüme ve gelişmede çok önemli bir süreç olan yaşamın ilk bin günü, dünya çapında dikkat çeken bir konu 
haline gelmiştir. Global düzeyde artan farkındalık, iki yaş altı çocuklarda; sağlıklı bir doğum için gerekli ideal 
şartların sağlanması ve yeni doğanlarda hayatta kalma oranının arttırılmasına yönelik çabaların artışına, bebek 
ve çocuk beslenmesindeki doğru beslenme uygulamalarının daha fazla desteklenmesine imkân sağlamıştır 
(Thousanddays, 2016). Ancak uygulamaların merkezinde çoğunlukla annelerden çok bebekler yer almakta-
dır. Oysaki bebeğin gebelik sürecinde plasenta aracılığıyla sonrasında ise anne sütü ile beslendiği dikkate 
alındığında; bebek beslenmesinin, yaşamın ilk 500 günlük döneminde (gebelikten doğum sonrası ilk altı aya 
kadar) tamamen anneye bağlı olduğu görülmektedir. Maternal beslenme yaşamın ilk evreleri için bu kadar 
önemli olmasına rağmen hükümetler ve yetkili organların politika ve aktivitelerinde yakın zamanda ancak yer 
bulmaya başlamıştır (Black ve diğerleri, 2013).Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2012 yılındaki toplantısında 
açıklanan kapsamlı uygulama planında da; kadın sağlığı, anemi, düşük doğum ağırlığı ve intrauterin gelişme 
geriliği (IUGR) temel sorunlar olarak öne çıkmıştır. Ayrıca 2025 yılı için belirlenen global hedefler arasında; • 
2025’de doğurganlık çağındaki kadınlarda anemi oranının % 50 azaltılması, • Düşük doğum ağırlığına (LBW) 
sahip bebek oranının %30 azaltılması ve • İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenme oranının %50 arttırılması 
konuları da yer almıştır (WHO, 2012). Maternal malnutrisyon ve önlemeye yönelik politikalar ve program-
ların derlendiği bir çalışmada da DSÖ’nün 2025 hedefleri ile paralel olarak başlıca üç ana problem üzerinde 
durulmuştur (Mason ve diğerleri, 2012). Bunlar; maternal anemi, intrauterin gelişme geriliği ve yetişkin ka-
dınlarda küçük vücut yapısına (zayıflık ve kısalık) sahip olma durumudur (Girard ve diğerleri, 2012; Saldanha 
ve diğerleri, 2012; Victora ve diğerleri, 2012). Beslenmeye ilişkin sorunlar, düşük ve orta gelir düzeyindeki 
ülkelerde yaşayan kadınların yarısından fazlasını etkilemekte olup daha fakir ülkelerde yaşayanlar daha çok 
risk altındadırlar (Balarajan ve diğerleri, 2012). Bu ülkelerdeki anemi prevalansı ortalama % 40 olup yak-
laşık 600 milyon kadını etkilemekte ve geçen yirmi yıl içerisinde de belirgin bir azalma göstermemektedir 
(Stevens ve diğerleri, 2013). Doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen anemi prevalansı, Hindistan’ın ve 
Nijerya’nın birçok bölgesinde % 50’nin üzerindeyken Etiyopya’da % 17 olduğu saptanmıştır. Kırsal kesimde 
yaşayan kadınlarda normal vücut ağırlığının altında olan (beden kütle indeksi < 18.5 kg/m2) kadınların oranı 
Etiyopya’da % 28, Hindistan’da %41 ve Nijerya’da ise %14’dür. Boyu 150 cm’den daha kısa olan kadınların 
oranı ise ulusal tahminlere göre Hindistan’da %39, Etiyopya’da % 13 ve Nijerya’da ise % 3’dür (Saldanha ve 
diğerleri, 2012; Senbanjo ve diğerleri, 2013; Wolde ve diğerleri, 2015). Maternal malnutrisyonun intrauterin 
dönemdeki etkileri çok kapsamlıdır. Özellikle gebeliğin başlangıcındaki doğum ağırlığı olması gerekenden 
daha düşük olan annelerin bebeklerinde, intrauterin gelişme geriliği ve prematüre doğum riski daha fazladır 
(Ramakrishnan ve diğerleri, 2012). Elde edilen kanıtlar, fetal büyüme ve gelişmede yetersizliğin yaşam boyu 
devam edecek etkilere sahip olabileceğini işaret etmektedir. Hastalıkların fetal orjinlerinin belirlenmesinden 
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(Barker ve Osmond, 1986) sonra yapılan çalışmalarda, bozulmuş glikoz toleransının ve bazı diğer yolakla-
rın doğumdan sonraki dönemde metabolik sendrom ve prematüre ölümlerine yol açabileceği belirtilmiştir 
(Barker ve diğerleri, 2010; Hales, 1997). Bu durum, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları hızla değişen 
gelişmekte olan ülkeler için çok daha önemli bir sağlık sorunu teşkil etmektedir (UN-SCN, 2010). Mater-
nal malnutrisyon, uzun vadeli etkilere sahip nörokognitif hastalıkların gelişimi açısından da risk faktörüdür 
(Mwaniki ve diğerleri, 2012). Gebelik dönemindeki maternal anemi; prematüre ve düşük ağırlıklı doğum 
riskini arttırmasının yanı sıra bebeğin depo demir miktarının da daha az olmasına yol açabilir. Düşük demir 
deposuyla dünyaya gelen bebekler ise, konuşma güçlüğü, motor ve mental gelişimde geriliğe yol açan post-
natal demir yetersizliği ve anemi açısından risk altındadır (Beard, 2008; Haider ve diğerleri, 2013). Maternal 
malnutrisyon kadın sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Düşük beden kütle indeksi; letarji, azalmış fiziksel 
aktivite, bağışıklık sisteminin baskılanması, mortalite ve morbidite riskindeki artışla da ilişkilendirilmektedir 
(Whitlock ve diğerleri, 2009). Emziren annelerde süt oluşumu ve laktasyonun sürekliliği de malnutrisyondan 
etkilenmektedir. Bundan dolayı annenin sütü bebek için yetersiz kalmakta ve ilk altı ay sadece anne sütü ile 
beslenmenin sağlanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır (Martorell ve Young, 2012). Genellikle çocuk-
luk çağındaki yetersiz beslenmenin yol açtığı maternal boy kısalığı, düşük okul başarı ile ilişkili olup doğum-
da yaşanabilecek komplikasyonlar, sezaryen doğum, ölüm ve sakat kalma açısından da bir risk faktörüdür 
(Merchant ve diğerleri, 2001; Victora ve diğerleri, 2008). Anne ölümlerinin yaklaşık % 20’sine aneminin 
sebep olduğu tahmin edilmektedir (Zulfiqar A Bhutta ve diğerleri, 2013). Ayrıca aneminin anne ölümlerindeki 
rolünden başka depresyon, iş yapabilme kapasitesinde düşüş gibi gündelik hayat ve iş hayatını ilgilendiren 
etkileri de mevcuttur (Stoltzfus, 2011). Kadınlarda -özellikle de gebelik döneminde- görülen enfeksiyonlar 
yaygın mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Bu enfeksiyonların etkileri ise sadece yeterli ve dengeli bir 
beslenmeyle bile hafifletilebilir (Ramakrishnan ve diğerleri, 2012). Anne ve bebekte malnutrisyonun birlikte 
var olması sinerjik bir şekilde nesilden nesile aktarılan kısır bir malnutrisyon döngüsüne yol açabilir. Diğer 
bir taraftan ise, bu sürecin kırılması verimli bir döngü oluşturabilir. Maternal malnutrisyonun önlenmesi gele-
cek nesillerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak bir etken olacaktır (UN-SCN, 2010; Victora 
ve diğerleri, 2008). Günümüzde uluslararası toplumda kadın beslenmesi daha öncelikli hale gelmiştir. Bu-
nunla birlikte düşük doğum ağırlıklı bebeklerin oranının ve kadınlardaki anemi prevalansının azaltılmasında 
sonraki adım olan gerekli yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve maddi kaynakların sağlanması hayati 
önem taşımaktadır. Etkin bir planın yürütülebilmesi için bölgesel olarak denenmiş ve verimliliği kanıtlanmış; 
• Maternal anemi, intrauterin gelişme geriliği ve düşük ağırlıklı doğum riskini azaltmaya yönelik demir-folat 
veya çoklu mikro besin öğesi suplemantasyonu, demirle zenginleştirmesi (Z. A. Bhutta ve diğerleri, 2012; 
Imdad ve Bhutta, 2012b) • Ölü doğum, düşük doğum ağırlığı ve intrauterin gelişme geriliğini riskini azalt-
mak ve doğum ağırlığını arttırmaya yönelik dengeli protein ve enerji suplemantasyonu (Imdad ve Bhutta, 
2012a), • Kretenizm riskini azaltmak ve bilişsel düzeyin artırılmasına yönelik tuzun iyotla zenginleştirilmesi 
(Zimmermann, 2012), • Eğitim ve supleman temini için gerekli maddi desteği sağlayacak şartlı para transfe-
ri (Lagarde ve diğerleri, 2009) gibi stratejiler temel alınarak yola çıkılmalıdır. Hamilelik (9 ay) ve emzirme 
döneminde (sadece anne sütü verilmesi gereken 6 ay) annenin sağlığı, yeterli ve dengeli beslenmesi çocuğun 
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ilk 15 ayındaki (yaklaşık ilk 500 günlük dönem) büyüme ve gelişmesinde en önemli etkendir. Hamilelik sü-
recindeki kötü beslenme telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hem çocuk hem de annenin 
kendi sağlığı için kadının hamilelik süreci ve öncesinde doğru beslenmesi göz ardı edilemeyecek bir konudur.  
 
Anahtar Kelimeler: Maternal Malnutrisyon, Bebek Beslenmesi, Anne Sağlığı
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DOĞUM SÜRECİNDE BEL AĞRISI OLAN KADINLARDA İNTREDERMAL STERİL SU  
İNJEKSİYONUNUN ETKİLERİ: RANDOMİZE, KONTROLÜ, KLİNİK ÇALIŞMA

Refika GENÇ, Nurdan DEMİRCİ

Doğum sürecinde kadınlar abdominal kontraksiyon ağrısı, aralıklı veya sürekli bel ağrısı deneyim etmekte-
dirler. Doğumda en yüksek ağrı düzeylerinin sürekli bel ağrısı olan kadınlar ile bu ağrıya ek olarak kontraksi-
yon ağrısının belde yansıyan ağrı olarak hisseden kadınlarda görüldüğü bilinmektedir. Doğum sürecinde bel 
ağrısına neden olabilecek bir çok faktör olmasına karşın özellikle lumbo-sakral pleksusun bir veya daha fazla 
kökünde meydana gelen basınç şiddetli bel ağrısına neden olabilmektedir. Doğum ağrısının giderilmesinde 
günümüzde çok çeşitli farmakolojik ve non-farmakolojik analjezik yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar ara-
sında en etkin metodlar epidural, spinal veya epidural-spinal kombinasyon gibi bölgesel analjezi metodlarıdır. 
Ancak bu metodların etkin olmalarına karşılık annede immobilizasyona neden olması, uzayan doğum eylemi, 
artmış enstrümental doğum riski, hipotansiyon ve yetersiz blok gibi sonuçları olabilmektedir. Ek olarak ülke-
mizde halen bu metodlara erişim büyük şehirlerde bile sınırlı görülmektedir. Diğer yandan ülkemizde özellik-
le son yıllarda sezaryen doğumlarda istenmeyen artışlar izlenmektedir. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilmek-
le birlikte daha invaziv, ulaşımı zor, pahalı, doğum süreci, maternal ve fetal/yenidoğan yan etki potansiyeli 
olan analjezik metodlara alternatif olarak vajinal doğumun özendirilmesine katkısı olabilecek, daha konforlu 
ve güvenli doğum süreci deneyimi sağlayabilecek, uygulaması kolay, ekonomik analjezik metodların gelişti-
rilmesi ve yaygınlaştırılmasının gerektiğini düşünmekteyiz. Steril su injeksiyonu renal kolik ve myofasyal 
ağrıların yanı sıra özellikle son dekadlarda obstetri alanında da popülerleşmeye başlamış bir analjezi metodu-
dur. Doğumda izlenen yansıyan bel ağrısına karşılık, bu yansıyan bel ağrısının bulunduğu lokalizasyondaki 
kutanöz sinir liflerinin 0,1-0,5 ml hipotonik steril su injeksiyonları ile subkutan veya intradermal uyarılması 
neticesinde kapı-kontrol teorisi temelinde yansıyan ağrının blokajı esasına dayanmaktadır. Literatür çalışma-
larında obstetri alanında kullanımında son derece başarılı sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyeti görülmekte, 
ekonomik, güvenli ve kırsal kesimlerde ev doğumlarında dahi ebeler tarafından uygulanabilir olduğu görül-
mektedir. Araştırma konumuzu teşkil eden bu metodun vajinal doğumda analjezik yöntemlerin yaygınlaşma-
dığı, sezaryen doğum oranlarının hızla artış gösterdiği, kırsal kesim doğum oranlarının yüksek olduğu ülke-
mizde kolay uygulanabilir, ekonomik ve güvenli bir analjezik yöntem olarak sınanması ana hedefimizi teşkil 
etmiştir. Amaç: Araştırma vajinal doğum sürecinde analjezik yöntemlerin yaygınlaşmadığı ve sezaryen do-
ğum oranlarının hızla artış gösterdiği ülkemizde, doğum sürecinde görülen şiddetli bel ağrısının giderilmesin-
de steril su injeksiyonu metodunun etkinliği, doğum şekli üzerine etkileri ve anne adayları arasında memnu-
niyetinin değerlendirilmesini amaç edinmiştir. Yöntem: Randomize prospektif gerçekleştirilen bu çalışma 
Haziran 2013-Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir. Gerekli etik kurul onayı ilgili hastanenin etik 
kurulundan alınmıştır. Randomize gerçekleştirilen araştırmada steril su injeksiyon grubu ve plasebo grubu 
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(kuru injeksiyon) yer almıştır. 18-35 yaş, 37-42 hafta, verteks prezantasyonunda, spontan travay başlangıcı 
olan, doğumun birinci evresinde olan (3-7 cm servikal dilatasyon) ve bazal ağrı skoru >7 olup analjezi talebi 
olan 168 vaka randomize olarak steril su ve plasebo gruplarına ayrılmıştır. Randomizasyon bilgisayar orta-
mında blok randomizasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Steril su grubundaki vakalara Michaelis rhombo-
id anatomik alanına dörtlü steril su injeksiyonları iki ebe tarafından eş zamanlı ve kontraksiyonlar ile senkro-
nize olarak uygulanmıştır. Plasebo grubundaki vakalara ise yine aynı lokalizasyonlara aynı yöntem ile kuru 
injeksiyon uygulanmıştur. Kuru injeksiyon, herhangi bir içeriği olmayan ve iğne ucunun batırılması esasına 
dayanan plasebo uygulamadır. Araştırma için gerekli örneklem büyüklüğü konu hakkında daha önce gerçek-
leştirilmiş olan randomize bir çalışmanın bulguları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Araştırmada injeksiyonlar 
öncesinde (bazal) ve injeksiyonlardan 10, 60, 90, 120 ve 180 dakika sonra ağrı skorlamaları gerçekleştirilmiş-
tir. Ağrı skorlamasında “Visual Analog Skala” kullanılmıştır. Ek olarak vakaların doğum şekli, yenidoğan 
Apgar skorları, maternal memnuniyet oranları, yenidoğanın emme özellikleri değerlendirilmiştir. Maternal 
memnuniyet oranlarının değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 4 soruluk anket kullanıl-
mıştır. Yenidoğan emme özelliklerinin değerlendirilmesinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması mev-
cut olan “Infant Breastfeeding Assesment Tool” kullanılmıştır. Araştırma sürecinde injeksiyonları uygulayan, 
ağrı skorlamalarını yapan araştırmacılar farklı kişilerden seçilmiş olup, ağrı skorlamalarını yapan araştırmacı-
ların vakanın dahil olduğu grubu bilmeleri engellenmiştir. Demografik ve diğer temel karakteristikler rando-
mizasyonunun yeterliliği için analiz edilmiştir. Gruplar arası ağrı skorlarının farklılığı Student’s t test ile de-
ğerlendirilmiştir. Non-parametrik verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U, kategorik verilerin değer-
lendirilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Doğum ağrısı ile başvuran 1354 vaka araştırma kriterleri 
açısından değerlendirilmiştir. 789 vaka araştırma kriterlerine uyumsuzluk nedeni ile araştırmaya dahil edil-
memiştir. Kalan 565 vakaya araştırma yazılı ve sözlü olarak anlatılmıştır. 397 vaka araştırmaya katılıma onam 
vermemesinden ötürü dahil edilmemiştir. Onamı alınan 168 kadın steril su ve plasebo gruplarına randomize 
edilmiştir. Gruplar yaş, parite, gestasyonel hafta, vücut kitle indeksi ve diğer klinik veriler açısından benzer-
dir. Araştırmanın primer çıktısı olan injeksiyonlar sonrası 30.dakikadaki ağrı skorları steril su grubunda an-
lamlı oranda düşüktür (steril su: 31.66±11.38, plasebo: 75±18.26, p<0.01). Ek olarak steril su grubunda 30. 
dakikada bazal ağrı skoruna göre azalma anlamlı oranda yüksektir (steril su: 54.82, plasebo: 13,33±12,05).
Bazı kadınlarda 60,120 ve 180.dakikalardaki ağrı skorlamalarından önce doğum gerçekleşmiştir. Bu vakalar 
ve epidural analjezi ihtiyacı görülen ve uygulanan vakalar araştırmadan çıkarılmamış ancak 60,120 ve 180.
dakikalardaki ağrı skorlamaları yapılmamıştır. Araştırmada gerekli minimum vaka sayısı her grup için 32 
olup steril su grubunda 54, plasebo grubunda 52 kadında 180.dakika ağrı skorlaması gerçekleştirilmiştir. Di-
ğer ağrı skorlama zamanlardaki skorlamalar henüz doğumlarını gerçekleştirmemiş vakalarda yapılmış ve bul-
gular bu vaka sayıları ile analiz edilmiştir. 10, 60, 120 ve 180.dakika ağrı skorları steril su grubunda plasebo-
ya göre anlamlı düşük, ağrı skorlarındaki bazale göre düşüş ise anlamlı yüksek tespit edilmiştir. Her ne kadar 
steril su grubunda sezaryen doğum oranları ve ilk injeksiyonlar sonrası doğuma dek geçen süre düşük olması-
na karşın anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Gruplar arasında epidural analjezi gereksinimi, neonatal 1 ve 
5.dakika Apgar skorları ve 1.ve 24.saat emzirme skorları benzer olarak bulunmuştur. Analjezik etkiden ma-
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ternal memnuniyet, sonraki gebeliklerde tekrar uygulama isteği, yakın çevrelerine tekniği önerme istekleri 
steril su grubunda anlamlı yüksektir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma bulguları neticesinde steril su injeksiyo-
nunun doğum ağrılarında basit, ekonomik, kolay uygulanabilir, maternal ve fetal/yenidoğan açısından güvenli 
bir yöntem olduğu görülmektedir. Ülkemiz gibi doğum oranları ve kırsal alan doğum oranları yüksek olan ve 
invaziv analjezik metodlara erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde yöntemin etkin ve güvenilir bir uygulama olarak 
yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Her ne kadar örneklem büyüklüğümüz doğum şekli arasındaki 
farkı net olarak belirlemede kısıtlı olsa da yöntemin vajinal doğuma teşvikte önemli bir adım olabileceğini 
düşünmekteyiz. Ek olarak yöntemin doğum şekli ve sezaryen doğum oranını azaltmadaki olası potansiyelini 
görebilmek için çok merkezli ikinci bir çalışma planlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Steril Su İnjeksiyonu, Bel Ağrısı, Doğum, Ebelik, Sezaryen Doğum Oranı
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EMZİRMENİN CİNSEL YAŞAMA ETKİSİ

Sema ÜSTGÖRÜL, Emre YANIKKEREM

Doğum sonrası dönem aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yeni bir düzenin kurulduğu, aile bireylerinin yeni rol-
ler edindiği özel bir dönemdir. Özellikle anne bu dönemde; bebeğine, ailedeki yeni düzene ve vücut imgesinde-
ki değişikliklere uyum sağlama, genital ve ektragenital organlardaki değişikliklerin etkisi ile epizyo bölgesinde 
ağrı ve kramplar, meme sorunları (süt kanallarında tıkanıklık, engorjman, mastit, sütün yetersiz gelmesi ve 
erken kesilmesi, küçük ve içe çökük meme ucu), yorgunluk, enfeksiyon belirti ve bulguları (idrar yolu, vajinal) 
hemoroid, inkontinans, kendi/yenidoğan bakımında yetersizlik hissetme, aile planlaması, menstruasyon ve 
cinselliğe yeniden başlamak gibi pek çok fiziksel ve psikolojik sorunlar ile başetmek zorunda kalabilmektedir 
(Aksakallı ve ark. 2012; Üstgörül ve Yanıkkerem 2012; Orisaremi 2013). Doğumun gerçekleşmesi ile birlikte 
hormonal dengenin değişmesi, doğumun şekli ve doğuma ait travmalar, emzirme, bebekle ilgili problemler, an-
nenin enerjisi, beden imajı, cinsel tutumları, eşler arasındaki ilişki, fiziksel, emosyonel ve sosyal değişiklikler 
kadının cinsel hayatını etkilemektedir (Connolly ve ark. 2005; Şahin N 2009; Acele ve Karaçam 2011; Orisare-
mi 2013; van Anders ve ark. 2013; Escasa-Dorne 2015). Özellikle doğum sonrası dönemde emzirmenin cinsel 
yaşam üzerinde olumsuz etkisi olduğu belirtilmektedir. Kadınların laktasyon döneminde prolaktin seviyesinin 
artması, gonadotropin seviyesinin azalması nedeniyle ovaryan aktivite baskılanmakta; östrojen ve progesteron 
seviyesini düşürerek lubrikasyon yetersizliğine, uyarılma güçlüğüne, vajinal kuruluğa ve disparoniye neden 
olmaktadır. Bu nedenle kadınlar ağrı yaşama, erkekler de partnerine zarar verme korkusuyla cinsel ilişkiden 
kaçınıp birbirlerinden uzaklaşabilmektedirler (Rowland ve ark. 2005; Baksu ve ark. 2007; Şahin 2009; Serati 
2010; Radziah ve ark. 2013; Escade-Dorne 2015). Bu derlemenin amacı emzirmenin cinsel yaşam üzerinde 
etkisini incelemektir. Yöntem: Bu derlemede emzirmenin doğum sonrası dönemde cinsel yaşama etkisini in-
celeyen ve 2005-2016 yılları arasında yayınlanan 35 makale incelenmiştir. Arama motoru olarak pubmed ve 
google akademik kullanılmıştır. Bulgular: Doğum sonrası ilk aylarda emzirme sıklığının fazla olması, gece uy-
kularının bölünmesi ve annenin yorgun olması nedeniyle kadınlar cinsel ilişkiden kaçınabilmektedir (Leeman 
ve Rogers 2012). Doğum sonrası kadınların memelerinde olan fiziksel değişiklikler, memelerden süt gelmesi 
gibi nedenlerden cinsel yaşam olumsuz etkilenebilmektedir (Johnson 2011; Adanikin ve ark. 2015). Rowland 
ve arkadaşları Kanada’da 181 emziren ve 167 emzirmeyen kadın ile emzirmenin cinsel yaşam üzerine etkisini 
inceledikleri araştırmada; emziren kadınların %61,3’ünün, emzirmeyen kadınların %41,8’inin doğum sonrası 
altıncı haftada cinsel ilişkiye başlamadıklarını ve emzirmenin cinsel istekte azalmaya neden olduğunu bulmuş-
lardır. Kadınların %16,8’i cinsel ilişki sırasında ağrı yaşamaktan korktukları için cinsel ilişkiye başlamadıkla-
rını belirtmiştir (Rowland ve ark. 2005). New York’da 2015 yılında yapılan bir çalışmada emziren kadınların 
(n=155) emzirmeyen kadınlara (n=105) göre cinsel ilişki sırasında daha fazla ağrı yaşadığı ve cinsel ilişkiden 
kaçındıkları saptanmıştır (Escasa-Dorne 2015). Kaliforniya’da 160 postpartum dönemde olan kadınla yapılan 
bir çalışmada emzirmenin cinsel isteği azalttığı bulunmuştur (Yee ve ark. 2013). İtalya’da (2016) 269 kadınla 
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yapılan çalışmada emziren kadınların daha fazla vajinal kuruluk yaşadıkları ve cinsel ilişki sırasında daha 
fazla ağrı yaşadığı saptanmıştır (Barbara ve ark. 2016). Nijerya ve Malezya’da (n=265) yapılan araştırmalarda 
bebeklerini emziren kadınların bebeğini emzirmeyen kadınlara göre daha geç cinsel ilişkiye başladığı belir-
tilmektedir (Sule-Odu ve ark. 2008; Radziah ve ark. 2013). Şahin’in 2009 yılında yaptığı çalışmada emziren 
kadınların emzirmeyen kadınlara göre dört kat daha fazla disparoni yaşadığı saptanmıştır (Şahin 2009). Bu 
görüşlerin aksine, Medline arama motoru kullanılarak yapılan sistematik bir çalışmada kadınların emzirme ile 
direk uyarılma yaşadığı, meme dokusunun büyüklüğünün cinsel istek ve erotizm artışına neden olduğunu be-
lirtilmektedir (Abdool ve ark. 2009). İzmir’de yapılan bir çalışmada ise emzirmenin cinsel fonksiyonları etki-
lemediği bunun yanı sıra kadınların büyük çoğunluğunun (%91,9) cinsel ilişki sırasında memelerdeki değişim-
den rahatsız olduğunu ifade etmiştir (Akyüz 2009). Nijerya ve New York’da yapılan çalışmalarda emzirmenin 
doğum sonrası dönemde cinsel yaşamı etkilemediği bulunmuştur (Anzaku ve Mikah 2014; Escada –Dorne 
2015). Tayland’da 190 kadında yapılan çalışmada emzirmenin doğum sonrası disparoni yaşama durumunu et-
kilemediği saptanmıştır (Chayachinda ve ark. 2015). Avusturalya’da (n=440) doğum sonrası emziren kadınlar 
ile emzirmeyen kadınların cinsel işlev ölçeği (FSFI) toplam puanları benzer bulunmuştur (De Souza ve ark. 
2015). Londra’da yapılan bir çalışmada (n=254) emzirme ile disparoni yaşama durumu arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır (Andrews ve ark. 2007). Tartışma ve Sonuç: Doğum sonrası dönemde emzirmenin cinsel 
yaşamı etkileme durumunu inceleyen çalışma sonuçlarına göre; emziren kadınların emzirmeyen kadınlardan 
daha az cinsel isteğinin olduğu ve cinsel ilişkiden kaçındıkları saptanmıştır. Doğum sonrası dönemde emziren 
kadınların bazıları inançları nedeniyle bazıları da ağrı yaşama ve gebe kalmaktan korktukları için cinsel ya-
şama geri dönmeyi erteleyebilmektedirler. Doğum sonrası dönemde kadınların yaşam kalitesini arttırabilmek 
için özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının kadınlara ve eşlerine yapı-
lacak iyi bir danışmanlık hizmeti ile yaşanabilecek fiziksel, psikolojik ve cinsel problemlerin önüne geçilebilir. 
Türkiye’de hala tabu konusu olan cinsellik hakkında kadınlar utandıkları için konuşmak istemeyebilirler, sağlık 
çalışanları doğum sonrası dönemde cinsel yaşamı değerlendirerek kadınları soru sormaya cesaretlendirmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğum Sonrası Dönem, Doğum Sonrası Cinsel Yaşam, Emzirme Dönemi, Emzirmenin 
Cinselliğe Etkisi 



202

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ 
BELİRLENMESİ

Nevin ÇITAK BİLGİN, Bedriye AK, Dilek COŞKUNER POTUR, Emine ÖZDOĞAN

Aile planlaması (AP), temel sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde 
erkeklerin büyük çoğunluğu aile planlaması sorumluluğunun çiftlere ait olduğunu ancak gebelikten korunma 
yöntemlerini kadınların kullanılması gerektiğini düşünmektedir. Kadınlar ise eşleri istemediği için AP yönte-
mi kullanmadıklarını ifade etmektedir. Oysaki AP hizmetlerinde erkeklerin rolü de önemlidir. Erkeklerin AP 
konusunda olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek eşlerinin yanında olmaları, kadınların AP hizmetlerine 
ulaşmalarını ve yöntem kullanımlarını artırmaktadır. Ülkemizde AP yöntemlerinin kullanımı halen istenilen 
düzeyde değildir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2013) verilerine göre, modern yöntem kullanan 
kadınların oranı %47 olup, çiftlerin % 26’sı geleneksel yöntem kullanmaktadır. Yapılan çalışmalar üreme ve 
doğurganlığın kontrolünde yöntem seçiminin ataerkil yapıyla, mevcut inanış ve tutumlarla bağlantılı olduğunu 
ve bu durumun kadınların üreme ile ilgili davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Aile planlamasına ilişkin 
bilgi ve tutumları belirlemek için yapılan çalışmalar genellikle, kadına ya da evlilere yöneliktir. Oysaki çift-
lerin evlilik öncesinde konuya ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi aile planlaması hizmetlerine ilişkin 
uygun danışmanlık yaklaşımının sergilenmesine olanak sağlayarak çiftlerin AP hizmetlerinden faydalanma-
sını ve hizmetin devamlılığını artırmada önemlidir. Amaç: Bu çalışma Bolu il merkezinde yeni evlenecek 
çiftlerin AP’na ilişkin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Materyal- Metod: Tanımlayıcı 
olarak planlanan çalışmanın evrenini Bolu il merkezinde bulunan Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine, 
çalışmanın yapıldığı yıldan önce evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuru kaydı bulunan 1673 kişi 
oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü TNSA 2013 verileri doğrultusunda modern AP yöntem kullanım oranı 
% 47 kabul edilerek evreni bilinen örnekleme yöntemine göre, %95 güven aralığı ve %5 örnekleme hatası ile 
312 kişi olarak belirlenmiştir. Çalışma ilgili merkeze kadın ve erkek birlikte başvuran 390 kişi ile tamamlan-
mıştır (Toplam 195 çift).Veri toplama aracı olarak çiftlerin sosyo-demografik özelliklerine ve aile planlaması 
yöntemlerine ilişkin soruların bulunduğu tanıtım formu ve Örsal ve Kubilay (2006) tarafından geliştirilen Aile 
Planlaması Tutum Ölçeği (APTÖ) kullanılmıştır. Ölçekten alınan yüksek puan yüksek olumlu aile planlaması 
tutumunu göstermektedir. Çalışmanın yürütülebilmesi için AİBÜ Sosyal Bilimlerde İnsan Araştırmaları Etik 
kurulundan ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Veri-
lerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, t testi, One-Way ANOVA, korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel 
anlamlılık p<0.05 ile tanımlanmıştır. Bulgular: Evlenecek çiftlerden kadınların yaş ortalaması 24.07±4.13, 
erkeklerin 26.92±4.30 yıldır. Kadınların % 77.4’sı, erkeklerin % 81.5’inin lise ve üzeri eğitime sahip, kadın-
ların yarısı ev hanımı (%51.8), erkeklerin ise % 56.4’ü işçi olarak çalışmaktadır. Kadınların şuana kadar % 
42.6’sı, erkeklerin ise % 38.5’i AP’na ilişkin bilgi almış, kadınların % 79.5’i, erkeklerin % 81’i AP yöntem-
lerinden haberdar olduklarını ifade etmiştir. Kadınlar tarafından en fazla bilinen yöntem aylık enjeksiyonlar 
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(% 23.9), erkeklerde ise kondom ( %22.9)’dur. Kadınların % 88.8’i ve erkeklerin % 86.7’si AP yöntemlerine 
kadın ve erkeklerin beraber karar vermesi gerektiğini düşünmekte, evlendikleri zaman kadınların % 54.4’ü 
yöntem kullanmayı düşünürken, erkeklerde bu oran % 40’tır. Çiftlerin APTÖ’nin alt boyut ve toplam puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında, kadınların APTÖ ölçek toplam puan ve (p<0.05), topluma ilişkin tutum puan 
ortalamalarının (p<0.01) erkeklerden anlamlı derecede yüksek olduğu; yöntemlere ve gebeliğe ilişkin tutum-
larda ise kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmüştür. Yaş ile APTÖ puanları 
arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Kadın ve erkeklerde üniversite mezunu olanların APTÖ puan 
ortalamaları, ilköğretim ve lise mezunu olanlara göre yüksek ve aradaki fark anlamlıdır (p <0.05). İlde ya-
şamış olanların, köyde ve ilçede yaşayanlara göre APTÖ puan ortalamaları daha yüksek aradaki fark kadın-
larda istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.05), erkeklerde anlamlı görülmemiştir (p>0.05). Aile planlaması 
yöntemlerine erkek karar vermelidir diyenlerin APTÖ puan ortalaması, kadın ya da kadın ve erkek birlikte 
karar vermelidir diyenlere göre düşük, erkeklerde APTÖ puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki fark 
anlamlıdır (p<0.05). AP ilişkin bilgi alanlarda verilen AP bilgisini yeterli bulan erkeklerin APTÖ puan ortala-
maları verilmeyenlerden daha yüksek ve anlamlı (p<0.05) iken, kadınlarda anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
Kadın ve erkeklerde evlendikten sonra yöntem kullanmayı düşünenlerin APTÖ puan ortalamaları yöntem kul-
lanmayı düşünmeyenlere göre daha yüksek, kadınlarda aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.01). Sonuç Tartışma: Yeni evlenecek çiftlerin aile planlamasına yönelik tutumlarının olumlu olduğu, 
kadınların erkeklere göre daha fazla olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Yaş, eğitim durumu, yaşa-
nılan yerleşim yeri, alınan aile planlaması bilgisinin yeterlilik düzeyi, evlendikten sonra yöntem kullanmayı 
düşünme gibi özelliklerin aile planlamasına yönelik tutumları etkilediği sonucuna varılmıştır. Çiftlerin aile 
planlamasına ilişkin tutumlarının davranışa dönüşebilmesi için, sağlık çalışanları hizmet verdikleri birimlerde 
aile planlamasına ilişkin danışmanlık yapmalı ve varsa yanlış inanışları düzeltmek için çaba göstermelidirler.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması, Çifler, Tutum, Kontrasepsiyon
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DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNE KULAĞA VE BURUNA  
KAÇAN YABANCI CİSİM ASPİRASYONU İLE MÜRACAT EDEN OLGULARIN  

İNCELENMESİ

Mükerrem YORULMAZ, Arif YORULMAZ

Yabancı Cisim Aspirasyonları, her yaşta rastlanabilen, özellikle 3 yaş altı çocuklarda sık görülen, önemli bir 
mortalite ve morbidite sebebidir. Kulak ve buruna yabancı cisim aspirasyonu özellikle çocukluk döneminde 
sıklıkla görülmektedir. Kulağa yabancı cisim aspirasyonu genellikle çocukluk döneminde olmakla birlikte 
genç, yetişkin ve özellikle yaşlılarda da görülmektedir. Boncuk, taş, kibrit çöpü, plastik oyuncak parçaları, 
yuvarlak piller, çeşitli yiyecek parçaları, böcek-sinek gibi organik ya da inorganik kökenli pek çok madde ku-
laktan çıkarılan yabancı cisimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Boncuk, oyuncak ve yiyecek parçaları çocuk-
larda görülürken, pamuk ve sinek-böcek gibi organik yabancı cisimler ise yetişkin ve yaşlılarda görülmektedir. 
Burun yabancı cisimleri ise genellikle çocuklarda ve mental reterdasyonlu hastalarda görülür. Semptomları 
arasında tek taraflı burun tıkanıklığı ve tek taraflı pürülan akıntıya rastlanmaktadır. Burun yabancı cisimlerin 
özelliği ise genellikle cansız olmasına rağmen bazen canlı yabancı cisimlerle de karşılaşılmaktadır. Çoğu za-
man bu cisimler fıstık, nohut, bezelye gibi besin maddeleri, boncuk, plastik oyuncak parçaları, pamuk, kağıt, 
silgi, pastel boya parçası gibi birbirinden farklı maddeler olabilmektedir. Bu çalışma, yöremizde meydana 
gelen kulak ve burun yabancı cisimlerin ne sıklıkla görüldüğünü, hangi yaşlarda daha sık olarak karşımıza 
çıktığını, tedavi edilmediği taktirde gelişecek komplikasyonların neler olduğunu göstermek amacıyla yapıl-
mıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Acil servisine Kulağa ve Buruna 
kaçan yabancı cisimle müracat eden toplam 28 hasta üzerinde yapılmıştır. Acil servise gelen hastalara sosyo-
demografik bilgilerin yanı sıra yabancı cisim özelllikleri ve hangi organdan çıkarıldığı ve görülen komplikas-
yonlar sorgulanmıştır. Yabancı cisimlerin tümüne Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından müdahale edilmiş 
ve sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde, sayı ve yüzde oranla-
rına bakılmıştır. Veriler SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Acil servisine Kulağa 
ve Buruna kaçan yabancı cisimle müracat eden toplam 28 hastanın 14’ünde kulakta yabancı cisim, 14’ünde 
de burunda yabancı cisim görülmüştür. Hem kulakta hem de burunda canlı yabancı cisim görülmemiştir. Has-
taların 15’i erkek (% 53.57), 13’ü bayan (%46.4) idi. Kulakta yabancı cisim çıkarılan hastaların 9’u erkek 
(%64.28), 5’i bayan (%35.8) idi. Yaş ortalaması ise 26.85 olarak hesaplanmıştır. Kulaktan çıkarılan yabancı 
cisimlerin lokalizasyonlarına bakıldığında 14 tane kulak yabancı cisimli hastanın 8 tanesinin (57.14) sol dış 
kulak yolunda, 6 tanesinin ise (44.86) sağ dış kulak yolundan yabancı cisim çıkarılmıştır. Kulaktan çıkarılan 
yabancı cisimlerin özelliği ise 4 hastada (%28.57) pamuk, 2 hastada (%14.28) boncuk, 2 tanesinde (%14.28) 
kurşun kalem ucu, 2 hastada (%14.28) böcek, 1 tanesinde (% 7.14) ot, 1 hastada (% 7.14) odun parçası, 1 
hastada (% 7.14) saat pili ve yine 1 hastada (% 7.14) fıstık çıkarılmıştır. Burunda yabancı cisim saptanan 14 
hastanın 6’sı erkek (5 42.85), 8’i bayan (57.15), yaş aralığı 2-6 ve yaş ortalaması 3.78 olarak hesaplanmış-
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tır. Burundan çıkarılan yabancı cisimlerin lokalizasyonlarına bakıldığında 14 tane hastanın 9 (%64.29)’unda 
burun yabancı cisim sağ nazal kaviteden, 5 (5 35.71)’inde sol nazal kaviteden yabancı cisim çıkarılmıştır. 
Yabancı cisimlerin özelliklerine bakıldığında değişik özelliklerde olmakla birlikte en çok çıkarılan yabancı 
cisim boncuktu ve toplam hastaların 4 (%28.57)’ünde görüldü. Bir hastada da canlı yabancı cisme ise rastlan-
mıştır. Canlı kırkayak çıkarılan 21 yaşındaki erkek hastada da timpanik membranda perforasyon gözlenmiştir. 
Kulakta yabancı cisim mevcut olan hastaların 13 tanesinin yabancı cismi poliklinik koşullarında herhangi bir 
anesteziye ihtiyaç duyulmaksızın çıkarılmıştır. 6 yaşındaki çocuk hastalarımızın kulağından saat pili lokal 
anestezi altında başka bir klinikte çıkarılmaya çalışılmış fakat çıkarılamadığından genel anestezi altında dış 
kulak yolu genişletilerek çıkarılmış ve timpanik membranda perforasyon görülmüştür. Ayrıca Komplikasyon 
görülen her iki hastaya da timpanoplasti yapılmıştır. Yabancı cisimlerin tümü Kulak Burun Boğaz hekimleri 
tarafından çıkarılmasına rağmen kulakta yabancı cisimli bir hastada (% 7.14) komplikasyon gelişerek timpanik 
membranı perfore ettiği görülmüştür. Burun yabancı cisimlerinin ise 10 yaş altı çocuklarda daha fazla görüldü-
ğü ortaya çıkmıştır. Sonuç ve Tartışma: Yabancı cisim aspirasyonları özellikle pediatrik populasyonda önemli 
bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hikaye alınması esnasında yüksek düzeydeki klinik şüphe, fizik muayene 
ve endoskopi tanı gecikmelerini ve bu gecikmeler ile ilgili komplikasyonları engelleyebilir. Yabancı cismin 
uygun şekilde çıkarılmaya çalışılması bölgesel yaralanmaları ve ağrıyı engelleyecektir Kulak yabancı cisimleri 
daha çok kulak temizleme alışkanlığı ile dış kulak yoluna pamuklu çubuk sokma alışkanlığından ve özellikle 
yaz döneminde kırsal kesimlerde yaşayan kişilerin açık alanda uykudayken böcek vb. canlıların dış kulak yo-
luna girmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dış kulak yolunun bireyler tarafından çubuk gibi cisimlerle 
temizlenmemesi önemlidir. Burun yabancı cisimleri ise daha çok 3 yaş civarında görüldüğünden özellikle 
ebeveynlere düşen görev bu yaşlardaki çocukların ulaşabilecekleri yere kuruyemiş, küçük oyuncak parçacık-
ları koymamaları konularında erişkinlerin bilinçlendirilmesi gereklidir. Yabancı cisim aspirasyonlarında, bilgi-
lendirme ve ilk müdahaleye yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, yabancı cisim aspirasyonunun meydana 
gelme sıklığını ve öngörülüp önlenebilir nitelikteki komplikasyonları ve ölümleri önemli ölçüde azaltacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Cisim, Solunum Aspirasyonu, Burunda Yabancı Cisim, Kulakta Yabancı Cisim
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MEME KANSERİ TÜRLERİNDE MİDKİNE EKSPRESYONUNUN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL 
VE PCR ANALİZİNİN KANTİTATİF KARŞILAŞTIRMASI VE SERUM MİDKİNE SEVİYESİ

Hülya ÇETİN, Metin AKBULUT, Yaşar ENLİ, Emre TEPELİ, Sevgi ÖZKAN, Ergun ERDEM

Büyüme faktörleri hem kısa mesafede hem de uzun mesafede hücrelerarası iletişim kuran düşük molekül ağır-
lıklı proteinlerdir. Bu proteinler spesifik hücre yüzeyi reseptörleri vasıtasıyla spesifik hücrelerde hareket eder-
ler ve hücrelerde farklılaşmayı, göçü, hayatta kalmayı ve proliferasyonu düzenlerler. Malign tümörlerde birden 
fazla büyüme faktöründe yükselme olduğu belirlenmiş ve bu faktörlerin tümör gelişimi, büyüme, invazyon, 
anjiogenez ve metastazda rol oynadıkları bildirilmiştir. Son dönemde, farklı kanser türlerinde, karsinogenez 
sürecinin aydınlatılmasına odaklanan çalışmalarda büyüme faktörlerinden birisi olan Midkine (MK) üzerinde 
durulmaktadır. MK ekspresyonunun insan kanser türlerinde sıklıkla düzenli yükseldiği ve MK’nin kanser 
tedavisi için bir tümör belirteci ve moleküler hedef olarak hizmet verebileceği belirtilmektedir. Birçok kanser 
türünde erken safhada, serum MK seviyesinin önemli derecede arttığı da ifade edilmektedir. Kanser çağımızda 
insan ölümlerine neden olan en önemli etkenlerden biridir. Tüm kanser ölümlerinin ve yeni kanser vakalarının 
yaklaşık yarısını akciğer, meme, prostat ve kolorektal kanserleri oluşturmaktadır. 2001 yılından 2010 yılına ka-
dar kanser insidansında her yıl %0,4 oranında bir azalma olduğu ifade edilmektedir. Bu kanser insidansındaki 
azalmanın erkeklerde meydana geldiği, kadınlarda ise sabit kaldığı tespit edilmiştir. Hatta kadınlarda görülen 
meme kanseri insidansının arttığı da ifade edilmektedir. Meme kanseri, farklı histolojik görünümleri, biyo-
lojik davranış, klinik bulgu ve tedaviye verdiği yanıtlar ile birçok patolojik alt tipleri olan maligniteye sahip 
bir hastalıktır. İleri evre meme kanseri tanısı alan kadınların yaklaşık %69’u 5 yıl içinde ölmektedir. Her dört 
kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Kanseri erken evrede tespit edebilecek bir marker olduğu düşü-
nülen MK ekspresyonunun kanserli meme dokusunda immünohistokimyasal, cDNA varlığı ve serum düzeyini 
incelemeyi amaçladık. MATERYAL VE METOD Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Meme 
polikliniğine Ağustos 2013- Ağustos 2014 tarihleri arasında müracaat eden ve gönüllü olan 110 kişi çalışmaya 
alındı. Gönüllülerin herhangi başka bir hastalığa sahip olmamasına (karaciğer bozukluğu, romatoit artrit, dia-
bet, yüksek tansiyon, vb.) dikkat edildi. Hasta grubumuzu meme kanser tanısı alan 61 olgu oluşturdu. Meme 
kanseri tanısı alan hastalar opere edilmeden önce ve operasyondan yaklaşık 15-30 gün sonra rutin tetkikler için 
alınan kan örneklerinden serum örnekleri elde edildi. Kontrol grubunu kanser dışı nedenlerle meme ameliyatı 
olmuş, non-tümöral meme dokusuna sahip 49 kadın hasta oluşturdu ve bu kişilerin de serum örnekleri operas-
yon öncesi elde edildi. Hastalara ait veriler, Mann–Whitney U testi, t-testi, Oneway Anowa testleri ile SPSS 
17.0 paket programında değerlendirildi. BULGULAR Çalışmamızda hasta grubunu oluşturan 61 gönüllünün 
ortalama yaşı 53,38 ±13,74 ile kontrol grubunun ortalama yaşı 44,00±12,89 karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak ileri düzeyde anlamlıydı (P=0,000). Kanser tanısı alan olgularımızın 2 tanesini (%3,3) erkek hastalar 
oluşturmaktaydı. Çalışmamıza katılan ve kanser tanısı alan 61 hastamızın 44 ünün (%72,1) meme dokusunda 
pozitif MK ekspresyonu gözlendi. MK’nin meme dokusundaki ekspresyonu immünohistokimyasal boyanma 
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durumuna göre değerlendirildiğinde tümör çapı, lenf nodu metastazı, evre, nuklear grade, histolojik grade, 
lenfatik ve sinir invazyonu ve yaş bakımından önemli bir fark tespit edilememiştir. Rastgele seçilen toplam 
40 örnekte Gerçek-zamanlı relatif kantitasyon ile MK’in mRNA düzeyinde ekspresyonları değerlendirildiğin-
de, 3 olguda (%7,5) mRNA düzeyinde ekspresyonun varlığı belirlenmiştir. Hasta grubunun operasyon öncesi 
ortalama serum MK seviyesi (3,68±2,13 ng/mL) ile kontrol grubunun ortalama serum MK seviyesi (1,77±0, 
38 ng/mL) karşılaştırıldığında hasta grubuna ait serum MK seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ve istatis-
tiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğunu bulduk. Hasta grubunun operasyon öncesi (3,68±2,13 ng/mL) 
ve tümörün çıkarılmasından sonra (2,47±1,00 ng/mL) serum MK seviyeleri karşılaştırıldığında, operasyon 
sonrası MK seviyesinin düştüğünü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğunu gördük (P=0,000). 
Tümör çapına göre 2 cm ve altında olanlar ile tümör çapı 2 cm’nin üzerinde olan hastaların operasyon öncesi 
serum MK seviyeleri karşılaştırıldığında istatistiksel bir anlamlılık söz konusu değildi (p=0,924). Lenf nodu 
metastazı olan hastaların ortalama serum MK seviyeleri ile lenf nodu metastazı olmayan hastaların ortala-
ma serum MK seviyeleri karşılaştırıldığında yine istatistiksel bir anlam bulunamadı (Tablo 2). Hastalarımızı 
kanser evrelerine göre gruplandırmak istediğimizde 3. evrede bir adet ve 4. evrede üç adet hastamız bulun-
maktaydı. Hastalarımızın bu iki evrede sayısal bakımdan az olmalarından dolayı aynı grupta değerlendirerek 
hastalarımızı 3 evre olarak gruplandırdık. Üçüncü evrede bulunan hastaların tümör çıkarılmadan önceki serum 
MK seviyesi hem birinci evredeki hem de ikinci evredeki hastaların serum MK seviyesinden yüksekti ve ista-
tistiksel olarak anlamlıydı. Operasyon sonrası serum MK seviyeleri her evrede birbirine yakın ve istatistiksel 
olarak anlamlı değildi (evre I; 2,57±1,03 ng/mL, evre II;2,26±0,96 ng/mL, evre III;2,58±1,10 ng/mL). Nuklear 
grade 1. evrede bir tane hasta olması nedeni ile 2. evreye dahil edildi, bu nedenle nuklear grade 2 ve 3 evreler 
olarak değerlendirildi. Nuklear ve histolojik grade bakımından serum MK seviyesi değerlendirildiğinde ista-
tistiksel olarak anlamlılık göstermedi. Lenfatik invazyonu ve/veya sinir invazyonu olan hastaların ortalama 
serum MK seviyeleri incelendiğinde; lenfatik invazyonu olanlarda artış göstermiş sinir invazyonu olanlarda 
bu artışın daha yüksek olduğu görülmüştür. Hem lenfatik hem de sinir invazyonu olan hastaların serum MK 
seviyesinin en yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Lenfatik ve sinir invazyonu olmayan hastaların se-
rum MK seviyesi en düşük seviyedeydi ancak sinir ve lenfatik invazyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastalarımızı meme kanseri türlerine göre IDC (invaziv duktal karsinom) 
ve DCIS (duktal karsinom in situ) grupları olarak değerlendirdik. IDC grubunda lenf nodu metastazı olmayan 
hastaların, lenf nodu metastazı olan hastalara göre serum MK düzeyi düşüktü, ancak istatistiksel anlamlılık 
yoktu. DCIS hastalarının ortalama serum düzeyi IDC hastalarının hem lenf nodu metastazı olan hem de lenf 
nodu metastazı olmayan hastalardan daha yüksekti. DCIS hastalarının ameliyat sonrası ortalama serum MK 
seviyesinde önemli bir düşüş gözlenmesine rağmen IDC hastalarının serum MK düzeyindeki düşüş daha azdı. 
TARTIŞMA ve SONUÇ Yapılan çalışmalarda ve bizim çalışmamızda, tümör varlığında MK ekspresyonun-
da bir artış olduğu görülmektedir. Bu artan ekspresyonun serum düzeyinde erken evrelerde bile yükselmiş 
olması ve tümörün çıkarılmasından sonra serum MK düzeyindeki azalmanın tespit edilmesi MK’nin bir kan-
ser belirteci olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak çalışmamızda bazı hastalarda ameliyat sonrası 
serum MK seviyesinin az miktarda düştüğünü tespit ettik. İnmeyen serum MK düzeyine sahip hastalar takip 
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edilerek, yüksek seviyede kalan serum MK düzeyinin metastaza bağlı olup olmadığını araştıracak yeni çalış-
malara ihtiyaç vardır. Bu gibi çalışmaların yapılmasıyla MK’nin bir kanser belirteci olarak kullanılabilmesi 
hakkında önemli katkılar sağlanacaktır. (Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje no:113S056)  
 
Anahtar Kelimeler: Midkine, Meme Kanseri, Serum, İmmünohistokimya, Real-Time Kantitatif PCR,  
ELISA
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HAMİLELERİN İLAÇ KULLANIMI VE DİĞER SOSYO-DEMOGRAFİK ALGI BOYUTLARININ 
İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Füsun TERZİOĞLU, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, 
Sevcan KARACABEY, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Yasemin AYDOĞAN, Arzu ÖZYÜREK,  

Dilek ÖZTAŞ, Ali Murat KIRIK

Gebelik kadın hayatında ki doğal süreçlerden biridir. Gebelik döneminde gündelik hayatta dikkat edilmesi 
gereken birçok husus vardır. Egzersiz, ilaç kullanımı, beslenme, stres ve depresyon durumu vb. gibi hassas 
konular bunlardan bazılarıdır. Üzerinde önemle durulması gereken bu gibi konular hem gebenin hem de be-
beğin gelişimini ve sağlığını olumsuz etkileyebilecek konulardır. Gebelik öncesinden sonrasına kadar geçen 
dönemde üzerinde tartışılan en önemli konulardan biri ilaç kullanımıdır. Özellikle gebelik sürecinde ortaya 
çıkan şikâyetler veya gebelik öncesi varolan bazı hastalık veya rahatsızlıklar ilaç kullanımını zorunla hale 
getirebilmektedir. Gebeliği olumsuz etkileyebilecek konulara ilişkin gerekli bilgilendirmenin mutlak surette 
yapılması ve bunun hekim kontrolünde devamlılığının sağlanması anne adaylarının bu süreci daha doğru ve 
sağlıklı geçirmelerinde önemli rol oynayacaktır. Bu bakımdan konunun farklı boyutlarıyla ele alınacağı ve bu 
süreçteki olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya koyulacağı çalışmaların yapılmasının önem arz ettiği söylenebi-
lir. Amaç: Bu araştırma Hamilelerin ilaç kullanımı ve diğer sosyo-demografik algı boyutlarının incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye ve örneklem olarak çalışmaya 
katılım sağlayan toplam 16 ildeki hamileler oluşturmaktadır. Örneklemini ise rasgele yöntemle seçilmiş 4871 
katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma 28 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerek-
tirdiğinden, çalışma örneklem içerisindeki illerde bulunan hamilelerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 
64 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların ilaç kullanımı ve diğer sosyo-demografik algı boyut-
larının belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. 
Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=4871) birey katılım gerçekleştirmiş-
tir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağ-
lanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.913 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin 
analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon anali-
zi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney test teknikleri uygulanmıştır. 
Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,913 değeri elde edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunun 21-35 
yaş aralığında olduğu, daha önce düşük vakası yaşadığı, akraba evliliği yaptığı, çalıştığı ve özel sigortası ol-
madığı saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu lise ve üzeri eğitim seviyesine ve 1251-1500 TL gelire 
sahiptir. Katılımcıların çoğunluğu düzenli sportif aktivite yaptıklarını ve düzenli beslendiklerini beyan etmiş-
lerdir. Bunun yanı sıra kronik veya farklı bir rahatsızlığınıza bağlı olarak düzenli ilaç kullananların sayısı ve 
bitkisel veya besin takviyesi türünde ürün kullanmayanların sayısı oldukça fazladır. Çoğu katılımcı alkol ve 
sigara kullanmamaktadır. Hamilelik sürecinde riskli bir durum ile karşı karşıya kalanların oranı %86 ve tek-
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nolojik ürünleri aktif olarak kullananların oranı ise %79’dur. Hamilelerin hamileliğine yönelik genel görüşleri 
bazı demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcıların hamileliğe 
yönelik genel görüşleri ile yaş, eğitim, düşük yapma durumu, çalışma durumu, gelir ve hamilelik sayısı ara-
sında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ilaç kullanımına yönelik genel görüşleri ile de 
akraba evliliği, yaş, eğitim, gelir durumu ve hamilelik sayısı değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar tespit 
edilmiştir. Ayrıca sportif aktivitenin, stres ve depresyonun hamileliğe ilişkin görüşler üzerinde pozitif bir etkisi 
olduğu, bunun yanı sıra hamilelikte ilaç kullanımı ile riskli bir durum ile karşı karşıya kalma ve radyasyon ve 
aşırı güneç ışınlarına maruz kalma arasında negatif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğu dü-
zenli sportif aktiviteler yapmaktadır. Aynı zamanda sosyo-demografik hayat içerisinde stres ve depresyon gibi 
psikolojik farklı sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan sportif aktivitelerin stres ve depresyonla başa 
çıkmada olumlu rol oynadığı ve katılımcıların bunu hamileliğin doğal bir süreci olarak gördükleri söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, İlaç, Spor, Stres, Hamile, Kadın, Risk
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10-12 YAŞ OBEZ ÇOCUKLARDA 8 HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN HEMOGLOBİN KON-
SATRASYON VE OKSİJEN SATÜRASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN, Cemalettin BUDAK

Obezite, aldığımız besinlerin yakılması sonucu oluşan enerjinin, vücudumuzda meydana gelen metabolik 
olaylar ve fiziksel aktiviteler sonucunda harcadığımız enerjiden fazla olması sebebiyle yağsız vücut kitlesine 
oranla, vücut yağ oranının artması sonucunda oluşan kronik bir hastalıktır (Prevention and). Hareketsiz ya-
şam sonucunda oluşan obezite vücudumuzda birçok komplikasyonlara sebep olmaktadır. Bu komplikasyon-
lardan solunum sistemimizle ilgili oluşan, uyku apne ve obezite hipoventilasyon sendromu bu rahatsızlıklar-
dan bazılarıdır. Obezite hipoventilasyon sendromu hastalığında aşırı kilo sonucunda artan üst hava yolu bas-
kısıyla beraber akciğer volümündeki azalma neticesinde kemoreseptör fonksiyonlarda ve hava akımında za-
yıflık izlenmektedir (Katz ve ark., 1990). Canlılarda enerji elde etmek için kullanılan birçok kimyasal reaksi-
yon oksijen olmadan gerçekleşmez. Bunun için dokulara taşınan oksijen miktarı çok önemlidir. Dokulara ye-
terli miktarda oksijen taşınabilmesi için yeterli bir hemoglobin molekülüne, arteriyal oksijen satürasyonuna 
ve normal bir kalp fonksiyonuna ihtiyaç vardır (Erçin, 2006). Eritrositlerde bulunan ve içerisinde protein ile 
demir olan hemoglobin molekülü oksijen satürasyonunu etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü soluduğumuz 
oksijen kanda hemoglobin molekülüne bağlanarak dokularımıza taşınır. İçerisinde dört adet demir grubu olan 
hemoglobin mollekülünde 1 mol O2 bir demir grubuna bağlanarak taşınır (Guyton, 1986). Oksijenin hemog-
lobine bağlanma düzeyindeki azalışın (desatürasyon) %90’ların altına düşmesi tehlikeli bir durumdur (Suger-
man, 1992). Toplumda bireylerin düzenli ve planlı bir şekilde fiziksel aktivite yapması, son yıllarda hareket-
sizlik sonucu ortaya çıkan yaşam kalitesi ile ilgili olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. 
Yapılan antrenmanların en önemli etkisi oksijenin difüzyon kapasitesini arttırmaya yardımcı olmasıdır (Gü-
nay ve ark., 2005). Bu araştırmanın amacı obez çocuklarda aerobik egzersizlerin oksijen satürasyon düzeyleri 
ve hemoglobin konsantrasyon düzeylerine üzerine etkisinin incelenmesidir. İstatistiksel analizler SPSS 16.0 
paket programıyla yapılmıştır. Grupların ölçümleri normallik ve homojen dağılım göstermesi sebebiyle ant-
renman gurubu ve kontrol gurubunun arasındaki farklılığın analizi için Independent Samples T-Testi uygulan-
mıştır. Metod: Araştırmaya, Gaziantep il merkezinde ikamet eden 10-12 yaşları arası, VKİ≥30 olan 20 deney 
ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 obez çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Boy Ölçümü: Deneklerin 
boy ölçümleri, 0.01 hassaslık derecesine sahip stadiometre (SECA, Almanya) ile ölçme tekniğine uygun ola-
rak alınmıştır (Lohman ve ark., 1988). Kilo Ölçümü: Deneklerin vücut ağırlıkları, 0.1 kg hassaslık derecesine 
sahip (SECA, Almanya) marka elektronik baskülle ölçme tekniğine uygun (şort, tişört) olarak ölçülmüştür. 
Vücut Kitle İndeksi Ölçümü: Deneklerin VKİ değerleri, ağırlık/boy2 formülünden faydalanılarak elde edildi 
(Ergün ve Ertan, 2004). Hemoglobin Konsatrasyonu ölçümü: Deneklerden 8 haftalık aerobik antrenman ön-
cesinde ve sonrasında parmak uçlarından alınan kan örneklerinin total hemoglobin değer ölçümleri, parmak 
ucundan alınan kanla çalışan spektrofotometrik cihaz HemoCue cihazında yapıldı. Oksijen Satürasyonu Öl-
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çümü (SpO2 ): Oksijen satürasyonu ölçümleri pulse oksimetre cihazıyla (Spirolab III, Medical International 
Research) yapılmıştır. Ölçüm hata paylarını en aza indirmek için deneklerin ölçüm yapılacak olan tırnakların-
da tırnak cilası ve oje, ölçümleri kısıtlayıcı maddeler varsa bunların temizletilmesine, ölçüm yapılan ortamda 
parlak floresan lambalar kullanılmamasına dikkat edildi. Deneklerin ölçümler yapılmadan önce dinlenmeleri 
sağlandı ve daha sonra oksimetre probu deneklerin işaret parmaklarına yerleştirildi (Hakverdioğlu, 2007., 
Andersson ve ark., 2002). Her deneğin ölçümü 10 dakika süre ile alındı (Çalışkan ve ark., 2008). Aerobik Eg-
zersiz Protokolü: Deneklere %40-70’lık hedef kalp atım sayıları şiddetinde, haftada 3 gün olmak üzere 8 haf-
ta boyunca, 20-45 dk. arasında koş-yürü egzersizi yaptırıldı. Egzersize başlamadan önce obez çocuklara 5-10 
dk. Isınma egzersizleri, egzersiz bittikten sonrada 5-10 dk. germe egzersizleri yaptırıldı. Bulgular: Araştırma-
ya katılan deneklere ilişkin ön test ve son test değerlerinin deney ve kontrol gurubu bakımından karşılaştırıl-
masında; vücut kitle indeksi, vücut ağırlığı, hemoglobin konsantrasyonu ve oksijen satürasyonuna ilişkin ön 
test değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna karşın, vücut ağırlı-
ğı, vücut kitle indeksi, hemoglobin konsantrasyonu ve oksijen satürasyonuna ilişkin son test değerlerinin de-
ney ve kontrol gurubu bakımından karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiş-
tir (p<0,05). Deneklerin, deney ve kontrol gurubuna ilişkin ön test ve son test değerlerinin karşılaştırılmasın-
da, kontrol gurubu bakımından vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, hemoglobin konsantrasyonu ve oksijen sa-
türasyonu ön test ve son test değerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir 
(p>0,05). Buna karşın, deney gurubu bakımından, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, hemoglobin konsantras-
yonu ve oksijen satürasyonu ön test ve son test değerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tes-
pit edilmiştir (p<0,05). Tartışma ve Sonuç: Fiziksel aktivite, küçük yaş gruplarının sağlıklı büyümesi ve ge-
lişmesi açısından önemli olup, çocuk sağlığını hem çocuklukta hem de ileriki yıllarda etkilediğinden psikolo-
jik ve fizyolojik olumlu etkiler yaratmaktadır (Harro, 1997). Çalışmamızda, kontrol gurubunun; vücut ağırlı-
ğı, vücut kitle indeksi, ön test ve son test değerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiş (p>0,05). Buna karşın, deney gurubunun vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, ön test ve son test de-
ğerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Mertens ve ark. (1998)’nın 
yaptığı çalışmada, 12 aylık, günlük yürüyüş programı uygulanan 4 bayan ve 8 erkek obez kişide egzersiz 
programı sonrasında kilo değerlerinde 70,7 kg’dan 65,6 kg’a, VKİ değerlerinde ise 27,2±1,3 kg/m2 ’den 
25,2±1,7 kg/m2 ’ye, düşüşler görülmüştür. Obez çocuklara uygulanacak egzersizler çocuk sağlığı üzerinde ne 
kadar önemli ise uygulanacak egzersiz programları da o kadar önemlidir. Çünkü yağlar daha çok aerobik eg-
zersizlerde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır (Guy ve Gauthıer, 1988). Uygulamış olduğumuz egzersiz 
programının aerobik egzersiz programı olması çalışmamızın sonuçlarında olumlu etki göstermiştir. Çalışma-
mızda, kontrol gurubunun hemoglobin değerleri ve SpO2’ nin ön test ve son test değerleri arasında, istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Buna karşın, deney gurubu bakımından, hemog-
lobin konsantrasyon düzeyi ve SpO2’ nin ön test ve son test değerleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Egzersizin oksijen satürasyonuna etkisinin incelendiği çalışmaları incele-
diğimizde; Gökhan (2010)’ın yaptığı çalışmada sedanter genç erkeklerde 8 haftalık yüzme eğitiminin bazı 
metabolik parametreler üzerine etkisi incelenmiş ve oksijen saturasyon ön ve son test ölçümlerinin karşılaş-
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tırmasında birinci ölçümler arasındaki fark (p<0,05) düzeyde anlamlılık gözlenmiş, ikinci ve üçüncü ölçüm-
ler arasındaki fark istatistiksel açıdan (p<0,01) düzeyde anlamlılık tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada üç 
haftalık kamp öncesi ve sonrasında yapılan ölçüm sonuçlarında kalp atım hızının anlamlı olarak azaldığı, he-
moglobin değerlerinin anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiş, oksijen satürasyon değerlerinde ise anlamlı bir 
değişiklik gözlenmemiştir (Coşkun ve ark., 2014). Sonuç olarak, düzenli fiziksel aktivite çocukların sağlıklı 
büyümesi ve gelişmesinde, sosyal bir çevre edinmelerinde, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarında ve ileride 
oluşabilecek kronik rahatsızlıklardan korunmada önemli bir etkendir. 

Anahtar Kelimeler: Obez, Aerobik Egzersiz, Oksijen Satürasyonu, Hemoglobin Konsantrasyonu
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ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNE DEVAM EDEN KIZ ÖĞRENCİLERE MENSTÜRAL BAKIM  
BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI

Sebahat ALTUNDAĞ, Nazan Çakırer ÇALBAYRAM

Pubertal gelişim ve menarşın başlamasıyla birçok adölesan için önemli değişimler başlar. Zihinsel engelli 
olmayan adölesanlar için, menstruasyon hakkında eğitim genellikle, evde ve okulda erken gençlik yaşlarında 
verilir. Anneler, kızlarına menstrual hijyen yönetimini çeşitli yollarla öğretir. Adölesanın menstural siklusun 
ilk birkaç ayında bu süreci bağımsız olarak yönetmesi beklenir ve sürecin normale dönmesi birkaç yıl sürebi-
lir. Zihinsel engelli adölesanlar için ise durum farklıdır. Zihinsel engelli adölesanlar (ZEA) menstural hijyen 
yönetiminde hem davranışsal hem de fiziksel becerileri kolayca yapamadıkları için dönemi yönetmekte güçlük 
yaşayabilirler. Özellikle şiddetli bilişsel bozukluğu olan kızlarda menstruasyon sırasında gerekli öz-bakımı 
sağlamak zor olabilir. Menstrual ve perine hijyeninin yeterli ve doğru biçimde uygulanmaması, enfeksiyon-
ların oluşumunu kolaylaştıran durumlardır. Ayrıca genel olarak birçok zihinsel engelli adölesan için utanç ve 
gizlilik duygularındaki eksiklikler menstruasyonu olumsuz deneyimlemelerine neden olan faktörlerden bi-
ridir. Menstruasyon dönemi, ZEA’larda, karşımıza birtakım zorluklar çıkarmaktadır. Bunlar, menstruasyon 
döneminin anlatımı, fiziksel değişimler ve bu dönemde yapılması gereken temizlik becerileri şeklindedir. 
Temizlik becerilerinin içinde menstruasyon döneminde ped kullanımı da yer almaktadır. Bu adölesanlarda 
görülen beceri geriliği, ped kullanımını öğretmede hem ailelere hem de okullarda öğretmenlere problemler 
çıkartmaktadır. Eğitilebilir ZEA menarş oldukları zaman menstrual hijyen ve ped kullanımına tepki göste-
rebilirler, kendi pedlerini değiştiremeyebilirler; uygun olmayan ped yerleşimi sonucu pedlerin rahatsızlığını 
fark edip kullanmak istemeyebilirler. Çalışma ile menstruasyon dönemine girmiş zihinsel engelli ergen kız 
öğrencilere menstrual bakım becerilerinden ped değiştirme becerisinin maket üzerinde öğretilmesi amaçlan-
mıştır. Materyal Method: Araştırma, yarı deneysel (Quasi-Experimental) çalışma yöntemlerinden biri olan 
“Bir Grup Pre-Test Post-Test Modeli” kullanılarak Özel Eğitim kurumunda yapılmıştır. Etik Kurul izni ve 
ailelerden, çalışmanın amacı açıklanarak, yazılı ve sözel onamları alınmıştır. Evreni okulun lise bölümündeki 
kız öğrenciler oluşturmaktadır (77 öğrenci). Çalışmada örneklem hesabına gidilmemiştir ve lise bölümde-
ki çalışmaya katılmayı kabul eden, devam sorunu olmayan 54 öğrenci alınmıştır. Veriler; sosya demografik 
veri formu ve Ped değiştirme beceri analizi ile toplanmıştır. Araştırma ön-test, eğitim, beceri geliştirme ve 
son-test aşamalarında yürütülmüştür. Bulgular: Adölesanların yaş ortalamalarının 15.14±0.90 (13-17), hepsi-
nin adet gördüğü, adet olma durumlarının normal döngü içerisinde 28.15±0.70 (25-33 gün arasında) olduğu 
belirlenmiştir. Menstruasyon dönemine girmiş eğitilebilir zihinsel engelli kız öğrencilere menstrual bakım 
becerilerinden ped değiştirme becerisi maket üzerinde öğretilmiş, eğitim öncesi ve sonrası öğretimin etkinliği 
değerlendirilmiştir. Özel eğitimde kullanılan eğitimden farklı olarak uyguladığımız oyuncak bebekle uygula-
malı olarak ped değiştirme eğitiminde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve beceri aşamalarının hepsinde eğitim 
sonrası yükselme belirlenmiştir. Sonuç Tartışma: Zihinsel engelli bireylerin başkalarından bağımsız olarak öz 
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bakım becerilerini uygulayabilmesi çok önemlidir. Özellikle mestruasyon gibi yaşam boyu devam edecek bir 
durum için daha da önemli hale gelmektedir. Özel eğitim merkezine devam eden bir adölesan öğrenci için bu 
öğretilebilir bir durum olmaktadır. Adölesanın kendi bakım sorumluluğunu alması ve sürekliliği olan bakım 
faaliyetini kendinin yönetebilmesi başarı şansını artırmada önemlidir. Adölesanların bu süreçte öğretmenlerin 
ve sağlık çalışanlarının yardımına gereksinimleri vardır ve etkili çözüm önerisi olarak aile desteğinin artırıl-
ması, öğretmen-aile işbirliğinin sağlanması ve sürekliliği olan eğitim çalışmaları yapılabilir. Adölesanların bu 
dönemlerdeki bakımda etkin, eğitimle kendi kendine bakım becerisinin kazandırılması önem taşımaktadır. Bu 
nedenle sağlık çalışanlarının ZEA kız öğrencilerin mestrual dönemlerini, bu döneme özgü yapılacak temizlik 
alışkanlıklarını kazandırmaları, bu adölesanların toplum içindeki kabul durumlarını artırmada çok önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli Adölesan, Ped Değiştirme, Hemşire, Adölesan
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İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA SPOR EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Deniz Uğur CENGİZ, Rumeysa COŞKUN, Hümeyra ALDANMAZ, Furkan AKGÜL

İnsanlar doğuştan veya sonradan geçirmiş oldukları kaza ve hastalıklar sonucu vücut fonksiyonlarını ve bazı 
organlarını kaybedebilir. Bu durum zorunlu ihtiyaçlarını gidermelerinde ve yaşamlarında bazı engellerle karşı-
laşmalarına neden olur. Ortaya çıkan bu sebeple normal yaşam koşullarından yararlanamayan bireyler, engelli 
birey olarak tanımlanmaktadır ve zihinsel engelli, bedensel engelli, görme engelli ve işitme engelli olarak 
sınıflandırılmaktadır. İnsanların düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme yeteneği yaşamın temelini oluş-
turmakla beraber insan davranışıyla ses arasındaki ilişki ele alındığında en önemli mekanizma işitme siste-
midir. Bireyin işitme duyarlılığındaki gerilik sebebiyle iletişimde güçlük çekmesi, sosyal hayatta engeller-
le karşılaşması bireyi işitme engelli kılmaktadır. İşitsel uyarıların bireyin kendini ve çevresini tanımasında, 
duyu-algı ve motor gelişiminde büyük etkisi vardır. İşitsel uyarıların algılanamaması işitsel motor gelişimini 
olumsuz etkileyecektir. İşitme engelli çocukların çevreyle iletişimlerinin, motor gelişimlerinin, dengelerinin 
ve koordinasyon gerektiren hareketlerinin sağlıklı yaşıtlarına göre geride olduğu ve bu nedenle destekleyici 
bir eğitime ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu çocukların motor gelişiminin değerlendirilerek sahip oldukları fi-
ziksel özelliklerin belirlenmesiyle uygun sportif aktiviteleri içeren rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi 
önemlidir. Engelli bireyler için rehabilitasyon ve entegrasyon süreçlerini doğrudan etkileyecek olan sportif 
etkinlikler dikkat çekmektedir. Spor; bireyin bedensel, zihinsel, duygusal, toplumsal gelişimini sağlar ayrıca 
engelli çocuklar ile sağlıklı çocukların bir araya gelmelerine olanak sağlayarak topluma uyumlu bireyler ha-
line gelmelerinde ve özel eğitimde ulaşılması hedeflenen entegrasyon açısından son derece önemlidir. Spor 
yapan engelli çocuk toplumsal yaşantıda paylaşım, mevcut işbirliği ve ikili ilişki kurallarını öğrenir. Bunun 
yanı sıra spor, engeli nedeniyle kendilerinde en sık beklediğimiz olumsuz psikolojik durum olan kendini eksik 
görme duygusuna karşı koyacak en iyi faktördür. Ayrıca mevcut engellerinden dolayı içinde bulundukları ruh 
hali nedeniyle karşılaştıkları olumsuz davranışlar neticesinde ortaya çıkan öfke, kıskançlık ve saldırganlık 
gibi durumları kontrol etmelerini ve üzerlerindeki olumsuz enerjiden kurtulmalarını sağlar. Engelin türü ne 
olursa olsun çocuğun hareket etmesi, egzersiz yapması, sportif faaliyetlerde bulunması ve karşılaştığı en-
gellerin üstesinden geldiğini görmesi motivasyonunu arttırmakta buna bağlı olarak sonradan karşılaşacağı 
engellerin üstesinden gelebileceğine inanmasını sağlamakta ve kararlılıkla mücadele etmesini, yenilgilerde 
yıkılmamasını öğrenir. İşitme engelli çocukların fiziksel gelişimleri sağlıklı akranlarından farklı değildir. Çün-
kü işitme engeli fiziksel gelişimi doğrudan etkilememektedir, işitme için gerekli yapı olan kokleayı içinde 
bulunduran mastoid kemiğin hasar görmesi sonucu büyüme döneminde işitme problemiyle meydana gelen 
bir engel türü olarak tanımlanabilir. İç kulakta ki bu hasar sonucunda bu çocuklarda işitmenin yanı sıra denge 
problemleri de görülmektedir. Bu çocuklarda hareket içeren etkinliklerde beceriksizlik görülürken, gevşek 
kas yapısına sahip oldukları da görülmektedir. Başlarını dik tutmakta ve düzgün oturmakta, nesneleri kav-
rama da gerilik görülür. Bu denge problemlerinin giderilmesinde spor içerikli rehabilitasyon programlarına 
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başvurulmaktadır. Bu rehabilitasyon programlarında çeşitli spor, oyun, ritim, dans, gelişimsel aktiviteler, te-
mel motor beceri, bireysel ve grup aktiviteleriyle programlanır. Bu programlar çocuğun gereksinimlerine ve 
gelişimsel özelliklerine göre farklılık gösterirler. İşitme engelli çocuğun spor eğitiminde görevli kişi fiziksel 
eğitim programıyla çocuğun gelişimi açısından onun için en kolay ve en basit aşamadan başlamalıdır, daha 
sonra kurallı hareketlere geçilmeli, hareketler basitten zora doğru düzenlenmeli ve çocuğun hoşlandığı aktivi-
telerden başlanmalıdır. Dikkat isteyen ve karmaşık kuralları olan hareketlerden kaçınılmalı, hareketlerde önce 
büyük kasların sonra küçük kasların gelişimi amaçlanmalı, hareketlerin sonunda çocuk ödüllendirilmelidir. 
Eğitimci oyun arkadaşı rolünde olmalı ve çocukla aynı hareketleri yapmalıdır. Bu çocuklar için model ve 
taklit önemli öğretim stratejileridir. İşitme engelli çocuk eğitmeninin hareketlerinden kendisine güvenildiğini 
anlar ve özgüveni artar. Bu nedenle çocuğun görmüş olduğu motor davranış örnekleri artırır. Eğitim sırasında 
çocukla etkileşimde bulunulması da çok önemlidir, çocukla birlikte oyuna katılmalı ve çocuk gibi durumdan 
zevk almalıdır. İşitme engelinin durumuna göre, eğitimi verecek kişi yüz ifadelerini, vücut hareketlerini daha 
etkin kullanmalı, dudak okuyan çocuklar içinse yavaş ağız hareketleriyle konuşma gerçekleştirilmeli, aynı 
zamanda daha etkin eğitim için göz teması kurmaya özen gösterilmeli, görsel ve somut materyaller kulla-
nılmalıdır. Etkinlik sonucunda çocuğun kaslarının gelişmesinde, koordinasyon ve denge gelişiminde büyük 
yarar sağlanır. Gelişimsel özellikleri nedeniyle işitme engelli çocuk ile normal gelişim gösteren çocuğun spor 
eğitimi hedef sırasında farklılıklar gösterir. İşitme engelli çocuklarda amaç; olumlu bellek gelişimi, algısal 
motor gelişim ve motor becerilerin kazanılması ilk sırada yer alırken, normal gelişim gösteren çocuklarda 
amaç, fiziksel ve motor yeterliliği geliştirmektir. İşitme engelli çocukta motor becerilerin kazandırılması ve 
geliştirilmesinde tutma, atma, fırlatma ve yürüme gibi ana motor becerilerine temel oluşturmaktadır, bu be-
ceriler çocuğun oyun grubuna kabul edilmesi için gereklidir. Daha ileri seviyelerde golf, tenis ve yüzme gibi 
faaliyetlerinde yer aldığı fiziki motor ve sağlık temel beceri davranışları programlanmalıdır. Aynı zamanda 
yapılan egzersiz faaliyetleri çocuğun hız ve zaman bileşenlerini ihtiva eden dans, drama ve jimnastik gibi 
faaliyetler olmalıdır. İşitme engellilerin psikolojik ve sosyal durumlarında gözlenen geriliğin, spor yapan işit-
me engellilerde gözlenmemesi ve işitme engelli olup spor yapanlarla normal gelişim gösteren ve spor yapan 
çocuklarda psikolojik ve sosyal olarak büyük farklılıklar bulunmaması sporun gördüğü işlevi belirgin bir şe-
kilde ortaya koymaktadır. Sporun güven, disiplin ve arkadaşlık hislerini uyandırarak sağladığı psikolojik ve 
sosyal faydalar çocuğun toplumla kaynaşmasına fırsat verdiğinden işitme engelliler için fiziki faydalarından 
çok daha önemlidir. Birlikte karar verebilme ve kararlara uyabilme öğrenilir ve iş birliği kavramı gelişir, aynı 
zamanda işitme engelli çocuk tanıdığı kavramları pekiştirir ve yeni kavramlar öğrenir. Kısacası spor; işitme 
engelli çocuğun fiziksel gelişim, sosyal gelişim, psikolojik ve duygusal gelişim, zeka gelişimi, dikkat gelişimi, 
algılama, yorumlama, karar verme yetişi,koordinasyon ve beceri gelişimi üzerinde önemli bir yere sahiptir.  
 
Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli Çocuklar, Spor Eğitimi, Motor Gelişim
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POSTPARTUM DEPRESYON İLE ERKEN LOHUSALIK SÜRECİNDE KADINLARIN ALGILA-
DIKLARI EŞ DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Aynur KIZILIRMAK, Pelin CALPBİNİCİ, Gülin TABAKAN, Bahtışen KARTAL

Erken postpartum dönem doğumdan sonraki ilk haftayı kapsayan ve annedeki hem fizyolojik hem de psikolo-
jik değişimlerin meydana geldiği önemli bir geçiş dönemidir. Çalışmalar bu dönemde postpartum komplikas-
yonların en yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Postpartum depresyonun görülme sıklığı yaklaşık olarak 
%10-15 olup bu oran çalışma düzenine, teşhis kriterlerine, ırk, kültür, populasyon ve ülkeye göre değişmekte-
dir. Türkiyede postpartum depresyon konusunda çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda postpartum 
depresyon sıklığının %17-36.9 arasında değiştiği bildirilmektedir. Postpartum depresyonda risk faktörlerinin 
tanımlandığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan önceki çalışmalar postpartum dep-
resyona neden olan risk faktörlerinin genel olarak, önceki psikiyatrik hastalık hikayesi, gebelikteki psikiyatrik 
bozukluk, önceki dönemdeki depresyon, zor doğum eylemi, kötü evlilik, etnik köken, yoksulluk v.b. psikiyat-
rik ve sosyodemografik faktörlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise düşük gelir, 
yoksulluk, eğitim seviyesinin düşüklüğü, işsizlik, stresli yaşam, çocuk bakımına ilişkin kaygılar, kötü sağlık 
koşulları ve sosyal destek eksikliği gibi birçok faktörün PPD ile ilişkili oduğu görülmektedir. Farklı ülkelerde 
yapılan önceki çalışmalar bilinen bu risk faktörlerine ek olarak sağlık problemleri, erken doğum, emzirme 
problemleri gibi bebekle ilgili sorunlarında postpartum depresyonla ilişkili olduğunu göstermiştir. Gebelik, 
doğum ve erken postpartum dönemi kadınların en fazla destek aradıkları dönemdir. Çalışmalar desteğin, do-
ğum sonrası depresyon tanısı alma riskini ve doğum sonrası depresyon teşhisi konduktan sonra depresyon 
belirtilerini daha hızlı azaltmanın önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu destek, genellikle kişinin 
etkileşimde bulunduğu partneri, eşi, ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları ya da profesyonel kişiler tarafından kar-
şılanmaktadır. Çalışmalar aileleri tarafından desteklenen gebelerin daha rahat bir gebelik, doğum ve doğum 
sonrası dönem geçirdiğini göstermiştir. Bu çalışmada, postpartum depresyon ile erken lohusalık sürecinde ka-
dınların algıladıkları eş desteği arasındaki ilişki ve etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal-
Metod: İlişki arayıcı ve tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma, Nevşehir Devlet Hastanesi travay ve jinekoloji 
servisinde vajinal doğum ve sezaryan olan kadınlar üzerinde Kasım 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında yürü-
tülmüştür. Çalışmanın evrenini 2015 yılı içinde Nevşehir devlet hastanesinde canlı doğum yapan 2149 kadın, 
örneklemi ise postpartum depresyon görülme sıklığı %15 kabul edilerek %5 sapma ve %95 güven düzeyinde 
hesaplanan 197 kadın oluşturmuştur. Çalışma hafta içi haftanın üç gününde, bebeğinin doğum haftasının 37 
hafta ve üstü, doğum ağırlığının 2500 gram ve üstü olan, bebeğinde doğumsal herhangi bir hastalığı bulunma-
yan, iletişim kurulmakta güçlük çekilmeyen, çalışmaya katılmayı kabul eden ve sözel onamları alınmış 113 
kadın ile yürütülmüştür. (Çalışmaya devam edilmektedir). Çalışma öncesinde, etik kurul onayı, bireylerden 
bilgilendirilmiş gönüllü olur ve kurum izni alınmıştır. Çalışmanın verilerini toplamak için 3 form kullanılmış-
tır. Birinci form araştırmacılar tarafından literatür incelenerek hazırlanan sosyodemografik ve obstetrik verileri 
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içeren Anket Formu, ikinci form Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteğini Değerlen-
dirme Ölçeği (ELSKAEDÖ) ve üçüncü form postpartum depresyonda risk faktörlerini belirleyen Edinburg 
Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ)’ dir. Çalışmada EPDÖ kesim noktası olarak 12 kabul edilmiştir. Bu 
nedenle EPDÖ puanı ≥12 olan kadınlar risk altında olup, depresif belirtilere sahip olarak sınıflandırılmıştır. 
Çalışmada ELSKAEDÖ’nün duygusal destek, sosyal destek ve fiziksel destek olmak üzere üç alt boyutu kul-
lanılmıştır. Çalışmanın verileri aşağıdaki gibi 3 aşamada toplanmıştır: i) Doğumdan sonraki 1. gün hastaneden 
taburcu olmadan önce, 147 kadın ile yüzyüze görüşülerek anket formu ile, ii) Doğum sonu 7.-10. günlerde 113 
kadın ile telefonla görüşülerek ELSKAEDÖ ile, iii) Postpartum depresyonun en çok ilk bir ay içerisinde gö-
rülmesi nedeniyle postpartum 4. haftada EPDÖ ile telefonla görüşülerek (113 kadın) tamamlanmıştır. Verilen 
numaraya ulaşılamama (27 kadın) ve çalışmadan çekilmek isteme (7 kadın) nedeni ile veri kaybı yaşanmıştır. 
Verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 istatistik paket progra-
mı kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen veriler aritmetik ortalama±standart sapma, sayımla elde edilen veriler 
sayı ve yüzde olarak olarak gösterilmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Fisher’in 
kesin ki-kare testi kullanılmıştır. Kadınların EPDÖ, ELSKAEDÖ ve alt ölçeklerine ait puanlar arasındaki 
ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edil-
miştir. Çalışmada EPDÖ ve ELSKAEDÖ puanları sürekli değişkenler, EPDÖ puanlarının kategorileri (≥12 
ve<12 olan puanlar) ise kategorik değişken olarak ele alınmıştır.Bulgular: Çalışmada, kadınların yaş ortalama-
sı 27.65±5.53, evlilik yaş ortalaması 20.12±4.10’dir. Demografik veriler: %43.4’ünün ilkokul ve daha düşük 
eğitimli, %87.6’sının ev hanımı, %43.4’ünün eşinin işçi, %75.2’sinin isteyerek hamile kaldığı, %41.6’sının 
eşlerinin ilkokul ve altı düzeyde eğitimli olduğu, %38.9’unun şehirde yaşadığı, %12.4’ünün doğum öncesi 
psikiyatrik tedavi gördüğü, %13.3’ünün eş şiddeti gördüğü, %27.4’ünün gelirinin giderinden düşük olduğunu 
göstermektedir. Çalışma sonuçlarına göre EPDÖ kesme puanı 12 alındığında annelerin %29.2’sinde postpar-
tum depresyon riski tespit edilmiş ve ortalama depresyon riski puanlarının 8.34±5.54 olduğu belirlenmiştir. 
Depresyon görülme sıklığı 25-29 yaş anneler arasında düşük (%21.9) iken, 19 yaş ve altındaki annelerde 
yüksek (%57.1) olup yaş grupları arasında depresyon tanısı alma sıklıkları bakımından anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır (p>0.05). Kadınların tanımlayıcı özellikleri olan yaş, eğitim durumu, eşin eğitimi, eşin çalışma 
durumu, yaşanılan yer, aile tipi, ailenin gelir düzeyi, evlenme yaşı, evlenme usulü, eşin alkol kullanma duru-
mu, obstetrik özellikler, doğum şekli, bebeğin cinsiyeti, doğum sonunda bebeğin anne yanında olma durumu 
ile postpartum depresyon görülme riski arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05). Ancak kadının 
çalışma durumu, gebeliği isteme durumu, eşin alkol kullanma durumu, eş şiddeti, gebelik öncesi psikiyatrik 
tedavi alma durumu ile postpartum depresyon riski arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Çalışma 
kapsamına alınan annelerin toplam ELSKAEDÖ puan ortalamaları 61.63±9.60, duygusal destek alt ölçeği 
puan ortalamaları 27.49±4.22, sosyal destek alt ölçeği puan ortalamaları 22.87±4.40, fiziksel destek alt ölçe-
ği puan ortalamaları 11.27±2.64 olarak bulunmuştur. Kadınların EPDÖ ve ELSKAEDÖ puanları arasındaki 
ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi uygulandığında EPDÖ ile ELSKAEDÖ arasında negatif 
yönde anlamlı bir fark saptanmıştır (r=-0.483, p<0.05). Benzer biçimde, Pearson korelasyon test sonuçları 
EPDÖ ile ELSKAEDÖ’nün 3 alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir fark göstermiştir. Çalışmanın 
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sonuçları ELSKAEDÖ’nün 3 alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir fark göstermiştir (p<0.05). Sonuç 
Tartışma: EPDÖ kesme puanı 12 alındığında kadınların %29.2’si postpartum depresyon riski göstermektedir. 
Aynı zamanda alınan eş desteği ve postpartum depresyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçlarına göre, postpartum erken dönemde eş desteğinin varlığı doğum sonrası depresyonun ön-
lenmesi için etkilidir. Hastane yönetimleri erken postpartum dönemde kadınların eşlerinin yanında bulunması 
konusunda eşleri cesaretlendirmeli imkanlar sağlaması ve eşlerinde sorumluluk paylaşmaları desteklenmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Postpartum Depresyon, Eş Desteği, Erken Lohusalık Süreci 
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ÇOCUKLARA BAKIM VERİRKEN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA TERAPÖTİK  
OYUNUN ÖNEMİ

Özlem ÖZTÜRK, Nevin ONAN, Tuğba GÜNGÖR, Gülbahar ALSAN

Hastalık ve hastaneye yatma hangi yaşta olursa olsun çocukların yaşamında olumsuz etkilere neden olan bir 
durumdur. Çocuğun hastaneye yatması hem çocuk hem de ailesi için stresli bir deneyim olup, çocuğu korkutan, 
rahatsız eden ve hoş olmayan yaşantıları içerir. Hastaneye yatışta en sık yaşanan psikososyal tepkilerin anksiye-
te ve korku olduğu, bu tepkilerin yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Aileden ayrı 
kalma, bilinmeyen ortam, tanımadığı sağlık personelleri, çeşitli ve gürültülü çalışan alet ve monitörler, uygula-
nan tıbbi işlemler ve bu işlemlere yönelik ağrı ve acı duyma, tedavi ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmama, 
istediği zaman koşup oynayamama ve kontrol kaybı çocuğu en fazla etkileyen etmenlerdir. Yapılan çalışmalar-
da, çocukların hastaneye ilişkin anksiyete ve korku gibi olumsuz tepkilerinin olmasının, iyileşme ve hastanede 
kalış süresini artırırken, sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapma istekliliğini, hastaneye ve tedaviye uyumunu 
azalttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, çocuğun hastalık ve hastaneye yönelik olumsuz duygu ve düşüncelerinin 
sağlık profesyonelleri tarafından anlaşılması ve azaltılmasına yönelik girişimlerin uygulanması gereklidir. Ço-
cuklarda hastalık ve hastane ile ilgili deneyimlerin getirdiği stresi azaltmak, deneyimlere uyumlarını arttırmak 
ve bu süreçte onların normal gelişimlerini desteklemek amacıyla terapötik oyun uygulamaları kullanılmaya 
başlanmıştır. Çocuğun hastanede kalış sürecinde, çocuk ve ailesiyle en sık iletişim kuran sağlık profesyoneli 
olan hemşirelerin, bakım uygulamalarında çocuğu bütüncül yaklaşımla ele almaları ve terapötik oyun yöntem-
lerini kullanmaları gerekmektedir. Amaç: Bu çalışmada, çocukların hastalık ve hastaneye yönelik yaşadıkları 
olumsuz duyguların azaltılmasında kullanılan terapötik oyun ile ilgili hemşirelerde farkındalık oluşturmak 
ve bakım uygulamalarında terapötik oyunu niçin ve nasıl kullanacakları konusunda hemşirelere bilgi vermek 
amaçlanmıştır. Yöntem: Çocukların hastalık ve hastaneye ilişkin yaşadıkları olumsuz duyguların azaltılmasına 
yönelik yapılan terapötik oyun müdahalesini içeren çalışmalar incelenmiş olup, literatür doğrultusunda bulgu-
lara yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ise sonuç ve öneriler belirtilmiştir. Bulgular: 
Terapötik oyun, hastalık ve hastaneye yatmanın yol açtığı olumsuz etkileri azaltan, çocuğun tedavi ve işlemlere 
ilişkin duygularını ve yanlış anlamalarını değerlendiren, stres yaratan olaylarda çocuğun olumlu baş etme 
yöntemlerini geliştirmesi için kullanılan bir oyun tekniğidir. Terapötik oyun, çocuğun gelişimini olumlu yönde 
desteklerken, çocuk için güvenli ve koruyucu bir ortam sağlar. Çocuğu tanıma ve onun duygularını anlamanın 
bir yolu olması nedeniyle de hastanede bakımın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Terapötik oyun, çocuğun 
hastaneye yatış için hazırlanması aşamasından başlayarak taburculuk sürecine kadar herhangi bir aşamada 
kullanılabilir. Hastanede yatan çocukların anksiyetesini azaltmaya yönelik yaşına uygun kullanılabilecek bazı 
terapötik oyun ve oyuncaklar önerilmiştir. Bunlar; hastane ve ameliyathane ziyaretleri, ameliyat ve anestezi 
ile ilgili filmler, hikaye kitapları, bebekler, kuklalar, evcil hayvanlar, relaksasyon egzersizleri, dramatizasyon, 
hastane palyoçaları, resim yaptırma ve gerçek tıbbi araçlar ile oynamadır. Yapılan birçok çalışmada, terapötik 
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oyunun hastanede yatan çocuklarda hastalığın yarattığı stresle başa çıkmada ve anksiyeteyi azaltmada yararlı 
olduğu bildirilmiştir. Gorayeb ve arkadaşlarının (2009) 2-6 yaş grubu çocuklarda yaptıkları deneysel çalışmada; 
ameliyat öncesi çocuklara uygulanan oyun programının, çocuklarda ameliyat sonrası görülen davranış prob-
lemlerini azalttığı bildirilmiştir. Weber (2010)’in 5-12 yaş grubu ameliyat olacak çocuklarda yaptığı deneysel 
çalışmada ise; ameliyathaneye gitmeden bekleme odasında en az 15 dakika oyun oynanması ile çocukların 
anksiyetelerinin azaldığı bildirilmiştir. Benzer çalışmalarda da preoperatif dönemde terapötik oyun kullanımı-
nın çocuklarda anksiyeteyi etkili şekilde azalttığı bildirilmiştir. Li ve Lopez (2008)’in cerrahi girişimlerde tera-
pötik oyunun kullanımının etkinliğini değerlendirdikleri çalışmada ise; yapılacak tıbbi girişimlerin videosunun 
izletildiği çocuklarda ve onların ebeveynlerinde operasyon öncesi ve sonrasında durumluluk kaygı puanlarının 
kontrol grubuna göre çok daha düşük olduğu bildirilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda da terapötik oyun ile 
ameliyata hazırlanan çocukların kalp atım hızı, kan basıncı gibi vital bulgularında olumlu değişiklikler olduğu 
belirlenmiştir. Bloch ve Toker’in (2008) anaokullarında bulunan çocuklarda yaptıkları çalışmada; hastaneye 
yatmadan önce oyuncak şeklinde tıbbi bir çevre ile karşılaşmanın, çocukların hastaneye ilişkin anksiyete ve 
korkularını azalttığı bildirilmiştir. Terapötik oyun, hemşire için çocuğu anlamada anahtar görevindedir. Çocu-
ğun işlem hakkındaki duyguları terapötik oyun sayesinde sözel ya da sözel olmayan şekilde ifade edilebilir. 
Hemşire terapötik oyun ile topladığı bilgiler sayesinde hemşirelik bakımı verirken bakımı oyunla entegre 
edebilir. Hemşireler, hastanede yatan çocuklar için oyunu bir bakım stratejisi olarak üç alanda kullanabilirler. 
Bunlar; günlük rutin uygulamalar, ameliyata hazırlık ve invaziv, ağrılı tedavi işlemlere hazırlık aşamalarıdır. 
Sonuç ve Öneriler: Literatür incelemesi sonucunda, terapötik oyunun hastanede yatan çocuklarda kullanımının 
çocuk, aile ve sağlık profesyonelleri açısından olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Oyun çocuğun yaşamının 
ayrılmaz bir parçasıdır ve hastane de olsa kesintiye uğratılmaması çocuğun karşılaştığı stresle başa çıkması 
için önemlidir. Hastanede çocuğun oyun etkinlikleri hemşire tarafından devam ettirilmeli ve çocuğun bakımın-
da terapötik oyundan yararlanılmalıdır. Çocuğun anksiyete seviyesinin düşmesi tedaviye uyum sağlamasını 
kolaylaştırır. Bu uyum çocuğun hastanede kalış süresi ve iyileşme süresini kısaltarak çocuk ve aileyi olumlu 
yönde etkiler. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çocuğa eğitim verirken, ameliyata hazırlarken 
ve invaziv işlemlerden önce terapötik oyun yönteminin hemşireler tarafından kullanılması ve sağlık kurumla-
rında oyun ünitelerinin hazırlanması önerilmektedir. Ayrıca, hemşirelerin çocuklarda terapötik oyunun kullanı-
mı ve etkinliğinin incelendiği bilimsel çalışmaları yapmalarının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Terapötik Oyun, Hemşirelik Uygulamaları
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ÇOCUKLARDA FAZLA KİLO VE ŞİŞMANLIĞIN GELİŞİME ETKİSİ

Mehmet SAĞLAM, Ramazan İNCİ

Çocuğun gelişimini etkileyen unsurlar içinde beslenme önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle gelişimin her an-
lamda hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocukların yeterli beslenmenin yanında doğru beslenmeleri önemli bir 
durumdur. Beslenmelerini doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri ancak çocukların okul öncesi dönemden başla-
yarak desteklenmesi ile gerçekleşecektir. Okul öncesi eğitim programında öz bakım becerilerine yönelik kaza-
nımlarda yeterli ve dengeli beslenmenin yanında sağlığına yönelik önlemler alınması ile ilgili kazanımlara yer 
verilerek erken yaşlardan başlayarak çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarının önemine dikkat 
çekilmiştir. Ancak sonraki öğretim kademelerinde bu konunun eğitim-öğretim sistemi içerisinde fazla yer ve-
rilmemektedir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan çalışmalarda çocuklarda dengesiz beslenmenin getirdiği 
farklı sorunlar içinde özellikle kilo artışı ve şişmanlık konusunun önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Hazır 
gıdaların ve “fast food” olarak adlandırılan hazır ürünlerin tüketimindeki kontrolsüzlük ve artışlar özellikle ço-
cuklar açısından ciddi kilo problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Erken çocukluk döneminde kilo 
problemi yaşayan ve şişman olarak tanımlanan çocukların yaklaşık üçte birinin yetişkinlikte de aynı sorunla 
karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. Gelişim süreci içinde çocuklar açısından fiziksel olduğu kadar beden 
algısı ile ilgili durumlar dikkate alındığında fazla kilo ve şişmanlık aynı zamanda sosyal-duygusal bir problem 
olarak da çocukları etkilemektedir. Bu durum dikkate alınarak çalışmada fazla kilo ve şişmanlığın çocukların 
gelişimi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Dengesiz beslenme yani beslenme alışkanlığının doğru olmaması, 
vücuda harcanandan fazla enerji girmesine neden olarak çocuklarda şişmanlık olarak kendisini göstermektedir. 
Başlangıçta metabolizma ile ilgili bir sorun olarak başlasa da fazla kilo ve şişmanlık çocuğun gelişimini doğ-
rudan etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda gerekli tedbirler alınmadığı takdirde dünyadaki çocuk ve ergenlerin 
yaklaşık % 10’unun yakın gelecekte şişman olacağı ifade edilmektedir. Dünya genelinde şişmanlığın 1970’lere 
kıyasla 10 kat arttığı belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre 2008 yılın-
da dünya genelinde 400 Milyon olan obezite sayısı, 2015 yılında 700 Milyona ulaşırken 2008’de 1,4 Milyar 
olan fazla kilolu insan sayısı ise 2015’de 2,3 Milyara çıkmıştır. 2003-2006 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yapılan çalışmada 2-19 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin % 16,3’ünün obez olduğu belirlen-
miştir. 2010 yılında Türkiye’de yapılan araştırmada 0-5 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı erkelerde % 10,1 
kızlarda ise % 6,8 olarak belirlenmiştir. Aynı araştırmada 0-5 yaşta fazla kilolu olanlar % 17,9, fazla kilolu ve 
şişman olanlar ise % 26,4 olarak bulunmuştur. Bu veriler fazla kilo ve şişmanlığın çocuklar arasında giderek 
artan bir problem haline geldiğini göstermektedir. Bedendeki kilo artışının normalin üstünde gerçekleşmesi 
çocukta hareket kabiliyetinde azalmalar meydana getirecektir. Hareket kabiliyetinin azalması çocuktaki temel 
gelişim alanlarından biri olan psikomotor gelişimi doğrudan etkileyerek gelişimde aksamalara neden olacaktır. 
Kaba ve ince motor kaslarını kullanmakta zorlanan çocuğun, eğitim ve öğretim çalışmalarının yanında kendisi 
için kritik öneme sahip olan oyunlardan da uzaklaşmasına neden olacaktır. Bedenindeki fazla kilolar nedeni ile 
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oynamak istediği oyunu oynayamayan çocuklarda akran etkileşiminin azalması ile sosyal etkileşim de azala-
cak dolayısıyla çocuk oyundan aldığı hazdan da yoksun kalacaktır. Bunun yanında fazla kilolarına bağlı olarak 
akranları tarafından alay konusu haline gelebilen çocuklarda bu durum duygusal çöküntülere ve içe kapanma-
ya da neden olabilmektedir. Fazla kilo ve şişmanlık gelişim süreci içinde çocukları öncelikli olarak psikomotor 
alanda etkilemektedir. Fiziksel olarak vücudunu kontrol etmekte zorlanan, bedenindeki fazla kilolar nedeni 
ile hareketleri sınırlanan çocuk açısından bu durum her dönemde farklı olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. 
Okul öncesi dönemde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklara ve o dönemde en temel ihtiyaç olan 
oyun oynama konusunda olumsuzluklara neden olabilecektir. Temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan 
çocuk açısından bu durum son derece olumsuz bir etki yaratacaktır. Psikomotor alandaki yetersizlikler çocu-
ğu sosyal-duygusal anlamda doğrudan etkileyen bir problem olarak kendisini gösterecektir. Çocuk açısından 
vazgeçilmez olan oyun, bu durumdan doğrudan etkilenecek ve fiziksel durumundaki bu olumsuzluk çocuğun 
istediği oyuna katılmasına engel olacaktır. İstediği oyunu oynayamayan çocukta sosyal ve duygusal anlamda 
gerilemeler ortaya çıkacaktır. Akran etkileşiminde de yaşanabilecek olası olumsuzluklar çocukları içe dönük, 
çevre ile iletişimi sınırlı bir duruma sürükleyecektir. Bu durum özellikle ergenlik döneminde beden algısı ile 
ilgili olumsuzluklarda çocuğu psikolojik yönden istenmeyen bir noktaya sürükleyecektir. Gelişimin en önemli 
alanlarından biri olan fiziksel gelişimi doğrudan etkileyen fazla kilo ve şişmanlık, çocuklar açısından erken 
yaşlarda müdahale edildiğinde kolaylıkla sonuç alınabilecek bir durumdur. Erken çocukluk yıllarından başla-
yarak aile ve çocukların dengeli ve doğru beslenme konusunda farkındalıklarının arttırılması önemlidir. Evde 
aile tarafından okul da ise öğretmenlerin çocuklara doğru model olması bu noktada etkili ve kalıcı sonuçlar or-
taya çıkaracaktır. Ancak beslenme konusunda yaşanan bu sorunun dönemsel olmadığı dikkate alınarak eğitim-
öğretim sürecinin her kademesinde bu konunun ele alınması önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de başta ilk 
ve orta öğretimdeki eğitim-öğretim programı olmak üzere, aile ve çocuğa etki edebilecek her araç kullanılarak 
konunun ele alınması sonuç almayı da kolaylaştıracaktır. Beslenme alışkanlığındaki eğitim kadar çocukların 
hareket ve spor konusunda da bilinçlendirilmesi bu noktada önem taşımaktadır. Bunun yanında özellikle okul 
öncesi dönemde doğru beslenme ve spor alışkanlıklarının kazandırılması da önemlidir. Bu durumun çocuk-
lara olası etkileri konusunda çocuğun, ailenin ve eğitimcilerin farkındalıklarının arttırılması, çocukları doğ-
rudan etkileyen bu sorunun kontrol altına alınması ve azaltılması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Çocuk, Şişmanlık, Kilo, Obezite
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SEZARYEN UYGULAMASINA YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ FARKLI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Füsun TERZİOĞLU, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK,  
Sevcan KARACABEY, Yasemin AYDOĞAN, Selvinaz SAÇAN, Arzu ÖZYÜREK, Sevilay YILDIZ,  

Haluk ŞENGÜN, Dilek ÖZTAŞ, Ali Murat KIRIK

Günümüzde tıbbi zorunluluk olmadığı durumlarda isteğe bağlı olarak yapılabilen sezaryen konusu etik olarak 
sıkça tartışılan konular arasındadır. Sezaryen uygulamasının isteğe bağlı olarak değil tıbbi gereklilikler doğ-
rultusunda yapılması gerektiği, normal doğum yapmanın bir anne adayı için en uygun yol olduğu konusunda 
hekimler tarafından da anne adaylarına bilgilendirmeler yapılmasına rağmen sezaryen doğumun tercih edilme 
oranları artış göstermektedir. Konu ile ilgili olarak resmi makamlarca gerekli yasal düzenlemeler sağlanmalı 
ve sezaryen doğum oranlarının 2014 yılında %50’lere ulaştığı ülkemizde bu oranın Dünya Sağlık Örgütünün 
ön gördüğü %15 seviyesine çekilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. Amaç: Bu araştırma sezaryen uygula-
masının algı boyutunun farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye oluşturmaktadır. Örneklemini ise 12 il merkezi ile ilçeleri arasından 
rasgele yöntemle seçilmiş 1473 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma 25 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma 
yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Türkiye’deki il sayısının toplamının asgari %10’na ve hasta sayı-
sının en yoğun olduğu iller ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 30 maddeden oluşan 5’li likert ölçek 
ve katılımcıların sezeryan uygulamasına yönelik algılarına ilişkin soruların yer aldığı bir anket kullanılmıştır. 
Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araş-
tırmaya toplam (N=1473) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik 
programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.901 de-
ğeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, 
Faktör Analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA), Jonckheere terpstra, Kruskall Wallis, Kolmogorov 
Smirnov ve Man Whitney uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada katılımcıların %34’ü üniversite, %31’i yükse-
kokul, %21’i lise mezunu, %33’ü 26-30, %28’i 21-25, %13’ü 18-20 ve yine %13’ü 31-35 yaş aralığında, %35’i 
serbest meslek sahibi, %31’i çalışmamakta, %23’ü ise özel sektörde çalışmaktadır. Katılımcıların %63’ünün 
özel sağlık sigortası bulunmamakta, %35’inin 2001-2500TL, %32’sinin ise 1801-2000TL geliri vardır. Araştır-
mada ilk hamileliğinin yaşayan katılımcı oranı %50, ikinci hamileliğini yaşayanların oranı ise %36’dır. Katı-
lımcıların %47’si kürtaj yaptırmış veya düşük yapmıştır. Hamilelik süresince hazır gıda ve ürünleri tercih eden 
katılımcı oranı %35’dir. Katılımcıların %41’i sigara kullanmakta, %55’i spor yapmamakta, spor yapanlar ise 
daha çok fitness ve diğer sportif aktiviteler (%37), yüzme (%31), yürüyüş (%15) yapmaktadırlar. Katılımcıla-
rın %54’ü sportif aktivitelerin hamilelik döneminde kendilerine fiziksel ve ruhsal yönden katkı sağlamadığını, 
%53’ü ise hamilelik sürecinde normalin üzerinde kilo aldığını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların %67’si tıbbi 
zorunluluk olmasa bile yine sezeryanı tercih edeceklerini bunun yanı sıra %94’ü ise normal doğum yapmanın 
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kendileri için en doğru karar olduğunun farkında olduklarını ve hekimlerin bu konuda kendilerini bilgilendir-
diklerini belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında uygulanan ölçek yapılan faktör analizi sonucunda 4 boyutta 
değerlendirilmiştir. Ölçeğe ilişkin boyutlar ile katılımcılara ilişkin bazı değişkenlere yönelik istatistiksel olarak 
yapılan analizler neticesinde de hamilelik sayısına, çalışma süresine, çalışılan sektör, psikolojik sorun yaşama, 
gelir durumuna göre ölçeğe ait tüm boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu, kürtaj yaptırma, eğitim ve sağlık 
sigortası değişkenlerine göre de bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma 
sonunda, katılımcıların sezaryen uygulamalarına ilişkin ölçeğe yönelik görüşleri ile bazı değişkenler arasında 
farklı boyutlarda (hamilelik sayısı, çalışma süresi, çalışılan sektör, psikolojik sorun yaşama, gelir durumu, 
kürtaj yaptırma, eğitim, sağlık sigortası) anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların ço-
ğunlukla spor yapmadıkları, hamilelik süresince hazır gıda ve ürünleri tercih ettikleri, sportif aktivitelerin ha-
milelik dönemi boyunca fiziksel ve ruhsal yönden katkı sağlamadığı inancında oldukları ve normalin üzerinde 
kilo aldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların normal doğum yapmalarının öneminin farkında olmaları ve 
hekimlerin bu konuda kendilerini bilgilendirmelerine rağmen sezaryeni tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Psikolojik nedenler sebebiyle daha fazla sezaryeni tercih eden katılımcıların daha önce kürtaj yaptıranlar oldu-
ğu bulunmuştur. Kürtaj yapan katılımcıların bu durumu psikolojik olarak üzerlerinden atamadıkları ve bu yüz-
den sezaryeni tercih ettikleri söylenebilir. Katılımcıların spor yapmamalarının hamilelik sürecinde fazla kilo 
alımına etki ettiği söylenebilir. Spor yapmanın psikolojik ve ruhsal açıdan bireye sağladıkları (özellikle hami-
lelik sürecinde bu konu daha da önemli olabilmektedir) göz önüne alındığında katılımcıların spordan uzak bir 
yaşantı sürmeleri onların psikolojik sorunlarla başa çıkması ya da bu sorunların daha az yaşanması konusunda 
olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Hamilelik sürecinin fiziksel ve zihinsel yönden sağlıklı geçirilemediği 
ve pek çok unsurun etkili olduğu (kötü alışkanlıklar, egzersiz, psikolojik kaygı, stres, çalışma ortamı ve süresi, 
olumsuz ilk deneyimler, daha fazla ağrı kaygısı vb.) bu süreç sezaryen uygulamasının tercih edilmesinde rol 
oynayabilmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için hekimlere önemli sorumluluklar düşmek-
tedir. Normal doğumun olumlu yanları, sezaryen uygulama sonrası yaşanabilecek komplikasyonlar ve alınma-
sı gereken önlemler, sağlıklı bir hamilelik sürecinin tüm aşamaları anne adaylarına anlatılarak onların gözetim 
altında tutulmaları tıbbi zorunluluk olmadan sezaryen uygulamasının tercih oranlarında düşüşe neden olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kürtaj, Sezaryen, Doğum, Hekim, Fiziksel Aktivite
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ASSOCIATION OF MTHFR GENE WITH BREAST CANCER

Nevin KARAKUŞ, Emir Fatih KAYA, Ali Naki ULUSOY, Cihangir ÖZASLAN, Nurten KARA

Breast cancer is the most common malignancy among women with the frequency of 25% of all female cancers 
and with 17.531 new cases per year, in Turkey. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), which cataly-
zes the transformation of homocysteine to methionine, is a key enzyme for intracellular folate homeostasis. 
Mutations in MTHFR gene lead to decreased enzymatic activity and may increase the cancer risk via impai-
red DNA repair synthesis and disruption of DNA methylation. The most common MTHFR variant is C677T 
(Ala222Val, rs1801133) polymorphism and it was associated with 50% less enzyme activity. Aim: There are 
five studies that have investigated the association between MTHFR gene C677T polymorphism and breast 
cancer susceptibility in Turkish population but they provided inconclusive results. Because of these contra-
dictory results, we decided to study the association between MTHFR gene C677T polymorphism and breast 
cancer in a relatively large Turkish population. Materials and Methods: 199 breast cancer patients, treated at 
the Research Hospital of Ondokuz Mayis University (113 patients), Samsun, and the Oncology Research Hos-
pital (86 patients), Ankara, Turkey, during 5-year period from 2002 to 2007, were included in this case–control 
study. All subjects were diagnosed histologically using specimens obtained by surgical resection or biopsy. The 
mean age of the patients was 52.44±11.297 years and the mean age of the controls was 54.06±9.262 years. The 
control group was comprised of healthy women who were over the age of 40 and did not have a family history 
of any cancer or other serious diseases. The breast cancer patients and healthy controls signed an informed 
consent form for genetic analysis after receiving information about the study. The study was approved by the 
Local Ethics Committee of Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine. Genomic DNA was extracted 
from the peripheral blood leukocytes of breast cancer patients and healthy controls using a standard salting-
out method. The MTHFR C677T polymorphism was analyzed by polymerase chain reaction (PCR)-based 
restriction fragment length polymorphism (RFLP) assay. Statistical analysis was performed using commer-
cially available Statistical Package for the Social Sciences software program (SPSS Statistics, version 13.0) 
and OpenEpi Info software package version 2.3.1 (www.openepi.com). The Chi-square (χ2) test was used to 
evaluate the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) for the distribution of the genotypes of the patients and the 
controls. Results: Any association was not observed between the clinical and pathological characteristics of 
the breast cancer patients (age of onset, family history of cancer, diagnosis, tumor stage, menarche age, me-
nopause age, number of births, duration of breastfeeding, ER status and PR status) and MTHFR gene C677T 
polymorphism. When the distribution of MTHFR genotypes and alleles were compared between patients and 
healthy controls, any significant differences were not observed (p=0.285 and p=0.445, respectively). Although 
it was not statistically significant, the frequency of TT genotype was higher in patient group than control group. 
The distribution of the MTHFR genotypes in patients and controls did not deviate from the HWE. Discussion 
and Conclusion: The MTHFR gene C677T polymorphism has been showed to influence DNA methylation 
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via interaction with folate. Decreased methylation pattern may cause uncontrolled gene expression, genomic 
instability, and induce carcinogenesis. To date, a lot of studies have been reported the association between 
MTHFR gene C677T polymorphism and breast cancer, however, the results remained controversial. In the 
recent years two large meta-analysis about MTHFR gene C677T polymorphism and breast cancer have been 
published. The first one includes 41 studies (4 from Turkish population) with 16,480 breast cancer patients 
compared with 22,388 controls. In this study, a significantly high association was found between C677T poly-
morphism and breast cancer in overall analysis. Depending on ethnicity, especially East Asia population was 
found to be at high risk in the sub-group analysis. However, it was concluded that this relationship was not 
so important in the Caucasian population, in which Turkish population is also included. In the second meta-
analysis including 75 studies (5 from Turkish population) with 31,315 cases and 35,608 controls, the results 
suggested that there were moderate significant association between MTHFR gene C677T polymorphism and 
breast cancer. Sub-group analysis based on ethnicity showed strong significant association between TT ge-
notype and breast cancer in Asian population but in Caucasian population, in which Turkish population is also 
included, such an association was not observed. In the present study, although it was not statistically signifi-
cant, the TT homozygous frequency was found more frequent in patient group than in the control group. There 
are five studies that have investigated the association between MTHFR gene C677T polymorphism and breast 
cancer susceptibility in Turkish population but they provided inconclusive results. While three studies found 
TT genotype or T allele of C677T polymorphism was significantly associated with an increased breast cancer 
risk, no significant association was found in others. The fact that the association between MTHFR gene C677T 
polymorphism and breast cancer shows large differences by ethnicity, and the studies made in Turkey had cont-
radictory results due to small sample sizes, a need was occurred to perform a meta-analysis including our and 
other studies from Turkey. According to the results of the meta-analyses including 707 breast cancer patients 
and 880 controls from 6 studies, a high association was observed between MTHFR gene C677T polymorphism 
and breast cancer in Turkish population. The frequency of T allele and TT homozygous genotype was found 
significantly higher in breast cancer patients than healthy controls. In conclusion, we didn’t found any asso-
ciation between MTHFR gene C677T polymorphism and breast cancer in our study. However, when we per-
formed a meta-analysis by using six association studies from Turkish population, a significant association was 
observed between breast cancer and MTHFR gene C677T polymorphism in Turkish population (p<0.0001).  
 
Anahtar Kelimeler: Breast Cancer, MTHFR, C677T, Turkish Population
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EVALUATION OF SENSORIAL EDUCATION ON RECEPTIVE LANGUAGE DEVELOPMENT 
OF AUTISTIC CHILDREN

Sunay YILDIRIM DOĞRU, Duygu ÇETİNGÖZ

Recently I have received quite a few questions about children with special needs (autism, ADHD, and ot-
hers) and how they can fit into the Montessori environment. There are several things about the Montessori 
philosophy and materials that make it a wonderful option for children with special needs, and several things 
that can cause some difficulty also. Children with autistic spectrum disorders (ASD) may respond to sensory 
experiences (such as visual, auditory and tactile) differently compared to their peers without disabilities (Kim, 
H. H, Bo and other, 2012). Research studies suggest that young people and adults with ASD have difficulti-
es modulating incoming sensory input (Ayres, Ginger 1980). Such difficulties not only affect their daily life 
communicating with others but may also lead to emotional difficulties (such as temper tantrums, anger and 
screaming). Therefore, sensory integration is an essential part of educational training of young children with 
ASD. In order to evaluate the impact of sensory integration procedure using Montessori sensorial materials on 
the participants sensory processing and receptive language level, the same evaluation tools were administered 
(Estes, Munson, Dawson and other, 2009). Any words of wisdom from a parent or a teacher who has seen a 
special-needs child thrive in Montessori would be most welcome! Or, if you have seen a case where this has 
not worked out, any lessons learned would be helpful tool have rounded up some helpful links, but please add 
any that you think might be helpful. This research study would be of importance to all early childhood practi-
tioners working with children with disabilities but especially for those who are working with young children 
with ASD(e.g., Baranek, 2002; Tamchek & Dunn, 2007). The researched aimed to go beyond traditional edu-
cational approach where creative use of materials is introduced according to individual child’s needs to support 
participants improving their sensorial regulation, comprehension as well as develop their receptive language 
skills (Carvill 2001). The presentation will not only share theoretical relevance of the Montessori sensorial 
approach but will also enable session participants to take away some hands on practical skills. Period of early 
childhood is the fastest period for learning. Therefore, to increase the efficacy of this period education given in 
pre-school should be planned and performed in a simple, clear and understandable way for children. Purpose: 
This study aimed to evaluate a sensorial education program using Montessori sensorial materials on receptive 
language development of 8 young children (DSM-V) with autistic spectrum disorders (ASD). Research Group: 
The participant has autism. The child is selected by the method of sample selection criteria. For this reason, 
she forms the research group of: Making eye contact, Looking face to face, Autism and desire to participate 
group activity. The children who have these criteria are identified by classroom observation and teachers 
opinions. The study was performed according to the method of single-subject research. In this study, multiple 
probe design, which is one of the research methods of single-subject has been used. Methods: The intervention 
lasted 6 months (40 minutes sessions three days a week for 6 months). Preliminary findings show substantial 
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progress on the target skills. Montessori sensorial materials were used including: sound cylinders, geometric 
solids and cabinet, color tablets, tasting bottles, smelling jars, basic tablets, and baric tablets. Discussion and 
Conclusions: That is, at the end of 6 months intervention period, the sensory processing of the participants 
was evaluated using Sensory Processing Evaluation Form for Children with ASD and their receptive language 
level was measured using Peabody Picture – Vocabulary Test. Although the intervention program is comp-
leted, the researchers are still in the process of evaluating and interpreting the data. However, the emerging 
findings of the research suggest that there is a substantial improvement in auditory, visual and tactile skills 
of five out of eight participants. The remainder three participants demonstrated increase in their receptive 
language scores but a little improvement was observed in their auditory, tactile and visual comprehension. 
The results of the intervention will be discussed and presented in detail once the data analysis is completed. 
In the measurement of social skills, prepared by the researcher, Rating Scale of Social Skills working on va-
lidity and reliability was used. Obtaining on data from Preliminary and last measurements independent t test 
was carried out. Indıcations were converted in tables and graphics. One of these ways, which enhance this 
success is Montessori sensorial education. This study is a case presentation with single informant. To increase 
the reliability of the study, the number of the informants can be increased and development levels among in-
formants can be seen. In addition, this study is done with only a child with ASD. In similar studies, children 
from different disability groups can be joined and the differences of the development levels can be followed.  
 
Anahtar Kelimeler: Peabody Picture-Vocabulary Test, Sensorial Education, Montessori Sensorial Materials, 
Young Children With ASD 
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GEBELİKTE KİLO ALIMI VE POSTPARTUM 12. AY KİLO RETANSİYONU:  
MATERNAL OBEZİTE

Zeynep DAŞIKAN, Zuhal EMLEK SERT

Gebelikte aşırı kilo alımı ve postpartum kilo retansiyonu uzun dönemde maternal obezite için belirleyici bir 
faktördür. Bu araştırmanın amacı; kadınların gebelikte kilo alımı, postpartum 12. aydaki kilo retansiyonu ve 
etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırma İzmir ili kırsal ilçe merkezinde bulunan yedi adet aile 
sağlığı merkezine(ASM) kayıtlı doğum sonrası 12. Ayda olan kadınlarda yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı 
ve uzunlamasına tipte bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket formu ve ASM de bulunan 
gebe- loğusa izlem kartları kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 01 Kasım 2013 - 01 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında yedi adet ASM’ ye kayıtlı postpartum 12. ayda bulunan kadınların gebe-loğusa izlem kartı taranmış 
ve katılımcı kriterlerine uyan ve araştırmayı kabul eden ve adres bilgilerinden iletişim kurulan 216 kadın 
araştırma kapsamına dahil olmuştur. Kadınların gebelik başlangıç kilosu olarak gebe- loğusa izlem kartlarında 
10.haftanın altında ölçüm yapılanlar ele alınmış, gebelik sonu kilosu ise 38. gebelik haftası üstünde ölçüm 
yapılanlar kabul edilmiş, gebelik son kilosunu bilen kadınların sözel bildirimleri kabul edilmiştir. Kadınla-
rın postpartum 12.ay kilosu ise ASM’ye izleme geldiğinde ölçülmüş veya kendi ağırlık ölçüm bildirimleri 
kabul edilmiştir. Araştırma verileri SPSS 16.0 (Statsistical Package For Social Sciences) paket programında 
değerlendirilmiş, verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, ki kare testi, pearson korelasyon testi, varyans 
analizi, t-testi, norrmal dağılım göstermeyen niceliksel verilerde ise mann whitney U testi ve kruskal vallis 
varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların (n:216) yaş ortalaması 29.93±5.05 dir. 
Kadınların %52.3’ü multipar, % 65.3’ü ise sezeryan doğum yapmış, % 11.1’inin 4000 gr ve üstü iri bebek 
doğum yapmış, % 18.5’inin doğumdan sonra 6 ay ve daha kısa süre bebeklerini emzirdiği belirlenmiştir. 
Kadınların gebelik başlangıç beden kitle indeksi(BKİ) ortalaması 25.68±5.15, postpartum 12. ay BKİ orta-
laması 26.84±5.55 olarak saptanmıştır. Gebelik başlangıcında kadınların % 17.6’sı obez olarak saptanmış, 
postpartum 12. ayda ise % 26.9’nun obez grubunda olduğu belirlenmiştir. . Kadınların gebelikte aldığı toplam 
ağırlık artışı ortalaması 13.18±5.63 kg.dır. Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine- IOM) 2009 yılında revize 
ettiği rehberde kadınlara gebelik öncesi beden kitle indeksine (BKİ) göre kilo alım oranlarını bildirmiştir. 
Kadınların gebelikte aldığı toplam kilosu 2009 yılı IOM rehber önerilerine göre değerlendirilmiş ve bunun 
sonucunda; kadınların % 44.0’nün aşırı kilo aldığı , % 35.2’sinin uygun, % 20.8’inin az kilo aldığı belir-
lenmiştir. Gebelikte aşırı kilo alımı en fazla; lise mezunu, çalışan, gelir durumu iyi olan, gebelik başlangıç 
BKİ sınıflaması obez ve fazla kilolu olan, primipar olan, bebek doğum ağırlığı 4000gr üstünde olan kadın-
larda yüksek bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Kadınların postpartum 
12.ay kilo retansiyonu ortalaması 2.96 ± 5.32’ kg’dır. Postpartum 12. aydaki kadınların % 60.9’unda kilo 
retansiyonu saptanmış (% 41.7’sinde 0.5-5 kg arası) %30.5’inde kilo retansiyonu saptanmamıştır. Gebelikte 
aşırı kilo alan, bebek emzirme süresi altı ay ve daha kısa süre olan, postpartum fiziksel aktivitesi az olan ka-
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dınların postpartum kilo retansiyonu yüksek saptanmış ve aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 
Sonuç: Gebelikte aşırı kilo alımı postpartum kilo retansiyonu ile ilişkili bulunmuş ve maternal obezitenin 
artmasına neden olmuştur. Gebelik ve doğum sonrası dönem maternal obeziteyi önlemek ve sağlıklı yaşam 
tarzı değişimi yapmak için en uygun zamandır. Sağlık profesyonelleri tarafından kadınlara; gebelik ve do-
ğum sonrası dönemde maternal obezitenin riskleri anlatılmalı, İOM rehberine göre gebelikte kilo alım öneri-
si yapılmalı, kilo yönetim danışmanlığı için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı yapılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kilo Alımı, IOM Önerileri, Postpartum, Kilo Retansiyonu, Beden Kitle İndeksi, 
Obezite 
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HAMİLELİKTE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI UYGUN MU?

Sedat ARSLAN, Mahir ARSLAN

Fosil kayıtlarına göre insanlar 60 bin yıldan beri tıbbi bitkileri kullanmaktadırlar. İnsanlık tarihinin ilk günle-
rinden bu yana sağlık koruyucu temel ürünler olarak yaygın şekilde kullanılan tıbbi bitkilerin uluslararası ti-
caretteki önemi giderek artmaktadır. 1991-2003 yılları arasında ilaç yapımında kullanılan bitkilerin miktarı 
467.000 ton’a, maddi değeri ise 1.2 milyar dolara ulaşmıştır. Uluslararası ticaretin %80’i az sayıdaki ülke ta-
rafından gerçekleştirilmekte olup bunlar Asya ve bazı Avrupa ülkeleridir (Koçtürk ve diğerleri, 2009). Potan-
siyel doğum defektleri, düşük ve maternal ölüm gibi deneysel çalışmalardaki etik sorunlar, hamilelikte kulla-
nılan farmakolojik ve bitkisel ürünlerin kullanım dozajlarını ve etkilerini belirleyen geniş çaplı çalışmaların 
yapılmasına engel teşkil etmektedir. Çalışmaların hamile kadınlar üzerindeki etkilerini inceleme izni çok na-
diren verilmektedir. Bu yüzden bitkisel ürünlerin etkileri ve yan etkileri epidemiyolojik çalışmalarının sonuç-
larına göre geliştirilmektedir. Daha çok arkadaş, aile, aktar ve internetten bilgi edinilmesi yarardan çok zarar 
görülmesine neden olabilmektedir. İlacın miktarı ve hangi dönemde kullanıldığı da çok önemlidir. Bununla 
birlikte tüketim şekli gibi birçok etken de bu durumu değiştirebilmektedir. Örneğin, hamileliğin 1. trimeste-
rinde zararlı olmayan bir bitki 3. trimesterde ölümcül etkilere sahip olabilir (Harris, 2012). Bitkisel ilaçlar, 
bitki materyalinden üretilmiş ya da tedavide yararlı bitkilerden yapılan ilaçlar olarak tanımlanmıştır. Bu ilaç-
lar ham veya işlenmiş bir yada birkaç bitkiden de oluşabilmektedir (Orief ve diğerleri, 2014; Rahman ve di-
ğerleri, 2009). Tek bir bitki ya da birbirinin etkisini tamamladığı düşünülen birkaç bitki karışımını içeren 
ürünler de bitkisel ilaç olarak tanımlanmaktadır. Bitkisel ürünler doğal olmaları nedeni ile genelde zararsız 
kabul edilmektedirler. Ancak bu ürünlerin ciddi yan etkileri olabileceği gibi diğer doğal ürünler ya da hasta-
nın kullandığı ilaçlarla etkileşebilirler. Bu etkileşimler özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlar açısından 
önemlidir (Dülger, 2012). Gebelikte bir takım fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. En sık görülen 
komplikasyonlar; sabah bulantısı ( %70), uykusuzluk (%66-94), mide yanması (%30-50), kabızlık (%11-38), 
ayak bileği ödemi (%12), anemi (%14, 3. trimesterde %52) ve idrar yolu enfeksiyonudur (%1-13) (Nordeng 
ve diğerleri, 2011). Gebelik döneminde, gebeliğe ilişkin komplikasyonlar (mide bulantısı, kusma, reflü, vaji-
nal enfeksiyon, beslenme gibi) ya da soğuk algınlığı, solunum hastalıkları ve cilt hastalıkları gibi gebelik dışı 
sebeplerden dolayı bitkisel ürün kullanımı %7-%55 arasında değişkenlik göstermektedir (Orief ve diğerleri, 
2014). Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında, gebelikte bitkisel ürün kullanımı ülkeden ülkeye farklılık 
göstermekle birlikte aynı ülke içerisinde dahi kültürel ve bölgesel farklılıklara göre değişmektedir. Amerika, 
Avustralya ve Avrupa’da yapılan çalışmalar kadınların gebelik döneminde bitkisel ürün kullanımının %7 ile 
%45 arasında değiştiğini göstermektedir (Cuzzolin ve diğerleri, 2010). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya 
nüfusunun %70-80’inin birinci basamak sağlık tedavilerinde konvansiyonel olmayan ilaçlara; temel olarak 
ise bitki ürünlerine güvendiğini belirtmiştir. Bitkisel ürünlerin genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde kullanıldığı iyi bilinmektedir. Ancak yapılan çalışmalar gelişmiş ülkelerde de bitkisel ürün kullanımının 



234

yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Gelişmiş ülkelerde bitkisel ürünlere gösterilen ilginin bir sebebi de, zen-
cefil, japon eriği (ginkgo biloba),sarımsak, gingseng gibi bir takım bitkilerin potansiyel etkilerinin ve güve-
nirliğinin saptanmış olmasıdır. Avustralya Güney Afrika gibi diğer bazı ülkelerde Altın Mühür, Güney 
Afrika’da İsihlambezo, clivia miniata gibi otların tedavi amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Çalışmalarda, bit-
kisel ürünlerin kullanımının faydalarının yanında zararları etkilerinin de olabileceği ortaya konulmuştur. Ge-
beliğin birinci trimesterinde bitkisel ürünlerin kullanılmasının bebeğin vücut şekil bozukluğuyla doğmasına, 
ikinci ve üçününcü trimesterde kullanılmasının fetotoksisiteye ve intrauterin gelişme geriliği, fetal distres, fe-
tal hipoksi ve intrauterin ölüm gibi etkilere neden olabileceği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmalarda bi-
rinci trimesterde bitkisel ürün kullananların büyük çoğunluğu gebelikten önce de bitkisel ürün kullanıp gebe-
likte bunu devam ettirenler olduğu belirlenmiştir. Planlı olmayan gebeliklerde, kişilerin gebeliklerini fark 
edene kadar bitkisel ürünleri kullanmaya devam ettikleri, çoğunun gebe olduklarını öğrendiklerinde kullan-
mayı bıraktıkları gözlenmiştir. Van der Kooi ve Theobald, Güney Afrika da yaptıkları araştırmada daha çok 3. 
trimesterde bitkisel ürün kullanıldığını ve sebebinin de doğum güçlüğü yaşamamak ve sıkıntısız bir doğum 
geçirmek olduğunu rapor etmişlerdir (Van der Kooi ve Theobald, 2006). Mbura ve ark. Tanzanyada en çok 
doğum sancılarında ve ilk trimesterde bitkisel ürün kullanıldığını rapor etmişlerdir. Torontoda ki bir çalışma-
da ise 1. Trimesterde %54 oranında bitkisel ürün kullanıldığını ve %8’inin üç trimester boyunca kullanmaya 
devam ettiğini bildirilmiştir (Rahman ve diğerleri, 2009). 2012’de Mısır’da 300 gebe (her trimesterden 100 
kadın) kadınla yapılan bir çalışmada, yaşları 27-32 arasında değişen bu kadınlardan %27.3 ü bitkisel ürün 
kullandığını bildirmiştir. Kadınların %52.4’ü gebeliklerinin 1. trimesterinde zencefil kullandığını rapor eder-
ken %51.6’sı 3. trimesterde Çemen Otu kullandığını rapor etmiştir. Kadınların %64,6’sı hamilelik boyunca 
bitkisel ürün kullanmalarının kendi şikayetlerini giderdiğini rapor etmiştir. Çalışılan örneklerin yaklaşık 4’te 
3’ü doktorlarının diyet takviyelerini tavsiye ettiğini rapor ederken, nadiren bitkisel ürün tavsiye ettiklerini 
söylemiştir. En çok kullanılan bitkisel ürünler; nane, anason tohumu, zencefil ve çemen otu olmuştur. Kadın-
lar bitkisel ürün kullanım tavsiyesini sağlık personellerinden, doğal ve alternatif tıp uygulayıcılarından, ecza-
cılardan, arkadaşlarından veya aile-medya temelli kaynaklardan almışlardır ya da kendi bilgi ve tecrübeleri 
dahilinde kullanmışlardır. Zencefil ilk trimesterde %52,4 oranında kullanılırken diğer trimesterlerde oran düş-
mektedir. Bunun nedeni de ilk trimesterde hamileliğe bağlı bulantının önlenmesi için kadınların zencefili ter-
cih etmiş olmalarıdır. Çemen otu %51 oranında üçüncü trimesterde kullanılırken diğer trimesterlerde oran 
düşmektedir bunun nedeni de kadınların çemen otunun süt salgısını arttıracağına inanmalarıdır (Orief ve di-
ğerleri, 2014). Sonuç olarak bir bitkinin güvenilirliği uygulama şekli ve kullanım miktarına bağlıdır. Hamile-
likte bitkisel ürün kullanılırken her zaman iki taraf düşünülmelidir; anne ve fetüs. Bitkisel ürünlerin kullanımı 
ve güvenirliliği konusunda yeterli kanıt olmamasına rağmen, hamilelikte bitkisel ürün kullanımı hala yaygın 
ve popülerdir. Bu ürünlerin çoğu zaman doktor tavsiyesi olmadan ve yeterli bilgi düzeyine sahip olmadan 
alınması ve sık kullanılması endişe vericidir (Cuzzolin ve diğerleri, 2010). Gebelikle ilişkili ortaya çıkan bir-
çok komplikasyonun tedavisi için lisanslı ilaçlar oldukça az sayıdadır. Bu durum insanları alternatif olarak 
bitkisel ürün kullanımına itiyor olabilir. Gebelikte kadınlar, farmakolojik ilaçları kullanmanın daha riskli ol-
duğu düşüncesiyle daha güvenli gördükleri bitkisel ve doğal ürünlere yönelmektedirler. Gebelikte konvansi-
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yonel ilaçlar için ruhsat olmaması firmaların ürünleri bu hasta grubunda test etme isteksizliğinden kaynaklan-
maktadır. Yine de yaygın olarak kullanılan fakat yan etkileri hakkında hiçbir kanıt olmayan ilaçlar vardır 
(John ve Shantakumari, 2015; Nordeng ve diğerleri, 2011). Halkın bitkisel ilaçlara yönelik talebinde zaman 
içinde bir artış olacağı, bunun sonucunda bu konuda uzman olmayan kişilerin de bu sektöre girerek hastaların 
yanlış telkin ve tedavilere maruz kalması önüne geçilmesi gereken bir sorundur. Bu nedenle Sağlık 
Bakanlığı’nın derhal bitkisel ilaçların üretimi, işlenmesi, pazarlanması konularında gerekli düzenlemeleri 
yapması ve bu konuda ruhsatlandırma ve işyeri açma konusunda bu işin uzmanı eczacılara ve tıbbi bitkiler 
konusunda eğitim almış kişilere öncelik vermesi gerekmektedir. Özetle, gebelikte bitkisel ürünlerin kullanı-
mının etkileri geniş katılımlı deneysel çalışmalarla kanıtlanmış değildir. Kadınların gebelik döneminde ne se-
beple olursa olsun bitkisel ürün kullanmamaları ayrıca gebelikten önce kullanıyor iseler gebe olduklarını öğ-
rendikleri anda ürünlerin kullanımını bırakması tavsiye edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Ürün, Hamilelik, Bitkisel İlaç 
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TÜRK AKADEMİSYENLERİN YABANCI DİL ÖĞRENMELERİNDEKİ MOTİVASYON  
KAYNAKLARINA İLİŞKİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ercan ŞAHBUDAK, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ,  
Selvinaz SAÇAN, Arzu ÖZYÜREK, Yasemin AYDOĞAN, Erdal ŞEN, Ayhan AYTAÇ,  

Füsun TERZİOĞLU, Ali Murat KIRIK, Dilek ÖZTAŞ

Ülkemizde yabancı dil eğitimi çok fazla emek ve kaynak harcanmasına karşılık istenilen düzeyde gerçekleş-
memektedir. Bu durumun oluşmasında planlamadan yanlış öğretme teknikleri ve materyal kullanımına kadar 
pek çok neden sayılabilir. Yabancı dil öğrenimi doğru öğretim yöntem ve metotları ile uygun materyal kul-
lanılarak belirli bir çaba, kaynak ve motivasyon gerektirmektedir. Bireyleri yabancı dil öğrenmeye yönelten 
farklı motivasyon unsurları olabildiği gibi, bu motivasyon kaynaklarını etkileyen faktörlerde bulunabilir. Bu 
bağlamda özellikle yabancı dil kullanımının çok önem arz ettiği bir meslek grubu olan akademisyenlerin dil 
öğrenmedeki motivasyon kaynaklarını etkileyen faktörlerin ortaya koyulması ve bu konuda gerekli imkan 
ve düzenlemelerin yapılarak akademisyenlerin dil becerilerini kazanmaları önem kazanmaktadır. Amaç: Bu 
araştırma akademisyenlerin yabancı dil öğrenimindeki mesleki ve dil öğrenimi konusundaki motivasyon kay-
naklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştır-
manın evreni Türkiye olup toplamda Türkiye’de faaliyet gerçekleştiren 26 kamu ve vakıf üniversitesindeki 
akademik personel araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Basit rassal yöntemle seçilen 2364 öğretim üyesi 
ve akademik personel olarak görev yapan akademisyenler çalışmanın araştırma boyutunu oluşturmuştur. Sı-
nırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Türkiye’de faaliyet gerçekleştiren 26 kamu 
ve vakıf üniversitesindeki akademik personel ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada katılımcıların ya-
bancı dil kaygısını ölçmeye yönelik 31 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Ölçeğin 
Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,912 değeri elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programından 
faydalanılarak faktör analizi, t-testi, varyans analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada Basit Ras-
sal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=2364) birey katılım gerçekleştirmiştir. Bulgular: Katılımcı-
ların çoğunluğunun (% 42) 26-30 yaş aralığında, % 68’inin erkek ve % 50 oranlarında evli ve bekar gruplarda 
yer aldığı görülmektedir. Ayrıca unvan durumlarına göre katılımcıların %24’ü yardımcı doçent, %17’si araştır-
ma görevlisi, %17’si Doktora mezunu ve %14’ü doçent unvanına sahiptir. Gelir durumuna göre bakıldığında 
%21’i 3501-4000 TL, %16’sı 2001-2500 TL, %15’i 3001-3500 TL ve %13’ü 4001-5000 TL gelire sahip ve 
okul türüne göre ise %48’i tıp fakültesi, %20’si yüksekokul ve %15’i sosyal bilimler fakültesinde görevlidir. 
Mesleki motivasyon kaynakları, Sınıf içerisindeki motivasyon düzeyi ve çevresel ve diğer faktörlere ilişkin 
motivasyon kaybı yaşa göre farklılaşmaktadır. Yaşa ilişkin bu farklılıklara bakıldığında sırasıyla en yüksek 
ortalama 31-40, 26-30 ve 26-30 grubuna aittir. Mesleki motivasyon kaynakları, Sınıf içerisindeki motivasyon 
düzeyi ve çevresel ve diğer faktörlere ilişkin motivasyon kaybı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Cinsiyete 
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ilişkin bu farklılıklar tüm boyutlarda erkek grubuna aittir. Mesleki motivasyon kaynakları ve sınıf içerisindeki 
motivasyon düzeyi medeni duruma göre farklılaşmamaktadır. Çevresel ve diğer faktörlere ilişkin motivasyon 
kaybı medeni duruma göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama bekar grubuna aittir. Mesleki motivasyon 
kaynakları, sınıf içerisindeki motivasyon düzeyi ve çevresel ve diğer faktörlere ilişkin motivasyon kaybı aka-
demik unvana göre farklılaşmaktadır. Sırasıyla en yüksek ortalama doçent, yardımcı doçent ve yardımcı do-
çent grubuna aittir. Mesleki motivasyon kaynakları, sınıf içerisindeki motivasyon düzeyi ve çevresel ve diğer 
faktörlere ilişkin motivasyon kaybı gelire göre farklılaşmaktadır. Sırasıyla en yüksek ortalama 2001-2500 TL, 
3001-3500 TL ve 3001-3500 TL grubuna aittir. Mesleki motivasyon kaynakları, sınıf içerisindeki motivasyon 
düzeyi ve çevresel ve diğer faktörlere ilişkin motivasyon kaybı okul türüne göre farklılaşmaktadır. Sırasıyla 
en yüksek ortalama tıp fakültesi, sosyal bilimler ve yüksek okul grubuna aittir. Sonuç: Çalışma sonunda, Türk 
akademisyenlerin yabancı dil öğrenmelerindeki motivasyon kaynaklarına ilişkin görüşlerinin yaş, cinsiyet, 
akademik unvan, gelir, okul türü değişkenlerine göre tüm ölçek boyutlarında, medeni duruma göre ise tek 
boyutta anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca akademik unvanın yabancı dil öğrenimindeki motivas-
yon kaynakları üzerinde pozitif, okul türünün ise negatif etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Akademisyenlerin 
motivasyon kaynaklarına yönelik etkili unsurların ortaya koyulması ve bu doğrultuda yabancı dil öğrenimini 
kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı ortamlar ve fırsatlar sunularak dünyada meydana gelen güncel ve mesleki gelişim 
ve değişimleri takip edebilecek dil becerisine sahip daha nitelikli akademisyenler kazanımının sağlanması hem 
ülkenin gelişmişlik göstergesi olarak hem de toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın her safhasından 
kendini gösterecek yenilik ve değişimleri sağlamada vazgeçilmez unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Dil, Personel, Motivasyon
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YÖNETİMDE KADIN VE CAM TAVAN SENDROMU

Mukaddes TURAN MİRAL, Nevin HOTUN ŞAHİN

Kadın hangi alanda çalışır ise çalışsın, kariyer basamaklarında cinsiyetine bağlı bazı engellerle karşılaşır. Ka-
dınlar ile üst yönetim arasında yer alan ve onların başarılarına ve liyakatlarına bakmaksızın ilerlemelerini en-
gelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engellere cam tavan denir. (Aksu, Çek, Şenol, 2013). 
Bu derlemenin amacı; çalışma yaşamında kadının karşılaştığı cam tavan engelleri ve bu engelleri kırmaya yö-
nelik stratejileri bütüncül yaklaşımla değerlendirmektir. Organizasyonlarda cam tavanın varlığını ölçmede üç 
temel kriter temel alınmıştır (Öğüt 2006, Kulualp 2015) Yönetici Kadın Sayısı; Kadınlar yönetsel pozisyon-
larda erkeklere nazaran daha az yer almaktadır. 2013 Catalyst Araştırmasına göre araştırılan 44 ülkeden sade-
ce 4’ünde (Finlandiya, İsveç, Norveç ve İngiltere) kadın yönetim kurulu üye oranı % 20’nin üzerindedir. 
Türkiye’de bu oran %12 civarındadır. (http://www.basiad.com 2015). 2004 yılından 2012 yılına kadar dünya 
genelinde üst yönetimde kadın oranında sadece %2’lik bir artış sağlanmıştır (2004 %19, 2012 %21). (Kork-
maz 2014). Türkiye 2013 kadın istihdam oranı; %27,1’dir. (TUİK, 2014). Kadın parlamenterlerin global orta-
lama oranı 2014 yılı için % 21,9 iken Türkiye’de %14,2 düzeyindedir (2015 yılı Aralık ayı için 81 kişi ile 
%14,5). (TUİK, 2014, Gönül 2013). Ücret: İstihdamda cinsiyetler arası eşit muameleyi öngören uluslararası 
yasalara rağmen aynı işi yapan kadın ve erkeğe aynı ücret verilmemektedir. 2002’de Amerika’da yapılan bir 
araştırmada, erkek CEO’ların ortalama gelirlerinin, kadınların ortalama gelirinden %50 daha fazla olduğu 
saptanmıştır.(Tülektürk ve Perçin 2008). Kadın ve erkek arasındaki ücret farklılığını; kadınların “kadın işleri” 
olarak adlandırılan alanlarda görevlendirilmeleriyle, kadın yöneticilerin erkeklere oranla ücret konusunda 
daha az hassas davranmalarıyla, kadınların yetersiz iş deneyimiyle, kadınların erkeklere göre hamilelik ve ço-
cuk yetiştirme nedeniyle işe devamsızlıkları ile, daha az eğitim ve fırsat eşitsizliğiyle açıklanmaktadır (Özka-
ya, 2003, Öğüt 2006, Wirth, 2004) Yönetsel pozisyonların çalışma koşullarına kadınlardan daha rahat uyum 
sağlayabilen, daha çok saat çalışabilen, seyahat engeli olmayan ve kadın yöneticilerin gitmek istemeyeceği 
bölgelerde çalışabilen erkek yöneticilerin bu durumu ücret farkına doğrudan yansımaktadır (Lynch 1996, 
Wirth 2004, Öğüt 2006). Kadınla erkeğin kazancı arasındaki ücret farkı, yaş arttıkça artmaktadır. 2002 yılın-
da 16-24 yaş arasındaki kadınlar erkeklerin kazandığının %93’ünü kazanırken, 45-54 yaş arası kadınlar er-
keklerin kazancının sadece %75’ini kazanmaktadır (Karaca 2007, Lockwood 2004, Kulualp 2015). Çalışma 
yaşamında kadın; mentor eksikliği, rol model eksikliği, yönetim tecrübesi eksikliği, çalışma programlarının 
esnek olmaması, kariyer planlama eksikliği, önyargılar, erkek meslektaşların ters etkili davranışları, örgüt po-
litika ve kararları hakkındaki önemli bilgilerin paylaşıldığı informal iletişim ağlarının dışında tutulmaları, ba-
şarılarına göstermelik ödül verilmesi, halkla ilişkiler gibi yükselme ihtimalinin az olduğu belirli alanlarda is-
tihdam edilmesi, üst yönetimin işe almada ve terfide uyguladığı ayrım, kadına biçilmiş olan toplumsal rol, 
kendini referans alma yanılgısı, kraliçe arı sendromu gibi cam tavan engelleriyle karşılaşmaktadır. (Örücü ve 
ark. 2007, Öğüt 2006, Wirth 2004, Korkmaz 2014, Kulualp 2015) İşletmeler kadınlara, çocuk bakımı, evlen-
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me gibi nedenlerle geri dönmeyeceği kuşkusuyla, yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar.(Kulualp 2015) Ka-
dınların, risk üstlenmeye daha az gönüllü olması, kariyer yapmak için fırsatlar sunan yüksek riskli görevleri 
almalarını engellemektedir. İçinde bulundukları grup için kurtarıcı veya anne rolüyle hareket ederek fazla so-
rumluluk üstlenmeleri ve ayrıntılar ile çok uğraşmaları, önemli konulara odaklanmalarını engellemektedir. 
(Öğüt 2006). Mentorluk, cam tavanı kırmada kadınlara yardımcı olabilmektedir. Fakat cinsiyet, kadınlar için 
mentorluk ilişkisi geliştirmede önemli bir engel oluşturabilmektedir. Erkek mentorlar yıpratıcı işyeri dediko-
duları ve rahatsız edici imalardan çekindikleri için kadından çok erkekleri tercih edebilmekte, mentorluk iliş-
kilerinde girişken davranış sergileyen kadınlara karşı olumsuz tavırlar gösterebilmektedirler. Girişken tavırlı 
kadınlar aşırı derecede hırslı olarak etiketlenebilmektedir. Erkekler bu sebeple aktif bir şekilde mentor arar-
ken, kadınlar seçilinceye kadar beklemeyi tercih etmektedirler.( Blake-Beard 2001, Ehrich 1994, Karaca 
2007, Anafarta ve ark. 2008, Kulualp 2015) İnformal iletişim ağı üyeleri, terfi edecek adaylara örgütsel poli-
tikaları öğrenme ve görünürlük kazanmada yardımcı olmakta; kariyer tavsiyesi, sosyal destek, kaynak ve iş-
birliği ile strateji oluşturmada profesyonel destek sağlamaktadır. Örgütlerin sosyal ağı erkeklerin ilgi ve kül-
türlerinden oluşmaktadır. Bu ağlara dâhil olamayan kadınların kariyerleri olumsuz etkilenmektedir. (Anony-
mus 2002, Özyer ve Orhan 2012, Anafarta ve ark. 2008, Patterson, 2006, Kulualp 2015) Bağımsız olarak ça-
lışmayı ve iş kurmayı tercih eden kadınlar da cam tavan ile karşılaşmaktadır. Girişimci kadın için; girişime 
başlama ve girişimi sürdürme aşamalarında engeller söz konusudur. Kadın girişimcilerden her sektörde değil 
belli sektörlerde (cinsiyet rollerine uygun işlerde) girişimde bulunması beklenmektedir. Girişimin büyümesi, 
girişimciyi sektörde adı geçen diğer işletmelerin desteği ve engellemeleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. 
Türkiye’de kadın girişimciler; sosyal ve kültürel ortamda kadın rollerinin kalıplaşmış olması, eğitimlerinin 
yetersizliği, aile tepkileri, iş yükünün fazla oluşu, finans bulma güçlüğü, güvenilirlik sağlamak için kadınların 
erkeklerden daha fazla çaba gösterme gerekliliği ile karşı karşıyadır. (Öğüt 2006, Mirzahi ve Aracı 2010. 
Korkmaz 2014, Kulualp 2015). Cam tavanı aşma stratejileri, bireysel, örgütsel, toplumsal stratejiler olarak sı-
nıflandırılabilir. Bireysel stratejiler: Mesleki eğitimlere, kariyer geliştirme programlarına katılma, beklenen-
den yüksek performans gösterme, erkeklerin kendilerini rahat hissedebilecekleri bir tarz geliştirme, geliştirici 
iş deneyimleri edinme, dikkat çekici görevler alma, etkili bir mentordan yardım alma, sosyal ilişkileri gelişti-
rerek kabul gören davranış ve üslup biçimlerinin farkına varma ve kişisel yaşamdan feragat etme olarak sıra-
lanabilir. (Korkmaz 2014, Erçen, 2008, Schneer ve Reitman, 2002) Kurumsal stratejiler: Erkek egemen örgüt 
kültürünü değiştirmek, aile dostu işyeri, esnek çalışma koşulları, pozitif ayrımcılık sıralanabilir (Aksu, Çek, 
Şenol 2013). İş yerinin aile yaşantısına zarar vermeden esnek çalışma saatleri belirlemesi ve çocuk bakımına 
destek uygulamalar geliştirmesi önemlidir. (Knutson ve Raymond 1999). İşlet¬melerin yükselme potansiyeli 
olan kadınları tespit ederek, onların gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir (Knutson ve Schmid-
gall 1999). Kadınlara, özellikle önemli projelerde görevler verilmeli, farklı fonksiyonlarda rotasyon sağlan-
malı ve eğitim olanakları sunulmalıdır. (Kulualp 2015) Örgüt kültürüne yönelik stratejiler; örgüt kültürü; in-
sana odaklı, performans değerlendirmesine dayanan, güç mesafesi düşük ve cinsiyet eşitliğini esas alan uygu-
lamaları temel almalıdır. (Karaca 2007, Kulualp 2015, Öğüt 2006, Korkmaz 2014) Ücret farklılıkları, işe 
alımlar, orta ve üst düzey pozisyonlara kimlerin terfi ettiği ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının var olup ol-
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madığı tartışılmalıdır. Günlük konuşma dilinde, davranışlarda, geleneklerde ve normlarda kadınlara yönelik 
kalıp yargılar ve karşıtlıklar olup olmadığına bakılmalıdır. Anketler ve odak grup yöntemleri kullanılarak ka-
dınların ve erkeklerin kurum kültürüne yönelik algıları, kariyer beklentileri ve kuruma dair gelecek planları 
ortaya çıkarılmalıdır. Kadınların iş hayatındaki gelişimlerini ve yükselmelerini en iyi şekilde destekleyecek 
kurumsal politikalar ve uygulamalar belirlenmelidir. Kadınların gelişimine yönelik politikaların ve uygula-
maların güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmalı ve bir yol haritası oluşturulmalıdır. (Kulualp 2015) Toplum-
sal Stratejiler: Cinsiyet ayrımcılığını gidermeye yönelik yasal yapı ve mekanizmalar düzenlenmeli (kota, sıra 
vb.), eşit iş kanunları uygulanmalı, işletmelerin personel haklarını ve sorumluluklarını tanımaları açısından 
uygun planlar, programlar belirlenmeli, kadınların profesyonel yeteneklerini geliştirmelerini ve ilerlemelerini 
sağlamak için danışmanlık hizmetleri verilmeli, kadın yatırımcılara erkeklerle eşit fırsatlar verilmelidir. 
(Korkmaz 2014). Kadınların cam tavanı aşmasında, aynı zamanda işletmeye dışarıdan destek -uzman bir iş-
letmenin desteği- alınabilir. New York’ta kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Catalyst, kadın çalışanların di-
key hareketliliğinin önündeki engellerin aşılmasında işverenlere işbirliği imkânı sunmaktadır. (Sherman, 
Bohlander, Snell, 1996, Öğüt 2006). Cam tavanı kırmak her ne kadar toplumsal ve örgütsel bir çaba gerektir-
se de, kadın bu sorunla baş etmeye öncelikle özgüvenini geliştirmekle başlamalıdır. Çünkü birey kendine ne 
kadar güvenir ve geleceğe olumlu yönde bakarsa, çevresindeki kişilerin ve çalıştığı kurumun da bakış açısı o 
yönde değişecektir. (Korkmaz 2014). 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Yönetim, Cam Tavan
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MEME KANSERİNDE BRCA1 VE BRCA2 GEN MUTASYONLARININ ROLÜ

Nevin KARAKUŞ

Meme kanseri, her yıl bir milyon olgu ile dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanserdir ve 
kadınlarda kanser kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de ise her yıl 17.531 yeni 
olgu ile kadınlar arasında görülen kanserlerin %25’i gibi yüksek bir oranını oluşturmaktadır. Meme kanse-
ri riskinin, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerin, genetik faktörlerle kombinasyonu sonucu oluştuğu düşünül-
mektedir. Tümör baskılayıcı genlerdeki kalıtsal mutasyonlar, kanser için genetik yatkınlık oluşturmakta olup 
meme ve ovaryum kanserlerinin %5-10’undan sorumludur. Meme kanseri 1 ve 2 (BRCA1 ve BRCA2), çift 
zincirli DNA kırıklarının homolog rekombinaston yoluyla doğru tamiri için gerekli tümör baskılayıcı gen-
lerdir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyon taşıyan kadınlar, özellikle 45 yaşın altında, meme kanseri 
geliştirmek için yüksek riske sahiptir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinin her ikisi de geniş bir ekzon 11’e, ekzon 
2’de translasyon başlama noktasına ve AT’ce zengin kodlanan dizilere sahiptir ve genomik DNA’da yakla-
şık 70 kb’lık bir alan kaplamaktadır. Şimdiye kadar, BRCA1 geninde 3500’den fazla, BRCA2 geninde de 
yaklaşık 2000 klinik değişim tespit edilmiştir. BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki bu mutasyonların çoğunluğu 
belirli popülasyonlara özgü olup, yaygın olarak o popülasyonlarda görülmektedir. BRCA1 geni ekzon 2’deki 
185delAG ve ekzon 20’deki 5382insC mutasyonları ile BRCA2 geni ekzon 11’deki 6174delT mutasyonu, 
Ashkenazi Yahudi popülasyonunda en yaygın olan (>%90) BRCA mutasyonlarıdır. Diğer popülasyonlarda da 
buna benzer kurucu mutasyonlar bulunmaktadır. İzlanda popülasyonundaki en yaygın mutasyonlar, BRCA2 
geninde 999del5 ve BRCA1 geninde G5193A mutasyonlarıdır. Norveç popülasyonunda, BRCA1 genindeki 
1675delA, 816delGT, 3347delAG ve 1135insA mutasyonları, kalıtsal meme kanserli olguların çoğunda görül-
mektedir. BRCA1 genindeki E881X mutasyonu, Güney Afrika popülasyonunda, A339G (R71G) mutasyonu 
ise İspanya popülasyonunda yaygındır. Amaç: Bu çalışmada, Türk popülasyonunda, meme kanserli hastalar-
da tespit edilen BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: ‘Pubmed’ ve 
‘Google akademik’ veri tabanları, ‘meme kanseri, BRCA1, BRCA2 ve Türk popülasyonu’ anahtar kelimeleri 
kullanılmak yoluyla taranarak, Türk popülasyonunda meme kanseri ile BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları 
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara ulaşılmış ve incelemeye alınmıştır. Bulgular: Bu literatür taraması 
sonucunda, Türk popülasyonunda meme kanseri ile BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları arasındaki ilişkiyi 
inceleyen, 1999-2014 yılları arasında yayınlamış 12 çalışma olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda kullanılan 
hasta seçim kriterleri ve uygulanan mutasyon tespit metotları birbirinden farklılık göstermektedir. Yapılan ça-
lışmalarda, Ashkenazi Yahudilerinde yaygın olan mutasyonlardan BRCA2 geni 6174delT mutasyonuna, Türk 
popülasyonundaki hiçbir meme kanserli hastada rastlanmamıştır. BRCA1 geni 185delAG mutasyonu ise, sa-
dece kalıtsal meme-ovaryum sendromu olan bir ailede tespit edilmiştir. BRCA1 geni 5382insC mutasyonu 
ise, 12 çalışmanın beşinde meme kanserli hastalarda saptanmıştır. Fakat BRCA1 geni 5382insC mutasyonu, 
bu çalışmalarda sadece bir veya iki hastada görülebilmiştir. Türk popülasyonunda, toplamda yaklaşık 500 
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meme, meme ve ovaryum kanserli hastanın dahil edildiği bu 12 çalışmada, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki 
bu üç mutasyon dışında, bazıları ilk kez Türk popülasyonunda tanımlanan, farklı mutasyonlar da tespit edil-
miştir, fakat bunların hepsi de az bir hasta sayısıyla sınırlıdır. Bu geçmiş yayınların hepsi dikkate alındığın-
da, Türk popülasyonunda meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 genlerinde en az 43 farklı anlamsız 
mutasyonun ve çok sayıda yanlış anlamlı ve sessiz mutasyonun ve büyük delesyonların olduğu tespit edil-
miştir. Tartışma ve Sonuç: Türk popülasyonunda yapılan ve meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 
gen mutasyonlarının araştırıldığı 12 çalışma incelendiğinde, yaklaşık 500 meme, meme ve ovaryum kanserli 
hastanın BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları açısından tarandığı görülmüştür. Farklı hasta seçim kriterle-
ri ve farklı mutasyon tespit metotlarının uygulandığı bu çalışmalar sonucunda, Türk popülasyonunda meme 
kanserli hastalarda baskın bir BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonunun olmadığı görülmüştür. Ashkenazi Yahu-
di popülasyonunda meme kanserli hastalarda yaygın olan BRCA1 geni 185delAG ve 5382insC ile BRCA2 
geni 6174delT mutasyonlarına, İzlanda popülasyonunda yaygın olan BRCA2 geni 999del5 ve BRCA1 geni 
G5193A mutasyonlarına, Norveç popülasyonunda yaygın olan BRCA1 geni 1675delA, 816del GT, 3347de-
lAG ve 1135insA mutasyonlarına, Güney Afrika popülasyonunda yaygın olan BRCA1 geni E881X mutasyo-
nuna ve İspanya populasyonunda yaygın olan A339G (R71G) mutasyonuna, Türk popülasyonundaki meme 
kanserli hastalarda yaygın olarak rastlanılmaması, Türk populasyonundaki meme kanserli hastalardaki yaygın 
olabilecek BRCA mutasyonların, diğer popülasyonlardakilerden farklı olabileceğini düşündürmektedir. Yine 
de BRCA1 geni 5382insC mutasyonunun Türk popülasyonunda ve Doğu Avrupa kökenli popülasyonlarda 
nisbeten yaygın olduğu görülmektedir. Türk popülasyonunda meme kanseri bakımından yüksek riskli bireyler 
öncelikli olarak BRCA1 geni 5382insC mutasyonunu açısından taranabilir. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde 
mutasyon taşıyan bireylerin meme kanseri geliştirme riskinin yüksek olduğu görülmektedir. Meme kanserinin 
teşhis yaşı 36’nın altına düştüğünde, bu mutasyonlara rastlama olasılığı daha da artmaktadır. Sonuç olarak, 
Türk popülasyonunda meme kanserinde BRCA1 geni 5382insC mutasyonunu nisbeten yaygın gibi görülse de, 
bunun haricinde, özellikle erken meme kanserlerinden sorumlu olabilecek farklı kalıtsal BRCA1 ve BRCA2 
gen mutasyonların tespiti önem arz etmektedir. Bu kurucu mutasyonların tespit edilmesi, tüm genleri taramaya 
gerek kalmadan daha az maliyetle ve daha az zaman harcayarak belirli mutasyonların taranmasına olanak sağ-
layacaktır. Bu da, özellikle kalıtsal meme kanserlerinin önlenmesi ve tedavisinde önemli bir başvuru kaynağı 
olacaktır. Bu yüzden yeni kurucu mutasyonların saptanması için ek çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, BRCA1, BRCA2, Türk Popülasyonu 



243

BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN KALP SAĞLIĞINI  
GELİŞTİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra YILDIZ, Melek ATASAYI

Çocukluk döneminde kalp sağlığını geliştirici tutumların kazandırılması yetişkinlik döneminde kalp sağlı-
ğının korunmasında etkilidir. Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının oluşmasında 
bireyin sağlıkla ilgili bilgi, davranış ve tutumların kazanılması tüm diğer davranışlar gibi çocukluk döne-
minde kazanılır. Çocukluk döneminde kazanılan davranışların yetişkinlik döneminde değiştirilmesi zordur. 
Bu nedenle erken yaşlarda olumlu sağlık davranışlarının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Kalp ve 
damar hastalıklarının oluşumunda yaş, cinsiyet, aile öyküsü, ırk yaşam tarzından etkilenmeyen faktörler iken 
sigara kullanımı, sedanter yaşam, obezite, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi ve stresli bir yaşam biçimi ise 
değiştirilebilir ve kişinin yaşam tarzından kaynaklanan risk faktörleridir. Bu nedenle çocukluk çağından itiba-
ren bireylerin kalp sağlına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi yetişkinlik dönemine kadar değiştirilmesi 
için gerekli müdahalelerin planlanıp uygulanması için fırsat sağlayacaktır. Amaç: Bir ilköğretim okulunda 
öğrenim gören çocukların kalp sağlığını geliştirme tutumlarının belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Kesitsel 
olarak yapılan araştırma Erzurum şehrinde bir ilköğretim okulunun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sını-
fında okuyan toplam 250 öğrenci ile Erzurum İlinde bir İlköğretim Okulunda yürütüldü. Veriler 1 Mart 2016 
tarihinde toplandı. Verilerin elde edilmesinde çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeği ve yaş, cinsiyet ve 
anne baba mesleği ve eğitimi bilgilerini içeren soru formu kullanıldı. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güveni-
lirliği Haney ve Bahar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin dört alt boyutu ve her alt boyutun altında dört madde 
toplandığı bulunmuştur. Buna göre çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeğinin alt boyutları: egzersiz, 
beslenme, sigara ve stres kontrolüdür. Ölçeğin tamamı için en az 16, en fazla 64 puan alınabilmektedir. Her 
alt boyut için en az 4, en fazla 16 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanların yüksek olması 
kalp sağlığı ile ilgili daha olumlu tutumları göstermektedir. Ölçekte sadece 12. madde ters yönlüdür. Ölçek 4 
dereceli değerlendirmeyle ölçülmektedir. “Kesinlikle katılıyorum” (4), “katılıyorum” (3), “katılmıyorum (2), 
“kesinlikle katılmıyorum” (1) puan verilir. Araştırma örneklemine alınan çocuklara bilgilendirme yapıldıktan 
sonra, sınıf ortamında çocuklara anketler dağıtıldı. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde, bağımlı 
gruplarda t testi ve One-Way ANOVA testi kullanıldı. Çocukların kalp sağlığını geliştirme tutumları toplam 
puan ve alt boyut puan ortalamaları ve yaş arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon katsayısı 
hesaplandı. Bulgular: Araştırmada 137 (% 55.2) öğrencinin kız, annelerinin eğitim durumu çoğunlukla ilkokul 
(n: 157, %62.8) ve tamamının ev hanımı olduğu, babaların eğitim durumunun çoğunlukla (n: 118, %47.2) 
ilkokul olduğu, mesleklerinin ise çoğunlukla (n: 119, %47.6) serbest meslek olduğu saptandı. Araştırmamıza 
katılan öğrencilerin yaş ortalaması 11.92±1.00, çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçeğinin toplam puan 
ortalamaları 52.87±4.78, egzersiz alt boyut puan ortalamaları 13.89±1.99, beslenme alt boyutu puan orta-
laması 13.98±1.59, sigara alt boyutu puan ortalaması 12.06±1.33, stres yönetimi alt boyutu puan ortalama-
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sı 14.21±1.72 olduğu saptandı. Çocukların cinsiyetleri ile çocuk kalp sağlığı tutum ölçeği(ÇKSTÖ) toplam 
puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu ( p>.05). 
Çocukların cinsiyet, yaş, anne-baba’nın mesleği ve eğitiminin hem çocuk kalp sağlığını geliştirme tutum ölçe-
ğinin toplam puan ortalamalarına hem de egzersiz, beslenme, sigara, stres kontrolü boyutlarına etki etmediği, 
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu saptandı( p>.05). Yapılan korelasyon analizinde 
ÇKSTÖ toplam puanı (r:-.153, p<.05), egzersiz (r: -.127, p<.05) , beslenme (r:-.148, p<.05) ve stres (-.124, 
p<.05) alt boyutları ile yaş arasında negatif yönde ve zayıf ilişki olduğu saptandı. Çocuk kalp sağlığını geliştir-
me tutum ölçeğinin egzersiz, beslenme, sigara, stres kontrolü boyutlarının iç tutarlık güvenirlik katsayıları .37 
ile .83 arasında, ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı .81’di. Tartışma ve Sonuç: Araştırmamızın sonucunda 
çocukların ÇKSTÖ toplam puan ortalamalarının 52.87±4.78 olduğu saptandı. Bu sonuç çocukların kalp sağ-
lığına yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çalışmamızda hem ÇKSTÖ toplam 
puan ortalamalarının hem de egzersiz, beslenme, sigara ve stres yönetimi alt boyutu puan ortalamalarının da 
daha önce yapılmış olan çalışmaya benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuç bizim çalışmamızı destekler 
niteliktedir. Okul çocuklarında kalp sağlığının egzersiz, beslenme, sigara ve stres kontrolü boyutlarıyla de-
ğerlendirildiğinde yaşın etkili bir faktör olduğu saptandı. İlişkinin negatif yönde ve zayıf olması yaşın artma-
sıyla kalp sağlığını geliştirici tutumların azaldığı ve azalmanın çocuk yaşta başladığı şeklinde yorumlanabilir. 
Cinsiyet, anne-babanın eğitim durumu ve mesleğinin çocukların kalp sağlığına yönelik tutumlarına etki et-
mediği saptandı. Bu durum anne ve babaların eğitim durumunun çoğunlukla ilkokul mezunu olmasından ve 
annelerin mesleğinin tamamının ev hanımı babaların ise çoğunlukla serbest meslek ve çiftçilik yapmasından 
kaynaklanmış olabilir. Çocukların kalp sağlığına yönelik tutumlarına etki eden farklı faktörlerin değerlendi-
rilmesi, okul ve çocuk sağlığı alanında çalışan sağlık çalışanlarının çocukların kalp sağlığına yönelik tutumla-
rını değerlendirerek kalp sağlığına yönelik tutumları geliştirecek girişim geliştirmesi ve uygulaması önerilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kalp, Sağlık, Tutum, Öğrenim, İlköğretim, Öğrenci, Çocuk
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Huriye DEMİRHAN, Ali ASAN, Sevgi ÖZKAN, Hülya ÇETİN SORKUN, Davut AKIN, Asiye KARÇKAY

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının kronik ve ilerleyici 
bozulma hali olarak tanımlanabilir. KBY, Dünyada ve ülkemizde artan prevalansı, tanı ve tedavi sürecinde 
yaşanan zorluklar, hastalarda oluşturduğu psikolojik, sosyal sorunları ve ülke ekonomisi açısından artan bo-
yutları ile önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. KBY sürecindeki hastalarda glomerüler 
filtrasyon hızında azalma sonucunda son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) ve bu hastalara Renal Replasman 
Tedavisi başlanır. Bu aşamada uygulanacak tedavi seçenekleri hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantas-
yondur. Günümüzde, Dünya’da 2 milyonu aşkın kişi diyaliz hastası bulunmakla birlikte Türkiye’nin de üye 
olduğu OECD ülkelerinde son dönem böbrek yetmezliğinden tedavi olan kişi sayısı her yıl %5 artmaktadır. 
2012 yılı sonu itibarıyle Türkiye’de Renal Replasman Tedavisi kapsamında 61.677 hastanın bulunduğu, bun-
ların %79,28’inin hemodiyaliz, %7,75’inin periton diyalizi, %12,97’sinin ise transplantasyon tadavisi aldığı 
bildirilmiştir. Hemodiyaliz; maliyeti yüksek, cihaz ve yetişmiş işgücü gerektiren ve süreklilik arz eden bir te-
davi şeklidir. Bu çalışma, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz merkezlerinde tedavi görmekte olan has-
taların sosyodemografik özellikleri ile tanı ve tedavi süreçlerini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi ama-
cıyla yapılmıştır. Materyal Metod: Bu araştırma retrospektif kesitsel bir çalışmadır. Denizli ilinde beşi özel, 
üçü devlet olmak üzere yedi hemodiyaliz (HD) merkezinde tedavi gören 677 HD hastasından 584’ü (%86.26) 
çalışmaya alınmıştır. Anketleri cevaplamak istemeyen hastalar ile kayıtlarda önemli eksiklikler bulunan has-
talar araştırma kapsamına alınmamıştır. Veriler hasta dosyaları taranarak ve hastalara sosyo-demografik, tanı 
ve tedavi sürecine ilişkin bilgilerin sorgulandığı bir anket formunun uygulanması ile toplanmıştır. Sosyo-
demografik verilerde yaş, cinsiyet, sosyal güvencesi, eğitim, meslek, aktif çalışma durumu, özgeçmiş ve soy-
geçmiş bilgileri, sigara ve alkol alışkanlıkları, Beden Kitle İndeksi (BKİ), çocuk sahibi olma, çocuk isteği, 
kullandığı aile planlaması yöntemi, kadınlarda adet düzeni, obstetri öyküsü sorgulanmıştır. Tanı ve tedavi sü-
recine ilişkin verilerde ise primer hastalık tanısı, diyaliz tipi, ne kadar zamandır diyaliz tedavisi aldığı, diyaliz 
seans süresi, seans sıklığı, diyaliz öncesi ve sonrası üre ve kreatin değerleri, vasküler girişim yolu, hepatit en-
feksiyonlarının taşıyıcılığı ve aşılanma düzeyleri ele alınmıştır. Anket formundaki sorular; yüz yüze görüşme 
tekniği kullanılarak, gönüllü onam ve bilgilendirme formu ile desteklenerek toplanmıştır. Pamukkale Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve ilgili kurumlardan yasal izinler alınarak çalışmalara başlanmıştır. Elde edi-
len bulgular SPSS istatistik programında test edilmiştir. Ortalama, Sayı, Yüzde, Ki-Kare Testi, İndependend 
Sample T Testi ve Univarite Varyans Analizi ile veriler analiz edilmiş, istatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 
olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan hastaların %96.9’u hemodiyaliz, %3.1’i ise periton di-
yalizi hastasıdır. Hastaların %42.3’ü kadın, %57,7’si erkektir ve %59.4’ü il merkezinde yaşamaktadır. Diyaliz 
hastalarının yaş ortalaması 59,17±14,04’dir. Hastaların %75,7’si evli, %60,8’i ilköğretim düzeyindedir. Araş-
tırma kapsamındaki hastaların yaklaşık yarısı (%48,5) Sosyal Sigortalar Kurumu sosyal güvencesi altında di-
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yaliz tedavi hizmeti almaktadır. Meslek dağılımında en fazla oranı emekliler (%35,1) oluşturmaktadır ve an 
itibari ile hastaların %93,0’ü aktif olarak bir işte çalışmamaktadır. Evlenmiş diyaliz hastalarının %5,5’unun 
çocuğu yokken, %58,4’ü 3 ve daha fazla çocuk sahibidir. Hastaların %88,7’si aile planlaması yöntemi kullan-
mamaktadır, kullananların ise kondomu tercih ettikleri saptanmıştır. Evli kadınların tümü gebelik yaşamıştır 
ve kadınların sadece %11,5’i düzenli adet görmektedir. BKİ 30’un üzerinde olan hastalar obez olarak değer-
lendirilirken obezite oranı erkeklerde %46, kadınlarda ise %54 düzeyindedir. Hastaların %64.7’si haftada 3 
seans diyalize girmektedir ve seans süresi çoğunlukla (%64.9) 4 saattir. Hemodiyaliz için damar girişim yolu 
uygulamaları sırasıyla AVF (%91,4), geçici kateter (%3,8), kalıcı kateter (%3,6) ve greft (%1,2) olarak bulun-
muştur. Araştırma kapsamındaki hastaların 316’sının Hepatit B aşılama programının tamamlandığı belirlen-
miştir. HBsAg pozitifliği %3.4, Anti-HCV antikoru pozitifliği %10.3 bulunmuştur. Hepatit B aşısı hastaların 
%39,2’sinde diyalize başladıktan sonra yapılmış, bağışıklama uygulanan diyaliz hastalarının %83.5’inde 
(n=264) aşı tutmuştur. Aşı %98,8 deltoid bölgeye ve çoğunlukla hemşire (%98,8) tarafından uygulanmıştır. 
Cinsiyet ve diyaliz tipi ile aşının koruma düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). 
Hastalarda HİV pozitifliğine hiç rastlanmazken, Hepatit B aşı yanıtsızlığının, BKİ 30’un üstünde (p=0.019), 
65 yaşın üstünde (p=0.009) ve Hemodiyaliz tedavi süreci 5 yıldan fazla olanlarda (p=0.001) Hepatit C taşıyı-
cılığının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p=0.009) bulunmuştur. Diyaliz hastalarının araş-
tırmanın yapıldığı dönemdeki hemoglobin düzeyi ortalama 11,42±1,52 olarak bulunmuştur. Hastaların 
%59,1’i eritropoetin tedavisi almaktadır. Diyaliz yeterliliğinin değerlendirilmesinde giriş ve çıkış üre-kreatin 
oranları incelendiğinde özellikle de vasküler giriş yollarından AVF’nin diyaliz etkinliğini artırdığı görülmüş-
tür. Yapılan Univarite Varyans Analizinde, AVF uygulamasında, diyalize girme süresi arttıkça, çıkış kreatin 
düzeyine göre diyaliz yeterliliğinin azaldığı saptanmıştır (p=0.026). Özellikle 1-5 yıldır diyalize girenlerde 
AVF tekniği ile diyaliz yeterliliğinin en üst seviyede olduğu bulunmuştur (p=0.026). Kadın ve erkeklerde di-
yalize girme süreleri birbirine yakın bulunurken tüm hastaların yarısı (%50,2) 1-5 yıldır diyalize girmektedir. 
Diyaliz merkezlerinde hemşirelere hastaların tedaviye uyumları sorulduğunda %45,9’u her zaman uyumlu, 
%37,3’ü bazen, %16,8’i ise uyumsuz olarak değerlendirmiştir. Tartışma ve sonuç: Çalışmamızda Diyaliz 
merkezlerinde tedavi gören erkek (347) hasta sayısı kadınlara (247) göre daha fazladır. Bu durum ülkemiz 
genelindeki oranlarla uyumlu olup, bunun sonucunda hesaplamalarda çoğunlukla erkeklere ilişkin bulgular 
daha fazla dikkat çekmiştir. Hastaların yaş ortalaması yüksektir ve aktif olarak bir işte çalışmamaktadırlar. 
Kronik böbrek yetmezliği hastalığı olanlar engelli sınıfında değerlendirilmektedir ve tedavi süreçleri çalışma-
larına engel olmaktadır. Kadınların çoğu ev hanımıdır, gelir getirici bir işte çalışmamaktadır, bu da eğitim dü-
zeylerinin düşük olmasının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Diyaliz merkezlerinde standart bir kayıt sistemi 
bulunmamakla birlikte dosyalarda verilerin eksikliği dikkati çekmiştir. Hastaların merkezler arasında yer de-
ğişikliğinde veriler kaybolabilmektedir. Bazı eksik olan veriler hasta ya da yakınlarından sorgulanarak kayıt 
altına alınmıştır. Ayrıca yaşlı olan hastaların geçmişe dönük soruları yeteri kadar hatırlayamamaları çalışma-
nın sınırlılıkları arasında sayılabilir. Hepatit B’ye karşı risk grubunda yer alan tüm KBY hastaları diyaliz ön-
cesi dönemde aşılanmalıdır. Bulgular diyaliz merkezlerinde diyaliz tedavisinin ilerleyen süreçlerinde aşılama 
ile birlikte bağışıklama oranlarının arttığını göstermektedir. Obez, yaşlı ve özellikle de 5 yıldan daha uzun sü-
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redir diyaliz tedavisi gören hastaların Hepatit C enfeksiyonu ve diğer kronik karaciğer hastalıkları açısından 
daha sık izlenmeleri önemlidir. Gözlemsel olarak bölgedeki diyaliz hastalarının diyaliz seans süresini tamam-
lamadan erken bırakma eğilimleri dikkati çekmektedir. Hemodiyaliz uygulaması hastanın yaşamında getirdiği 
kısıtlamalar nedeniyle kabul edilmesi güç bir tedavidir. Bu süreçte ekonomik sorunlar, çalışma ve sosyal ya-
şamında güçlükler, yorgunluk, cinsel istekte azalma, kronik bir hastalığa bağlı depresyon ve ölüm korkusu 
sıklıkla karşılaşılan sorunlardır. Diyaliz merkezlerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının diyaliz uygulamala-
rında özenli olması, kayıtlarının düzenli tutulması, saklanması ve hasta eğitimlerine daha çok önem verilmesi 
önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Diyaliz, Risk Faktörleri, Hepatit, Tanı ve Tedavi
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BEBEĞİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA YATAN ANNELERİN KAYGI DÜZEYLERİ

Berrak MIZRAK, Ayşe Özge DENİZ, Ayfer AÇIKGÖZ

Çalışmanın amacı, bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) yatan ve doğum sonu bakım servi-
sinde yanında bulunan annelerin anksiyete düzeylerini karşılaştırmak ve etki eden faktörleri belirlemektir. 
Method: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Eskişehir ve Afyon illerindeki tıp fakülteleri ve devlet hastanelerinde 
yürütülmüştür. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için güç analizi (power analizi) uygulanmıştır. Örneklem 
hacmi hesaplanmasında Yurdakul ve ark.’nın çalışma sonuçları baz alınarak yapılan güç analizi sonucun-
da %85 güç ile grupların 95 anne ve bebeğinden oluşması gerektiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına 1 
Mart 2014 tarihinden itibaren hastanelerin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde bebeği takip edilen ve doğum 
sonu bakım servisinde yatan, bebeği yanında olan ve çalışmaya katılmaya kabul eden ilk 100 anne alınarak 
araştırmanın gücü %86’ya ulaşmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bebeği YYBÜ’de yatan ve yat-
mayan anneler için araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formları ve annelerin 
anksiyete düzeylerini belirlemeye yönelik Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI TX-1 – STAI TX-2) 
kullanılmıştır. Veri toplama araçları katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından uy-
gulanmıştır. Araştırmanın verileri IBM SPSS 21.0 paket programında değerlendirilmiştir. Çalışma verileri 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında student t-testi, nor-
mal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Bebeği YYBÜ’de yatan ve yatmayan an-
nelerin durumluluk kaygı düzeyi puanları arasında ileri düzeyde anlamlı ilişki vardır (t=-5.109,p=<0.001). 
Bebeği YYBÜ yatan annelerin durumluluk kaygı düzeyleri daha yüksek olarak saptanmıştır. Gruplar arasında 
süreklilik kaygı düzeyi açısından fark yoktur (t=.588,p=.557). Bebeği YYBÜ yatan ve yatmayan annelerin 
yaş, öğrenim durumu, gelir düzeyi, çocuk sayısı ve gebeliğinin planlı olma durumları ile durumluluk ve sürek-
lilik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Bebeği YYBÜ yatmayan annelerin destek 
sistemleri varlığı ile diğer değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmazken (p>0.05), bebeği YYBÜ yatan 
annelerden destek sistemleri olmadığını ifade edenlerin durumluluk kaygı düzeyleri destek sistemi olan an-
nelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (t=3.027, p=.003). Annelerin bebeklerinin hastanede yatış 
süresi, bebeği ile ilgili yeterli bilgi alma ve bebeğin bakımına katılma durumları ile depresyon ve süreklilik 
kaygı düzeyleri arasında anlamlı ilişki mevcut değilken (p>0.05), durumluluk kaygı düzeyleri arasında an-
lamlı ilişki mevcuttur. Bebeğinin hastanede yatış süresi fazla olan, bebekleri ile ilgili bilgi alamayan ve be-
beğin bakımına katılamayan annelerin durumluluk kaygı düzeyleri daha yüksektir. Sonuç: Çalışmada, bebeği 
YYBÜ’de yatan annelerin daha yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. Bebeği YYBÜ’de yatan 
anneleri kaygı düzeyini arttıran faktörler incelendiğinde ise hastanede yatış süresinin artması, annenin bebe-
ğinin bakımına katılmaması, bebeği ile ilgili yeterince bilgi alamaması gibi durumların varlığı belirlenmiştir. 
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Literatürde, bebeği YYBÜ’de yatan annelerin özellikle hemşirelerden bilgi almak istediği ve hemşirelerle 
daha rahat iletişim kurduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, hemşirelerin anneyi destekleye-
rek, bebeğinin bakımına katılımını sağlamasının, annelerin kaygı ve depresyon düzeyinin azalması ve bebeğin 
hastanede yatış süresinin minimum düzeye indirilmesi açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Hemşire, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SAĞLIK TARAMALARININ İNCELENMESİ  
(SAKARYA İL ÖRNEĞİ)

Enes IŞIKGÖZ, Çetin YAMAN

Toplumun sağlığını geliştirmek ve korumak ülkelerin vazgeçilmez politikaları arasındadır. Bu anlayış, 1978 
yılında yayımlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne üye ülkeler tarafından onaylanmış bir uluslararası sağ-
lık sözleşmesi olan Alma-Ata Bildirgesi’nde “Temel Sağlık Hizmetleri” kavramı olarak tanımlanmış; kapsamı 
içerisinde de “bir toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunları, bunların önlenmesi ve denetimi ile ilgili 
konularda halkın eğitilmesi” hususu vazgeçilemez hizmetler arasında yer almıştır (Sağlık Bakanlığı, 2008). 
Yaşamın her dönemi toplum sağlığı açısından önemli olmakla birlikte çocukluk çağı özel ilgi gerektiren bir 
dönemdir. Çünkü çocukluk çağında yavaş başlayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesi, bu dönemde ya-
pılan taramalar ile mümkün olabilir (Çelik, 2009). Bireylerin aile kurumundan sonra tanıştığı en önemli ku-
rumların başında okul gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliğine 
göre; 37-66 ay arası çocukların devam ettiği eğitim kurumları anaokulu, 48-66 ay arası çocukların devam 
ettiği eğitim kurumları ise ana sınıfı olarak adlandırılmakta, çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini 
ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak okul öncesi eğitiminin amaçları arasında sayılmıştır (MEB, 2004). 
Bu kapsamda ülkemizde MEB ve Sağlık Bakanlığı arasında 24/04/2006 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı 
Hizmetleri İşbirliği Protokolü” gereğince her yıl okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri aile hekimle-
ri tarafından sağlık muayenelerinden geçirilmektedir. Öğrencilerin sağlık muayeneleri ilgili protokol gereği 
okul yönetimi, öğretmenler ve veli işbirliği içerisinde sağlanmakta, muayene bulguları “Okul Sağlığı Öğrenci 
Muayene Formu” na işlenmektedir. Bu bulgular doğrultusunda ileri uzmanlık veya önlem alınması gerektiren 
tanılamalar için gerekli önlemlerin alınması öğrenci ve toplum sağlığı açısından önemlidir. Erken çocukluk 
döneminde ortaya çıkabilen yaygın sağlık sorunlarının sağlık tarama bulgularına göre ortaya çıkarılması araş-
tırma açısından önemli görülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan 
öğrencilerin okul sağlık tarama sonuçlarının incelenerek öğrencilerin sağlık problemlerini değerlendirmektir. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı Sakarya ilinde resmi 
okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve tesadüfî örnekleme yoluyla belirlenen 55 erkek öğrenci ve 57 
kız öğrenci olmak üzere toplam 112 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri aile hekimlerince muayenesi 
yapılan öğrencilerin öğretmenleri tarafından dosyalanan “Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Form” larından elde 
edilmiştir. Tespit edilen sağlık problemleri; Kan basıncı, göz sağlığı, ağız ve diş sağlığı, kulak, burun ve boğaz 
[KBB] sağlığı, ortopedik sağlık, ruhsal uyum durumu ve akut ve patolojik sağlık problemleri başlığı ile 7 grup 
altında toplanmıştır. Verilerin analizinde öncelikle verilerin normallik dağılımına bakılmış, buna göre t-Testi 
ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Değişkenler arası farkın kaynağının belirlenmesinde Post-Hoc Çoklu 
Karşılaştırma Testlerinden Bonferroni testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerden; % 24,1 (27 kişi) 100-109 
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cm arası, % 56,3 (63 kişi) 110-119 cm arası, % 17,9 (20 kişi) 120-129 cm arası, % 1,8 (2 kişi) 130 cm ve üzeri 
boy uzunluğuna sahiptir. Yine öğrencilerin; % 2,7’si (3 kişi) 10-15 kg arası, % 47,3’ü (53 kişi) 16-20 kg arası, 
% 41,1’i (46 kişi) 21-25 kg arası, % 6,3’ü (7 kişi) 26-30 kg arası, % 2,7’ sinin ise 31 kg ve üzeri ağırlığa sahip 
oldukları görülmüştür. Öğrenci grubunun sağlık tarama formlarından elde edilen toplam sağlık problemi 133’ 
tür. En çok görülen sağlık problemi % 25,56 (34 öğrenci) ile ruhsal uyumsuzluk, en az görülen sağlık problemi 
ise % 0,75 (1 öğrenci) ile yüksek kan basıncıdır. Saptanan diğer sağlık problemleri ise sırasıyla şöyledir; % 
18,80 (25 öğrenci) göz ve [KBB], % 15,79 (21 öğrenci) ağız ve diş, % 15,04 (20 öğrenci) akut ve patolojik, % 
5,26 (7 öğrenci) ortopedik sağlık problemleridir. Cinsiyete göre öğrencilerin sadece “Akut ve Patolojik” sağlık 
problemlerinde kız öğrencilerin lehine fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p<.05), erkek öğrencilerin 
daha fazla akut ve patolojik sağlık problemlerine sahip olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre öğrencilerin diğer 
sağlık problemlerinde ise anlamlı bir farklılaşma saptanmamıştır (p>.05). Yine öğrencilerin boy ve ağırlık 
değişkenlerine göre sağlık problemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). İliş-
kisel olarak öğrencilerin boy ve ağırlıkları ile sadece KBB sağlık problemleri arasında negatif yönde zayıf bir 
ilişki bulunmuş (r=-,179; p<.05) boy ve ağırlık ile diğer sağlık problemleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulun-
mamıştır (p>.05). Sağlık problemlerinin birbiri ile olan ilişkisi incelendiğinde; Akut ve patolojik sağlık prob-
lemleri ile KBB sağlık problemleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (r=,243; p<.05), yine akut ve patolojik 
sağlık problemleri ile ortopedik sağlık problemleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki (r=,221; p<.05)’ nin 
olduğu görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: Sağlık taramaları sağlanan okul öncesi öğrencilerde en çok saptanan 
sağlık probleminin ruhsal uyumsuzluk durumu olduğu dikkati çekmektedir. Benzer çalışmalarda, bu davranışı 
gösteren çocukların uyumsuzluk durumunu önceden edinmiş olduklarını ve bu problemlerin altında yatan 
çoğu nedenlerin anne ve babaların tutumları olduğu, bir kısmında ise bu tür problemlerin okulda geliştiğini ve 
buna öğretmenlerin neden olduğu vurgulanmıştır (Kök vd., 2008). Çünkü çocuklarda görülen bazı uyumsuz 
davranışlar, yanlış alışkanlıklar ve yanlış eğitim sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Başta aile ve yakın çevre ol-
mak üzere öğretmenler ve toplumun diğer bireylerinin yanlış yaklaşım ve eğitimleri çocuğu bazı ruhsal sıkıntı-
lara sürükleyebilmektedir (Nazik, 2003). Sağlık taramalarında göz ve KBB rahatsızlıkları yine en çok görülen 
sağlık problemleridir. Okula başlamadan önce çocukların göz sağlığının ebeveynlerince fark edilmemesi veya 
ihmal edilmesinin bu sonucu doğurduğu düşünülmektedir. Buda okul sağlık taramalarının okul öncesi dönem-
de başlamasının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Çocukluk çağında en sık geçirilen enfeksiyon hastalıkları 
akut solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) alt ve (ÜSYE) üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bunların çoğu 
üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) şeklinde gelişmekte olup (Lifemed, 2016) KBB sağlık problemleri-
nin de artmasına yol açmaktadır. Doğum öncesi ve doğum anında yaşanan problemler dışında ortopedik sağlık 
problemlerine sıklıla rastlanılmasının nedeni okul öncesi dönemde çocukların daha çok kazalara maruz kalma-
larıdır. Çocukların kazalara yatkın olmalarının sebepleri ise düşünmeden davranma, hareket etme isteği, birçok 
hareketi aynı anda yapamama, kas gelişiminin ince ve küçük hareketleri yapacak seviyede olmamaları olarak 
sırlanabilir (Güngör vd., 2004). Okul öncesi öğrencilerinin sağlık taramalarının değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmış olan bu çalışmada; sağlık tarama faaliyetlerinin önemini bir kez ortaya çıkarmakta, bireylerde oluşa-
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bilecek daha büyük sağlık problemlerinin farkına varılmasında ve önlenmesinde ailelere ve sağlık kurumla-
rına büyük yararlar sağlamaktadır. Çalışmanın daha geniş bir örneklem grubu ile yapılarak tespit edilen sağ-
lık problemlerinin ayrıntılı olarak işlendiği okul öncesi öğrencilerine yönelik bir sağlık haritası oluşturabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sağlık, Çocuk, Okul Öncesi, Sağlık Taramaları
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ORTA YAŞ SEDANTER KADINLARDA OKSİJEN SATÜRASYON DÜZEYLERİNİN VÜCUT KİT-
LE İNDEKSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN

Dengesiz beslenme ve hareketsizlik sonucu oluşan aşırı kilo son yıllarda tüm dünyayı tehdit eden bir hastalık 
haline gelmiştir. Bir insanın aşırı ya da normal kilolu olup olmadığını o kişinin vücut kitle indeksi sonucundan 
belirleyebiliriz. Vücut kitle indeksi WHO tarafından onaylanan ve kilo/boy² hesaplama sonucunda ortaya çı-
kan değerdir. Ancak VKİ ölçümünde yaş, cinsiyet, kas kitlesi ve hamilelik gibi etkenler çok önemlidir. Çünkü 
bu tür durumlardan herhangi birinin olduğu bireylerde VKİ doğru sonuç vermez. Dünyada sıklığı giderek artan 
ve aşırı kilo sonucu oluşan obezite gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Koroner arter 
hastalığı (KAH)’nın oluşmasında obezite önemli bir risk faktörü olmaktadır (Janssen ve ark., 2002). Canlılar-
da; solunum, kan basıncı, nabız ve vücut ısısından oluşan yaşam bulgularına son yıllarda oksijen satürasyonu 
da dahil olmuştur. (Simon v Clark, 2002). Oksijen satürasyonu (oksijen doygunluğu) seviyesi oksijen doygun-
luğuna ulaşmış hemoglobin miktarı demektir. Oksijen satürasyonunun deniz seviyesinde kandaki normal dü-
zeyi SpaO2 %94 (%95-99) civarlarında olmaktadır (Kratz ve Lewandrowski, 1998., O’driscoll ve ark., 2008). 
Literatürde oksijen satürasyonunun egzersizle ilgili çalışmalar yer almakta ancak vücut kitle indeksi ile SpO2 
arasındaki ilişkiye dair çalışmalar bulunmamaktadır. Çalışmamızın artan vücut kitle indeksi sonucunda ortaya 
çıkan obezitenin metabolizmada yarattığı etkilere paralel olarak SpO2 meydana gelen desatürasyon düzeyleri 
incelenme sonuçlarının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı oksijen saturas-
yon düzeyleri ile vücut kitle indeksi değerleri arasındaki ilişki düzeylerinin incelenmesidir. Metod: Araştırma-
ya, Gaziantep il merkezinde ikamet eden ve ev hanımı olan 200 bayan gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya 
katılan bayanlar ölçüm protokolleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiş ve ölçümlerden 24 saat öncesinde 
alkol vb. içecekleri almamaları hususunda uyarılmışlardır. Deneklerin boy ölçümleri, 0.01 hassaslık derecesine 
sahip stadiometre (SECA, Almanya) ile ölçme tekniğine uygun olarak alınmıştır (Lohman ve ark., 1988). De-
neklerin vücut ağırlıkları, 0.1 kg hassaslık derecesine sahip (SECA, Almanya) marka elektronik baskülle ölçme 
tekniğine uygun (şort, tişört) olarak ölçülmüştür. Deneklerin VKİ değerleri, ağırlık/boy2 formülünden faydala-
nılarak elde edildi (Ergün ve Ertan, 2004). Oksijen satürasyonu ölçümleri pulse oksimetre cihazıyla (Spirolab 
III, Medical International Research) yapılmıştır. Ölçüm hata paylarını en aza indirmek için deneklerin ölçüm 
yapılacak olan tırnaklarında tırnak cilası ve oje, ölçümleri kısıtlayıcı maddeler varsa bunların temizletilmesine, 
ölçüm yapılan ortamın aydınlatılmasında parlak floresan lambalar kullanılmamasına dikkat edildi. Deneklerin 
ölçümler yapılmadan önce dinlenmeleri sağlandı ve daha sonra oksimetre probu deneklerin işaret parmakları-
na yerleştirildi (Hakverdioğlu, 2007., Andersson ve ark., 2002). Her deneğin ölçümü 10 dakika süre ile alındı 
(Çalışkan ve ark., 2008). Verilerin normallik dağılımına göre parametrik testler kullanılmıştır. Oksijen satüras-
yonunun vücut kitle indeksine göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. Farklı-
lığın hangi vücut kitlesinden kaynaklandığını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi 
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uygulandı. Bu çalışmada, hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan deneklere 
ilişkin oksijen satürasyonunun vücut kitle indeksine göre karşılaştırılmasında, vücut kitle indeksi 35 ve üzerin-
de olan deneklerin oksijen satürasyon değerleri, vücut kitle indeksi 30-34,9 olan, 25-29,9 olan, 24 ve daha az 
olan deneklerin satürasyon değerlerinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). Aynı zamanda, vücut 
kitle indeksi 24 ve daha az olan deneklerin oksijen satürasyon değerleri vücut kitle indeksi 30-34,9 ve vücut 
kitle indeksi 35 üzeri olan deneklerin oksijen satürasyon değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur 
(p<0,05). Tartışma ve Sonuç: Obezlerde görülen fast food tarzı beslenme sonucunda oluşan yeme alışkanlık-
ları, damar hastalıkları gibi organik problemler sebebiyle oksijen satürasyonunda oluşan dengesizlikler ile 
birlikte, oksijenin ve glikozun yeterli düzeyde beynimize gitmemesi sonucu zaman içinde insanlarda düşünce 
bozukluklarına görülmektedir. Aşırı kilo, özellikle endokrin ve kardiovasküler sistem başta olmak üzere vücu-
dun tüm organlarına zarar vererek çeşitli bozukluklara sebep olmakta ve daha da ileri safhalarda hatta ölümlere 
yol açmaktadır. (Sugerman, 1992). Oksijen saturasyon düzeyi ile ilişkili olan obstrüktif uyku apne sendromu 
(OSAS) obez hastalarda sık görülmektedir. OSAS’lı hastalarda üst solunum yollarında soluk almayı güçleşti-
ren fiziksel bir engel oluşmaktadır. Nefes alıp verme yani solunumda meydana gelen periyodik duraksamalar 
kanımızdaki oksijen seviyesinin düşmesine sebep olur (Browman ve ark., 1984., Smith ve ark., 1985., Suratt 
ve ark., 1987., Thomas ve ark., 1989., Wittels ve İTTELS, E., VE Thomson, 1990). Hava akımında görülen 
bu düşüşler oksijen satürasyonunda yaklaşık % 3-4’lük kayıpların meydana gelmesine sebep olmaktadır (Fair-
banks, 1994). OSAS’lı hastaların ¾’ünün obez olduğu gösterilmiştir (Smith ve ark., 1985). OSAS’lı hastalarda 
yapılan çalışmada yüksek vücut kitle indeksi olan hastaların, kilo verdikten sonra üst hava yollarının yapısından 
çok fonksiyonunda olumlu değişiklikler saptanmıştır (Rubinstein ve ark., 1988). OSAS’lı hastalar üzerinde ya-
pılan bir çalışma sonucunda apne hipopne indeksindeki artış ile kilo artışının yakın ilişkili olduğu görülmüştür 
(Paul ve ark., 2000). Buda bize aşırı kiloya bağlı vücudumuzda oluşan komplikasyonlar sonucunda oksijen 
satürasyon düzeylerinde değişiklikler olacağını göstermektedir. Ayrıca obez kişilerde daha çok görülen KOAH 
(Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)’nda nefes almayı zorlaştıran ve solunum için önemli olan hava yollarını 
tıkayan birçok akciğer hastalıklarını içine alan bir durum meydana gelmektedir. Bu durumdan şikayetçi olan 
tüm hastalarda desatürasyon durumları görülecektir. Obezite ile yakın ilişkisi olan astım hastalığı üzerine ya-
pılan bir çalışmada da çalışmada astımlı hastaların %76’sının şişman ve obez olduğu görülmüştür (Başyiğit 
ve ark., 2004). Literatürdeki çalışmaları incelediğimizde, çalışmamızda çıkan vücut kitle indeksi değerleri ile 
oksijen satürasyon düzeyleri karşılaştırma sonuçlarının literatür bilgileri ve çalışmaları ile paralellik göster-
diğini görmekteyiz. Sonuç: Oksijen satürasyon düzeyindeki desatürasyon etkilerinin düzeltilmesine yönelik 
tedavi yöntemleri kapsamında düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile vücut kitle indeksinde meydana gele-
cek azalmalarla birlikte oksijen satürasyon düzeylerinde olumlu düzelmeler meydana geleceği kanısındayız.  
 
Anahtar Kelimeler: Sedanter, Oksijen Satürasyonu, Vücut Kitle İndeksi
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BİR METAFOR ÇALIŞMASI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK SERVİSİNE 
İLİŞKİN ALGILARI

Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Eşref DALÇİÇEK

Çağdaş eğitim sistemini benimseyen eğitim kurumlarının yapısında, üç hizmet alanı vardır: Öğretim, yönetim 
ve öğrenci kişilik hizmetleri (Koçak, 2007). Öğrenci kişilik hizmetleri, çağdaş eğitim anlayışının örgün eğitim 
etkinlikleri içine katmayı zorunlu gördüğü profesyonel bir hizmet grubudur (Yeşilyaprak, 2013). Bu hizmetler-
den biri olan rehberlik ve psikolojik danışma ise, bireye kendini ve çevresindeki olanakları tanıması, gizilgüç-
lerini geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için uzman tarafından yapılan düzenli 
bir yardım sürecidir (Bakırcıoğlu, 2006). Bireye uzmanlar tarafından yapılan bu yardım süreci, diğer eğitim 
kademelerinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de yer almaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında reh-
berlik hizmetlerini yürüten personel ise, psikolog, rehberlik uzmanı (Oktay, 2007) ya da rehber öğretmendir. 
Türkiye’de rehber öğretmenler, birkaç yıl öncesine kadar sadece ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerine 
atanmaktaydı. Rehber öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarına atanmaları ise, Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) tarafından ilk kez 2012 yılında yapılmıştır. Ancak 2014 yılında Danıştay tarafından okul öncesi eğitim 
kurumlarına rehber öğretmenlerin atanmasına son verilmiştir ve bu eğitim kurumlarında rehber öğretmen norm 
kadrosu da kapatılmıştır. MEB tarafından 2015 yılında okul öncesi eğitim kurumlarına tekrar rehber öğretmen 
kadrosu açılıp atanmaların yapılmasıyla birlikte, bir kez daha okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik hiz-
metleri sunulmaya başlanmıştır. Rehber öğretmen atamalarına ilişkin yaşanan bu süreç, okul öncesi eğitim ku-
rumlarında sağlanan rehberlik hizmetlerini anlamayı ve rehber öğretmenlere olan bakış açısını ortaya koymayı 
önemli ve gerekli kılmaktadır. Ancak alan yazın incelendiğinde okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 
rehber öğretmenlere ilişkin Türkiye’de yapılan çalışmaların çok az ve yetersiz olduğu görülmektedir (Eren, 
2014; Kardeş, 2014). Bunun için de bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik servisine ilişkin al-
gıları incelenerek, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin durumlarını anlamaya 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik servi-
sine ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmada, nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan 
ve mecazlar yoluyla veri toplama (Yıldırım ve Şimşek, 2013) olarak da bilinen metafor yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken amaçsal örnekleme çeşitlerinden tipik durum örneklemesi kullanıl-
mıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Diyarbakır il merkezindeki anaokullarında ve ilkokul bünyesinde yer 
alan ana sınıflarında görev yapan 32 okul öncesi öğretmeni yer almıştır. Veri toplama sürecinde Okul Öncesi 
Öğretmenlerinin Rehberlik Servisine İlişkin Algılarını Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Araştırma sonu-
cunda elde edilen veriler, içerik analizi yoluyla tanımlanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda ortaya çıkan 
bulgulara bakıldığında okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik servisine ilişkin sahip oldukları algılar, olumlu 
ve olumsuz olmak üzere iki kategoride toplanmaktadır. Olumlu algı kategorisi, 28 metafor ve altı alt temadan 
oluşmaktadır ve bu kategori okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik servisini gerekli ve önemli gören bakış 
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açılarını yansıtmaktadır. Olumsuz algı kategorisi ise 2 metafordan oluşmaktadır ve bu kategoride yer alan 
katılımcılar, rehberlik servisinin işe yaramadığını, yetersiz kaldığını ve bu servise psikologların bakması ge-
rektiğini düşünmektedirler. Tartışma ve Sonuç: Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, okul öncesi 
öğretmenlerinin sorunlarla karşılaştıkları durumlarda rehberlik servisinden yardım aldıkları/alabilecekleri so-
nucuna varılmaktadır. Ayrıca okul öncesi öğretmenleri, rehberlik servisini aydınlatan, geliştiren ve bilgi veren; 
sorunların dinlenildiği ve danışıldığı; problemlerin çözümü konusunda yol gösteren; acil ve kriz durumlarında 
müdahale eden ve okul – öğretmen – veli koordinasyonunu sağlayan bir birim olarak görmektedirler. Bu da 
okul öncesi dönemde rehberlik servisinin önemli ve gerekli olduğu anlamına gelmektedir. Rehber öğretmen/
psikolojik danışman, öğretmenlere yardım ederek hem onların iş yükünü azaltır hem de onlarla birlikte hareket 
ederek problemlerin çözülmesini sağlar. Acil bir durum esnasında rehberlik servisinin devreye girmesi, müda-
halenin zamanında yapılmasını sağlar ve sıkıntıların büyümemesi için gerekli desteği sunar. Rehberlik servisi, 
öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütür, bu çalışmalar sayesinde öğretmenlerin mesleki ve 
eğitim alanında gelişmesine ve onların aydınlanmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmen-
lerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi dönemde rehberlik hizmetlerini olumlu algıladıkları ve bu yüzden 
servisin önemli ve gerekli olduğunu düşündükleri söylenebilir. Bunun yanında çalışma grubundan sadece iki 
katılımcının rehberlik servisine yönelik olumsuz algıya sahip oldukları ve bu yüzden de servisin işe yarama-
dığını, yetersiz kaldığını ve bu kadroya da psikologların bakması gerektiğini düşündükleri ifade edilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenleri, Rehberlik Servisi, Metafor
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA YATAN BEBEKLERİN DEMOGRAFİK  
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Zeynep ÇİKENDİN, Duygu KES, Özlem ÖZTÜRK

Yenidoğan bebekler, anneden, gebelik döneminden, doğumdan ve doğum sonrası çevresel faktörlerden kay-
naklı nedenler ile yoğun bakım ünitelerinde bakım ve tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Anneden kaynaklanan 
nedenlerin başında ise anne yaşının küçük olması gelmektedir. Adölesan gebeliklerde; abortus, anemi, be-
bekte düşük doğum ağırlığı, konjenital anomali, müdahaleli doğum, preterm doğum riski gibi anne ve bebeği 
tehdit eden sorunların daha sık yaşandığı bildirilmiştir. Preterm doğumların bebek sağlığına olumsuz etki-
leri bulunmakta olup, prematüre bebekler yenidoğan birimlerinin en önemli hasta grubunu oluşturmaktadır. 
Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ise mortalite ve morbitide oranlarının diğer bebeklere göre daha yüksek 
olması nedeniyle, bu bebeklerin tedavi ve bakımının yoğun bakım ünitelerinde sağlanması gerekir. Yenido-
ğanlarda, özellikle pretermlerde immün sistem tam gelişmemiş olduğundan, yüksek riskli bebeklerdeki tanı 
ve tedaviye yönelik işlemlerin tümü enfeksiyon gelişim riskini arttırmaktadır. Bu da yenidoğanın ilave ba-
kım ve tedavi hizmetlerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca preterm yenidoğanların hipotermi, sarılık, 
beslenme ve solunum sorunları gibi nedenlerden dolayı hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğu bil-
dirilmiştir. Amaç: Bu çalışma, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin demografik özelliklerinin incelen-
mesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, 1 Şubat-1 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeği yatmakta olan 
56 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Karabük Üniversitesi Etik Kurulundan 
ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gerekli yazılı izinler alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, 
literatür bilgileri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu kullanılmıştır. Form, yeni-
doğana (16 soru) ve ebeveyne (10 soru) ait tanımlayıcı özellikler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 
Form, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin hasta dosyalarından ve sözlü onam alınan ebeveynlerinden 
elde edilen bilgiler doğrultusunda doldurulmuştur. İstatiksel analizler SPSS versiyon 18.0 yazılımı kullanı-
larak yapılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri ile 
incelenip, tanımlayıcı istatistik olarak sayı yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Normal dağılım 
özelliği gösteren değişkenler Student t testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılma-
sında Chi-Square/Fisher testi kullanılmıştır. Çalışmada p<0.05 değerinin olduğu durumlar istatistiksel olarak 
anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 56 
bebeğin %57.1’inin erkek, %94.6’sının tekil gebelik sonucu, %85.7’sinin sezaryen ile doğduğu saptanmıştır. 
Bebeklerin boy uzunluğu ortalaması 48.2±2.8 cm (40-52), baş çevresi 35.3±3.2 cm (26-48) olup, bebeklerin 
cinsiyeti ile boy uzunluğu ve baş çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 
Bebeklerin doğum ağırlığı ortalaması 2867±768 gr (1200-4710) olup, ortalama gebelik haftasının 30.0±2.5 
hafta (28-36) ve yatış süresi ortalamasının 9.1±9.6 gün (1-49) olduğu belirlenmiştir. Kız ve erkek bebekler 
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arasında doğum ağırlığı, gebelik haftası ve yatış süresi ortalaması olarak istatistiksel olarak anlamlı fark bu-
lunmamıştır (p>0.05). Bebeklerin doğum ağırlığı ile hastanede kalış süreleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 
doğum ağırlığı 2500 gramdan az olan bebeklerin hastanede kalış süreleri ortalamasının (11.6±11.1), doğum 
ağırlığı 2500 gramdan fazla olan bebeklerin hastane kalış süreleri ortalamasından (8.0±8.8) daha uzun ol-
duğu ancak aralarındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (t=1.292, p=0.202). Bebeklerin tıbbi tanıları 
incelendiğinde; %21.4’ünün respiratuvar distres sendromu, %16.1’inin hipoglisemi, %16.1’inin hiperbili-
rubinemi, %12.5’inin bronşit, %10.7’sinin pnömoni, %10.7’sinin sepsis, %7.1’inin mekonyum aspirasyonu 
ve %5.4’sinin nekrotizan enterokolit tanısı ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirlen-
miştir. Bebeklerin %7.1’inde ise konjenital anomali olduğu saptanmıştır. Bebeklerin %58.9’unun anne sütü 
ile beslendiği, anne sütü alan ve almayan bebekler arasında yoğun bakım ünitesinde yatış süresi olarak is-
tatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Annelerin tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde; yaş 
ortalamalarının 30.3±5(20-39) yaş olduğu, %73.2’sinin ilkokul mezunu, %98.2’sinin ev hanımı, %91.1’inin 
gebeliğe ilişkin bir sorun yaşamadığı, %98.2’sinin doğum sırasında ve sonrasında komplikasyon geçirmediği, 
%19.6’sının gebeliği boyunca sigara gibi bağımlılık yapıcı madde kullandığı ve %53.6’sının gebelik süresin-
ce doğum öncesi bakım aldığı belirlenmiştir. Tartışma ve Sonuç: Yenidoğan yoğun bakımda yatan bebekle-
rin demografik özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; çalışmanın yürütüldüğü tarihlerde 
yoğun bakımda yatan bebeklerin tamamının preterm doğum eylemi sonucu dünyaya geldiği belirlenmiştir. 
Yenidoğanların tıbbi tanılarında Respiratuvar Distres Sendromu (RDS)’nun ilk sırada yer aldığı görülmüş 
olup, RDS insidansının gebelik haftası azaldıkça arttığı düşünüldüğünde beklenilen bir sonuç olarak yorumla-
nabilir. Çalışmada sezaryen doğum oranlarının yüksek olduğu ve annelerin sadece yarısının gebelik süresince 
doğum öncesi bakım aldığı saptanmıştır. Preterm doğumun risk faktörleri arasında, anne yaşı, annenin mevcut 
hastalığı, gebelik sırasında sigara gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve doğum aralığı gibi anneye ait 
faktörler önemli yer tutmakta olup, anne sağlığı bebek sağlığını doğrudan etkilemektedir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda; hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını korumak için, gebelik öncesi ve/
veya sırasında kadınlara yönelik eğitim programlarının uygulanması önerilmektedir. Ayrıca, kadınların gebelik 
sırasınca yeterli doğum öncesi bakım almaları onların ve bebeklerinin sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan Yoğun Bakım, Bebek, Anne
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KADINLARIN PAP SMEAR YAPTIRMA DURUMLARININ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN  
BELİRLENMESİ

Meral KILIÇ, Esra ZENGİN, Sibel ÖZTÜRK

Serviks kanseri kadınlar için dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Her yıl dünyada 
470 000\’in üzerinde yeni vaka ve 233 400 ölüm görülmektedir. Serviks kanseri dünya genelinde kadınlarda 
görülme sıklığı açısından üçüncü sıradadır. Serviks kanseri önlenebilir bir hastalıktır, rutin pap smear testi 
ile serviks kanseri oluşumu öncesi değişikliklerin tanınması mümkün olmaktadır. Sonuç olarak serviks kan-
serinin tarama testi olarak kullanılan Pap smear testi, erken tanı ve tedavi olanağı sağlayarak bu hastalıktan 
dolayı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Birçok sağlık davranışı serviks kanseri riskini azaltmasıyla iliş-
kilendirilmektedir, ancak hiçbir sağlık davranışı servikal kanser morbidite ve mortalite oranını azaltmada pap 
smear testi kadar etkili değildir. Literatür incelendiğinde, kadınların serviks kanserin¬de pap smear yaptırma 
durumunu demografik ve sosyo¬kültürel çeşitli faktörlerden etkilendiği bildirilmiştir. Bu nedenle kanserde 
erken tanıya yönelik tarama hizmetlerinin bireylerin psikolojik ve sosyokültürel gereksinimlerine cevap veren 
bir yapı içinde sağlanması son derece önemlidir. Ayrıca kadınların pap smear yaptırma durumunu engelleyen 
sosyodemografik engeller ortadan kaldırılırsa kanserin erken tanılanması mümkün olacaktır. Amaç: Araştırma, 
Kadınların kadınların pap smear yaptırma durumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanım-
layıcı tipte yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma Aralık 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Türkiye’de 
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir ilde bulunan bir üniversite hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polik-
liniğinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini üniversite hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine 
başvuran 350 kadın oluşturmuştur. Örneklem seçilmeksizin evrenin tamamı çalışmaya dahil edildi. 18 yaşın-
dan büyük olan, cinsel aktif olan, daha önce serviks kanseri tanısı almamış olan, histerektomi ameliyatı geçir-
memiş, Türkçe okuma yazma bilen kadınlar çalışma grubunu oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Bilgi Formu” kullanıldı. Kişisel Bilgi Formu, araştırmacı tarafından 
literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sosyo-
demografik özellikleri ve ikinci bölümde pap smear ile ilgili bilgileri, pap smear yaptırma durumları ve bunu 
etkileyen faktörleri, servikal kansere yönelik riski algılamaları, içeren sorular yer almıştır. Veriler araştırmacı 
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşmeler yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. Etik kurul 
onayı ve ilgili kurumdan resmi izin alınmış, kadınların yazılı onamları ile gönüllü katılımları dikkate alınmış-
tır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımlar, ki-kare analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 350 
kadının 225’i (64.3) daha önce Pap smear yaptırmış, 125’i (35.7) bu testi hiç yaptırmamış olarak belirlendi. 
Kadınların yaş ortalamasının 37.79 ± 11.24 ve evlilik süresi ortalaması 2.05 ± 1.008 olduğu bulunmuştur. Pap 
smear yaptırma oranının 40-61 yaş grubunda, ortaokul mezunlarında, çalışanlarda, evlilik süresi 31-45 yıl 
arasında olanlarda, nulliparlarda yüksek olduğu bulundu. Pap smear yaptırma ile yaş ve evlilik süresi arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. (p<0.05) (Tablo1). Pap smear testini duyan kadınların %59.8’i, duy-
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mayanların %5.2’si bu testi yaptırdığını ifade etmiştir. İki grup arasında Pap smear yaptırma açısından istatis-
tiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=.000). Kadınların pap smear yaptırması gereken grubu 
yakın olarak evli kadınların yaptırması gerektiğini bildirenlerde yaptırma oranının yüksek olduğu bilmiyorum 
diyenlerde ise düşük olduğu bulunmuştur. Pap smear testinin jinekolojik kanser tanısı için kullanıldığını bilme 
ve ne sıklıkta kullanılması gerektiğini bilme oranının yüksek ve bilen ve her yıl yaptırması gerektiğini belirten 
kadınlarda test yaptırma oranının yüksek olduğu bulunmuştur. Kadınlar arasında bilgi düzeylerine göre Pap 
smear yaptırma açısından anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p=.000). Pap smear testi yaptırdığını belir-
tenlerin %62.9’ u yalnızca bir kez test yaptırdığı belirlenmiştir. Çalışmada kadınlara herhangi bir jinekolojik 
problemle karşılaştıklarında, muayeneye gitme konusundaki görüşleri soruldu ve elde edilen bulgularla, Pap 
smear yaptırma arasındaki ilişki incelendi. Herhangi jinekolojik şikayeti olduğunda jinekolojik muayeneye gi-
den kadınların %52.4’ünün sıkıntıları dayanılmaz olduğunda gidenlerin ise %33.3’ünün pap smear yaptırdığı 
belirlenmiştir. Kadınların jinekolojik muayeneye gitme ile Pap smear yaptırma durumları arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Tablo IV’de kendilerini serviks kanseri için riskli görenlerin tamamının, 
riskli görmeyenlerin %33.7’sinin, riski olup olmadığını bilmeyenlerin %25’inin Pap smear testi yaptırdığı bu-
lunmuştur. Kadınların kendilerini serviks kanseri için riskli görme durumları ile Pap smear testi yaptırma ara-
sında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=.000). Riskli olduğunu düşünenler, %64.9’unun enfeksiyon, 
%35.1’nin yakın çevrede kanser varlığı nedeniyle kendilerini riskli gördüklerini belirtmişlerdir. Sonuç/Tartış-
ma: Pap smear yaptırma oranının kadınların yaşıyla, evlilik süresiyle, pap smear hakkındaki bilgilerine göre, 
jinekolojik muayeneye gitme durumlarına göre ve kendilerini serviks kanseri için riskli görme durumuyla 
arttığı bulunmuştur. Kadınlarda erken tanı ile önlenebilecek kanserlerin başında serviks kanserleri gelmektedir. 
Pap smear testi ile erken dönemde tanı koyulabilmektedir. Bu yüzden sağlık personeli tarafından jinekolojik 
muayeneye gelen kadınlara erken tanının önemi ve düzenli sağlık taramalarının önemi vurgulanmalıdır. Ay-
rıca Pap smear testinin ne amaçla ve sıklıkla yaptırılması gerektiği ve öneminin anlatılması bu konuda sağlık 
eğitimlerinin yaygınlaştırılması, medyada tarama programlarına daha sık yer verilmesi ve etkili tarama prog-
ramlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Bu faaliyetler kadınların serviks kanseriyle ilgili bilinçlenmelerini ve 
düzenli sağlık taramaları yaptırmaları açısından faydalıdır. Böylece kanserde erken yakalama sağlanmış olur.  
 
Anahtar Kelimeler: Pap Smear, Servikal Kanser, İlişkili Faktörler
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TÜRK MÜZİĞİNİN GEBELİK VE YENİDOĞAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Fatma COŞAR ÇETİN, Ali TAN, Yeliz MERİH

Müzik farklı kültürlerde çok eski zamanlardan bu yana önemli bir yere sahiptir. İnsanların fiziksel, ruhsal, duy-
gusal ve manevi olarak kendilerini iyi hissetmelerinde son derece etkilidir. Günümüzde araştırmacılar, müzik ile 
sağlık prosedürleri arasında yakın bir ilişki olduğunu, sağlığın her alanında kullanılabileceğini, ağrısız, güvenli, 
ucuz ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. İslam medeniyeti tarihinde tasavvuf ekolü 
mensupları müzikle uğraşmış, özellikle psikolojik hastalıkların tedavisinde Türk müziğinin etkili olduğunu ifa-
de etmişlerdir. Gebelik normal bir süreç olmasına rağmen, birçok kadın bu süreçte emosyonel, fiziksel ve sosyal 
değişiklikler sebebiyle stres, ayrıca bebeklerinin sağlığı ve doğumdan sonraki yaşam tarzı değişikli sebebiyle de 
anksiyete yaşamaktadırlar. Müzik gebelerde stres ve anksiyeteyi azalttığı gibi prenatal dönemde dinlenen müzik, 
neonatal dönemde bebeği etkilemektedir. Fetüsün intrauterin dönemde duymaya alıştığı sesi doğumdan sonra 
yeniden duyması, bebek üzerinde rahatlatıcı etki oluşturmaktadır. Bebeklerin stresini azaltmakta, anne-bebek 
bağlanmasını artırmakta ve olumlu fizyolojik ve davranışsal değişikler meydana getirmektedir. Müzik terapi sa-
dece hastalıkların tedavisinde değil, sağlıklı bireylerde koruyucu davranışların oluşturulması açısından da önem-
lidir. İnsanlar kendi kültürünün müziğinden daha çok etkilenmekte ve daha sağlıklı bir iletişim kurabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Türk Müziği Makamı, Gebelik, Yenidoğan
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PRENATAL BAKIMDA GEBELİKTE EŞ ŞİDDETİNİN TARANMASI

Zeynep DAŞIKAN, Özlem DEMİREL BOZKURT

 
Eş şiddeti kadınlara karşı şiddetin en yaygın şeklidir. Gebelik sırasında ve perinatal dönemde kadının şiddete 
maruz kalması anne ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.Gebelik süresince eş tarafından uygu-
lanan fiziksel şiddetin direk sağlık sonuçları; yaralanma, düşük olasılığında, prematüre eylem veya doğumda 
artış, düşük doğum ağırlığı, gebelik ve doğum sonrası dönemde depresyon oranlarında artışı içermektedir. 
Dolaylı sağlık sonuçları ise alkol, madde kullanımı, antenatal bakım almama veya gecikme, gebelikte yeter-
siz kilo alımı, emzirme oranlarının düşmesidir. Ayrıca, ileri dönemlerde çocuğun istismara uğrama riski de 
artmaktadır. Gebelikte eş şiddeti yaygınlığı yaklaşık % 3 ile % 30 arasında değişmektedir. Kadın ve çocukta 
yarattığı olumsuz sağlık sonuçları nedeniyle gebelikte eş şiddetinin taranması gerekir. Gebelik bir kadının 
düzenli olarak sağlık hizmeti alacağı bir dönemdir. İdeal olarak gebelik süresince dört kez ve postpartum bir 
kez olmak üzere kadınlar sağlık personeli ile görüşecektir. Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) 
sağlık profesyonellerince prenatal bakımın her trimesterinde en az bir kez ve postpartum bakımda eş şiddeti 
açısından rutin olarak taramadan geçirilmesini önermektedir. Gebelikte şiddet tüm toplumlarda sıklıkla ya-
şanmasına rağmen sağlık çalışanları tarafından nadiren ele alınmaktadır. Sağlık profesyonelleri tarafından eş 
şiddeti tarama engelleri bildirilen 22 araştırmanın sistematik derlemesinde en fazla belirtilen engellerin; zaman 
kısıtlaması (%81.8), şiddeti tarama konusunda eğitim ve bilgi eksikliği (%68.2), şiddet mağdurlarına yardım 
etmek için kaynakların ve personelin yetersiz olması (%63.6) belirtilmiştir. Şiddet Tarama Araçları: Birçok sağ-
lık profesyoneli gebelikte eş şiddetini belirlemede tek soru içeren şiddet taraması yapmaktadır. Fakat son çalış-
malarda bu tek soruluk taramalardan ziyade standardize edilmiş ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır.Gebelikte 
eş şiddeti taramasında kullanılan şiddet tarama araçlarının başlıcaları şunlardır: Conflict Tactics Scale(CTS)- 
Çatışma Yöntemleri Ölçeği: Aile içi şiddeti ve eş şiddetini ölçmek için kullanılan eski bir ölçektir. CTS ölçeği 
yargılama, psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet içeren üç alt gruptan oluşmuş ve toplam 35 soru içermektedir. 
CTS ölçeğinin Turhan (2005) tarafından Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. CTS 
ölçeği daha sonra şiddetin diğer boyutlarını içeren sorular eklenerek revize edilmiştir. “Yeniden Gözden Ge-
çirilen Çatışma Yöntemleri Ölçeği” (The Revised Conflict Tactics Scales=CTS 2) şiddet varlığı, şiddetin tüm 
biçimlerini içeren (psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel) 5 alt grup ve toplam 74 sorudan oluşmaktadır. CTS 
ölçeği, gebelik öncesi 12 ay içindeki olaylar ve gebeliğin başından beri olan olaylar hakkında sorular içermek-
tedir. Index of Spouse Abuse (ISA)- Eş istismar indeksi: Bu indeks 30 sorudan oluşmakta ve kadının eşi veya 
partneri tarafından uygulanan fiziksel ve fiziksel olmayan şiddetin yoğunluğunu ölçmektedir. Ölçekte her bir 
maddeye 1-5 arasında puan verilmektedir. Ülkemizde Arıkan ve arkadaşları (1989) tarafından ISA’nin geçerlik 
ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. CTS2 ve ISA tarama araçlarının, kısa ve pratik olmaması, klinik ortamlar-
da kullanımında zaman kıstlaması olması nedenleriyle kullanımda başarısız olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda 
son yirmi yılda gebelikte eş şiddeti taraması ve sağlık bakım hizmetlerinde kullanımı için kısa ölçüm araçları 
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geliştirilmiştir. Gebelikte eş şiddeti tarama çalışmalarında yaygın olarak kullanılan kısa tarama araçları şunlar-
dır: Abuse Assesment Screen (AAS)-İstismar Belirleme Taraması: AAS gebelik sırasında kadına karşı işlenen 
istismarı/şiddeti tespit etmek için geliştirilmiş ve 5 maddeden oluşmaktadır. Günümüzde hala kullanılan en 
eski kısa aile içi şiddet tarama aracıdır.Yönetim kolaylığı nedeniyle eş şiddeti ve aile içi şiddet taramasında 
prenatal bakım kliniklerinde, obstetri ve jinekoloji polikliniklerinde, doğum kliniğinde ve aile sağlığı hizmet 
birimlerinde yaygın kullanılmaktadır. Hurt, Insult, Threaten, Scream (HITS )-Yaralama , Hakaret, Tehdit ve 
Bağırma : HITS tarama aracı hem fiziksel hem de sözel şiddeti tanımlayan dört sorudan oluşmakta ve 1-5 arası 
likert tipi puanlanmaktadır. Ölçekten 10 veya daha fazla puan alma, aile içi şiddetin varlığını göstemektedir. 
Birinci basamak bakım uygulamaları ve ayaktan poliklik hizmeti verilen birimlerde, erkek ve kadınlara uygu-
lanabilir. Women Abuse Screening Tool (WAST)-Kadın İstismarı Tarama Aracı: WAST tarama aracı duygusal, 
fiziksel ve cinsel istismarı ele alan sekiz sorudan oluşmaktadır. Yoğun çalışılan kliniklerde sekiz sorudan olu-
şan WAST’ın uzun olması ve uygulaması zor olduğundan, iki maddelik kısa form versiyonu (WAST-SF) geliş-
tirilmiştir. WAST ve WAST-SF tarama aracı aile hekimliği uygulamalarında kullanılmak için geliştirilmiş daha 
sonra acil servislerde, toplum sağlığı hizmetleri ve kadın sığınma evlerinde kullanılmıştır. Partner Violence 
Screen (PVS)-Eşe yönelik Şiddet Taraması: PVS aracı fiziksel şiddeti ve kadınların güvenlik algısını ele alan üç 
sorudan oluşmaktadır. PVS birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve acil birimlerde kullanılabilir. Prenatal ba-
kımda çalışan sağlık personeli, gebelik dönemindeki şiddet belirtilerine karşı dikkatli olmalı, şiddetin belirlen-
mesi ve önlenmesinde girişimlerde bulunmalıdır. Gebelikte eş şiddeti tarama araçları, prenatal bakım sürecin-
de sağlık personelinin gebelikte şiddeti deneyimleyen kadınları belirlemesinde önemli bir fırsat sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Eş, Şiddet, Tarama, Tarama Araçları, Prenatal Bakım
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BREAST CANCER AND INTEGRATIVE TREATMENT APPROACHES

Züleyha ŞIMŞEK YABAN, Ayla ERGIN

As it is in the world, breast cancer is a significant problem in terms of public health in Turkey and it is the most 
prevalent cancer type in women. According to the data in Globocan, published by International Agency for Re-
search on Cancer (IARC) in 2012, breast cancer appears to come ahead in Turkey, USA, IARCA and European 
Union countries in terms of prevalence among the five most prevalent cancer types. The use of complementary 
and alternative treatments is gradually increasing in many diseases, especially in cancer. Complementary and 
alternative treatments are usually the definition of a medical system, application or products;they are not a part 
of the traditional medical care.Integrative treatments mean the use of modern medical science together with 
one or more complementary therapy, whose effect and reliability is proved scientifically. Integrative treatments 
might be classified as body-mind applications (yoga, meditation, acupuncture, massage, hypnosis, hypnothe-
rapy, imagination techniques), energy field techniques (acupuncture, acupressure, reiki, therapeutic touch), 
natural products and biological agents (vitamins, herbal and fish oil). Complementary medicine is a treatment 
which is applied together with medical science. Alternative medicine on the other hand, is a treatment which is 
utilized instead of medical science.Integrative oncology is a field, which includes the collaboration of medical 
oncological care with complementary and integrative treatments. Many choices of treatment methods, such as 
surgical, radiotherapy, chemotherapy and hormonal, are being utilized in breast cancer treatment. However, 
side effects are frequently observed during the treatments of patients with breast cancer after chemotherapy 
(nausea, vomiting, asthenia, mucositis, gastrointestinal disorders), radiotherapy and surgical interventions (ne-
uropathic pain, scapular arthritis, lymphedema). Furthermore, bone and muscle pain, menopausal disorders, 
dyslipidaemia and gynecological problems emerge during hormonal treatments. Besides depression, sleep and 
anxiety disorders are frequently seen in patients. In complement with medical science, the usage of integrative 
medicine is becoming more prevalent in decreasing these treatments and their side effects,within the last 20 
years. Aim: Our aim in this review is to present the up to date integrative or complementary/alternative treat-
ment (CAT) methods for breast cancer patients in Turkey and in the world; andit is to develop new suggestions 
in terms of nursing roles in our country. Method: It is planned in the form of literature review. FINDINGS: 
The ratio of complementary or integrative medicine usage in cancer patients is declared to be between 33% 
and 47% around the world. In North America on the other hand, the ratio of the usage of complementary or in-
tegrative treatment methods change between 48% and 80%. The usage of alternative and integrative medicine 
by cancer patients is increasing gradually in the world. Owing to this reason, Society for Integrative Oncology 
(SIO) is established in USA in 2004, in order to develop integrative health care applications and to further 
their effects on the cancer patients. SIO prepared a new guideline in 2007 by starting out from the evidences 
emerged in this field. This guideline presents suggestions for doctors, health care professionals and patients 
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about complementary and alternative treatments along with scientific evidences. A guideline, regarding the 
usage of integrative treatment for breast cancer patients, is prepared by the association in 2014. Meditation in 
decreasing the mood and depressive symptoms (Level of Evidence A), music therapy in decreasing the anxiety 
before chemotherapy and radiotherapy (Level of Evidence B), yoga applications for increasing the quality 
of sleep and life (Level of Evidence A) and acupuncture in decreasing the exhaustion after cancer treatment 
(Level of Evidence C) is suggested in the aforementioned guideline. The information related with comple-
mentary and integrative treatments is yet limited in Turkey. National Oncology Association and Ministry of 
Health suggests the usage of “complementary and alternative treatment” term instead of “complementary and 
integrative treatment” term, for professionals. Therefore, complementary and alternative treatment terms are 
more often utilized in the studies instead of integrative treatment term. For instance, Yavuz et al. investigated 
the CAT (Complementary/Alternative Treatment) usage ratio in breast cancer patients in Turkey and a ratio of 
87% is found. In another study, it is stated that herbal treatments are preferred among CAT methods (98.4%), 
and it seems stinging nettle is the most preferred herb by a ratio of 83%. In Turkey, people mostly resort to 
herbal treatments (mostly stinging nettle) among other CAT methods. The other utilized methods on the other 
hand are prayer, religious applications and vitamin/special diets. In a study, where cancer patients from 14 
different countries participated in, Turkey stands in the second position among others in terms of CAT usage. 
Herbal treatment and medicine is the most prevalently utilized CAT method along with homeopathy, vitamins/
minerals, medicinal plants, spiritual treatments and relaxation techniques. Mistletoe in Switzerland, olive leaf 
paste in Greece, stinging nettle in Turkey and aloe vera in Serbia and Spain are preferred among herbal treat-
ments. Israel, Denmark, Italy, Greece, Iceland and Spain stand out in terms of relaxation techniques. Belgium, 
Turkey, Czech Republic, Switzerland, Italy, Spain and Greece stand out in terms of homeopathy. In addition 
to the studies related to complementary and alternative treatments, Traditional and Complementary Medical 
Applications Guideline was published in gazette #29158 in 27.10.2014 in Turkey. Moreover,Department of 
Traditional and Complementary Medical Applications is established in 11.11.2015 under Ministry of Health. 
In accordance with the aforementioned guideline, the authority to utilize methods such as homeopathy, hypno-
sis, reflexology and music therapy are given to doctors, dentists, psychologists and other health care profes-
sionals in CAT application centers. This regulation increased the interest in CAT. Results: Most of the cancer 
(especially breast cancer) patients apply to integrative treatment methods in order to decrease the effects of the 
disease, to prevent recurrence of the disease, increase the blood values and relax physiologically. Majority of 
the patients are satisfied with these treatment methods; however they do not share this information with doctors 
and nurses. Furthermore, since the health care professionals did not get adequate education in the field of in-
tegrative treatments, they cannot do effective consultancy. Therefore, it is required for health care professionals 
to get education in this field and to follow the up to date literature. More studies regarding the validation and 
reliability of the integrative treatment options should be planned. Other important matters in our country in the 
integrative approaches are for nurses to adopt the integrative approach terminology, to grant authority for its 
usage and to make it prevalent. Moreover, we think that preparation of guidelines, regarding complementary 
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and integrative treatments by associations, in this field for health care professionals and patients will be helpful.  
 
Anahtar Kelimeler: Integrative Treatment, Complementary and Alternative Treatments, Breast Cancer and 
Nursing 
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ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Mustafa TALAS, Nalan GÖRDELES BEŞER

Ergenlik dönemi, fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı bir dönemdir. Bu dö-
nemde ergen, içinde yaşadığı toplumun ve ailenin n beklentilerini yerine getirmek, gelecek planı yapmak zo-
rundadır. Bütün bu görevleri yerine getirmede ve sorunlarla baş etmede aldığı destek ve yardım oldukça önem-
lidir. Ancak olumsuz yaşam şartları ergenlerin bu görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini önlemektedir. 
Sorunlarıyla baş edemeyen, gelişimi için gerekli yardım ve desteği aşamayan ergen olumsuz davranışlara 
yönelmekte, bu davranışlar ise onun yasalarla başının derde girmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ergenin 
psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılamasına, yaşama uyum sağlamasına destek olmak, onun bir gün karşımı-
za suçlu birey olarak çıkmasını önleyecektir. Bu bağlamda, ergenlerin içinde bulunduğu psiko-sosyal ortamın 
değerlendirilmesi, bu ortamın onlara olan olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Amaç: Bu ça-
lışmada ergenlerin bireysel ve ailelerine ait özellikler, ergenlerin ruhsal durumları, aile süreçleri ve kullandık-
ları iletişim tarzları belirlenerek suça iten faktörlerin incelenmesi planlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evrenini; 
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Niğde Merkezinde yer alan İlköğretim Okullarının 7-8. sınıflarında 
ve Liseler eğitim gören yaklaşık 3500 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini belirlerken ayrıca 
bir yöntem uygulanmamış, çalışma kapsamında ölçekleri ve anketi doldurmayı kabul eden Bilgi Formunu ve 
Ölçekleri tam dolduran 2774 ergen örnekleme alınmıştır. Bu çalışma Mart 2012- Mart 2013 tarihler arasında, 
Niğde Üniversitesi Etik Kurulu, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nden gerekli izinler alındıktan sonra yapıl-
mıştır. Veri toplamak üzere ilgili kurumlara gidildiğinde ergenlerden yazılı izin (Aydınlatılmış Onam), öğret-
menlerden sözel izin (kurumlardan daha önce yazılı izin alındığı için) alınmıştır. İzin aşaması tamamlandıktan 
sonra projeye katılmayı kabul eden ergenlere anket ve ölçekler hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmayı kabul 
eden tüm ergenlere sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için Bilgi Formu, kullandıkları iletişim tarzını 
belirlemek için Kişilerarası İlişkiler Ölçeği, aile süreçlerini değerlendirmek için Aile Değerlendirme Ölçeği, 
ruhsal durumlarını belirlemek için Güçler ve Güçlükler Anketi (12-16 yaş arası ergenlere) ve Kısa Semptom 
Envanteri ( 14 yaş ve üzeri ergenlere) uygulanmıştır. Projede veriler bilgisayar ortamında SPSS (16.0) programı 
ortamında, ergenlerin sosyo-demografik özellikler ile ölçek puanları Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi ve 
Ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: İlköğretime devam eden ergenlerin; ergenlerin %88.2’ 
si 14-16 yaş grubunda olduğu, %52.7’sinin 7. sınıfa devam ettiği ve %57.0’sinin erkek olduğu belirlenmiştir. 
Liseye devam eden ergenlerin %90,6’sı 15-17 yaş grubunda, %29,2’si Lise 2 sınıfa devam eden, %56.6’sı kız 
öğrencidir. İlköğretime devam eden ergenlerin %3.9’u yasal sorunu yaşadıklarını, %9.1’i disiplin cezası aldı-
ğını ifade etmişlerdir. Liseye devam edenlerin ise; %2,0’sinin yasal bir sorunu olmuş ve %5.6’sı disiplin cezası 
almıştır. İlköğretime devam eden ergenlerin güçler ve güçlükler anketi puan ortalaması incelendiğinde duygu-
sal semptom (2.48±0.63) ve sosyal davranış skorunun (7.36±2.28) normal sınırlarda, davranış sorunları, dikkat 
eksikliği-aşırı hareketlilik, akran sorunları ve total güçlük skorunun yüksek olduğu bulunmuştur. Liseye de-
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vam eden ergenlerin Kısa Semptom Envanteri Alt Ölçeklerden aldıkları puan ortalamalarının normal sınırlarda 
olduğu, ancak Semptom Toplam İndexi’nden 28.31±14.14 puan aldıkları bulunmuştur. İlköğretime ve Liseye 
devam eden ergenlerin İlköğretime ve Liseye devam eden ergenlerin aile süreçleri değerlendirildiğinde en 
yüksek puanı “Gereken İlgiyi Gösterebilme Alt Ölçeği’nden aldıkları bulunmuştur. Ancak kesme noktası “2” 
olarak değerlendirildiğinde bütün alanlarda sorun olduğu söylenebilir. İlköğretime devam eden ergenlerden 
yasal sorun yaşayanların ve disiplin cezası alanların problem çözme, roller, duygusal tepki verebilme, gereken 
ilgiyi gösterebilme, genel işlevler alt ölçeklerden daha yüksek puan aldıkları ancak bu puan farkının istatistik-
sel olarak anlamlı olmadığı (disiplin cezası alanlarda, Problem Çözme, Roller ve Gereken İlgiyi Gösterebilme 
alt ölçeklerinde hariç) bulunmuştur (p>0.05). Liseye devam eden ergenlerden ise; yasal sorun yaşayan ve 
disiplin cezası yaşan ergenlerin sadece problem çözme alt ölçeğinde fazla puan aldıkları, diğer alt ölçeklerden 
ise beklenenin aksine yasal sorun yaşamayan ergenlerin daha fazla puan aldığı bulunmuştur. Ancak bu puan 
farkının sadece “Gereken İlgiyi Gösterebilme” alt ölçeğinde anlamlı bulunmuştur(p<0.05) İlköğretime ve lise-
ye devam eden ergenlerden yasal sorun yaşayan ve disiplin cezası alan ergenlerin hem Besleyici hem de Zehir-
leyici İlişki Tarzı Alt Ölçeğinden diğerlerine göre daha fazla puan aldıkları ve bu puan farkı Zehirleyici İlişki 
Tarzında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0.05). İlköğretime devam eden ergenlerde, yasal sorun ya-
şayan ve disiplin cezası alan ergenlerin; Duygusal Semptom, Davranış sorunları, Akran sorunları ve Total Güç-
lük Skoru daha yüksek, yasal sorun yaşamayan ve disiplin cezası almayanların ise; Dikkat Eksikliği ve Aşırı 
Hareketlilik Skoru ve Sosyal Davranış Skorunun daha yüksek olduğu, ancak bu puan farklarının istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı (sadece yasal sorun yaşama durumunda Sosyal davranış Skorunda anlamlı) bulun-
muştur. Liseye devam eden ergenlerde, yasal sorun yaşayan ve disiplin cezası alan ergenlerin “Kısa Semptom 
Envanteri” alt ölçeklerinin tamamından aldıkları puan ortalamaları yasal sorun yaşamayanlara göre daha yük-
sek olduğu ve bu puan farklarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Sonuç-Tartışma: 
Çalışmada ergenlerin ve ailelerinin bireysel özellikleri, sağlık durumları, iletişim tarzları incelenmiştir. Söz 
konusu bu bireysel özellikler arasında kalabalık aileye sahip olan, fazla kardeşe sahip olan, ebeveyn tutumları 
olumsuz olan, kronik hastalığı olan, alkol ve sigara kullanan, ruhsal sorunu olan, aile süreçlerinde sorun olan 
ergenlerin mevcut olması dikkati çekmektedir. Suça karışmış olan ergenlerle yapılan söz konusu çalışmalarda 
belirtilen bireysel özellikler ile bu çalışmadaki ergenin bireysel özellikleri birlikte incelendiğinde benzer özel-
likte olan ergenlerin olduğu göze çarpmaktadır. Diğer yandan disiplin cezası alan ve yasal problem yaşayan 
ergenlerin diğerlerine göre daha fazla ruhsal problem yaşaması, olumsuz ilişki tarzını daha fazla kullanmaları, 
aile içinde problem çözmede daha fazla sorun yaşamaları bu ergenlerin suça yatkın olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ergen, Aile, İletişim, Ruh Sağlığı, Suça İten Faktörler 
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AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ VE KULLANIM YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ

Mine AKBENK, Mehtap SÖNMEZ, Gürkan KIRAN

Aile planlaması; bireylere istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları için ailelere verilen hiz-
metlerin tümüdür. Nüfus değişimi, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, planlı gebelik ve çocuk sahibi olma 
doğrultusunda bilimsel yöntemlerin kullanılması süreci olarak değerlendirilmektedir. Aile planlamasını etkili 
bir şekilde uygulamayan ülkelerde aşırı doğurganlık ve riskli gebeliklere sık rastlanmaktadır. Aile planlaması ve 
eğitiminin anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı ve kontrollü gebelik, doğum sonu anne bebek sağlığı 
gibi birçok sağlık göstergesinin olumlu şekilde yönetilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu amaçla doğum 
kontrolü yöntemleri üzerine kişilerin bilgi düzeyini incelemek ve özellikle eğitim düzeyinin aile planlaması ara-
sındaki ilişkiyi değerlendirmek için Kahramanmaraş il ve ilçelerinde aile planlaması kullanım oranları ile ilgili 
15-49 yaş gurubu kadınların bilgilerine başvurulmuştur. Bu amaçla başvurulan kişilerin demografik özellikleri, 
doğurganlık öyküsü, korunma yöntemlerinden hangilerini bilip bilmedikleri, kullandıkları yöntemler için han-
gi kaynaktan bilgi aldıkları, yöntemi kullanırken karşılaştıkları sorunlar konusunda bilgiler elde edilmeye çalı-
şılmıştır. Anket uygulamasının sonunda aile planlaması konusunda hizmet almaya gelenlere eğitim yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile planlaması, Eğitim, Yöntemler
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TÜRKİYE’ DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILMIŞ 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Ayşe YÜCESAN, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Oya Nuran EMİROĞLU

Aile içi kadına yönelik şiddet tüm ülkelerde, sosyal, ekonomik, dini ve kültürel farklılık gözetmeksizin meyda-
na gelmesi sebebiyle global bir halk sağlığı sorunudur. Bu şiddet fiziksel saldırı, psikolojik taciz, sosyal istis-
mar, mali istismar ya da cinsel saldırı şeklinde olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada kadınların 
%35’ inin yaşamları boyunca en az bir kez şiddete maruz kaldığını belirtmektedir. Ülkemizde de kadınların 
%36-%57’sinin yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıkları bilinmek-
tedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sağlık personeline ve özellikle de hemşirelere görev düşmektedir. 
Önemli bir halk sağlığı problemi olan kadına yönelik şiddet halk sağlığı hemşireliği ve diğer hemşirelik alan-
larında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında ele alınan önemli bir konudur. Hemşirelik araştırmalarında 
şiddeti ele alan çalışmalar ve lisansüstü tez çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde kadına yönelik 
şiddet ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yüksek 
Öğretim Kurumu Tez Merkezi’ nden 01.02.2016-01.03.2016 tarihleri arasında “hemşirelik, şiddet, kadına şid-
det” anahtar kelimeleri ayrı ayrı ve birlikte kullanılarak 1985-2016 tarih aralığında tarama yapılarak hemşirelik 
alanında yapılmış, onaylanmış, Türkçe dilinde yazılmış ve erişime açık olan yüksek lisans ve doktora tezlerine 
ulaşılmıştır. Tezlerin nasıl inceleneceğine dair araştırmacılar tarafından veri toplama formu oluşturulmuştur. 
Veri toplama formunda tezin yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, tezin türü, yılı, amacı ve yöntemi 
(araştırma türü, örneklem, veri toplama araçları), bulgular, sonuç ve tezin yayına çevrilme durumu ile ilgili 
başlıklar yer almıştır. Bulgular: Tarama sonucunda kadına yönelik şiddet ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış 
tezlerin 2001-2013 yılları arasında yapıldığı ve toplam tez sayısının 14 olduğu saptanmıştır. Bu tezlerin %14.2’ 
si doktora ve %83.8’ inin yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür. Tezler Hacettepe Üniversitesi (%7.1), Selçuk 
Üniversitesi (%14.3), Ege Üniversitesi (%14.3), Gülhane askeri tıp akademisi (%7.1), Marmara Üniversi-
tesi (%35.8), Pamukkale Üniversitesi (%14.3) ve Haliç Üniversitesi’nin (%7.1) hemşirelik programlarında 
yürütüldüğü saptanmıştır. Doktora tezlerinin tamamının Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
Dalında yapıldığı saptanmıştır. Yüksek lisans tezlerinin ise %41.7’ sinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşi-
reliği Anabilim Dalında, %41.7’ sinin Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında ve %16.6’ sının da Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yapıldığı görülmüştür. Tezlerde sağlık çalışanları (hemşire, ebe, 
hekim) (%42.9), sadece kadınlar (%28.6), şiddet mağduru kadınlar (%14.3), hem sağlık çalışanları hem şid-
det mağduru kadınlar (%7.1), hem şiddet gören hem görmeyen kadınlar (%7.1) örnekleme dahil edilmiştir. 
Doktora çalışmalarının birinde kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele programı kapsamında farklı teknikler 
kullanılarak verilen eğitimin etkinliği değerlendirilmiştir. Diğer doktora çalışması ise şiddete maruz kalan 
kadınların acil servis hemşirelerinden beklentilerini, acil serviste çalışan hemşirelerin aile içi şiddete yönelik 
girişimlerini ve hemşirelik girişimlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yüksek lisans tez 



271

çalışmalarında sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddete ilişkin bilgi, davranış, tutum, görüş ve önerilerini; 
şiddetin yaşam kalitesi, üreme sağlığı, üreme sağlığı hizmetlerinden faydalanma, benlik düzeyi ve ruhsal duru-
ma etkisini; umutsuzluk, depresyon ve sosyo-demogragfik durum ile ilişkisini; nedenlerini; kadınların şiddete 
uğrama durumlarını, şiddete ilişkin bilgi düzeylerini ve görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Tezlerin %64.5’ 
i tanımlayıcı, %7.1’ i randomize olmayan deneysel, %7.1’ i niteliksel, %7.1’ i tanımlayıcı-karşılaştırmalı, 
%7.1’ i kesitsel ve %7.1’ i metodolojik türde yapılmıştır. Tezlerde literatür doğrultusunda hazırlanan anket 
formu, şiddete ilişkin tutum ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği, Şiddette Mesleki Role İlişkin 
Tutum Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, kadına yönelik aile içi şiddet 
kayıt formu, derinlemesine görüşme soruları yönergesi, Eş Dövmeye İlişkin Tutum Ölçeği, Hemşire Ve Ebe-
lerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Formu ve literatür bilgileri doğrultusunda 
oluşturulan tutum soruları formu kullanılmıştır. Tezlerin büyük çoğunluğunda hemşirelere mezuniyet önceki 
mesleki eğitimde kadına yönelik şiddet konularına yer verilmesi, mezuniyet sonrası sertifika programları-
nın oluşturulması, hemşirelerin şiddet durumunda ne yapabileceklerine ilişkin rollerin tanımlanması, şiddet 
mağdurlarına danışmanlık hizmeti vermeleri ve özellikle birinci basamakta şiddet mağdurlarının belirlenmesi 
yönünde önerilerde bulunulmuştur. Tezlerin %42.9’ u ulusal hakemli dergide, %7.1’ i uluslararası hakemli der-
gide yayınlanmış olup %50’ sinin ise yayınlanmadığı saptanmıştır. Sonuç: Son yıllarda kadına yönelik şiddete 
ilişkin lisansüstü tez çalışmaları artış göstermiştir. Ancak, çoğunluğunun tanımlayıcı olması, doktora düzeyin-
deki tezlerin sayıca az olması hemşirelik tezlerinde konu öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almadığını ve 
konuya olan ilginin yeterli olmadığını düşündürmektedir. Tezlerin makale olarak yayınlanmamış olması da 
önemli bir sorundur. Kadına yönelik şiddet önemli bir halk sağlığı sorunu olup cerrahi hemşireliği anabilim 
dalı, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği anabilim dalı ve halk sağlığı hemşireliği anabilim dalında çalışıl-
mış olmasına rağmen tezlerde ilgili anabilim dalları çerçevesinde önerilere rastlanmaması dikkat çekmektedir. 
Halk sağlığı hemşireliği Lisans ve Lisans Üstü eğitim programında şiddet halk sağlığı problemi olarak önemle 
ele alınmaktadır. Bu nedenle özellikle Halk Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında 
kadına yönelik şiddetin araştırma öncelikleri arasında ele alınması ve şiddetin önlenmesine odaklanan giri-
şimsel çalışmaların yapılması önerilebilir. Ayrıca, kadına şiddeti ele alan tezlerin ilgili kurum, kuruluşlarca 
desteklenmesinin araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, Hemşirelik, Doktora, Yükseklisans,Tez
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ  
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hande AÇIL, Dilek AYGİN, Özlem DOĞU

Hande AÇIL, Dilek AYGİN, Özlem DOĞU Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu Giriş ve Amaç: Meme 
kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümör olup, ölüm nedenleri arasında da ikinci sırada 
yer almaktadır. Türkiye Kanser İstatistiği’nin verilerine göre, 2013 yılı içerisinde kanser tanısı alan her 4 ka-
dından birinin meme kanseri olduğu ve bu oranın gün geçtikçe artacağı tahmin edilmektedir. Meme kanseri 
tanısı alan kadınların yaş durumlarına bakıldığında; %45’inin 50- 69 yaş arasında, %40’ının ise 25-49 yaş 
arasında genç nüfusu da etkilediği görülmektedir (Türkiye Kanser İstatistikleri 2016). Etiyolojisi bilinmemek-
le birlikte, kanser gelişimini arttırdığı öne sürülen risk faktörleri başlıcaları genetik, reproduktif, hormonal, 
yaşam şekli ve çevresel faktörler olarak belirtilmektedir (Gençtürk, 2013; Başak 2015). Meme kanserinde 
erken tanının hayat kurtardığı, kanserin tedavisini kolaylaştırdığı ve hastanın yaşam süresini uzattığı bilin-
mektedir. Bu nedenle Türkiye’de de dünyanın pek çok ülkesinde de meme kanserinin kontrolü için, Sağlık 
Bakanlığı, Üniversiteler ve meme sağlığı ile ilgili özel dernekler meme kanserinin erken tanı ve tedavisine 
yönelik farkındalık ve eğitim amaçlı birçok farklı program geliştirmektedirler. Meme kanserinin erken ta-
nısında, mamografi, klinik meme muayenesi ve KKMM’nin (Kendi Kendine Meme Muayenesi) yapılması 
gerektiği bilinmektedir (Özaydın 2009; Aslan ve Gürkan 2007; Nezar Hasan ve ark. 2015; Hajian Tilaki ve 
ark. 2015). Ancak Gangane ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çalışmada KKMM’ni kadınların sadece %4,5’inin 
uyguladığı ve bunlarında sadece %3.45’inin doğru şekilde uygulamayı yaptığını belirtmişlerdir. Bu nedenle 
sağlık ekibi içinde yer alan ve hastalarla sürekli iletişim halinde olan hemşirelere önemli sorumluluklar düş-
mektedir. Hemşireler eğitici ve destekleyici rolleri nedeniyle kendi sağlık sorumlulukları ile birlikte hasta ve 
sağlam bireylerin sorumluluğunu da taşımaktadırlar. Hemşirelerin erken tanı için önemli olan KKMM’ni her 
ay düzenli olarak yapmaları ve çevrelerindeki kadınlara öğretmeleri bu sorumluluğun bir parçasıdır (Karayurt 
ve ark. 2008; Ahmed et al. 2006). Bu amaçla çalışma; sağlık bakım ekibi içerisinde önemli bir yere sahip 
olan ebe ve hemşirelerin meme kanseri hakkında bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı. Materyal 
ve Metod: Bir kamu üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören lisans öğrencilerinde uygulanan ça-
lışma, tanımlayıcı ve analitik olarak tasarlandı. Veriler, demografik özellikleri içeren Bilgi Formu ve Stager 
tarafından 1993 yılında geliştirilen (alpha değeri 0,71), Başak tarafından ise 2015 yılında Türkçe geçerlilik 
ve güvenilirliği yapılmış olan “Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi “ (MKBT) ile yüz yüze görüşme 
tekniği ile toplandı. Bilgi testinde 20 adet bilgi sorusu (8 doğru ve 12 yanlış ifade) yer almaktadır. Genel 
bilgi ve tedavi edilebilirlik olmak üzere iki boyutu vardır. 1’den12’ye kadar yer alan sorular; meme kanseri 
konusundaki genel bilgileri; 13. sorudan 20. soruya kadar olanlar ise meme kanserinin tedavi edilebilirliği ile 
ilgili bilgileri içermektedir. Bilgi testinde yer alan sorulardaki doğru yanıtlar 5 ile çarpıldı ve toplam alınabi-
lecek en yüksek puan 100, en düşük puan 0 olarak hesaplandı. Puan arttıkça bilgi düzeyinin iyi olduğu şek-
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linde yorumlandı. Çalışma öncesi yüksekokul yayın alt komisyonundan ve müdürlüğünden yazılı izin alındı. 
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilere isteklilik/gönüllülük ilkesine uyularak çalışmanın amacı ve 
kendisinden ne beklendiği açıklandı gönüllü olan 344 öğrenci çalışma kapsamına alındı. Araştırmanın ve-
rileri SPSS 21 paket programı ile değerlendirildi. Bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama, standart sapma, 
faktör analizi, t-testi ve ANOVA kullanılarak verilerin analizi yapıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 
21.06±1.46 (min:19-max:32) olup, %84.9’u hemşirelik, %15.1’i ebelik öğrencisi, %85.8’i kadın, %14.2’si 
erkek ve %43,9’u 3.sınıftı. Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin çoğunluğu (%87.5) orta düzey gelire sahip 
olduklarını belirtti. Meme kanserinin kalıtım boyutu ele alındığında sadece %7.8’ nin ailesinde meme kanseri 
öyküsü bulunması sevindiriciydi. Büyük bir çoğunluğunun (%92.2) kendi kendine meme muayenesi ile ilgili 
bilgiye sahip olduğu, %60.8’inin KKMM yaptığı, sadece %25.9’unun ayda bir kez, diğerlerinin ise nadiren 
KKMM yaptığı veya hiç yapmadığı belirlendi. Öğrencilerin %88.7’si kendi kendine meme muayenesi ile 
ilgili eğitim aldığını, eğitim alanların çoğunluğu da (%88,9) eğitimi lisans derslerinde aldığını ifade etti. Öğ-
rencilerin meme kanseri ile ilgili sorulan sorulara verdikleri yanıtlara bakıldığında; belirti ve bulgulara (ele 
gelen kitle, şişlik, kanlı şeffaf akıntı, içe doğru çekilme, soyulma kabuklanma v.b.) doğru yanıt verme oranları 
%68,3 ile %98,5 arasında iken, meme kanseri risk faktörleri konusunda %56.1’i 12 yaşından önce menarj-50 
yaşından sonra menopoza girilmesinin riski arttırdığını, %67.7’si doğum kontrol hapları ile meme kanseri ara-
sında kesin ilişki olduğunu, %84.9’u kalıtıma bağlı meme kanserinden sorumlu iki gen (BRCAI, II) olduğunu 
doğru olarak yanıtladığı görüldü. Riskler konusunda yanlış verilen yanıtlara göre ise, %81.7’si memeye yapı-
lan biyopsilerin meme kanseri riskini arttırmadığını, %58.7’si de saç boyası ile meme kanseri riski arasında 
ilişki olduğunu ifade etti. MKBT alpha değeri 0,70 hesaplandı ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görüldü. 
MKBT toplam puanı 64,06±1,27 bulundu ve öğrencilerin meme kanseri konusunda orta düzeyde bilgi sahibi 
oldukları görüldü. Sınıf düzeylerine göre MKBT toplam puanı arasında anlamlı fark bulunmadı. 3. sınıfların 
MKBT puanları 2. ve 4. sınıfların puanlarından yüksek olduğu ancak bu yüksekliğin anlamlı olmadığı gö-
rüldü. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunanların MKBT puan ortalaması anlamlı olarak yüksek bulundu 
(p<0.05). KKMM hakkında bilgiye sahip olanların MKBT puanı, bilgi sahibi olmayanlara göre anlamlı olarak 
daha yüksek iken (p<0.05), gelir düzeyine göre farklılığın olmadığı görüldü (p>0.05). Tartışma ve Sonuç: 
Sonuç olarak öğrencilerin meme kanseri risk faktörleri ve tedavisi hakkında bilgilerinin orta düzeyde olduğu 
saptandı. Meme kanserinde erken tanı yöntemi olan KKMM hakkında bilgi düzeyleri artırılarak KKMM’ nin 
nitelikli yapılması sağlanmalıdır. Mevcut ders programlarına konu hakkında geniş yer verilmesi ve sağlık çalı-
şanlarının halk sağlığı görevleri de düşünülürse bilgi durumlarının arttırılmasının göz ardı edilmemesi gerek-
tiği düşünüldü. Meme kanseri hakkında farkındalığı artırmak için görsel-işitsel medya kullanılarak program-
lar düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarının halkı etkin bir şekilde bilinçlendirmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  
 
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Bilgi Düzeyi, Öğrenci 
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0-1 YAŞ İNFANTLARIN BESLENME ÖZELLİKLERİ VE MALNUTRİSYON DERECELERİNİN 
BELİRLENMESİ

Sevin ALTINKAYNAK, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Sümeyra TOPAL, Dilek KÖSE, Nursan ÇINAR

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yapılan epidemiyolojik araştırmalarla ilk altı ay sadece anne sütü 
ve yeterli süre verilmesinin bebeğin büyüme ve gelişmesindeki olumlu etkileri gösterilmiştir. Anne sütündeki 
bu olumlu etki içerdiği biyolojik bileşenlerle sağlanır. Biyolojik bileşenler sağlıklı olma ve infantın ayına 
uygun büyüme ve gelişimini sağlayan büyüme faktörleri ve immünolojik faktörlerdir. Formüla ile beslenen 
bebekler, anne sütü ile beslenen bebeklere göre daha çok kilo alırlar. Ancak bu büyüme doğal değildir. Anne 
sütünün tek başına altı ay, altı ay civarında tamamlayıcı beslenme ve yeterli süre anne sütü verilmemesi, beş 
yaştan küçük çocuklardaki ölümlerin üçte birine neden olan malnütrisyonda risk faktörlerindendir. Basit ant-
ropometrik ölçümlerle infantın beslenme durumu ve malnütrisyon derecesi belirlenir. Ağırlık, boy ve basit 
antropometrik ölçümler ve bunların yorumlanması beslenmenin değerlendirilmesinde objektif ve kantitatif 
yöntemler olup erken dönemde hafif ve orta derecedeki malnütrisyon tanısında çok önemlidir. Çünkü ağır 
malnütrisyonlu olguları tanımak kolaydır. Bu araştırma, 0-12 aylık infantların beslenme özelliklerine göre 
malnutrisyon derecelerini beirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Sakarya Ünversitesi Mediko Sosyal Merke-
zine 2004-2016 tarihleri arasında, başvuran toplam 829 olgu arasından 0-12 aylık 227 çocuğa ait kayıtlar 
retrospektif olarak incelendi. Doğum ağırlığı 2500 gr’ın altında olan, preterm , konjenital anomaliye ve kronik 
bir hastalığa sahip olan bebekler malnütrüsyon gelişimi yönünden risk faktörü olduğu için çalışmaya dahil 
edilmedi. Çalışmada çocukların beslenme özellikleri, ağırlık ve boyları kaydedildi. Yaşa göre ağırlık(Gomez 
sınıflarılması): (ölçülen ağırlık: yaşa-cinsiyete göre medyan ağırlık)x100 formülü ile hesaplandı. Yaşa göre 
ağırlıkları %90-110 arasında olanlar normal, % 75-89 arasında olanlar hafif, % 60-74 arasında orta ve %60’ın 
altında olanlar ağır malnütrisyonlu olarak kabul edildi. Beslenme özellikleri ( Anne sütü, formüla ve karışık 
beslenme) ile malnütrisyon derecesi arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş 
ortalaması 7.10±3.97 ay olup (min:1, max:12), 96 (%42.3)’u kız, 131 (% 57.7)’i erkek idi. Çalışmada toplam 
anne sütü alım süresi ortalaması 6.14±3.88 (min:0, max:12) idi. Olguların %35.2’si (n=80) ilk 6 ay sadece 
anne sütü alırken, %23.3’ü (n=53) anne sütü+formüla mama, %41.5’i (n=94) ise anne sütü +tamamlayıcı 
beslenmekte idi. Gomez sınıflamasına göre olguların %17.2’sinde (n=39) hafif-orta düzeyde malnütrisyon sap-
tandı. Olguların %82.8’i ise (n=188) normal tartıda idi. Anne sütü alım süresi azaldıkça malnutrisyon oranının 
istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek olduğu saptandı (X2=6.180, p=0.04). Tartışma ve Sonuç : Büyüme 
ve gelişme, çocuk sağlığının önemli bir göstergesidir. İnfant döneminde anne sütü ve zamanında kaliteli ta-
mamlayıcı beslenme sağlık, ideal büyüme ve gelişme için esastır. Büyümenin değerlendirilmesi malnütrisyon 
riski olan çocuğun erken tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Malnütrisyonu önlemek, özellikle po-
likliniklere getirilen çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi ile mümkündür. Basit antropomet-
rik ölçümlerle nutrisyonel tarama nadiren yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde, malnutrisyon oranlarının 
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yüksekliği yetersiz anne sütü alım süresi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda da olguların toplam anne sütü 
alım süresi 6.93±5.31 olup, %17.2’sinde hafif-orta düzeyde malnutrisyon saptanmıştır. Sonuç olarak, çocuk 
izleminde malnutriyonu önlemek amacıyla annelerin bilinçlendirilmesine, anne sütünün infant beslenmesinde-
ki yeri ve önemi vurgulanarak alımının teşvik edilmesine, kaliteli tamamlayıcı beslenmenin öğretilmesine ve 
konu ile ilgili eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik girişim ve politikalara önem verilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnfant, Beslenme, Anne Sütü, Malnütrisyon
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KADERCİLİK ALGISININ KADINLARIN MEME KANSERİNE YÖNELİK TUTUM VE  
DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Tülay KUZLU AYYILDIZ, Funda VEREN, Aysel KÖSE TOPAN

Kanser hem dünyada hem de Türkiye’de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan 
sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemidir. Kanser beraberinde taşıdığı 
fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya 
genelinde de kanser hastalığının yükü her geçen gün artış göstermektedir. Bununla birlikte, kanser mortalite 
ve morbidite oranları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve cinsiyet özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 
Meme kanseri dünyadaki ve ülkemizdeki tüm kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser 
türüdür. Meme kanseri dünyadaki tüm kadın kanserleri içinde %30-40 oranında görülmektedir. Meme kanse-
rinin görülme oranı Türkiye’de de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Türk kadınlarında meme kanseri tüm 
kadın kanserleri arasında %23.4 oranıyla en sık görülen kanserdir. Erken tanıya yönelik dünyada bilinen ve 
uygulanan en yaygın yaklaşımlar meme kanseri tarama programlarıdır. Bu programlarla bireylerin kansere 
yönelik farkındalık durumunun arttırılması, erken tanının öneminin anlaşılması ve uygun tedavinin yapılması 
sağlanmaktadır. Erken tanının sağlanması da bu konuda kadınların eğitimi, bilgilendirilmesi ve tarama prog-
ramlarının uygulanması ile olabilmektedir. Kanser kadercilik algısı kanser olduğunda ölümün kaçınılmaz ol-
duğu inancıdır. Kanser kadercilik algısı kanserden korunma ve tarama davranışları için psikososyal bir bariyer 
olarak değerlendirilmektedir. Kanser kadercilik algısı arttıkça meme kanseri tarama programlarına katılım 
azalmaktadır. Bu nedenle, kadınların meme kanserine yönelik kadercilik algılarının belirlenmesi yanlış inanış-
ları değiştirmeye ve kendilerine meme kanseri konusunda verilecek eğitimin etkinliğinin arttırılmasına odak-
lanan gelecekteki çalışmalara tutabilir. Amaç: Bu çalışma, kadercilik algısının ve diğer faktörlerin kadınların 
meme kanserine yönelik tutum ve davranışlarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel 
tipte tanımlayıcı-karşılaştırmalı bir araştırmadır. Çalışma Zonguldak İl Merkezi’nde bulunan 3 Aile Sağlığı 
Merkezi’nde yürütüldü. Araştırmanın çalışma grubunu 02.02.2015-02.04.2015 tarihleri arasında üç Aile Sağ-
lığı Merkezi’ne başvuran, 20 yaş ve üzerinde bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 894 kadın oluşturdu. 
Araştırmanın yürütülebilmesi için, Etik Kurul Komitesinden yazılı izin alındı (20/03/2015-37). Araştırmanın 
Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülebilmesi için Zonguldak Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan yazılı izin 
alındı. Kadınlara araştırmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verildi. Araştırmaya katılmayı kabul eden kadın-
lardan sözel onam alındı. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi For-
mu, Powe Kadercilik algısı ve Champion Sağlık İnan Modeli Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 16.0 
Windows programı (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak değerlendirildi. Kategorik değişkenler için sayı 
ve yüzde değerleri kullanıldı. Sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ± standart sapma olarak 
ifade edildi. Mann Whitney-U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Kruskal-
Wallis varyans analizinde alt gruplarının karşılaştırılmasında Bonferroni düzeltmeli ile Mann-Whitney U testi 
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kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında güven aralığında değerlendirildi ve p < 0.05 istatistiksel olarak an-
lamlı kabul edildi. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 33.70 ± 12.38’dir. Kadınların %43.4’ünün lise mezunu 
olduğu, %27.4’ünün çalıştığı, %51.4’ünün evli olduğu, %78.3’ünün çekirdek aileye sahip olduğu, %50.8’inin 
1 çocuğu olduğu, %59.6’sının gelirinin giderine eşit olduğu ve büyük çoğunluğunun (%85.1) sosyal güvencesi-
nin olduğu belirlendi. Kadınların %18.7’si menapoz dönemindedir. Kadınların %32.8’inin ailesinde bir kanser 
öyküsü ve %14.3’ünün ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmaktadır. Çalışmada, meme kanserinin tüm kan-
ser türleri arasında görülme oranının %43.7 olduğu belirlendi. Kadınların yarıdan fazlası (%66.7) kendi kendi-
ne meme muayenesi (KKMM) hakkında bilgi sahibidir. Kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilginin 
çoğunlukla televizyon, radyo, internetten elde edildiği (%47.6) ve bunu sağlık ekibinin takip ettiği (%43.2) 
tespit edildi. Kadınların yaklaşık %59.5’inin kendi kendine meme muayenesi yaptığı ve %45.9’unun kendi 
kendine meme muayenesini düzenli yaptığı, %12.1’inin meme problemi yaşadığı, %21.8’inin meme muaye-
nesi için hastaneye gittiği ve %63.4’ünün rutin meme muayenesi için hastaneye gittiği belirlendi. Kadınların 
önemseme/ciddiyet, sağlık motivasyonu, KKMM yarar ve KKMM öz-etkililik algıları orta düzeyde, duyarlılık 
ve KKMM engel algıları düşük düzeydedir. Çalışmada, kadınların meme kanserine yönelik tutum ve davranış-
larının kadercilik algısı, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, medeni durumu, aile tipi, ekonomik durumu, sos-
yal güvence durumu, menapoz durumu, ailesindeki kanser öyküsü, ailesindeki meme kanseri öyküsü, KKMM 
hakkındaki bilgisi, KKMM hakkındaki bilgi kaynakları, KKMM yapma durumu, KKMM yapma sıklığı, meme 
problemi yaşama durumu, hastanede meme muayenesi yaptırma durumu, sağlık personelinin meme muayenesi 
yaparken yaşadığı duygu, meme muayenesi yapan sağlık personelinin cinsiyeti ve sağlık inançlarından etkilen-
diği belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Çalışmanın temel bulgusu, kadınların meme kanserine yönelik tutum ve 
davranışlarının meme kanseri kadercilik algısından etkilendiğidir. Bu bağlamda, meme kanserine yönelik far-
kındalığın arttırılabilmesi ve erken tanı davranışlarının kazandırılabilmesi için kadınların kadercilik algılarının 
ve sağlık inançlarının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Meme Kanseri, Meme Kanseri Kadercilik Algısı, Sağlık İnancı
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GEBELERİN, GEBE EĞİTİM SINIFINA KATILMA DURUMUNUN FİZİKSEL  
AKTİVİTELERİNE ETKİSİ

Özlem DOĞU, Ebru ÇALIŞKAN, Döndü Sevimli GÜLER, Serhan CEVRİOĞLU,  
Ünal ERKORKMAZ

Sağlık üzerinde olumlu etkileri bilinen ve bir sağlıklı yaşam davranışı olarak kabul edilen fiziksel aktivitenin, 
özellikle kadınlar tarafından erkeklere oranla daha az önem verildiği bilinmektedir (Hu ve ark. 2001; Kitiş ve 
Gümüş 2015). Dünya yetişkin nüfusunun %60’ı ve genç nüfusun yaklaşık üçte ikisinin inaktif olduğu ve 
inaktif olan kişilerin de çoğunluğunun kadın olduğu bildirilmektedir (Gülcü ve ark. 2006). Son yıllarda ka-
dınlar, günlük yaşam aktiviteleri olan ev işleri gibi sınırlı aktiviteler yetersiz kalmaktadır. Gelişen teknoloji 
ile birlikte günümüzde ev hanımları ve çalışan kadınların fiziksel güç gerektiren ev işlerinde de azalma mey-
dana gelmiştir. Tekrar eden tek düze davranışlar sonunda enerji harcaması düşmekte, fiziksel inaktivitenin 
getirdiği sağlık sorunları kadınlar üzerinde yoğunlaşmaktadır (Althuizen ve ark. 2006). Fiziksel aktivite bel 
ve sırt kaslarını güçlendirdiği için doğum süresini kısalttığı, komplikasyonları önlediği, uterusun kontraksi-
yonlarını güçlendirecek oksijenlenmeyi sağladığı gibi gebeler için yararlı kabul edilecek faydaları olmakla 
birlikte gebe kadınların spor yapma oranının düşük olduğu da birçok çalışmada bildirilmiştir (Şentürk 2015; 
Althuizen ve ark. 2006; Symons ve ark. 2007). Son yıllarda hem anne hemde bebek sağlığı için, gebeliğin 
sağlıklı bir süreçte devam etmesi, doğum ve doğum sonrası komplikasyonların önlenmesi ve anne adayının 
doğuma hazırlanması amaçlı “Gebe Eğitim Sınıfları” açılmaktadır. Bu eğitimler süresince fiziksel aktivitede 
de vurgulanmakta ve uygulanmakta olup bu noktadan hareketle çalışmamızda, eğitim alan ve almayan gebe-
lerin fiziksel aktivitelerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu araştırma gebe eğitim ve da-
nışmanlık alan gebeler ile eğitim almayan gebelerin fiziksel aktivite düzeylerine ve eğitimin etkisini belirle-
mek amacı ile analitik bir çalışma olarak planlandı. . Araştırmanın evreni Sakarya il merkezinde bulunan bir 
eğitim ve araştırma hastanesine kayıtlı olarak takip gören, gebe eğitim programına alınan, araştırmaya katıl-
mayı kabul eden, 18-35 yaş arası, okuryazar ve iletişime açık olan, 3. trimestırda ve herhangi bir kronik has-
talığı olmayan gebeler idi. 1 yıl içinde eğitime tabi tutulan ve yaklaşık 500 gebe bulunmaktadır. Araştırma-
mızda gebe eğitim programına tabi tutulan ve seçim kriterlerine uyan tüm gebelere ulaşılması hedeflenmiş 
olup, aynı sayıda eğitim almamış gebelerin de gebe takip polikliniğinden rasgele belirlenerek araştırmaya da-
hil edilmesi planlanmıştır. Bildiride sunulan bulgular, planlanan araştırma grubunun ilk 75 gebesinden elde 
edilen verileri derleyen pilot çalışmanın sonuçlarıdır. Veri toplama aracı olarak; gebenin sosyo-demografik, 
sağlık öyküsü, gebelik hikayesi ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen araştırmacılar tarafından ilgili 
literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu ile Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa)-UFAA kullanıl-
mıştır. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Formu) yetişkinlerin fiziksel aktivite düzeylerini belirle-
mek amacıyla geliştirilmiştir.. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi geliştirme çalışmaları 1998 yılında 
Cenevre’de başlamıştır ve bunu 12 ülkede yapılan geçerlik güvenirlik çalışmaları izlemiştir. Hem kısa hem 
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de uzun formu bulunan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Craig ve arkadaşları (2003) tarafından ya-
pılmış olup ölçek kısa form test-tekrar test güvenirliği r=0.76, uzun formun ise r=0.81 olarak bulmuştur. 
Türkiye’de Öztürk’ün (2005) çalışmasında, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Form) test tekrar gü-
venirliği r=0.69, uzun form için r=0.64 olarak bulunmuştur. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa For-
mu) oturma, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktiviteler ve şiddetli aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi 
sağlamaktadır. Kısa formun toplam skorunun hesaplanması, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktivite ve şiddetli 
aktivitenin süre (dakikalar) ve frekans (günler) toplamını içermektedir. Oturma puanı (sedanter davranış dü-
zeyi) ayrı olarak hesaplanmaktadır. Bütün aktivitelerin değerlendirilmesinde her bir aktivitenin tek seferde en 
az 10 dakika yapılıyor olması ölçüt alınmaktadır. Bu hesaplamalardan ‘MET-dakika/hafta’ olarak bir skor 
elde edilmektedir (Craig ve ark. 2003). MET, metabolik eşdeğer anlamına gelir. Bir MET vücudun kg başına 
yaklaşık 3.5 ml oksijen tüketimine eşittir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi verilerinin analizi için aşağı-
daki değerler kullanılmıştır: Yürüme=3.3 MET, Orta şiddetli fiziksel aktivite=4.0 MET, Şiddetli fiziksel 
aktivite=8.0 MET. Kişisel bildirime göre temellendirilmiş MET hesaplamasına göre, fiziksel aktivitenin sıklı-
ğı ve şiddetine göre katılımcılar düşük, orta ve yüksek aktivite gruplarında sınıflandırılırlar (Pate ve ark. 
1995; http://www.ipaq.ki.se). Çalışmanın yürütülebilmesi için, kurumlardan gerekli izinler alınmış ve gönül-
lülük ilkesi göz önünde tutulmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul edenlerin sözlü ve yazılı onamları alınmış 
ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis 
testleri kullanılmış, bulular sayı ve yüzde ya da ortalama ve standart sapma biçiminde gösterilmiştir. İstatis-
tiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalama-
sı 26.00±3.93 idi, %40’ı lisans mezunu, %66.7’si ev hanımı, %78.7’si gelir durumunu “orta gelir grubu” ola-
rak ifade ettiği, %88’i çekirdek aile ve sadece %4’ü sigara ve alkol kullandığını belirtti. Araştırmaya dahil 
edilen gebelerin sağlık öykülerini belirlemek için sorulara verdikleri cevaplara bakıldığında; %96.0’ı gebeli-
ğinin planlı gerçekleştiğini, %56’sı gebeliği süresince kendini fiziksel olarak orta düzeyde aktif olarak gördü-
ğünü, %93.3’ü yine bu dönemde herhangi bi diyet uygulamadığını, %61.3’ü düzenli olarak günde 3 ana öğün 
beslendiğini ve %42.7’si ek olarak 3 ara öğün desteğini de uyguladıklarını belirtti. Gebelerin beden kitle in-
dekslerine (BKI) bakıldığında gebelik öncesi %56.0’ sı 18.5-24.8 arasında yani normal kilo aralığında iken, 
gebeliğin 3. tirmestirinde %46.7’si 25.0-29.9 aralığında olduğu ve DSÖ tarafından belirlenen gebeler için kilo 
alım sınırlarına uygun aralıklarda olduğu görüldü. DSÖ, gebelik öncesi düşük kiloda olanların (BKİ < 18.5 
kg/m²) toplam 12.5-18 kg, normal kiloda olanların (BKİ 18.5-24.9 kg/m²) 11.5-16 kg, fazla kiloluların (BKİ 
25-29.9 kg/m²) toplam 7-11.5 kg, obez olanların (BKİ > 30 kg/m²) toplam 5-9 kg kilo alması önermiştir (Çe-
lik 2012). Araştırmaya dahil edilen gebelerin %40’ının gebe eğitim sınıfına kayıt olduğu ve eğitimlerini ta-
mamladığı, %60.0’ının ise eğitim sınıfı aktivitesine katılmadığı belirlendi. Gebelerin UFAA ölçeği ile belirle-
nen fiziksel aktivite durumlarına bakıldığında; şiddetli fiziksel aktivite durumları eğitim alanların 
551.11±217.05 MET-dk\hafta iken, eğitim almayanların 502.86±247.50 MET-dk\hafta idi, orta şiddetli fizik-
sel aktivite eğitim alanların 537.04±444.96 MET-dk\hafta iken, eğitim almayanların 543.87±556.59 MET-dk\
hafta idi, yürüme fiziksel aktivite eğitim alanların 551.48±332.11 MET-dk\hafta iken eğitim almayanların 
660.00±444.63 MET-dk\hafta idi. Oturma süresi eğitim alanların 399.31±122.41 dk iken eğitim almayanların 
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394.67±123.02 olduğu belirlendi. Eğitim alan ve almayan gebelerde fiziksel aktivite durumu farklılığının an-
lamlı olmadığı görüldü (p değerleri sırasıyla; 0.547, 0.772, 0.412 ve 0.964). Sonuç Tartışma: Fiziksel aktivi-
tenin hem psikolojik hemde fizyolojik iyilik durumu sağladığı bilinmektedir. Fiziksel aktivite esnasında salı-
nan endorfin kasların gevşemesini, kan dolaşımının hızlanmasını, uterusun oksijenizasyonunu, doğum süreci-
nin kolaylaşmasını ve olumsuz duyguların, stresin azalmasını sağlaması nedeniyle gebelikte önemlidir. Gebe 
eğitim sınıflarında verilen eğitimlerde de vurgulanan fiziksel aktivitenin ön çalışma olarak topladığımız veri-
lerde gebelikte yeterli düzeyde yapılmadığı ve eğitim alan ve almayanlarda anlamlı farklılığın olmadığı gö-
rüldü. Bu durum ön çalışma olarak başladığımız çalışmamızın örneklem sayısı ile ilişkili olabileceğini düşün-
dürdü. Sağlıklı bir gebelik yaşanması ve doğum hazırlığı için faaliyet gösteren gebe eğitim sınıflarının fizik-
sel aktivite farkındalığının arttırılması konusunda daha etkin olması, eğitimde görev alan ebelerin, gebenin 
fiziksel aktiviteye yönelmesi konusunda etkin rol almaları ve ders konu ve içeriğin bu şekilde güncellenmesi 
gerektiği önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gebe, Gebe eğitimi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği, Ge-
belik egzersizi 
 
Anahtar Kelimeler: Gebe, Gebe eğitimi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği, Gebelik Egzersizi
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OLUMLU ANNE BABALIK EĞİTİM PROGRAMININ AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE ANNE RUH 
SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Gonca ÖZYURT, Çağla DİNSEVER, Derya EVGİN, Zehra ÇALIŞKAN

Aile çocuğun ilk sosyal çevresidir. Çocuk ilk sosyal davranışları, aile bireyleri ile olan etkileşimi sonucunda 
kazanır. Ailede anne babanın ve diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belir-
ler. Ailede, anne babanın çocuk üzerindeki etkisi daha bebek dünyaya gelmeden önce başlar. Anne babanın 
bebeğin dünyaya gelmesine istekli ya da isteksiz oluşu, hazır olup olmamaları, bebekten beklentileri bebeğin 
yaşama ilişkin ilk izlenimlerinde ve çevresi ile olan duygusal etkileşiminde rol oynar. Çocuğa güven veren 
çocuğun yaşamında aktif rol oynayan bir yetişkin olarak anneler, çocukların gelişiminde çok önemli bir role 
sahiptirler. Ailede psikolojik sorun yaşayan bireylerin olması, çocuk ruh sağlığını etkileyen risk etmenleri içe-
risinde ele alınmaktadır. Annenin depresyonu, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi için bilinen risk 
faktörlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Depresyonda olan annelerin çocuklarının hem içe yönelim hem 
de dışa-yönelim sorunları gösterdiği belirtilmektedir. Sağlıklı anneleri olan çocuklarla karşılaştırıldıklarında, 
depresif anneye sahip çocukların duygu durum, anksiyete ve yıkıcı davranım bozukluğu geliştirme olasılığının 
ve özellikle yaşamlarının ilk yıllarında annelerinde depresyon olan çocukların daha sonraki yıllarda davranım 
bozukluğu ve hiperaktivite tanıları alma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Çocuklardaki 
davranış sorunlarının anne-babalarda psikolojik problemleri tetiklediği, bununla birlikte anne-babaların yaşa-
dığı psikolojik problemlerin çocuklarda davranış sorunlarının ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu bir 
kısır döngünün yaşanması olasıdır. Bu süreçte özellikle anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim örüntülerinin 
sağlıklı bir biçimde düzenlenerek bu kısır döngünün kırılması söz konusu olabilmektedir. Anne-baba eğitimi 
programlarının bu noktada özellikle anne-baba ve çocuk iletişiminin yeniden düzenlenmesi ve daha sağlıklı 
bir biçimde yapılandırılması üzerindeki olumlu etkisinden yola çıkılarak, öncelikle anne-babaların çocuklarına 
yönelik davranış biçimlerinin düzenlenmesi ve böylece çocukların davranış sorunlarının azalması beklene-
bilir. Çocukların yaşadığı davranış sorunlarının azalması ise anne-babaların bu bağlamda yaşamış oldukları 
stres, depresyon, kaygı vb. psikolojik problemlerin gerilemesinde bir etken olarak değerlendirilebilir. Anne-
babaların tutumlarının çocukların davranış sorunlarının oluşumundaki etkisi göz önüne alındığında, davranış 
sorunlarına müdahalede çocuklarla birlikte anne-babalarında davranışlarının biçimlendirilmesinin gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Çocuk ruh sağlığı ile ilişkili olarak duygusal, davranışsal veya sosyal alanda ortaya çıkan 
sorunların çocuğun gelişimi için bir stres ve risk kaynağı olduğu bilindiğinden, aile içinde anne ve babanın, 
çocuğun bakımından sorumlu diğer kişilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Triple P Olumlu 
Anne Babalık Eğitimi Programı; Avustralya’da Queensland Üniversitesi’nde Matt Sanders tarafından 1977 yı-
lında geliştirilen, önleyici olarak düzenlenen ve aile destekleme stratejilerini içeren, 0–16 yaș grubu çocukların 
hedef kitlesini olușturduğu, çok düzeyli bir anne-baba eğitimi programıdır. Program, çocuk ve anne-baba ara-
sında pozitif bir ilișkinin oluşturulmasını, pozitif anne-babalık becerilerinin geliştirilmesini, çocuğun yetenek 
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ve gelișiminin desteklenmesini, problemli davranıșların yönetimi için becerilerin kazandırılmasını, davranıș 
problemleriyle etkili baș etme yöntemleri geliștirilmesini, çiftlere etkili iletișim becerilerinin öğretilmesini 
ve anne-babalık stresinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Olumlu Anne Babalık Eğitimi 
Programının aile işlevselliği ve anne ruh sağlığı üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışma 6-13-20 Ocak 
2016 tarihlerinde, Kapadokya bölgesinde bulunan bir devlet hastanesinde, 4-12 yaş arasında çocuğu olan an-
nelerle (n: 126), ön test- son test yarı deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için 
etik kurul, kurum onayı ile annelerin sözel ve yazılı onamları alınmıştır. Çalışmada annelere haftada bir otu-
rum olmak üzere toplam 3 oturumda (her bir oturum ortalama 2 saat) olumlu anne babalık eğitimleri (Triple 
P) verilmiştir. Olumlu Anne Babalık Programı (Positive Parenting Program-Triple P); çoklu seviyeli, önleyi-
ci odaklı, ebeveynlik ve aile destek stratejisini içeren Avustralya-Brisbane’nin Queensland Üniversitesi’nde 
geliştirilen bir programdır. Program ebeveynlerin bilgi, beceri ve güvenini arttırıp destekleyerek, çocuklar-
da şiddetli davranışsal, duygusal ve gelişimsel problemleri önlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya katılanlara 
Ebeveyn Çocuk Tanıtım Formu, Genel Sağlık Anketi ve Aile Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesi bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler ve Wilcoxon eşleştirilmiş 2 örnek testi kulla-
nılarak yapılmış p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular Çalışmaya katılan anne-
lerin yaş ortalamasının 33.00±4.46 yaş, %15.1’inin eşinden ayrı, %54.0’ının ev hanımı, %31.0’ının ilkokul 
mezunu, çocukların yaş ortalamasının 7.89± 1.74 yaş ve % 64.3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Annelerin 
genel sağlık anketi puanları ile aile değerlendirme ölçeği aile içi iletişim, aile içindeki roller, gereken ilgiyi 
gösterme, davranış kontrolü, aile bireylerinin duygusal ilişkileri ve ailenin genel işlevleri alt boyutlarından 
aldıkları puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0.01). Verilen eğitim sonrasında, 
annelerin aile değerlendirme ölçeği aile içindeki roller, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve aile bi-
reylerinin duygusal ilişkileri alt boyutlarından aldıkları puan ortancalarının azaldığı, eğitim öncesi ve sonrası 
puan ortancaları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Eğitim öncesi ve eğitim sonrası ai-
lelerin problem çözme, aile içi iletişim ve ailenin genel işlevleri alt boyutu puan ortancaları arasındaki farkın 
ise önemli olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Annelerin eğitim sonrası genel sağlık anketi toplam puan ortalama-
larının eğitim öncesine göre azaldığı ve iki ortanca arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belir-
lenmiştir (p<0.01). Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programının 
(Triple P), annelerin ruh sağlığı, aile içindeki roller, duygusal ilişkiler, gereken ilgiyi gösterme ve davranış 
kontrolü üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Anne ruh sağlığı, çocuk davranışları ve aile işleyişini etkilemek-
tedir. Olumlu Anne Babalık çocukların gelişim alanları açısından önem taşır. Ebeveynler, olumlu anne babalık 
stratejileri kazanarak çocukları üzerinde özellikle yapıcı disiplinler kurmada kazanımlar elde etmişlerdir. Bu 
eğitim programlarının devamı ve sürekliliğin sağlanması önerilmektedir. Ayrıca annelerin ruhsal sıkıntılarının 
azaltılmasında ve aile işlevlerinin artırılmasında Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programının etkinliğini de-
ğerlendirmek amacıyla daha ayrıntılı ve geniş örneklem büyüklüğünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Anne, Aile İşlevselliği, Olumlu Anne Babalık Eğitimi, Ruh Sağlığı
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ŞİDDET, AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK: GAZETE HABERLERİ

Sebahat ALTUNDAĞ

Şiddet olgusu insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış olup, günümüzde yaşamımızın bireysel ve toplumsal 
boyutunda karşılaşabileceğimiz bir olgu durumundadır. Duygusal, sözel, fiziksel, cinsel, siyasal ve daha bir-
çok boyutta kendini gösteren şiddet olgusu, aile içinde de görülebilmektedir. Kişinin beden ve ruhsal açıdan 
zarar görmesine, yaralanmasına veya sakat kalmasına neden olan davranışlar aile içinde gerçekleşiyorsa; “aile 
içi şiddet” söz konusudur. Aile içi şiddete tüm dünyada ve her sosyo-ekonomik seviyede rastlanmaktadır. 
Tüm dünyadaki her ırk ve ülkeden dört aileden birinde aile içi şiddet yaşandığı tahmin edilmektedir. Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre; 2013’te kadına yönelik 12 bin 946 şiddet olayı gerçekleştiği belirtilmektedir. Aile 
içinde yaşanan öfke ve saldırganlık içeren davranışlara çocuklar ya doğrudan maruz kalmakta ya da aile içinde 
ortaya çıkan şiddete tanık olmaktadırlar. Çocuğa yönelik şiddet genelde çocuğun ailesi ya da ondan sorum-
lu diğer kişiler tarafından uygulanır. Aile içinde kadına yönelik şiddetle çocuklara yönelik şiddet arasında 
sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Günümüzde medya, insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yaşamın 
ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Medyanın saldırganlık ve şiddet olaylarının ortaya çıkmasında etkili olup 
olmadığı tartışma konusu olmuştur. Şiddet içerikli televizyon yayınlarının, bireysel, toplumsal şiddetin tek 
kaynağı olmamakla birlikte şiddetin yayılmasında önemli faktörlerden biri olduğu belirtilmektedir. Bunun ya-
nında şiddet haberleri yazılı basında da her zaman yer almakta ve yıllar içinde artış gözlenmektedir. Materyal 
Method: Bu derleme çalışması Türkiye’de son ay içerisinde reyting sıralamasına giren üç gazetede yer alan 
şiddet haber dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Zaman, Hürriyet ve Sözcü gazeteleri sıralamasında 
(son hafta) en yüksek olarak görülmektedir. Çalışma, bu gazetelerin son bir yıl içindeki haberlerine yansıyan 
“şiddet”, “aile içi şiddet” ve “aile içi şiddet çocuk” kelimelerinde tarama yapılmıştır. Bulgular:2015 yılı “Şid-
det”, “aile içi şiddet” ve “aile içi şiddet çocuk” kelimelerindeki haber sayılarının gazetelere göre dağılımına 
bakıldığında şiddet Zaman gazetesinde en fazla (2157) haber olmuştur (hürriyet ve sözcü sırasıyla 2500,1000 
haber). Aile içi şiddet en fazla 167 haber ile sözcü gazetesinde görülmektedir (zaman ve hürriyet sırasıyla 
144,126 haber). Aile içi şiddet çocuk en fazla zaman gazetesinde belirlenmiştir (92 haber; sözcü ve hürriyet 
sırasıyla58, 37 haber). Zaman gazetesi arşiv yıllığına göre; “şiddet, aile içi şiddetve aile içi şiddet çocuk”en 
fazla haber olduğu yıl 2012(sırasıyla 5467, 388 ve 257 haber) olduğu görülmektedir. Hürriyet gazetesi arşiv 
yıllığına göre; “şiddetin en fazla haber olduğu yıl 2013 (3135 haber) olarak belirlenmiştir. Sonuç Tartışma: 
Şiddet ortamında büyüyen bebekler, kendilerine bakan kişilere, yani annelerine kardeşlerine duygusal olarak 
bağlanmakta zorluk yaşayabilirler. Aileler çocuğa birinci derecede bakmakla yükümlü kişilerdir ve çocukla-
rın fiziksel, zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek her türlü şiddet ortamında korumaları gerekmekte-
dir. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun yaptığı araştırma sonuçlarına göre aile içi şiddet ülkemizde de 
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yaygındır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da % 46’dır.Şiddet toplumumuzda yaşanmakta 
ve verilerin artışı istatistik olarak görülmektedir. Bu artış paralel olarak medya haberlerine de yansımaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile İçinde Şiddet, Şiddet ve Çocuk
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OKUL TABANLI EĞİİTM PROGRAMLARI VE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN  
YERİ VE ÖNEMİ

Ayşe YÜCESAN

Okulların amacı sağlıklı, bilgili, sorumluluk sahibi ve sosyal niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmektir. Okullar 
sağlık ve insan ilişkileri hakkında bilgi aktarmada önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenci nüfusunun giderek 
artması ve çocukların zamanlarının büyük kısmını okulda geçirmeleri toplum sağlığını geliştirmede okulları 
önemli hale getirmiştir. Ayrıca, okullar makul, şiddet içermeyen ve etkili bir şekilde yaşam zorlukları ile başa 
çıkabilmek için öğrencilerin kendi yeteneklerini artırmalarını sağlayabilecek evrensel ya da bölgesel önleme 
programları için önemli bir yerdir. Bu durum, sayısı ve uygulama alanı giderek artan okul tabanlı eğitim prog-
ramlarıyla desteklenmektedir. Okul tabanlı eğitim programı ilgili sağlık hedeflerine ulaşmak için oluşturulan 
eğitim programları, politikalar, prosedürler ve diğer uygulamaları içeren programlardır. Bu çalışma okul ta-
banlı eğitim programlarının etkinliğini ve okul sağlığı hemşiresinin yeri ve önemini literatüre dayalı olarak 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Konuyla ilişkili “okul tabanlı eğitim, okula dayalı eğitim, okul 
temelli eğitim, okul sağlığı hemşiresi” anahtar kelimeleri ile PubMed, Google Akademik ve hemşirelik veri 
tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Okullar sağlık için oluşturulan girişimlerin su-
nulması, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesi için uygun yerlerdir. Okul tabanlı eğitim programları kısmen 
ya da tamamen eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilir. Eğitimlerin okul temelli yapılması birçok 
çocuğa aynı anda programı uygulama fırsatı verir, ruhsal sağlığını geliştirir; şiddet, saldırganlık ve iletişim 
problemlerinin önlenmesini sağlar. Kanser ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli hastalığın temeli aslında 
yaşamın erken dönemlerinde edinilen sağlıksız davranışların bir sonucudur. Özellikle okul tabanlı girişimler 
sayesinde olumlu sağlık davranışlarının kazandırılması maliyet-etkin olacaktır. Etkili bir okul temelli eğitim/
önleme programının anahtar stratejileri öğrenci odaklı olması, sınıf ve okul düzeyinde organizasyonel değişik-
likleri içermesidir. Aynı zamanda öğrenciler, veliler ve okul çalışanlarını entegre etmesi açısından da önemli-
dir. Okul tabanlı eğitim programları çeşitli öğretim teknikleri ile pek çok konuda yürütülmektedir. Bu teknikler 
arasında akran eğitimi, eğiticilerin eğitimi, dışarıdan eğiticilerin davet edilmesi gibi yöntemler sayılabilir. Okul 
tabanlı eğitim programları arasında obezite önleme programları, zorbalık ve şiddeti önleme programları, sos-
yal ve duygusal öğrenme programları, fiziksel etkinlik programları, astım eğitim ve müdahale programları, 
cinsel sağlık eğitimi programları, sigara karşıtı programlar, sağlıklı beslenme programları, HIV/AIDS önleme 
programları, uyuşturucu madde kullanımını önleme programları, alkol kullanımını önleme programları, inti-
har önleme programları sayılabilir. Chatzisarantis ve arkadaşları (2015) fiziksel aktivite düzeyini artırma ve 
fiziksel aktivite ile ilişkili tutum değişikliği sağlamaya yönelik yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin fiziksel 
aktivite düzeyinde artış olduğunu, boş zamanlarını da fiziksel aktivite yaparak geçirdiklerini ve tutum deği-
şikliği sağlandığını belirlemişlerdir. Tucker ve Foster’in (2014) çalışmasında hemşireler tarafında yürütülen 
okul tabanlı obezite önleme programının uzun süreli etkileri değerlendirildiğinde öğrencilerin beden kitle in-
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deksinde azalma olduğu, fiziksel aktivite düzeylerinde, süt, sebze ve meyve tüketiminde artış olduğu belirlen-
miştir. Atwood ve arkadaşları (2012) cinselliğe ilişkin verilen eğitimin bilgi düzeyi ve kondom kullanımında 
artış sağladığı, cinselliğe karşı olumlu duygular geliştirmeye yardımcı olduğu ancak cinsel partner sayısında 
azalma yada cinselliğe başlama yaşında düşme sağlamadığını belirlemişlerdir. Karna ve arkadaşları (2011) 
okullarda zorbalığı önlemeye yönelik programın deney ve kontrol grupları arasında kişilerin bildirdiği mağ-
duriyet, zorbalık, zorba davranışlar, empati yapma, zorbalık karşıtı tutumlar ve öz etkinlik düzeyinde anlamlı 
farklılıklar olduğunu belirtmiştir. Fann ve arkadaşları (2015) ağız diş sağlığını geliştirmeye yönelik yaptıkları 
çalışmasında deney grubundaki çocukların ağız hijyenine ilişkin bilgi düzeyinde artma olduğunu, davranış 
değişikliği sağlandığını ve ağız-diş sağlığının daha iyi durumda olduğunu saptamıştır. Peirson ve arkadaşları 
(2015) okul tabanlı sigara kullanımını önlemeye ilişkin programları değerlendirdikleri meta-analiz çalışmasın-
da programların etkin olduğunu belirtmiştir. Hennessy ve Smith (2015) ortam, eğitimci, eğitim tekniği ve ma-
teryalleri iyi ayarlandığı takdirde okul tabanlı alkol kullanımını önleme programlarının tutum ve davranışlarda 
anlamlı değişiklik sağladığını saptamıştır. İlgili literatürde de görüldüğü gibi okul tabanlı eğitim programları 
pek çok alanda etkin olarak yürütülmektedir. Okul tabanlı eğitim programlarının yürütülmesinde aileler, okul 
çalışanları, yöneticiler, okul sağlığı hemşireleri iş birliği içerisinde çalışmalıdır. Okul sağlığı hemşireleri okul 
tabanlı eğitim programlarının araştırma, eğitim ve yasal düzenleme süreçlerinde bilgi, beceri ve deneyimlerini 
kullanarak etkili müdahalelerde bulunmaktadır. Öncelikli müdahale alanlarını belirleyebilmek için araştırma 
yapılması, araştırma sonuçları doğrultusunda kanıta dayalı projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde paydaş-
larla işbirliği yapmakta ve programlara dahil edilmesini sağlamaktadır. Bu süreçlerde okul sağlığı hemşiresi 
eğitici, vaka yöneticisi, koordinatör ve lider rollerini kullanmaktadır. Programların etkinliği değerlendirildi-
ğinde okul sağlığı hemşirelerinin öğrenciler tarafından otorite olarak algılanmamaları ve sağlık profesyoneli 
olmaları nedeniyle programlarda verilen bilgilerin içselleştirilmesi ve hayata geçirilmesinin daha kolay olduğu 
belirtilmektedir. Sonuçlar: Yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için okullar etkin müdahalelerin 
yapılabileceği kurumlardır. Okul tabanlı eğitim programları öğrenci sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 
en etkili yöntemlerden olup yetişkinlik döneminde de devam eden sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazan-
dırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu programların yaygınlaştırılabilmesi için kanıta dayalı olması, sağlık, 
sosyal ve akademik olarak gelişimi sağlayan kapsamlı okul reformu modellerine dayanması, ilgili politikaların 
oluşturulması, eğiticilerin mesleki gelişiminin sağlanması, programlara yön verecek sistematik izleme ve de-
ğerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda okul sağlığı hemşirelerinin rolleri ve sorumlulukları 
doğrultusunda programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev alması önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Tabanlı Eğitim, Okul Sağlığı Hemşiresi, Sağlığı Geliştirme
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: HALK SAĞLIĞI  
HEMŞİRESİNİN EV ZİYARETİ İLE AİLE İZLEMİ

Nilay ERCAN ŞAHİN, Funda ASLAN, Oya Nuran EMİROĞLU

Aile içi şiddet; aile üyelerinden herhangi birinin çocuklarına, eşine, annesine, babasına, kardeşlerine ve/veya 
yakın akrabalarına yönelik olarak uyguladığı her türlü saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 
kadınların %30’u eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddette maruz kalmaktadır. Tüm 
cinayetlerin %38’ini eşleri tarafından öldürülen kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de ise Hacettepe Üniversite-
si Nüfus Etütleri Enstitüsü 2014 yılı verilerine göre kadınların %37.5’ i eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından 
fiziksel ya da cinsel şiddette maruz kaldığı ortaya konmuştur. Aile içi şiddet dünya genelinde önemli bir halk 
sağlığı ve insan hakları sorunu olarak görülmektedir. Düşük eğitim düzeyi, çocukluk döneminde şiddete ma-
ruz kalmak, anti-sosyal kişilik bozuklukları, alkol ve madde kullanımı, şiddeti kabullenici yaklaşım, silah ve 
tabancalara kolay ulaşım, işsizlik, fakirlik, şiddet içeren TV programları ve filmler ve cinsiyet eşitsizliği gibi 
durumlar aile içi şiddet için risk faktörleri arasında gösterilmektedir. Şiddete uğramış kadınlarla daha çok po-
liklinik ve birinci basamak birimlerinde karşılaşılmaktadır. Bir toplum sorunu olan aile içi şiddetin belirlenme-
sinde ve müdahale edilmesinde halk sağlığı hemşirelerinin önemli bir rolü vardır. Aile içi şiddet önlenmesinde 
dünya genelinde politika yapıcılarının, çocuk ve kadın hakları savunucularının ev ziyaretlerinin geliştirilme-
sini destekledikleri belirtilmektedir. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik ev ziyaretlerinin hemşireler tarafından 
yürütülmesinin hemşire - aile işbirliğinin geliştirilmesine ve şiddeti önlemede etkili olduğu belirtilmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan şiddeti önlemeye yönelik kanıtların sunulduğu çalışmada, hem-
şirelerin ev ziyaretleri aile içi şiddet önlenmesinde etkin oldukları vurgulanmaktadır. Dünya genelinde amaç 
şiddet ortaya çıkmadan önce önlenmesi ve buna yönelik uygulamalar yapılması yönündeyken, Türkiye’de 
aile içi şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalar şiddet ortaya çıktıktan sonra uygulamaları kapsamaktadır. 
Türkiye’nin aile içi şiddeti önlemeye yönelik imzaladığı sözleşmeler şiddet varlığının tespitinden sonra yapı-
lacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yapmış olduğu projeler ise şiddet mağdurlarına destek hiz-
metlerinin geliştirilmesi uygulamalarını içermektedir. Türkiye’de aile içi şiddete yönelik 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 
içerisinde şiddeti önlemeye ve izlemeye yönelik olarak kurulan “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri”nin 
girişimleri şiddet varlığının tespiti ve sonrasında koruma hizmetlerini kapsamaktadır. Önlemeye yönelik bir 
girişime yer verilmemiştir. Bu kanuna dayanılarak oluşturulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında 
Yönetmelikte ise yapılan görev tanımında hemşireden sadece şiddet ortaya çıktıktan sonra şiddet mağdurla-
rının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik diğer sağlık personeli ya da sağlık kuruluşu ile iletişim kurması, 
bulaşıcı hastalık varsa bildirilmesi ve şiddet mağdurlarına refakat etmek gibi sınırlı görevler beklenmektedir. 
Literatürde aile içi şiddeti önlemeye yönelik yapılan etkinliği kanıtlanmış programlarda hemşirelerin aktif 
rollerinin olduğu ortaya konmuştur. Hemşirelerin bu aktif rollerini gerçekleştirebilmeleri için aileyi ve aile 
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bireylerini düzenli olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Etkin bir değerlendirme ve izlemin yapabilmesi-
ni sağlayan en uygun yöntem ev ziyaretleridir. Ülkemizde aile içi şiddeti önlemeye yönelik birinci basamak 
sağlık hizmetleri kapsamında herhangi bir uygulama mevcut değildir. Bu nedenle aile içi şiddeti önlemeye 
yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 
aile içi şiddeti önlemeye yönelik Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)’lerde Halk Sağlığı 
Hemşireleri (Aile Sağlığı Hemşiresi) tarafından ev ziyaretlerine dayalı bir model önerisi geliştirilmiştir. Halk 
sağlığı hemşiresi Ev Ziyareti Modelinde çalışarak; aile içi şiddetin önlenmesinde tüm koruma düzeylerinde 
etkin olabilecektir. Birincil Koruma: Birincil korumada amaç şiddet oluşmadan önce risklerin belirlenmesi ve 
şiddetin önlenmesidir. Bu kapsamda öncelikli olarak halk sağlığı hemşiresi bölgesindeki ailelerin gereksinim-
lerini saptamalıdır. Aile Sağlığı Merkezi hizmetleri kapsamında aile içi şiddet riski taşıyan aileleri saptamalı 
ve önceliklere göre ev ziyareti planlamalı ve yürütmelidir. Ev ziyaretlerinde hemşire kapsamlı bir biçimde 
aileyi ele almakta ve değerlendirmektedir. Bu ziyaretlerde hemşire olumlu aile içi ilişkiler, aile içi karar alma 
mekanizmaları yanında olumlu ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, çocuğun gelişimsel dönemleri hakkın-
da ailenin bilgilendirilmesi, çocuğun izlenmesi başta olmak üzere tüm aileyi ele almaktadır. Ev ziyaretleri 
sırasında hemşire, aile bireylerini şiddet açısından gözlem ve görüşme sonuçları ile değerlendirmekte ve çocuk 
ihmal ve istismarı, eşler arası şiddet risk ve eğilimini saptayabilmektedir. Ev ziyareti sıklığı ailenin gereksi-
nimleri doğrultusunda sürdürülmesi aile içi şiddetin önlenmesine olanak sağlamaktadır. İkincil koruma: İkincil 
korumada amaç şiddetin erken dönemde tespit edilmesi ve tekrar şiddete maruz kalmanın önlenmesidir. Bu 
kapsamda öncelikli olarak halk sağlığı hemşiresi ev ziyaretlerinde aile bireylerini ve ev ortamını şiddeti göste-
ren ipuçlarına yönelik olarak gözlem yapmalıdır. Bireye yönelik ipuçları: kesik, yanık, kırık/incinmeler, çok 
taraflı yaralanmalar, yaşanılan stresin fiziksel semptomlarla (kronik baş ağrısı, göğüs ağrısı, gastrointestinal 
şikayetler, kendine zarar verme eğilimi/isteği) ortaya çıkması, jinekolojik ve obstetrik problemler (sürekli 
tekrarlayan düşükler, erken doğum eylemi, düşük doğum ağırlıklı bebek, istenmeyen gebelikler, pelvik ağrısı, 
üriner sistem enfeksiyonları vb.), psikolojik problemlerdir (depresyon, panik atak, intihar girişimi, madde 
kullanımı vb). Ev ortamına yönelik ipuçları ise zarar görmüş mobilyalar, duvarlar, kapılar olabilir. Dikkat 
edilecek bir diğer husus ise şiddet görmüş olan bireyin diğer aile bireylerinin yanında konuşmak istemeyecek 
olmalarından dolayı hemşire farklı yöntemlerle (soru kartları vb.) bilgi almaya çalışmalıdır. Yapılan ev ziya-
retlerinde aile içi şiddetin var olduğu tespit edildiyse bireye yardım alabileceği kişiler ve kurumlar hakkın-
da danışmanlık yapmalıdır. Üçüncül Koruma: Üçüncül korumada amaç şiddete uğramış kişilerin fiziksel ve 
ruhsal iyileşme süreçlerinin desteklenmesi, tekrar şiddete maruziyetin önlenmesi ve bireyin rehabilitasyonun 
sağlanmasıdır. Bu kapsamda öncelikli olarak halk sağlığı hemşiresi, şiddet varlığı kesinleşmiş ve tekrarlayan 
durumlarda bireylerin güçlendirilmesine yönelik girişimler planlamalıdır. Bireyin öz-yeterliliğinin güçlendi-
rilmesi, ekonomik açıdan bağımlı ise ekonomik bağımsızlığını kazanması konusunda desteklemelidir. Şid-
det görmüş bireyin şiddet gördüğü ortamdan uzaklaştırmak için gerekli kurumlarla işbirliği içinde olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Aile içi şiddeti önleme, Ev ziyaretleri, Halk Sağlığı Hemşireliği
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OLUMLU ANNE BABALIK EĞİTİM PROGRAMININ (TRİPLE P) ÇOCUKLARA UYGULANAN 
FİZİKSEL VE DUYGUSAL İSTİSMAR İLE ANNELERİN BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ  

ÜZERİNE ETKİSİ

Gonca ÖZYURT, Çağla DİNSEVER, Zehra ÇALIŞKAN, Derya EVGİN

Çocuk istismarı ve ihmali; çocuklara anne-babaları veya onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler ya 
da yabancılar tarafından sağlıklarına zarar veren fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini engel-
leyen tutum ve davranışlara maruz bırakılmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu durum çocuğun fiziksel ve zi-
hinsel sağlığının yanı sıra onun fiziksel, zihinsel, algısal, duygusal ve sosyal gelişim alanlarına zarar verebilir. 
Hareketin kısıtlanması, hor görme, suçlama, tehdit, şavaşma, karşı ayrımcılık, alay, akran reddi veya düşmanca 
muamele duygusal istismar ve ihmalin değişik örnekleridir. Fiziksel istismar ise çocuğun sağlığına, yaşamı-
na, gelişimine ya da onuruna yüksek oranda zarar verme ile sonuçlanan fiziksel güç kullanımıdır. Bu durum 
vurma, ısırma, tekmeleme, sarsma, boğma, yakma, zehirleme, psikolojik boğma/bunaltmayı kapsar. Çocuk 
istismarı/ihmali yaygın olarak görülen ve dramatik sonuçlara yol açan bir problemdir. Ülkemizde ise Başba-
kanlık Aile Araştırma Kurumunun yaptığı bir çalışmada çocukların %46’sının, Türkiye genelinde yapılan bir 
çalışmaya göre de %45’inin ihmal/istismara uğradığı belirlenmiştir. Duygusal ya da fiziksel istismar, psikolo-
jik ve davranışsal birtakım sorunlara ve gelişimsel süreçlerin aksamasına neden olabilir. Örneğin depresyon, 
anksiyete, intihar davranışı ortaya çıkabilir. Duygusal istismara, fiziksel ve cinsel istismar veya ihmal eşlik 
edebileceği gibi duygusal istismar tek başına da görülebilir. Duygusal istismara bağlı hasarlar fiziksel istismar 
kadar zedeleyicidir, buna karşın bulguları daha gizlidir Çocuk istismarının gerçekleşebilmesi için üç faktörün 
bir arada olması gerekmektedir: “Uygun anne-baba, uygun çocuk, uygun zaman (kriz dönemi)” ve dördüncü 
bir faktör olarak ağır fiziksel cezalara kültürel toleransın eklenmesidir. Tüm bu durumları göz önüne aldığımız-
da istismarın önlenmesi çocukların gelişimi için çok önemlidir. Bu noktada çocukların davranışsal ve duygusal 
sorunlarını azaltmada etkili bir yöntem olarak bulunan ebeveyn eğitimi, duygusal ve fiziksel istismarı azaltma-
da kullanılabilir. Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programı; Avustralya’da Queensland Üniversitesi’nde 
Matt Sanders tarafından 1977 yılında geliștirilen, önleyici olarak düzenlenen ve aile destekleme stratejilerini 
içeren, 0–16 yaș grubu çocukların hedef kitlesini olușturduğu, çok düzeyli bir anne-baba eğitimi programıdır. 
Program çocuk ve anne-baba arasında pozitif bir ilișkinin olușturulmasını, pozitif anne-babalık becerilerinin 
geliștirilmesini, çocuğun yetenek ve gelișiminin desteklenmesini, problemli davranıșların yönetimi için beceri-
lerin kazandırılmasını, davranıș problemleriyle etkili baș etme yöntemleri geliștirilmesini, çiftlere etkili iletișim 
becerilerinin öğretilmesini ve anne-babalık stresinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada çocuklara 
uygulanan duygusal ve fiziksel istismarın önlenmesinde Olumlu Anne Babalık Eğitimi programının etkinliğini 
değerlendirmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda Triple P’nin çocukların davranışları ve annelerinin başa çıkma 
stratejileri üzerine etkileri de incelenmiştir. Yöntem: Çalışma 6-13-20 Ocak 2016 tarihlerinde, Kapadokya böl-
gesinde bulunan bir devlet hastanesinde, 4-12 yaş arasında çocuğu olan annelerle (n: 126), ön test- son test yarı 
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deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için etik kurul, kurum onayı ile annelerin 
sözel ve yazılı onamları alınmıştır. Çalışmada annelere haftada bir oturum olmak üzere toplam 3 oturumda (her 
bir oturum ortalama 2 saat) olumlu anne babalık eğitimleri (Triple P) verilmiştir. Olumlu Anne Babalık Progra-
mı (Positive Parenting Program-Triple P); çoklu seviyeli, önleyici odaklı, ebeveynlik ve aile destek stratejisini 
içeren Avustralya-Brisbane’nin Queensland Üniversitesi’nde geliştirilen bir programdır. Program ebeveynlerin 
bilgi, beceri ve güvenini arttırıp destekleyerek, çocuklarda şiddetli davranışsal, duygusal ve gelişimsel prob-
lemleri önlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada veriler, Ebeveyn Çocuk Tanıtım Formu, Çocuk Davranış Kontrol 
Listesi (CBCL) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendiril-
mesi bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler ve iki eş ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (Paired 
t) kullanılarak yapılmış p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katı-
lan annelerin yaş ortalamasının 33.00 ±4.46 yaş, %15.1’inin eşinden ayrı, %54.0’ının ev hanımı, %31.0’ının 
ilkokul mezunu, çocukların yaş ortalamasının 7.89± 1.74 yaş ve % 64.3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. 
Verilen eğitim sonrası, çocukların anksiyete, sosyal sorunlar, somatik yakınmalar, dikkat sorunları, kurallara 
karşı gelme ve saldırgan davranışlar alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının azaldığı, eğitim öncesi 
ve sonrası puan ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca, annelerin eğitim 
sonrasında çaresiz yaklaşım ile boyun eğici yaklaşım puan ortalamalarının azaldığı (p<0.001), sosyal destek 
puan ortalamalarının arttığı (p<0.05) belirlenmiştir. Bununla birlikte çocuğuna son 1 ay içinde sıklıkla kızgın 
baktığını (%17.4), bağırdığını (% 24.6), bazen aşağıladığını (%27.7) ve yüzünü yaraladığını (%6.3) ifade eden 
annelerin, verilen eğitimin sonunda belirtilen davranışları (sırasıyla; %3.9, %17.4, %19.8, %0.0) çocuklarına 
daha az oranda yaptıklarını ifade etmişlerdir. Tartışma ve sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; Olumlu Anne 
Babalık Eğitimi Programının (Triple P), çocukların davranış sorunlarının azaltılmasında ve annelerin stresle 
başa çıkma stratejilerinin gelişmesinde etkili olduğu, çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismarının 
azalmasına katkı verdiği saptanmıştır. Anne-çocuk ilişkisi, çocuk ve annelerin psikososyal sağlığı üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir. Olumlu Anne Babalık çocukların gelişim alanları açısından önem taşır. Ebeveynler, 
olumlu anne babalık stratejileri kazanarak çocukları üzerinde özellikle yapıcı disiplinler kurmada kazanımlar 
elde etmişlerdir. Bu eğitim programlarının devamı ve sürekliliğin sağlanması önerilmektedir. Ayrıca çocukla-
rın duygusal ve fiziksel istismarının azaltılmasında Olumlu Anne Babalık Eğitimi Programının etkinliğini de-
ğerlendirmek amacıyla daha ayrıntılı ve geniş örneklem büyüklüğünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Olumlu Anne Babalık Eğitimi, Stresle Başa Çık-
ma 
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EL, AYAK VE AĞIZ HASTALIĞINDAN SONRA ONİKOMADEZİS: OLGU SUNUMU

Sevin ALTINKAYNAK, Sümeyra TOPAL, Nursan ÇINAR

 
El, ayak, ağız hastalığı (EAAH), enterovirüslerin sebep olduğuı, çocuklarda daha sık görülen ve genellikle 
iyi seyirli bulaşıcı bir klinik tablodur. Ateş, eroziv stomatit, ellerde, ayaklarda daha sık olmak üzere, gluteal, 
inguinal bölgelerde makulopapüler ve veziküler döküntüler ile karakterizedir(1). Onikomadezis, proksimal 
tırnak plağının tırnak matriksi ve yatağından ayrılması olarak tanımlanır. Onikomadezis sistemik hastalık-
lar, beslenme yetersizlikleri, travma, periungal dermatit, kemoterapi, ilaçlar ve enfeksiyonlara bağlı olarak 
gelişebilir(2). EAAH sık görülen bir infeksiyon hastalığı olmasına rağmen, onikomadezisle birlikteliği geç 
bir komplikasyon olması nedeniyle çok fazla bilinmemektedir(3). Bu makalede dikkat çekmek amacıyla, 
EAAH’ından 9 hafta sonra onikomadezis gelişen bir olgu sunulmuştur. On bir yaşında kız hasta, Sakarya 
Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine tırnaklarda değişiklik ve şe-
killerinde bozulma şikâyetleri ile getirildi. Hasta 9 hafta önce 48 saat kadar süren 39°C ateş ile birlikte ağız 
içinde lezyonlar, ayak tabanı ve avuç içinde döküntü semptomlarıyla çocuk doktoruna götürüldüğü ve EAAH 
tanısı aldığı aile ve hasta tarafından belirtildi. Tedavide parasetamol dışında ilaç kullanımı yoktu. Muayenede: 
Hastanın sağ ayağının birinci parmak tırnağında , sol ayağının birinci ve ikinci parmak tırnakları ve ikinci 
parmak tırnağında deformasyonlar ve Beau çizgileri mevcuttu. Sistemik hastalık, travma, kronik dermatit ve 
tırnak etrafında eritem yoktur. Tipik belirti ve bulguları nedeniyle geçirilmiş el-ayak-ağız hastalığı ve oni-
komadezis düşünüldü. Herhangi bir tedavi verilmeden izlem önerildi. Aileye ve çocuğa el hijyenine dikkat 
edilmesini ve tırnakları ile oynamaması ve ağzına götürmemesi konusunda bilgi verildi. Bu tırnak değişiminin 
geçici olduğu ve kendiliğinden tırnaklarının yeniden büyüyeceği konusunda çocuk ve aile bilgilendirildi. Yak-
laşık altı hafta sonra anne ile yapılan görüşmede bulguların kendiliğinden gerilediği ve yeni tırnak tutulumu 
olmadığı öğrenildi. Enfeksiyon, otoimnün hastalıklar, kritik hastalık ve ilaçlar okinomadezis nedenleridir(3).
EAAH’nın komplikasyonu olan onikomadezis tırnak matriksini etkileyen akut, ağrısız, iltihapsız proksimal 
tırnak plağının, tırnak matriksi ve yatağından ayrılması olarak tanımlanır. EAAH’ndan 1-2 ay sonra tırnaklarda 
distrofi, tırnak plakasında enine çizgilenme (Beau Çizgileri), tırnaklarda kırılma ve tamamen dökülme görü-
lebilir. Tırnak matriksindeki virüs replikasyonunu ve enflamasyon onikomadezisden sorumludur(3). Okino-
madezis yetişkinlere göre çocuklarda daha az sıklıkla görülür. EAAH’nı takiben oluşan okinomadezis sıklıkla 
çocukların el tırnaklarında görülmektedir. Ancak, bizim olgumuzda olduğu gibi nadiren ayak tırnaklarında 
da olabilir. İsrail’de yapılan bir çalışmada, yüzde 0.8 oranında ayak tırnaklarını etkilediği vurgulanmıştır(4). 
Olgumuzda EAAH’dan 9 hafta sonra ayak tırnaklarında onikomadezis gelişti. Geç bir komplikasyon ve ayak 
tırnaklarını tutması olgumuzda dikkat çekicidir. Etkilenen tırnaklar, tedavisiz yeni tırnaklara zarar vermeden 
zamanla tamamen dökülür (3). Hastamızın izleminde tırnak bozuklukları tedavisiz düzeldiği gözlendi. Fran-
sız kardiyolog, 1849’da, tırnak plakasındaki çapraz olukların gelişimini tifo ateşi ve diğer sistemik hasta-
lıklarda tanımlamıştır (5). Okinomadezis ve EAAH ilişkisi Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Finlandiya ve 
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A.B.D tarafından raporlanmıştır. Son yayınlananlar ise daha çok Japonya ve Tayvan tarafından bildirilmiştir. 
EAAH sonrası okinomadezis gelişen tüm çocuklarda latent period vardır. Bu periyodlar enfeksiyondan son-
ra 4 ile 10 hafta dır(4). Ateş, enfeksiyon, sistemik hastalıklar veya ilaç maruziyeti ile olan tırnak matriksi 
aresti, matriks bölgelerindeki periungual enflamasyon, hücre proliferasyonunda inhibisyon, tırnak plakasın 
kalitesinin bozulması, sinir hasarı veya disfonksiyonu ile açıklanabilir(6). EAAH’ndaki onikomadezis me-
kanizması hala tartışmalıdır. Ancak, onikomadezis tırnak matriksinin çoğalmasındaki geçici yavaşlama ile 
ilişkilendirilmektedir. Onikomadezis de tırnak etrafında deri döküntüleri olmadığı ve koksaki virüse özgü tır-
nak matriksi bozukluğu olduğunu ve tırnak matriksi etrafındaki enflamasyon, direkt olarak virüslerden veya 
dolaylı olarak virüs-özgü immunkompleksler tarafından tetiklenmiş olabilir(7). Bettoli ve arkadaşları (8) 
tarafından distal emboli raporlanmıştır. Dökülen tırnaktaki coxsackie virusünün varlığına dayandırılan tır-
nak matriksindeki hasar Cabrerizo ve arkadaşları tarafından (9) açıklanmıştır. Sonuç olarak, onikomadezis 
EAAH’nın geç komplikasyonudur. EAAH’ından 4-10 hafta sonra tırnak değişiklikleri başladığından teşhisi 
zordur. Bu nedenle onikomadezis ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda mutlaka EAAH da sorgulanmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, El-Ayak-Hastalığı, Onikomadezis
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BASINDA SURİYE’Lİ GÖÇMEN KADINLARA YÖNELİK HABERLERİN ANALİZİ;  
2015 YILI GOOGLE ARAMA MOTORU ÖRNEĞİ

Neslihan Yılmaz SEZER

Mültecilik, bir göçmen kategorisi olarak, günümüzde yaygın bir şekilde karşılaşılan sosyal bir gerçekliğe işa-
ret etmektedir. Gönüllü göçün aksine, mülteciler, zorla ya da zorlayıcı koşulların etkisi altında kalarak başka 
ülkelere göç etmektedirler. Mültecileri, göç etmeye zorlayan koşulların başında ise savaş gelmektedir. 2011 
yılı Mart ayında Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde Türkiye’ye yasal ve yasadışı yollardan çok sayıda 
mülteci gelmektedir. Türkiye, Suriye’nin sınır komşusu olması nedeniyle mülteci akınına uğrayan ülkelerin 
başında gelmektedir. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) 3 mart 2016 tarihli güncel verilerine 
göre; 4,803,643 Suriyeli mülteci Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve Libya’ya sığınmıştır. Mültecilerin 
2,715,789’ u Türkiye’de bulunmaktadır. Bu rakam toplam mülteci sayısının yarısından fazlasının Türkiye’de 
bulunduğunu ifade etmesi açısından önem taşımaktadır. Aynı verilere göre 15-59 yaş arası yoğunluklu olmak-
la beraber, Türkiye de bulunan mültecilerin yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Göç kadınları erkelerden daha 
olumsuz etkilemektedir. Göçmen kadınlar hem kadın hem de göçmen oldukları için fuhuşa zorlanma, cinsel ta-
ciz, tecavüz ve şiddet gibi sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu durum aynı zamanda kadınları istenmeyen ge-
belikler cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu açısından da risk grubuna sokmaktadır. Özellikle 
zorunlu göçün ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği ve kadın göçmenlerin erkek göçmenlere göre daha fazla 
duygusal zorlanma yaşadığı belirtilmektedir. Ayrıca göçmen kadınlarda kontraseptif kullanım oranın düşük ol-
duğu, adolesan gebeliklerin ve perinatal mortalitenin yüksek olduğunu, sosyal güvencelerinin olmaması ve dil 
problemi nedeniyle sağlık bakımı hizmetlerinden yararlanmalarının yetersiz olduğu sıklıkla ifade edilmekte-
dir. Suriyeli mülteciler, Türkiye’de hemen hemen her gün çeşitli nedenler ile haberlere konu olmaktadırlar. Ba-
sındaki haberler Suriye’li göçmen kadınların yaşadıkları sorunlara işaret etmesi yönünden önem taşımaktadır. 
Amaç: Bu çalışma Suriye’li göçmen kadınlara yönelik haberlerin incelenmesi yoluyla yaşadıkları sorunları be-
lirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, basında Suriye’li göçmen kadınlara yönelik haberleri nitelik 
analizi yöntemiyle ele almaktadır. Google arama motoru “haberler” sekmesinden “Suriye’li Kadınlar” anahtar 
kelimesiyle tarama yapılmıştır. 01.01.2015-01.01.2016 tarihleri arasında bu grupta yer alan haberler başlık ve 
içeriklerine göre incelenmiştir. Aynı konu ve tarihte yayınlanan haberler tek haber olarak ele alınmıştır diğer 
haberler kapsam dışı bırakılmıştır. Bulgular: Araştırma kriterlerine uyan 169 haber çalışmaya dahil edilmiştir. 
Araştırmaya dahil edilen haberler içerik yönünden incelenerek beş gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; öyküler ve 
yaşam haberleri, kadına yönelik istismar, sosyal aktiviteler, dolandırıcılık-hırsızlık ve kumalık şeklindedir. Öy-
küler ve yaşam haberleri grubunda 63 haberin yer aldığı ve çoğunlukla Suriye’li kadınların dramatik öyküleri 
ve yaşadıkları kazalardan oluştuğu belirlenmiştir. Bu grupta yer alan bazı haber başlıkları “5 çocuğuyla yaşam 
mücadelesi veren Suriyeli kadın yardım bekliyor” “Skandal olay! Suriyeli mülteci kadın karnında ölü bebeğiy-
le sınır dışı edildi” “Sobadan Zehirlenen Suriyeli Kadın Öldü, 3 Çocuğu Yoğun Bakımda” “Isınmak için ateş 
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yakmaya çalışırken yaralanan Suriyeli kadın ve bebeği iyileşti” şeklindedir. Kadınlara yönelik istismar grubun-
da 51 haberin yer aldığı ve bu haberlerin fuhuş, cinsel taciz, tecavüz, para karşılığı satılma, şiddet ve öldürülme 
konularında olduğu saptanmıştır. Bu grupta yer alan bazı haber başlıkları şu şekildedir; “Suriye’den getirilen ka-
dınlara fuhuş tuzağı” “Polisim’ deyip Suriyeli kadına tecavüz etti” “İç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyeli 
kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu” “Suriyeli kadınlar kamplarda 5 bin TL’ye satılıyor”. Otuz iki (32) haber 
sosyal aktiviteler grubunda değerlendirilmiş ve bu kapsamda belediyelerin yardım kampanyaları, el işi kursları, 
sergiler, seminerler gibi haberlerin yer aldığı belirlenmiştir. Bu grupta yer alan bazı haber başlıkları;“Suriyeli 
Kadınlara Şiddet Semineri” “Suriyeli kadınlardan el işi sergisi” “Suriyeli anneye kadın başkandan yardım eli” 
şeklindedir. On beş (15) haberin kadınların dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işlediğine yönelik olduğu, do-
landırıcılığın çoğunlukla evlilik sonrası altınları alıp kaçma şeklinde gerçekleştirildiği saptanmıştır. Bu gruba 
“Evlendiği Suriyeli Kadın Genç Adamı Uyutup, Altınlarla Kaçtı” “Suriyeli kadın hırsızları güven timleri yaka-
ladı” haber başlıkları örnek verilebilir. Sekiz (8) haberin ise Suriye’li kadınların kuma olması hakkında olduğu 
belirlenmiştir. “Şanlıurfa’da ‘Suriyeli kuma’ nedeniyle boşanma sayısında artış” başlıklı haber bu gruba bir 
örnektir. Tartışma ve Sonuç: Göç büyük bir problem olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmak-
tadır. Göçün sağlığa olumsuz etkisi, erkeklere oranla kadınları daha çok etkilemektedir. Suriye’li kadınlar ile 
ilgili yapılan haberlerin çoğunlukla göçmen kadınların sorunlarına işaret ettiği belirlenmiştir. Bu kadınların 
yaşam koşullarının zor olduğu, fuhuş, taciz, tecavüz, şiddet yoluyla istismar edildiği, kuma olmayı kabul ede-
rek veya düğün altınlarını alıp kaçma gibi yöntemlere geçim kaynağı elde etmeye çalıştıkları görülmektedir. 
Tüm bu sorunlar kadın sağlığını doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Kadın sağlığı doğrudan aile sağlığını 
etkilediği için, kadınların sağlığını iyileştirme ile tüm göçmenlerin sağlığı korunmuş olacaktır. Sağlık perso-
nelinin göçmen kadınların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumlulukları vardır. Özellikle hemşire-
lerin bu konudaki görevleri ön plana çıkmaktadır. Sağlık bakımı sunanlar bölgelerinde yaşayan göçmenlerin 
özelliklerini bilmeli, karşılaşacakları risklerin fakında olmalı, yaşadıkları sorunları saptamalı, kadınların sağlık 
gereksinimlerini belirlemeli ve ayırım yapmaksızın bakım hizmeti sunmalıdırlar. Bu hizmeti sunmada var 
sorunların çözümünde ise politika koyucuların, derneklerin, ebe-hemşire ve akademisyenlerin göçmen kadın-
ların sorunlarının farkında olarak, sağlıklarını yükseltmeye yönelik girişimlerde bulunmaları önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Suriye’li Kadınlar, Basın
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EK BESİNE GEÇİŞTE KATKILI GIDA KULLANIMINA İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Emriye Hilal YAYAN, Ayşegül ULUTAŞ

Yaşamın ilk altı ayında ideal beslenme, sadece anne sütü ile olan doğal beslenme yöntemidir. Büyüyen, ge-
lişen ve zaman içerisinde hareket yeteneği artan bebeğin enerji ve besin öğesi gereksinimi bir süre sonra 
anne sütüyle karşılanamamaktadır. Belli bir potansiyel ile dünyaya gelen çocuklarda bebeklik dönemindeki 
beslenme, büyüme, gelişim ve sağlık, potansiyelin korunması ve üst sınırlara ulaşmasında önemlidir. Uygun 
yiyecek, içecek ile erişkin tip beslenmeye yavaş yavaş geçilen ve bebeğin ek gıdalara alıştırılmasını içeren 
bu dönem “ek besine geçiş” olarak tanımlanmaktadır. Ek besine geçiş dönemi, emzirmeye devam ederken 
diğer yiyecek ve içeceklerin verilmesi ve bebeğin alıştırılması dönemidir (Karaağaoğlu ve Eroğlu Samur, 
2011: 65-66; Saleh, Ara, Hoque ve Alam, 2014: 89). Bu dönemde anne sütünü yeterli alamayan bebek, ek 
besin ile desteklenmediğinde büyüme yavaşlayacaktır. Yoğun fiziksel aktivitesi yeni başlayan bebeğin artan 
vücut ağırlığı ile gereksinim duyulan enerjiyi anne sütüyle karşılayamaz. Anne sütü, yüksek kalitede protein 
içeriyor olsa dâhi anne sütüyle beslenen altı aylık bir bebekte başta çinko ve demir olmak üzere bazı mineral 
gereksinimlerinin karşılanması için ek besine geçilmelidir (Devecioğlu ve Gökçay, 2012: 161; Shah, Singh, 
Gupta ve Faridi, 2014: 339). Amaç: Bu araştırmada ek besine geçiş sürecinde katkılı gıda kullanımına ilişkin 
anne görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1-Ek besine geçiş sürecinde annelerin 
ek besin hakkındaki bilgileri nasıldır? 2-Annelerin kullandıkları katkılı gıdalar ve bunların kullanımına başla-
ma nedenleri nelerdir? 3-Annelerin ek besine geçiş sürecinde katkılı gıda kullanım miktarı ve şekli nasıldır? 
4-Ek besine geçiş sürecinde annelerin katkılı gıdaların bebeğin gelişimine etkisi hakkındaki bilgileri nasıldır? 
5-Annelerin ek besine geçiş sürecinde katkılı gıda kullanımına yönelik eğitim beklentileri nelerdir? sorularına 
yanıt aranmıştır. Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi tekniği kulla-
nılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde bebeği olan, bebeği Malatya Devlet Hastanesinde yatmakta olan 
ve ek besin sürecinde katkılı gıda kullanan 68 anneye ulaşılmıştır. Araştırmada iç geçerliliği olumsuz yönde 
etkileyebilecek olası faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla bu annelerin orta sosyoekonomik düzeyde, ev 
hanımı, yakın yaş aralığında olmasına, 6-9 ay arasında bebeğine sahip olmasına ve bebeğinin normal gebelik 
süresi sınırlarında doğmuş olmasına dikkat edilmiştir. 68 anne arasından araştırmaya dahil olma ölçütlerini 
en çok sağlayan 42 anne belirlenmiştir. 6-8 kişiden oluşan 7 grup ile odak grup görüşmeleri farklı tarihlerde 
yapılmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla katılımcı anneler, bebekleri ve babalar ile ilgili genel bil-
gileri elde etmek için Genel Bilgi Formu kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi için de araştırmacılar tarafından 
önceden hazırlanan soru listesinden yararlanılmıştır. Her bir grupla yapılan görüşme ortalama 55-65 dk ara-
sında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında belirlenmiş olan sorular çerçevesinde herkese söz hakkı veri-
lecek şekilde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve nihaî sonuca ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde ses kaydı, araştırmacılar tarafından 
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incelenmiş ve metin haline dönüştürülerek kodlamalar yapılmıştır. Birbiri ile ilişkili kodlar temaların altında 
birleştirilmiştir. Araştırmamızda yapılan içerik analizi neticesinde dört tema belirlenmiştir. Bulgular: Ek Be-
sine Geçişi Değerlendirme temasında annelerin çoğu ek besine 7-8 ay gibi geç bir yaşta başladığı belirtmiştir. 
Bir anne “Sütüm yettiği için ek besine gerek görmedim; ancak bebeğim 8. ayda emdikten sonra ağlamaya de-
vam ettiği için ek besine geçtim.”, bir anne ise “Emzirmeye devam ediyordum, uykudan ağlayarak uyanmaya 
başladı, kilo alması azaldığı için 7. ayda hazır mama aldım. Emzirdikten sonra bazen de onu verdim. 7-8. aya 
kadar anne sütü ve mama dışında hiçbir şey vermedim.”, diğer taraftan başka bir anne ise “Sütüm azaldığından 
bebeğim kilo vermeye başlayınca tedirgin oldum. Kilo almasını sağlamak için ek besinlere geçmeye karar 
verdim. Bebeğini büyütmüş olanlara sordum. Yoğurtla ya da çorbayla başla dediler. Ben de bunlarla başla-
dım.” ifadelerini kullanmıştır. Katkılı Gıda Kullanım Nedenleri temasında katkılı gıda kullanma nedenleriniz 
nelerdir şeklinde sorulan soruya annelerin çoğu katkılı gıdaların iyi bir pazar haline dönüşmeye başlaması, 
ulaşımının ve kullanımının kolay olması, ucuz oluşu, aynı zamanda yazılı ve görsel medyada sürekli uya-
ran olarak verilmesi gibi kendileri ile ilgili olmayan çevresel etkenlere yönelik ortak görüş bildirmişlerdir. 
Annelerin Eğitim Beklentileri temasında katkılı gıda kullanımı konusunda annelerin eğitim beklentilerinin 
belirlenmesine ilişkin soruya annelerin tamamına yakını bu gıdaları nasıl tanımlayacağını bilmediğini, gı-
daların üzerinde yazan tanıtıcı bilgileri anlamadıklarını, bununla ilgili bilgi verme konusunda uzmanlardan 
destek alamadıklarını, bulundukları semtteki ailelere hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının da bu 
konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun annelerin farkındalıklarını sekteye 
uğrattığı söylenebilir. Tartışma ve Sonuç: 6-9 aylık bebeğine sahip orta sosyoekonomik düzeyden annelerle 
odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılarak yapılan bu çalışmada annelerin ek besine geçişte katkılı gıda 
kullanımları ile ilgili bilgi ve uygulamaları değerlendirilmiştir. Odak grup görüşmeleri sonucunda “Ek Besine 
Geçişi Değerlendirme”, “Katkılı Gıda Kullanım Nedenleri”, “Annelerin Eğitim Beklentileri” temaları ortaya 
çıkmıştır. Temalar anne görüşleri doğrultusunda analiz edilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak annelerin ra-
hatlık, kolaylık, ulaşılabilirlik nedeniyle katkılı gıda kullandıkları ve katkılı gıda hakkında yeterli bilgiye sa-
hip olmadıkları, eğitime açık oldukları görülmüştür. Ek Besine Geçişi Değerlendirme temasında genel olarak 
ek besine geçiş süreci ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, ek besine geçişte doğru davranış sergileye-
medikleri bu nedenle geçiş sürecinde yaşanan sorunların anneleri katkılı gıdalara yönlendirdiği görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Ek Besin, Katkılı Gıda, Anne
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ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE DOĞUM ŞEKLİ VE ANNE SÜTÜYLE  
BESLENME DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Handan ÖZCAN, Adem ARSLAN, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Sosyal beceri, sosyal yeterliliğin belli bir ortamda toplumsal olarak kabul görecek ve hem kişinin kendisi hem 
de karşısındaki için yararlı olacak şekilde davranabilme becerisidir. Bireyin gelişiminde bazı kritik evreler 
vardır. Eğer çocuklar doğumlarından itibaren 12 yaşına kadar sosyal gelişimlerini geliştirecek deneyimlerden 
yoksun kalırlarsa, onlar için problem çözme, baş etme gibi sosyal becerileri kazanmaları, özgüven ve öz di-
siplin geliştirmeleri daha zor olmaktadır. Çocuğun sağlıklı gelişmesi için gelişimsel statüsü, ihtiyaçları ve bir 
kavram ya da beceriyi öğrenmek için hazır oluşu ile sağlanan deneyimlerin uyumu önemlidir. 4-6 yaş arası, 
gelecekteki sosyal uyumları bakımından sosyal becerilerin öğrenilmesi için en uygun zamandır. Yapılan birçok 
çalışma ebeveyn eğitimi, okul eğitimi üzerinde durmuş olup, sosyal becerileri geliştirme ve artırma yönünde 
yapılmıştır. Bu araştırmada, çocukların sosyal becerileri üzerine, doğum şeklinin (sezaryen/normal doğum) 
ve anne sütüyle (alıp almaması, aldığı yıl yada ay süresi) beslenmenin etkili olup olmadığının belirlenme-
si amaçlanmıştır. Materyal Metod: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, araştırmanın evrenini Gümüşhane İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve anasınıfındaki 4-6 yaş grubu öğrencileri oluşturmaktadır. Kurum 
izinleri alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenci ebeveynleri örneklemi oluşturmuştur. Araş-
tırmacılar tarafından oluşturulan ebeveynin doğum hikâyesi, çocuğun sosyal durumu, kitle iletişim araçlarını 
kullanma durumlarını değerlendiren anket formu ile ‘Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ) kulla-
nılmıştır. Formun ilk kısmı ebeveyn, ölçek kısmı ise öğretmen tarafından doldurulmuştur. SBDÖ, Avcıoğlu 
(2007) tarafından geliştirilmiş, 1-5 maddelik likert tipi bir ölçektir. Ölçekten yüksek puan almak sosyal bece-
rilere sahip olunduğunu göstermektedir. Sonuçların değerlendirilmesinde frekans, Mann Whitney U, t Testi 
ve Kruskall Wallis Testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların annelerinin yaş ortalaması 
35.17±23.92’dir. Annelerin %33.1’i lise mezunu, %52.5’i çalışmakta, babaların % 36.0’ı üniversite mezunu, 
%83.3’ü çalışmaktadır. Tablo 1. Araştırmaya katılan annelerin gebelik ve doğum durumları Doğum sayısı n % 
Bir doğum İki doğum Üç doğum ve üzeri 43 83 35 26.7 51.6 22.8 Gebelik sayısı n % Bir gebelik İki gebelik 
Üç gebelik ve üzeri 37 79 48 22.6 48.2 29.2 Kadınların %59.3’ü normal doğum yapmış, %98.2’si hastanede 
doğumunu yaptırmış, %31.3’ü doğum yapma tercihine kendisi karar vermiş, %97.6’sı çocuğuna anne sütü 
vermiştir. Anne sütü ortalama 16.3± 8.8 ay olarak verilmiştir. Kadınların %41.3’ü bir saat içinde bebeğini 
emzirmiş, %51.0’ı bir saat içinde bebeğini kucağına almıştır. Çocukların %31.1’i beş yaşında anaokuluna 
başlamış, %58.8’i bir yıldır ana okuluna gitmektedir. Çocukların %62.0’ı anaokuluna giderken uyum sorunu 
yaşamamış, %79.8’ine anaokuluna kadar anne babası bakmış, %85.6’sının herhangi bir hastalığı bulunma-
maktadır. Annelerin %69.4’ü çocuğunun sosyal olduğunu, %23.1’i çok sosyal olduğunu, %7.5’i ise sosyal 
olmadığını belirtmiştir. Annelerin %61.3’ü günde 0-2 saatini, %28.7’si ise 2-4 saatini tv ve internette geçir-
diğini belirtmiştir. Çocukların %25.8’i arkadaşları yada kardeşleriyle günde 2 saat, %25.2’si üç saat geçirdiği 
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belirlenmiştir. Anneler çocuklarının %45.0’ı (n:18) günde bir saatini telefonla, %34.0’ı (n:48) günde iki saatini 
televizyon izleyerek, %60.0’ı (n:21) günde bir saatini bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiğini belirtmişlerdir. 
Çocukların SBDÖ puan ortalamaları 58.61±13.58 olup, min:32, max:90’dır. Tablo 2. Çocukların doğum şekli 
ve anne sütü alma durumları ile SBDÖ puanlarının değerlendirilmesi SBDÖ P değeri n ort±ss t p Doğum yap-
ma şekli Normal doğum Sezaryan ile doğum 96 66 59.72±13.85 57.03±13.33 0.096 0.757 n ort±ss KW p Anne 
sütü alma durumu 0-6 ay 7-12 ay 13-24 ay 25 ay ve üzeri 39 33 71 11 72.78±10.44 81.44±11.02 77.35±9.45 
83.41±11.12 0.889 0.828 Çocukların doğum şekli ve anne sütü alma durumları ile SBDÖ puanlarının değer-
lendirilmesi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çocukların sosyal beceri değerlendirmeleri ile anne ve 
babalarının eğitim durumları, anne ve babanın çalışma durumları, çocuğun tanımlanan kronik bir hastalık var-
lığının olup olmadığı karşılaştırılmış olup arada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0.005). 
Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda çocukların anne sütü alma ve doğum şekilleri ile sosyal becerileri değerlen-
dirme ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma sonucunda annelerin emzirme oranları 
yüksek bulunmuş olup, sezaryanla doğum ve normal doğum yapma oranları birbirine yakın bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Anne Sütü, Doğum Şekli 
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PRETERM BEBEKLERDE TAM ANNE MEMESİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE KULLANILAN  
TAMAMLAYICI BESLENME YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR, Seda ÇAĞLAR

YYBÜ’deki yenidoğanların beslenmesindeki en önemli amaç; kardiyorespiratuvar stabilite sağlandıktan sonra 
bebeğe emzirme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu nedenle YYBÜ’ de görev yapan sağlık profesyonellerinin 
riskli yenidoğanların beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları büyük önem taşımaktadır (McGrath 
2010). Oral yolla preterm bebeğin güvenli ve etkili bir şekilde beslenebilmesi için emme-yutma-soluk alıp-
verme işlemlerinin birbirleri ile uyumlu, gastasyon yaşının 34 hafta üzerinde, solunum hızının dakikada 60’ın 
altında, kliniğinin stabil olması, apne ve hipotermisinin olmaması gerekmektedir (Jenik ve ark., 2012; McGrath 
ve Braescu, 2004; İşler 2010). Preterm bebeklerin hayatta kalmaları ve kısa sü¬re içerisinde sağlıklı olabilme-
leri için emme-yutma-soluk alıp-verme uyumu oluştuğu anda gavajla beslenme¬nin en kısa sürede kesilerek 
ağızdan beslenmeye geçilmesi gerekmektedir (Savaşer, 2008; Yurttutan ve Uraş, 2013). Preterm bebekler anne 
memesi ile ilk karşılaştıklarında anne sütünü etkili bir şekilde alma konusunda çok başarılı olamamaktadırlar 
(Aytekin ve ark., 2014; Savaşer, 2008). Pretermlerin tam anne memesine geçebilmeleri için tamamlayıcı bes-
lenme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu sayede bebeklerin bir yandan besin ihtiyaçları karşılanırken, diğer yandan 
bebekler tam anne memesine geçiş için hazırlanmaktadırlar. Emzirmeye ek olarak preterm bebekler biberon, 
kap, kaşık, parmak, damlalık ve Suplemental Nursing System (SNS) yöntemleri ile beslenebilmektedirler (Sa-
vaşer, 2008). Biberon ile beslenme dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Biberon emziğinin anne 
memesi ile uyumlu yapıda olmaması nedeniyle bebekler biberon ile beslendiklerinde meme konfüzyonu/kar-
maşası yaşamaktadırlar (Aytekin ve ark., 2014). Biberon ile beslenmenin tamamlayıcı beslenme yöntemi ola-
rak kullanılmasının yararlarından bahseden oldukça az sayıda çalışma vardır. Buna karşın çok sayıda çalışma 
biberonun preterm sağlığı üzerine olumsuz etkileri ve anne memesinden uzaklaştırıcı yönleri olduğunu bildir-
mektedir (Jain, 2011; Yurttutan ve Uraş, 2013). Son yıllarda kap ile beslenme yenidoğan ünitelerinde bebekle-
rin beslenmesinde en önemli alternatif beslenme yöntemi olarak önem kazanmıştır (Flint ve ark., 2007). Ayrıca 
biberon ile beslenmeye alternatif olarak önerilmektedir. 30. gebelik haftasından sonra doğan bebeklerde kap ile 
beslenme denenebilmektedir (Savaşer, 2008). Kap ile beslenme, Hindistan’da paladai veya gokarnam olarak 
adlandırılırken (Dowling ve Thanattherakul, 2001; Jain, 2011), Türkiye’de fincan veya kap olarak isimlendiri-
lir (Aytekin ve ark., 2014). Kaşık ile beslenme kap ile beslenme yöntemine benzemektedir. Fakat bebek kaşık 
ile beslenmede daha az miktarda süt ile karşılaşmaktadır. Bu sayede aspirasyon riski azalmaktadır (Aytekin ve 
ark., 2014; Dowling ve Thanattherakul, 2001). Parmakla beslenme yöntemi ile bebeklerin ağzına süt akışı ya 
yerçekimi nedeniyle ya da besleyici tarafından bolus olarak verilmektedir. Sütün hızı veya volümü bebeklerin 
kontrolünde olmaması nedeniyle aspirasyon riski fazla görülebilmektedir. Parmak ile beslenmeye ek olarak 
damlalık ile beslenme yöntemi geliştirilmiştir. Anne sütünün azaldığı veya kesildiği durumlarda anne sütünün 
artması için kullanılmaktadır. Bebek bir yandan anne memesini; bir yandan annenin göğsüne sabitlenmiş anne 
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sütü veya formül süt ile dolu enjektör/kaba bağlı tüpü emerek beslenmektedir (Dowling ve Thanattherakul, 
2001). SNS ise tamamlayıcı beslenme yöntemlerinden bir diğeridir. Bebeği için yeterli sütü sağlayamayan 
anneler için bir alternatif olarak üretilmiştir. Kateteri annenin meme ucuna bağlanan ve süt dolu kabı annenin 
boynuna asılan bir sisteme sahiptir. Sütün akışı bebeğin memeyi emmesini sürdürmesi nedeniyle annenin süt 
kanallarının uyarılmasına katkı sağlamaktadır. Borucki (2005)’nin yapmış olduğu çalışmada annelerin SNS 
kullanımı sonucu emzirmeye devam ettikleri ve bu durumdan hoşnut oldukları belirtilmiştir. Ayrıca bu yöntem 
ile beslenen bebeklerin %62’sinin altı aydan, %12’sinin ise bir yıldan daha fazla emzirildiği de bildirilmiştir. 
Bu araştırmada preterm bebeklerin tam anne memesine geçiş aşamasında tamamlayıcı beslenme yöntemleri 
kullanılan çalışmalarla incelenmiştir. Bulgular: MEDLINE (PubMed) veritabanı ve google akademik arama 
motoru taranarak dergilerde son beş yılda yayınlanan çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Taramalar 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere preterm ve biberon ile beslenme (preterm and bottle feeding), preterm ve kap 
ile beslenme (preterm and cup feeding), preterm ve kaşık ile beslenme (preterm and spoon feeding), preterm 
ve parmak ile beslenme (preterm and finger feeding), preterm ve SNS ile beslenme (preterm and suplemental 
nursing system) anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Toplam 18 makale incelenmiştir. Çalışmanın ama-
cına uygun 5 makale araştırmaya alınmıştır. Jenik ve ark. (2012), 34 preterm ile yaptıkları çalışmada standart 
biberon ile ultivent biberonu randomize olarak karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda; ultivent biberon kul-
lanılan preterm bebeklerin SpO2 değerinin daha yüksek, süt alım hızının daha fazla ve bebeğin oral beslenme 
performansının daha iyi olduğu bulunmuştur. López ve ark. (2014), 20 preterm bebek üzerinde yaptıkları 
çalışmada biberon ile kap ile beslenme yöntemlerini karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda; biberonla bes-
lenen bebeklerin %68’inde güçlü ve ritmik olarak emme gözlenmiştir. Ayrıca %63’ünde emme-yutma-soluk 
alıp-verme koordinasyonunun iyi olduğu bulunmuştur. Kap ile beslenen bebeklerin %68’inde yudumlama ha-
reketi gözlenmemiştir. Ayrıca bebeklerin %32’sinde minimal düzeyde emme olduğu görülmüştür. Bu bulgular 
sonucunda biberon kullanılan bebeklerde daha iyi yutma performansı görüldüğü bildirilmiştir. Aytekin ve ark. 
(2014), 72 preterm bebekle yaptıkları çalışmada biberon ve kaşık ile beslenme yöntemlerini karşılaştırmışlardır. 
Çalışma sonucunda; kaşık¬la beslenen bebeklerin daha kısa sürede tam anne memesine geçtiği ve emme başa-
rılarının daha iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Dalal ve ark. (2013), 20 preterm bebekle yaptıkları çalışmada 
ucu sivri (gaga) ağızlı bir kap olan paladaiyi kullanmışlardır. Bebeklerin beslenme davranışını ve performan-
sını değerlendirmek amacıyla bebekler paladai ile beslenirken video kaydı yapılmıştır. Kayıtlar iki bağımsız 
gözlemci tarafından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; uyanıklığın bütün davranışsal durumlarında 29-
30 haftalık postkonsepsiyonel yaşa sahip preterm bebeklerde paladainin beslenme sırasında kullanılabileceği 
bildirilmiştir. Yılmaz ve ark. (2014)’nın 522 preterm bebekle yaptıkları çalışmada kap ve biberon kullanımının 
hastanede, taburculuk ve taburculuktan 3 ve 6 ay sonraki etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; kap ve 
biberon kullanımı arasında hastanede kalış süresinde anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Kap ile beslenme 
taburculuktan sonra 3 ve 6. ayın yanı sıra taburcu olurken bebeğin sadece anne sütü alımını önemli ölçüde 
arttırmıştır. SNS yöntemi ile beslenmeye yönelik son 5 yılda yapılan araştırmaya rastlanmamıştır. Sonuç: Stan-
dart biberon emziği yerine anne memesine uyumlu biberon emziklerinin üretilmesi ve kullanımının yaygınlaş-
tırılması ile biberon kullanımının daha avantajlı hale getirilebileceği söylenebilir. Kap ve kaşık ile beslenme-
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nin biberona göre daha etkili bir tamamlayıcı beslenme yöntemi olduğu düşünülebilir. Gelecekte kaşık, kap, 
parmak, damlalık ve SNS ile beslenme yöntemlerinin karşılaştırıldığı araştırmaların yapılması önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Beslenme Yöntemleri, Preterm, Bebek Beslenmesi 



302

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN EVLİLİK VE ÇOCUK GELİNLER HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Derya EVGİN, Nuray CANER, Gülhan KÜÇÜK, Pelin CALPBİNİCİ

Çocuk evlilikleri, diğer adıyla erken evlilik, 18 yaş altında, çocuğun fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik 
ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları taşımaya hazır olmadan yapılan evlilik olarak tanımlanmaktadır. 
18 yaşın altındaki her evli kız çocuğu ise çocuk gelin olarak kabul edilmektedir. Çocuklara fiziksel ve duy-
gusal anlamda yanlış davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmalkârlık, ayrıca çocukların ticari anlamda 
ve başka biçimlerde sömürülmesi çocuğa yönelik kötü müdahale olarak değerlendirilmektedir. Dünya Sağ-
lık Örgütü (DSÖ) tarafından çocuk istismarcılar; aile bireyleri, bakımından sorumlu olan kişiler, arkadaşlar, 
hısım akraba, yabancılar, çocukla ilişkisi olabilen görevliler (polis, öğretmen, asker vb.), işverenler, sağlık 
çalışanları ve diğer çocuklar şeklinde tanımlanmaktadır. Çocukluk döneminde yapılan evlilikler de bir istis-
mar olarak kabul edilmektedir. Erken evlilikler yaklaşım ve uygulamaları sosyal ve kültürel örüntüye göre 
değişmektedir. Kız çocukları erkek çocuklarına nazaran çok daha erken yaşta evlendirildiği için bu durum 
kız çocukları açısından daha ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu da erken evlilik çalışmalarının daha fazla kız 
çocukları üzerine yoğunlaşması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Dünya genelinde çocuk gelinlerin sıklığına 
baktığımızda; gelişmiş ülkelerde (İsveç’ te % 0.4, Kanada, Finlandiya ve Fransa’ da %0.6) daha az sıklıkta 
görülmekte iken, az gelişmiş ülkelerde (Nijer’ de % 61.9, Afganistan’ da %53.9) daha fazla sıklıkta görül-
mektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından istenilen, son 10 yılı içeren verilere göre, kadınlar 
arasında 18 yaş altı evlenme oranları, ilk evlenme yılına göre 2002’de %7,3 iken bu oran 2011 yılında %7,2 
olarak hesaplanmıştır. Bu oranlar sadece resmi evlilikleri kapsamakta olup, kayıt dışı ve dini nikahları kapsa-
mamaktadır. Hane halkının refahı, yoksulluk, eğitim seviyesi, kardeş sayısı, kız çocuklarının toplumdaki yeri, 
dini inanışlar, savaşlar, felaketler, aile içi şiddet ve toplumsal baskı gibi birçok faktör erken yaşta evliliklerin 
nedeni olabilmektedir. Erken evlilik nedeniyle çocuk gelinlerin ruhsal ve bedensel gelişmeleri olumsuz etki-
lenmektedir. Erken evlilik yapan çocuk aslında henüz psiko-sosyal büyüme ve gelişmesini tamamlamamıştır. 
Gelişme döneminde olan çocuk evlilik ile ağır bir yük altına girmektedir. İyi bir gelin ve anne olma rolü 
ağır gelebilmektedir. Evlilikler psikolojik sorunların yanı sıra depresyon ve intiharları beraberinde getirebil-
mektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin çocuk gelinler hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, bir üniversitenin sağlıkla ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 
erken evlilik ve çocuk gelinler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı türde bir 
çalışmadır. Çalışmanın evrenini, bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem; evreni 
bilinen (N:690) örneklem seçme formülüyle, %97 güven aralığında 441 öğrenci hesaplanmış olup, çalışmaya 
katılmayı kabul eden 477 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler 
örneklem dışı bırakılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi etik kurul onayı ve kurum izni alınmış olup, öğrencilere 
katılımcı onam formu imzalatılmıştır. Veriler, öğrenciler ile yüz-yüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veri-
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lerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, yüzde) kullanılarak yapılmış-
tır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %85.7’sinin 19-25 yaş grubunda, %77.6’sının kız, %76.9’unun 
hemşirelik bölümü öğrencisi, %36.5’inin üniversite 1. sınıf öğrencisi ve %9’unun sağlık meslek lisesi mezunu 
oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin %53.9’u son 10 yıldır il merkezinde yaşadıkları, %41.9’unun 4 ve üzeri 
kardeş sayısına sahip oldukları, %50.5’inin yurtta kaldığı ve %67.7’sinin ekonomik durumunu gelir gidere 
denk olarak ifade ettikleri saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %42.1’inin koruyucu bir aile tutumuna 
sahip oldukları, %59.3’ünün anne eğitim durumunun ve %41.5’inin baba eğitim durumunun ilkokul mezunu 
olduğu, %87.0’ının anne mesleğinin ev hanımı ve %26.4’ünün baba mesleğinin işçi olduğu bulunmuştur. 
Öğrencilerin %71.5’i kadının günlük hayatını düzenlemede dini kurallar ve geleneklerin dikkate alınması ge-
rektiğini ve %90.1’i ise kadının ailedeki görevinin ev işlerini yapmak ve çocuk bakmak olmadığını ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin %24.5’i çocuk gelin kavramını; “zorla evlendirilen kızlar” olarak tanımlamışlar ve 
%88.1’i erken evliliği bir istismar türü olarak ifade etmişlerdir. Çalışmada öğrencilerin %94.5’i evlenmeden 
önce cinsel ilişki yaşamayı ve %94.1’i ise erken yaşta evlenmeyi doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir. Öğ-
rencilerin %63.3’ü erken yaşta yapılan evliliği doğru bulmama nedenleri olarak; erken yaşta evlenen bireyin 
çocukluğunu yaşamadığı ve daha olgunlaşmadığı için evlilik gibi bir sorumluluğu yüklenmemesi gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Çalışmada öğrencilerin %98.3’ü daha çok kızların erken yaşta evlendirildiklerini, %54.5’i 
erken yaşta evlenmenin en çok akrabalar arasında olduğunu ve %67.5’i ailesinde erken evlenen bireyin ol-
madığını söylemişlerdir. Öğrenciler erken yaşta yapılan evlilik nedenlerini sırasıyla aile yapısı, eğitim düzeyi 
ve yaşanılan bölge (%78.8, %58.9, %51.7) olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler, erken yaşta evlenmenin aile 
hayatı üzerindeki etkisini; geçimsizlik ve sorumluluğunu yerine getirememe (%69.0’ı), eğitim hayatı üzerin-
deki etkisini; eğitimine devam edememe (%92.5), sağlık durumu üzerindeki etkisini; psikolojik ve fiziksel 
sağlık sorunları yaşama (sırasıyla %48.2 ve %32.4) ve toplumsal düzeydeki etkisini; toplumun kültürel ve 
eğitim seviyesinde düşme (%35.8’i) olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler %69.4’ü 18 yaşından önce gebe kal-
manın fiziksel sağlık sorunlarına, %43.4’ü 18 yaşından önce anne olmanın ise psikolojik sağlık sorunlarına 
yol açabileceğini ifade etmişlerdir. Erken evliliklerin önlenmesi için öğrencilerin %83.2’si ailelere eğitim ve-
rilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak; ebe ve hemşireler, erken yaşta yapılan 
evliliklerde ve bu evliliklerin getireceği riskler konusunda bireyi ve toplumu eğitme rolünü üstlenmelidirler. 
Kadınlara kapsamlı sağlık hizmeti verilmeli, ev ziyaretleriyle onları, hizmet almaya yönlendirmeli ve cesa-
retlendirmelidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gebelik, doğum ve doğum sonu dönem ve tüm yaşam 
dönemlerinde var olabilecek üreme sağlığı sorunlarında kadınlara eğitim verilmeli ve destek sağlanmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelin, Erken Evlilik, Üniversite Öğrencileri 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTEYE YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARIN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep ERDOĞAN,Türkan AKYOL GÜNER, Ebru OFLUOĞLU, Derya ATİK, Havva SERT

Obezite hem dünyada hem de ülkemizde görülen, birçok hastalığa sebep olabilen, ciddi ekonomik ve sosyal 
boyutları olan, vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Dünyada obezite sıklığı 
1980 yılından beri ikiye katlanarak artmıştır. 2014 yılında 18 yaş ve üzeri 1.9 milyardan fazla kişi aşırı kilolu ve 
600 milyon kişi obezdir. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/Erişim Tarihi:21.08.2015). Sağ-
lık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Obezite Önleme ve Kontrol Programı’na 
göre ülkemizde obezite sıklığı kadınlarda (%41.5) erkeklerden (%21.2) daha fazladır. (Obesity preventi-
on and control programme (2010-2014), http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/obezite.pdf. Erişim 
tarihi:20.08.2015) Obezite, enerji dengesi bozukluğuna sebep olan kronik bir hastalık olup, hipertansiyon, 
hiperkolesterol, tip 2 diyabet, atherosklerotik kalp hastalıkları, solunumsal hastalıklar ve bazı kanser türleri 
gibi çeşitli hastalıklara bağlı meydana gelen ölümleri artırmaktadır (Malnick and Knobler, 2006). Obezite ge-
lişiminin etyolojisinde, genetik faktörler, sedanter yaşam, sosyo-ekonomik nedenler, beslenme alışkanlıkları, 
endokrin bozukluklar ve kullanılan ilaçlar yer almaktadır (Hatemi, Turan, Arık ve ark., 2002). Araştırmalar 
obezitenin sağlık risklerinden başka negatif sosyal ve psikolojik sorunlara da sebep olduğunu göstermektedir 
(Allison and Lee, 2015). Bazı toplumlarda zayıflığa ve beden imajına verilen önemden dolayı obez insan-
lar, tembel ve kontrolsüz olarak düşünülmektedir. Medya yada çeşitli basın yayın organları özellikle kadınlar 
için zayıf olmanın, fiziksel görüntü ve ideal görünümün başarı ve kabullenmedeki önemini vurgulamaktadır 
(Lissner, 1997). Obez bireyler normal kilolu bireylerle karşılaştırıldığında daha yeteneksiz, özensiz, dağınık 
(Puhl and Heuer, 2010), iradesiz (Fardouly and Vartanian, 2012), sevimsiz, tembel, sorumsuz (Yanover and 
Thompson, 2010), isteksiz (Swami, Frunham, Amin et al., 2008) ve kişisel sorunlara sahip bireyler olarak 
algılanmaktadırlar (Puhl and Heuer, 2010). Obez bireyler akademik ve iş çevresinde önyargı ve ayrımcılığa, 
sağlık birimleri, medya ve kişilerarası ilişkiler gibi hayatın birçok alanında sözel olarak alay etme, aşağılama, 
fiziksel olarak itme, vurma şeklinde ortaya çıkan davranışlara maruz kalmaktadırlar (Latner, O’Brien, Durson 
et al. 2008). Bu gibi durumlar, obez bireylerde psikolojik sorunlara neden olmakta (Douketis, Macie, and 
Thabane 2005) ve kişilerarası ilişkilere zarar vermektedir (Friedmann, Reichmann, and Costanzo et al. 2005). 
Yapılan çalışmalar sağlık alanında ki öğrenciler ve çalışanlar arasında da obez bireylere karşı önyargı, damga-
lama ve ayrımcılık gibi negatif tutumların olduğunu göstermektedir (Friedmann, Reichmann, and Costanzo et 
al. 2005; Swift, Hanlon and El-Redy et al. 2013; Jiménez, Bacardi, Armendariz et al. 2008). Eğitim alanında 
da obez bireyler, hem arkadaşları hem de öğretmenleri tarafından istismar ve alay gibi negatif yaklaşımlara 
maruz kalmaktadırlar. Daha nitelikli olmasına rağmen obez olmayan öğrenciler kilolulara göre daha çok tercih 
edilmektedirler (Sztainer, Story and Haris, 1999; Gipson, Reese, and Vieweg et al. 2005). Amaç: Bu nedenle 
bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim 
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gören öğrencilerin obez bireylere yönelik inanç ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’nda Nisan-Haziran 
2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın evrenini SHMYO’nda kayıtlı 836 öğrenci, örneklemini ise 
çalışmaya katılmaya gönüllü, devamsızlığı olmayan 654 öğrenci oluşturdu. SHMYO iki yıllık eğitim vermekte 
olup, 12 bölümden oluşmaktadır. Çalışma öncesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürlüğü’nde yazılı izin alınmıştır. Öğrencilere çalışmanın amacı anlatılmış ve tüm katılımcıların 
onayları alınmıştır. Veriler; Sosyodemografik özelliklerin bulunduğu 9 sorudan oluşan Tanıtım Formu (yaş, 
cinsiyet, medeni durum, sınıf, bölüm, sosyal güvence, gelir düzeyi, boy, kilo, BKİ) Obez Bireyler Hakkında 
İnanç Ölçeği (BAOP) ve Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği (ATOP) ile toplandı. Verilerin analizinde yüz-
delik, ortalama, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: 
Yaş ortalaması 20.03 ±2.32 olan öğrencilerin % 76’sı kız olup, büyük çoğunluğu bekardır (%95.7). Öğrenci 
sayılarına göre okudukları bölümlere bakıldığında sırasıyla; İlk ve Acil Bakım (%15), Tıbbi Dokümantasyon 
(%11.5), Anestezi (%10.2), Çocuk Gelişimi (%10.1), Odiyometri (%9) Yaşlı Bakım (% 8.3) Radyoloji (% 
7.5), Ağız Diş Sağlığı (% 6.9), Ameliyathane (% 6.7) Tıbbi Laboratuar (% 6.3), Saç Bakımı ( %5.2) ve Tıbbi 
Tanıtım Pazarlama’dır (% 3.4). Öğrencilerin vücut ağırlıklarının ortalaması 60.40±12.1 kg, boy ortalamaları 
ise 165.92±8.26 cm.dir. Beden Kitle İndexi ortalaması 21.82±3.33 kg/m2 olan öğrencilerin BAOP puan ortala-
ması 23.58±0.82, ATOP puan ortalaması ise 59.99±1.11’dir. Öğrencilerin ATOP puanı ile yaş, medeni durum, 
gelir düzeyi, okuduğu sınıf, bölüm ve BKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken; cinsiyetle 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Kız öğrencilerin ATOP puan ortalamaları daha yüksek 
bulunmuş ve obez bireylere yönelik olumlu tutum sergiledikleri saptanmıştır. BAOP puanı ile medeni durum, 
gelir düzeyi, okudukları sınıf, bölüm ve BKİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, yaş 
ve cinsiyet arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Yaş ile BAOP puanı arasında 
pozitif yönde korelasyon saptanmış olup, yaş arttıkça BAOP puanının da arttığı bulunmuştur (Tablo 2). Yine 
kız öğrencilerin erkeklere göre BAOP puan ortalamaları daha yüksek bulunmuş ve obezitenin obez bireylerin 
kontrolünde olmadığına dair güçlü inançlara sahip olduğu saptanmıştır (p=0.000). Tartışma ve Sonuç: Bu 
çalışmada kız öğrencilerin obez bireylere yönelik olumlu tutum sergilediklerini ve obezitenin obez bireylerin 
kontrolünde olmadığı hakkında güçlü inançlara sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde 
global bir halk sağlığı sorunu olarak görülen obezitede stigmayı önlemek için, üniversitelerde obezitenin ne-
denleri, kontrolü ve obeziteyle mücadeleye yönelik eğitim müfredatları planlanmalıdır. Örneklem grubumuzda 
obez bireylerin yeterli sayıda olmaması çalışmamızın sınırlılıklarından biridir. Obezitede stigmayı ortaya çı-
karabilmek için, obez bireylerin sayısının fazla olduğu örneklem gruplarında çalışmalar yapılması önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Obezite, Tutum, İnanç, Üniversite Öğrencisi 
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ANNELERİN ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ÖNEMİ

Mehmet SAĞLAM
 
Çocukları olumsuz anlamda doğrudan etkileyen ve onlar üzerinde kalıcı etkiler bırakabilen istismar olayı, 
gelişimsel açıdan çocuklar açısından kritik bir durumdur. Çocuk istismarı; fiziksel, duygusal ve cinsel istismar 
olmak üzere üç kategoride ele alınmaktadır. Bu sebeple çocuk istismarı konusu hukuk, tıp, eğitim, psikoloji, 
sosyoloji gibi farklı alanlarda çalışan birçok kurum ve kuruluşu ortak çalışmaya zorlayan bireysel olduğu 
kadar aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak ele alınmaktadır. Fiziksel istismar, istismarın en iyi tanınan 
şeklidir ve bir kaza olmaksızın, fiziksel travma ya da yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimi 
olarak tanımlanır. Çocuklar açısından en sık görülen ve tanımlanması en zor olan duygusal istismar ise; sis-
temli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi, onun sağlıklı duygusal gelişimini 
ve benlik saygısını ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıpları olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar açısından 
tespit edilmesi en zor olan ve etkileri çok fazla olan cinsel istismar ise; çocuğun cinsel haz amacı ile zorla 
ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması yani kullanılması olarak tanımlanmaktadır. İstismar 
sonucunda çocuklarda kalıcı ve geçici fiziksel yaralanmalar oluşabileceği gibi depresyon, aile bireylerinden 
uzaklaşma, mutsuzluk, davranışsal problemler, anksiyete, korkular, dikkat eksikliği, hiperaktivite, ikincil enü-
rezis ve enkoprezis gibi psiko-sosyal problemlerle karşı karşıya kalındığı aktarılmaktadır. İstismara uğrayan 
çocuğun yaşadığı travmanın yanı sıra, istismara uğrayan çocukların yetişkin olduklarında kendilerinin de ço-
cuk istismarına neden oldukları yönündeki araştırma bulguları ise durumu daha da önemli hale getirmektedir. 
Çocuk istismarı ile ilgili yapılan araştırmalarda mağdurların okulöncesi ve ilkokul dönemi gibi kendilerini 
koruyabilme yeterliliği açısından sınırlı oldukları dönemde yoğunlaştıkları bildirilmektedir. Bunun yanında 
çocuklar açısından en büyük tehlikelerden biri ise istismarın genelde çocuğun yakın çevresinde bulunan kişi-
lerden kaynaklanıyor olmasıdır. Bu durumlar dikkate alındığında aile özellikle de anne, çocuğun istismardan 
korunabilmesinde kritik bir role sahiptir. Çocuklar açısından son derece sakıncalı durumlar ortaya çıkarabilen 
fiziksel, duygusal ve cinsel istismardan çocukların korunabilmesi noktasında ailelerin farkındalıklarının art-
tırılması ve eğitilmesi önemlidir. Özellikle çocuklarla daha yakın iletişim içerisinde olan, erken çocukluk ve 
ilkokul dönemlerinde çocukların her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikli olarak yer alan 
anneler istismar konusundaki daha fazla öne çıkmaktadır. Çocukların gelişimsel olarak en savunmasız ve her 
türlü tehlikeye açık oldukları dönem olan erken çocukluk döneminde annenin davranışları ve çocuğa yaklaşımı 
oldukça belirleyicidir. Ev içerisinde ve ev dışarısında çocuk açısından risk oluşturabilecek unsurları dikkate 
alarak tedbirli davranması, çocuğu bu konuda bilinçlendirmesi ve yetişkin ya da bir başka çocuk olsun üçün-
cü kişilerden gelecek tehlikeler konusunda dikkatli olması önemlidir. Bunun yanında çocukla iletişiminde 
ve onun eğitiminde şiddetin hiçbir zaman bir araç olmayacağını bilmesi, çocukla iletişim ve çocuk eğitimi 
konularında yeterliliğinin arttırılması çocuklar açısından fiziksel istismarın önlenmesine önemli katkılar sağ-
layacaktır. Çocuklar açısından belirlenmesi oldukça güç olan, toplumda yer alan bireyler açısından tanımlan-
masında eksiklikler bulunan duygusal istismar ise başta çocuğun ailesi olmak üzere çocukla iletişim halinde 
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olan hemen herkesin sıklıkla yaptığı bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikli olarak annenin bu konuda 
doğru bir anlayışa sahip olması ve çocukla iletişiminde bu durumdan kaçınması çocuk açısından önemlidir. 
Ancak çocuğun bakımı konusundaki eksiklikler, ev içinde anneden beklentilerin fazlalığı, aile içi ya da aile 
dışı birçok neden annenin çocukla iletişimde zorlanmasına ve duygusal istismara yol açan yaşantılara neden 
olmaktadır. Duygusal istismar reddetme (çocuğun varlığını kabul etmemek, onun istenmeyen biri olduğu ile-
tisini vermek, çocuğun yaptıklarını onaylamayarak başarısız olduğu algısını oluşturmak, onun duygularını an-
lamamak ve kardeşler arasında ayırım yapmak), aşağılama (hakaret ve alay etmek, isim takmak, bağırmak ve 
azarlamak, küçük düşürmek), önemsememe (çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına duyarsız kalma, yeterli ilgi ve 
sevgi göstermeme), terk etmekle korkutma, anne sevgisi ile şantaj yapma gibi farklı şekillerde kendisini göste-
rebilmektedir. Duygusal istismar genelde çocuğun kimliğine ve kişiliğine yapılan bir saldırı olması nedeni ile 
psikolojik olarak ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Annenin bu konuda yeterli bir bilince sahip olması 
ve çocuğun gelişimi sürecinde bu hassasiyetleri taşıyarak çocuğa yaklaşması önemlidir. Çocuk açısından etki-
leri en fazla olan ve ortaya çıkarılması oldukça zor olan istismar türü ise cinsel istismardır. Cinsel istismarda 
çocuğun duygusal ve fiziksel istismarı da bulunabilir. Çocuğu ruhsal açıdan derinden ve kalıcı etkileyebilen 
cinsel istismar her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilen bir durumdur. Erken çocukluk döneminde annenin 
yakın gözetimi, çocuğun giysileri ve vücudu üzerindeki gözlemleri önemlidir. İlkokul ve ergenlik döneminde 
ise gözlemlerin yanı sıra çocukla kurulacak sağlıklı iletişim kanalları da çocukların karşılaştıkları problem-
leri anneye aktarmalarını sağlayacaktır. Bunun yanında aile içi ya da yakın akrabalardan kaynaklanabilecek 
durumlar karşısında dikkatli ve tedbirli olunmasının yanında olası bir durumda nasıl hareket edileceğinin bi-
linmesi de önemlidir. Sonuç olarak doğum öncesi dönemden başlayarak gelişim sürecinde doğrudan etkili 
en önemli unsur olan annenin çocuğun gelişimi ve gelişimsel ihtiyaçları, bakım ve iletişim konusundaki ye-
terlilikleri ve çocuk açısından istismara neden olabilecek durumlar hakkında farkındalığının yüksek olması 
önemlidir. Annenin istismar konusunda yeterli bilince sahip olması kendisinden ya da çevreden kaynaklanan 
istismarın önüne geçecektir. Bunun yanında istismarın tanımlanmasına yönelik çalışmalar ile olası bir istis-
mar durumunda yardım istenebilecek kurum ve kuruluşlar, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin nasıl işlediği 
konularında da annelerin bilgilendirilmesi çocukların her türlü istismardan korunmasına katkı sağlayacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Anne Eğitimi, Çocuk, İstismar 
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÇOCUKLARIN KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Fatma TEZEL ŞAHİN, Cansu TUTKUN

Kişiler arası problem çözme becerileri çocukların sosyal becerileriyle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Çocuk-
ların çevresindeki insanlarla uyum içinde yaşayabilmeleri, toplumsal kurallara uyabilmeleri ve diğer bireylerle 
yaşadıkları problemlerine uygun çözüm yolları bulmaları için kişiler arası problem çözme becerilerine sahip 
olmaları beklenir. Bu beceriler sayesinde çocuklar akranları, öğretmenleri ya da aile bireyleriyle sağlıklı ile-
tişim kurabilmekte ve çevresine uyum sağlayabilmektedir. Kişiler arası problem çözme becerilerine yeteri 
kadar sahip olmayan çocukların çevresindeki bireylerle çatışma yaşaması, anlaşmazlıklarda uygun olmayan 
çözüm yollarına başvurması ve davranış problemleri sergilemeleri kaçınılmazdır. Bu durum çocukların sosyal 
çevrelerindeki ilişkilerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple çocukların 
erken dönemlerden itibaren kişiler arası problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi bü-
yük önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların bazı demografik özelliklere 
göre kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çocukların kişiler 
arası problem çözme becerileri çocukların cinsiyeti, yaşı, kardeş sayısı, anne ve babanın öğrenim durumu 
ile annelerin çalışma durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. Yöntem: Çocukların kişiler arası problem 
çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelendiği bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. 
Tarama modeli, geçmişte ve halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen bir yaklaşımdır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde yer alan, okul öncesi 
eğitim kurumuna devam eden 4 yaştan 37 çocuk ve 5 yaştan 39 çocuk olmak üzere toplam 76 çocuk oluştur-
muştur. Çalışma grubundaki çocukların 41’i (%54) erkek, 35’i (%46) kızdır. Çocukların 38’i (%50) tek ço-
cuktur. 29 çocuğun (%38) bir kardeşi, 6 çocuğun (%8) iki kardeşi ve 3 çocuğun (%4) 3 kardeşi bulunmaktadır. 
Ayrıca çocukların 55’inin (%72) doğum sırası ilk, 4’ü (%5) ortanca, 17’si (%23) ise son çocuktur. Annelerin 
16’sı (%21) lise, 41’i (%54) yüksekokul/üniversite, 19’u (%25) yüksek lisans ya da doktora mezunu; babala-
rın 14’ü (%18) lise, 43’ü (%57) yüksekokul/üniversite, 19’u (%25) yüksek lisans ya da doktora mezunudur. 
Annelerin 69’u (%91) çalışmakta, 7’si (%9) çalışmamakta, babaların ise tamamı (%100) çalışmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişiler Arası Problem Çözme Testi 
(OKPÇ) kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası ayrıca 
anne ve babalarının öğrenim durumları ve çalışma durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmada 
çocukların kişiler arası problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla kullanılan “Okul Öncesi Kişiler Arası 
Problem Çözme Testi-OKPÇ (Preschool Interpersonal Problem Solving Test-PIPS)” M. Shure (1974) tarafın-
dan geliştirilmiş ve Dinçer (1995) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Test akran problemleri 
ve anne ile ilgili problemler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Test uygulanmadan önce çocuklarla ve 
öğretmenlerle tanışılarak, çalışma hakkında genel bir açıklama yapılmıştır. Çocuklar sınıftan alınıp uygula-
ma odasına götürülmüştür, çünkü testin sessiz bir odada uygulanması önemlidir. Çocuklara akran ve anne 
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problemleri ile ilgili hikayeler anlatılarak, hikayede adı geçen çocuk adına farklı çözüm yolları düşünme-
si istenmiştir. Uygulama sonunda çocuklar tekrar sınıfa bırakılmıştır. OKPÇ puanı, çocuğun akran ve anne 
problemleriyle ilgili hikayeler için bulduğu farklı çözümlerin toplam sayısını içermektedir. Bu çalışmada elde 
edilen veriler MannWhitney U ve Kruskal Wallis-H Testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada okul 
öncesi çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının cinsiyet ve yaşlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Erkek çocukların kişiler arası problem çözme 
toplam puanlarının kızlara göre; 4 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının 5 yaş 
çocuklarına göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Kardeş sayıları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05). Annelerin çalışma durumlarına göre çocukların kişiler 
arası problem çözme toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
(p<0,05). Çalışmayan annelerin çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının çalışan annele-
rin çocuklarına göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Anne ve babanın öğrenim durumuna göre 
incelendiğinde ise, anne ve babanın öğrenim durumuna göre çocukların kişiler arası problem çözme toplam 
puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05). Sonuç: Araştırma so-
nucunda çocukların cinsiyeti ve yaşının, onların kişiler arası problem çözme becerilerinde önemli bir farklılığa 
neden olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre kişiler arası problem çözme becerileri açısından erkek çocukların 
becerilerinin kız çocuklarından daha düşük olduğu, 4 yaşındaki çocukların becerilerinin 5 yaşındaki çocuklara 
göre düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca annenin çalışma durumunun çocukların kişiler arası problem çöz-
me becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Annesi çalışmayan çocukların becerilerinin, annesi çalışan 
çocuklara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Anne, babanın öğrenim durumu ve kardeş sayısı açısından 
ise çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı 
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlara göre erken dönemlerden itibaren çocukların kişiler arası problem çözme 
becerilerinin desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programındaki 
kazanım ve göstergeler temel alınarak çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik farklı et-
kinlikler hazırlanabilir. Bu sürece ebeveynler de dahil edilerek hem anne ve babaların çocukların problem 
çözme becerileri hakkında farkındalıklarının artırılmasına hem de okul öncesi eğitim kurumlarında verilen 
eğitimin ev ortamında da anne baba tarafından desteklenerek devamlılık göstermesine katkı sağlanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri, Kişiler Arası Problem 
Çözme Testi (OKPÇ) 
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MATERNAL BAĞLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nursan ÇINAR, Sümeyra TOPAL, Ünal ERKORKMAZ, Hilal Uslu YUVACI

Maternal bağlanma, gebelik döneminde başlayan ve doğumdan sonraki aylarda zaman içinde gelişen, özel eşsiz 
bir ilişkidir. Bir annenin bebeğine sevgiyle bağlanması, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayan tüm 
yaşamını olumlu yönde etkileyen en önemli öğelerden biridir. Anne ile bebek arasında kurulan güçlü sevgi bağı, 
bebeğin ileriki yaşamında sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlar ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurmasının te-
melini oluşturur. Bağlanma süreci, bebeklerin onlara bakan kişi veya kişilerle fiziksel yakınlığını güçlendirerek, 
çevreden gelebilecek tehlikelere karşı korunmalarını, çevreyi keşfetmeleri için gerekli koşulların oluşmasını 
sağlar. Bağlanma, süt çocukluğu döneminde, güvenli ya da güvensiz olarak bir kez belirlendikten sonra yaşam 
boyunca süreklilik gösterir. Bu nedenle, yaşanılan ilk bağlanma tecrübesi daha sonra oluşacak bağlanma tecrü-
beleri için temel oluşturur. Bağlanma teorisi, bebeğin annesine veya başka bir bireye bağlanmasının, ileride sağ-
lıklı bir yaşam sürdürmesinde önemli olduğunu savunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, anne ile bebek arasında 
yaşamın ilk yıllarında güvenli bağlanma sağlanamazsa, bebeğin emosyonel, sosyal, fiziksel, zihinsel ve dil ge-
lişimi ile ilgili problemler yaşadığı gösterilmiştir. Özellikle yaşamın ilk üç yılında anne yoksunluğu yaşayan ço-
cuklarda fiziksel ve ruhsal hastalık riskinde artış olduğu vurgulanmış ve toplumda görülebilen ruhsal sorunların 
ve davranış bozukluklarının bebeklik dönemindeki bağlanma sorunları ile ilişkili olabileceği ortaya konmuştur  
 
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Maternal Bağlanma, Anne-Bebek İlişkisi, Etkileyen Faktörler
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SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALAN KADIN ÖĞRENCİLERİN OBEZİTE ÖN YARGI 
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Havva SERT, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem İLMEK, Dilek AYGİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, bireyin sağlığını bozacak derecede vücutta aşırı ve normal olmayan 
yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, dünya da birçok ülkede ciddi anlamda artış göstererek epidemi hali-
ne gelmiştir. Obezite komorbid hastalıklara [diyabet, kalp damar hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, 
dislipidemi ve kansere (meme, prostat, kolon, endometrium)] yol açması, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde prevelansının giderek artması ile göz ardı edilemeyecek derecede ciddi bir sağlık sorunu haline 
gelmiştir. DSÖ verilerine göre obezite prevalansına bakıldığında, dünya genelinde 1980’den bu yana obezite 
görülme oranının yaklaşık iki katına çıktığı, 2014’de 18 yaş üzerinde yaklaşık 600 milyon yetişkinin obez, 
1.9 milyar yetişkinin fazla kilolu olduğu görülmektedir. DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Küresel Durum 
2010 Raporu’nda her yıl en az 2.8 milyon insanın obezite veya aşırı kilolu olmaya bağlı olarak öldüğü belir-
tilmiştir. Dünyada giderek artan prevelansa sahip olan obezite ABD’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Mer-
kezi (CDC) tarafından 2011-2012 yılları arasında yürütülen ABD Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda 
yetişkinlerin %34,9’undan fazlasının obez olduğu görülmüştür. Ülkemizde de obezite prevelansının dünya 
genelinde olduğu gibi giderek arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde yapılan “Türkiye Diyabet Epidemiyoloji 
Araştırma Projesi (TURDEP-I)” çalışma sonuçlarına göre obezite prevelansının %22, TURDEP-II çalışma-
sında ise %31.2 civarında olduğu, abdominal obezite prevelansının ise %46.3 olduğu saptanmıştır. TURDEP 
I ve TURDEP II çalışmaları arasındaki 12 yıllık süre zarfında obezite görülme oranında yaklaşık %44 do-
laylarında artış olduğu görülmektedir. Yine Türkiye Obezite Profili çalışmasında katılımcıların %29.5’inin, 
TEKHARF çalışmasında erişkin kadınların %43’ünün, erkeklerin %21.1’inin obez olduğu tespit edilmiştir. 
Sedanter yaşam tarzı, düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçlar (an-
tidepresanlar, kortikosteroidler vb.), doğum sayısı, hormonal, metabolik, genetik, nörojenik fatörler ve psi-
kolojik problemler obezite etyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Tüm bu etkenlerin sebep olduğu obezite 
bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkileyebilmektedir. Obezitenin neden olduğu hastalıklar ve 
bunlara bağlı ölümlerin görülmesi, aynı zamanda kişilerin bedeninde meydana gelen değişiklikler gibi ne-
denlerle obez bireylere karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilenebilmekte, obez bireyler; tembel, iradesiz, 
başarısız, benlik saygısı düşük, özgüveni eksik olarak damgalanmakta ve buna bağlı olarak da obez bireyler 
yaşamlarının her döneminde (çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık) ve pek çok alanında (aile, iş, sağlık, eğitim vb) 
ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. Obez bireylerle yaşamın her alanında karşılaşma potansiyeli 
olan ve profesyonel sağlık ekibinin önemli bir parçası olan hemşire ve ebe adaylarının obez/kilolu bireyleri 
yargılamadan, onları damgalamadan ve ayrımcılık yapmadan bakım vermesi gerekmektedir. Bu nedenle çalış-
mada sağlık yüksekokulunda eğitim alan kadın öğrencilerin ön yargı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metod: Çalışma Sakarya Üniversitesi kurum yayın alt komisyonu ve müdürlükten alınan yazılı 
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izin sonrası Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören kadın lisans öğrencilerinde tanım-
layıcı ve analitik olarak tasarlandı. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflendi ve çalışma süresinde ulaşılabilen ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaya katılmayı kabul eden 368 
kişi ile çalışma tamamlandı. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan sosyo-demografik özellikleri içeren 18 
maddelik Bilgi Formu, Ercan, Akçil, Kızıltan ve Altun tarafından 2015 yılında geliştirilen GAMS 27-Obezite 
Önyargı Ölçeği (Obezite önyargı ölçeği 27 maddeden oluşmakta ve ölçekten en yüksek 135, en düşük ise 
27 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puan azaldıkça bireyler obeziteye karşı önyargısız, puan 
arttıkça ön yargılı düşünceye sahip olarak değerlendirilmektedir) ile toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, 
ortalama, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Yaş 
ortalaması 20.64±1.59 (min ve maximum: 18-30) olan öğrencilerin %31.5’i ebelik, %68.5’i hemşirelik bölü-
münde olup %27.4’ü ikinci sınıfta öğrenim görmektedir. Çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun herhangi bir 
yerde çalışmadığı (%93.5) ve %84.1’inin gelir durumunun orta düzeyde olduğu, yarıdan fazlasının (%54.3) 
çocukluğunu il merkezinde geçirdiği tespit edildi. Öğrencilerin %82.3’ünün çekirdek aile yapısına sahip oldu-
ğu, %62.8’inin anne eğitim düzeyinin ilköğretim, %47’sinin baba eğitim düzeyinin ortaöğretim olduğu sap-
tandı. Kalınan yer sorulduğunda öğrencilerin %29.1’inin özel yurtta, %26.4’ünün ise ailesiyle birlikte kaldığı 
tespit edildi. “Aile veya akrabalarınızda şişman/obez birey var mı?” sorusuna yarıdan fazlası (%51.1) “evet” 
yanıtını verirken “yakın arkadaşlarınızda şişman/obez birey var mı?” sorusuna ise %62.5’i “hayır” cevabını 
verdi. Öğrencilere hayatlarının herhangi bir döneminde kilolu/obez olma durumları sorulduğunda %78.3’ü 
“hayır” yanıtını verirken, yine kendilerinin kilo yönünden tanımlamaları istendiğinde büyük çoğunluğunun 
(%72) kendini normal kilolu, %15,2’sinin ise kendini fazla kilolu/obez olarak değerlendirdiği saptandı. Be-
den kitle indeksine (BKİ) göre ise öğrencilerin %76,9’unun normal kilolu, %10,9’unun ise fazla kilolu/obez 
olduğu görüldü. Katılımcıların beslenme şekilleri sorgulandığında çoğunluğunun (%64.7) ev yemekleriyle, 
%20.7’sinin fastfood tarzı yiyeceklerle beslendiği belirlendi. Öğrencilerin obezite ön yargı ölçek puan ortala-
ması 78,72±8,88 (min-max: 41-119) olup, %51.6’sının önyargıya eğilimli, %23,4’ünün ise ön yargılı olduğu 
saptandı. Sınıf, çalışma durumu, gelir durumu, yaşanılan yer, şu anda kalınan yer, aile yapısı, anne ve baba 
eğitim düzeyi, hayatının herhangi bir döneminde kilolu/obez olma durumu, beslenme şekli, kilo yönünden 
kendini nasıl tanımladığı ve aile/akrabada kilolu/obez olma durumu ile obezite ön yargı ölçeği puan ortala-
ması arasında anlamlı fark bunmazken (p>0.05); okunulan bölüm, yakın arkadaşlarında kilolu/obez olma ve 
BKİ’ne göre sınıflama ile obezite ön yargı ölçek puan ortalaması arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). 
Ebelerin, hemşirelere göre, yakın arkadaşlarında fazla kilolu/obez olanların olmayanlara göre, BKİ’ne göre 
fazla kilolu/obez olanların normal kiloda olanlara göre daha ön yargılı olduğu belirlendi. Tartışma ve Sonuç: 
Sonuç olarak sağlık yüksekokulu öğrencilerinin %75’inin önyargılı ve ön yargıya eğilimli olduğu, bölüm, 
BKİ ve arkadaşları arasında kilolu obez olma durumunun obezite ön yargı düzeylerini etkilediği saptandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Obezite, Ön Yargı 
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GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE ÇEVRESEL SİGARA DUMANIN BEBEK SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ İLE İLGİLİ YETİŞKİN BİREYLERİN GÖRÜŞLERİ

Cemile DEDE, Nursan ÇINAR, Dilek MENEKŞE, Engin MENEKŞE

Sigara içme veya ikinci ve üçüncü el sigara dumanına maruz kalma, önlenebilir hastalıkların ve erken ölüm-
lerin en önemli sebeplerinden biridir. Gebeler ve çocuklar sigara dumanından en fazla etkilenen gruplar ara-
sında yer almaktadır. İkinci el sigara içiciliği (pasif içicilik) sigara ya da diğer tütün ürünlerinin yanması so-
nucu ortaya çıkan duman ile sigara içen kişinin soluğuyla yayılan dumanın başka kişi tarafından solunması-
dır. Kapalı ortamda içilen sigara dumanının önemli bir bölümü saç, deri, giysi, mobilya, yer döşemesi, duvar, 
yatak, halı, toz ve diğer yüzeyler tarafından tutularak bu yüzeylerde uzun süre kalabilmekte ve bu kalıntılar 
üçüncü el sigara dumanı (ÜESD) olarak değerlendirilmektedir. ÜESD bileşenleri tekrar gaz fazına geçerek 
havaya yayılabilmekte ya da ortamdaki oksidanlarla reaksiyona girerek ikincil kirleticileri oluşturabilmekte-
dir. Üçüncü el sigara içiciliği yeni bir kavram olup, henüz insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Gebelik döneminde anne adayının aktif ya da pasif sigara dumanına maruz kalma-
sı, doğacak bebeğinin sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Sigara dumanı plasenta yoluyla fetal kan dolaşı-
mına geçerek, anne ve fetüs arasında kan dolaşımının bozulmasına, besin - gaz alışverişinin azalmasına ve 
fetüsün yetersiz beslenmesine neden olur. Buna bağlı olarak, fetüste intrauterin büyüme geriliği, düşük do-
ğum ağırlıklı ve erken doğum görülebilmektedir. Ayrıca gebelik döneminde sigara içme ve sigaraya maruz 
kalma doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek, infant döneminde solunum yolu enfeksiyon sıklığını 
arttırır. Fetal akciğer gelişimi sırasında, akciğerin yapısında ve fonksiyonlarında bozulmalara yol açarak, ço-
cukluk dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonların sık yaşanmasına neden olabilmektedir. Gebelik dönemin-
de sigara kullanımının ve sigara dumanına maruz kalmanın fetus ve yenidoğanda ciddi sağlık problemlerine 
sebep olduğu bilinmektedir Amaç: Bu çalışma, gebelikte sigara kullanımı ve çevresel sigara dumanının bebek 
sağlığına etkileri ile ilgili yetişkin bireylerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal- Method: Ta-
nımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Sakarya ilinde bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ka-
dın ve çocuk polikliniğine gelen hasta ve hasta yakınları örneklemini ise verilerin toplandığı tarihte çocuk po-
likliniğine gelen ve çalışmaya katılmaya gönüllü 266 yetişkin birey oluşturdu. Araştırmaya dahil edilme kri-
teri katılımcıların 18-65 yaş arasında olma, iletişim probleminin olmaması, okuma- yazma bilmesi ve araştır-
maya katılmaya gönüllü olması olarak belirlendi. Veriler 2016 yılının şubat ayının perşembe günleri toplandı. 
Veriler, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak toplandı. Form; 
sosyo demografik özelliklerin yer aldığı 6 soru, sigara kullanımı ve pasif içicilik ile ilgili 5 soru ve gebelikte 
sigara kullanımının ve pasif içiciliğin bebek sağlığı üzerine etkilerine yönelik 7 soru olmak üzerek toplam 18 
sorudan oluşmakta idi. Veriler toplanmadan önce araştırma için ilgili hastane yönetiminden yazılı, araştırma-
ya katılmayı kabul eden katılımcılardan ise sözlü izin alındı. Veri toplama işlemi kurumun poliklinik bekleme 
salonlarında yapıldı. Soru formu katılımcılara araştırmacıların gözetiminde, çalışmanın amacı ve gereklerini 
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belirten bir ön bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulandı. Veri toplama işlemi ortalama 15 dakika sürdü Elde 
edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalamalar ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgu-
lar: Araştırmaya katılan bireylerin %79.7’si (n=212) kadın, %20.3’ü (n=54) erkek ve yaş ortalaması 
=34.10±9.16 (min=20, max=65) olarak belirlendi. Bireylerin çoğunlukla % 57.5’inin (n= 153) ilköğretim me-
zunu, %89.5’inin (n=238) evli, %76.3’ünün (n=203) çekirdek aile ve %28.2’inin (n=75) 2 çocuğa sahip oldu-
ğu bulundu. Katılımcıların %55.6’sı (n=148) sigara kullanmadığını, %33.5’i(n=89) kullandığını ve %10.9’u 
(n=29) ise bıraktığını ifade etti. Çocuk sahibi kadınların %14.6’sı (n=31) gebeliği boyunca sigara kullandığını 
belirtti. Evli olan bireylerin katılımcıların evde sigara kullanma durumu incelendiğinde; %42.9’unun (n=114) 
kullandığı ve %46,6’sının (n=124) kullanmadığı saptandı. Katılımcılar, evde sigara içen biri olup olmadığı 
sorusuna % 48,1’i (n=128) evet yanıtını verdi. Katılımcıların % 90.6’sı (n=241) gebelik döneminde sigara 
kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını ve %89.5’i (n=238) çocuğun büyüme gelişmesini 
olumsuz etkilediği, %87.2’si (n=232) doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonlara ve 
%87.2’si (n=232) çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği ve %85.3’ü bebek doğduktan sonra 
olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceği, %72.6’sı (n=193) bebeğin erken ve %73.7’si (n=196) düşük kilolu 
doğabileceği görüşüne katıldıklarını bildirdi. Katılımcıların cinsiyetlerine göre gebelik döneminde sigara kul-
lanımı ve pasif içiciliğin bebek sağlığına etkileri ile ilgili görüşleri incelendiğinde; Cinsiyet ile “gebelik dö-
neminde kadınların sigara içmesi bebeklerinin erken doğmasına neden olabilir” görüşü arasında istatiksel 
olarak anlamlı ilişki bulundu (χ²=4.457, p=0.03). Kadınların %75.5’i (n=160) ve erkeklerin %61.1’i (n=33) 
“gebelik döneminde kadınların sigara içmesi bebeklerinin erken doğmasına neden olabilir” görüşüne katıldı-
ğını belirtti. Cinsiyet ile gebelik döneminde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını ve 
çocuğun büyüme gelişmesini olumsuz etkilediği, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksi-
yonlara ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği ve bebek doğduktan sonra olumsuz sağlık et-
kilerinin devam edeceği ve bebeğin düşük kilolu doğabileceği görüşü ile ilgili kadın ve erkek katılımcılar 
arasında anlamlı bir fark bulunmadı (her biri için p<0.05). Sigara kullananlar katılımcılar, gebelik döneminde 
sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını (n=78 %87.6) ve çocuğun büyüme gelişmesini 
(n=76 %85.4) olumsuz etkilediği, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonlara (n=74 
%83.1) ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına (n=75 %84.3) neden olabileceği ve bebek doğduktan sonra 
olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceği (n=73 %82), bebeğin erken (n=61 %68.5) ve düşük kilolu (n=66 
%74.2) doğabileceği görüşüne katıldıklarını bildirdi. Gebelik döneminde sigara içen kadınlar, gebelik döne-
minde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını (% 84.4’ü (n=27) ve çocuğun büyüme 
gelişmesini (%81.2’si n=26) olumsuz etkilediğine, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkiyerek enfeksi-
yonlara ( %78.1 n=25) ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına (% 84.4’ü (n=27) neden olabileceğine ve bebek 
doğduktan sonra olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceğine (% 84.4’ü (n=27) “katıldığını” ifade etti. Ayrıca 
gebelik döneminde sigara içen kadınların gebelik döneminde sigara kullanımı ile bebeğin düşük kilolu 
(%18.8 n=6) ve erken doğması (% 25 n=8) arasında ilişki olduğu görüşüne katılmadıkları belirlendi. Sonuç 
ve Tartışma: Sigaranın ve sigara dumanına maruz kalmanın anne karnındaki bebek ve yenidoğan sağlığına et-
kileri konusunda katılımcıların bilgilerinin yeterli olmadığı belirlendi. Katılımcıların kendilerinin, eşlerinin 
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ve evde birinin sigara içme oranın yaklaşık % 50 civarında olması, sigara içiciliği ve pasif içiciliğe maruziyet 
açısından en göz çarpan bulgular arasında idi. Cinsiyetin gebelikte sigara kullanımı ve çevresel sigara kulla-
nımının bebek sağlığı üzerine etkileri hakkında görüşlerini etkilemediği bulundu. Çalışmadaki kadın katılım-
cıların gebelik döneminde sigara içmesi azımsanmayacak kadardır. Bununla birlikte gebelik döneminde siga-
ra içenlerin yaklaşık 5’te 1’inin gebelik döneminde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin anne karnındaki bebek 
ve yenidoğan sağlığını etkilemediği görüşünde olduğu belirlendi. Gebelik döneminde sigaraya veya sigara 
dumanına maruz kalma, anne, fetüs ve bebek sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu konuda toplu-
mun farkındalığını arttırıcı ve toplumu bilgilendirici eğitimlerin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelikte Sigara Kullanımı, Çevresel Sigara Dumanı, Gebelik, Bebek Sağlığı



316

AİLE İÇİ ŞİDDETİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞA ETKİLERİ

Mehmet SAĞLAM, Ayşegül ULUTAŞ, Zekeriya ÇALIŞKAN, Neriman ARAL

Birey doğumundan ölümüne kadar olan süre içinde sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişim süreci farklı du-
rumlardan etkilenmektedir. Bu etkenler genelde kalıtsal veya çevresel olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. 
Kalıtımsal etki anne-babanın çocuğa aktardığı genetik unsurları kapsamaktadır. Çevresel etki ise çocuğun için-
de bulunduğu aile, toplum ve doğal ortamları kapsamaktadır. Farklı etkenler gelişim süreci içerisinde farklı du-
rumlar ortaya çıkarmakla birlikte, bu etkenler içerisinde ailenin özel bir yeri vardır. Toplumun en küçük birimi 
olarak kabul edilen ve çocuğun ilk sosyal çevresi olan ailenin insan yaşamında vazgeçilmez bir önemi vardır. 
İnsanın her ihtiyacını karşılayabileceği doğal yer kendi ailesidir. Bireyin yaşamından doyum sağlaması, birey-
sel fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirmesi ve yaşadığı topluma uygun bir kişi olarak yetişmesine 
yönelik ilk temellerin atıldığı yerdir aile. Bununla birlikte aile çocuğun toplumun değer yargılarına ve nitelik-
lerine uygun bir birey olarak yetiştirilmesinde, kişiliğini oluşturmada önemli görevler üstlenmektedir. Bireyle-
rin olumlu davranış özelliklerini kazandığı ve geliştirdiği bir ortam olarak değerlendirilen aile ortamı, zaman 
zaman olumsuz bazı yaşantıların örseleyici sonuçlarının da ortaya çıktığı bir ortama dönüşebilir. Aile içinde 
ortaya çıkan öfke ve saldırganlık yaşantıları aile bireylerine zarar vermekte ve bu olumsuz davranışlardan en 
fazla çocuklar etkilenmektedir. Aile tanımı yapılırken, aile bireylerinin psikolojik ve fiziksel sağlığı için gerekli 
sevgi, şefkat, yakın ilgi ve bakımı bulabilecekleri en doğal ortam olduğunun altı çizilmektedir. Bunun yanında 
bireyin mutlu olabilmesinde ailenin çok önemli bir yeri olduğu, dolayısıyla bu bakış açısı ile toplumun sağlıklı 
olabilmesinin mutlu bireylerden kurulu aileler ile olacağını söylemek mümkündür. Toplum ve birey arasındaki 
dengeyi sağlayan, çocuğu sosyal ve duygusal anlamda destekleyen ve onu her anlamda hayata hazırlayan aile-
dir. Ancak bu durum bazen sağlanamamakta ve çocuk için vazgeçilmez olan aile problemlerin kaynağı haline 
gelmektedir. Aile içinde yaşanan problemlerin çözümünde başarısız olan ebeveynlerin yaşadıkları çatışmalar, 
ailedeki bütün bireyleri özellikle de çocukları fazlası ile etkilemektedir. Çocuğun gelişimsel olarak desteklen-
mesi, her türlü bakım ve gözetiminin yapılması, sosyal ve duygusal olarak desteklenmesinin yanında ruh sağ-
lığının korunmasında aile içindeki iletişim ortamı ve aile bireylerinin tutumu önemlidir. Aile bireylerinden bir 
tanesinin bu durumu bozacak davranışları, ailenin diğer bireylerini fiziksel ya da duygusal olarak örselemesi ya 
da zarar vermesi aile içi şiddet olarak tanımlanan durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aile içerisinde 
ortaya çıkan şiddet unsuru her yaştaki çocuğu olumsuz etkilediği gibi erken çocukluk dönemindeki çocukla-
rı da fazlası ile etkilemektedir. Gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biri olan erken çocukluk döneminde 
aile içerisinde istenen ortamı bulamadıkları gibi aile içi şiddet unsurları ile karşılaşmaları çocuklarda şiddetin 
boyutuna göre geçici ve kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Aile içi şiddet, ihmalin yanında fiziksel, psikolojik, 
cinsel ve ekonomik alanlarda görülebilmektedir. Aile içi şiddetin boyutlarından olan ihmal erken çocukluk 
döneminde çocukların yalnız bırakılması, çocuğun sorumluluğunu alamayacak başka bir çocuğun gözetimine 
terk edilmesi, uzun süre televizyon izlemesine göz yumulması, beslenmesinin düzenli ve yeterli bir şekilde ya-
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pılmaması, sağlık kontrollerinin düzensiz yapılması ya da hiç yapılmaması gibi şeklilerde görülebilmektedir. 
Yaşanabilecek bu ihmaller çocukların çeşitli sağlık problemleri ve hayati tehlike yaşamalarına, gelişimlerinde 
aksamalara neden olabilmekle birlikte psikolojik olarak da çocukları etkilemektedir. Aile içerisinde çocuğa 
yansıyan fiziksel şiddet çocukta doğudan yaralanma, sakatlık hatta ölümle sonuçlanan durumlara neden olabil-
mektedir. Bunun yanında aile içerisinde karşılaşılan fiziksel şiddet, sevgi ve ilgiye en muhtaç olduğu dönemde 
çocuk açısından duygusal etkileri de olan ağır sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Aile içerisindeki fiziksel şid-
det ebeveyn kaynaklı olabileceği gibi bazen evdeki büyük çocuktan küçük çocuğa da yansıya bilmektedir. Aile 
içerisinde karşılaşılan fiziksel şiddet erken çocukluk dönemindeki çocuğun düşük benlik saygısı geliştirmesine, 
öfke ve saldırganlık göstermesine neden olabilmektedir. Bunun yanında umutsuzluk, çaresizlik, içe kapanma, 
kaygı, korku, kabuslar yaşamasının dışında çocuklukta fiziksel şiddete maruz kalan çocukların yetişkinlikte 
şiddet uygulayabildikleri de belirtilmektedir. Aile içi şiddetin bir başka boyutu olan duygusal ya da psikolojik 
şiddet ise erken çocukluk döneminde gözle görülmeyen ancak büyük hasarlara neden olabilmektedir. Ebeveyn-
lerin çocuk bakımı konusundaki yetersizliklerinin bir yansıması olarak ortaya çıkan psikolojik şiddette çocuk; 
bağırma, azarlanma, reddedilme, anne ve baba sevgisinden yoksun bırakılma tehdidine maruz kalabilmekte-
dirler. Erken çocukluk döneminde aile içinde görülen psikolojik ya da duygusal şiddet çocukta; depresyon, geri 
çekilme, düşük benlik saygısı, yüksek kaygı düzeyi, korku dolu olma, fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimde 
gecikmeler, saldırganlık, kendine zarar verici davranışlar, duygusal değişkenlik, uyku bozuklukları, tıbbi te-
meli olmayan fiziksel şikâyetler, yaşa ve gelişime uygun olmayan davranışlar, aşırı derecede utangaç, pasif ya 
da itaatkar olma, aşırı derecede bağımlı olma, güven problemleri ve çalma gibi durumların ortaya çıkmasına 
neden olabilir. Erken çocukluk dönemindeki çocukların aile içerisinde karşılaşabildikleri cinsel şiddet ise içer-
sinde fiziksel ve psikolojik şiddeti de barındırabilmektedir. Çocuklar üzerinde çok ağır sonuçları olan, çocuğun 
ruhsal ve cinsel gelişimini olumsuz etkileyen, birçok davranış problemi ve olumsuz duygunun ortaya çıkma-
sına neden olabilmektedir. Sonuç olarak erken çocukluk dönemin de aile içi şiddete maruz kalan çocuklarda 
kalıcı ve geçici fiziksel yaralanmalar, çeşitli duygusal etkiler ve davranış bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. 
Gelişimin en hassas ve kritik dönemlerinden biri olan erken çocukluk döneminde çocukların aile şiddetten 
korunabilmesi için öncelikli olarak anne ve baba yeterliliklerinin arttırılması ve desteklenmesine yönelik ça-
lışmalar yapılabilir. Anne ve babaların ekonomik, sosyal ve duygusal anlamda desteklenmeleri, çocuk bakımı 
ve gelişimi konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması önemlidir. Bunun yanında ebeveynlerin çatışma 
ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin psiko-sosyal destek mekanizmalarına ulaşımları-
nın kolaylaştırılmasının yanında kamu ve sivil toplum denetimlerinin niteliklerinin arttırılması da önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Erken Çocukluk, Çocuk 
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DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÇOCUKLARIN KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Fatma TEZEL ŞAHİN, Cansu TUTKUN

Kişiler arası problem çözme becerileri çocukların sosyal becerileriyle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Çocuk-
ların çevresindeki insanlarla uyum içinde yaşayabilmeleri, toplumsal kurallara uyabilmeleri ve diğer bireylerle 
yaşadıkları problemlerine uygun çözüm yolları bulmaları için kişiler arası problem çözme becerilerine sahip 
olmaları beklenir. Bu beceriler sayesinde çocuklar akranları, öğretmenleri ya da aile bireyleriyle sağlıklı ile-
tişim kurabilmekte ve çevresine uyum sağlayabilmektedir. Kişiler arası problem çözme becerilerine yeteri 
kadar sahip olmayan çocukların çevresindeki bireylerle çatışma yaşaması, anlaşmazlıklarda uygun olmayan 
çözüm yollarına başvurması ve davranış problemleri sergilemeleri kaçınılmazdır. Bu durum çocukların sosyal 
çevrelerindeki ilişkilerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sebeple çocukların 
erken dönemlerden itibaren kişiler arası problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi bü-
yük önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların bazı demografik özelliklere 
göre kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çocukların kişiler 
arası problem çözme becerileri çocukların cinsiyeti, yaşı, kardeş sayısı, anne ve babanın öğrenim durumu 
ile annelerin çalışma durumu değişkenleri açısından incelenmiştir. Yöntem: Çocukların kişiler arası problem 
çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelendiği bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. 
Tarama modeli, geçmişte ve halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen bir yaklaşımdır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde yer alan, okul öncesi 
eğitim kurumuna devam eden 4 yaştan 37 çocuk ve 5 yaştan 39 çocuk olmak üzere toplam 76 çocuk oluştur-
muştur. Çalışma grubundaki çocukların 41’i (%54) erkek, 35’i (%46) kızdır. Çocukların 38’i (%50) tek ço-
cuktur. 29 çocuğun (%38) bir kardeşi, 6 çocuğun (%8) iki kardeşi ve 3 çocuğun (%4) 3 kardeşi bulunmaktadır. 
Ayrıca çocukların 55’inin (%72) doğum sırası ilk, 4’ü (%5) ortanca, 17’si (%23) ise son çocuktur. Annelerin 
16’sı (%21) lise, 41’i (%54) yüksekokul/üniversite, 19’u (%25) yüksek lisans ya da doktora mezunu; babala-
rın 14’ü (%18) lise, 43’ü (%57) yüksekokul/üniversite, 19’u (%25) yüksek lisans ya da doktora mezunudur. 
Annelerin 69’u (%91) çalışmakta, 7’si (%9) çalışmamakta, babaların ise tamamı (%100) çalışmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişiler Arası Problem Çözme Testi 
(OKPÇ) kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası ayrıca 
anne ve babalarının öğrenim durumları ve çalışma durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmada 
çocukların kişiler arası problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla kullanılan “Okul Öncesi Kişiler Arası 
Problem Çözme Testi-OKPÇ (Preschool Interpersonal Problem Solving Test-PIPS)” M. Shure (1974) tarafın-
dan geliştirilmiş ve Dinçer (1995) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Test akran problemleri 
ve anne ile ilgili problemler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Test uygulanmadan önce çocuklarla ve 
öğretmenlerle tanışılarak, çalışma hakkında genel bir açıklama yapılmıştır. Çocuklar sınıftan alınıp uygula-
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ma odasına götürülmüştür, çünkü testin sessiz bir odada uygulanması önemlidir. Çocuklara akran ve anne 
problemleri ile ilgili hikayeler anlatılarak, hikayede adı geçen çocuk adına farklı çözüm yolları düşünme-
si istenmiştir. Uygulama sonunda çocuklar tekrar sınıfa bırakılmıştır. OKPÇ puanı, çocuğun akran ve anne 
problemleriyle ilgili hikayeler için bulduğu farklı çözümlerin toplam sayısını içermektedir. Bu çalışmada elde 
edilen veriler MannWhitney U ve Kruskal Wallis-H Testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada okul 
öncesi çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının cinsiyet ve yaşlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Erkek çocukların kişiler arası problem çözme 
toplam puanlarının kızlara göre; 4 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının 5 yaş 
çocuklarına göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Kardeş sayıları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05). Annelerin çalışma durumlarına göre çocukların kişiler 
arası problem çözme toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
(p<0,05). Çalışmayan annelerin çocuklarının kişiler arası problem çözme toplam puanlarının çalışan annele-
rin çocuklarına göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Anne ve babanın öğrenim durumuna göre 
incelendiğinde ise, anne ve babanın öğrenim durumuna göre çocukların kişiler arası problem çözme toplam 
puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05). Sonuç: Araştırma so-
nucunda çocukların cinsiyeti ve yaşının, onların kişiler arası problem çözme becerilerinde önemli bir farklılığa 
neden olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre kişiler arası problem çözme becerileri açısından erkek çocukların 
becerilerinin kız çocuklarından daha düşük olduğu, 4 yaşındaki çocukların becerilerinin 5 yaşındaki çocuklara 
göre düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca annenin çalışma durumunun çocukların kişiler arası problem çöz-
me becerilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Annesi çalışmayan çocukların becerilerinin, annesi çalışan 
çocuklara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Anne, babanın öğrenim durumu ve kardeş sayısı açısından 
ise çocukların kişiler arası problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı 
belirlenmiştir. Araştırma sonuçlara göre erken dönemlerden itibaren çocukların kişiler arası problem çözme 
becerilerinin desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programındaki 
kazanım ve göstergeler temel alınarak çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik farklı et-
kinlikler hazırlanabilir. Bu sürece ebeveynler de dahil edilerek hem anne ve babaların çocukların problem 
çözme becerileri hakkında farkındalıklarının artırılmasına hem de okul öncesi eğitim kurumlarında verilen 
eğitimin ev ortamında da anne baba tarafından desteklenerek devamlılık göstermesine katkı sağlanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri, Kişiler Arası Problem 
Çözme Testi (OKPÇ)
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MATERNAL BAĞLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nursan ÇINAR, Sümeyra TOPAL, Ünal ERKORKMAZ, Hilal USLU YUVACI

Maternal bağlanma, gebelik döneminde başlayan ve doğumdan sonraki aylarda zaman içinde gelişen, özel eşsiz 
bir ilişkidir. Bir annenin bebeğine sevgiyle bağlanması, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayan tüm 
yaşamını olumlu yönde etkileyen en önemli öğelerden biridir. Anne ile bebek arasında kurulan güçlü sevgi bağı, 
bebeğin ileriki yaşamında sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlar ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurmasının te-
melini oluşturur. Bağlanma süreci, bebeklerin onlara bakan kişi veya kişilerle fiziksel yakınlığını güçlendirerek, 
çevreden gelebilecek tehlikelere karşı korunmalarını, çevreyi keşfetmeleri için gerekli koşulların oluşmasını 
sağlar. Bağlanma, süt çocukluğu döneminde, güvenli ya da güvensiz olarak bir kez belirlendikten sonra yaşam 
boyunca süreklilik gösterir. Bu nedenle, yaşanılan ilk bağlanma tecrübesi daha sonra oluşacak bağlanma tecrü-
beleri için temel oluşturur. Bağlanma teorisi, bebeğin annesine veya başka bir bireye bağlanmasının, ileride sağ-
lıklı bir yaşam sürdürmesinde önemli olduğunu savunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, anne ile bebek arasında 
yaşamın ilk yıllarında güvenli bağlanma sağlanamazsa, bebeğin emosyonel, sosyal, fiziksel, zihinsel ve dil ge-
lişimi ile ilgili problemler yaşadığı gösterilmiştir. Özellikle yaşamın ilk üç yılında anne yoksunluğu yaşayan ço-
cuklarda fiziksel ve ruhsal hastalık riskinde artış olduğu vurgulanmış ve toplumda görülebilen ruhsal sorunların 
ve davranış bozukluklarının bebeklik dönemindeki bağlanma sorunları ile ilişkili olabileceği ortaya konmuştur  
 
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Maternal Bağlanma, Anne-Bebek İlişkisi, Etkileyen Faktörler 
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SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALAN KADIN ÖĞRENCİLERİN OBEZİTE ÖN YARGI 
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Havva SERT, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem İLMEZ, Dilek AYGIN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, bireyin sağlığını bozacak derecede vücutta aşırı ve normal olmayan 
yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, dünya da birçok ülkede ciddi anlamda artış göstererek epidemi hali-
ne gelmiştir. Obezite komorbid hastalıklara [diyabet, kalp damar hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, 
dislipidemi ve kansere (meme, prostat, kolon, endometrium)] yol açması, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde prevelansının giderek artması ile göz ardı edilemeyecek derecede ciddi bir sağlık sorunu haline 
gelmiştir. DSÖ verilerine göre obezite prevalansına bakıldığında, dünya genelinde 1980’den bu yana obezite 
görülme oranının yaklaşık iki katına çıktığı, 2014’de 18 yaş üzerinde yaklaşık 600 milyon yetişkinin obez, 
1.9 milyar yetişkinin fazla kilolu olduğu görülmektedir. DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Küresel Durum 
2010 Raporu’nda her yıl en az 2.8 milyon insanın obezite veya aşırı kilolu olmaya bağlı olarak öldüğü belir-
tilmiştir. Dünyada giderek artan prevelansa sahip olan obezite ABD’de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Mer-
kezi (CDC) tarafından 2011-2012 yılları arasında yürütülen ABD Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda 
yetişkinlerin %34,9’undan fazlasının obez olduğu görülmüştür. Ülkemizde de obezite prevelansının dünya 
genelinde olduğu gibi giderek arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde yapılan “Türkiye Diyabet Epidemiyoloji 
Araştırma Projesi (TURDEP-I)” çalışma sonuçlarına göre obezite prevelansının %22, TURDEP-II çalışma-
sında ise %31.2 civarında olduğu, abdominal obezite prevelansının ise %46.3 olduğu saptanmıştır. TURDEP 
I ve TURDEP II çalışmaları arasındaki 12 yıllık süre zarfında obezite görülme oranında yaklaşık %44 do-
laylarında artış olduğu görülmektedir. Yine Türkiye Obezite Profili çalışmasında katılımcıların %29.5’inin, 
TEKHARF çalışmasında erişkin kadınların %43’ünün, erkeklerin %21.1’inin obez olduğu tespit edilmiştir. 
Sedanter yaşam tarzı, düzensiz ve yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçlar (an-
tidepresanlar, kortikosteroidler vb.), doğum sayısı, hormonal, metabolik, genetik, nörojenik fatörler ve psi-
kolojik problemler obezite etyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Tüm bu etkenlerin sebep olduğu obezite 
bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik açıdan etkileyebilmektedir. Obezitenin neden olduğu hastalıklar ve 
bunlara bağlı ölümlerin görülmesi, aynı zamanda kişilerin bedeninde meydana gelen değişiklikler gibi ne-
denlerle obez bireylere karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilenebilmekte, obez bireyler; tembel, iradesiz, 
başarısız, benlik saygısı düşük, özgüveni eksik olarak damgalanmakta ve buna bağlı olarak da obez bireyler 
yaşamlarının her döneminde (çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık) ve pek çok alanında (aile, iş, sağlık, eğitim vb) 
ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. Obez bireylerle yaşamın her alanında karşılaşma potansiyeli 
olan ve profesyonel sağlık ekibinin önemli bir parçası olan hemşire ve ebe adaylarının obez/kilolu bireyleri 
yargılamadan, onları damgalamadan ve ayrımcılık yapmadan bakım vermesi gerekmektedir. Bu nedenle çalış-
mada sağlık yüksekokulunda eğitim alan kadın öğrencilerin ön yargı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metod: Çalışma Sakarya Üniversitesi kurum yayın alt komisyonu ve müdürlükten alınan yazılı 
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izin sonrası Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören kadın lisans öğrencilerinde tanım-
layıcı ve analitik olarak tasarlandı. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 
hedeflendi ve çalışma süresinde ulaşılabilen ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaya katılmayı kabul eden 368 
kişi ile çalışma tamamlandı. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan sosyo-demografik özellikleri içeren 18 
maddelik Bilgi Formu, Ercan, Akçil, Kızıltan ve Altun tarafından 2015 yılında geliştirilen GAMS 27-Obezite 
Önyargı Ölçeği (Obezite önyargı ölçeği 27 maddeden oluşmakta ve ölçekten en yüksek 135, en düşük ise 
27 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puan azaldıkça bireyler obeziteye karşı önyargısız, puan 
arttıkça ön yargılı düşünceye sahip olarak değerlendirilmektedir) ile toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, 
ortalama, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Yaş 
ortalaması 20.64±1.59 (min ve maximum: 18-30) olan öğrencilerin %31.5’i ebelik, %68.5’i hemşirelik bölü-
münde olup %27.4’ü ikinci sınıfta öğrenim görmektedir. Çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun herhangi bir 
yerde çalışmadığı (%93.5) ve %84.1’inin gelir durumunun orta düzeyde olduğu, yarıdan fazlasının (%54.3) 
çocukluğunu il merkezinde geçirdiği tespit edildi. Öğrencilerin %82.3’ünün çekirdek aile yapısına sahip oldu-
ğu, %62.8’inin anne eğitim düzeyinin ilköğretim, %47’sinin baba eğitim düzeyinin ortaöğretim olduğu sap-
tandı. Kalınan yer sorulduğunda öğrencilerin %29.1’inin özel yurtta, %26.4’ünün ise ailesiyle birlikte kaldığı 
tespit edildi. “Aile veya akrabalarınızda şişman/obez birey var mı?” sorusuna yarıdan fazlası (%51.1) “evet” 
yanıtını verirken “yakın arkadaşlarınızda şişman/obez birey var mı?” sorusuna ise %62.5’i “hayır” cevabını 
verdi. Öğrencilere hayatlarının herhangi bir döneminde kilolu/obez olma durumları sorulduğunda %78.3’ü 
“hayır” yanıtını verirken, yine kendilerinin kilo yönünden tanımlamaları istendiğinde büyük çoğunluğunun 
(%72) kendini normal kilolu, %15,2’sinin ise kendini fazla kilolu/obez olarak değerlendirdiği saptandı. Be-
den kitle indeksine (BKİ) göre ise öğrencilerin %76,9’unun normal kilolu, %10,9’unun ise fazla kilolu/obez 
olduğu görüldü. Katılımcıların beslenme şekilleri sorgulandığında çoğunluğunun (%64.7) ev yemekleriyle, 
%20.7’sinin fastfood tarzı yiyeceklerle beslendiği belirlendi. Öğrencilerin obezite ön yargı ölçek puan ortala-
ması 78,72±8,88 (min-max: 41-119) olup, %51.6’sının önyargıya eğilimli, %23,4’ünün ise ön yargılı olduğu 
saptandı. Sınıf, çalışma durumu, gelir durumu, yaşanılan yer, şu anda kalınan yer, aile yapısı, anne ve baba 
eğitim düzeyi, hayatının herhangi bir döneminde kilolu/obez olma durumu, beslenme şekli, kilo yönünden 
kendini nasıl tanımladığı ve aile/akrabada kilolu/obez olma durumu ile obezite ön yargı ölçeği puan ortala-
ması arasında anlamlı fark bunmazken (p>0.05); okunulan bölüm, yakın arkadaşlarında kilolu/obez olma ve 
BKİ’ne göre sınıflama ile obezite ön yargı ölçek puan ortalaması arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). 
Ebelerin, hemşirelere göre, yakın arkadaşlarında fazla kilolu/obez olanların olmayanlara göre, BKİ’ne göre 
fazla kilolu/obez olanların normal kiloda olanlara göre daha ön yargılı olduğu belirlendi. Tartışma ve Sonuç: 
Sonuç olarak sağlık yüksekokulu öğrencilerinin %75’inin önyargılı ve ön yargıya eğilimli olduğu, bölüm, 
BKİ ve arkadaşları arasında kilolu obez olma durumunun obezite ön yargı düzeylerini etkilediği saptandı.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Obezite, Ön Yargı 
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GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE ÇEVRESEL SİGARA DUMANIN BEBEK SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ İLE İLGİLİ YETİŞKİN BİREYLERİN GÖRÜŞLERİ

Cemile DEDE, Nursan ÇINAR, Dilek MENEKŞE, Engin MENEKŞE

Sigara içme veya ikinci ve üçüncü el sigara dumanına maruz kalma, önlenebilir hastalıkların ve erken ölüm-
lerin en önemli sebeplerinden biridir. Gebeler ve çocuklar sigara dumanından en fazla etkilenen gruplar ara-
sında yer almaktadır. İkinci el sigara içiciliği (pasif içicilik) sigara ya da diğer tütün ürünlerinin yanması so-
nucu ortaya çıkan duman ile sigara içen kişinin soluğuyla yayılan dumanın başka kişi tarafından solunması-
dır. Kapalı ortamda içilen sigara dumanının önemli bir bölümü saç, deri, giysi, mobilya, yer döşemesi, duvar, 
yatak, halı, toz ve diğer yüzeyler tarafından tutularak bu yüzeylerde uzun süre kalabilmekte ve bu kalıntılar 
üçüncü el sigara dumanı (ÜESD) olarak değerlendirilmektedir. ÜESD bileşenleri tekrar gaz fazına geçerek 
havaya yayılabilmekte ya da ortamdaki oksidanlarla reaksiyona girerek ikincil kirleticileri oluşturabilmekte-
dir. Üçüncü el sigara içiciliği yeni bir kavram olup, henüz insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Gebelik döneminde anne adayının aktif ya da pasif sigara dumanına maruz kalma-
sı, doğacak bebeğinin sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Sigara dumanı plasenta yoluyla fetal kan dolaşı-
mına geçerek, anne ve fetüs arasında kan dolaşımının bozulmasına, besin - gaz alışverişinin azalmasına ve 
fetüsün yetersiz beslenmesine neden olur. Buna bağlı olarak, fetüste intrauterin büyüme geriliği, düşük do-
ğum ağırlıklı ve erken doğum görülebilmektedir. Ayrıca gebelik döneminde sigara içme ve sigaraya maruz 
kalma doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek, infant döneminde solunum yolu enfeksiyon sıklığını 
arttırır. Fetal akciğer gelişimi sırasında, akciğerin yapısında ve fonksiyonlarında bozulmalara yol açarak, ço-
cukluk dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonların sık yaşanmasına neden olabilmektedir. Gebelik dönemin-
de sigara kullanımının ve sigara dumanına maruz kalmanın fetus ve yenidoğanda ciddi sağlık problemlerine 
sebep olduğu bilinmektedir Amaç: Bu çalışma, gebelikte sigara kullanımı ve çevresel sigara dumanının bebek 
sağlığına etkileri ile ilgili yetişkin bireylerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal- Method: Ta-
nımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın evrenini Sakarya ilinde bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ka-
dın ve çocuk polikliniğine gelen hasta ve hasta yakınları örneklemini ise verilerin toplandığı tarihte çocuk po-
likliniğine gelen ve çalışmaya katılmaya gönüllü 266 yetişkin birey oluşturdu. Araştırmaya dahil edilme kri-
teri katılımcıların 18-65 yaş arasında olma, iletişim probleminin olmaması, okuma- yazma bilmesi ve araştır-
maya katılmaya gönüllü olması olarak belirlendi. Veriler 2016 yılının şubat ayının perşembe günleri toplandı. 
Veriler, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak toplandı. Form; 
sosyo demografik özelliklerin yer aldığı 6 soru, sigara kullanımı ve pasif içicilik ile ilgili 5 soru ve gebelikte 
sigara kullanımının ve pasif içiciliğin bebek sağlığı üzerine etkilerine yönelik 7 soru olmak üzerek toplam 18 
sorudan oluşmakta idi. Veriler toplanmadan önce araştırma için ilgili hastane yönetiminden yazılı, araştırma-
ya katılmayı kabul eden katılımcılardan ise sözlü izin alındı. Veri toplama işlemi kurumun poliklinik bekleme 
salonlarında yapıldı. Soru formu katılımcılara araştırmacıların gözetiminde, çalışmanın amacı ve gereklerini 
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belirten bir ön bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulandı. Veri toplama işlemi ortalama 15 dakika sürdü Elde 
edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalamalar ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgu-
lar: Araştırmaya katılan bireylerin %79.7’si (n=212) kadın, %20.3’ü (n=54) erkek ve yaş ortalaması 
=34.10±9.16 (min=20, max=65) olarak belirlendi. Bireylerin çoğunlukla % 57.5’inin (n= 153) ilköğretim me-
zunu, %89.5’inin (n=238) evli, %76.3’ünün (n=203) çekirdek aile ve %28.2’inin (n=75) 2 çocuğa sahip oldu-
ğu bulundu. Katılımcıların %55.6’sı (n=148) sigara kullanmadığını, %33.5’i(n=89) kullandığını ve %10.9’u 
(n=29) ise bıraktığını ifade etti. Çocuk sahibi kadınların %14.6’sı (n=31) gebeliği boyunca sigara kullandığını 
belirtti. Evli olan bireylerin katılımcıların evde sigara kullanma durumu incelendiğinde; %42.9’unun (n=114) 
kullandığı ve %46,6’sının (n=124) kullanmadığı saptandı. Katılımcılar, evde sigara içen biri olup olmadığı 
sorusuna % 48,1’i (n=128) evet yanıtını verdi. Katılımcıların % 90.6’sı (n=241) gebelik döneminde sigara 
kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını ve %89.5’i (n=238) çocuğun büyüme gelişmesini 
olumsuz etkilediği, %87.2’si (n=232) doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonlara ve 
%87.2’si (n=232) çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği ve %85.3’ü bebek doğduktan sonra 
olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceği, %72.6’sı (n=193) bebeğin erken ve %73.7’si (n=196) düşük kilolu 
doğabileceği görüşüne katıldıklarını bildirdi. Katılımcıların cinsiyetlerine göre gebelik döneminde sigara kul-
lanımı ve pasif içiciliğin bebek sağlığına etkileri ile ilgili görüşleri incelendiğinde; Cinsiyet ile “gebelik dö-
neminde kadınların sigara içmesi bebeklerinin erken doğmasına neden olabilir” görüşü arasında istatiksel 
olarak anlamlı ilişki bulundu (χ²=4.457, p=0.03). Kadınların %75.5’i (n=160) ve erkeklerin %61.1’i (n=33) 
“gebelik döneminde kadınların sigara içmesi bebeklerinin erken doğmasına neden olabilir” görüşüne katıldı-
ğını belirtti. Cinsiyet ile gebelik döneminde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını ve 
çocuğun büyüme gelişmesini olumsuz etkilediği, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksi-
yonlara ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği ve bebek doğduktan sonra olumsuz sağlık et-
kilerinin devam edeceği ve bebeğin düşük kilolu doğabileceği görüşü ile ilgili kadın ve erkek katılımcılar 
arasında anlamlı bir fark bulunmadı (her biri için p<0.05). Sigara kullananlar katılımcılar, gebelik döneminde 
sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını (n=78 %87.6) ve çocuğun büyüme gelişmesini 
(n=76 %85.4) olumsuz etkilediği, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkileyerek enfeksiyonlara (n=74 
%83.1) ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına (n=75 %84.3) neden olabileceği ve bebek doğduktan sonra 
olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceği (n=73 %82), bebeğin erken (n=61 %68.5) ve düşük kilolu (n=66 
%74.2) doğabileceği görüşüne katıldıklarını bildirdi. Gebelik döneminde sigara içen kadınlar, gebelik döne-
minde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin doğacak bebeğin sağlığını (% 84.4’ü (n=27) ve çocuğun büyüme 
gelişmesini (%81.2’si n=26) olumsuz etkilediğine, doğacak bebeğin bağışıklık sistemini etkiyerek enfeksi-
yonlara ( %78.1 n=25) ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına (% 84.4’ü (n=27) neden olabileceğine ve bebek 
doğduktan sonra olumsuz sağlık etkilerinin devam edeceğine (% 84.4’ü (n=27) “katıldığını” ifade etti. Ayrıca 
gebelik döneminde sigara içen kadınların gebelik döneminde sigara kullanımı ile bebeğin düşük kilolu 
(%18.8 n=6) ve erken doğması (% 25 n=8) arasında ilişki olduğu görüşüne katılmadıkları belirlendi. Sonuç 
ve Tartışma: Sigaranın ve sigara dumanına maruz kalmanın anne karnındaki bebek ve yenidoğan sağlığına et-
kileri konusunda katılımcıların bilgilerinin yeterli olmadığı belirlendi. Katılımcıların kendilerinin, eşlerinin 
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ve evde birinin sigara içme oranın yaklaşık % 50 civarında olması, sigara içiciliği ve pasif içiciliğe maruziyet 
açısından en göz çarpan bulgular arasında idi. Cinsiyetin gebelikte sigara kullanımı ve çevresel sigara kulla-
nımının bebek sağlığı üzerine etkileri hakkında görüşlerini etkilemediği bulundu. Çalışmadaki kadın katılım-
cıların gebelik döneminde sigara içmesi azımsanmayacak kadardır. Bununla birlikte gebelik döneminde siga-
ra içenlerin yaklaşık 5’te 1’inin gebelik döneminde sigara kullanımı ve pasif içiciliğin anne karnındaki bebek 
ve yenidoğan sağlığını etkilemediği görüşünde olduğu belirlendi. Gebelik döneminde sigaraya veya sigara 
dumanına maruz kalma, anne, fetüs ve bebek sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu konuda toplu-
mun farkındalığını arttırıcı ve toplumu bilgilendirici eğitimlerin yapılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gebelikte Sigara Kullanımı, Çevresel Sigara Dumanı, Gebelik, Bebek Sağlığı 
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞA ETKİLERİ

Mehmet SAĞLAM, Ayşegül ULUTAŞ, Zekeriya ÇALIŞKAN, Neriman ARAL

Birey doğumundan ölümüne kadar olan süre içinde sürekli bir gelişim içindedir. Bu gelişim süreci farklı du-
rumlardan etkilenmektedir. Bu etkenler genelde kalıtsal veya çevresel olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. 
Kalıtımsal etki anne-babanın çocuğa aktardığı genetik unsurları kapsamaktadır. Çevresel etki ise çocuğun 
içinde bulunduğu aile, toplum ve doğal ortamları kapsamaktadır. Farklı etkenler gelişim süreci içerisinde fark-
lı durumlar ortaya çıkarmakla birlikte, bu etkenler içerisinde ailenin özel bir yeri vardır. Toplumun en küçük 
birimi olarak kabul edilen ve çocuğun ilk sosyal çevresi olan ailenin insan yaşamında vazgeçilmez bir önemi 
vardır. İnsanın her ihtiyacını karşılayabileceği doğal yer kendi ailesidir. Bireyin yaşamından doyum sağlaması, 
bireysel fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirmesi ve yaşadığı topluma uygun bir kişi olarak yetişme-
sine yönelik ilk temellerin atıldığı yerdir aile. Bununla birlikte aile çocuğun toplumun değer yargılarına ve 
niteliklerine uygun bir birey olarak yetiştirilmesinde, kişiliğini oluşturmada önemli görevler üstlenmektedir. 
Bireylerin olumlu davranış özelliklerini kazandığı ve geliştirdiği bir ortam olarak değerlendirilen aile ortamı, 
zaman zaman olumsuz bazı yaşantıların örseleyici sonuçlarının da ortaya çıktığı bir ortama dönüşebilir. Aile 
içinde ortaya çıkan öfke ve saldırganlık yaşantıları aile bireylerine zarar vermekte ve bu olumsuz davranışlar-
dan en fazla çocuklar etkilenmektedir. Aile tanımı yapılırken, aile bireylerinin psikolojik ve fiziksel sağlığı için 
gerekli sevgi, şefkat, yakın ilgi ve bakımı bulabilecekleri en doğal ortam olduğunun altı çizilmektedir. Bunun 
yanında bireyin mutlu olabilmesinde ailenin çok önemli bir yeri olduğu, dolayısıyla bu bakış açısı ile toplu-
mun sağlıklı olabilmesinin mutlu bireylerden kurulu aileler ile olacağını söylemek mümkündür. Toplum ve 
birey arasındaki dengeyi sağlayan, çocuğu sosyal ve duygusal anlamda destekleyen ve onu her anlamda hayata 
hazırlayan ailedir. Ancak bu durum bazen sağlanamamakta ve çocuk için vazgeçilmez olan aile problemlerin 
kaynağı haline gelmektedir. Aile içinde yaşanan problemlerin çözümünde başarısız olan ebeveynlerin yaşa-
dıkları çatışmalar, ailedeki bütün bireyleri özellikle de çocukları fazlası ile etkilemektedir. Çocuğun gelişimsel 
olarak desteklenmesi, her türlü bakım ve gözetiminin yapılması, sosyal ve duygusal olarak desteklenmesinin 
yanında ruh sağlığının korunmasında aile içindeki iletişim ortamı ve aile bireylerinin tutumu önemlidir. Aile 
bireylerinden bir tanesinin bu durumu bozacak davranışları, ailenin diğer bireylerini fiziksel ya da duygusal 
olarak örselemesi ya da zarar vermesi aile içi şiddet olarak tanımlanan durumun ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır. Aile içerisinde ortaya çıkan şiddet unsuru her yaştaki çocuğu olumsuz etkilediği gibi erken çocukluk 
dönemindeki çocukları da fazlası ile etkilemektedir. Gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biri olan erken 
çocukluk döneminde aile içerisinde istenen ortamı bulamadıkları gibi aile içi şiddet unsurları ile karşılaşmaları 
çocuklarda şiddetin boyutuna göre geçici ve kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Aile içi şiddet, ihmalin yanında 
fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik alanlarda görülebilmektedir. Aile içi şiddetin boyutlarından olan ih-
mal erken çocukluk döneminde çocukların yalnız bırakılması, çocuğun sorumluluğunu alamayacak başka bir 
çocuğun gözetimine terk edilmesi, uzun süre televizyon izlemesine göz yumulması, beslenmesinin düzenli ve 
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yeterli bir şekilde yapılmaması, sağlık kontrollerinin düzensiz yapılması ya da hiç yapılmaması gibi şeklilerde 
görülebilmektedir. Yaşanabilecek bu ihmaller çocukların çeşitli sağlık problemleri ve hayati tehlike yaşama-
larına, gelişimlerinde aksamalara neden olabilmekle birlikte psikolojik olarak da çocukları etkilemektedir. 
Aile içerisinde çocuğa yansıyan fiziksel şiddet çocukta doğudan yaralanma, sakatlık hatta ölümle sonuçlanan 
durumlara neden olabilmektedir. Bunun yanında aile içerisinde karşılaşılan fiziksel şiddet, sevgi ve ilgiye en 
muhtaç olduğu dönemde çocuk açısından duygusal etkileri de olan ağır sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Aile 
içerisindeki fiziksel şiddet ebeveyn kaynaklı olabileceği gibi bazen evdeki büyük çocuktan küçük çocuğa da 
yansıya bilmektedir. Aile içerisinde karşılaşılan fiziksel şiddet erken çocukluk dönemindeki çocuğun düşük 
benlik saygısı geliştirmesine, öfke ve saldırganlık göstermesine neden olabilmektedir. Bunun yanında umut-
suzluk, çaresizlik, içe kapanma, kaygı, korku, kabuslar yaşamasının dışında çocuklukta fiziksel şiddete maruz 
kalan çocukların yetişkinlikte şiddet uygulayabildikleri de belirtilmektedir. Aile içi şiddetin bir başka boyutu 
olan duygusal ya da psikolojik şiddet ise erken çocukluk döneminde gözle görülmeyen ancak büyük hasarlara 
neden olabilmektedir. Ebeveynlerin çocuk bakımı konusundaki yetersizliklerinin bir yansıması olarak ortaya 
çıkan psikolojik şiddette çocuk; bağırma, azarlanma, reddedilme, anne ve baba sevgisinden yoksun bırakılma 
tehdidine maruz kalabilmektedirler. Erken çocukluk döneminde aile içinde görülen psikolojik ya da duygusal 
şiddet çocukta; depresyon, geri çekilme, düşük benlik saygısı, yüksek kaygı düzeyi, korku dolu olma, fiziksel, 
ruhsal ve duygusal gelişimde gecikmeler, saldırganlık, kendine zarar verici davranışlar, duygusal değişkenlik, 
uyku bozuklukları, tıbbi temeli olmayan fiziksel şikâyetler, yaşa ve gelişime uygun olmayan davranışlar, aşırı 
derecede utangaç, pasif ya da itaatkâr olma, aşırı derecede bağımlı olma, güven problemleri ve çalma gibi 
durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Erken çocukluk dönemindeki çocukların aile içerisinde karşılaşa-
bildikleri cinsel şiddet ise içersinde fiziksel ve psikolojik şiddeti de barındırabilmektedir. Çocuklar üzerinde 
çok ağır sonuçları olan, çocuğun ruhsal ve cinsel gelişimini olumsuz etkileyen, birçok davranış problemi ve 
olumsuz duygunun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak erken çocukluk dönemin de aile 
içi şiddete maruz kalan çocuklarda kalıcı ve geçici fiziksel yaralanmalar, çeşitli duygusal etkiler ve davranış 
bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Gelişimin en hassas ve kritik dönemlerinden biri olan erken çocukluk dö-
neminde çocukların aile şiddetten korunabilmesi için öncelikli olarak anne ve baba yeterliliklerinin arttırılması 
ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Anne ve babaların ekonomik, sosyal ve duygusal anlamda 
desteklenmeleri, çocuk bakımı ve gelişimi konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması önemlidir. Bunun 
yanında ebeveynlerin çatışma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin psiko-sosyal destek 
mekanizmalarına ulaşımlarının kolaylaştırılmasının yanında kamu ve sivil toplum denetimlerinin niteliklerinin 
arttırılması da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Erken Çocukluk, Çocuk 
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GÖÇ: KADIN SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİK

Fatma BAŞAR

Göç kavramı bireylerin veya toplulukların bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması olarak tanımlanmaktadır. 
Dünya çapında uluslararası göçmen sayısı hızla yükselmeye devam etmektedir. Son on beş yılın verilerine 
bakacak olursak 2000 yılında 173 milyon, 2010 yılında 222 milyon, 2015 yılında 244 milyon göçmen bulun-
maktadır. Bu göçmenlerin %48’ini kadınlar oluşturmaktadır. Göç günümüzde uluslararası bir sorun olmakla 
beraber bu göç hareketleri tüm ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir. Ülkemiz, 1960-1970 yıllarında özel-
likle Avrupa ülkelerine göç veren bir ülke iken, son yıllarda kendisi göç alan ve bulunduğu coğrafya nedeniyle 
de bir “geçiş ülkesi” olmaya, yani ülkeler arası ‘köprü’ görevi görmeye doğru bir değişim göstermektedir. 
2014 göç raporuna göre 2013 yılında ülkemize giriş yapan yabancıların sayısı 32.865.309 iken, 2014 yılında 
%6’lık bir artış ile 35.115.789’a yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus ve Konut Araştırması(2011) 
sonuçlarına göre göç etme nedenleri hanedeki fertlerden birine bağımlı göç(%41,5), eğitim(%22,6), tayin ve iş 
arama(%13,4) şeklindedir. Dünyada artan göç hareketleri, fiziksel, ruhsal, sosyal pek çok sağlık sorunlarını da 
beraberinde getirmektedir. Bu sağlık sorunlarından öncelikli olarak kadınlar etkilenmektedir. Sağlık sisteminde 
önemli bir yeri olan hemşireler, göçmen kadınların sağlık sorunlarının çözümümde anahtar rol oynamaktadır-
lar. Göçmen kadınların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sağlık personelinin ve özellikle hemşirelerin 
görev ve sorumlulukları vardır.Bu derlemede, göç olgusunun kadının sağlığına etkileri ve hemşirelik yakla-
şımlarını sunmak amaçlanmıştır. Bulgular: Göç genel olarak bireylerin sosyal etkileşim ağında ve kültürel 
yapısında birtakım değişim ve zorlanmaları beraberinde getirmektedir. Bu değişim ve zorlanmalar çocuklar, 
gençler ve kadınların da bulunduğu risk gruplarını daha çok etkilemektedir. Özellikle aile ve toplumdaki yeri 
düşünüldüğünde riskli gruplar içinde öncelikli ele alınması ve sorunlarına çözüm getirilmesi gereken kadınlar-
dır. Uluslararası raporlara göre göç eden kadınlar, kadın ve göçmen olarak çifte yük taşımaktadırlar.Göç eden 
kadınların sıklıklayaşadığı problemlere bakıldığında; yoksulluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, kötü çevre 
koşullarında yaşam,post travmatik stres, cinsel taciz, tecavüz, aile içi şiddet,kültürel çatışma, dil sorunları, iş 
ortamındaki tehlikeler, sigortasızlık, istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, sağlık hizmet-
lerinden yararlanamama,ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden yararlanamama, kendiliğinden 
yapılan sağlıksız düşükler olduğu görülmektedir.Bu problemlerden kısaca bahsedecek olursak; göçmen kadın-
ların çalıştıkları işler, erkeklere kıyasla daha geleneksel, daha düşük maaşlı ve geçici işler olmaktadır. Göçmen 
kadınlar kalitesiz, hastalık ve yaralanma risklerinin yüksek olduğu, ruhsal, fiziksel ve cinsel istismara açık iş-
lerde yoğunlaşmaktadır. Göçmen kadınlar, özellikle yasal olarak çalışmadıklarında, uzun çalışma saatleri, dü-
şük maaş, fiziksel ve cinsel istismar ve sağlık sigortasından yoksun çalışma riskleri artmaktadır. Diğer önemli 
problem ise fiziksel şiddettir. Yapılan araştırmalarda göçmen kadınların göç ettikten sonra eşleri tarafından 
daha fazla şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Şiddet mağduru göçmen kadınların yasal haklarını ve başvu-
rabilecekleri kurumlan bilmemeleri, dil sorunları, sosyal izolasyon ve ülkeden ihraç edilme korkusu nedeniyle 
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polise ya da diğer destek hizmetlere başvurmamaları, şiddet sorununun çok önemli boyutlarıdır. Ayrıca Avrupa 
Birliği ülkelerinde göçün kadın sağlığına etkileri konusunda yapılan çalışmalarda, göçmen kadınlarda üreme 
sağlığı/cinsel sağlık (ÜS/CS) ile ilişkili sorunların da önemli yer tuttuğu vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçla-
rına göre, göçmen kadınların kontraseptiflere erişim ve kullanma düzeyi genellikle daha düşük olup, planlan-
mamış gebeliklere daha sık rastlanmaktadır. Benzer araştırmalar göçmen kadınlarda doğum öncesi bakım alma 
düzeyinin genel olarak düşük olduğunu, ölü doğum ve bebek ölüm hızlarının ise daha yüksek olduğunu göster-
mektedir. Göçmen kadınların ÜS/CS düzeyi ile ilgili tüm bu olumsuz bulgular: aile planlaması bilgilerinden 
yoksun olma, dil sorunları, hizmetlere erişimde sorunlar, erkek sağlık çalışanlarına başvurmaktan kaçınma, 
sosyokültürel baskılar ve kadınların karar verme gücünün sınırlı olmasına bağlanmaktadır. Yine kadın göç-
menler için önemli problemlerden bir tanesi de cinsel istismardır. Göç eden gruplarda, ülke sınırlarından geçişi 
garantiye almak için erkek göçmenlerin kadınları sınır görevlileri ile cinsel ilişkiye zorladığı belirlenmiştir. 
Sonuç ve Öneriler: Dünyada ve Türkiye’de giderek artan göç olgusunun sonuçlarının, kadınlar için daha ağır 
olduğu açıkça görülmektedir. Bu kadınların sorunları, hem insan hakları hem de toplumsal cinsiyet bakış açısı 
ile ele alınmalı ve temel sağlık hizmetlerinden ülkelerin genel nüfusu ile eşit düzeyde faydalanmaları için daha 
yoğun çaba harcanmalıdır. Göç eden kadınların sağlık düzeyinin yükseltilmesi; sağlık hizmetlerine erişimi 
kolaylaştıran politikaların oluşturulması ve bu sürece göçmen kadınların katılımının sağlanması önemlidir. 
Ayrıca sağlık çalışanlarının ve sağlık konusunda politika yapıcıların göç ve sağlık ilişki konusundaki farkında-
lığının artırılması, sağlık hizmetlerinde damgalama ve ayrımcılığın azaltılması, göç eden kadınlara özel sağlık 
sorunlarının niteliksel ve niceliksel araştırmalarla ortaya konması gerekmektedir.Göç eden bireylerin sağlık 
koşullarının geliştirilerek sürdürülmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine ve bu hizmetin önemli bir par-
çası olan hemşirelere çok önemli roller düşmektedir. Hemşireler toplumun tüm üyelerini olduğu gibi göç eden 
bireyleri de öncelikli grup olarak kabul etmeli, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için sağlığı geliştirme 
davranışlarını değerlendirmelidir. Göçmen kadınların doğurganlıkla ilgili sorunlarını çözmede, kontreseptif 
kullanmalarında ve perinatal mortaliteyi azaltmada kadınlara eğitim vermeli ve bu hizmetlerin ulaşılabilirliğini 
sağlamalıdır. Göç sürecinden etkilenenlere psikolojik destek, rehberlik etmelidir. Göçmen bireylere kronik ve 
bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim vermeli, gerekli izlemleri yapmalıdır. Göçle gelen bireylerin depresyon 
ve diğer psikososyal sorunları ile ilgili farkındalıklarını artırma ve uygun baş etme becerileri geliştirme konu-
sunda danışmanlık hizmeti vermelidir. Göçmenlerin yaşadığı çevre ve konut değerlendirilmeli, daha sağlıklı 
hale getirilmelidir. Hizmet kalitesini arttırmada sağlık sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için yapısal en-
gellerin de giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hemşireler göçmen bireylere yönelik geliştirilen politikalar-
da söz sahibi olmalıdır. Göç, kısa süreli bir olay olarak ele alınmamalıdır. Bu kapsamda göçmen kadınların, göç 
ettikleri topluma sosyal ve politik entegrasyonlarının sağlanması için çok sektörlü bir yaklaşım benimsenmeli-
dir. Göçmen kadınların eğitim ve iş olanaklarına erişimlerinin artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini 
azaltmaya yönelik diğer girişimler de kadınların hem kendi sağlıkları, hem çocuklarının sağlıkları konusunda 
karar verme güçlerini, olumlu sağlık davranışlarını ve bilgi ve hizmete erişimlerini artıracaktır.Göçlerin sağlığa 
olumsuz etkilerinin küresel boyutta azaltılması, hem ülkeler düzeyindeki hem de ülkeler arası düzeydeki çalış-
malara bağlıdır. Bu kapsamda, ülkelerin kendi içinde iş gücü, göç ve sağlık ile ilgili ulusal politikalarının bir-
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biri ile uyumlu olması, ülkeler arası boyutta ise göç ile ilgili ortak politikaların ve işbirliklerinin oluşturulması 
ve tüm bu süreçlerde toplumsal cinsiyete duyarlı bakış açısının korunması için daha fazla çaba gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın Sağlığı, Hemşirelik
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4-5 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN KIRILGANLIK ALGI DÜZEYLERİ VE KIRILGANLIK 
ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Şermin METİN, Hatice YILDIZ, Selvinaz SAÇAN

Ebeveynin kırılganlık algısı, yaşamın ilk yıllarında geçirilmiş bir hastalık veya süreç sonrası çocuğun tama-
men iyileşmesine rağmen, ebeveynlerin çocukları hakkında sürekli bir kaygıya sahip olmaları olarak tanım-
lanmaktadır. Literatürde ebeveynlerin çocuk kırılganlık algısına yol açan faktörler; 1) ebeveynlerin çocuktan 
ayrılma-bireyleşme güçlükleri, 2) sağlık durumları ile ilişkili artan kaygılar, 3) kaygı ya da ayrılma koruklu-
ları ya da gerçek bir durum yaşamak (kısırlık, ilk gebelikte kayıp gibi), 4) ebeveyn tarafından yaşamı tehdit 
ettiği düşünülen hastalıklar (krup hastalığı, anneyi yaşamsal tehdit eden gebelik komplikasyonları gibi), 5) 
çocuğun erken yıllarında ortaya çıkan az riskli sağlık koşulları şeklinde tanımlamıştır. Kırılgan olarak al-
gılanan çocuklar anne babalarına tepkilerini abartılı ayrılık kaygısı, uyku bozuklukları, disiplin problemle-
ri okul başarısızlıkları ve kendini sağlıksız algılama biçiminde ortaya koymaktadır. Çocuğun kırılganlığına 
karşı ebeveynlerin süreğen endişe ve korkularının, çocuğun riskli veya tehlikeli davranışlar sergilemesine 
neden olabileceği varsayılmaktadır. Bu da ebeveynlerin çocuğun hastalığa karşı hassasiyetine dair süregelen 
endişelerini daha da arttırmakta ve bir kısır döngüye yol açmaktadır. Çocuklarını daha kırılgan algılayan an-
neler sadece çocuklarının hayatlarını kötü etkilemekle kalmaz, kendi hayatları da olumsuz yönde etkilenir. 
Bu annelerde depresyon, anksiyete, kötümserlik, hayattan keyif alamama gibi sorunların daha çok görüldüğü 
gösterilmiştir. Ailelerin çocuğun kırılganlığıyla ilgili algısı daha önce gerçek bir kayıp yaşamalarından ya da 
sadece korku sonucu oluşabilir. Ebeveyn kırılganlık algısı sadece hasta ya da daha önce hastalık geçiren ço-
cukların ebeveynlerinde değil sağlıklı çocukların ebeveynlerinde de görülmektedir. Neden bazı ebeveynlerin 
sağlıklı çocuklarını savunmasız, kırılgan olarak algıladıkları yeterli ölçüde araştırılmamıştır. Literatürde an-
nenin yaşı, eğitim düzeyi ve ruh sağlığı problemleri sağlıklı çocukların kırılgan olarak algılanmasına neden 
olabilen etkenler olarak gösterilmektedir. Araştırmalarla ortaya konduğu gibi kırılganlık kavramı çocuk sağlı-
ğı, gelişimi ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu yaşayan 
çocuğa sahip ebeveynlerin bu durum karşısındaki sergiledikleri tutumlara dikkatlerin çekilmesi çocukların 
gelecekteki sağlıklı gelişimi ve eğitimi için gereklilik arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada 
4-5 yaş sağlıklı çocuğuna sahip annelerin kırılganlık algıları ve buna etki eden değişkenlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı sekiz anaokullarında öğrenim gören 910 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile 
seçilen 320 çocuğun ebeveynden geri dönüş yapan 263 ebeveyn oluşturmuştur. Veri toplamada, çocukların ve 
annelerin demografik özelliklerini belirlemek için “Genel Bilgi Formu” ve annelerin kırılganlık algısı için ise 
Forsyth ve arkadaşları tarafından 1996 yılında geliştirilen ve Doğan ve arkadaşları (2009) tarafından Türk-
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çeye uyarlanan “Çocuk Kırılganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı, okul öncesi sınıf öğretmenleri 
aracılığı ile anne babalara ulaştırılmış ve aynı yolla geri toplanmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma 
uygunluğu Kolmogrov-Simirnov testi ile araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda sü-
rekli değişkenlerin parametrik özellikleri taşıyanlarının karşılaştırılmasında Student-t Testi ve Varyans Analizi 
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farkın belirlenmesi amacıyla Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testlerinden 
Tukey testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %39,5’i 25 yaşından küçük, %42,2’sinin lise mezunu , 
%49,8’i iki çocuğa sahip ve yarıya yakını çalışmaktadır. Katılımcı annelerin anaokuluna devam eden çocuk-
larının %51,3’ü erkek, %15,2’si erken doğmuş, %11,8’inin doğum kilosu 2500 gram ve altındadır. Çocukların 
%86,3’ü önemli bir hastalık geçirmezken%13,7’si önemli hastalık geçirmiştir. Araştırmaya katılan annelerin 
Çocuk Kırılganlık Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 6.9±4.8 (min:0, max:21) bulunmuştur. Katılımcılar-
dan 93 kişi (%35,4) Çocuk Kırılganlık Ölçeği’ne göre kırılgan olarak belirlenmiştir. Yaş, eğitim durumu, ça-
lışma durumu, geçirmiş olduğu bedensel ya da ruhsal bir hastalık olup olmaması gibi değişkenlerin annelerin 
kırılganlık algısını etkilemezken tek çocuğa sahip annelerin daha kırılgan olduğu belirlenmiştir (p=0,003). 
Çocukların doğum zamanı ve doğum ağırlığı durumu ile Çocuk Kırılganlık Ölçeği puanları karşılaştırılmış 
doğum ağırlığı 2500 gr ve altında olan (p<0,001) ve erken doğan çocuğa sahip annelerin (p<0,001) kırılgan-
lık düzeyinin önemli düzeyde farklı ve yüksek olduğu bulunmuştur. Daha önce önemli bir hastalık geçiren 
çocuğa sahip annelerin kırılganlığı geçirmeyenlere göre daha fazladır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0,001). Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda anaokuluna devam eden dört-beş yaş çocuklara 
sahip annelerin kırılganlık algı düzeyi incelenmiş ve annelerin kırılganlık algısı düzeyinin yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ortadoğu ve Asya kültürlerinde erkek cinsiyet imtiyazlı ve tercih edilen olduğu için kırılganlık 
algısı üzerinde etkili bir faktör olabileceği düşünülürken ülkemizde yapılan diğer çalışmalara benzer şekilde 
çocukların cinsiyet özelliklerinin annelerin kırılganlık algı düzeyini etkilemediği görülmüştür. Eğitim seviye-
sinin yüksek olması risklerin daha fazla farkında olmaya neden olacağından kırılganlık algısını arttırabileceği 
öne sürülmüştür. Çalışma bulgularımıza göre anne eğitim düzeyi ve kırılganlık algıları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Bu farklılığın örneklemi oluşturan annelerin çoğunluğunun eğitim seviyesinin yüksek 
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Literatürde krup, akut ishal ve yenidoğan sarılığı gibi ço-
cuğun bir rahatsızlık geçirmiş olması ve prematürite durumunun annelerin kırılganlık algısı için risk faktörü 
olduğu belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda da geçirilen önemli rahatsızlık olup olmama ve çocuğun erken 
doğma durumu annelerin kırılganlık algısı üzerinde anlamlı derecede etkili bulunmuştur. Erken doğan ve do-
ğum kilosu 2500 gram ve altında olan çocuğa sahip annelerin kırılganlık algısının oldukça yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bu çocukların hastalıklara yakalanma risklerinin daha fazla olması ve annelerin çocuklarını 
kaybedebileceği yönünde yaşamış olabileceği eski korkularının kırılganlık algıları üzerinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Literatürde kırılgan çocuk kavramının çocuk sağlığı ve gelişimi üzerindeki olumsuz etkile-
rine değinilmesine rağmen, ülkemizde bu konuda yapılmış çok az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle 
çocuk kırılganlık algısı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. 



333

Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarında kırılganlık algısı ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Bundan 
sonraki çalışmalarda farklı yaş grubundaki çocuklara sahip ebeveynlerin kırılganlık algısı düzeyi, ilişkili fak-
törler ve kırılganlık algısının çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kırılgan Çocuk Sendromu, Ebeveyn Kırılganlık Algısı, Çocuk Kırılganlık Ölçeği, Okul 
Öncesi Dönem 
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İLE İLGİLENEN BİREYLERİN MEDYA VE  
TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Alper Yusuf KÖROĞLU, Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Dilek MENEKŞE

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, medya ve televizyonun insan yaşamındaki yeri ve önemi aşikardır. Ayrıca 
yapılan çalışmalarla birlikte medya ve televizyonun, insan yaşamının temelini oluşturan erken çocukluk döne-
minde yer alan bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri de her geçen gün daha belirgin şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle de bilgi toplumunda yer alan erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin medya ve 
televizyon okuryazarlık becerilerine sahip olmaları oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle de bu bireylerin 
ne düzeyde medya ve televizyon okuryazarı, televizyon bağımlısı olduklarının ve bu durumları etkileyen et-
menlerin belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü erken çocukluk dönemindeki bireylerle ilgilenenlerin medya ve 
televizyon ile ilgili yaptıkları hatalı uygulamaların önüne geçmek ve bu araçların erken çocukluk dönemindeki 
bireyler için faydalı şekilde kullanılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Amaç: Bu çalışmada erken çocuk-
luk eğitimi ile ilgilenen bireylerin medya ve televizyon okuryazarlık ve bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve 
bu düzeylerin farklı değişkenlerle ilişkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda “Erken 
çocukluk eğitimi ile ilgilenen bireylerin medya ve televizyon okuryazarlık ve de bağımlılık düzeyleri yaş, öğ-
renim durumu, yaşadığı bölge, çalışma durumu ve de konuyla ilgili eğitim alma değişkenlerinden etkilenmekte 
midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Yöntem: Betimsel araştırma modelindeki bu çalışmada ülke genelinde 
erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerden tesadüfî örnekleme yoluyla belirlenen 723 kişi üzerinde ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmadaki katılımcılar %9,1’i erkek ve %90,9’u kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
%11,6’sı lise öğrencisi, %21,1’i üniversite öğrencisi, %53,5’i okul öncesi öğretmeni, %2,6’sı ortaöğretim ço-
cuk gelişimi öğretmeni, %2,2’si akademisyen olarak ve %9’u da erken çocukluk eğitimiyle ilgili diğer alanlar-
da yer almaktadır. Ayrıca katılımcıların %16’sı medya okuryazarlığı ile ilgili bir ders veya eğitim semineri al-
mışken %84’ü konuyla ilgili olarak herhangi bir eğitim almamıştır. Katılımcıların %8,6’sı 14-18 yaş, %28,4’ü 
19-24 yaş, %19,4’ü 25-28 yaş, %16,9’u 29-32 yaş, %26,8’i de 33 yaş ve üzerindedir. Ayrıca katılımcıların 
%13,3’ü Akdeniz Bölgesinde, %11,6’sı Karadeniz Bölgesinde, %23,9’u İç Anadolu Bölgesinde, %6,2’si Doğu 
Anadolu Bölgesinde, %8,2’si Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, %22,4’ü Marmara Bölgesinde ve %14,4’ü de 
Ege Bölgesinde yaşamaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 
ve katılımcıların medya ve televizyon okuryazarlık ve bağımlılık düzeylerini belirlemek adına Korkmaz ve 
Yeşil (2011) tarafından geliştirilen “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyi Ölçeği” gerekli izinler alınarak 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde, verilerin homojenlik ve normallik dağılımına bakılmış, buna göre uygun 
testler seçilerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İki bölümden oluşan ölçeğin medya ve televizyon okuryazarlı-
ğına ait ilk bölümünde yapılan güvenirlik çalışması sonucu Cronbach’s Alpha değeri α=83 ve bağımlılık düze-
yine ait ikinci bölümünde yapılan güvenirlik çalışması sonucu da Cronbach’s Alpha değeri α=0,80 bulunmuş-
tur. Araştırmadaki tüm katılımcıların ölçekte yer alan okuryazarlık bölümünden ortalama 85 puan alarak çok 
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yüksek medya ve televizyon okuryazarlık düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların ölçekte 
yer alan bağımlılık bölümünden 35.6 ortalama puan alarak düşük bağımlılık düzeyinde oldukları görülmüştür. 
Erken çocukluk eğitimi ile ilgilenen bireylerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin yaşa, öğrenim 
durumuna ve çalışma durumuna göre farklılık gösterdiği (p<0,05) ancak yaşanılan bölgeye göre herhangi bir 
farklılık göstermediği (p>0,05) görülmüştür. Yine erken çocukluk eğitimi ile ilgilenen bireylerin televizyon 
bağımlılık düzeylerinin yaşa ve öğrenim durumuna göre farklılık gösterdiği (p<0,05) ancak yaşanılan bölgeye 
ve çalışma durumuna göre farklılık göstermediği (p>0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca erken çocukluk eği-
timi ile ilgilenen bireylerin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ile bu konuda daha önce herhangi bir 
eğitim almış olup olmamaları arasında farklılık gözlemlenirken (p<0,05); bu bireylerin televizyon bağımlılık 
düzeylerinin eğitim alma durumlarına göre farklılık göstermediği (p>0,05) görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: 
Erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin medya okuryazarlık düzeylerinin eğitiminde ve gelişiminde 
yer aldıkları çocukların medya ve televizyondan olumlu ya da olumsuz etkilenmelerine neden olacaktır. İlgili 
çalışma da bu konuya dikkat çekmek ve erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin medya ve televizyon 
okuryazarlıklarını etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda da yaşın, 
öğrenim durumunun ve çalışma durumunun erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin medya ve televizyon 
okuryazarlığını etkilediği görülmüştür. Ayrıca erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin yaş ve öğrenim 
durumlarının da televizyon bağımlığında önemli bir rol aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadaki en önemli 
sonuçlardan biri ise erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen bireylerin daha önceden medya ve televizyon okurya-
zarlığı ile ilgili herhangi bir eğitim almış olup olmamalarının bu bireylerin okuryazarlık düzeylerini etkilemiş 
olmasıdır. Bu noktalardan hareketle çocukların medya ve televizyonun olumsuz etkilerinden korunması ve bu 
araçların onların gelişimlerini uygun şeklide desteklenmesini sağlamak için, eğitim öğretim sürecinde, uygun 
yaştaki ve uygun eğitim düzeyindeki bireylerle buluşturulmasının ve erken çocukluk eğitimiyle ilgilenen birey-
lere etkili ve kalıcı şekilde medya okuryazarlığı eğitimi verilmesinin önemli olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Medya ve Televizyon Okuryazarlığı, Televizyon Bağımlılığı 
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1999–2015 YILLARI ARASINDA EMZİRME EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ TEZLERİN  
GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ

Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN

Giriş ve Amaç: Emzirme çocuklarda yaşam için en iyi başlangıcı sağlayan önemli bir unsurdur. Dünya sağlık 
örgütü ve Unicef her bebeğin doğumdan itibaren 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile beslenmesini bundan 
sonra da ek besinlerle birlikte iki yaşına kadar anne sütüne devam etmesini önermektedir. Bu kapsamda sağlık 
hizmeti veren kişilerin annelere emzirme konusunda yardımcı olmalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 
Toplumun bütün kesimlerinin emzirme konusunda bilgilendirilmesinin, desteklenmesinin ve bu alandaki eği-
tim olanaklarına kavuşturulmalarının önemli ve gerekli olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada 
Türkiye’de emzirme eğitimine yönelik sağlık alanında yapılan tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 
Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi’ nden “emzirme eğitimi ” anahtar kelimesi kullanılarak 1999 – 2015 
tarih aralığında tarama yapılarak sağlık alanında yapılmış, onaylanmış, Türkçe dilinde yazılmış ve erişime 
açık olan yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılmıştır. Tarama sonucunda emzirme eğitimine ilişkin tezlerin 
1999 – 2015 yılları arasında yapıldığı ve toplamda 20 tez olduğu belirlenmiş ve erişime açık olan 13 tez ince-
lenmiştir. Tezler araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile değerlendirilmiştir. Veri toplama 
formunda tezin yapıldığı üniversite, anabilim dalı, tezin türü, yılı, amacı ve yöntemi (araştırma türü, örneklem, 
veri toplama araçları), bulgular, sonuç ve tezin yayına çevrilme durumu ile ilgili başlıklar yer almıştır. Bulgu-
lar: İncelenen tezlerin %38.4’ünün yüksek lisans tezi, %38.4’ünün uzmanlık tezi ve %23.2’sinin ise doktora 
tezi olduğu ortaya konmuştur. Bu tezlerin yürütüldüğü üniversitelere bakıldığında; Cumhuriyet Üniveristesi, 
Fatih Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Trakya Üniversitesi(2 tez çalışması), Atatürk Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi (2 tez çalışması) olduğu belirlenmiştir. Taranan tezlerin %30.7’si Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Anabilim Dalı’nda, %23’ü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda, %15.3’ü Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı’nda, %7.7’si Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda, %7.7’si 
Ebelik Bölümü’nde, %7.7’si Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda, % 7.7’si Hemşirelik Anabilim Dalı’nda ger-
çekleştirilmiştir. Yüksek lisans tezlerinde; birinci basamak sağlık çalışanlarının (ebe, hemşire) anne sütü ve 
emzirme konusundaki bilgilerinin ve kendi ifadeleri ile bildirdikleri uygulamaların belirlemek, çalışan ge-
belerin emzirmeyi sürdürmeye yönelik bilgi ve bilgilerini etkileyen etmenleri incelemek, erken postpartum 
dönemdeki annelerin emzirme tutum ve başarılarını etkileyen faktörleri belirlemek, göç ile gelenlere ilişkin 
sağlık hizmetlerine yönelik veri sunmak amacı ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Uzmanlık tezlerinin; ço-
cukarın anne sütü ile beslenme süresine etki eden faktörlerin belirlemek, yenidoğan sarılığı ile tedavi edilen 
olguların geriye yönelik incelenmek, doğum öncesi dönemde verilen eğitimin anne sütü ile beslenme süresinin 
arttırılmasındaki etkisinin belirlemek, sağlık personeline bebek ve küçük çocuk beslenmesine ilişkin kanı-
ta dayalı güncel bilgiler ışığında bir kitapçık hazırlamak, yenidoğan sarılığı ile izlenen olgularda etyolojiyi 
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belirlemek amaçlanmıştır. Doktora tezlerinde ise; antenatal ve postnatal emzirme öz yeterlilik kısa form öl-
çeklerinin geçerlilik güvenirlik çalışması ve antenatal dönemde Dennis ve Pender’e dayalı emzirme eğitimi-
nin annenin emzirme ve öz yeterlilik algısına etkisinin, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin annnelerine verilen 
doğal beslenme eğitiminin annelerin emzirme öz yeterlilik düzeyi, emzirme başarısı ve bebeğin büyümesine 
etkisinin, ebeveynlere birlikte verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin emzirme davranışına etkisinin in-
celemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tezlerin %53.8’i tanımlayıcı, %30.8’i yarı deneysel, %7.7’si analitik 
araştırma olarak yapılmış ve %7.7’sinde güncel bilimsel verilere dayanılarak eğitim kitapçığı oluşturulmuştur. 
Tezlerde kullanılan veri toplama araçlarına bakıldığında ise araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu, 
postnatal emzirme öz-yeterlilik ölçeği (kısa şekli), antenatal emzirme öz-yeterlilik ölçeği (kısa şekli), Latch 
emzirme tanılama ve değerlendirme aracı, emzirme öz-yeterlilik ölçeği, antropometrik izlem formu, emzirme 
tutumunun değerlendirme ölçeğinin kullanıldığı ortaya konmuştur. Tezlerin sonuçları incelendiğinde ise yük-
sek lisans tezlerinde ebe-hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu, sağlık 
personeli annelerin emzirmeye ilişkin davranışlarda eksikleri ve hatalarının olduğu, annelerin emzirme tutum 
ve başarılarını annenin sosyo-demografik özellikleri, emzirme desteğinin varlığı ve sağlık personeli tarafın-
dan verilen emzirme eğitiminin etkilediği belirlenmiştir. Tıpta uzmanlık tezlerinde toplam anne sütü verilme 
süresinin sağlık personelinden alınan emzirme eğitiminden, annenin eğitim düzeyinden etkilendiği, yenidoğan 
döneminde olumsuz sonuçlara yol açabilecek olan sarılıkların önlenmesi için öncelikle iyi bir antenatal bakım 
yapılması, anneye iyi bir emzirme eğitimi verilmesi, doğumdan sonra yakın takiplerin yapılması ve ailelerin 
eğitilmesi, doğum öncesi dönemden başlayarak, gebelerin eğitim düzeyleri ve bireysel farklılıkları gözetilerek 
anne sütü ve emzirme konusunda sağlık personeli tarafından eğitilmesi halinde ilk altı ayda sadece anne sütü 
ile beslenme oranlarının ve süresinin artırıldığı gösterilmiştir. Doktora tezlerinde ise Dennis ve Pender’e dayalı 
emzirme eğitiminin emzirme öz-yeterlilik algısı ve emzirme başarısını arttırdığı, emzirme başarısı ile emzirme 
öz-yeterlilik algısı arasında pozitif güçlü ilişki olduğu, anne ve baba ile birlikte verilen emzirme eğitimi ve da-
nışmanlığının ilk altı ay sadece anne sütü verme oranlarını artırdığı belirlenmiştir. İncelenen tezlerin %23.1’nin 
ulusal hakemli dergilerde, %7.7’sinin uluslararası hakemli dergiler yayınladığı ve %69.2’sinin yayınlanmadığı 
ortaya konmuştur. Sonuç: Anne sütü ile beslenme bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bebeklerin anne 
sütünün üstün yararlarından faydalanabilmeleri için ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi, altıncı aydan 
itibaren uygun ek gıdalara geçilerek iki yaşına kadar emzirilmeye devam edilmesi gereklidir. Ancak emzirme 
eğitimi anahtar kelimesi ile ulaşılan tezlerin sayısının 13 olması anne sütü ile beslenmeye yeterli önemin veril-
mediğini düşündürmektedir. Tanımlayıcı araştırmaların sayıca çok, doktora tezlerinin az olması, tezlerin ma-
kale olarak yayınlanma oranın düşük olması anne sütü ve emzirme eğitiminin öncelikli olarak ele alınmadığını 
göstermektedir. Yapılmış olan az sayıda teze rağmen sağlık personeli tarafından verilen emzirme eğitiminin an-
nenin emzirmeye karşı tutum ve davranışını ve emzirme süresini etkilediği ortaya konmuştur. Bu nedenle anne 
sütünün önemine, emzirme süresine yönelik sağlık personeli tarafından emzirme eğitimlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması ve bu eğitimlerin araştırmalarla değerlendirilerek sonuçlarının ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar Kelimeler: Emzirme eğitimi, Tez
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İNFERTİLİTE VE ŞİDDET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sayimie YİĞİTOĞLU, Özlem DEMİREL BOZKURT, Ümran SEVİL

Giriş: Tüm dünyada çeşitli faktörlere bağlı olarak artan infertilite; tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunları berabe-
rinde getiren, kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir krizdir. Ani ve beklenilmeyen bir yaşam krizi olarak 
kendini gösteren infertilite, belki de açıklanamayan, tanısı uzun bir zamana yayılan, aşırı stres yaratan ve uyum 
mekanizmalarını zorlayan, çiftlerin sosyal ilişkilerinde önemli niteliksel ve niceliksel sorunlara neden olan bir 
durumdur. İnfertilite sorunu yaşayan çiftler arasında, sevgi bağı ne kadar derin olursa olsun çeşitli sorunlar 
ortaya çıkabilmekte, çiftlerin yaşadığı hayal kırıklığı, suçluluk duygusu, karşılıklı suçlamalar, evlilik bağlarını 
zayıflatarak çiftler arasına soğukluk girmesine ve aile ilişkisinin yıpranmasına neden olmaktadır. Kadınlara 
yüklenen birincil görev annelik olarak görüldüğü için infertilite gibi üreme yeteneğinin kaybında ilk sorumlu 
kadın olmaktadır. Özellikle anne olmanın kadının statüsünü arttırdığı gelişmemiş ülkelerde çocuğu olmayan 
kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görmekte, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, emosyonel olmak üzere 
farklı şiddet boyutlarıyla karşılaşmaktadır. Amaç: Bu derlemenin amacı, infertil kadınların yaşadıkları şiddet 
türlerinin ve infertilite ile şiddet arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: PUBMED veri tabanına anahtar 
kelime olarak “infertility, violence” yazılmıştır. İnfertil kadınların yaşadıkları şiddet türleri ile ilgili 2000-2015 
yılları arasında 64 makale olduğu belirlenmiş, araştırma amacına uygun olan ve tam metne ulaşılabilen 20 
araştırma makalesi incelenmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda 
kadınların infetilite nedeni ile daha fazla baskı ve şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak 
ulaşılan makalelerin çoğunlukla infertilite kliniğine başvuran kadınlar ile Kesitsel, Karşılaştırmalı, Tanımlayıcı 
ve Kantitatif (Vaka-Kontrol) türde çalışmalar yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmalarda şiddet türlerinden en çok 
fiziksel, psikolojik şiddet ve sözel taciz görülmektedir. Ayrıca duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türlerinin de 
görüldüğü belirtilmiştir. İnfertilte ve şiddet arasındaki ilişki yapılan araştırmalar doğrultusunda incelendiğinde 
Afrika, Hindistan, Slovenya ve Türkiye’de yapılan sekiz çalışmada şiddet türleri ile infertilite arasında ilişki 
olduğu bulunmuştur. Diğer çalışma sonuçlarında ise şiddet türleri ile infertilite arasında ilişki olmayabileceği, 
sosyokültürel faktörlerin infertil kadınların şiddete maruz kalma durumlarını etkileyebileceği belirtilmiştir. Di-
ğer araştırma sonuçlarına göre; kadının ve eşinin sosyo-demografik özellikleri de yaşanan şiddet türü üzerinde 
etkili olabilmektedir. Eğitim seviyesi, işsizlik, gelir durumu, evlenme şekli, ekonomik problemler, erkek çocuğa 
sahip olmama, eşin madde kullanımı gibi değişkenler şiddete maruz kalma durumunu etkilemektedir. İnfertil 
kadınların eşleri, akrabaları ve arkadaşları infertilite probleminden dolayı kadınları suçlamakta, kadınlar eşleri 
tarafından boşanmak için tehdit edilmekte veya evden kovulmaktadır. Hindistan’da evli erkekler ile yapılan 
bir çalışma sonucuna göre, çocuğu olmayan erkekler çocuğu olan erkeklere göre daha fazla eşlerine fiziksel ve 
cinsel şiddet uygulamaktadırlar. Ayrıca, sadece infertil değil fertil kadınlarda da şiddet görülmektedir. Sonuç: 
Son 15 yılda infertilite ve şiddet ile ilgili yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde; infertil kadınların şiddete 
maruz kalma açısından risk taşıdığı, infertil kadınlarda yaşanan şiddeti erkek ve kadının sosyo-demografik ve 
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sosyo-kültürel özelliklerinin etkilediği görülmektedir. Şiddetin önlenebilmesinde; toplumsal cinsiyet ayrım-
cılığının önlenmesi ve kadınların toplumdaki statüsünü geliştirici girişimlerin yaşama geçirilmesi önemlidir. 
Kadınlar şiddet ve şiddete ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmeli, kadınların üreme sağlığı hizmetleri-
ne ulaşılabilirliği sağlanmalı, sağlık çalışanları bu konuda daha dikkatli olmalı ve halkı bilinçlendirmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Şiddet, Şiddet Türleri
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MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Aysel TOPAN, Özlem ÖZTÜRK, Tülay KUZLU AYYILDIZ, Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ

Adolesan, sözlük anlamı ile organizmanın 8-19 yaşları arasındaki karmaşık biyolojik olgunlaşma sürecidir 
ve çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak da adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütünün adolesan tanımı ise, 
sekonder seks karakterlerinin başlangıcından, cinsel olgunlaşmaya, çocukluktan erişkinliğe doğru gelişim, 
çevredeki insanlarla özdeşleşme ve sosyo-ekonomik bağımlılıktan kısmi bağımsızlığa geçiştir. Adolesan dö-
nemde, genç kızın vücudunda metabolik ve fizyolojik değişiklikler, genital organların ve sekonder seks karak-
terlerinin gelişiminde hızlanma ile birlikte diğer fizyolojik farklılaşmalar görülür. Menarş ise sekonder seks 
karakterleri olarak adlandırılan bu değişiklikleri izler. Menarşın zamanlaması birçok faktörden etkilenmek-
tedir. Son yıllarda, sağlık ve beslenme koşullarındaki düzelmeler menarş yaşının başlangıcına pozitif bir etki 
yapmıştır. Avrupa’da ve ABD’de, son zamanlarda da Japonya’da menarş yaşının düştüğüne dair kanıtlar artış 
gösterirken, menarş yaşını belirleyenin ne olduğuna dair yeterli bilimsel bilgi yoktur. Menarş yaşını, beslen-
me, fiziksel aktivite, çocukluk döneminde kilo alma şekli ve kalıtsal faktörlerin etkileyebileceği bildirilmiştir. 
Ancak menarş yaşına genetiğin etkisi hala bilinmemektedir. Günümüzde, büyüme ve gelişme sürecindeki 
hızlanma ve olgunlaşma daha erken bir yaşa kaymıştır. Bu “yüzyılın eğilimi” olarak tanımlanır. Yetersiz bes-
lenme, kronik hastalıklar, yeterli tıbbi bakım alamama, bireysel sağlık, genetik özellikler, ırk, çevresel şartlar, 
ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu bu eğilim üzerine etkilidir. Amaç: Bu çalışma, Bülent Ecevit 
Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin menarş yaşı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde “Kız öğrencilerin menarş yaşı düşmüş müdür?”, “Kız öğrencilerin 
menarş yaşı yeme ve içme alışkanlıkları değişkenlerinden etkilenmekte midir?”, “Kız öğrencilerin menarş 
yaşı kronik hastalık varlığından etkilenmekte midir?” ve “Kız öğrencilerin menarş yaşı aktivite durumlarından 
etkilenmekte midir?” sorularına cevap aranmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim 
yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun hazırlık sınıflarında öğrenim gören kız 
öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmada, örneklem seçimine gidilmeksizin evren üzerinde çalışılmıştır. Çalışma, 
araştırmaya katılmayı kabul eden 738 kız öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; 
literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda menarş yaşı ve menarş yaşını etkileyen faktörleri belirlemeye yö-
nelik hazırlanmış olan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Bülent Ecevit Üniversitesi 
İnsan Araştırmaları Etik Kurulundan etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma verileri, yüksekokul yöneticileri 
ile görüşülerek öğrencilerin programlarına uygun olmak koşuluyla, Şubat 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerde kategorik yapıdaki veriler sayı ve 
yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik yapıdaki değişkenler bakımından gruplar arası farklılıklar Ki-kare 
testi ile incelenmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiş ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edil-
miştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %61.9’unun 18-20 yaş grubunda, %33.5’inin Karadeniz 
bölgesinde yaşadığı, %52.6’sının 49-59 kg ağırlığında, %55.8’inin 156-166 cm boyunda olduğu saptanmıştır. 
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Öğrencilerin ebeveynlerinin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; annelerin %51.6’sının 45-55 yaş, ba-
baların %53.9’unun 48-58 yaş arasında olduğu, %64.9’unun ekonomik durum olarak gelirlerinin giderlerine 
eşit olduğu, annelerin %26.3’ünün, babaların ise %21.1’inin sağlık problemi olduğu saptanmıştır. Öğrencile-
rin %84’ünün herhangi bir hastalığı olmadığı ve %11.4’ünün ise düzenli olarak ilaç kullandığı belirlenmiştir. 
Öğrencilerin aktivite özellikleri ve etkileyen faktörler incelendiğinde; %97.8’inin yaşadığı yerde televizyon 
olduğu, en çok izlenen programın %17.9 ile yerli dizi ve %16.4 ile eğlence/komedi olduğu, %72.4’ünün ken-
disine ait bilgisayarı olduğu ve %51.9’unun herhangi bir spor yapmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin %22.1’inin öğün sayısının 2 olduğu, en sevilen yiyeceklerin %30.4 ile sebze olduğu, en sevilen 
içeceklerin %51.2 ile asitsiz içekler, %28.5 ile de asitli içecekler olduğu ve öğrencilerin %40.9’unun içme suyu 
tipinin damacana olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin menarş yaşı ortalamasının 13.3±1.12 
(10-17) olduğu, %52.8’inin menarş yaşının 12-13 yaş, %40.2’sinin 14-15 yaş ve %3.5’inin 10-11 yaş olduğu 
belirlenmiştir. Öğrencilerin %80.8’inin menstrüasyonun düzenli olduğu, %82.8’inin iki menstrüasyon arasın-
daki gün sayısının 21-30 gün olduğu ve %28.9’unun menstrüasyon süresinin 5-6 gün olduğu saptanmıştır. Ça-
lışmaya katılan öğrencilerin menarş yaşı ile kronik hastalık varlığı, beslenme alışkanlığı, spor yapma durumu, 
içme suyu tipi, anne ve babada kronik hastalık varlığı, yaşanılan bölge, gelir durumu, menstrüasyon düzeni ve 
mevcut ağırlığı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ça-
lışmaya katılan öğrencilerin menarş yaşı ile mevcut boyu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında an-
lamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0.018). Çalışmaya katılan öğrencilerin menstrüasyon düzeni ile kronik 
hastalık varlığı, ilaç kullanımı, beslenme alışkanlığı, spor yapma durumu, içme suyu tipi, yaşanılan bölge, gelir 
durumu, mevcut kilo ve mevcut boy karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı farklılık saptan-
mamıştır (p>0.05). Çalışmaya katılan öğrencilerin menstrüasyon düzeni ile kilo değişikliği karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak aralarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0.036). Tartışma ve Sonuç: Literatürde, 
menarş yaşının 10-16 yaşlarında olduğu bildirilmektedir. Yapılan bu çalışmada, öğrencilerin menarş yaş orta-
lamasının 13.3±1.12 (10-17) olduğu belirlenmiş olup, bu sonuç literatür ile uyumlu bulunmuştur. Son yıllarda, 
dünya genelinde menarş yaşında giderek bir azalma görülmektedir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde ortalama 
menarş yaşı 12,1 olarak bulunmuştur. Yaptığımız çalışmada da ülkemizde yapılan diğer çalışmalara benzer 
şekilde menarş yaşının düşmediği belirlenmiştir. Menarş yaşı, genler ile çevrenin etkileşimi sonucunda belir-
lenir. Son yıllarda menarş yaşı açısından çevresel faktörlerin önemi vurgulanmaya başlanmıştır. Yaptığımız 
araştırmada menarş yaşını etkileyen çevresel faktörler araştırılmış ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
sonuç bulunmamıştır. Genel olarak menarş yaşının erken olması erişkin boyunun kısa olması ile ilişkilendiril-
mektedir. Ortalama olarak kızlar menarştan sonra 4-6 cm boy kazanırlar ancak menarşın erken gerçekleşmesi 
durumunda menarştan sonra 10 cm’ye varan boy artışı olabilir. Yaptığımız çalışmada, öğrencilerin boyu ile 
menarş yaşı arasında anlamlı sonuç saptanmıştır. Bu sonuç literatürü destekler şekilde bulunmuştur. Araştırma-
ya katılan öğrencilerin menstrüasyon düzenini etkileyen faktörler araştırılmış ve araştırma sonucunda sadece 
kilo değişikliğinin menstrüasyon düzenini etkilediği belirlenmiştir. 
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LAKTASYON DÖNEMİNDE ANNELERİN İLAÇ KULLANMA KONUSUNDAKİ BİLGİ  
VE UYGULAMALARI

Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR, Sevin ALTINKAYNAK

Öz-Giriş: Yenidoğan bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesinde anne sütünün önemi büyüktür. Anne 
sütü içeriğinin, yenidoğanın gereksinimlerine göre değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliklerinin 
olması, büyüme ve gelişmeyi hızlandırması, morbidite- mortalite oranlarını azaltması ve ekonomik olması gibi 
üstünlükleri nedeniyle bebekler için en ideal besindir. Emzirme, anne ile bebeğin sağlığı ve duygusal yakınlığı 
üzerine olumlu etkisi olan bir beslenme yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, anne sütü ile 
beslenmenin doğumdan hemen sonra başlanmasını, ilk altı ayda sadece anne sütü verilmesini ve emzirmenin 
altı aydan sonra tamamlayıcı gıdalarla 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir. Anne, soğuk algınlığı, 
enfeksiyonlar, bağırsak problemleri, mastit, baş ağrısı/ migren, hipertansiyon, depresyon gibi akut veya kronik 
sağlık problemi ile karşılabilir ve ilaç ile tedavi görmeye ihtiyaç duyar. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili korku ve 
kaygılar, emziren anne ve bebeği söz konusu olduğunda daha da artar. Belirsizlik ve bilgi eksikliğine bağlı kor-
ku, ilaç kullanımı sırasında anne sütüyle beslenmenin kesilmesi ya da annenin ilaçlarını düzensiz ve yetersiz 
kullanmasına neden olabilir. Bebek en fazla gereksinim duyduğu zamanda anne sütünün koruyucu, besleyici 
ve duygusal potansiyelinden yoksun kalır. Ayrıca alınan ilacın anne sütüne geçerek bebeği etkileyecek olması 
anneleri tedirgin eden bir durumdur. İlaç kullanımına karar verilirken; ilacın anne sütü ile beslenen bebeğin 
gelişmesi üzerinde yaratabileceği etkilerin yanında, ilacın kullanılmamasının da anne ve bebeğin sağlığı açı-
sından yaratacağı riskler göz önünde bulundurularak kar zarar ilişkisi iyi değerlendirilerek karar verilmelidir. 
Çünkü annenin ilaç kullanması, anne sütü aracılığıyla bebekte istenmeyen etkilere neden olmaktadır. Bebeğe 
geçen ilaç miktarı, ilacın anne sütü konsantrasyonu ve bebeğin aldığı anne sütü miktarı ile doğrudan ilişkilidir. 
Ayrıca, bebeğin karaciğerinin ilaçları yavaş metabolize etmesi, böbrek glomerüler filtrasyon ve tübüler sekres-
yon hızının, ilk haftalarda plazmada, ilacın proteinlere bağlanma oranın düşük olması nedeniyle ilaç dokulara 
yüksek konsantrasyonda ulaşarak daha şiddetli etki gösterir. Gebelik döneminde güvenli olan bir ilaç emzirme 
döneminde zararlı olabilir, çünkü bebek anneden bağımsız olarak ilacı metabolize ve eliminize eder. Bu neden-
le, emzirme döneminde anneler doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamalıdırlar. Bu bilgiler ışında çalışmada, 
emzirme döneminde annelerin ilaç kullanma konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amaçlanmış-
tır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk izlem 
polikliniğine gelen kadınlar, örneklemini ise verilerin toplandığı tarihte çalışmaya katılmaya gönüllü doğum 
sonu 1-12 aylık emzirme döneminde olan kadınlar (n=171) oluşturdu. Çalışmaya etik kurul izni ve kurumdan 
gerekli izinler alındıktan sonra başlandı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taraması 
yapılarak oluşturulan Soru Formu kullanıldı. Soru formu çalışmanın amacı ve gereklerini belirten ön bilgilen-
dirme yapıldıktan sonra katılımcılar tarafından dolduruldu. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik 
yöntemle değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin %30.6’sı (n=170) 25-29 yaş aralığında ve 
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emzirme dönemi ortalamaları 6.74±3.80 (n=171) idi. Katılımcıların %62.8’i (n=108) çekirdek aile, %60.5’i 
(n=104) orta gelir düzeyine sahip, %52.9’u (n=90) ilkokul/ortaokul mezunu idi. Annelerin %27.9’unun (n=48) 
emzirme döneminde kabızlık, mide yanması, basur (hemoroid), bulantı/ kusma, ödem, ciltte kaşıntı, burun 
tıkanıklığı, iştahta artma/ azalma, uykusuzluk, ağrı (diş, baş, bacak...) gibi çeşitli sağlık problemleri yaşamış 
ve %10.5’i (n=18) ilaçlı tedavi olmuştur. Katılımcıların %67.1’i (n=112) emzirme döneminde kesinlikle kulla-
nılmaması gereken ilaçlar ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların % 30.4’ü (n=52) 
gebelikte kullanılan ilaçların emzirme döneminde de kullanılabileceğini, %29.2’si (n=50) ise fikrinin olma-
dığını ifade etmiştir. Annelerin “Bebeğe verilecek bir ilacı emziren anne kullanabilir mi?” sorusuna %19.3’ü 
evet (n=33), %32.2’si (n=55) ise fikrim yok cevabını vermiştir. Annelerin “Bebeğinizi emzirdiğiniz dönemde 
herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda ilk ne yaparsınız?” sorusuna %90.6’sı (n=154) doktor tavsiyesi ile 
ilaç alırım cevabını vermiştir. Annelerin %76.6’sı (n=128) emzirdiği dönemde kullanılan ilacın süt yolu ile 
bebeğine geçeceğini, %33.3’ü (n=56) emzirdiği dönemde doktor tavsiyesine rağmen bebeğine zarar vereceği 
korkusuyla ilaç kullanmayacağını, %74.9’u (n=125) ise emziren annenin mümkünse hiç ilaç kullanmaması 
gerektiğini ifade etmiştir. Tartışma ve Sonuç: Emzirme döneminde, doktor tavsiyesi doğrultusunda annenin 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, bebeğe etkisi en az olan ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ilaçların 
kullanılması gerekir. Çalışmamızda, katılımcıların %90.6’sı (n:154) doktor tavsiyesi ile emzirme döneminde 
ilaç kullandıklarını ifade etmişlerdir. Literatür incelendiğinde, gebelik döneminde güvenli olan bazı ilaçların, 
emzirme döneminde her zaman güvenli olmayabileceği bildirilmektedir. Çalışmamızda katılımcıların üçte biri 
gebelikte kullanılan ilaçların emzirme döneminde de kullanılabileceğini veya bu konu ile ilgili fikrinin olmadı-
ğını ifade etmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, ilaçların hemen tamamının anne sütüne geçebileceği, emzirme 
döneminde ise ilaç kullanan annelerin bebeklerinde bazı istenmeyen etkilerin ortaya çıkabileceği belirtilmek-
tedir. Eğer annenin ilaç kullanması gerekiyorsa, ilacı, bebeğin uzun uyku periyodu esnasında veya emzirmeden 
hemen sonra almasının en doğru olacağı, böylece ilacın anne sütüyle bebeğe geçişinin büyük ölçüde engelle-
neceği vurgulanmaktadır. Yaptığımız çalışmada ise annelerin büyük çoğunluğu emzirdiği dönemde kullanılan 
ilacın süt yolu ile bebeğine geçeceğini ve mümkünse hiç ilaç kullanmaması gerektiğini, %33.3’ ü emzirdiği 
dönemde doktor tavsiyesine rağmen bebeğine zarar vereceği korkusuyla ilaç kullanmayacağını ifade etmiştir. 
Çalışmamızda, katılımcıların %67.1’i emzirme döneminde kesinlikle kullanılmaması gereken ilaçlar ile ilgili 
bilgi sahibi olmadıklarını ifade edmişlerdir. Laktasyon döneminde ilaç kullanımı ile ilgili annelerin bilgilendi-
rilmesi onların konu ile ilgili endişelerini azaltacak ve yanlış uygulamaları önleyecektir

Anahtar Kelimeler: Anne, Laktasyon Dönemi, İlaç Kullanımı
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLENME BECERİLERİ İLE KİŞİLER 
ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Cansu TUTKUN, Fatma TEZEL ŞAHİN

Giriş: Çocukların erken dönemlerden itibaren iletişimde bulunduğu bireylerle sosyal açıdan uyum içersinde 
olması, içinde yaşadığı toplumun kurallarına uygun hareket etmesi ve duygularını uygun bir biçimde ifa-
de etmesi beklenmektedir. Çocukların bu beklentileri karşılayabilmeleri için öz düzenleme ve kişiler arası 
problem çözme becerilerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Öz düzenleme çocukların duygu, dü-
şünce ve hareketlerini düzenleyebilmesi, eğilimlerini, isteklerini bastırıp erteleyebilmesi ve hedefe yönelik 
davranışlarda bulunması olarak tanımlanabilmektedir. Kişiler arası problem çözme becerisi ise, çocuğun ya-
şadığı problemlerle başa çıkabilme yeteneğiyle ilişkilidir. Çocuklar kişiler arası bir problem durumuyla karşı 
karşıya kaldıklarında öncelikle problemi tespit edip, bu problemi nasıl çözümleyebileceğine ilişkin çözüm 
yolları üretmesi gerekmektedir. Bu aşamada çocukların öz düzenleme becerileri, onların uygun çözüm yol-
larına ulaşıp duygu ve davranışlarını düzenlemeleri açısından önem kazanmaktadır. Ayrıca çocukların okul 
öncesi dönemdeki kişiler arası problem çözme ve öz düzenleme becerilerinin gelişimi ileriki dönemlerde ki-
şiler arası problem çözme ve öz düzenleme becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle okul öncesi 
dönemden itibaren çocukların kişiler arası problem çözme ve öz düzenleme becerilerinin değerlendirilmesinin, 
bu becerilere etki eden faktörlerin incelenmesinin çocukların becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Amaç: Araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerileri ile 
kişiler arası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çocukların 
öz düzenleme becerileri ile kişiler arası problem çözme becerileri arasındaki ilişki farklı değişkenler açısın-
dan karşılaştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde yer alan, okul öncesi 
eğitim kurumuna devam eden 76 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi For-
mu, Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ) ve Okul Öncesi Çocuklar İçin Kişiler Arası Problem Çözme 
Testi (OKPÇ) kullanılmıştır. Çocuklar ve ailelerine ait bilgilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan kişisel bilgi 
formunda; çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası ayrıca anne ve babalarının öğrenim durumları 
ve çalışma durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Çocukların öz düzenleme becerilerinin değerlendiril-
mesi amacıyla kullanılan Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ), performansa dayalı değerlendirme 
yapılmasını sağlayan bir ölçme aracıdır. Ölçek, çocuğun yerine getirmesi beklenen görevlere dair uygulayıcı 
rehberi ve uygulayıcı değerlendirme formu olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Bu araştırma da, 
ölçeğin uygulayıcı değerlendirme formu kullanılarak çalışmanın verileri toplanmıştır. Bu form, uygulayıcıya, 
çocuğun duygu, dikkat düzeyi ve davranışlarını uygulayıcı-çocuk etkileşimine dayanarak değerlendirme ola-
nağı sunmaktadır. Uygulayıcı değerlendirme formu dikkat/dürtü kontrolü ve olumlu duygu alt boyutlarından 
oluşmaktadır. Çocukların kişiler arası problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla M. Shure (1974) tarafın-
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dan geliştirilen ve Dinçer (1995) tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Öncesi Kişiler Arası Problem Çözme 
Testi-OKPÇ (Preschool Interpersonal Problem Solving Test-PIPS) kullanılmıştır. Test akran problemleri ve 
anne ile ilgili problemler olmak üzere toplam iki kısımdan oluşmaktadır. OKPÇ puanı, çocuğun akran ve anne 
problemleriyle ilgili hikayeler için bulduğu farklı çözümlerin toplam sayısını içermektedir. Testler uygulanma-
dan önce çocuklarla ve öğretmenlerle tanışılarak, çalışma hakkında genel bir açıklama yapılmıştır. Çocuklar 
sınıftan alınıp uygulama odasına götürülmüş, test sessiz bir odada uygulanarak, çocuklar uygulama sonunda 
tekrar sınıfa bırakılmıştır. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programında 
gerçekleştirilmiştir. Çocukların öz düzenleme becerileri ile kişiler arası problem çözme becerileri arasında-
ki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon ve Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: 
Araştırma bulgularına göre öz düzenleme toplam puanları ile kişiler arası problem çözme toplam puanları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür (p>0,05). Araştırmada yer alan çocukların 
cinsiyetleri, yaşları, kardeş sayıları, babalarının öğrenim durumu ve annelerin çalışma durumu değişkenlerine 
göre de çocukların öz düzenleme becerileri ile kişiler arası problem çözme becerileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Diğer taraftan annesi lise mezunu olan çocukların öz 
düzenleme toplam puanları ile kişiler arası problem çözme toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu ilişki güçlü olmamakla birlikte pozitif yönlüdür (r=0,513). Buna 
göre annesi lise mezunu olan çocukların öz düzenleme toplam puanları arttıkça kişiler arası problem çözme 
toplam puanları da artmaktadır. Sonuç: Araştırmaya katılan 76 çocuk üzerinden toplanan verilerin analizin-
den elde edilen sonuçlara göre çocukların öz düzenleme becerileri ile kişiler arası problem çözme becerileri 
arasında istatistiksel olarak bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çocukların yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, ba-
balarının öğrenim durumu ve annelerin çalışma durumlarının da çocukların öz düzenleme becerileri ile kişiler 
arası problem çözme becerileri arasındaki ilişkide önemli bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Ancak 
anneleri lise mezunu olan çocukların öz düzenleme becerileri ile kişiler arası problem çözme becerileri ara-
sında güçlü olmamakla beraber pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu araştırma ışığında daha 
sonra yapılacak araştırmalarda, çocukların öz düzenleme becerileri ve kişiler arası problem çözme becerileri-
nin, çocukların akademik başarılarını veya sosyal duygusal gelişimlerini yordayıp yordamadığı incelenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Öz Düzenleme Becerileri, Kişiler Arası Problem Çözme Becerile-
ri
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GÖRME ENGELLİ KADINLARIN GENİTAL HİJYEN BİLGİ VE UYGULAMALARI

Beril Nisa YAŞAR, Füsun TERZİOĞLU, Gülten KOÇ

Öz Giriş Amaç: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada engellilerin 28.5%’ini görme engelli bireyler oluş-
turmaktadır. Türkiye’de ise nüfusun 12.3%’ünü engelli bireyler oluşturmaktadır ve bu grubun 8.4%’ü görme 
engelli bireyler olup, bu bireylerin 25.4%’ü kadındır. Geçmişte engelli kadınların aseksüel oldukları ve gebe 
kalamayacağı gibi inanışlar nedeniyle üreme ve cinsel sağlık gereksinimleri dikkat çekmemiş ve araştırma 
konusu olmamıştır. Bu nedenle engelli kadınların ya da görme engelli kadınların genital hijyen bilgi ve uygu-
lamalarını araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Görme engelli kadınların genital hijyen bilgi ve tutumlarına 
yönelik bilgilerin saptanması, bu özel gruba verilecek koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri açısından 
önemli görülmektedir. Sağlıklı bireylere göre daha zorlu yaşam koşullarına sahip olan görme engelli kadın-
ların sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesinde kadın 
sağlığı hemşireleri önemli bir konumda bulunmaktadır. Hemşireler profesyonel ve etik sorumlulukları gereği 
görünmeyen “görme engelli kadınları” görünür hale getirme sorumluluğuna sahiptir. Bu görünürlük önce-
likle görme engelli kadınları tanımak ve anlamakla başlayacaktır. Bu araştırmada görme engelli kadınların 
genital hijyen bilgi ve uygulamalarını belirlemek amaçlanmıştır. Materyal Metot: Araştırma, görme engelli 
kadınların genital hijyen bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak Altı Nokta Körler 
Derneği Genel Merkezi Ankara Şubesi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Altı Nokta Körler Derneği Ge-
nel Merkezi’ne üye olan 335 görme engelli kadın oluşturmuştur. Araştırmanın ön uygulamasında 10 görme 
engelli kadına veri toplama formları uygulanmış ve istatistiksel güç analizi sonucunda 84 görme engelli kadın 
araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, Sosyodemografik Özellikler Anket Formu ve Genital 
Hijyen Bilgi ve Uygulama Formu ile Mayıs 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik sayı, ortalama, ortanca, stan-
dart sapma) kullanılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
çalışma için onay alınmıştır (GO 13/282-48). Bulgular: Görme engelli kadınların yaş ortalamasının 36.4±9.5 
olduğu, yarısının ortaöğretim mezunu, yarıdan fazlasının bekâr olduğu, çoğunluğunun herhangi bir işte çalış-
madığı, çoğunluğunun çekirdek ailede yaşadığı, çoğunluğunun apartman dairesinde oturduğu, çoğunluğunun 
sosyal güvencesinin olduğu, yaklaşık dörtte üçünün gelirini giderinden az olarak algıladığı belirlenmiştir. Ka-
dınların yarıdan fazlasının annesinin, 44%’ünün babasının okuryazar olmadığı ve yarıdan fazlasının görme 
engelinin doğuştan olduğu belirlenmiştir. Görme engelli kadınların yarıdan fazlasının genital hijyen ile ilgili 
bilgi almadıkları; bilgi alanların 32%’sinin perine temizliği, 33.4%’ünün menstruasyon, 34.6%’sının vajinal 
akıntı konusunda bilgi aldıkları belirlenmiştir. Görme engelli kadınların 49.5%’inin düzenli olarak menstru-
asyon görmediği, 38.1%’inin daha önce ve şu anda kokulu vajinal akıntı sorunu yaşadığı, 38.1%’inin daha 
önce idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği, 13.1%’inin ise şu anda idrar yolu enfeksiyonu yaşadığı, 7%’sinin daha 
önce dış üreme organlarında kaşıntı yaşadığı, 2.4%’ünün şu anda dış üreme organlarında kaşıntı yaşadığı ve 
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79.8%’inin düzenli olarak kadın hastalıkları muayenesi yaptırmadıkları belirlenmiştir. Görme engelli kadın-
ların yarıdan fazlasının haftada iki-üç defa ve oturarak duş yaptığı, dörtte üçünden fazlasının tuvaletten sonra 
ellerini yıkadığı, dörtte üçüne yakınının perinesini temizlerken su ve tuvalet kâğıdı kullandığı, 33.3%’ünün 
önden arkaya doğru bir defada perinesini temizlediği, tamamına yakınının perinesini temizledikten sonra ku-
ruladığı, dörtte üçünden fazlasının perinesini tuvalet kağıdı ile kuruladığı, yaklaşık yarısının genital bölge 
tüylerinin temizliğini jilet ile yaptığı, tamamına yakınının menstruasyon döneminde ped kullandığı, yaklaşık 
yarısının pedi günde iki kez değiştirdiği; dörtte üçünden fazlasının günlük ped kullanmadığı, yarıdan fazlası-
nın menstruasyon döneminde duş almadığı; yaklaşık yarısının iki gün ve üzerinde iç çamaşırını değiştirdiği, 
yarısının renkli ve sentetik iç çamaşırı kullandığı; 35.7%’sinin cinsel ilişki ya da perine temizliği sonrası 
vajinal duş yaptığı; tamamına yakınının genital bölgesi için koku önleyici ürün kullanmadığı saptanmıştır. 
Sonuç Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda, görme engelli kadınların genital hijyen bilgi ve uygulamalarında 
eksikliklerinin olduğu ve kişisel hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Görme engelli 
kadınlar, yaşadıkları farklı sorunlar nedeniyle özel bakım ve desteğe gereksinim duyan bir gruptur. Bu gruba 
etkili bir sağlık hizmeti vermek için öncelikle kadınların gereksinimlerinin saptanması gerekmektedir. Ayrıca 
görme engelli kadınlara etkili ve yeterli sağlık hizmeti sunma konusunda sağlık çalışanlarının duyarlılığının 
arttırılması için de eğitim programları düzenlenmelidir. Sağlık çalışanlarının görme engelli kadınları bilgilen-
dirmek için uygun iletişim tekniklerini öğrenmesi ve kadınların kullanabilecekleri uygun eğitim materyalleri 
geliştirmeleri önemlidir. Kadınların olumlu sağlık davranışları pozitif geri bildirimlerle desteklenerek deva-
mı sağlanmalı ve özellikle üreme sağlığına yönelik sorunlarını paylaşmaları konusunda desteklenmelidirler.  
 
Anahtar Kelimeler: Görme Engelli Kadın, Genital Hijyen, Üreme Sağlığı
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ERKEN DOĞUM TEHTİDİ OLAN GEBELERDE OREM’İN ÖZ BAKIM MODELİNE GÖRE  
VERİLEN BAKIMIN ÖZBAKIM GÜCÜNE VE HEMŞİRELİK TANILARININ SIKLIĞINA  

ETKİSİ

Meral KILIÇ

Meral KILIÇ, Behice ERCİ Öz: Giriş/Amaç: Erken doğum gebeliğin 37. haftadan önceki bir dönemde gebe-
liğin sonlanmasıdır. Tüm gebeliklerin yaklaşık %5 ile %10’ü erken doğumla sonlanmaktadır Perinatal tekno-
lojilerdeki ilerlemelere rağmen bu oran yükselmekte, neonatal morbidite ve mortalitenin %75’ini, nörolojik 
morbiditenin de %50’sini oluşturmaktadır. Antepartum yatak istirahati ya da aktivite kısıtlaması erken doğum 
tehdidini durdurmak için en yaygın kullanılan girişimlerden biridir. Yatak istirahatine alınan gebeler, bu du-
rumdan yarar görmelerinin yanı sıra bir takım yan etkiler yaşamaktadır. Yatak istirahati tedavisi, gebe kadın-
larda kaslarda atrofi, hazımsızlık, konstipasyon vb. önemli fiziksel yan etkiler ve kontrol kaybı, depresyon 
gibi duygusal yan etkilere neden olmaktadır. Antenatal dönemde yatak istirahatine bağlı yaşanan bu fiziksel ve 
duygusal sorunların bazıları, bireyin kendi öz bakım gereksinimlerini yeterli karşılayamadığı zaman gelişebilir. 
Gereksinimler etkili şekilde karşılanırsa, öz-bakım sağlığı olumlu yönde etkiler. Orem’e göre bireyin öz bakım 
gereksinimlerini karşılayabilmesi için öz bakım gücüne ve yeteneğine sahip olması gerekir. Bireylerin özbakım 
gücünü geliştirmek hemşirelerin sorumluluğundadır. Antenatal dönemdeki gebelere hemşirelerin yardım ede-
bilmesi için gebelerin özbakım eksikliklerini ve özbakım taleplerinin yeterli olup olmadığını bilmeleri gerekir. 
Orem’in özbakım modeli bireyin özbakım performansını geliştirir, kendi sağlığının sorumluluğunu almasını 
sağlar, sağlık bakımının maliyetini azaltır ve bakımın kalitesini arttırır. Bu gerçek doğrultusunda hemşireler 
tarafından erken doğum tehdidi nedeniyle hastaneye yatan gebelere nitelikli izlem ve bakımın sağlanmasıyla 
gebelerin bu dönemde yatak istirahatine bağlı yaşayabileceği problemler önlenebilir veya giderilebilir. Böyle-
ce, gebelerin gebelik dönemini sorunsuz geçirmelerini ve öz bakım güçlerinin yükselmesi sağlanabilir.Amaç: 
Erken doğum tehtidi olan gebelerde Orem’in Öz Bakım Modeline göre verilen bakımın öz bakım gücüne ve 
hemşirelik tanılarının sıklığına etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler Araştırma, Mart 2010-2011 ta-
rihler arasında kontrol gruplu ön-test-son test yarı deneme modeli olarak gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı 
ve ilgili kurumdan resmi izin alınmış, gebelerin yazılı onamları ile gönüllü katılımları dikkate alınmıştır. Rast-
lantısal olarak seçilen 40 deney, 40 kontrol grubunda olmak üzere toplam 80 gebe ile çalışılmıştır. Araştırmaya 
erken doğum tehditi tanısı alan, görme ve işitme ile ilgili duyu kaybı olmayan ve iletişim ve işbirliğine açık 
olan gebeler alınmıştır. Gebeliğinde fetal anomali tanısı alan ve çoğul gebeliği olanlar çalışmaya dahil edilme-
miştir. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu” “Riskli Gebe İzlem Fomu” ve “Öz Bakım Gücü Ölçeği” 
kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, araştırmacı tarafından hazırlanmış olup gebelerin sosyo-demografik özel-
liklerini içermektedir. Riskli Gebe İzlem Formu, araştırmacı tarafından Orem’in öz bakım modeli esas alınarak 
literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu form; Evrensel öz bakım gereksinimleri, sağlıktan sapmalarda öz 
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bakım bakım gereksinimlerini ve gelişimsel öz bakım gereksinimlerini içeren hemşirelik tanılarını belirleyen 
sorulardan oluşmuştur. Gebeler hastaneye yattığı sürece haftada üç gün ziyaret yapılarak belirlenen tanılara 
yönelik girişimler yapılmıştır. İlk üç ziyaret sonrasında gebenin durumuna göre haftada iki-üç ziyaret yapılarak 
gereksinimler saptanarak bakım verilmiştir. Ara test verileri girişimler başladıktan bir hafta sonra alınmıştır. 
Toplamda 5 klinikte ziyaret yapılarak girişimler ve testler tamamlanmıştır. Ön test, ara test verileri hastanede 
toplanmıştır. Hemşirelik tanılarına yönelik bakım gebelere yapılan beş klinik ziyaret ile gerçekleştirilmiştir. 
Sont test verileri gebe olarak taburcu edildikten bir ay sonra alınmıştır. Bulgular: Araştırmada antenatal dönem 
boyunca, gebelerle 5 görüşme yapılmış ve toplam 25 hemşirelik tanısı konulmuştur. Bu tanılardan 9’i evrensel 
öz bakım gereksinimlerini, 7’u sağlıktan sapmalarda öz bakım gereksinimlerini, 9’i gelişimsel öz bakım ge-
reksinimlerini içermektedir. Deney grubundaki gebelerde evrensel öz bakım gereksinimlerine yönelik bakım 
öncesinde belirlenen tanılardan sıvı volüm eksikliği, beslenmede yetersizlik, uyku düzeninde bozulma, sosyal 
izolasyon tanılarının sıklığında bakım sonrasında azalma olmuş, bakım öncesi ve sonrası arasındaki fark ista-
tistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<.05). Kontrol grubundaki gebelerin ön test ve son test görüşmelerde 
evrensel öz bakım gereksinimlerinden uyku düzeninde bozulma tanısının sıklığı arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulunurken (p<.05), diğer tüm tanılar arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>.05). Deney gru-
bundaki gebelerin sağlıktan sapmalarda öz-bakım gereksinimlerine yönelik bakım öncesinde belirlenen tanı-
lardan tamamında, bakım sonrası tanıların sıklığında bir azalma olmuş, bakım öncesi ve sonrası arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<.05).Kontrol grubundaki gebelerin ön test ve son test görüşmelerde 
sağlıktan sapmalarda öz bakım gereksinimlerinden rahatta değişim (baş ağrısı) tanısının sıklığı arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<.05), diğer tüm tanılar arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>.05). 
Deney grubundaki gebelerin sağlıktan sapmalarda öz bakım gereksinimlerine yönelik bakım öncesinde belirle-
nen tanılardan sağlığın sürdürülememe riski, enfeksiyon riski, bilgi eksikliği (erken doğum tehtidi), anksiyete 
riski, aktiviteleri düzenlemede yetersizlik, aile sürecinde değişim riski, gibi tanıların sıklığında bakım sonra-
sında azalma olmuş, bakım öncesi ve sonrası arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<.05). 
Kontrol grubundaki gebelerin ön test ve son test görüşmelerde gelişimsel öz bakım gereksinimlerinden aile 
süreçlerinde değişim riski tanısının sıklığı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<.05), diğer 
tüm tanılar arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>.05). Deney ve kontrol grubundaki gebelerin ön testte 
elde edilen öz bakım gücü puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu belirlenmiş-
tir. Ara ve son teste ise deney ve kontrol grubunun öz bakım gücü puan ortalamaları arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Sonuç/Tartışma: Antenatal dönemde deney grubunda Orem’in öz 
bakım modeline göre verilen hemşirelik bakımı sonucunda, evrensel, sağlıktan sapmalarda ve gelişimsel öz 
bakım gereksinimlerine yönelik belirlenen çoğu hemşirelik tanılarının sıklığını azaltmada etkili olmuştur. Ya-
pılan bir çalışmada hastanede kesin ve kısmi yatak istirahatindeki yüksek riskli gebelerin fiziksel ve psikolojik 
şikâyetlerinin ve deneyimledikleri hastane stresörlerinin azaltılmasında ve giderilmesinde sunulan kapsamlı 
hemşirelik bakımı, eğitim ve danışmanlık birçok sorunu gidermede etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Sonuç-
larımız bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerdir. Orem’in Öz Bakım Modeli’ne göre verilen bakım, erken doğum 
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tehdidi olan gebelerde hemşirelik tanılarını azaltmış ve öz bakım gücünü arttırmıştır. Bu sonuçlar doğrultusun-
da; erken doğum tehtidi tanısı alan gebelere Orem’in özbakım modeli kullanılarak bakım verilmesi önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebe, Hemşirelik tanıları, Hemşirelik bakımı, Erken doğum Tehditi
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BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÖNÜ; GEBELER AKTİF Mİ?

Özlem DOĞU, Döndü Sevimli GÜLER

BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÖNÜ; GEBELER AKTİF Mİ? INVİSİBLE ASPECTS OF THE ICE-
BERG; İS PREGNANCY ACTİVE? Özlem DOĞU, Döndü SEVİMLİ GÜLER Sakarya Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öz Bazal metabolizma hızının üzerinde 
enerji harcanmasını gerektiren, iskelet kaslarının kontraksiyonu ile oluşan vücut hareketleri fiziksel aktivite 
olarak tanımlanmaktadır (Pekcan 2008). Düzenli fiziksel aktivitenin fiziksel (FA) sağlığın korunması ve ge-
liştirilmesi yanında psikolojik yararları da olduğu aşikardır. Fiziksel aktiviteyi yaşam davranışı haline getiren 
kişilerde stres ve anksiyete belirtilerinin azaldığı, öfke ve saldırganlık gibi olumsuz duyguların da az görüldü-
ğü, uyku kalitesinde dolayısıyla yaşam kalitesinde arttığı çalışmalarda vurgulanmıştır (Artal ve Sherman 1998; 
Symons ve ark. 2007; Aittasalo ve ark. 2008). Sağlık üzerinde olumlu etkileri bilinen düzenli fiziksel aktivite 
yapma alışkanlığının kadınlar arasında daha düşük olduğu belirlenmiştir (Hu ve ark. 2001; Kitiş ve Gümüş 
2015). Oysa ki gebelik süresince yapılan egzersizlerin hem perinatalda, hem travayda, hemde postpartum dö-
nemde bebek ve anne sağlığı için önemli bir yere sahip olduğu kanıtlanmıştır (ACOG 2013; Symons ve ark. 
2007;Moss ve ark. 2016; Teede ve Moran 2016). Bu doğrultuda derlemenin amacı, FA’nin gebelik döneminde 
ki uygulanma durumun incelenmesidir. Fiziksel aktivite gebeler için yararlı kabul edilmekle birlikte gebe ka-
dınların spor yapma oranı malesef düşüktür. Özellikle planlı olarak uygulanan gebelik ve postpartum dönem 
egzersizlerin fonksiyonel tedavide ve iyileşmede önemli rolü vardır (Baybek ve ark. 2003; Whitaker ve ark. 
2016). Teede ve Moran (2016), fiziksel aktivitenin prekonsepsiyonel bakımda yer alması ile sağlık davranışı-
nın kazandırılmasını, bu sayede gebelikte gestasyonel diyabet, polikistik over, obezite gibi metabolik sağlık 
problemlerinin önlenebileceğini ve hem kısa hemde uzun dönem anne-bebek sağlığına olumlu etkisi olduğunu 
bildirmiştir. Benzer şekilde Cid ve Gonzalez (2016) gebelikte öncesi ve süresince sedanter yaşama sahip olan 
annelerin obezite ve insülin direncinin 2 kat arttığı, oxidative stress ve vasküler direncin artması ile plasenta 
disfonsksiyonuna neden olduğunu belirtmiştir. Symonns ve Hausenablas’ın 2007’de yaptığı çalışmada, toplu-
mun sadece %45’inin egzersiz yaptığı, kadınların %60-70’inin gebelik ve post-partum dönemde fiziksel olarak 
inaktif olduğu saptamıştır. Egzersizin faydaları iyi bilinmekle birlikte kadınların çoğu gebe kaldıklarında be-
beğe zararlı olabileceği düşüncesiyle egzersizi yapmamaktadır (Şentürk 2014; Yalçın ve Tekin 2013). Oysaki, 
egzersizler vajen ve perine kaslarının eski tonüsünü kazandırmata, perine bölgesindeki ödemi azaltmakta, 
dolaşımı hızlandırmakta, stres inkontinansı önlemekte, abdominal kasların gerginleşmesini dolayısıyla karın 
sarkmalarını ve bel ağrılarını önlemek gibi birçok faydası olmaktadır (Chiarelli, Murphy ve Cockburn 2003, 
Reilly, Freeman ve Waterfield 2002). Gebelere yüzme, yürüme gibi aktiviteler önerilirken, sadece kayak, su 
altı sporları ve tüm temas sporları sakıncalı görülmektedir (Akarcalı ve ark. 2001). En az riskli egzersiz ise yü-
rüyüştür. Hafif ve orta tempoda yürüyüş gebeliğin her ayında yapılabilir. Yavaş tempoda koşu yapılabilir ancak 
yürüyüşe göre daha risklidir (Larsen ve ark. 2013). Whitaker ve ark. (2016) 20-30. haftalarda, BKI 18.5 to 45.0 
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kg/m2 aralığında olan 30 gebe ile yaptıkları çalışmada, gebelerin 14’ünün günde 30 dk, beş gün toplam 150dk 
yürüme, yüzme ve yoga yaptıklarını ve egzersizin hem kendisi hemde bebeği için faydalı olduğunu farkında 
olduğunu belirtmiştir. Literatürde post-partum dönemde, ilk 12 ay kilo tutulumu ile fiziksel aktivite seviyesi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı azdır. Bu çalışmalarda, partum veya post-partum fiziksel inaktivite 
durumu daha fazla kilo tutulumu ile ilişkilendirilmiştir (Harris ve ark. 1998; Olson ve ark. 2003). Ayrıca, ge-
belikte ve gebelik sonrasında fiziksel aktif olan gebelerin, hareketsiz bir gebelik geçiren bayanlara göre, fazla 
kilolarından daha hızlı kurtuldukları, dolaşım sindirim sistemi problemlemlerinin daha az görüldüğü, postürün 
korunduğu, post-partum iyileşmenin daha hızlı olduğu bildirilmiştir (Aittasalo ve ark. 2008; Althuizen ve 
ark. 2006; Kinnunen ve ark. 2007; Ostbye ve ark. 2007; Akarcalı ve ark. 2001; Symons ve Hausenblas 2007). 
Amerikan Tıp Enstitüsü (ATE) önerilerine göre, ebeler tarafından gebelerin düzenli olarak BKİ’leri izlenme-
li, BKİ’lerine uygun kilo artışı sağlanmalı, beslenme ve fiziksel aktivite hakkında bilgi verilmesi gerektiğin 
belirtilmiştir. Gebelikte ve gebelik sonrasında fiziksel olarak aktif olan kadınların, hareketsiz bir gebelik geçi-
ren kadınlara göre, doğum sonrası fazla kilolardan daha çabuk kurtuldukları belirlenmiştir (Kinnunen ve ark. 
2007). Çelik’in 2012 yılında yaptığı çalışmada, annelerin % 57.3’nün gebelikte BKİ sınıflamasına göre fazla 
kilolu, %25’inin ise obez olduğu ortaya koymuş benzer şekilde Stuebe ve arkadaşlarının (2009), Teede ve Mo-
ran (2016) yaptığı çalışmalarda ise kadınların çoğunluğunun gebeliklerinde aşırı kilo aldığı gözlemlemiştir. Bu 
sonuçlar doğrultusunda gebelikte kilo alımının giderek artış gösterdiği görülmekte ve bu durum hem gebelik 
ve doğum komplikasyonlarını hemde postpartum kilo tutulum riskini artırdığı belirtilmektedir (Krishnamo-
orthy ve ark. 2006; Çelik 2012). Amerikan Tıp Enstitüsü (ATE) tarafından 1990 yılında yayınlanan gebelik 
öncesi BKİ’ne göre, gebelik süresince önerilen kilo artışları bildirilmiş olup Amerikan Obstetri ve Jinekoloji 
Derneği (ACOG) ve DSÖ tarafından da benimsenmiştir. Bunlar, gebelik öncesi düşük kiloda olanların (BKİ 
< 18.5 kg/m²) toplam 12.5-18 kg, normal kiloda olanların (BKİ 18.5-24.9 kg/m²) 11.5-16 kg, fazla kiloluların 
(BKİ 25-29.9 kg/m²) toplam 7-11.5 kg, obez olanların (BKİ > 30 kg/m²) toplam 5-9 kg kilo alması önerilmiş 
olup ağırlık artışı hedeflenenin dışında kalan gebelerin, diyetleri ve fiziksel aktiviteleri konusunda gerekli 
iyileştirmeler sağlanması vurgusu yapılmıştır. (Çelik 2012; ACOG 2013). Gebelikte önemli olan bel ve sırt 
ağrılarının azaltılması için bel ve sırt kaslarının güçlendirilmesidir. Doğumu kolaylaştırmak için karın ve pel-
vis kaslarının güçlendirilmesi önemlidir (www.jinekoloji ve gebelik.com). Gebelik süresince yapılan gevşeme 
egzersizlerinin doğum süresini kısalttığı ile ilgili bilgiler de mevcuttur. Fiziksel yönden aktif olan kadınların 
daha kolay doğum yaptıklarına dair kanıtlar çok eskilere dayanmaktadır. Aristotales, zor doğumların sedanter 
(pasif) yaşam biçiminden kaynaklandığını belirtmiştir. Gebelik boyunca yapılan düzenli egzersizin, implantas-
yon, abortus, konjenital anomali, prematüre doğum ve erken membran rüptürü gibi komplikasyonlarının olma-
dığı çalışmalarda bildirilmektedir (Clapp 1991). Prematüre doğum, erken membran rüptürü ve çoğul gebelik 
öyküsü olan gebelerin egzersiz yapmalarının sakıncalı olduğu görülmüştür (Akarcalı ve ark. 2001). Ancak ağır 
egzersiz yapanlarda ise, bebek kilosunun düşük ve baş çevresinin küçük olduğunu bildiren çalışmalar mevcut 
(Rao ve ark. 2003; Jones ve ark. 2004). Anahtar Kelimeler: Gebe, Gebelik dönemi, Fiziksel olarak aktif olma,  
 
Anahtar Kelimeler: Gebe, Gebelik dönemi, Fiziksel Olarak Aktif Olma
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KIZ ÖĞRENCİLER VE ANNELERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) AŞISI  
HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Dilek MENEKŞE, Nursan ÇINAR

Servikal kanser, dünyada üçüncü sıklıkta görülen jinekolojik kanserdir. Önlenebilir hastalıklardan biri olan 
servikal kanser, önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri 
olan Human Pallioma virüs (HPV) servikal kansere neden olur. Servikal kanseri önleme yöntemleri ile bir-
likte HPV farkındalığı ve profiklaktik aşı uygulaması, servikal kanser insidansını ve ölümleri önemli dere-
cede azaltmaktadır. HPV aşısının uygulanabilmesi ve aşının toplum tarafından kabul edilmesinde en önemli 
faktör şüphesiz sağlık profesyonelleridir. Yapılan çalışmalar, sağlık personelinin HPV aşılarını destekliyor 
ve öneriyor olmasının, aşının kabul edilebilirliğini artıran ana neden olduğunu göstermektedir. Diğer yandan 
aşının başarısı, aşılama için uygun olan bireylerin ya da ailelerin aşı yaptırma konusunda kararlarına bağlıdır. 
Özellikle annelerin hastalık ve aşı hakkındaki temel bilgileri aşılama programının başarısı için temel etkendir. 
Amaç: Bu çalışma, Sağlık yüksekokulu son sınıf kız öğrencilerinin ve annelerinin Human Papilloma Virüs 
(HPV) Aşılaması hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Materyal – Metod: Tanım-
layıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan çalışmanın evrenini 2014-2015 yılı bahar yarıyılında Sakarya ilinde 
bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik ve ebelik bölümünde öğrenim gören 4. sınıf kız öğrencilerin tamamı 
oluşturdu. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde 144 öğrenci son sınıfta öğrenim görmekte idi. Örneklem hesabı 
yapılmamış, evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Çalışmaya katılmayı kabul eden soru formlarını düzgün 
ve eksiksiz doldurup araştırmacıya ulaştıran 63 kız öğrenci ve anneleri araştırma kapsamına alındı (Katılma 
oranı: % 43.75). Uygulamaya başlamadan önce araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alındı. Veriler 
konu ile ilgili literatür incelenerek araştırmacılar tarafından geliştirilen öğrenci soru formu ve anne soru formu 
ile toplandı. Öğrenci soru formu sosyodemografik bilgilerin yer aldığı (yaş, okuduğu bölüm, medeni durum, 
çalışma durumu, ekonomik durum vb) 6 soru ve öğrencilerin HPV aşısı ile ilgili bilgi ve tutumlarını ( HPV 
aşısını bilme, aşının kaç doz, kime, hangi yaşta yapılacağı, koruyuculuk süresi vb.) belirleyen 13 soru olmak 
üzere toplam 19 sorudan oluşmakta idi. Toplamda 26 sorudan oluşan anne soru formunda sosyo demografik 
bilgiler ile ilgili 6 soru, HPV bilgi ve tutumları ( HPV aşısını duyma ve yaptırma, aşının hangi yaşta, kime 
yapılacağı, çocuklarına yaptırma durumu vb) ile ilgili 20 soru yer almakta idi. Veri toplanmadan önce öğren-
cilere çalışmanın amacı ve soru formu hakkında bilgi verilerek sözlü onayları alındı. Öğrenci soru formu ve 
anne soru formu numaraları aynı rakam ile eşleştirilerek öğrenci soru formu dağıtıldı. Öğrenciler soru formu-
nu sınıf ortamında doldurdu. Öğrencilerin soru formunu doldurma işlemi 10 dakika sürdü. Annelere kızları 
aracılığıyla kapalı zarf yöntemi ile gönüllü olur formu ve soru formu gönderildi. Anneler soru formunu dol-
durduktan sonra kapalı zarfta araştırmacılara gönderdi. Veri toplama işlemi Şubat 2015-Nisan 2015 tarihleri 
arasında tamamlandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve ortalama kullanılarak değerlendi-
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rildi. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı kız, %69.8’inin (n=44) hemşirelik, %30.2’sinin (n=19) 
ebelik bölümü öğrencisi ve yaş ortalaması =21.65±0.91 (min=20, max=25) olarak belirlendi. Öğrencilerin 
çoğunlukla %90.5’inin (n=57) çalışmadığı, %98.4’ünün (n=62) bekar olduğu ve %66.7’sinin (n=42) ekono-
mik durumunu orta olarak tanımladığı bulundu. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin annelerinin yaş ortalaması 
=46.78±5.74 (min=36 max=59)’dır. Annelerin çoğunlukla % 73’ünün (n=46) ilköğretim mezunu olduğu, % 
%88.9’unun (n=56) çalışmadığı saptandı. Öğrencilerin % 4.8 ‘i (n=3) birincil derecede akrabalarında serviks 
kanseri olduğunu bildirdi. Öğrencilerin çoğunluğunun %87.3’ünün (n=55) HPV ve %88.9’unun (n=59) HPV 
aşısı hakkında bilgisinin olduğunu, bu bilgileri çoğunlukla şu an okudukları yüksekokuldan % 76.2’si (n=48) 
mesleki eğitimi sırasında edindiklerini bildirdi. Diğer bilgi kaynaklarını ise internet (%28.6, n= 18) sağlık 
personeli (doktor, hemşire vb.) (%17.5, n=11), arkadaş-akraba (%4.8, n= 3) ve) televizyon, radyo ve gazete 
(%3.2, n=2) olarak belirlendi. Öğrencilerin %33.3’ü (n=21) aşının kız çocuklarına, %30.2’si (n=19) hem kız 
hem de erkek çocuklara, %39.7’si (n=25) 10-18 yaş arasında yapıldığını ifade etti. (Tablo 1) Öğrencilerin 
%31.7’si (n=20) aşının toplamda 3 doz yapıldığını bildirdi. % 12.7’nin (n= 8) aşının koruyuculuk süresini doğ-
ru bildiği saptandı. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %1.6’sının (n=1) HPV aşısını yaptırdığını, %98.4’ünün 
(n= 62) yaptırmadığı belirlendi. HPV aşısı olmayanların %39.7’si aşıyı olmak istediklerini, %6.3’ü (n=4) 
eğer aşı ücretsiz olursa olmak istediğini, %34.9’u (n=22) aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu 
ve %17.5’i (n=11) bu konuda emin olmadığını ifade etti. “HPV aşısı olma konusunda annenizin görüşü siz-
ce nedir?” sorusuna çoğunlukla öğrencilerin % 96.8’i (n= 61) kararı bana bırakır cevabını verdi. “Siz çocuk 
sahibi olduğunuzda çocuğunuza HPV aşısı yaptırmak ister miydiniz?” sorusuna çoğunlukla % 57.1 (n=36) 
oranında evet olarak belirtti. Annelerin % 77.8’i (n=49) daha önceden pap smeari duyduğunu, %6.3’ü (n=4) 
ailesinde ve yakın çevresinde serviks kanseri, bunların %4.8’inin (n=3) birincil derece ve %1.6’sının (n=1) 
ikincil dereceden akraba olduğunu ifade etti. Çalışmaya katılan annelerin % 11.4’ü (n=7) HPV hakkında bil-
gilerinin olduğunu ve %9.5’i (n=6) HPV enfeksiyonun cinsel yolla bulaştığını bildirdi. Annelerin %15.9’u 
(n=10) HPV aşısı hakkında bilgisi olduğunu, bilgisi olanların % 9.5’i (n=6) bu bilgiyi sağlık personelinden, 
%3.2’si (n=2) televizyon,gazete, radyodan ve %3.2’si (n=2) akraba –arkadaştan aldığını belirtti. HPV aşısının 
kimlere yapıldığını % 87.3 (n=55), hangi yaşta yapıldığını %92.1 (n=58), aşının kaç doz yapıldığını %95.4 
(n=60) ve koruyuculuk süresinin kaç yıl olduğunu %96.9 (n=61) oranında annelerin bilmediği belirlendi. Ça-
lışmaya katılan annelerin tümü HPV aşısını olmadıklarını belirtti. Eğer aşı olma imkanı olsaydı %52.4’ü (n= 
33) olmak istediklerini ve %47.6’sı (n=30) kararsız olduklarını bildirdi. Annelere “Çocuklarınıza HPV aşısını 
yaptırdınız mı? sorusuna bir annenin % 1.6 (n=1) oranında kız çocuğuna aşı yaptırdığını belirtti. “Kızınızın 
rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik aşı yaptırma konusunda düşünceniz nedir?” sorusuna çoğunlukla an-
nelerin %92.1’i (n= 58) aldığı eğitimden dolayı kendi kararını kendi vermesini daha doğru buluyorum yanıtını 
verdi. Tartışma ve sonuç: Kız öğrencilerin annelerinin HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgilerinin yeterli olma-
dığı saptandı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu HPV ve HPV aşısı hakkındaki bilgiyi mesleki eğitim sırasında 
aldığını ifade etti. Ancak öğrencilerin yaklaşık yarısının aşı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı oldukları, 5 
öğrenciden 1’inin de aşı hakkında emin olmadıkları belirlendi. Konu ile ilgili bilgiye sahip annelerin bilgiyi 
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sağlık personelinden aldığı bulundu. Örneklem grubu için aşı yaptıran öğrenci oranı %1.6 olarak saptandı. 
Annelerin aşı konusunda karar verme sürecinin aldığı eğitimden dolayı kendi kızlarına bıraktığı belirlendi.  
 
Anahtar Kelimeler: HPV, Aşı, Kadın, Rahim, Öğrenci, Kanser
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YENİDOĞAN CİLT BAKIMI: DOĞAL YAĞLAR VE ETKİLERİ

Gizem Kerimoğlu YILDIZ, Seda ÇAĞLAR

Bebeklerin cildi fizyolojik olarak erişkinlerin cildinden farklı özelliklere sahiptir. Yenidoğanların erişkinlere 
göre cildinin stratum korneum tabakası %30, epidermis tabakası ise %20 daha incedir. Pretermlerin de term 
yenidoğanlara göre stratum korneum ve epidermis tabakası daha incedir (Stamatas Nikolovski, Luedtke, Kol-
lias, & Wiegand 2010). Yaşamın ilk günleriyle beraber bebekler, içinde bulundukları amniyon sıvısının nemli 
ortamından kuru atmosfere uyum sağlayarak geçmektedirler. Bu uyum süreci ilk günlerden ilk aylara ve hat-
ta yıllar boyunca cildin de gelişmeye devam etmesiyle yapısını ve işlevlerini geliştirerek devam etmektedir 
(Blume‐Peytavi, Hauser, Stamatas, Pathirana & Garcia Bartels 2012; Hoeger and Enzmann 2002). Yenidoğan 
bebeklerde cilt, mekanik korumayı sağlar, termoregülasyonu sürdürür, immün denetimi sağlar ve transepi-
dermal sıvı kayıplarını önler. Epidermal bariyerin işlevsel olmaması ve erişkin cildine göre daha az yağ ve 
melanin içermesi nedeniyle yüksek oranda transepidermal sıvı kaybı (TESK) gelişir, kimyasalların deri içine 
emilimi artar, stratum korneum hidrasyonunda azalma olur ve kolaylıkla cilt travması gelişebilir. Bu sorunlar 
sıvı dengesinde ve termoregulasyonda bozulmaya, enfeksiyona, toksisiteye, bebeğin cildindeki permeabilitede 
artışa ve kuruluğa neden olabilmektedir (Shwayder & Akland 2005; Chiou 2004; Nakagawa 2004; Cooke, 
Victor, Cork & Lavender 2014). Ayrıca yenidoğanlar cilt yüzeyi pH’larının artmasıyla (asiditenin düşük olma-
sı) cilt bariyerlerinde zayıflama durumunu yaşayabilirler (Hachem 2003; Cork 2009). Bu nedenle cildin henüz 
yeterince gelişmemiş olması önemli ölçüde mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedir (Shwayder & Ak-
land 2005). Doğumda bebeğin cildi verniks kazeoza, kan, mekonyum ve hücresel artıklar ile sarılıdır (Stalder 
2000). Verniks kazeoza, yabancı ve enfekte maddelerle bulaşmış olmaması ve antibakteriyel özellikte olması 
nedeniyle yenidoğan bebeğin bakteriyel enfeksiyonlardan korunmasına katkı sağlayabilir (Bergströrm, Bya-
ruhanga, Okong 2005). Buna rağmen cildin etkin işlevinin yenidoğan için yaşamsal olması nedeniyle sağlıklı 
gelişimi sağlamak, cildi irritasyon ve enflamasyondan korumak için özel cilt bakım uygulamalarının sağlan-
ması da gereklidir. Etkili bir cilt bakımı ile immatür cilt bariyeri nedeniyle oluşabilecek mortalite ve morbidite 
azaltılabilir (Afşar 2009). Bu etkili bakımın sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen post-
natal bakım rehberleri geliştirilmiştir (World Health Organisation 2006; The Association of Women’s Health, 
Obstetric and Neonatal Nurses 2007). Bu rehberlere ek olarak bebeklerin cilt bakımı konusunda literatürde de 
bazı cilt bakım yöntemleri belirtilmiştir. (Danby 2013; Johnson & Maikler 2001). Yapılan çalışmalarda Zeytin 
yağı, Ayçiçek yağı, Badem yağı, Soya fasülyesi yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi çeşitli yağların bebeklerin cil-
dine olan etkileri araştırılmıştır (Soriano, Martinez & Jorge 2000; Danby, AlEnezi, Sultan, Lavender, Chittock, 
Brown et al. 2013; Johnson & Maikler 2001; Kanti, Grande, Stroux, Bührer, Garcia Bartels & Blume‐Peytavi, 
2014; Das, Rahman, Chowdhury, Hoq & Deb, 2013). Topikal olarak uygulanan bazı doğal yağların bebeğin 
cildine olumlu etkilerinin olduğu ve atopik dermatit gibi bazı yan etkilerin gelişmesini önleyebildiğini belir-
tilmektedir (Danby, Al-Enezi, Sultan, Chittock, Kennedy & Cork 2011; Danby, AlEnezi, Sultan, Lavender, 
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Chittock, Brown et al. 2013; Kanti, Grande, Stroux, Bührer, Garcia Bartels & Blume‐Peytavi, 2014; Das, 
Rahman, Chowdhury, Hoq & Deb, 2013). Yapılan bir nitel çalışmada yenidoğan bebeğin cilt bakımında do-
ğal yağların kullanımının sağlık profesyonelleri tarafından önerildiği de belirtilmektedir (Lavender, Bedwell, 
Tsekiri-O’Brien et al. 2009). Ayçiçek yağı ve Badem yağının cilt bariyerini geliştirdiğini ve gelişimini hızlan-
dırdığını, bakteriyel ve nazokomiyal enfeksiyonları önlediği yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Darmstadt, 
Badrawi, & Law, et al., 2004; Darmstadt et al., 2005; Darmstadt et al., 2008; Das, Rahman, Chowdhury, Hoq 
& Deb, 2013). Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da badem yağının antienflamatuar etkili, bağı-
şıklığı arttırıcı ve anti hepatotksisite etkisi olduğu da gösterilmiştir (Davis & Iwahashi 2001; Jenkins, Kendall, 
Marchie, Parker, Connelly, Qian, et al. 2002; Ahmad,2010). Topikal uygulanan Soya fasülyesi yağının preterm 
bebeklerde somatik büyümeyi, hiç topikal yağ uygulaması yapılmayan preterm bebeklere göre daha fazla art-
tırdığı belirtilmektedir (Soriano, Martinez & Jorge 2000). Yapılan bir çalışmada Hindistan cevizi yağının ise 
preterm bebeklerin deri bütünlüğünü sağlamada etkin olduğu ve kan dolaşımı enfeksiyonları gelişme riskini 
azalttığı belirtilmiştir (Salam, Darmstadt & Bhutta 2015). Ayçiçek yağı ve badem yağının yararlı etkilerine rağ-
men Zeytin yağı çok tercih edilen bir yağ olsa da stratum korneum tabakasının gelişmesini Ayçiçek yağı kadar 
sağlayamadığı belirlenmiştir. (Danby, AlEnezi, Sultan, Lavender, Chittock, Brown et al. 2013; Cooke, Cork, 
Danby et al. 2011). Yenidoğan bebeklerin cilt bakımında doğal yağların kullanımı geleneksel, basit, maliyeti 
düşük ve etkili olması nedeniyle dünya literatüründe giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Buna rağmen 
henüz hangi yağların daha yararlı olduğuna dair bir fikir birliğine varılamamıştır. Ülkemizde ise yenidoğan 
cildine yönelik yapılan kanıta dayalı araştırmalar arasında cilt bakımında doğal yağların kullanımına ilişkin 
yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Yağların yararlarının ve varsa yan etkilerinin ortaya çıkarılması için 
daha fazla çalışmanın yapılmasına gereksinim vardır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde konu ile ilgili çalış-
maların yapılmasına önem verilmeli ve kanıta dayalı bir fikir birliğinin oluşturulması sağlanmalıdır. Preterm 
ve term yenidoğanlarda cilt bakımının etkinliğinin ölçülmesi için yeni cilt skalaları geliştirilmelidir. Bu konuda 
yapılacak uygulama ve araştırmalara katılma konusunda yenidoğan hemşirelerine önemli roller düşmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Cilt Bakımı, Doğal Yağlar 
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İKTİDARIN KADINLAŞMASI BAĞLAMINDA DİŞİL ŞİDDET: KAYNANA ŞİDDETİ

Fatma FİDAN

İktidar, tabi kılma ve  güç,  erkeğe ait alanlar olarak görülmüş ve iktidarın eril cins tarafından kullanılmasına 
alışılmıştır. Ancak güç ve iktidarın kadın tarafından kullanılması durumu da sosyo-kültürel süreçlerin deği-
şik alanlarında ortaya çıkabilmektedir. En belirgin ve bilinen  olarak  toplumsal düzende ifade bulan,  çocuk 
üzerindeki kontrol etme kabiliyetinin devamı ve kadının kadına tahakkümünün bir biçimi kaynananın gelin 
üzerinde sergilediği otoritedir.  İki kadın arasındaki iktidar ilişkisinin  bir anlamda karmaşık ve silik ilişkiler 
düzenin kültürel çözümlemesini üreten ve  sosyo-kültürel düzlemde kadın kategorisi için gizli hiyerarşik yapı-
lanmasını da içeren kadınlık deneyimlerindendir. Gelin -kaynana mücadelesi  bağımsız olarak gerçekleşen ik-
tidar ilişkisidir ve tarihin her döneminde gelin kaynana çatışması farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Amaç: 
İki cins arasındaki tahakküm ilişkisi ve iktidar çekişmesi bilinen bir gerçeklikken, kadınların kendi arasındaki 
hiyerarşik düzenin kurulması ve iktidar ilişkisinin düzenlenmesi çok üzerinde durulan bir olgu olmamıştır. 
Araştırmanın çerçevesini belirleyen bu olgu, iki kadının iktidar ilişkisi kurması ve bu iktidar ilişkisinin sonu-
cunda oluşan şiddet olgusunun nedenleri, türleri ve oluşum biçimlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı 
kadınlar arası iktidarın hısımlık ilişkisinin kurulmasın temel  sonucu olarak algılanması gibi yüzeyselleştirici 
bir bakış açısı yerine daha yakından ve derinden kadınların ilişki bağlamındaki özgül deneyimlerini görünür 
kılmaktır.  Yöntem: Araştırma, iktidar ilişkisi sonucunda şiddetle karşılaşmış kadınların deneyim ve yaşantıla-
rını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Araştırmada veri top-
lama aracı olarak  yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Şiddet olgusunun tarafı olan iki kadınla da  
görüşülmüş, olağan ya da sıradan olarak görülen ilişki biçimi ve pratiklerini anlamlandırdıkları aydınlatıcı ve-
rilere ulaşmak için iki kadının da söylenceleri derlenmiştir. Araştırmanın Örneklemi: Araştırma, evlilik süresi 1 
yıl ve üzeri olan 55 gelin ve kaynana ile  gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesi kullanılmıştır. Şiddete çevreninin tanıklığının da gerçekleştiği örnekler ele alınmıştır. Ayrı-
ca süregelen bir eylem olması da örneklem oluşturulurken kullanılan kıstaslar arasındadır. Bir kez olup bitmiş-
likten çok tekrarlanışı da önemli görülmüştür. Bulgular: Araştırmada gelinler, 11’i (18-24), 10’u (25-30), 15’i 
(31-35), 14’ü (36-40), 5’i (41-+) yaş dağılımındadır. Ortalama evlilik yaşı ise 20’dir.  21’i flört ve arkadaşlık 
yoluyla, 20’si görücü usulü, 10’u aile ve arkadaşların tanıştırması ve 4’ü kaçma yoluyla evlenmiştir. Ortalama 
çocuk sayısı ise  2’dir.  2 gelin, okur-yazar, 20’si ilk ve orta öğretim, 17’si lise 10’u ön lisans ve 6’sı ise lisans 
mezunudur.  Kadınların 21’i çalışmamakta, 10’u evde çalışıyor (el işi, çocuk bakımı)  9’u memur, 10’u işçi 
ve 5’i kendi işinde çalışmaktadır. 11’i aynı evde, 19’u aynı binada, 10’u aynı mahallede, 10’u aynı şehirde ve 
5’i farklı şehirlerde yaşamaktadır.  Gelinlerin 25’i aynı memleketten ve 30’u farklı memlekettendir. Kaynana 
statüsündeki kadınların ortalama yaşı 51,  eğitim seviyesi 11 okur- yazar, 31 ilköğretim ve orta öğretim,  10 
lise, 3’ü üniversite  düzeyinde eğitime sahiptir. Ortalama çocuk sayısı 3’tür. İktidar İlişkisi Bağlamında Şiddet 
Tarihsel süreçte gelin-kaynana arasındaki iktidar mücadelesinin var olduğu bilinen bir geçekliktir olarak ya-
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şanan  çatışma şiddetle sonuçlanabilmektedir. Araştırmada,  15 kadının kaynanası tarafından  fiziksel şiddete 
(itme-kakma,  üzerine yürüme, saçını çekme, kafasına vurma, yumruk) maruz kaldığını, 36 kadının  psikolojik 
ve sözel şiddete (aşağılama, ailesini aşağılama, isim takma, azarlama, giyimi, konuşması, ve fiziksel özel-
likleri ile alay etme , önemsememe, evden kovma, eşyalarını karıştırma, yaptıklarını yememe, özel hayatına 
karışma) maruz  kaldığını,  5 kadın ise ekonomik şiddete (parasız bırakma, eşinin para vermesini engelleme) 
maruz kaldığını ifade etmiştir. En fazla görülen şiddet türü incelendiğinde, sırasıyla duygusal, sözel, fiziksel 
ve ekonomik şiddet olduğu görülmektedir. Araştırmada, kadınların eş ve kaynanadan gelen  iki yönlü şiddete 
maruz kaldığı görülmektedir. Kaynana 19 kadın eşinden fiziksel şiddet gördüğünü ve  34 kadın ise psikolojik 
ve sözel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir ve bunlardan 27’si “aslında eşi ile bir sorunun olmadığını eşinin 
annesinin  telkinde bulunması veya şikayetleri nedeniyle şiddet uyguladığını ifade etmiştir.  Bunun sonucunda 
10 kadın ayrılmayı düşündüğünü ve 1 kadının  ise boşanma davası açtığı görülmektedir.  Araştırma sonucunda 
gelin düşük eğitimli ve çalışmıyor ise daha fazla fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldığı, eğitimli ve çalışıyor 
ise psikolojik şiddet maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelin şiddete maruz kalma ve kaynananın ise şiddet 
uygulama  gerekçeleri şöyledir. Gelin ve kayınvalide ilişkisi genellikle bir çatışma¸ iktidar ve güç mücadele-
sini içermektedir. İki kadın arasındaki ön yargılar¸ alınganlık¸ kültürel  farklılıklar¸ rekabet ve yönetme isteği  
ben merkezcilik sonucunda oluşan çatışma şiddeti beraberinde getirebilmektedir.   Kaynananın yaşı, tecrübesi 
ve gelinin eşinin annesi olması nedeni ile  geline karşı baskın ve otoriter olma çabasına girmektedir. İki kadın 
arasındaki mücadelenin şiddete dönüşmesinde gelinin  sergilediği tavır belirleyici olmaktadır. Gelinin iletişi-
mi ve uzlaşma sürecini sonlandırması ve tamamen “boyun eğici” tavır sergilemesidir. Şiddet gören gelinlerin 
bu iki davranış biçimini sergilediği görülmektedir. Ancak şiddetin daha fazla olması fiziksel şiddetin ortaya 
çıkması daha çok  “boyun eğici”  tavrın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Gelin kaynana arasındaki mücadele-
nin tahakkümle sonuçlanmasında belirleyici ortak özellikler incelendiğinde;  sosyo-kültürel farklılık, gelinin  
istenmemesi, kaynananın da aynı şeyleri yaşamış olması, geçmişte ev içinde kaynananın etkisiz bırakılmış 
olması, birbirine yakın fakat ayrı evlerde yaşanması,  kaynananın oğluna olan aşırı düşkünlüğü, küçük yer-
leşim birimlerinde yaşanıyor olması, gelinin ailesinin bilerek veya zorunlu  olarak duyarsız kalışı ve erkeğin 
sözde tarafsız (pasif) kalışı dikkat çekmektedir. Tartışma ve Sonuç: Gelin – kaynana iktidar çatışması kadınlar 
arası ilişkinin şaşkınlık verici tuhaf biçimi ve yansımasıdır.  Egemenlik sorunsalı çerçevesinde  tarihsel olarak 
kurulmuş bir iktidar ilişkisi  ve doğal tahakküm sürecini ifade eder.  Rekabet, paylaşamama  ve kontrol etme 
isteği bu tahakkümün nedenidir.  Gelin, çocuk doğurana kadar “dışarıdan” ve “el kızı” olarak görülmesi sonu-
cunda evdeki hiyerarşinin en alt basamağında yerini alır.  Böyle olunca kaynana,  gelinden hem eşine hem de 
kendisine mutlak itaati istemektedir. Toplumsal düzenin “kaynana”  imgesine yüklediği anlam gereği kayna-
nanın daha başlangıçta reddeden, onaylayan veya kabul eden tarafı olarak yetkesini ortaya koyduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Gelin Kaynana İlişkisi
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GEBELİKTE ANEMİ VARLIĞI ALGINANAN DOĞUM AĞRISINI ETKİLER Mİ?

Funda DURDU,  Ayşegül OKSAY ŞAHİN

Gebelikte yaygın olarak görülen anemi, kandaki hemoglobin düzeyinin normal sınırlar altına düşmesidir. Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre anemi, hemoglobin düzeyinin 100 cc. kanda 11 gr/dl’den daha düşük 
olduğu durumdur. Gebelikte anemi dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Dünya Sağ-
lık Örgütü dünya nüfusunun yaklaşık %30’unun, dünyadaki gebe kadınların ise yarısından fazlasının ane-
mik olduğu belirtmektedir. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de gebelikte anemi oranları 
%50-74’lere kadar çıkabilmektedir. Gebelerde aneminin yönetiminde hemoglobin, hematokrit, ferritin, serum 
demir-demir bağlama kapasitesi gibi ölçüm değerlerinin hangisinin klinik olarak daha yararlı ve yönlendiri-
ci olduğu net olarak ortaya koyulmuş değildir. Gebelikte anemi hemoglobin düzeyinin gebeliğin birinci ve 
üçüncü trimestirlerde 11g/dl’den düşük olması olarak tanımlanır. Gebeliğin 2. trimesterinden itibaren plazma 
hacminin artmasına bağlı olarak hemoglobin düzeyinde hafif bir azalma normal olarak kabul edilmektedir. 2. 
trimesterden itibaren hemoglobin düzeyi 10,5 gr/dl’nin altında kalan gebeler anemik olarak kabul edilmekte-
dir. Anemi, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sayısının fazla olması, iki gebelik arasındaki sürenin iki 
yıldan az olması ve istenmeyen gebelikler gibi nedenler sonucunda oluşmaktadır. Gebelikte fetüsün gereksi-
nimleri ve kan hacmindeki artış nedeni ile demir tüketimi ve demir absorbsiyonu artmaktadır. Gereksinimi 
diyetle karşılamak güçleştiği için gebenin demir depolarının durumuna göre ek demir desteği gerekir. Ane-
mi kadın ve gebe sağlığı açısından önemle ele alınması gereken bir sorun olup, maternal, fetal mortalite ve 
morbiditede artma hızında, ıntrauterin gelişme geriliğinde, preterm doğumda, düşük doğum ağırlığında etkili 
olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır. Literatürde anemik gebelerin çok nadiren iyi bir doğal doğum 
deneyimi yaşadıkları belirtilmiştir. Bu gebelerin bebekleri çok sıkıntılı bir durum içinde olmadıkları ancak 
çoğunlukla doğum eylemlerinin uzun, yorucu ve ağrılı geçtiğini açıklanmıştır. Doğumda yaşanılan ağrı çoğu 
kadın için yaşamın bilinen ve tanımlanan en şiddetli ve travmatik ağrısıdır. Doğum ağrısı, anneyi mekanik ola-
rak yorar, stres ve anksiyeteye neden olur, hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını arttır. Anne adayları doğum 
ağrısından korktukları için endikasyon olmadığı halde sezaryenle doğum yapmayı tercih etmektedir. Henry 
Head, ‟Ağrının Belirgin Yönleri’’ adlı kitabında gebelik döneminde aneminin, doğum eyleminde ağrı eşiğini 
düşürerek ağrının daha fazla algılanmasına neden olduğunu belirtmiştir. Gebelerde anemi düzeyinin maternal 
ve perianatal sonuçları belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, aneminin doğumun uzamasını ve operatif 
doğumu arttırdığını belirtilmiştir. Aneminin doğum şekli üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada anlamlı ilişki 
bulunamamıştır. Doğum ağrısını etkileyen faktörlerin incelendiği bir çalışmada anemisi olan gebelerin tüm 
doğum evrelerinde doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları yüksek ve anlamlı bulunmuş, anemik gebelerin 
doğum ağrısını daha fazla algıladığı belirtilmiştir. Sonuç: Bu yazında aneminin doğum ağrısı ve doğum şekli 
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üzerine yapılan çalışmaların artırılmasına dikkat çekilmek istenmektedir. Gebelikte anemisinin belirlenmesi 
ve yönetimi anne ve yeni doğan sağlığını korumakla kalmayıp, doğum ağrısını azaltmakta da etkili olabilir  
 
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Gebelik, Anemi, Doğum Ağrısı
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EVLİLİK UYUMU İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Birsen MUTLU, Zeynep ERKUT, Zeynem YILDIRIM, Nurgül GÜNDOĞDU

Bağlanma (bonding) tanıdık iki kişi arasında başlayan sessiz, özel ve gittikçe artan, karşılıklı mutlu olunan 
duygusal bir süreçtir. Bebeklikte bağlanma, bebek ile bakım veren kişi arasında gelişir. Anne bebek arasındaki 
bağlanma; yenidoğanın yaşamını fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak sağlıklı sürdürmesi için gereklidir. Eğer 
anne ile bebek arasında yaşamın ilk yılında güvenli bağlanma sağlanamaz ise bebek duygusal, sosyal, fiziksel 
ve zihinsel sorunlar yaşayabilir. Evlilik, iki insanın kalıcı bir beraberlik için bir araya gelerek aile kurmayı ve 
türün devamını sağlamayı amaçladığı evrensel bir kurumdur. Evliliğin ebeveyn çocuk ilişkisinde ve birbir-
lerine karşılıklı bağlanmada etkin bir rolü vardır. Evlilikteki uyumun niteliği ailenin yaşam kalitesini ortaya 
koyar. Evlilikte uyum, eşlerin günlük yaşantıya ve yaşantı içinde değişen koşullara uyum sağlamaları ve belirli 
bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değişmeleri şeklinde tanımlanabilir. Eşler arası uyumun bulunmaması 
ebeveynlerin anne ve babalık rollerini de olumsuz etkilemektedir. Amaç: Araştırmanın amacı, hastanede tedavi 
gören 1-4 aylık bebeğe sahip annelerin evlilik uyumu ile maternal bağlanma arasındaki ilişkinin belirlenmesi-
dir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda ‘Evlilik uyumu ve maternal bağlanma arasında ilişki var mıdır?’, 
‘Evlilik uyumu ve maternal bağlanma ile ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri arasında ilişki var mıdır?’ 
sorularına yanıt aranmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olan araştırma, İstanbul’da bulunan bir 
eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk kliniğinde Aralık 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir. Araştırma örneklemini araştırmanın yapıldığı tarihler arasında çocuk kliniğinde tedavi gören, araştır-
maya katılmayı kabul eden, 1-4 aylık bebeğe sahip anneler (n=113) oluşturmuştur. Araştırmaya alınan bebek-
lerin ebeveynlerine araştırmanın amacı ve konusu hakkında bilgi verildikten sonra, sözlü ve yazılı onamları 
alınmıştır. Araştırma verileri sosyodemografik özellikleri sorgulayan 35 soruluk anket formu, 26 maddeden 
oluşan Maternal Bağlanma Ölçeği ve 15 maddeden oluşan Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ) aracılığıyla, yüz yüze 
görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. 
Verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Değişkenler ara-
sındaki ilişki Spearman Korelasyon ve Regresyon Analizi ile belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık ise p<0,05 
ile tanımlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin “maternal bağlanma” düzeyinin (92,177 ± 8,492) 
yüksek; “evlilik uyumu” düzeyinin (43,062 ± 7,909) uyumlu olduğu saptanmıştır. Maternal bağlanma puanları 
ile annelerin öğrenim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05); lise ve üniversite 
mezunu annelerin maternal bağlanma puanlarının okuryazar olan annelerinkinden yüksek olduğu bulunmuş-
tur. Evlilik uyumu puanları ile annelerin öğrenim durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
(p<0,05); lise ve üniversite mezunu annelerin evlilik uyumu puanlarının okuryazar olan ve olmayan annelerin-
kinden yüksek olduğu, ayrıca üniversite mezunu annelerin evlilik uyumu puanlarının ilköğretim mezunu olan 
annelerden yüksek olduğu saptanmıştır. Anneye destek olan kişiye göre maternal bağlanma puanları arasında 
anlamlı bir fark olduğu (p<0,05); destek olan kişi kayınvalide olanların, destek olan kişi anne olanların ma-
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ternal bağlanma puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Evlilik süresi ile evlilik uyumu puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0,05); evlilik süresi 1-5 yıl ve 10-15 yıl olanların evlilik uyumu 
puanlarının, evlilik süresi 6-10 yıl olanlardan yüksek olduğu saptanmıştır. Maternal bağlanma puanları ile 
çocuğun beslenme şekli arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0,05); beslenme şekli emzirerek anne sütü olan-
ların maternal bağlanma puanlarının emzirerek anne sütü+mama olanlardan yüksek olduğu bulunmuştur. Ça-
lışan annelerin evlilik uyumu puanlarının, çalışmayan annelerinkinden yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). 
Maternal bağlanma puanları ile babanın çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
(p<0,05); eşi çalışan annelerin maternal bağlanma puanlarının çalışmayanlardan yüksek olduğu saptanmıştır. 
Düzenli kontrole giden annelerin maternal bağlanma ve evlilik uyumu puanlarının, düzenli kontrole gitmeyen 
annelerin puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Tanışarak evlenen-
lerin maternal bağlanma ve evlilik uyumu puanlarının, görücü usulü ile evlenenlerin puanlarından yüksek 
olduğu bulunmuştur (p<0,05). Bebek bakımı/ev işleri konusunda eşi destek olan annelerin maternal bağlanma 
ve evlilik uyumu puanlarının eşi destek olmayan annelerin puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). 
Hamileliği sırasında gebe okuluna devam eden annelerin evlilik uyumu puanlarının, gebe okuluna devam etme-
yen annelerinkinden yüksek olduğu, hamile kalma şekli normal olanların evlilik uyumu puanlarının, yardımcı 
üreme teknikleri ile olanların evlilik uyumu puanlarından düşük olduğu bulunmuştur. Evlilik uyumu ve mater-
nal bağlanma arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Evlilik uyumu ile maternal 
bağlanma arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş-
tur (F=26,131; p=0,000<0.05). Maternal bağlanma düzeyinin belirleyicisi olarak evlilik uyumu değişkenleri 
ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,183). Annelerin evlilik uyumu düzeyi 
maternal bağlanma düzeyini arttırmaktadır (ß=0,469). Tartışma ve Sonuç: Bu araştırmada; annelerin maternal 
bağlanma düzeyinin yüksek, evlilik uyumu düzeyinin uyumlu olduğu, evlilik uyumu ile maternal bağlanma 
arasında pozitif yönde zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca annelerin maternal bağlanma ve evlilik 
uyumu düzeylerini birçok faktör etkilemektedir. Annelerin öğrenim durumu, bebeğin bakımında anneye destek 
olan kişi, çocuğun beslenme şekli, babanın çalışma durumu, gebelik boyunca düzenli kontrole gitme, evlilik 
türü, eşin bebek bakımı/ev işleri konusunda destek olma durumuna göre maternal bağlanma arasında önemli 
fark olduğu saptanmıştır. Annelerin; babaların öğrenim durumu, evlilik süresi, annenin çalışma durumu, gebe-
lik boyunca düzenli kontrole gitme, evlilik türü, eşin bebek bakımı/ev işleri konusunda destek olma durumu, 
gebe okuluna devam etme, hamile kalma şekline göre evlilik uyumu arasında önemli fark olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Maternal Bağlanma, Evlilik Uyumu, İlişki 
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KADINLARIN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ÖNEMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLI-
ĞININ YÜKSELTİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

İlknur MÜNEVVER GÖNENÇ

Sağlık okuryazarlığı, bireyin, sağlık düzeyini koruması, yükseltmesi ve sağlığı ile ilgili uygun kararlar alması 
için gerekli olan bilgiye erişme, anlama ve kullanma kapasitesidir (Aslantekin ve Yumrutaş, 2004). Sağlık 
okuryazarlık düzeyi bireyin sağlıkla ilgili bilgileri anlayabilmesinde, tanı ve tedavi süreçlerinde kendisine 
verilen talimatları yerine getirmesinde ve sağlık hizmetlerini etkili kullanmasında rol oynamaktadır (Tanrıöver 
vd, 2004). Bu nedenle kadın sağlığını doğrudan etkileyen faktörler arasındadır (Corrarino, 2013). Yaşamın her 
döneminde kadın için sağlık hizmet ihtiyacı erkeklere göre daha fazladır. Kadının sağlık düzeyi çocukların, 
ailelerin ve toplumun sağlık düzeyini etkilemektedir. Bu nedenle irdelenmesi gereken faktörler arasında düşü-
nülmektedir. Sağlık okuryazarlığı bireyin sağlıkla ilgili farkındalığını artırmaktadır. Bu nedenle kadının, sağlık 
okuryazarlık düzeyi artıkça sağlığı ile ilgili sorumluluk alma davranışı artmaktadır. Sağlık okuryazarlık düzeyi 
düşük olan kadınlar sağlıkla ilgili bilgileri anlama ve kullanmada sorun yaşayabilir. Bu durum kadınların sağ-
lığını korumak için gerekli önlem almalarını, sorunlarını erken dönemde fark etmelerini ve sağlık kuruluşuna 
erken dönemde başvurmalarını engellemektedir (Shieh ve Halstead, 2009). Kadın sağlığı korunması açısından 
tarama testleri önemli bir role sahiptir. Tarama programları hastalık insidansının azaltılmasında etkin rol oy-
namaktadır. Kadının sağlık okuryazarlığı düzeyi tarama testlerinin amacını, önemini, tarama için kullanılan 
metotları anlama oranını etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada mamografi konusunda doğru bilgiye sahip ol-
manın, düşük okuryazarlık seviyesine sahip olan kadınlarda daha düşük oranda olduğu belirtilmektedir (Terry 
vd., 1998). Yapılan bir başka çalışmada da, sağlık okuryazarlığı düşük olan kişilerin, kanserle ilgili bilgileri 
anlamada, gerekli sağlık hizmetleri temin etmede ve sağlık bakımı ile ilgili karar almada dezavantajları olduğu 
bildirilmektedir. Ayrıca bu kişilerin kanserle ilgili semptomları, kanser taraması için yapılan testleri sınırlı anla-
yabilecekleri, yazılı veya sözlü iletişimde sorun yaşayabilecekleri belirtilmektedir (Davis vd, 2002). Hastalık-
ların erken tanısı kadar erken zamanda doğru tedavi edilmesi de çok önemlidir. Sağlık okuryazarlığı düzeyi ka-
dınların tedaviye uyumlarını etkilemektedir (Corrarino, 2013). Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan kişilerin 
tedavilerinin amaçlarını daha az bildikleri, tedavilerin dozlarına, zamanlarına ve kullanım şekillerine daha az 
uyum gösterdikleri belirtilmektedir. Ayrıca sağlık okuryazarlığı bireyin tedavi seçeneklerini konusunda karar 
vermesini, yarar ve zararlarını tartışabilmesini ve tedavi konusunda aydınlatılmış onam vermesini etkilemek-
tedir (Davis vd, 2002). Bu durum kadının tedavi sürecinde kendi bedeni konusunda söz sahibi olamayıp, kararı 
başka kişilere bırakmasına neden olabilir. Loraine ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, gestasyonel diabet olan 
kadınlarda sağlık okuryazarlık düzeyinin etkisini karşılaştırmıştır. Bu çalışmada sağlık okuryazarlık düzeyi 
düşük kadınların, sağlık okuryazarlık düzeyi yeterli olanlara göre planlı gebelik, folik asit kullanımı ve gebe-
liklerini bir endokrin veya kadın doğum uzmanına danışma oranlarının düşük olduğunu belirlemişlerdir. Aynı 
çalışmada düşük sağlık okuryazarlık düzeyinin olumsuz doğum sonuçlarını etkileyebileceği de vurgulanmıştır 



365

(Loraine vd.,2004). Toplumumuzda kadınlar çocukların primer bakımından sorumludur. Çocuğun sağlık sorun-
larında sağlık sistemine başvuran, tanı ve tedavi işlemelerinde önerileri yerine getiren kişi annedir. Bu nedenle 
kadının sağlık okuryazarlık düzeyi çocuk sağlığı açısından da önemlidir. Sağlık okuryazarlık düzeyi kadının 
çocuğu ile ilgili bakım verme düzeyini etkilemektedir (Shieh and Halstead, 2009; Corrarino, 2013). Bu neden-
le düşük sağlık okuryazarlık düzeyine sahip kadınlar, çocuklarının tanı ve tedavilerinin zamanında ve doğru bir 
şekilde yapılmasını etkileyebilir. Ebeveynleri düşük sağlık okuryazarlık düzeyine sahip çocukların sağlık çık-
tılarının kötü olduğu belirtilmektedir (Darren and Ashley, 2009). Yüksek sağlık okuryazarlık seviyesine sahip 
ebeveylerin çocuklarında, çocuk sağlığı geliştirme ve hastalık önlemede daha iyi sonuçlar alınmaktadır (Lee 
vd.,2009). Miller ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları çalışmada da bakım vericinin sağlık okuryazarlık düzeyi 
ile çocukların ağız ve diş sağlığı arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Başka bir çalışmada ilk iki ay sadece 
anne sütü ile besleme oranının sağlık okuryazarlık düzeyi yetersiz olan kişilerde daha düşük oranda olduğu be-
lirtilmektedir (Kaufman vd, 2001). Farklı bir çalışmada ise okuryazar olan kadınların çocuklarında okuryazar 
olmayan kadınlara göre malnütrisyon ve ölüm riskini daha düşük olduğu vurgulanmıştır (Sandiford vd.,1995). 
Bu nedenle kadınların ve çocukların sağlık düzeyinin yükseltilmesi için kadınların sağlık okuryazarlığı düze-
yinin belirlenmesi ve artırılması önemlidir. Sağlık personelleri içerisinde kadınlar ile en çok iletişime geçen 
sağlık personeli olan hemşireler sağlık okuryazarlığı düzeylerinin iyileştirilmesinde önemli rol ve sorumluluğa 
sahiptir. Hemşireler bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerini değerlendirerek, kadınların bilgi düzeyleri doğ-
rultusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilir. Ayrıca sağlık bilgisinin artırılması ve geliştirilmesi için 
herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek yazılı veya basılı olan sağlık eğitim materyalleri geliştirebilir. Bu 
materyallerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı konusunda geri bildirim alabilir. Ayrıca sağlık bilgisi düzeyinin art-
tırılması için diğer sağlık personelleri, toplum liderleri ve sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçebilir. Sonuç 
olarak kadınların sağlık okuryazarlık düzeyi kadın ve çocuk sağlığını etkilemektedir. Sağlık okuryazarlık düze-
yinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde hemşireler kilit role sahiptir. Her kadının temel sağlık bilgisi farklı olup, 
bilgi düzeyini anlamak sağlıkları ile ilgili en uygun kararı vermede etkilidir. Bu nedenle hemşirelerin bakım 
planlarken bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini değerlendirmeleri ve bakımlarını bu düzeye göre planlama-
ları gerekmektedir. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri hemşirelerin primer görevleri arasında olup, bu görevleri 
yerine getirirken hazırladıkları materyallerin bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyine uygun olması önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Sağlık Okuryazarlığı, Hemşirelik 
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÜRÜLYÜ AZALTMADA KULLANILAN  
YÖNTEMLER VE ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR, Duygu GÖZEN

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bebek ölüm oranında düşüş görülmekle birlikte, bebeklerin YYBÜ’ndeki 
tedavi süreleri uzamıştır. YYBÜ çevresinin bebeklerde stres düzeyini arttırdığı bildirilmektedir (Nathan ve 
ark., 2008). Bu çalışma yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gürültü düzeyi ve pretermler üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak için geliştirilen girişimsel araştırmaları incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Sistema-
tik derleme PRIZMA standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. Derlemede tarih sınırlaması yapılmadan “no-
ise control and neonatal intensive care unit; noise reduction and neonatal intensive care unit; sound reduction 
and neonatal intensive care unit” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Tarama sonucunda, 1986-2014 
yılları arasında Pubmed/Medline (76) ve CINAHL (46) veri tabanlarından toplam 122 makaleye ulaşılmış ve 
1995-2014 yılları arasında gürültüyü azalmaya yönelik uygulamaların etkinliğini inceleyen 15 nicel çalışma 
araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Çalışmalarda gürültünün azaltılmasına yönelik ses emici panellerin 
kullanılması, gürültü sensörlü ışık alarmının kullanılması, kulak tıkacı ve kulak koruyucuların kullanılması, 
ünitenin yapısal değişiklikleri, eğitim ve politikaların oluşturulması gibi uygulamalar kullanılmıştır. Uygula-
malara yönelik olarak çalışmalar 4 kategoride incelenmiştir. Birinci kategori ses emici panellerin kullanılması; 
bu kategoride üç araştırma incelenmiştir. Altuncu ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada, ses emici panellerin 
kullanımı sonrasında ortam gürültüsünün 56 dBA’e küvöz içinin ise 47 dBA’e düştüğü bildirilmiştir. Johnson 
(2001)’un çalışmasında ses emici panellerin küvöz içindeki gürültü düzeyini azalttığı (p=.006), yenidoğanların 
oksijen saturasyonunu (p=.000) ve uyku durumunu (p=.000) olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
Kellam ve Bhatia (2009)’nın yaptıkları çalışmada, ses emici panellerin kullanımı ile ses frekansının ≥ 500 Hz 
azaldığı belirtilmiştir. İkinci kategori gürültü sensörlü ışık alarmlarının kullanılması; Wang ve ark. (2014b)’nın 
yaptıkları çalışmada hasta bakım alanlarında ses seviyesinin azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Chang 
ve ark. (2006)’nın yaptıkları çalışmada uygulamanın kullanımı sonrası küvöz içi gürültü düzeyinin önemli 
derecede azaldığı bildirilmiştir (p< 0.001). Jousselme ve ark. (2011)’nın yaptıkları çalışmada benzer uygu-
lamanın kullanımı ile ortam gürültüsünün 2 dB düştüğü bulunmuştur. Üçüncü kategori kulak tıkacı ve kulak 
koruyucuların kullanılması; Abou Turk ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada kulak tıkacı kullanımı sonrası 
bebeklerin kilo alımlarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu (p=0.017) bulunmuştur. Aynı çalışmada 
23 hemşirelerin yarıya yakınının “kulak tıkaçlarının zararlı” olduğunu ifade ettikleri bildirilmiştir. Kulak koru-
yucu uygulaması yapılan bir çalışmada ise preterm bebeklerin sessiz uyku durumu puanlarının (%87.5) uygu-
lama yapılmayan gruba (%29.4) göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Duran ve ark., 2012). Dördüncü kate-
gori ünitenin yapısal değişiklikleri, eğitim ve politikaların oluşturulması; Yapılan bir çalışmada yatak sayısı ve 
monitörlerinin yarı yarıya azaltılması ve tavanın ses emici paneller ile kaplanması sonucu gürültü seviyesinin 
önemli düzeyde azaldığı bildirilmiştir (p<0.0001) (Liu, 2012). Benzer bir başka çalışmada ise, ünitede yapılan 
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yapısal değişiklikler (ünitenin yapısının dikdörtgen olması, tavan yüksekliğinin azaltılması, tavanın ses emici 
panellerle döşenmesi, monitör alarmlarının duvarların uzağına yerleştirilmesi) sonucu gürültü düzeyinin 4 dB 
düştüğü bulunmuştur (Krueger ve ark, 2007). Ramesh ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmada, davranışsal 
(çalışanların eğitimi, çalışanların fısıltı ile konuşmasının sağlanması, birbirlerine bağırmaktan kaçınmaları, 
radyoların kapatılması, sessizliği hatırlatıcı posterlerin ünite içine ve koridora asılması) ve çevresel (eşyaların 
ayaklarının lastik koruyucu ile kaplanması, metal eşyaların plastik olanlarla değiştirilmesi, alarm seslerinin 
maksimum 55 dB’e ayarlanması veya görsel mod ile değiştirilmesi, telefon zilinin minimum seviyede tutul-
ması) değişikliklerin yapılması sonucunda gürültü seviyelerinin azaldığı (p< 0.001) bildirilmiştir. Benzer bir 
çalışmada ise benzer uygulamalar sonucu ortam gürültüsünün 7.82 dB azaldığı bulunmuştur (Johnson, 2003). 
Liu (2010)’nın yaptığı çalışmada ise benzer uygulamalarla birlikte sabah ve akşam bir saat olmak üzere sessiz 
zamanların oluşturulması sonucu gürültü seviyesinin küvöz çevresinde (p=0.01) ve sağlık personelinin çalışma 
alanlarında (p=0.001) azaldığı bildirilmiştir. Elander ve Hellstrom (1995)’nın yaptıkları çalışmada ünitede bu-
lunan 52 hemşireye verilen eğitimin gürültü düzeyini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (küvözde p=0.0001; kotta 
p=0.0007). Yapılan bir diğer çalışmada ise gürültü azaltma politikası oluşturulması ve uygulanması sonucunda 
hafta sonları hafta içine kıyasla daha sessiz ortam oluştuğu (p<0.001) ve sessiz zaman uygulamasının gürültü 
düzeyini azalttığı (p=0.01) bildirilmiştir (Wang ve ark., 2014a). Sonuç: İncelenen çalışmalar sonucunda; ses 
emici panellerin gürültü düzeyini azalttığı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanımı önerilmektedir. 
Gürültü sensörlü ışık alarmlarının, sağlık personelinde davranışsal değişikliklere neden olarak gürültü sevi-
yelerini azalttığı için YYBÜ’nde kulllanımı önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda kulak tıkacı ve kulak koru-
yucuların kullanılmasının etkili bir girişim olduğu bildirilmektedir. Fakat kulak koruyucularının kullanımının 
duyusal sistemi immatür olan pretermin aşırı taktil uyarı almasına neden olabileceği, ayrıca insan konuşma 
seslerini önlediği için bebeğin işitsel kaybını arttırdığı ve duyusal olumlu uyaranları almasını engelleyebilece-
ği bildirilmiştir (McMahon ve ark., 2012). Ünitede gürültünün oluşumunda insan sesi ve kullanılan cihazlar/
malzemeler etkili olmaktadır. Gürültünün azaltılmasında açık ünitelerin yerine tek aile odalarının yapımının 
yaygınlaştırılması, ünite içerisinde gereksiz malzemelerin kaldırılması, cihaz alarmlarının Amerikan Pediatri 
Akademisi’nin önerdiği 45 dB’e ayarlanması, plastik malzemelerin tercih edilmesi, araç-gereçlerin zeminle 
temas eden kısımlarının plastik kaplanması gibi yapısal değişikliklerin yapılması ve sağlık personelinin dü-
zenli aralıklarla eğitilerek, sessiz zamanların oluşturulması gibi davranışsal değişikliklerin yapılması sonucu 
gürültünün azaltılabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir 
 
Anahtar Kelimeler: Gürültü Kontrolü, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Preterm
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DOĞUM AĞRISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Funda DURDU Yrd. Doç. Dr. Ayşegül OKSAY ŞAHİN

DOĞUM AĞRISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Funda DURDU, Ayşegül OKSAY ŞA-
HİN Öz: Giriş: Doğum, kadın ve ailesi için çok özel bir deneyimdir. Bu süreçte verilen bakımın amacı, sadece 
anne ve bebek için güvenli bir doğum sağlamak değil, aynı zamanda olumlu ve memnun edici doğum dene-
yimi oluşturmaktır. Ancak doğum sürecinde yaşanılan ağrı çoğu kadın için yaşamın bilinen ve tanımlanan en 
şiddetli ve travmatik ağrısıdır. Doğum ağrısı sadece doğumdaki memnuniyeti ve doğum yapma deneyimini 
etkilemekle kalmayıp, sezaryen tercih oranlarını arttırmakta, anne ve yenidoğan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle her gebenin doğum ağrısı ile başarılı bir şekilde başa çıkabilmek en 
önemli beklentisidir. Doğumda ağrı kontrolü her zaman ileri teknoloji ve farmakolojik girişimler gerektir-
meyebilir. Gebe ile birlikte planlanarak uygulanan etkili ebelik girişimleri ile de ağrıyı hafifletmek mümkün-
dür. Ayrıca bu durum birey, kurumlar ve devlet üzerindeki ekonomik yükün azaltılmasında da etkili olabilir. 
Uygun girişimlerin planlanabilmesi için doğum ağrısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Amaç: 
Bu çalışmada doğum ağrısını etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı 
ve kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle Karabük Üniversitesi Etik Kurulu’ndan, 
daha sonra araştırmanın yapılacağı hastanenin bağlı olduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden 
yazılı izin alındı. Çalışmanın evreni 2015 yılında Mart-Mayıs ayları arasında 3 aylık dönemde, İstanbul’da 
bir devlet hastanesine normal spontan vaginal doğum için başvuran gebelik haftası 38. gestasyonel haftayı 
tamamlamış, anne ve bebekte herhangi bir riskli durum bulunmayan gebelerden oluştu. Evreni bilinen örnek-
lem hesaplama formülüne göre %95 güven seviyesi ve %5 hata payı ile çalışmaya alınması gereken örnek-
lem sayısı 370 olarak belirlendi. Veri kayıpları olacağı düşüncesiyle 423 gebeye ulaşıldı. Çalışma 26 gebe 
değerlendirme dışı kaldığı için 397 gebe ile gerçekleştirildi. Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce 
gebelere çalışmanın yapılma amacı, süresi ve ölçüm yöntemleri açıklanarak, istedikleri zaman araştırmadan 
çekilebilecekleri ve kişisel bilgilerinin araştırmacılar tarafından korunacağı açıklandı. Verilerin toplanmasın-
da, araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen “Gebe Tanıtım Formu”, “Doğum Eylemine İlişkin 
Partograf Formu”, “Gebe İzlem ve Değerlendirme Formu” ve “Doğum Sonrası Değerlendirme Formu” ile 
doğum ağrısını değerlendirebilmek için Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) kullanıldı. GKÖ ile gebenin; latent 
fazda kontraksiyon öncesi (GKÖ 1) ve kontraksiyon sonrası (GKÖ 2), aktif fazda (GKÖ 3), geçiş fazında 
(GKÖ 4), doğumun 2 evresinde (GKÖ 5), doğum sonrası erken postpartum dönemde (GKÖ 6) doğum ağrısı 
değerlendirildi. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, pearson ko-
relasyon testi, One-Way ANOVA testi, bağımsız gruplarda t-testi ile değerlendirildi. Sonuçlar % 95’lik güven 
aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubundaki gebelerin bazı sosyo-
demografik özelliklerine bakıldığında, gebelerin 18-35 yaş arasında, yaş ortalamalarının 26.62±5.09 olduğu 
ve %60.3’ünün 25 yaş ve üstü olduğu bulundu. Gebelerin %35.3’ünün nullipar olduğu, %48.9’unun ilkokul 
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mezunu, %75.6’sının çalışmadığı, %49,9’unun asgari ücretinin altında gelir durumuna sahip olduğu belirlen-
di. Doğum eyleminin evrelerine göre ağrı şiddeti puan ortalamaları karşılaştırıldığında servikal dilatasyon ve 
efasmanın latent fazında, kontraksiyon şiddetinin ise doğumun tüm fazlarında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlendi (p< 0.05). Doğumda yapılan müdahaleler ile ağrı şiddeti puan ortalamaları karşılaştırıldı-
ğında fundal basınç uygulanan gebelerin doğumun ikinci evresindeki doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları 
anlamlı olarak yüksek bulundu. Epizyotomi uygulanan gebelerin ise doğumun ikinci evresi ve doğum sonrası 
dönemdeki doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). 
Anemisi olan gebelerin tüm doğum evrelerinde doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları yüksek ve anlamlı 
bulundu (p< 0.05). Doğum saati ile ilgili analizlerde gece doğum yapan gebelerin doğum ağrısı şiddeti puan 
ortalamaları anlamlı olarak daha düşüktü (p< 0.05). Doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları ile doğum süresi, 
gebenin yaşadığı adet ağrısının şiddeti, doğum saati, yaşadığı yer, doğumda yalnız kalma korkusu arasında 
da istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p< 0.05). Doğum ağrısı şiddeti puan ortalamaları ile gebelerin 
yaşı, gebelerin eğitim durumu, doğum sayısı, kontraksiyon süresi ve sıklığı, gebelerin doğum yapan birini 
görmesi, gebelerin doğum hikayelerini dinlemesi, gebelerin doğum yapma düşüncesinden korkması arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p > 0.05). Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda doğumda yapılan 
bazı müdahalelerin, doğum saatinin, doğum süresinin, doğum eyleminin evrelerinde kontraksiyon şiddetinin, 
servikal dilatasyon ve efasmanın doğum ağrısının şiddeti üzerinde etkili olduğu görüldü. Çalışma grubumuzda 
doğum sırasında yapılan müdahalelerden özellikle fundal basınç ve epizyotominin doğum ağrısının artma-
sında etkili olduğu saptandı. Bu bulgular, müdahalelerin son yıllarda yapılan çalışmalarda da belirtildiği gibi, 
tıbbi zorunluluk gerekmedikçe uygulanmayarak doğumun mümkün olduğunca doğal akışına bırakılmasının 
önemini vurgulamaktadır. Ayrıca anemisi olan gebelerin doğum evrelerinin tümünde doğum ağrısı şiddeti 
puan ortalamaları yüksek ve anlamlı bulundu. Bu bulgu çalışma grubumuz için aneminin doğum ağrısı üze-
rine etkisini göstermesine rağmen başka çalışmalarla desteklenmelidir. Çalışma grubumuzda doğumda yalnız 
kalma korkusunun doğum ağrısı üzerinde etkili olduğu görüldüğünden doğum sürecinde destekleyici kişilerin 
varlığının önemi açığa çıkmaktadır. Doğum süresince ve doğum sırasında anne ve bebeğe zarar vermeden 
etkili bir şekilde ağrının giderilmesi sadece annenin özel bir isteği olarak değil, anne ve bebek sağlığında 
önemli bir olay olarak ele alınmalıdır. Ebelerin doğum ağrısını etkileyen faktörleri bilmesi, değerlendire-
bilmesi ve gebe ile birlikte uygun girişimleri planlayabilmesi desteklenmesi gereken önemli rollerindendir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Doğum Ağrısı, Ebelik, Etkileyen Faktörler 
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SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI

Gamze GÜMÜŞ, Sena Şükran YILMAZ, Adile KAYA, Sevil ÖZDEMİR

Göç; dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya 
bir bölümünü geçirmek üzere bir yerleşim yerinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer 
değiştirme hareketidir. Türkiye, Suriye’deki savaş sonucu en çok dış göç alan ülke olmuştur. Türkiye için 
önemli bir olgu olan göç, birçok problemin nedenini oluşturmakla birlikte önemli sağlık sorularına da yol aç-
maktadır. Suriyeli göçmenlerin çok önemli bir bölümünün kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Göç eden kadın 
nüfusundaki artış, doğal olarak onların üreme sağlığı hizmet gereksinimini de artırmaktadır. Doğurganlık özel-
liği, olumsuz yaşam ve çevre koşulları, sağlık güvence yetersizliği, düşük toplumsal statü, dil sorunları vb. ne-
denlerle göçün erkekten çok daha fazla kadın sağlığını olumsuz etkilediği bir gerçektir. Bununla alakalı olarak 
göçmen kadınların, güvenli annelik hizmetlerinden yararlanamaması sonucu artmış anne morbidite ve morta-
lite durumu, adet düzensizliği, genital enfeksiyon gibi üreme sağlığı sorunları sık karşılaştıkları sağlık riskleri 
arasında yer almaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli rol üstlenen hemşireler, göçmenleri öncelikli 
grup olarak kabul etmeli, yaşam tarzlarını, sağlık davranışlarını bilmeli ve sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık 
sağlamalıdır. Göçmenlerin tıbbi ve psikososyal bakımını iyileştirmek ve temel sağlık hizmetlerinden yararlan-
malarını sağlayacak olan hemşireler, göçmen kadınların doğurganlıkla ilgili sorunlarını çözmede, kontraseptif 
kullanımında, perinatal mortaliteyi azaltmada, enfeksiyonlardan korunma, psikolojik destek ve danışmanlık, 
ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinde anahtar rol üstlenmektedir. Amaç: Bu araştırma, Suriyeli 
göçmen kadınların üreme sağlığı sorunlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sorunların belirlen-
mesi, kadın sağlığını koruyup geliştirmede yol gösterici olabileceği gibi onlara verilecek sağlık hizmetlerinin 
doğru planlamasını sağlayacaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, göçün üreme sağlığı üzerindeki etkisi, Suriyeli 
göçmen kadınların üreme sağlığı sorunları ve bu sorunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılandırılan araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki Sığınmacılar ve Göçmen-
lerle Dayanışma Derneğinde (SGDD) hizmet almaya gelen ve yine Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi 
Fatih Ek Hizmet Binası Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran Suriyeli kadınlar oluşturmuştur. 
Araştırmanın örneklemini,15 Ocak ile 1 Nisan 2016 tarihleri arasında bu merkezlerden rastlantısal örneklem 
yöntemi ile seçilen okuma yazma bilen (Türkçe, Kürtçe, Arapça) ve araştırmaya katılmayı kabul eden 300 göç-
men kadın oluşturmuştur. Genel merkezi Ankara’da bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derne-
ği, mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı 
olmak, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve sağlık dâhil çeşitli hizmetlere erişimlerinde destek sağlamak 
amacıyla kurulan bir kuruluştur. Derneğin, yönetim kadrosu dışında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sağlık 
çalışanı ve eğitmeni ile tercümanlardan oluşan bir kadrosu mevcuttur. Günde ortalama 15-20 kadın başvur-
maktadır. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Fatih Poliklinik hizmet binasında ise Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli 
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onay ve izinler alınarak hafta içi 17.30- 21.00 saatleri arasında göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti verilmekte-
dir. Birimde Arapça ve Kürtçe dili konuşabilen elemanlar bulunduğundan başvuranla kolay iletişim sağlanabil-
mektedir. Kuruma her gün yaklaşık 15-20 göçmen kadın başvurmaktadır. Veri toplama aracı olarak, kadınların 
sosyodemografik ve doğurganlık özellikleriyle birlikte üreme sağlığı gereksinimlerini belirlemek amacıyla 
literatür doğrultusunda hazırlanan toplam 56 soruluk anket formu kullanılmıştır. Form, uzmanlar tarafından 
Arapça ve Kürtçe’ye tercüme edilerek kullanılmıştır. Yine formun pilot çalışması, 20 Suriyeli göçmen kadına 
uygulanarak ankette gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Anket formu, araştırıcılar tarafından, özel bir ortamda, 
bire bir açıklama yapıldıktan sonra kadınlar tarafından doldurulmuştur. Araştırmanın etik onayı, Bezm-i Âlem 
Vakıf Üniversitesi etik kurul tarafından alınmıştır. Yine çalışmanın yürütüleceği Sığınmacılar ve Göçmelerle 
Dayanışma Derneğinin genel merkezinden de çalışma izni ve onayı yazılı olarak alınmıştır. Ayrıca araştırma-
ya katılmayı kabul eden kadınlardan yazılı onam alınarak çalışmamız gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 16.0 
programı kullanılarak yüzdelik ve ki kare ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza katılan kadınların bü-
yük bölümü (%61,7) 20-39 yaş doğurgan çağında bulunmaktaydı. %43.6’sı en fazla ilkokul mezunuydu. An-
cak %11,7 oranında üniversite mezunu kadınlarımız da mevcuttu. Çalışmaya katılan kadınların %88’i evliydi. 
Tamamına yakını çalışmıyordu. Kadınların %58,7’sinin ilk gebeliğini 15-19 yaş arasında gerçekleştirdiğini 
belirttiği saptandı. Kadınlarımızda doğurganlık sayısı da yüksekti. Nitekim 20-39 yaş grubundaki kadınların 
%50,9’unun 4 ve üzeri çocuğa sahip olduğu saptandı. Kadınların % 67,7’si herhangi bir aile planlama yöntemi 
kullandığını belirtti. Kullanılan yöntemlerin büyük çoğunluğu, geri çekme ve sonrasında gebeliği önleyici oral 
kontraseptif yöntemleriydi. Aile planlama yöntem kullandığını belirten kadınların çoğunluğu (%47) en fazla 
ortaokul mezunu gruptaydı. Kadın ve üreme sağlığını koruyan davranışlar açısından “Kendi kendine meme 
muayenesi” yapma durumu incelendiğinde ne yazık ki muayene yapmayanların en fazla (%61,5) 20-39 yaş 
grubunda yoğunlaştığı belirlendi. Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde ise lise ve üstü eğitim düzeyi-
ne sahip olanların muayeneye daha fazla önem verdiği saptandı. Göç etmeden önce kendi ülkesinde meme ve 
rahim ağzı tarama kontrolleri yaptırma oranı %14,7 olduğu belirlendi. Kadınların öğrenim düzeyi ile Pap smear 
testi yaptırma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Kadınların %60’ı 
patolojik akıntı şikâyeti olduğunu ifade etti. Anormal akıntı nedenlerinden olan taharetlenme alışkanlığını 
doğru yapan kadınların % 76.5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu bulgulandı. Buna paralel olarak 
öğrenim düzeyiyle doğru taharetlenme alışkanlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi 
(p<0,05). Evli ve doğurgan çağı kadınlarından % 9,5’i cinsel istismara maruz kaldığını belirtti. Çalışmamıza 
katılan kadınların Türkiye de üreme sağlığı hizmeti almasını zorlaştıran nedenler arasında % 61.7 sinin dil 
engeli, %10.7 sinin maddi imkansızlık, %13’unun sağlık çalışanlarından çekinme,% 8.6 sının nereye ve nasıl 
başvuracağını bilmeme, % 6’sının sağlık güvence yokluğu dibi sorunların bulunduğu belirtildi. Sonuç: Kadın-
ların doğurganlık sayılarının yüksek olduğu, kadın ve üreme sağlığını koruyan davranışlar açısından yetersiz 
oldukları, aile planlama hizmeti almada ve yöntem kullanmada yetersizlikler yaşadıkları, jinekolojik sorunlar-
dan en çok jinekolojik enfeksiyon belirtisi olan patolojik akıntı tarif ettikleri saptanmıştır. Kadınların üreme 
sağlığına ilişkin olumlu sağlıklı davranışı sergileyebilmeleri ve hizmetlerden daha fazla yararlanabilmeleri için 
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engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Benzer çalışmaların daha geniş göçmen gruplarında yapılması, 
etkin iletişim sağlayabilmek adına kliniklerde dil bilen hizmetlilerin bulunması, sağlık çalışanların doğurgan-
lık, aile planlaması ve üreme sağlığı davranışları konusunda eğitim ve danışmanlık vermesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Suriyeli ,Göçmen Kadın, Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Göç
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POSTPARTUM 0-6 AYLIK DÖNEMDE ANNELERİN EMZİRME BAŞARISI - ÖZ YETERLİLİĞİ 
VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Hatice BÖLÜKBAŞI, Nevin ŞANLIER

Kadın; yaşam döngüsü çerçevesinde bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yaşlılık gibi farklı dönemlerden 
geçmekte ve bu dönemlerin her birinde fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden farklı deneyimler yaşamaktadır (1). 
Özellikle doğum sonu dönem, fizyolojik değişikliklerin yanında ebeveynliğe geçişin yaşandığı, ebeveynlerin 
bebek bakımı vermesi, bebekle iletişim kurması, bebekle ilgili problemlerle baş etmesini gerektiren, yeni 
rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği zor bir süreçtir (2,3). Bu nedenle doğumdan sonra annenin bebekle 
olan ilişkisi, annenin sağlığı ve kendine olan özgüveni ile çocuğun gelişimi ve bir birey haline gelmesinde 
çok önemlidir (4). Birçok kadın gebelik ve doğum nedeniyle karşılaştığı değişimlere kolayca uyum sağlarken, 
bir kısmında ise hastaneye yatırılmayı gerektirecek düzeyde ağır psikiyatrik tablolar geliştirmektedir (5). Ka-
dınların yaşadıkları psikiyatrik sorunlar nedeniyle hastaneye yatışlarının %12.5’e varan oranının postpartum 
dönemde olduğu bilinmektedir (6). Postpartum depresyon için pek çok risk faktörü tanımlanmakla birlikte an-
nenin bebeği emzirememesi önemli risk faktörleri arasındadır (7). Emzirme başarısını etkileyebilecek önemli 
faktörlerden birinin emzirme öz-yeterlilik algısı olduğu bilinmektedir (8). Emzirme öz-yeterlilik algısı annenin 
emzirmeye ilişkin hissettiği yeterlilik olarak tanımlanabilir (9). Amaç: Bu çalışma 0-6 aylık bebeği olan annele-
rin emzirme öz yeterlilik düzeyi ve emzirme başarısı ve doğum sonu depresyon düzeylerinin saptanması ama-
cıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Dr. Sacit Yazıcı Aile Sağlığı 
Merkezi’nde Haziran 2015- Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya postpartum 2 hafta-6 
ay arasında olan araştırmaya katılmayı kabul eden 228 emzikli kadın dahil edilmiştir. Annelerin emzirme dav-
ranışını etkileyeceği düşünüldüğünden; 2500 gramın altında bebeği olan, 37. gebelik haftasından önce doğum 
yapan, bebeği sağlık sorunu nedeniyle çocuk servisine sevk edilen, sistemik bir rahatsızlığı olan ve antidepre-
san ilaç kullanan anneler çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışma izin gerekli etik kurul izni (02/06/2015 tarihli, 
sayı :108400987-328) ve annelerden yazılı onamları alınmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından yüz 
yüze görüşme yöntemi ile anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda; aileye, gebelik ve emzirme 
dönemine ait bilgiler yer almaktadır. Ayrıca annelere Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, LATCH 
Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Annelerin vücut ağırlığı, 
vücut yağ yüzdesi, vücut su yüzdesi, abdominal yağlanma kat sayısı, yağ dışı kütle, kemik kütlesi ve bazal me-
tabolizma hızı Tanıta BC-533 marka taşınabilir biyoelektrik impedans cihazı ile ölçülmüştür. Araştırma sonucu 
elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Science) paket programın-
da yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27.96±5.25 yıl olup %32.9’u üniversite 
mezunudur. Ailelerin %81.6’sı çekirdek aile olup , annelerin %47,8’i sezeryan doğum yapmıştır. Annelerin 
%62.7’si doğumdan sonra ilk 15 dakika içerisinde bebeğini emzirdiğini ,%8.3’ü bebeğini emzirmediği sap-
tanmıştır. Annelerin %81.6’sı bebeğe ilk olarak kolostrum , %12.3’ü formüla mama verdiği tespit edilmiştir. 
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Annelerin %51.3’ü anne sütü artırıcı besin veya ürün kullanmakta olup en fazla süt artırıcı karışık bitki çayı 
(%17.5) ve rezene çayı (%15.8) tüketmeyi tercih etmektedirler. Annelerin BKİ ortalamaları 27.09±4.48 kg/
m2 olup annelerin %25’inin BKİ’si ≥30 kg/m2’dir. Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’nden aldıkları 
puan ortalaması 7.25±5.80 olup ölçeğe göre annelerin %19.3’ü depresif belirtiler göstermektedir. LATCH em-
zirme başarı puan ortalamaları 8,97±1.26 olup annelerin %43’ü başarılı emzirme eylemi gösterirken %57’sinin 
emzirme konusunda destek görmesi gerekmektedir. Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği’nden aldıkları 
puan ortalaması ise 60.1±6.2 olarak tespit edilmiştir. Tartışma ve sonuç: Sonuç olarak annelerin önemli bir 
kısmının (%19.3) depresif belirtiler içinde olduğu ve emzirme başarı puan ortalamaları 8,97±1.26 olup annele-
rin yaklaşık sadece yarısının (%43) başarılı emzirme eylemi gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada 
annelerin emzirme öz yeterlilik puan ortalamaları 59.49±8.46, emzirme başarısı puan ortalamaları 8.40±1.77 
olarak bulunmuştur (8). Çalışma sonuçları bu çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Depresif belirtisi 
olan kadınların emzirme konusunda daha fazla kaygılandıkları, sütlerinin besleyiciliği ve yeterliliği konusunda 
olumsuz düşüncelere sahip oldukları düşünülmektedir (10). Emzirme öz-yeterliliği düşük olan anneler çocuk-
larını doğumdan sonra tavsiye edilen süreden çok daha kısa süre emzirmektedirler. (9). Özellikle emzirme tek-
niklerinin annelere tam olarak anlatılması anne-bebek etkileşimini başlatılması ve desteklenmesi doğum sonu 
depresyon gelişimi riskinin düşürülmesi açısından önemli olacaktır (11,12). Anneler bebeğini emzirmesi konu-
sunda desteklenmeli, öz güvenlerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Gebelik döneminden başla-
yarak annelere, emzirmenin önemi, anne sütünün besleyiciliği ve emzirmenin hem anne hem de bebek sağılığı-
na olumlu etkisi gibi önemli konuları içeren bilgi ve uygulamalar konunun uzmanları tarafından anlatılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Postpartum Depresyon, Emzirme Özyeterlilik, Emzirme Başarısı, Anne Sütü 
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0-3 YAŞ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ TEZ  
ÇALIŞMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Şermin METİN, Ufuk AKBAŞ, Hatice YILDIZ, Latife ÖZAYDIN

Gelişimin en hızlı olduğu dönem olarak kabul edilen erken çocukluk yıllarının önemli basamağından biri 
olan 0-3 yaş dönemi çocukların yaşam için temel becerileri kazandığı ve çevresel etkilerin çocuk üzerindeki 
etkisinin önemli olduğu yıllardır. Ülkemizde bu önemli yıllarda çocuğun bakım, beslenme ve eğitimi ailelere 
bırakılmıştır. Oysa son yıllarda gerek annelerin çalışması gerek ise erken eğitimin aileler arasında yaygın-
laşmasıyla çocuk bakım merkezlerinin önemi giderek artmaya başlamıştır. Okul öncesi dönemde kurumsal 
eğitim ağırlıklı olarak 3-6 yaş grubunda yoğunlaştığı ve bu döneme yönelik çalışmaların da hemen hemen 
tamamının 3-6 yaş çocuklara yönelik olduğu görülmektedir. Oysa okul öncesi eğitim ya da erken eğitim yıl-
ları 0-8 yaşa arasını kapsamaktadır. Yaşamın bu önemli ve kritik yıllarından 0-3 yaşı soyutlamak ya da ihmal 
etmek erken eğitim çabalarını isteneni elde edilmesini güçsüzleştirecektir. Bu nedenle bu çalışmada 0-3 yaş 
çocuklarına yönelik yapılan lisansüstü çalışmalar derlenerek bu alanda neler yapıldığı ve nelere gereksinim 
olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara ilişkin yapı-
lan lisansüstün tez çalışmalarının tematik dağılımlarını ortaya koyduğundan betimsel nitelikte olup, tarama 
modeli tipindedir. Araştırmanın kapsamını 1994-2016 yılları arasında bu alana yönelik yapılan lisansüstü tez 
çalışmaları kapsamında yayınlanmış ve yayınlanmamış 50 yüksek lisans, 9 doktora tezi ve 14 tıpta uzmanlık 
tezi oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. 
Doküman analizinin birinci aşamasında ilgili dokümanlara ulaşılmış, ikinci aşamasında ise çalışmalar yıllara 
ve temalarına göre ayrılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinin son aşamasını ise bulguların yorum-
lanması aşaması oluşturmuştur. Bulgular: 54 yüksek lisans, 9 doktora tezi ve 14 tıpta uzmanlık tezi toplam 74 
lisansüstü tez çalışmasından 52’si tarama modeli, 15’i deneysel çalışma, 14’ü ise boylamsal çalışmadır. Tezler 
ele aldıkları konulara göre ailelere yönelik eğitim çalışmalar (10 çalışma), çocuklara yönelik eğitim çalışmalar 
(5 çalışma), çocuğun gelişimine yönelik çalışmalar (15 çalışma), çocuğun beslenmesine yönelik çalışmalar 
(18 çalışma), ailelerin bilgi, tutum ve uygulamalarına ilişkin çalışmalar (18 çalışma) ve hiçbir kategoriye 
girmeyen (8 çalışma) çalışmalar olmak üzere altı kategoride incelenmiştir. Ailelere yönelik eğitimlerin 0-3 
yaş arasındaki çocukların annelerine lohusalık dönemi ve çocuk bakımı, beslenmeye yönelik eğitimler olduğu 
görülmüştür. 0-3 yaş çocukların eğitimine yönelik yapılan tez çalışmalarına bakıldığında bir çalışmada normal 
gelişim gösteren 0-3 yaş çocuklara yönelik erken eğitimin çocukların gelişimine etkisini incelemiş olduğu 
diğer çalışmaların ise özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik erken destek eğitimleri olduğu görülmektedir. 
Çocukların gelişimine yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında psikomotor ve fiziksel gelişime yönelik olarak 
üç çalışma, sosyal ve duygusal gelişimine yönelik yapılan beş çalışma, çocukların gelişimini değerlendiren 
ölçme araçları ile ilgili beş çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Çocuğun beslenmesine yönelik yapılan çalışma-
lardan üçünde çocuklarda beslenme ve malnütrisyon arasındaki ilişkisi incelenirken diğer çalışmalarda anne-
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nin hamilelik ve beslenme durumunun çocukların beslenme ve sağlık durumunu üzerindeki etkisi, annelerin 
doğum sonrası depresyon sıklığının bebeklerin beslenme ve büyümesi üzerinde etkisi, çocukların beslenme 
alışkanlığı ile günlük posa alım arasındaki ilişki ve annelerin çocuk besleme biçimleri incelenmiştir. 0-3 yaş 
çocuğa sahip annelerin bilgi, tutum ve uygulamalarına yönelik çalışmalarda diş çıkarma, ishal ve ishal duru-
munda beslenme, annelerin kullandıkları geleneksel yöntemler ve bebek bakımına ilişkin uygulamaların ince-
lendiği görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: 0-3 yaş çocukların sağlıklı gelişimi, büyüme ve beslenmeye yönelik 
çalışmaların yapılmasına rağmen erken çocukluk eğitimine yönelik çalışmaların çok sınırlı olması dikkat çek-
mektedir. Ülkemizde ilk defa 1994 yılında 0-3 yaş çocukların eğitimine yönelik 0-36 aylık çocukların bakım 
ve eğitimi milli eğitim bakanlığı tarafından program hazırlanmış, 2013 yılı okul öncesi eğitimin programında 
da 0-36 aylık çocukların eğitimin önemi ve eğitimin genel çerçevesi vurgulanmıştır. Ancak ülkemizde okul 
öncesi eğitimine yönelik çalışmaların daha çok 3-6 yaş çocukları yönelik olduğu çocuk gelişiminde kritik 
yıllar olarak adlandırdığımız 0-3 yaş çocuklarına yönelik eğitsel düzenlemelerin ve buna yönelik çalışmaların 
yetersiz olduğu görülmektedir. Son yıllarda hızla artan bakım veren kurumların uyguladığı bakım ve eğitim 
programlarının ve eğiticilerin niteliği, yeterliliği ve eğitim ortamlarının çocuğun gelişimine uygunluğunun 
belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ailelere yönelik eğitim çalış-
malarının hepsi annelere yönelik olup babalara yönelik çalışmaların yapılmamış olması, 0-3 yaş çocukların 
bakım ve büyütülmesinden sorumluluğun annelerde olduğu yönünde bir toplumsal algının olduğunu düşün-
dürmektedir. Ayrıca son yıllarda çalışan anne sayısın artması ya da ebeveynlerin çocukların erken eğitim al-
maları yönündeki çabaları nedeniyle kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı artmıştır. 0-3 yaş çocukların bakım 
ve eğitiminde sorumlu eğitimci ya da bakım veren kişilere yönelik eğitimlerin olmaması da dikkat çekici bir 
noktadır. Okul öncesi eğitim kapsamında yer alan 0-3 yaş çocuklara yönelik çalışmalarda da görüldüğü gibi 
bu yaş çocuklarına yönelik çalışmaların daha çok sağlık bilimleri alanında, çocukların bakım ve beslenmesine 
yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar ise bakım ve beslenmenin çocukların gelişimi üze-
rine somut etkileri ortaya koymaktan çocuk çocuğun sağlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Bakım ve beslenmenin 
çocuğun tüm gelişimine etkilerinin derinlemesine incelenmesi ve bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi önem 
kazanmaktadır. Çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik eğitim çalışmalarında da yine bakım ve beslenmenin 
ağırlıklı olduğu, yetişkin desteğinin önemi, bakım ve beslenmenin çocuğun gelişimini ve eğitimini destekle-
yecek bir araç olarak kullanılması ve ailelerin, bakım veren kişilerin ve eğitimcilerin bu çocukların gelişimini 
ve eğitimini desteklemelerine yönelik deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak bugüne kadar 
yapılmış tez çalışmalarının, 0-3 yaş çocuklarının eğitim gereksinimlerine, ebeveyn ve eğitimcilerin bilgi, ye-
terlik düzeyine ve eğitim ortamları ve uygulanan eğitim programlarına ilişkin farklı konu ve boyutları ele alan, 
0-3 yaş dönemine bütüncül olarak yaklaşan farklı araştırmalar ile desteklenmesi hem eğitimcilere hem ailelere 
ve en önemlisi de 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: 0-3 Yaş, 0-36 Aylık Çocuklar, Lisansüstü Tezler
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ADÖLESAN GEBELİK

Handan ÖZCAN, Ayşe ELKOCA

Son yıllarda adölesan gebelikler artmış, önemli sosyal ve üreme ile ilgili bir konu halini almıştır. Yaklaşık 
tüm doğumların %15-20’si adölesan gebeliklerdir. Adölesan gebeliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 10-19 
yaş arasında kızların gebeliği olarak tanımlamakta ve her yıl 17 milyon bebek doğmaktadırlar. Gençler kötü 
beslenmekte ve yetersiz doğum öncesi bakımına almaktadırlar. Buna ek olarak adölesan gebelikte ırk, eko-
nomik durum, duygusal stres ve yetersiz eğitim gibi sosyoekonomik ve psikojenik durumla sonuçlanmanın 
yanı sıra, anormal uterin kanama, jinekolojik sorunlarda sık görülmektedir. Adölesan gebeler arasında pe-
rinatal ve maternal sonuçlar ile ilgili olarak çelişkili araştırmalar vardır. Biyolojik olgunlaşmama, istenme-
yen gebelik, yetersiz prenatal bakım alma, yetersiz anne diyeti, maternal stres, fakirlik, düşük eğitim, ye-
tersiz evebeyn desteği, yetersiz kilo alma ve anemi adölesan gebelikte görülen zararlı sonuçlardır. Erken 
ve ileri yaş gebeliği, yüksek riskli gebelik olarak tanımlanmaktadır. Ebe hemşire ve doktorlar gibi sağlık 
profesyonelleri, erken ve ileri yaş gebeleri yakından takip etmelidirler. Erken, yeterli, bireyselleştirilmiş 
ve multidisipliner doğum öncesi bakım, ergen ve ileri yaş gebelerin perinatal komplikasyonlarının önlen-
mesinde önemlidir. Yapılan son çalışmada 15-19 yaş arası kadının ortalama fertilitesi 1000 gebede 35 tir. 
TUİK verilerine göre Türkiye genelinde (2014) erken yaşta doğum yapma ortalama %6.3 iken, İstanbul’da 
%3.2 olarak belirtilmiştir. Adölesan doğum oranları Türkiye’de bölgelere göre farklılıklar oluşturmakta-
dır. Adölesan dönemde gerçekleşen doğumlar, sağlıklı nesillerin oluşmasında ve ülkelerin gelişmesinde 
önemli bir sorun oluşturduğundan, günümüzde dikkatle ele alınması gereken toplumsal sorunlardan biridir.  
 
Anahtar Kelimeler: Adölesan; Gebelik; Adölesan Anne
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TRAVAYDA PRİMİPAR GEBELERİN DOĞUM KORKUSUNUN GİDERİLMESİNDE  
HEMŞİRELİK DESTEĞİNİN ETKİSİ

Tuğba ÖZTÜRK, Nurdan DEMİRCİ

Gebelik fizyolojik bir olay olmakla birlikte, kadının yaşamında bir dönüm noktası olup kadın için büyük bir 
stres oluşturur. Doğum süreci, çok hızlı ve bir dizi kompleks yenilenme sürecinin yaşandığı, empati ve yardı-
ma çok gereksinim duyulduğu, psikososyal dengelerin bozulduğu, bu değişikliklere uyumda anne ve ailenin 
yoğun stres yaşadığı bir kriz dönemidir. Kadınlar gebelik ve doğum ile ilgili birçok korku yaşamaktadırlar. 
Özellikle ilk gebeliğinde bir kadın tanımlayamadığı birçok yeni hissi bir arada yaşamakta ve doğumda neyle 
karşılaşacağını bilememektedir. Doğum sırasında ölüm korkusu endişesi gebelikten önce oluşur ve bu korku 
çok şiddetli boyutlara ulaşırsa \”tokophobia\” olarak adlandırılmakta ve bu durum çocukluktan yaşlılığa tüm 
kadınları etkileyebilmektedir. Araştırma, travayda primipar gebelerin doğum korkusunun giderilmesinin hem-
şirelik desteğinin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal Metod: Araştırma Kocaeli’de bir hastane-
de Aralık 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Deneysel ve prospektif olarak yapılan araştırmanın 
evrenini, Kocaeli ilinde bir devlet hastanesinin doğumhane servisine normal doğum için başvuran riskli gebe-
lik olmayan ve primipar sağlıklı gebeler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine ise, doğumhane servisine 
normal doğum için başvuran 3-7 cm dilatasyonu olan, riskli gebelik olmayan, 20 -35 yaş arasında olan, kronik/ 
sistemik bir hastalığı olmayan, erken/ geç gebelik komplikasyonu olmayan, mevcut ya da öyküsünde psikolo-
jik sorunu olmayan, soruları algılayabilecek düzeyde ve iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü 
primipar gebeler alınmıştır. Örneklem büyüklüğü deney grubu 44 gebe, kontrol grubu ise 46 gebe olmak üzere 
toplam 90 gebe kadın üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Gebe Tanımlama Formu, Wijma Doğum 
Beklentisi/ Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (WDEQ-A) , Hemşirelik Desteği Ölçeği (BANSİLQ-Brayton Adap-
tation Of The Nursing Support İn Labor Questionnaire) ve Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) kullanılmıştır. 
İki aşamalı olarak yürütülen araştırmanın ilk aşamasında araştırmaya alınan gebelere Gebe Tanımlama formu, 
Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi Ölçeği-A versiyonu (WDEQ-A) ve doğumhaneye ilk kabulde Görsel 
Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) uygulanmıştır. İkinci aşamada ise deney grubu gebelerin ağrısı olduğunda masaj, 
gevşeme ve solunum egzersizleri, travayın sonunda GKÖ, postpartum ilk 2 saat içinde WDEQ-A, postpar-
tum 6 saat sonra BANSİLQ uygulanmış; kontrol grubuna ise travay boyunca doğumhanede yapılan standart 
uygulamalar gözlemlenmış, travayın sonunda GKÖ uygulanmış, postpartum ilk 2 saat içinde WDEQ-A ve 
postpartum 6 saat sonra BANSİLQ uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nden etik kurul onayı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden araştırma onayı alınmıştır. 
Araştırmaya katılan gebelerden Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam alınarak, araştırma esnasında mahremiyet, 
yarar ve bilgi edinme ilkelerine bağlı kalınmıştır. Verilerin analizinde Fisher’s Exact Test, Yates Continuity 
Correction Test, Wilcoxon Signed Ranks Test, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, Spearman’s Ko-
relasyon, Student-t Test ve Paired Samples T Test analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın sonucunda 



379

gebelerin %90’ında bebeğe yönelik, hepsinde doğum eylemine yönelik, %91.1 ’inde doğumda sağlık perso-
nelinin davranışına yönelik endişeler saptanmıştır. Gebelerin doğumda bebeğin ölme, doğumda bebeğe sağlık 
personelinin bebeğe yeterli müdahale yapamama acısından yapılan analizde gruplar arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Gebelerin doğumda bebeğe kordon dolanma, doğumda fazla kanama 
acısından yapılan istatistiksel analizde gruplar arası ileri derecede anlamlı fark saptanmıştır (p<0.01). Deney 
grubu gebelerin travayın başlangıcı Wijma 78.16±31.61, doğum sonrası 32.36±17.61, kontrol grubu gebelerin 
ise travayın başlangıcı 87.50±30.53, doğum sonrası 79.06±33.62 olarak saptanmıştır. Deney grubu gebelerin 
Bansil-Q puanları daha yüksek olarak saptanmıştır. Gebelerin travayın başlangıcı ve doğum sonrası Wijma 
ölçek toplam puan ortalamaları gruplar arası ve grup içi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı fark bulunmuştur.(p<0.01). Deney grubu gebelerin travayın başlangıcı wijma doğum sonrası Wijma 
ölçek toplam puan ortalamaları 46.36±21.40, kontrol grubu ise gebelerin travayın başlangıcı Wijma doğum 
sonrası Wijma ölçek toplam puan ortalamaları 8.43±14.59 saptanmıştır. Gebelerin doğumhaneye kabul ve 
travayın sonunda GKÖ toplam puan ortalaması gruplara göre karşılaştırıldığında yapılan istatistiksel analizde 
anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç Tartışma: Travayda primipar gebelere verilen hemşirelik desteği-
nin doğum korkusunu azalttığı saptanmıştır. Tüm gebelerin doğum endişesi olduğu, Deney grubundaki gebe-
lerin W-DEQ-A Versiyonu puanının travayın başlangıcındaki puanı doğum sonrasına göre azaldığı, diğer bir 
deyişle doğum korkusunun azaldığı, Deney grubundaki gebelerin Bansil-Q ölçeği puanının kontrol grubuna 
göre arttığı, bu fark hemşirelik desteğinden kaynaklandığı, Deney grubu gebelerin en çok yararlı davranışlar: 
gebeye saygılı davranmak, gebeye dokunmak, gebenin fiziksel olarak rahat olmasını sağlamak, gebeyle ko-
nuşarak, dikkatini ve ilgisini başka tarafa çekmek, bakım verirken sakin ve kendinden emin görünmek, nefes 
alıp verme, gevşeme egzersizleri hakkında eğitim vermek, gebenin endişesinin olduğunu fark etmek, dinlemek 
ve deney ve kontrol grupları arasında hissettikleri ağrı açısından bir fark olmadığı saptanmıştır. Doğuma ha-
zırlık sınıflarının yaygınlaştırılması, doğumhanedeki hemşirelerin gebe merkezli hemşirelik desteği vermesi, 
hemşirelerin destek davranışları ile ilgili eğitim verilmesi önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Travay, Gebe, Do-
ğum korkusu, Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (WDEQ-A), Hemşirelik Desteği Ölçeği (Bansil-Q)  
 
Anahtar Kelimeler: Travay, Gebe, Doğum Korkusu, Wijma Doğum Beklentisi - Deneyimi Ölçeği (WDEQ-A), 
Hemşirelik Desteği Ölçeği (Bansil-Q) 
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OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA KONSTİPASYONUN GİDERİLMESİNDE  
REFLEKSOLOJİ KULLANIMI

Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Alper Yusuf KÖROĞLU, Dilek MENEKŞE

Öz: Giriş: Kabızlık, çocukluk döneminde sık rastlanmasına rağmen tanı ve tedavisinde sorunlar yaşanan bir 
yakınma olup, haftada üç defadan az dışkılama ve/veya dışkı kıvamının sert olması ve isteğe bağlı dışkı tutma 
olarak tanımlanır. Her gün dışkılamaya rağmen sert ve ağrılı dışkı yapan çocuklar da kabız olarak değer-
lendirilir. Roma II kriterlerine göre, süt çocuğu ve okul çocuklarında; yapısal, metabolik, endokrin hastalık 
olmaksızın, dışkının büyük kısmı çakıl taşına benzer sert dışkılama olmak üzere, haftada iki veya daha az 
sayıda, katı dışkılama olarak tanımlanır ve olguların >90’ını oluşturur. Kuzey Amerika Pediatrik Gastroente-
roloji Birliği tarafından ≥2 hafta süren, rahatsızlık veren dışkılama güçlüğü veya gecikmesi olarak tanımlanır. 
Sıklığı genel pediatride % 3, pediatrik gastroenterolojide % 25 olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada çocukların 
%0.3-28’inde kabızlık sorunu olduğu düşünülmektedir. Çocukluk dönemi kabızlığı erkeklerde kızlardan daha 
sık görülmektedir. Amaç: Çocukluk çağında kabızlık basit bir yakınma olarak başlayıp eğer yeterli tedavi 
uygulanmazsa daha komplike bir hal alarak gerek çocuğun yaşam konforunu gerekse de büyüme ve geliş-
mesini etkileyebilecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Tedavide tuvalet eğitimi, dengeli beslenme ile 
birlikte yüksek posalı besinlere önem verilmesi önemlidir. Bunlara rağmen ağrılı ve zor dışkılama devam 
ederse ilaç tedavisi eklenmektedir. Ancak kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin bulunma-
sı, çocuk ve ailenin ilaç kullanmada yaşadığı zorluklar nedeniyle tedavi gecikmekte ve ileri yaşlara kadar 
sorun devam edebilmektedir. Bu nedenle kabızlık yönetiminde alternatif yöntemlerin kullanımına gerek du-
yulmaktadır. Yöntem: Bu yöntemlerden biri refleksolojidir. Refleksoloji; ayaklar, eller ve kulaklar üzerinde-
ki spesifik noktalara basınç (masaj) uygulama tekniğidir. Yaklaşık 15-30 dk süren her masaj seansı kişinin 
ihtiyacına göre haftada 1 uygulanabilmektedir ve farklı hastalıklarda uygulanan seans sayısı; depresyon ve 
panik atakla 16 seans, bel fıtığında 8-16 seans, migrende 8-20 seans, eklem ağrılarında 8-16 seans uygulan-
ması gibi farklılık göstermektedir. Refleksolojide masaj genellikle ayaklara uygulanmaktadır. Çünkü ayaklar 
çok sayıda sinir sonlanması içermektedir ve oldukça duyarlıdır. Ayaklara uygulanan özel ovma hareketle-
riyle, vücudun belli bölgelerinde bloke olmuş enerji çözülerek, yaşayan her dokuya ve her hücreye yayılır 
ve bedenin kendi kendisini iyileştirme gücünü harekete geçirmektedir. Bulgular: Literatürde refleksolojinin; 
anksiyete, panik atak, sınav stresi, depresyon, bel - boyun fıtığı, mide reflüsü, eklem ağrıları, dikkat eksikli-
ği, otizm, serebral palsy (spastik özür), motor gerilik (yürüme bozukluğu), kas rahatsızlıkları ve kireçlenme, 
migren, hormon sorunları, astım, enürezis, uykusuzluk, hazımsızlık, konuşma bozukluğu gibi farklı sorunla-
rın iyileştirilmesinde kullanılabileceği ifade edilmiştir. Özellikle kanserli hastalarda hastalığa veya tedaviye 
bağlı oluşan ağrı, bulantı, yorgunluk, anksiyete, periferal nöropati gibi sorunların azaltılmasında etkili bir 
yaklaşım olduğu bildirilmiştir. Tartışma ve Sonuç: Sonuçta organizmanın doğal dengesini sağlayarak, bireyle-
rin kendisini, fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesine neden olduğundan ve literatürde zararlı 
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olabilecek bir etkisi bildirilmediğinden sağlık uzmanları sağlıklı ve hasta bireylerin refleksolojiyi kullanma-
sını önerebilirler. Ayak masajının çocuklarda kabızlık sorununu gidermede kullanımına ait yapılan literatür 
taramasında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır ve bu konuyla ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Okul Öncesi, Çocuk, Refleksoloji
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İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA DİL KAZANIMI VE KONUŞMA EĞİTİMİ

Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Mehmet Kadir ERCAN, Duran KOLCU, Furkan AKGÜL

Dünyada ve Türkiye’de engelli birey sayısının her geçen gün arttığı, bunlar içerisinde işitme engellilerin 
önemli bir yer tuttuğu bildirilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu her bin çocuktan ikisinde konjenital ya da 
doğumdan sonra çeşitli nedenlerle işitme sorunu görülebilmektedir. İşitme kaybının herhangi bir derecesi, 
konuşmanın bazı veya bütün akustik özelliklerine olan erişimini kısıtlamaktadır. İletişimin sağlanmasında 
zorluğa, akademik başarının düşmesine sebebiyet vermektedir ve daha sonraki dönemlerde bireyin sosyal ve 
toplumsal alanlarda ilerlemesini sağlayacak fırsatları kısıtlayabilmektedir. Dil edinimi ve konuşma eğitimi 
çocukların ilerleyen dönemlerinde etkili bir iletişim kurabilmeleri için gerekli olan etmenlerdir. Bu etmenlere 
çocukluk döneminde zarar verecek ve ileride ki yaşamında düzenli bir iletişim kurmasını zorlaştıracak veya 
engelleyecek birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar içerisinde işitme engeli en önemli sorunlardan biridir. 
Alıcı dildeki herhangi bir sorun, çocuğun ifade edici dil gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
İşitme engelli çocuğun, dil gelişimini kolaylaştıran, ailesi veya bakıcısı ile rahatlıkla iletişime girmesine fırsat 
tanıyan ve tüm akademik hayatının kolaylaşmasını sağlayacak olan iletişim modelinin şekillenmesi ise bu 
alanda karşılaşılan en önemli problemden biri olmuştur. İşitme kaybının meydana geldiği zamanı 
prelingual(dil edinimi öncesi), perilingual(dil edinim yaşı) ve postlingual(dil ediniminden sonra) dönemler 
şeklinde üç başlık altında incelenebilmektedir. İşitme engelli çocukların dil kazanımları, çocuklarda tespit 
edilen işitme kaybının derecesine, işitme kaybının tipine; uygun amplifikasyon yöntemlerini belirleyip çocu-
ğun kullanmaya başlama zamanına göre ve amplifikasyon cihazı günlük kullanım süresine göre değişiklik 
göstermektedir. Erken tanılanmış, uygun amplifikasyon yöntemleri belirlenmiş, özel eğitim ve rehabilitasyon 
yöntemlerinden faydalanan bireyler, işitme kaybının dil üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerini azaltmakta, 
hatta tamamen giderebilmektedir. İşitme engelli çocuklar açısından çocuğun durumuna göre uygun metodun 
belirlenip erken yaşta uygulanması çocukların çevre ile olan iletişimlerini sağlayarak bilişsel, duyuşsal ve 
sosyal alanlardaki gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlayacaktır. İşitme engelli çocuklara sağ-
lanacak bu destek onların sonraki yaşantıları açısından da belirleyici bir unsurdur. İşitme engelli bireylere ile-
tişim becerisi kazandırmada kullanılacak yöntemler için yıllardır hem fikir olunamamıştır. Bu fikir ayrılığı 
iletişimde işaret dilini temel alan yaklaşımlar ile sözel dili temel alan yaklaşımlar arasında halen sürmektedir. 
İşaret dilini temel alan yaklaşımlar arasından en çok kullanılan el hareketleri ve yüz mimiklerinin yardımıyla 
iletişimi sağlayan işaret dilidir. Türkçe sözlü dili ile Türk işaret dili birbirinden bağımsız olmamakla birlikte 
grameri, kullanımları ve yazılışları oldukça farklıdır. İşaret dilini ana dil olarak benimseyen çocuklar daha 
sonra konuşma dilini ikinci bir dil olarak algılamakta ve buna bağlı olarak konuşmayı, okumayı ve yazmayı 
öğrenmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Tüm dillerde olduğu gibi işaret dilinin de erken öğrenimi çocuk açı-
sından oldukça önemlidir. İşaret temelli yaklaşımlara yapılan en çok eleştiri, işaret sistemini kullanan bireyler 
dili algılamada görsel odaklandıkları için uygun amplifikatör kullanıyor olsalar bile dikkatlerini işitebilmeye 
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değil görsel algılamaya odaklamakta ve dinlenme yetenekleri kısıtlı seviyede kalabilmektedir. İşaret dilini te-
mel alan yaklaşımlara karşı görsel olmayıp sözel dili temel alan ve en çok kullanılan yöntemler arasında 
işitsel-sözel iletişim yöntemi, yapısal sözel/oral yöntem, doğal işitsel/sözel yöntem vardır. İşitsel-sözel ileti-
şim yöntemi; ülkemizde son yıllarda büyük önem verilen ‘Yenidoğan İşitme Taraması’ yöntemi ile işitme 
kaybı ile doğmuş olan bebekleri tespit etmek mümkün olmaktadır. İşitme kaybının doğumdan hemen sonraki 
bu erken teşhisi ile işitme kayıplı bebekler için işitme cihazları veya koklear implant önerilmektedir. Geçmiş 
teknolojilere oranla günümüzde artık işitme cihazı teknolojileri ve koklear implantlar bebeklere daha iyi ses 
kalitesi sağlanmakta, onların sesleri ayırtetme, anlamlandırma, ses kaynağını tespit etme gibi konuşma için 
gerekli olan unsurlardan en etkili biçimde faydalanmasına fırsat vermektedir. Tüm yaşanan bu teknolojik ge-
lişmeler hem aileleri hem de alan uzmanlarını erken tanılanan bebek ve çocuklara iletişim becerisi kazandır-
mak için sözel yaklaşımlara doğru teşvik etmektedir. İşitsel-sözel teriminden de anlaşılacağı gibi, bu prog-
ramlar, geniş ölçüde çocukların kalıntı işitme becerilerine ve sözlü dilin geliştirilmesini hedeflemektedir. 
İşitsel-sözel yöntem, işitme engelli çocuklarında ana dillerini normal duyan akranları gibi edinebileceğini ve 
sözel iletişimin fazla olduğu bir çevre sağlandığında normal duyan çocuklar gibi dili edinebileceklerini iddia 
etmiştir. Ülkemizde işitme engelli çocuklara iletişim becerisi kazandırılması konusunda sözel iletişim yön-
temleri benimsenmiş ve en kabul gören yöntemlerden biri olmuştur. İşitme engelli okullarında da yıllarca sö-
zel iletişim yöntemleri tercih edilmiş ve uzunca süre mevzuatta işaret dili kullanımı yasaklanmıştır. Ancak 
son zamanlarda işaret diline yönelik yapılan çalışmaların ve taleplerin artması ülkemizde ileride işaret temelli 
yaklaşımlarında eğitim sistemi içerisine yerleşmesine fırsat verileceği beklenmektedir. Yapısal sözel/oral yön-
tem; bu yöntemde dil belli gramer kalıpları ile ve belli bir sıra ile çocuklara öğretilmektedir. Bu yöntem; ko-
nuşma eğitimini, artikülasyon çalışmalarını, eklemleme çalışmalarını, işitme-dinleme eğitimini, dudak okuma 
eğitimini ve okuma eğitimi başlıkları altında çeşitli çalışmaların tümünü içermektedir. Bu yaklaşımda sözel 
dilin etkili kullanılabilmesi için işitme cihaz kullanılması gerektiği belirtilir ve işitsel bilgi kazanımını arttır-
mak için dudak okuma ve görsel ipuçlarının kullanılmasına fırsat verilir. Doğal işitsel/sözel yöntem; bu yön-
temde rezidüel işitmenin maksimum kullanımı yine bir ön koşuldur. Bu çocukların eğitim göreceği ortamla-
rında işitme kalıntısının gerçekten maksimum düzeyde kullanabilmesine olanak vermesi için gereken tedbir-
lerin alınması önemle vurgulanmaktadır. Doğal yaklaşım ifadesi dilin yapısal ve ezberci bir metodla öğretile-
meyeceğini, çocuklar için doğal ortamlarda yaşamın akışı içerisinde öğrenmenin daha gerçekçi olacağı dü-
şüncesinden dolayı çıkmıştır. Doğal işitsel/sözel yöntemin işitsel-sözel terapiden en büyük farkı çocukların 
dudak okuma becerisine ve bazı görsel ipuçlarını kullanmalarına izin verilmesidir. İşitme engellilerin eğitim-
leri; karşılaşılan engellerin aşılması ve yaşamlarını bağımsız bir birey olarak devam ettirebilmeleri açısından 
oldukça önemlidir. Özellikle de sözel iletişim konusunda problem yaşayan bu bireylerin iletişim engellerini 
ortadan kaldıracak yöntemlerin geliştirilmesi onların hayata olan bakışlarını değiştirecek ve yaşamlarının her 
alanını kolaylaştıracaktır. İşitme engelli bireylerde dil kazanımı ve konuşma eğitiminin sınıflandırılması, bu 
sınıflandırmaların işitme engelli çocuklarda iletişim becerisini kazandırma yöntemi ve sözel dili kullanan ile-
tişim yöntemleri ve işaret desteği kullanan iletişim yöntemlerinin bu çocukların dil gelişimleri üzerinde 
önemli derece de etkisi olduğu gösterilmiştir. Yıllar içerisinde teknolojide ve bilimde meydana gelen gelişme-
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ler ile yöntemlerde çeşitlilik giderek artmaktadır. Bu yöntemler ele alınırken sözel iletişimi esas alan yöntem-
lerin mevcut eğitsel ve teknolojik gelişmelerle çocukların dil gelişiminde önemli etkileri vardır. İşaret desteği 
kullanan iletişim yöntemlerinin yaygınlığı ve teknolojik gelişmelerin bu yöntem üzerindeki etkisi ile işitme 
cihazı kullanımının bu yöntemlere olumlu etkileriyle çocuklarda önemli derecede dil gelişimi olduğu görül-
müştür. İşitme engelli çocukların dil kazanımı ve konuşma eğitiminde kullanılan yöntemlerin düzenli bir şe-
kilde uygulanması bu çocuklarda dil gelişiminin daha hızlı olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli Çocuklar, Dil Kazanımı, Konuşma Eğitimi 



385

YOKSULLUĞUN KADIN ve ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gülay TAŞDEMİR, Gülseren KESKİN, Sebahat ALTUNDAĞ, Mehtap KIZILKAYA

Yoksulluk genelde az gelişmiş ülkelerde karşılaşılan bir sorun olmasına karşın gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde de görülen ve tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de birçok ülkenin baş etmek zorunda 
kaldığı en önemli toplumsal sorunlardan biridir (2, 8). Yoksulluk genel anlamıyla, insanların yaşamlarını de-
vam ettirebilmesi için gerekli olan temel gereksinimlerini karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. 
(2, 4). Bu kavram, insanların sadece gelir, tüketim gibi maddi nesnelerden (gıda, barınma, giyim, vb) yoksun 
olmalarını değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, ulaştırma, sosyal güvence ve toplumsal faaliyetlerdeki hizmet-
lerden de mahrum olmalarını ifade etmektedir (4, 19). Birleşmiş Milletler Örgütünce dünyadaki en önemli 12 
genel sorundan biri olarak yoksulluk kabul edilmiştir. Uluslararası Hemşireler Birliği’nin 2004 yılı teması,” 
Hemşireler Yoksulluğa Karşı, Yoksullarla El ele” dir (14). Ayrıca 2010 yılında Avrupa Birliği yılın temasını 
“Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele” olarak ilan etmiş ve tüm üye ülkelerde yoksulluğa karşı etkin-
likler, kampanyalar ve projeler düzenlenmesini planlamıştır. Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlere 
göre 2010 yılında gelişmekte olan ülkelerde 1,22 milyar insan (nüfusun %21’i) bir günde 1,25 dolar sınırının 
altında, 2,4 milyar kişi ise bir günde 2 dolar sınırının altında yaşamaktadır (9). TÜİK’in 2014 yılında “Gelir 
ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarına bakıldığında Türkiye’de yoksulluk oranı %15.1’dir. (20). İnsan-
ların yaşam kalitesini bozan ve yeti yitimine yol açan sağlık sorunlarının %8.1’ini ruhsal sorunlar oluştur-
maktadır. Bu durumun kalp hastalıklarında %4.4 ve kanserde %5.8 olduğu göz önüne alındığında ruhsal so-
runların yıkıcı etkileri daha iyi anlaşılabilir. Ruhsal sorunları olan insanların büyük çoğunluğunun özellikle 
de sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerde görüldüğü, bu kişilerin yardım aramadığı ya da arayamadığı ve te-
davi edilemediği belirtilir (5). Bireyi biyopsikososyal bir varlık olarak düşünürsek yoksulluğun ruh sağlığı 
üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu tanıma göre; sağlıklı olmak 
yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu 
tanımdan yola çıkacak olursak; yoksul kişilerin sosyoekonomik yönden denge durumu yoktur. Bu da kişilerin 
sağlıklarını olumsuz yönde etkileyerek, onları sağlıksızlığa götürecektir (15). Yoksulluk özellikle alt sosyoe-
konomik düzeyde yaşayan insanların hayatlarını önemli ölçüde etkileyerek onların yaşamdaki zorluklarla 
mücadele etme gücünü, psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hem gelişmiş hem de geliş-
mekte olan ülkelerde toplumdaki tüm bireyleri olumsuz etkileyen yoksulluğun ve buna bağlı olarak oluşabi-
lecek ruh sağlığı sorunlarının bazı sosyal grupları daha derinden etkilediği ve bu gruplardan birinin de kadın-
lar ve çocuklar olduğu belirtilmektedir. Amaç: Bu yazıda yoksulluğun kadın ve çocuğun ruh sağlığı üzerine 
olan olumsuz etkilerini tartışmak ve sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmaktadır. Yöntem: Bunun için, Ulus-
lararası ve Ulusal veri tabanlarında 2000-2016 yılları arasında bulunan makaleler taranmıştır. Bu alana katkı-
lar sağlamış araştırmalardan yararlanılmıştır. Bulgular ve Tartışma Dünyada 1.3 milyar insan yoksulluk sını-
rının altında yaşamakta ve bunların %70’ini kadınlar oluşturmaktadır (9) Yoksul olan kadınlar yetersiz bes-
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lenme, ağır işyükü gibi sıkıntıların yanında sağlık hizmetleri, sosyal koruma, temiz su, eğitim, kayıtlı istih-
damda çalışma ve diğer fayda alanlarındaki yetersizliklerle daha fazla karşı karşıya kalırlar (23). Yoksul ka-
dınların erkeklere göre daha fazla biyolojik ve psikososyal stres etkenlerine maruz kaldığı, iş olanaklarının 
azaldığı, eğitim düzeyinin düştüğü, eşleri tarafından fiziksel olarak kötüye kullanıldıkları, toplumsal sorun-
larla başa çıkmada ve rol çatışmalarının mağduru olduğu, yoksulluk ve hastalık deneyimlerinden erkeklere 
göre daha fazla etkilendiği vurgulanmaktadır (9). Meksika’da yoksul kırsal alanlarda yaşayan 20-70 yaş ara-
lığındaki 5457 kadın üzerinde yapılan kesitsel araştırmada düşük gelir düzeyine sahip olan kadınlarda depre-
sif belirti yaygınlığı yüksek bulunmuştur (10). Yine Hussain ve arkadaşları (2004) tarafından Pakistan’da 125 
kadın üzerinde yapılan bir araştırmada da sosyal yetersizlikler ve eğitim düzeyi düşüklüğünün depresyon ile 
güçlü bir ilişkisinin bulunduğu belirtilmiştir (13). Yine somatoform bozukluklardan biri olan konversiyon bo-
zukluğu, alt sosyo-ekonomik düzeydeki kadınlarda daha fazla görüldüğü bildirilmektedir (22). Yoksulluğun 
çocuklar üzerindeki en bilinen ve sık görülen etkisi beslenme yetersizliğidir. Yoksulluk eve giren besinlerin 
yetersizliğine, ev içi stres ve annenin kronik yorgunluğu nedeniyle anne sütünün erken kesilmesine, annenin 
beslenme yetersizliğine ve bebeklerin düşük doğum ağırlıklı olmasına neden olarak çocuklardaki beslenme 
yetersizliğinin temel belirleyicisi olarak rol oynamaktadır. (3, 11). Yoksulluk ve beslenme yetersizliği beden-
sel ve zihinsel gelişimi olumsuz etkilediği için engelliler, gelişme geriliği olanlar ve kronik hastalıklara yaka-
lananlar daha çok yoksul çocuklardır. Yoksul ailelerin çocuklarının psikososyal gelişimleri geri kalmakta ve 
duygusal, düşünsel ve davranışsal sağlık sorunları daha fazla görülmektedir. Yoksul çocukların algılama fonk-
siyonlarındaki düşme ve öğrenme kapasitelerindeki azalma nedeniyle okul başarılarının düşük olduğu göz-
lenmektedir. Ayrıca zekâ gerilikleri, dikkat ve özgüven eksikliği, uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanımı, 
ailede boşanma veya alkolizm gibi çatışmalar da başarısızlık nedeni olabilmektedir (3, 8, 24). Yoksul aileler-
de yaşayan çocukların kendi evlerindeki temel gereksinimler kadar önemli bir diğer konu ise genellikle ken-
dilerine olumlu rol modelleri bulamamaları ve suçlu bir çevre içinde yaşamak zorunda kalmalarıdır. Yoksul 
çocukların bu çevre içinde yaşayan çocuk ve aileler ile riskli ilişkiler içinde olmaları onların da riskli davra-
nışlara yönelmelerine neden olmaktadır (25). Yapılan diğer çalışmalarda da yoksul ailelerin çocuklarında 
adölesan gebelik, suç işleme ve şiddet oranlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir (3, 7). Yoksul ailelerin ço-
cuklarının, öz güven gelişimlerinin eksik olduğu ve bu çocukların iletişimde bulundukları arkadaşları ile ara-
larında ekonomik farklılıkların olması nedeniyle, benlik saygılarında azalma, mutsuzluk, anksiyete ve bağım-
lılık duygularının yaygın olduğu belirtilmektedir. Yine yoksul ailelerin çocuklarının, farklı sosyoekonomik 
statüdeki akran gruplarına özenme ve daha üst sosyoekonomik sınıfa yükselme çabaları da suça yönelme eği-
limlerini arttırmaktadır. Ayrıca yoksulluğun getirdiği stres nedeniyle aile içinde çocuk istismarı ve ihmali ya-
şanabilmektedir (16). Yapılan araştırmalarda, yoksulluk ve yoksulluğun getirdiği yaşam şekli ile çocuk suçlu-
luğu arasında bir ilişki bulunduğu, ayrıca bu kişilerde daha yüksek oranda anksiyete ve antisosyal davranış 
görüldüğü belirtilmektedir (16, 21). Ayrıca yoksul ailelerin çocuklarında ve gençlerinde umutsuzluk, sosyo-
psikolojik uyumsuzluk, sosyal beceri eksikliği, öfke, yıkıcılık, saldırgan olma ya da boyun eğici davranma, 
dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranış bozuklukları, depresyon ve intiharların sık görüldüğü çalışmalarla 
saptanmıştır (1, 6, 12, 17, 18). Sonuç: Sonuç olarak, yoksulluğun ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir çok etki 
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yaptığı görülmektedir. Yoksulluk sorununun çözümünde kısa süreli ve geçici önlemler yerine, kalıcı ve uzun 
vadeli çözümler getirilmelidir. Özellikle yoksullara eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin götürül-
mesine yönelik çabaların artırılması ve yeni iş olanaklarının yaratılmasına çalışılmalıdır. Kadınların ekono-
mik alanda güçlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanı ve ruh sağlığı profesyonelleri olarak yoksul insan-
ların ruh sağlığını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılması; bu toplumdaki yeni evli çiftlere periyodik dü-
zende aile planlaması hakkında bilgi verilmesi; yeni çocuğu olan ailelere ebeveyn rolü hakkında, bebek bakı-
mı ve beslenmesi, çocuğun gelişimi ile ilgili danışmanlık, aile içi iletişim konusunda bilgilendirme yapılması; 
stres ve öfke yönetimi; kişiler arası iletişim becerileri; problem çözme teknikleri ile ilgili eğitimler verilmesi 
oldukça önemlidir. Kaynaklar 1. Aber, J.L., Brown, J.L. ve Jones, S.M. (2003). Developmental trajectories 
toward violence in middle childhood: Course, demographic differences and response to school-based ınter-
vention. Developmental Psychology, 39(2), 324-348. 2. Aksan, G. (2012). Yoksulluk ve yoksulluk kültürünün 
toplumsal görünümleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 9–19. 3. Anthony, E.K., 
King, B. & Austin, M.J. (2011). Reducing child poverty by promoting child well-being: Identifying best prac-
tices in a time of great need. Children and Youth Services Review, 33, 1999–2009. 4. Arpacıoğlu, Ö. & Yıldı-
rım, M. (2011). Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 60–76. 5. 
Candansayar, S. ve Coşar, B. (2001). Küreselleşme, Postmodernizm ve Kültürel Görelilik. Psikiyatride Biyo-
medikal Paradigma Nasıl Korunur. Kriz Dergisi, 9(2), 41-47. 6. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında 
Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri. Erişim:01.08.2013,http://www.manevisosyalhizmet.com/wpcontent/
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Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(1), 143–154. 9. Dünya yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele 
yılı. Erişim: 09.07.2013, http://www.psikiyatri.org.tr/presses.aspxpress=301&type=23, TPD Basın Bülteni 
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KADINLARIN KULLANDIKLARI İLAÇLAR KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARI VE AKILCI 
İLAÇ UYGULAMA TUTUMLARI

Dilek AYGİN, Hande AÇIL

Dilek AYGİN, Hande AÇIL Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü 
akılcı ilaç kullanımını, “hastaların ilaçları klinik gereksinimlerine uygun biçimde, kişisel gereksinimlerini kar-
şılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almaları için uyulması 
gereken kurallar bütünü” olarak tanımlanmıştır (Şahingöz 2012). Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, 
güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasını sağlayan bir planlama, yürütme ve izleme sürecidir (Özçelikay 
2001). Akılcı olmayan ilaç kullanımı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur 
ve gerek birey, gerekse toplum düzeyinde istenmeyen etkileri olmaktadır (Akıcı ve ark. 2002). Akılcı olma-
yan ilaç kullanımında; endikasyon yokken ilaç kullanımı, yanlış ilaç ve tedavi seçimi, etkisi şüpheli ilaçların 
kullanımı, ulaşılabilir, güvenli ve etkili ilaç sağlanmasında yetersizlik, doğru ilacı yanlış doz, süre ve formda 
kullanma konuları akla gelmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucu, ilaca karşı direnç gelişmesi, yeter-
siz ya da toksik etki, yanlış ilaç seçimine bağlı istenmeyen etkiler, gereksiz ilaç tüketimi, ekonomik kayıplar 
gibi birey ve toplum düzeyinde birçok sorun geliştiği bildirilmektedir (Yılmaz ve ark. 2011). Dolayısıyla, bu 
çalışmada kadınların ilaçlar hakkındaki bilgi durumlarını ve akılcı ilaç uygulamaya yönelik tutumlarının de-
ğerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Araştırma Şubat - Mart 2016 tarihleri arasında, sosyal medya 
aracılığıyla, araştırmacılar tarafından bilgilendirildikten sonra araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırıcılar 
tarafından geliştirilen soru formunu eksiksiz dolduran 109 kadın ile yapıldı. Veri toplama formu, sosyo - de-
mografik özellikleri ve ilaç kullanımına ait tutumlarını içeren 23 sorudan oluştu. Verilerin analizinde tanımla-
yıcı istatistikler, grup karşılaştırmalarında ki kare, one-way anova ve t testi kullanıldı. Bulgular: Kadınların yaş 
ortalamaları 33.16±8.59 (min:15 - max:60) olup, % 50,5’i çalışan, % 33’ü ev hanımı, % 16.5’i ise öğrenciydi. 
Kadınların % 62.4’ü evli, % 67.9’u yüksekokul/fakülte mezunu, % 75.2’si şehir merkezinde yaşadığını ifade 
etti. Kadınların % 55’inin hastalık halinde hekime danıştığını, % 25.7’sinin bir süre hiçbir şey yapmadığı, % 
22.9’unun kendi kendine tedavi olmaya çalıştığı saptandı. % 58.7’si hekimin verdiği ilaçları hekimin tavsiye 
ettiği süreye tamamen uyarak kullandığı, % 58,7’si kutu üzerindeki uygun sıcaklık ve saklama önerisine uy-
dukları, % 41.3’ünün ise hastalık belirtileri geçtiği gibi ilaç kullanmayı bıraktığı belirlendi. Kadınların çoğun-
luğu kullandığı ilacın özelliklerini bilmek istediğini (% 86.2), ilaçların prospektüsü okuduklarını (% 94.5), son 
kullanma tarihi ve kullanım süresine dikkat ettiklerini (% 90.8) ve ilacı eczaneden alırken reçetede yazan ilaç 
olup olmadığını kontrol ettiklerini (% 79,8) belirtti. % 97.2’si kullandıkları ilaçların yan etkileri olma duru-
munda hekime başvurduklarını, % 76.2’si (nadiren % 47,7, ara sıra % 24,8, sık sık % 3,7) hekime başvurmadan 
(reçetesiz) ilaç aldığını, bu ilaçların en çok (% 89) ağrı kesiciler/ateş düşürücüler, soğuk algınlığı ilaçları (% 
51,4) ve vitaminler (% 24,8) olduğunu ifade etti. Daha önce kullandıkları ilaçları rahatlıkla reçetesiz aldıkları 
saptandı (% 86.2). Katılımcıların % 61,5’ü kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı bir başkasına aynı hastalık için 
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önermediğini, % 60,6’sı yakınlarının tavsiye ettiği ilaçları almadığını ve % 46,8’i evlerinde artan ilaçları ecza 
dolabında, % 34,9’u buzdolabında sakladığını belirtti. Hekime danışmadan ilaç alanların ise % 14.7’sinde 
bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, kabızlık gibi yan etkilerin geliştiği, ve çoğunluğu yanlış ilaç kullanma duru-
munda hekime danıştığı belirlendi (% 85,3). Kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı başkasına önerme durumu ile 
kadının mesleği arasında herhangi bir fark olmadığı görüldü (p>0.05). Bekar olan kadınların evli olanlara göre 
daha fazla oranda kullandıkları ilaçların özelliklerini bilmek istediği (p<0.05), evli olanların ise ilaçları ecza-
neden alırken reçetede yazan ilaç olup olmadığını bekarlara göre daha fazla kontrol ettikleri saptandı (p<0.05). 
Öğrenim durumuna göre hekime başvurmadan reçetesiz ilaç alma durumlarının değişmediği görüldü (p>0.05). 
Tartışma ve Sonuç: Tüm dünyada ve ülkemizde akılcı olmayan ilaç kullanımı önemli bir sorun olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı ile mücadelede tüm sağlık profesyonellerine görev düşmektedir. 
Hekim, eczacı, hemşire, ilaç sektörü, devlet ve toplumun tüm bireylerinin bilinçli olması; hem bireyin sağlığı-
nın korunmasında ve sürdürülmesinde hem de aşırı/gereksiz ilaç tüketimine bağlı ciddi mali kayıpların önüne 
geçilmesinde etkili olacaktır. Bu çalışma bulgularına göre katılımcıların yarısından fazlası yüksek eğitim sevi-
yesinde olmasına rağmen dörtte üçünün ara sıra/bazen/sık sık hekime başvurmadan ilaç aldıkları saptandı. Do-
layısıyla, akılcı olmayan ilaç tüketimi, reçetesiz ilaç kullanımı, evde ilaçları uygun koşullarda saklama, komşu 
ve arkadaş tavsiyesi ile ilaç kullanma, evde biriken ilaçların yanlış kullanılması gibi konularda öncelikle halkın 
örgün eğitim, sosyal medya, yazılı - görsel basın aracılığıyla bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilinçlen-
mede önemli görev düşen sağlık çalışanlarının da iyi eğitilmeleri ve buna inanmaları önem arz etmektedir. 
Ayrıca hükümetin ve sosyal güvenlik kurumlarının bu konuda geliştireceği politikalarında önemi büyüktür.  
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, İlaç Tüketimi, Akılcı İlaç Kullanımı 
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MENOPOZ VE KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR

Ayla ERGİN, Meltem DEMİRGÖZ BAL

Menopoz; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte, sıklıkla yaşlanma ve sosyal uyumun 
eşlik ettiği karmaşık ve fizyolojik bir geçiş dönemidir. Dünya Sağlık Örgütü’ de (DSÖ) menopozu, ovaryum 
aktivitesinin yitirilmesi sonucunda menstruasyonun kalıcı olarak sonlanması olarak tanımlar (1-2-3). Menopoz 
over hormonları östrojen ve progesteronun azalması ve over folikül depolarının tükenmesi ve fonksiyonlarının 
kaybıdır. Doğal menopoz, patolojik bir olay olmaksızın 12 aylık amenore ile tanı konur. Doğal menapozun 
ortalama yaşı 52 iken, 40 ile 58 yaşları arasında da gerçekleşir. Cerrahi, kemoterapi yada radyasyonla ile de 
ilgili olabilir. Başlangıçta, menstrüel siklus uzunlukları düzensizdir ve FSH konsantrasyonları, azalmış over-
hormonlarına tepki olarak yükselir. Menopozal geçiş süreci ilerledikçe ve sonuçta ovulasyon durduğu için 
menstrual siklus biter. Bazı kadınlar ardaşık 3 ay amenore yaşarlar ya da 42 günden daha uzun süre amenore 
öyküleri vardır ve bu durum menopozun belirleyicisidir (3-1-7). Kanıta dayalı uygulamalar var olan bilimsel 
literatürün sağladığı bilgileri en iyi şekilde özümsenmesini, sağlık hizmetlerinin standartlaştırılmasını sağlar. 
Yapılan randomize çalışmaların meta analizi ya da sistematik derleme sonuçlarına dayalı hazırlanan rehber ve 
protokoller sağlık profesyonellerinin güncel kanıt temelli uygulamalarını takip etmelerini kolaylaştırmaktadır 
(6). Menopozal dönem ile ilgili son dönemdeki kanıt temelli çalışmalar ise, 2016 yılında Uluslararası Menopoz 
Derneği (International Menopause Society IMS) ve 2013-2014 yılında Kuzey Amerikan Menopoz derneği ta-
rafından orta yaş kadının bakımı ile ilgili anahtar noktalar ve klinik tavsiyeler şeklinde yayımlanmıştır (3-1-7). 
Adı geçen 2016 IMS rehberinde, HRT (Hormon replesman tedavi) yerine, Menopozal hormonal tedavi (MHT) 
teriminin kullanılması tavsiye edilmiştir (7) Aynı rehberde MHT’nin vazomotor semptomların ve ürogenital 
atrofinin tedavisinde en etkili tedavi yöntem olduğu, diğer menopoz ile ilgili yakınmalar kas eklem ağrıları, 
mood değişiklikleri, uyku bozuklukları, seksüel disfonksiyonlar (libidoda azalma) MHT tedavisi ile iyileştire-
bileceği, bireyselleştirilmiş MHT hem cinsel hem de yaşam kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olacağı, ancak 
MHT’nin risk ve faydalarının değişebileceği belirtilmiştir. Menopozal dönemde yaşam şekli, diyet ve egzersiz 
düzeyinde, vazomotor semptomlarda, genito üriner sistemde, cinsel fonksiyonlarda, uyku bozukluklarında, baş 
ağrısı, algılama düzeyinde ve diğer sistemlerde fizyolojik değişiklikler gelmektedir. Makalenin bundan sonraki 
bölümünde, menopozal dönemdeki değişiklikler ile değişikliklere son kanıt temelli klinik tavsiyelere yer veril-
miş ve kadın sağlığı hemşiresinin rolleri tartışılmıştır. Yaşam Stili Diyet ve Egzersiz Halk sağlığı yaklaşımına 
göre yaşam stilinin sürdürülmesi için multidispliner yaklaşım gerekli olduğu vurgulanır. Metobolik profili ge-
lişmesi, kas gücü, kavrama yeteneği, yaşam kalitesi fiziksel aktif kadınlarda daha iyi olduğu gözlenmiştir (Kanıt 
Düzeyi <2+>) Kalp hastalıkları, felç, kırıklar, meme ve kolon kanserleri anlamlı derecede daha azdır. Egzersi-
zin yararları kilo verme üzerine de etkilidir daha az zararı vardır (Kanıt düzeyi <1+>). Vazomotor Semptomlar 
Ateş basması, kadınların %75’inde görülmektedir. Vücut sıcaklığının düşük tutulması, sağlıklı sayılacak bir 
kiloda kalınması, sigaradan uzak durulması, düzenli olarak egzersiz yapılması ve rahatlama tekniklerinin uygu-
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lanması gibi yaşam tarzındaki değişiklikler bazen rahatlığı sağlayabilir. Reçetesiz satılan ilaçlar/tarifler (örne-
ğin soya, izoflavin destekleyiciler, karayılan otu, vitamin E ve omega-3 yağ asitleri gibi) genellikle düşük risk-
lidir ancak, plasebo etkisi kadar etkilidirler. Vazomotor semptomların tedavisinde en etkili yöntem menopozol 
hormon tedavisidir. Seçenekler arasında sistemik östrojen, progesteron-progesteron, östrojen-bazedoksifen, 
sadece progesteron ve kombine oral kontraseptifler sayılabilir. Eğer ateş basması nöbetleri yaşam kalitesini dü-
şürüyor, günlük yaşam aktivitelerini engelliyor ve uykuları bölüyorsa tedavisi düşünülmelidir. Tedavi kadının 
medikal öyküsüne göre şekillendirilmelidir (Kanıt düzeyi 1). Ateş basmalarına karşı tedavi kararının verilmesi 
uygulanacak tedavinin türü ve uygulama süresi her kadın için farklı olmalı, tedavideki şartlar, semptomların 
ciddiyeti ve tedavinin potansiyel riskleri dikkate alınmalıdır (Düzey II). Birçok kadında zaman içerisinde va-
zomotor semptomlarında iyileşme gözlemlendiğinden dolayı tedavinin devam edilip edilmemesinin gerekliliği 
zaman içerisinde tekrar tekrar değerlendirilmelidir ( Kanıt düzeyi 1). Genito Üriner Sendrom Menopozda ge-
nito üriner sendrom (GÜS) labia, majora/minora, klitoris, vestibul/introitus, vajina, üretra ve mesane ile ilişkili 
olan östrojen ve diğer cinsiyet hormonlarının seviyelerindeki düşüş nedeni ile ortaya çıkan işaret ve semptom-
ların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Semptomlar genital kuruluk semptomları, yanma ve iritasyon, koitus 
sırasında lubrikasyon eksikliği, rahatsızlık ve ağrı, cinsel fonksiyonlarında bozukluk, acil idrara çıkmak hissi 
geliştiren üriner semptomlar, dizüri ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile tanımlanırlar ancak bunlar 
ile sınırlı değildirler. Sağlık çalışanları, yaptıkları her kapsamlı vizite premenopozal ve postmenapozal kadın-
lara vulvo-vajinal ve üriner semptomlar hakkında sorular sormalıdırlar (Kanıt düzeyi 2). GSM/VVA’lı kadınlar 
hormonal olmayan vajinal lubikantların ve nemlendiricilerin kullanımını başlangıç tedavisi olarak düşünmeli-
dirler. (Düzey II). Düşük dozda vajinal ÖT (krem, tablet ya da hap olarak bulunan) kullanımı devamlı olarak 
görülen GSM/VVA semptomlarının tedavisinde oldukça etkili bir yaklaşımdır (Düzey II). Cinsel Fonksiyon 
Orta yaşlı kadınlarda cinsel problemler oldukça yaygın olup, genellikle stres ile ilişkilidir. Orta yaşta görü-
len cinsel problemlere menopoz kaynaklı hormonal değişiklikler kadar psikolojik, fizyolojik ve sosyokültürel 
faktörler ile de ilişkili olabilir. Vajinal atrofi nedeni ile gelişen disparoni, menopoz sonrası gelişen ve tedavisi 
mümkün olan ancak tedavi edilmediği takdirde cinsel fonksiyonları etkileyen bir hastalıktır. Kadınlarda yaşla 
birlikte testesteron seviyelerindeki düşüş her ne kadar gösterilmiş olsa da, bu düşüş ile cinsel fonksiyon azalışı 
arasında herhangi bir bilimsel ilişki tespit edilmemiştir. Sağlık çalışanları orta yaşlı kadınlara yaptıkları her vi-
zitte onlara cinsel yaşamları değerlendirebilecekleri sorular sormalıdırlar. (Kanıt düzeyi 2) Cinsel problemleri 
olan birçok çift için, cinsel terapiste başvurmak, cinsel tekniklerini değiştirebilme, cinsel özgünlüğü artırabil-
me ve partnerler arasındaki ilişkiyi güçlendirebilme adına oldukça önemlidir ve birçok çiftin cinsel problem-
leri bu şekilde çözümlenebilir (Kanıt düzeyi 2). SONUÇ olarak; kadının yaşam evreleri içinde en uzun olarak 
bilinen menopozal dönemde yaşanan semptomlara karşı, semptom yönetimi çok önemlidir ve multidispliner 
yaklaşımı gerektirir. Multidisipliner yaklaşımlarla sunulan hizmetlerde kanıt temelli uygulamalar halen çok 
önemlidir ve önemini korumaktadır. Kadın sağlığı alanında çalışan tüm profesyonellerin güncel rehberleri 
benimsemesi ve pratiğinde kullanması bu dönemdeki kadın sağlığı mortalite ve morbiditesini değiştirecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Menopoz, Kanıt Temelli Yaklaşım ve Rehberler
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BİR İLKOKULDA EL YIKAMA EĞTİMİNİN EL YIKAMA DAVRANIŞI ÜZERİNE  
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Kamuran ÖZDİL, Ayşegül ÖZCAN, Şenay ŞERMET KAYA, Nuray CANER

Okul ortamı fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlığı doğrudan etkiler. İlkokul, çocukların günlerinin büyük bölümünü 
geçirdikleri toplu yaşam alanı olup, çocukların temel kişisel hijyen bilgi ve becerisinin yetersiz olması nedeniyle 
enfeksiyonlar açısından daha da risklidir. Çocuklar elleri ile her şeye dokunmaları, diğer çocuklarla yakın temas 
halinde olmaları ve ellerini ağızlarına götürme eğilimleri nedeniyle bulaşa yatkındırlar. Aynı zamanda okul 
çocuğu immün sistemleri tam gelişmediği ve aşılamaları tamamlanmadığı için daha fazla enfeksiyon riskine 
sahiptirler. Bu nedenle ilkokul çağında kişisel hijyen alışkanlıklarının kazandırılması önemli yer tutmaktadır. 
Bu alışkanlıkların kazandırılması için çocuklara verilen sağlık eğitimi önemlidir. Sağlık eğitimleri sonrasında 
davranış değişikliği için izlem gerekmektedir ve bu konuda hemşirelere önemli görev düşmektedir. Amaç: Bu 
araştırma; ilkokul öğrencilerine verilen el yıkama eğitiminin el yıkama davranışı üzerine etkisinin belirlenmesi 
amacı ile yarı deneysel nitelikte planlanmıştır. Yöntem: Ön test-son test tek gruplu deneysel desen kullanılarak 
yapılan çalışma, Nevşehir ilinde bir ilkokulda yapılmıştır. Araştırmanın evrenini ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıf, ana 
sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin tamamı (104 öğrenci) oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş, 
evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Uygulama günlerinde okulda olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul 
etmeyen 8 öğrenci çalışma dışı bırakılmış, 104 öğrenciden 96’sına (%92) ulaşılmıştır. Veriler 2016 yılı Şubat ve 
Mart aylarında toplanmıştır. Etik Kurul onayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin, öğretmen ve öğrencilerden 
sözel onam alınmıştır. Veriler, Soru Formu ve El Yıkama Beceri Kontrol Listesi aracılığı ile toplanmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü(WHO 2002) el yıkama rehberinden yararlanılarak oluşturulan soru formunda, öğrencilerin 
demografik özellikleri (11 soru), öğrencilerin ellerini hangi durumlarda yıkadıklarına ilişkin 8 ve el yıkamada 
dikkat edilecek noktalara ilişkin 5 olmak üzere 13 önerme ifadesi içermektedir. Önermelere “evet”,” hayır” 
ve” bilmiyorum” şeklinde yanıtlamaktadır. El Yıkama Beceri Kontrol Listesi, öğrencilerin el yıkama sırasında 
gerçekleştirilmesi beklenen 14 işlem basamağı ve el yıkama süresinden oluşmaktadır. İşlem basamakları, 
“yanlış” ya da “doğru” olarak işaretlenmektedir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımları ve Mc 
Nemar Testi kullanılmıştır. El Yıkama Beceri Kontrol Listesi, araştırmacı tarafından her bir öğrenci lavabo 
başında el yıkama davranışları gözlemlenerek doldurulmuştur. Öğrencilere araştırmacı tarafından 2 hafta 
boyunca haftada 1 saat “el yıkama eğitimi” verilmiştir. Eğitimde Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı yayını olan “İlköğretim Çocukları İçin 
El Hijyeni” adlı kaynak temel alınmıştır. Birinci hafta çocuklara demonstrasyon yöntemi ile el yıkama eğitimi 
yapılmış ve animasyon filmi izletilmiştir. İkinci hafta, çocukların yaş seviyelerine uygun el yıkama ile ilgili 
bulmaca ve oyunlar oynatılmıştır. El yıkama eğitimi tamamlandıktan sonra öğrencilere tekrar “El Yıkama 
Beceri Kontrol Listesi” uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.1’i erkek, %80.2’si 
aile yapısını çekirdek aile olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %57.3’ü apartman dairesinde, %39.6’sı müstakil 
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evde, %3.2’si ise gecekonduda oturduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumuna 
bakıldığında, babaların % 8.3’ü, annelerin ise %12.6’sının okuma yazma bilmediği görülmektedir. Öğrencilerin 
hangi durumlarda ellerinizi yıkarsınız sorusuna verdikleri cevaplar ise sırası ile şöyledir: %90.6’sı tuvaletten 
sonra, %87.5’i eller kirlenince, % 82.3’ü dışardan gelince, %77.1’i yemekten sonra, % 69.8’i oyundan sonra, 
% 67.7’si yemekten önce ve % 40.6’sı tuvaletten önce el yıkamaktadır. Öğrencilerin önermelere %58.3’ü 
“elleri en az 20 saniye yıkanmalı”, %78.1’i “ılık su ile yıkanmalı” ve % 96.9’u “eller kurulanmalı” şeklinde 
yanıt vermiştir. “El temizliği için sadece su kullanmak yeterlidir” şeklindeki olumsuz önermeye, öğrencilerin 
%15.2’si evet cevabını verirken, %80.2’si hayır cevabını vermiştir. Eğitim öncesinde, öğrencilerin el yıkama 
işlem basamaklarından en fazla yapılmayanlar, % 99 “havluyu çöpe atma”, % 94.8 “parmak araları dahil elleri 
iyice kurulama”, % 69.8 “musluğu kapatarak elde kalan köpükleri ovma”, % 56.3 “Üzerine elle su akıtılarak 
musluğu açma kapatma”, % 49 “el bileklerini ovarak temizleme”dir. Araştırmada, 4-14 saniye olan el yıkama 
süresi eğitim öncesi %52.1 iken, eğitim sonrası %6.3’e düştüğü, 20-35 saniye el yıkama süresi eğitim öncesi 
%19.8 iken, eğitim sonrası % 66.7 yükseldiği görülmektedir. Anne ve babası birlikte olmayan çocuklarda ise 
4-14 saniye olan el yıkama süresi eğitim öncesi %46.7 iken, eğitim sonrası hiç görülmediği, 20-35 saniye 
el yıkama süresi eğitim öncesi %20 iken, eğitim sonrası % 80’e yükseldiği görülmektedir. Eğitim öncesi ve 
sonrası gözlemler arası fark anlamlı bulunmuştur (p<0.01). “Musluğu Açma” , “Ele bir miktar su alma” ve “Bir 
miktar su ile sabunun köpürmesini sağlama” basamaklarında ise değişim anlamlı değildir (p>0.01). Tartışma 
ve Sonuç: Araştırma sonuçları öğrencilerin hangi durumlarda el yıkanması gerektiğine ilişkin bilgilerinin 
yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak önemli bir kısmının (Eğitim Öncesi: %51, Eğitim sonrası:%88) el 
bileklerini ovarak yıkamadıkları görülmüştür. Bununla birlikte “Musluğu kapatarak elde kalan köpükleri 
ovma” davranışında da değişim olmasına rağmen yeterli olmadığı görülmektedir (Eğitim Öncesi:%30.2, 
Eğitim Sonrası:64.6). “Üzerine elle su akıtılarak musluğu açma kapatma yerini durulama ve musluğu 
kapatma” davranışının da benzer biçimde olumlu yönde değiştiği ancak yeterli olmadığı görülmektedir (Eğitim 
Öncesi:%43.8, Eğitim Sonrası:74.0). Bireylerin olumlu sağlık davranışı kazanmaları ve bu davranışın devam 
etmesi için sağlık eğitimini tekrarı ve izlem oldukça önemlidir. Bu çalışmada ilkokul çocukları el yıkama 
konusunda 4 haftalık süre ile farklı yöntemlerle sağlık eğitimi almış ve izlenmiştir. Sonuç olarak; çalışmada 
ilkokul çocuklarına el yıkama konusunda verilen bilgi ve beceri eğitimi el yıkama davranışının gelişmesini 
sağlamıştır. Bir okulu kapsayan bu çalışma ile bütün okul çağı çocuklarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 
verilen eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması için okul sağlığı hemşireliğinin önemi vurgulanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Sağlığı, El Yıkama, Sağlık Eğitimi, İzlem
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DOĞUM SONRASI EMZİRME EĞİTİMİNİN BEBEK BESLENMESİ İLE İLGİLİ  
DAVRANIŞLARA ETKİSİ

Mahir ARSLAN, Sedat ARSLAN

Günümüzdeki tüm gelişmelere rağmen; yetersiz ve dengesiz beslenme, bütün yaş gruplarını etkilemekle birlikte 
özellikle bebek ve çocuklar açısından hala önemli bir sağlık sorunudur (World Health Organization[WHO], 
2013). Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre anne sütü ile beslenme ve doğru tamamlayıcı besin kullanımı 
ile her yıl 5 yaş altındaki 1,5 milyon çocuğun ölmesi engellenebilir (WHO, 2010). Türkiye İstatistik Kurumu 
2012 verilerine göre ülkemizde 5 yaş altı çocuklarda görülen hastalıkların %35’i beslenme yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 
yılı raporuna göre ülkemizdeki tüm çocukların %97’si bir süre emzirilmiştir. Sadece anne sütü ile beslenme 
oranı ise yaşamın ilk iki ayında %69 iken, 4–5 aylık bebeklerde bu oranın %23,6 olduğu saptanmıştır. 
Ortalama emzirme süresinin ise 16 ay olduğu belirtilmiştir (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008). 
Bebeklerde görülen yetersiz ve dengesiz beslenmede yetersiz anne sütü alımı en önemli etkenlerden biridir 
(Black ve diğerleri, 2013). Anne sütü; bebeğin gereksinim duyduğu bütün sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, 
biyoyararlılığı yüksek, kolay sindirilebilir doğal bir besindir. Bebeğin gelişimini destekleyecek özellikleri ile 
birlikte anne sütü yüksek besin değeri ile de tüm yapay besinlerden daha üstündür. İçeriğindeki bağışıklığı 
destekleyen ve enfeksiyonu önleyen bileşenler sayesinde de anne sütü rotavirüs, pnömokok, neisseria 
menenjitis, diyare gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir (Andreas ve diğerleri, 2015). Anne 
sütünün bebek beslenmesindeki önemiyle birlikte psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden de birçok yararı 
bulunmaktadır (Haschke ve diğerleri, 2013). Bebeklerin ilk 6 ay içinde yalnızca anne sütü ile beslenmeleri çok 
önemlidir (Bagci ve diğerleri, 2015). Altıncı aydan sonra ise ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin 
devam etmesinin ve emzirmenin iki yaşın sonuna kadar sürdürülmesinin bebeğe birçok yararı bulunmaktadır. 
Anne sütü ile beslenmenin yararları sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp, erişkin 
dönemdeki sağlık üzerine de büyük oranda olumlu etkileri vardır (Binns ve diğerleri, 2016; Chong, 2015). 
Bu nedenle anne sütü ile beslenmenin sürdürülebilmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, yaşam boyu 
sağlıklı beslenmenin ilk adımlarıdır (Salone ve diğerleri, 2013). Yeterli ve etkin emzirmenin sağlanabilmesi 
için anne sütünün önemini kavranmasının yanında, annelerin etkin emzirmeyi, emzirme tekniklerini, emzirme 
sıklığını, süresini bilmeleri ve erken postpartum dönemde desteklenmeleri gerekir. Ayrıca annelerde görülen; 
sütün az salgılandığı, yetersiz olduğu veya bebeğinin gereksinmesinin karşılanamadığı gibi kaygılar; annelerin 
emzirmeye başlayamama, emzirmeden kısa sürede vazgeçme veya 6 aydan önce ek gıdalara başlama 
gibi sorunlara yol açarak yeterli ve etkin emzirmenin önünde engel teşkil etmektedirler (Healer, 2015; 
Radzyminski ve Callister, 2016). Annelere verilen eğitimlerin; emzirmenin sürdürülmesi, karşılaşılabilecek 
sorunların önlenmesi ve emzirme başarısında büyük rolü vardır. Annenin; doğumdan sonraki dönemde düzenli 
izleminin yapılması, emzirme konusunda verilen eğitimlerin uygulamaya geçip geçmediğinin kontrolü ve 
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annenin sorularının yanıtlanması da çok önemlidir (Seighali, Farahani ve Shariat, 2015). Yapılan araştırmalar 
da; anneye verilen emzirme eğitiminin, emzirmenin etkinliğini önemli ölçüde arttırdığını ortaya koymuştur 
(Kruske, Schmied ve Cook, 2007; Patel, 2015; Walsh, 2015). Amaç: Bu araştırmada; doğum sonrasında verilen 
eğitimin bebek beslenmesi ile ilgili davranışlara etkisi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma; Kasım 2012-
Ocak 2013 tarihleri arasında Kayseri’deki Talas ve Melikgazi Aile Sağlığı Merkezleri’ne başvuran, 5 yaş altı 
çocuğu olan 190 anne ile yürütülmüştür. Araştırmaya dair veriler; anne ve bebeğe ait bazı özellikler, annenin 
emzirme eğitimi alma durumu ve emzirmeye ilişkin tutumlarını sorgulayan, toplam 35 maddelik bir anket 
aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde; tanımlayıcı istatistikler, 
bağımsız iki grup ortalamalarının karşılaştırılması için Student’s t testi, kategorik değişkenler arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi için karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda p<0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin ortalama yaşları 30±6.5 
olup; %60,8’i ev hanımı, %24,1’i ilkokul mezunudur. Annelerin; %66,5’i çekirdek aile yapısına sahiptir. Tüm 
annelerin sağlık güvencesi olup sadece % 2,2’si gebelikte izlem yaptırmadığını belirtmiştir. Annelerin %33,2’si 
doğum sonrasında bir sağlık personelinden emzirme eğitimi aldığını beyan etmiştir. Eğitim alan annelerin 
%50,8’i hastanede ve % 38,5’i hemşirelerden eğitim aldıklarını ifade etmiştir. Annelere verilen eğitimler 
çoğunlukla (%76,9) sözlü olarak verilmiştir. Araştırmada; emzik kullanımı ve biberon kullanımı dışındaki 
bebek beslenmesi ile ilgili diğer davranışlar ile doğum sonrasında emzirme eğitimi alma durumu açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Doğum sonrası eğitim alan 
annelerde ilk bir saat içerisinde anne sütü verme oranı (n=40, %61,5) eğitim almayanlardan (n=52, %45,2) 
daha yüksektir (p>0,05). Benzer şekilde kolostrum verme oranı da doğum sonrası eğitim alan annelerde daha 
fazladır (sırasıyla n=61, %93,8; n=103, %89,6) (p>0,05). Doğum sonrası eğitim alan ve almayan grupların 
her ikisinde de bebeğe verilen ilk besinin büyük oranda anne sütü olduğu belirlenmiştir (sırasıyla %93,3 ve 
%91,3). Gruplar arasındaki fark ise istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Biberon kullanım 
durumları incelendiğinde ise biberon kullanma oranının doğum sonrası eğitim alan annelerde (n=32, %49,2), 
eğitim almayan annelere göre (n=62, %53,9) anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur (p<0,05). Emzik 
kullanımı oranı ise doğum sonrasında emzirme eğitimi alan annelerde (n=32, %42,7), eğitim almayanlar 
annelere göre (n=62, %53,9) anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Toplam emzirme süreleri 
incelendiğinde ise doğum sonrasında emzirme eğitimi alan ve almayan gruplarda; bebeğini 6 aydan az 
(sırasıyla n=19, %25,2 ve n=29, %25,2) ve 6-12 ay arası (sırasıyla n=25, %33,4 ve n=39, %33,9) emziren 
annelerin oranlarının benzer olduğu görülmüştür (p>0.05). Bebeğini 12-24 ay arası emzirenler ise; doğum 
sonrası emzirme eğitimi alan annelerde (n=23, %30,7), eğitim almayan gruptakilere göre (n=21, %18,3) daha 
fazladır (p>0.05). Araştırmada 24 aydan daha fazla bebeğini emziren annelerin oranının doğum sonrası emzirme 
eğitimi alan annelerde (n=7, %9,3), eğitim almayan gruptakilerden (n=22, %19,1) daha az olduğu görülmüştür 
(p>0,05). Sonuç: Araştırmaya katılan annelerin yarısından fazlası (%60,5) herhangi bir sağlık personelinden 
doğum sonrası emzirme eğitimi almamıştır. Verilen eğitimlerin çoğunlukla (%76,9) sözel eğitimler olduğu 
görülmüştür. Doğumdan sonra eğitim almanın olumlu katkısı sadece emzik ve biberon kullanımında 
görülmektedir (p<0,05). Bu doğrultuda; uygulamalarla desteklenen sözel eğitimlerin arttırılması, pratik 
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uygulamalar için fiziksel şartların ve görsel materyallerin sağlanması, annelerin bu eğitimlere katılım oranının 
artırılması ile annelerin anne sütü ve 0-1 yaş bebek beslenmesi konusundaki farkındalık ve bilgi düzeylerinin 
artırılması, bebek beslenmesi ve doğru emzirme teknikleri konusunda uzmanlaşmış sağlık personeli sayısının 
artırılması gibi yaklaşımlar yeterli ve etkin emzirmeyi destekleyecek alternatif stratejiler olarak sıralanabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Bebek Beslenmesi, Emzirme Eğitimi, Emzirmeye Yönelik Davranışlar
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EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİLİK DÜZEYLERİ VE  
EBELİK KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRME ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tülay YILMAZ, Saadet YAZICI

Bu araştırmada ebelik bölümü öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri ve ebelik kriterlerini yerine 
getirme ile ilgili algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Araştırma tanımlayıcı kesitsel nitelikte 
yapıldı. Araştırmanın evreninin bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinin ebelik bölümü öğrencilerinin 
tamamı (250 öğrenci), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 213 öğrenci oluşturdu. Araştırmaya 
başlamadan önce etik kurul, kurum ve katılımcı onam izinleri alındı. Veriler 15 Şubat - 15 Mart 2015 
tarihleri arasında toplandı. Verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Özellikler Anketi, Öz-Etkililik-
Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) ve Ebelik Kriterlerine Yönelik Soru Formu kullanıldı. Veriler sayı (n), yüzde 
(%), aritmetik ortalama (x), standart sapma (SD), tek yönlü varyans analizi (ANOVA), post hoc Tukey 
testi, student t ve Kruskall Wallis varyans analizleri kullanılarak değerlendirildi. Araştırma sonucunda 
ÖEYÖ Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,82 bulundu. Öğrencilerin ÖEYÖ toplam puan ortalamalarının 
(88,86±11,9) ve alt boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin sınıf, yaş, en uzun 
yaşadığı yer ve başarı durumu ile ÖEYÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu 
(p<0.05). Kardeş sayısı, aile yapısı, çalışma durumu ve bu bölümü tercih etme ile ÖEYÖ puan ortalamaları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). ÖEYÖ algıları ile ebelik kriterlerini yerine 
getirme arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan inceleme sonucunda “Bir gebe muayenesini yapabilirim” 
ifadesine “evet” yanıtını verenlerin ÖEYÖ toplam puan ortalaması “hayır” diyenlerden istatistiksel 
açıdan yüksek bulundu (p<0.05). Fakat diğer ifadeler açısından anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.05).  
 
Anahtar Kelimeler: Öz-Etkililik, Yeterliliğe-Dayalı Eğitim, Eğitim, Müfredat, Mesleki Yeterlilik
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ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK: DUYGUSAL GÜVENLİK  
AÇISINDAN BAKIŞ

Gülseren KESKİN, Gülay TAŞDEMİR, Hatice BAŞKALE

Çocuk cinsel istismarı kadınlar arasında %8-31 arasında değişen oranda yaygınlığa sahip toplumsal bir 
sorundur. Araştırmalarda cinsel istismar kurbanlarının, psikolojik ve kişiler arası ilişkiler problemleri ile 
değişik oranlarda depresyon, dissosiyatif bozukluklar, postravmatik stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, 
intihar ve yeniden istismar magduru olma durumu ile karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir. Ancak çocuğun 
yaşı ve olgunluk düzeyi etkilenme düzeyinde farklılık yaratabilir. Kurbanla saldırgan arasındaki yaş farkının 
fazla olması, istismarcının tanıdık ya da aile içinden biri olması, saldırının periyodik olarak tekrarlanıyor 
olması, istismarın penetrasyon şeklinde olması çocuk üstünde daha yıkıcı ve kalıcı etkilere yol açabilmektedir. 
Olay sırasında zor ve şiddet kullanılması, yaşanan çaresizlik duygusunun büyüklüğü ruhsal travmanın daha 
büyük algılanmasına neden olabilir. Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda sosyo-kognitif faktörlerin 
psikososyal iyilik hali üzerinde daha fazla etkisi olduğunu ortaya konulmuştur. Utanç, damgalanma, bağlanma 
stili, başa çıkma stratejilerinin cinsel istismar mağdurlarının iyileşme süreci üzerine etkilerini araştıran pek çok 
çalışma vardır. Bununla birlikte çocuğun duygusal güvenlik algısının istismardan etkilenme süreci, özellikle 
psikolojik iyilik hali üzerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir. Cinsel istismarın birçok olumsuz sonuçlarına 
rağmen, istismar sonrasında hayatta kalanların bir kısmında psikolojik uyumla ilgili ciddi bir bozulmanın 
görülmediği bildirilmiştir. Amaç: Bu yazıda çocuğun cinsel istismarının etkilerine karşı psikolojik sağlamlığını 
arttıran nedenlerin gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Metod: Pubmed, Medline, EBSCOHost, PsycINFO, 
Türk Medline, Çukurova Dizini veri tabanlarında ve Google Akademik’te yer alan cinsel istismar, kadın, çocuk, 
psikolojik uyum gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili makaleler taranmış ve gözden geçirme için uygun 
olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Bulgular: Tüm istismar mağdurlarında sıklıkla içselleştirme sorunları 
görülmektedir. Özellikle anne desteğinin yokluğunda içselleştirilmiş problemler, çocuklukta duygulanım 
bozuklukları, çekingenlik, somatik şikayetler, anksiyete/depresyon olarak kendini göstermekteyken, bu 
çocuklar yetişkin olduklarında aşırı kontrollülük, aşırı bastırılmışlık, kaygının yoğun olduğu bir kişilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İstismara uğrayan bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda, istismar sonrasında ilk olarak 
olaya yönelik olumsuz yaşantının zihinde tekrar tekrar ve zorlayıcı bir şekilde canlanması, uyku sırasındaki 
kâbuslarla olayı yeniden yaşıyormuş gibi etkilenme, uyku sorunları, aşırı irkilme… gibi travma sonrası stres 
bozukluğu ve akut stres tepkisinin en sık rastlanan belirtiler olduğu bildirilmektedir Ancak bazı gruplarda 
olumsuz gelişimsel sonuçlara rastlanmadığı bildirilmiştir. İstismar mağduru bireylerin gösterdiği normal 
gelişimsel sürecin psikolojik sağlamlıkla ilişkisi olduğu düşülmektedir. Psikolojik sağlamlık ‘bireyin gelişimine 
ve uyumuna yönelik ciddi tehditlere rağmen, iyi sonuçların görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik 
sağlamlık, genellikle bireysel bir özellik olarak ifade edilir. Ancak bireyin kendi dışında var olan sağlamlık 
faktörleri de vardır. Bunlar bireyin krizlerle mücadele etmesine yardımcı olan dışsal kaynaklardır. Bunlar hem 
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sağlamlık faktörü hem de koruyucu faktör olarak ifade edilebilirler. Psikolojik sağlamlığın üç önemli bileşeni 
vardır. Bu bileşenler; bireyin dışsal kaynak ve destekleri, bireyin içsel güçleri ve sosyal ve kişilerarası becerileri 
olarak ifade edilmektedir. Psikolojik sağlamlığın oluşmasında etkili en önemli süreç dışsal (ailesel ve çevresel) 
faktörler içerinde yer alan aile ilişkileridir. Ailedeki bir üye ile yakın ve olumlu bir ilişkiye sahip olmak ya da aile 
dışında ilgi gösteren ve destekleyen bir yetişkinin bulunması, risk altındaki çocuklar ve ergenler için koruyucu bir 
faktör olarak belirtilmiştir. Çocuğa iyi bir bakım ve destek sağlaması, aile üyelerinin çocuğu cesaretlendirmesi 
aile içindeki koruyucu faktörler olarak tanımlamıştır. Herrenkohl ve Herrenkohl, ( 2007) çocuk istismarı ile 
aile içi çatışmalar, anne-babaların kişisel sorunları ve aileye dışarıdan gelen stres kaynakları arasında çok güçlü 
bir ilişki olduğunu bildirmektedir. Cinsel istismara uğrayan kadınların, uğramayanlara göre aile ortamını daha 
çatışmalı ve daha az güvenli olarak algıladıkları görülmüştür. Duygusal güvenlik hipotezine göre çocuklarda 
duygusal güven anne-baba çatışması deneyimleri ile oluşur ve gelecekte verilecek tepkileri de etkilemektedir. 
Aile içindeki koruma ve güvenlik duygusunun, ebeveynler arasındaki çatışmalarında dahil olduğu sistemi de 
içine alarak çocuklar için hayati öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Ebeveynler arasında çatışma çocuklarda 
duygusal güvensizliğe yol açabilir. Bu yıkıcı çatışmalara maruz kalan çocukların yüksek reaktivite sergileyen, 
çatışmalara karşı uyumsuz bir başa çıkma gösteren, ileriki yaşantısında ebeveynlerinin arasındaki ilişkinin 
güvensiz temsillerini geliştiren bir yapıya bürünmesi söz konusu olabilmektedir. Özellikle anne-baba çatışması 
deneyimi ile gelişen duygusal güvensizlik hissi çocuğun yaşam boyu uyum problemleri geliştirme riskini 
arttırabilir ve duygusal baş etme becerilerini azaltabilmektedir. Güvensiz ya da tamamen reddedilmiş hisseden 
çocukların, güvenli hisseden çocuklara göre daha yüksek düzeylerde anne baba çatışmasına maruz kaldıkları 
ve buna bağlı olarak da sorun davranışlarının da daha yüksek düzeyde gözlendiği bildirilmektedir (Davies ve 
Forman, 2002). Evlilik çatışmasının çocukta görülen anksiyete ve depresyon gibi içselleştirme problemlerini, 
öfke ve saldırganlık gibi dışsallaştırma problemlerini, çocuğun sosyal uyumunu, ders başarısını etkilediği 
bilinmektedir. Tartışma ve Sonuç: Penetrasyonun yaşandığı çocukluk çağı ciddi cinsel istismarlarında duygusal 
güvenlik hissi çok fazla zarara uğramaktadır. Cinsel istismar mağdurlarında, yetişkinlik dönemindeki iyilik hali 
duygusal güvenlik hissi ile bağlantılıdır. Duyusal Güvenlik hissi psikolojik sağlamlıkta önemli bir belirleyicidir 
ve bu çocukların ruhsal rehabilitasyon sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir parametre olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: İstismar, Duygusal Güvenlik, Kadın, Çocuk 
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ZONGULDAK İL MERKEZİNDE 24-36 AYLIK BEBEĞİ OLAN ANNELERİN EK GIDALARA  
GEÇİŞ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tülay KUZLU AYYILDIZ, Hülya KULAKÇI, Aysel TOPAN, Funda VEREN

Çocukluk çağında yeterli büyüyüp gelişimin sağlanmasında, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, 
beslenme yetersizlikleri ve hastalıkların önlenmesinde başarılı bir beslenme önemlidir. Anne sütü ile beslenme 
ilk 4-6 ay boyunca, bebeğin optimal büyüme ve gelişmesi için tek başına yeterlidir. Bebeğin ilk altı ay tüm 
gereksinimlerini karşılayan anne sütü bu aydan itibaren bebeğin gereksinimlerini karşılayamaz. Bebek 4-6 
ayda el-göz koordinasyonunun gelişmesi, bebeğin anne ve çevre ile ilişkiye geçmesi, oturmaya başlaması, 
çiğneme ve yutma becerisinin gelişmesi ek besinlere başlanabilmesi için önemli gelişim basamaklarıdır. 
Bu nedenlerle ek besinlere başlama zamanı altıncı aydır. Ek besinlere başlamada gecikme enerji ve demir 
sağlamada yetersizliğe, yarı-katı ve katı gıdalara önerilenden erken başlanması ise anne sütünün alımının ve 
proteinlerin günlük enerjiye olan katkısının azalmasına neden olur. Aynı zamanda ek besinlere erken başlanması 
alerjik hastalıkların ve özellikle de gastrointestinal besin alerjilerinin görülme sıklığını artırır. Ek gıdalara geçiş 
döneminde bebeklerin mide kapasiteleri, küçük olduğu için bir öğünde alacakları besin miktarı sınırlıdır. Bu 
nedenle ek gıdalar besin değeri yüksek gıdalardan seçilmelidir. Meyve suları, sütlü-unlu mamalar ve yoğurt, 
anne sütü yanı sıra bebeğe ilk verilecek ek gıdalar olabilir. Ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre “devam 
mamaları” evde hazırlanan sütlü unlu mamalar yerine verilebilir. Demir içeriği yüksek sebzelerden bebek için 
hazırlanan sebze çorbaları 6-8 ayda bebeğin diyetine eklenebilir. Referans protein olarak kabul edilen yumurta 
sarısı katı pişmiş halde bu aylarda verilmeye başlanabilir. Yöntem: Araştırma Zonguldak İl Merkezinde 24-36 
aylık bebeği olan annelerin ek gıdalara geçiş uygulamalarının değerlendirilmesi amacı ile tanımlayıcı olarak 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Zonguldak İl merkezinde bulunan 11 aile sağlığı merkezinde bulunan 24-
36 aylık çocuğu olan 629 anne oluşturmuştur. Araştırma, Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran ve rastgele 
örneklem yöntemiyle seçilen 24-36 ay aralığında olan; metabolik bir hastalığı, fiziksel ya da zihinsel bir 
sağlık sorunu olmayan 360 anne ve çocukları üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; literatür ve uzman 
görüşleri doğrultusunda annelere, ek gıdalara geçiş yöntemleri belirlemek amacı hazırlanmış olan anket formu 
kullanılmıştır. Araştırma öncesi etik kurul ve kurumlardan gerekli yazılı annelerden sözel izin alınmıştır. Aile 
Sağlığı Merkezleri’ne başvurmayan anneler araştırmaya dahil edilmemesi araştırmanın sınırlılığıdır. Bulgular: 
Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 27.09±4.58 (17-44 yaş) arasında değişmektedir. Annelerin 
%58.9’u ev hanımı, %41.4’ü lise, %28.8’i üniversite, %15.9’u ortaokul, %13.6’sı ilkokul mezunu olduğu, 
%65.4’ünün devlet hastanesinde doğum yaptığı, %40.8’inin iki çocuğunun olduğu %13.9’unun istemeyerek 
gebe kaldığı belirlenmiştir. Çocukların yaş ortalaması 28.68±3.68 (24-36) ay, %51.3’ü kız, %48.5’i erkektir. 
Ek gıdalara geçiş süresi 5.46±6.0 (1-13 ay) olarak tespit edilmiştir. Annelerin %41.7’si ilk altı ay anne sütü 
dışında bir besin verdiğini, %50.5’i bu besini anne sütünün yetmediğini düşündüğü, %21.0 anne sütünün 
yetersiz olduğu ya da hiç olmadığı için, %7.4’ü aile üyeleri ve komşusu önerdiği, %1.6’sı tekrar gebe kaldığı 
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, %06’sı hastalık nedeniyle verdiğini belirtmiştir. İlk altı ayda anne sütü dışında verilen ilk besinin %17.8 su, 
%7.4 meyve püresi, %6.8 meyve suyu, %3.9 mama, %06 inek sütü, %03 yoğurt olduğu tespit edilmiştir. Altıncı 
aydan sonra ek gıdalara geçen annelerin verdikleri ilk ek besin %23.0 mama, %15.5 inek sütü, %15.2 su %11.3 
yoğurt, %10.4 meyve püresi, %03 bisküvi olarak ifade etmişlerdir. Çalışma kapsamında annelerin %22.2’si 
çocuklarına ilk altı ay içinde yumurta, %79.6’sı ilk bir yıl için tuz, %67.4’ü bal verilebileceğini düşündüklerini 
belirtmişlerdir. Tartışma ve Sonuç: Ek gıdalara erken ve geç başlamanın ve uygun ek gıdanın uygun zamanda 
çocuklara verilmemesinin çocuk sağlığı açısından önemli olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışmada ilk altı 
ay için verilen ek gıdaların sırasıyla su, meyve püresi ve meyve suyu olduğu, altıncı aydan sonra ek gıdalara 
geçen annelerin verdikleri ilk besinler sırasıyla mama, inek sütü ve su olduğu saptanmıştır. Annelerin büyün 
oranda çocuklara ilk bir yıl içinde tuz (%79.6) ve bal (67.4) verilebileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. 
Çocukların, annelerinin ek gıdalara geçişte ilk seçtikleri besinler açısından yanlış uygulamalarla karşı karşıya 
oldukları görülmektedir. Çalışmamızda annelerin %41.4’ü lise, %28.8’i üniversite mezunu olduğu düşünülürse 
bu sonuç oldukça düşündürücüdür. Ek gıdalara geçiş sürecinde yapılan bu yanlış uygulamaların çocuklarda 
bir çok kronik, alerjik ve enfeksiyon hastalığına neden olacağı bilinmektedir. Bu nedenle annelere ek gıdalara 
geçiş süreci hakkında etkin, sürekli beslenme eğitiminin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ek Gıdaya Geçiş, Hemşirelik 
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6-14 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARIN DİJİTAL OYUN OYNAMALARINA YÖNELİK EBEVEYN 
GÖRÜŞLERİ (NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ)

Zekihan HAZAR, Muhsin HAZAR, Meryem ALTUN

Oyun, insanlık tarihi kadar eskidir ve ilkel toplumların birtakım doğa olaylarını taklit etmesi ile başlayıp, 
zaman içerisinde insanlığın gelişmesiyle birlikte köklü değişikliklere uğramıştır. Hazar’a göre oyun (2000), 
insanların günlük uğraşları dışında kalan zamanlarda, belirli bir amaca yönelik (eğitimi, eğlence, sağlık gibi), 
sınırlandırılmış zaman ve mekan içerisinde, kendine özgü kuralları olan, zihinsel ve fiziksel yeteneklere 
dayanan gönüllü etkinliklerdir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan yaşamının birçok alanına etki 
eden bilgisayarlar, insanlığın doğuşuyla var olan oyun olgusunu da etkilemiştir. Bunun sonucu olarak klasik 
oyun tanımlarının yanında yeni oyun tanımları da yer almaya başlamıştır. Günümüzde oyunlar, geleneksel ve 
çağdaş oyunlar olarak sınıflayabileceğimiz bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Oyunlarda kullanılan araç-gereçler, 
oyun alanı, oyuncuların sayısı ve özellikleri ve oyunların içeriği gibi özellikler bu sınıflamaların temelini 
oluşturmaktadır. Yengine göre geleneksel oyun (2012); bireylerarası iletişim temelli, fizikselliğe ve yaratıcılığa 
dayanan oyunlardır. Erboy ve Akar Vural’a göre (2010) ise dijital oyunlar atari oyunları, bilgisayar oyunları, 
konsol oyunları, mobil oyunları ve farklı tüm türleri içermektedir. Günümüz insanını her yaşta etkileyen 
bilgisayar sektörünün, özellikle çocuğun yaşamına getirdiği yeniliklerden birisi “dijital oyun” kavramıdır. 
Dijital oyunlar dünya üzerinde milyonlarca insanın içerisine dahil olduğu büyük bir pazar olarak da karşımızda 
çıkmaktadır. [Amaç:] Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin, dijital oyunların çocuk gelişimine etkilerine yönelik 
görüşlerinin incelenmesidir. [Yöntem:] Bu çalışmada, nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmada 
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden, rastlantısal (Gelişigüzel) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın 
çalışma grubunu Ankara İli Sincan İlçesinde bulunan bir AVM bünyesinde yer alan oyun salonuna gelen 7 kadın 
7 erkek olmak üzere toplam 14 ebeveyn oluşturmaktadır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemine 
göre analiz edilmiştir. [Bulgular:] Bu süreçte önceden belirlenen temalarla birlikte, verilerin analizinde 
“kodlama” yoluna gidilerek, kodlardan anlamlı alt kategorilere ulaşılmış ve alt kategorilerden ana kategorilere 
ulaşılmıştır. Verilerin analizi sürecinde, alan içinden uzman görüşleri alınarak kodların kategorilerle anlamlı bir 
bütün oluşturup oluşturmadığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı 
kodların aynı anlamı ifade ettikleri ve bu kodların tek bir kod olarak alınması ve bazı alt kategorilerin tekrardan 
isimlendirilmesine karar verilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles ve Huberman’ın (1994) 
önerdiği güvenirlik formülü (Güvenirlik = Görüş Birliği/ (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) × 100) kullanılmıştır. 
Yapılan analiz sonucunda güvenirlik oranı %92 olarak bulunmuştur. Analiz sürecinin sonunda veriler kategori, 
alt kategoriler ve kodlar olarak anlamlı tablolar haline dönüştürülmüştür. Yapılan analiz sonucuna göre Oyun 
(Oyunun eğitsel işlevi, oyunun sosyal işlevi, oyunun yapısal özellikleri), Dijital oyun (Dijital oyun araçları, 
Dijital oyuna yönelik negatif algı, Dijital oyunların sunum biçimi, Dijital oyunun eğitsel işlevi), Dijital oyun 
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ve bilişsel gelişim (Olumlu bilişsel etki, Olumsuz bilişsel etki), Dijital oyun ve duyuşsal gelişim (Duyuşsal 
gelişime olumlu etkiler, Olumsuz duyguların oluşumuna yol açma), Dijital oyun ve sosyal gelişim (Oyun 
ortamındaki olumsuz etkileşim, Sosyal izolasyon, Sosyal yaşama olumsuz yansıma, Sosyalleşme aracı), 
Dijital oyun ve psiko-motor-fiziksel gelişim (Fizyolojik ihtiyaçların ertelenmesi, Sağlıksız yaşam tarzı, 
Olumsuz fizyolojik etki, Psiko-motor gelişime olumlu etki) olmak üzere altı kategori ve bu kategorilere ait 
alt kategorilere ulaşılmıştır. [Tartışma ve Sonuç:] Araştırma kapsamında yer alan soruları, katılımcılar farklı 
açılardan değerlendirerek cevaplandırmışlardır. Araştırmanın birinci sorusu olan “Size göre oyun nedir?” 
sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar, oyunu özellikle bilişsel gelişime olumlu yönde katkı sağlayan bir 
etkinlik olarak tanımlamalarıdır. Araştırmanın ikinci sorusu olan “ Size göre dijital oyunun tanımı nedir?” 
sorusuna, katılımcıların verdikleri cevapların literatürde yer alan tanımlarla uyuşmakla birlikte, katılımcıların 
dijital oyunlara yönelik tutumlarının da dijital oyunları tanımlamada etkili olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
dijital oyunu “bağımlılık” olarak değerlendirmeleri özellikle dikkat çekmektedir. Araştırmanın üçüncü sorusu 
olan “Size göre dijital oyunların çocuğun bilişsel/zihinsel gelişimine etkileri nelerdir?” sorusuna katılımcılar, 
oynanan oyunların içeriğine göre olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceğini belirtmişlerdir. Olumlu etkiler 
olarak daha çok “dil gelişimine katkı, strateji geliştirme” gibi örnekler verilirken, olumsuz etki konusunda 
“sürekli oyunu düşünme, bağımlılık” gibi örnekler vermişlerdir. Araştırmanın dördüncü sorusu olan “Size göre 
dijital oyunların çocuğun duyuşsal/duygu gelişimine etkileri nelerdir?” sorusunu ise katılımcılar, duyuşsal 
gelişime olumlu etkiler ( başarı duygusu, mutlu olma) ve olumsuz duyguların oluşumuna yol açma (şiddete 
eğilim, duygusuzlaşma) olmak üzere iki farklı açıdan cevaplamışlardır. Araştırmanın beşinci sorusu olan “Size 
göre çevrimiçi ve çevrimdışı dijital oyunların çocuğun sosyal gelişimine etkileri nelerdir?” sorusunu katılımcılar 
“Oyun ortamındaki olumsuz etkileşim, Sosyal izolasyon, Sosyal yaşama olumsuz yansıma, Sosyalleşme aracı” 
olmak üzere dört farklı kategori şeklinde değerlendirmişlerdir. Araştırmanın altıncı sorusu olan “Sizce dijital 
oyunların devinişsel/psiko-motor ve fiziksel gelişimine etkileri nelerdir?” sorusunu katılımcılar “Fizyolojik 
ihtiyaçların ertelenmesi, Sağlıksız yaşam tarzı, Olumsuz fizyolojik etki, Psiko-motor gelişime olumlu etki” 
olmak üzere dört farklı kategori şeklinde değerlendirmişlerdir. Son yıllarda yapılan, dijital oyunların çocuk 
gelişimine etkisine yönelik çalışmalarda, çocukların dijital oyunların olumsuz etkilerine maruz kalmalarını 
engellemede ebeveynlerin rolünün önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle, ebeveynlerin 
bu konu ile ilgili gerekli bilgileri kazanabilmeleri için çeşitli araç ve yöntemlerle bilinçlendirilmeleri 
gerekmektedir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan ebeveynlerin dijital oyunların çocuk gelişimine etkisine 
yönelik görüşlerinin literatürde yer alan araştırma sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğü ve dijital oyunların 
çocuğun bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor gelişim alanlarına etkisinin olumsuz yönde olduğu konusunda 
görüşlerin ağırlıklı olarak yer aldığı ancak bununla birlikte dijital oyunların özellikle bilişsel gelişim olmak 
üzere duyuşsal, sosyal ve psikomotor alanlara olumlu katkı sağladığı yönünde görüşlere de ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Ebeveyn, Görüş, Çocuk, Gelişim 
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SOSYAL ÇEVRE KONUSUNDA UYGULANAN PROJE YAKLAŞIMLI EĞİTİMİN DÖRT  
YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Duygu ÇETİNGÖZ

ABD’de okul öncesi dönemde sosyal bilgiler öğretim programının beş farklı alan (küresel eğitim, tarih, coğrafya, 
ekonomi ve güncel konuları) çatısı altında insan grupları ile ilgili bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında açık olarak ifade edilen tarih ve coğrafya konularının 
olduğu bir sosyal çalışmalar alanı yoktur. Ancak okul öncesi eğitim programının içinde örtük olarak tarih ve 
coğrafya ile ilgili birçok amaç yer almaktadır. Bu bağlamda sosyal çalışmalar alanından coğrafya eğitiminin 
temel bileşenlerini; konum, yer, insan-çevre etkileşimi, hareket ve bölge oluştururken, tarih eğitiminin ise 
şimdi ve uzun zaman önce, çocukların kişisel tarihi, yakın çevre ve yaşadıkları toplum, dünyadaki farklı 
kültürlerdeki insanlar, bilim ve teknolojideki keşifler oluşturmaktadır. Çocuklar doğdukları andan itibaren 
merakla kendilerini ve çevrelerini soru sorarak, dokunarak keşfetmeye çalışırlar. Daha sonra bu durum okul 
öncesi eğitim döneminde keşfederek öğrenme şeklinde sistematikleşmektedir. Çocukların bu doğal merakı proje 
yaklaşımı uygulamalarında onlara sosyal çevreyle ilgili bilgilerin kazandırılmasında avantaj sağlamaktadır. 
Çocuklar için önemli bir konun detaylı olarak keşfedilmesi olarak tanımlanan proje yaklaşımı, çocukların 
kendi sorularını yanıtlama ve dünya hakkında daha fazla bilgi edinmenin yollarını sunar. Günümüzde popüler 
bir yaklaşım olarak kullanılan ve uzun bir geçmişe dayanan, John Dewey’in eğitime ilişkin görüşlerini içeren 
proje yaklaşımı, çocuğun çeşitli kaynakları kullanarak grup içinde işbirliğine dayalı, derinlemesine araştırma 
ve inceleme yapma becerilerini geliştirmektedir. Proje yaklaşımı, çocuklar için anlamlı bir konunun çok yönlü 
olarak derinlemesine incelenmesi olarak da ifade edilebilir. Ayrıca proje yaklaşımı ile öğrenen çocuklar yaparak 
yaşayarak ve daha önce öğrendikleri bilgileri farklı alanlarda kullanarak daha kalıcı öğrenmeler sağlanmış 
olur. Böylelikle çocukların keşfederek öğrenmede kullandıkları doğal merak duygusu ve sosyal çevrenin 
keşfederek öğrenmeyle daha etkili öğrenilmesi proje yaklaşımı süreçlerinde birbiriyle örtüşen bir yapı içinde 
yer almaktadır. Aynı zamanda proje yaklaşımının çocuğun merak ederek öğrenmek istediklerini öğrenmesine 
olanak sağlayan özelliği ile sosyal çalışmalar alanı eğitiminde rastlanan ezbercilik anlayışının yerleşmesine 
engel olarak kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Çocukların okul öncesi eğitim döneminde 
özlerinde var olan keşfederek öğrenme becerilerinin korunmasında ve sosyal çalışmalar alanında etkili öğrenme 
becerilerinin geliştirilmesinde proje yaklaşımının olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde okul 
öncesi eğitim döneminde proje yaklaşımının kullanıldığı çalışmaların genellikle 5-6 yaş grubundaki çocuklarla 
yapıldığı, 4 yaş grubundaki çocuklarla yapılan çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle bu çalışmada proje yaklaşımının daha küçük yaş grubundaki çocuklarla çalışılmasının etkisini 
görmek amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim döneminde 4 yaş çocuklarına uygulanan 
proje yaklaşımlı eğitimin çocukların sosyal çevreye yönelik bilgi düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. 
Çalışma Grubu: Araştırmanın başlangıcında uygulama sınıfına kayıtlı olan 8 çocuk çalışma grubuna alınmıştır. 
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Ancak devamsızlığı olan ve çalışmalara yeterli katılımı sağlanamayan 2 çocuk çalışma grubundan çıkarılmıştır. 
Bu nedenle araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 güz yarıyılında İzmir Küçükyalı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin uygulama sınıfında eğitim görmekte olan 6 çocuktan oluşmaktadır. Çalışma grubunun 
seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu çalışmada önceden belirlenmiş ölçüt, proje yaklaşımının dört 
yaş grubundaki çocuklarla çalışılması olarak kabul edilmiştir. Çalışmada ölçüt olarak yaş alınmıştır. Yöntem: 
Araştırmada nitel araştırmalardan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada, öncesi-sonrası 
durum çalışmasının öncesinde, çocukların yaşadığım çevre temasına ait bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 
çocuklardan yaşadığı çevreye yönelik resim çizmeleri istenmiş ve bu temaya yönelik çocuklarla görüşme 
yapılmıştır. Bu biçimde bilgi düzeyleri ortaya konulduktan sonra proje yaklaşımıyla bu temaya yönelik 
eğitim verilmiştir. Sonrasında ise proje yaklaşımının etkililiğini değerlendirmek amacıyla tekrar çocuklardan 
yaşadığım çevre temasına yönelik resim çizmeleri istenmiştir ve bu temaya yönelik görüşme yapılmıştır. 
Öncesi ve sonrasındaki sonuçlar değerlendirilmiştir. Uzman görüşü alınarak geliştirilen görüşme formu 12 
sorudan oluşmaktadır ve aynı gün içinde ikiye bölünerek çocuklara uygulanmıştır. Resim değerlendirmesi için 
çocuklara “Yaşadığın yerde gördüklerinin resmini yapar mısın?” sorusu sorularak yaşadığı yere ilişkin çizimler 
yapmaları sağlanmıştır. Bu çalışmada veriler çocuklar ile yapılan görüşme ve çocukların çizdikleri resimlerin 
incelenmesi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırmalardaki geçerlik ve güvenirlik ilkelerine bağlı 
olarak analiz edilmiştir. Proje yaklaşımının uygulanması 14 gün sürmüştür. Haftada 2 gün yaklaşık 3 saat 
olmak üzere toplamda 42 saat sürmüştür. Çalışma öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmeler dahil olmak 
üzere 20 Ekim 2014 - 19 Aralık 2014 tarihleri arasında araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bulgular ve 
Yorum: Bu çalışmada bulgular bölümünde okul öncesi dönemde proje yaklaşımının uygulanmasının öncesinde 
ve sonrasında görüşme ve resimler yoluyla toplanan veriler analiz edilerek çocukların sosyal çevrelerine ilişkin 
bilgi düzeyleri ortaya konulmuştur. Bulgularda çocukların görüşme verileri ana temalar-alt temalar halinde 
tablolaştırılmış ve ön-son değerlendirmeler şeklinde yorumlanmıştır. Benzer bir biçimde resimler de yaşadığım 
çevre kavramlarına yönelik ön ve son çizimler olarak değerlendirilmiştir. Her iki yolla elde edilen sonuçlarda 
ana ve alt temalarda yaşadığım çevre kavramlarına (ailemiz, evimiz, mahallemiz, komşular, okulum, okuldaki 
kişiler, sınıfımız, İzmir vb.) yönelik artış olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda çocuklarla yapılan ön-
son görüşmeler ve çizimler arasında bilgi düzeylerinde olumlu değişim olduğuna yönelik veri toplanmıştır. 
Tartışma bölümünde elde edilen sonuçlar birbiriyle ilişkilendirilerek bütüncül olarak yorumlanacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Proje Yaklaşımı, Sosyal Çevre, Yaşadığım Çevre Teması 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA NORMAL İŞİTMEYE SAHİP ÇOCUKLARIN VE İŞİTME ENGELLİ  
ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Deniz Uğur CENGİZ, Zekeriya ÇALIŞKAN, Mehmet Kadir ERCAN, Furkan AKGÜL, Duran KOLCU

Çocuk açısından gelişimin en hızlı ve en kritik dönemlerinden olan erken çocukluk dönemi sıfır ile altı yaş 
arasını kapsayan bir dönemdir. Çocuk bu dönemde çevreyi daha çok duyuları temelinde tanır ve gelişimi bu 
sayede aşama kaydeder. Bu dönemde duyuların her birinin ayrı rol ve etkileri vardır. Bu duyular içerisinden 
işitme duyusu çocuğun çevre ile olan etkileşimi açısından önemli olmakla birlikte işitsel alana hitap eden 
etkinlikler sayesinde çocuk gelişimsel olarak desteklenmektedir. Bu işitsel uyaranların en zevklilerinden 
olan müzik çeşitli duyguları, düşünceleri ve izlenimleri sesler ve ritimlerle ifade etmeyi sağlayarak erken 
çocukluk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Zihin, kulak ve dilin korelasyonu ile beraber çocuklara müzik 
eğitimi verilir. Müzik; insanın kendine ait duygu ve düşüncelerini sesler aracılığıyla anlatmasını sağlayan bir 
sanattır. Kelimelerle anlatılamayan duyguları ve heyecanları hissettirecek, duyuracak türde düzenlenmiş sesler 
aracılığı ile başka ruhlara yansıtma sanatıdır. Bunun dışında müziğin insan yaşamında bireysel, toplumsal, 
kültürel, ekonomik, eğitimsel gibi bazı işlevleri vardır. Ritim ve ses olmak üzere iki ana unsurdan oluşan 
müziği; çocuğun anne karnından itibaren kavrayabilmesi, doğumundan sonra annesinin ninnilerine uygun 
ölçülü sesler çıkarabilmesi ve müzik parçasına uygun ritimde hareketler yapabilmesi müziğin erken çocukluk 
dönemindeki anlaşılabilirliğini arttırmaktadır. Çocukların müziğe daha anne karnındayken tepki verebilmesi 
ve sonrasında müziğe karşı ilgileri müzik eğitimcilerinin de dikkatini çekmiş ve çocuklara müzik eğitimi 
vermede; Kodaly Metodu, Orff Yaklaşımı ve Suzuki Metodu gibi farklı müzik eğitim yöntemleri ortaya 
çıkmıştır. Kodaly Metodu; çocuğun müzik eğitimine doğuştan itibaren başlanılması gerektiğini savunarak 
çocuklara temel müzik kavramlarını şarkı söyleme ve dans etme gibi yöntemlerle öğretir. Orff Yaklaşımı; 
çocuğun ritim duygusunun ve yaratıcılığının geliştirilmesini amaçlar ve 4-5 yaşındaki çocuğun çalabileceği 
rahatlıktaki ezgili-ezgisiz vurmalı çalgılar kullanılır. Suzuki Metodu ise; çocuğun doğuştan itibaren müzik 
dinlemesini sağlayarak kulağının eğitilmesi sonucu çalgı öğretimini kolaylaştırmayı esas alır. Normal bir 
çocukta müzik eğitiminin hedefleri arasında dil gelişimi, motor gelişimi, zihinsel gelişim, sosyal ve duygusal 
gelişim, yaratıcılık gelişimi gibi hedefler vardır. Literatür de normal işitmeye sahip bir çocuğun aldığı müzik 
eğitiminin ruhsal, kültürel, sosyal, psiko-motor ve bilişsel yönden çocuk gelişimine katkıda bulunduğunu 
göstermektedir. İşitme engelli çocuklara etkin bir müzik programı oluşturmak için müzik algısının temellerinin, 
çocuğun müzik eğitiminin erken yıllarında oluşturulması gereklidir. Çocuklar; müzik dinlerken susmayı, 
dikkatini müziğe vermeyi, arkadaşları müzik dinlerken sessiz kalarak onlara saygı göstermeyi de müzik 
eğitimi sırasında öğrenir. Farklı alanlarda kullanılabilen müzik işitme engelli bireylerin eğitimi açısından da 
önemli bir araçtır. İşitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum ve en önemlisi iletişimdeki görevlerini gerektiği 
şekilde yerine getirememesi sonucu oluşan işitme engelinin rehabilitasyonu açısından da müzik önemli bir 
araçtır. Normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi erken çocukluk dönemindeki işitme engelli çocukların 
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eğitiminde müzik kullanılmaktadır. İşitme engelli çocukların büyük bir bölümünde farklı derecelerde işitme 
kalıntısı bulunmaktadır. Bu durum dikkate alındığında işitme engelli kişilerin de müziği duyabilen bir kişi kadar 
tecrübelenip bu durumdan zevk alacağı söylenebilir. İşitme eğitiminin hedefi, çocukta zaten var olan bu işitme 
kalıntısını zeka ve işitmesindeki ilerlemeyle birleştirip işitme dikkatini çoğaltmaktır. Bu amaç için; trampet, 
odyometre, diyapazon, orff takımı, çeşitli düdük, şak şak, davul, çeşitli zil, çan, piyano, en az on beş kulaklıklı 
grup işitme cihazı, kaynana zırıltısı, kağıt düdükler, iç içe giren silindir ve küpler, doktorların kullandıkları 
dinleme aleti, mikrofon, megafon, gibi aletlerden yararlanılabilir. Sesleri çoğu bireyin işittiği biçimde işitme 
kabiliyetinden fakir olan işitme engelli bireyler, ses bilgilerini duyan insanlardan ses titreşimlerinin dokunma 
yolu ile algılanması gibi daha farklı yollarla alırlar. İşitme engeli olan çocuklarda uygulanacak olan müzik 
eğitimi ve müzik tedavi yöntemleri işitme engeli olan çocuklara verilen işitme eğitimine arka çıkacak, onların, 
estetik düşüncelerini, işitsel algılarını, dengelerini sağlayabilme yeteneklerini geliştirecektir. Bunun yanında 
disiplinli bir fiziksel aktiviteye girebilmelerini, iletişim yeteneklerini iyileştirmelerini, sese yönelik olayları 
algılayabilme yeteneklerini, konuşmalarını, dokunsal uyarılarını, kendi farkındalıklarını, sosyal etkileşimlerini 
ve temel yeteneklerini öğrenmelerinde ki zorlukları azaltmalarını destekleyecektir. Çocukların söyledikleri 
şarkılar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sözcükleri takip etmeleri ve şarkı içindeki vurgulamalardan 
dolayı şarkıda ritim ve ses tonundan ziyade sözcükleri öğrenmede çocukların başarılı oldukları tespit 
edilmiştir. Ayrıca Cochlear İmplant kullanan çocuklarda müzik bu anlamda, çocukların konuşma esnasında 
yaptıkları segmental ile suprasegmental üretim yanlışlarının onarılmasında, konuşma derslerinde kazandıkları 
becerilerin güçlendirilmesinde ve yeniden kazandırılmasında önemli bir yeri vardır. İşitme engelli çocuklarda 
yapılan müzik eğitimi uygulamaları normal işiten çocuklar ile aynıdır ve bunu işitme engelli çocuk açısından 
pozitif bir durum olarak değerlendirilir. Bu açıdan baktığımızda müzik eğitimi işitme engelli çocukların 
hayatlarında doğrudan etkili olabilmektedir. İşitme engelli bireylerle çalışan eğitimci ve uzmanların müziğin 
işitme engeli konusundaki farkındalıklarının arttırılması yararlı olabilir. İşitme engelli bireylerin eğitim 
aldıkları ortamlarda müziğin öğretimsel olarak kullanımı desteklenebilir. İşitme engelli bireylerle çalışan 
eğitimcilerin müzik eğitimcileri ile ortak çalışmalara yönelmeleri yararlı olabilir. Bunun yanında işitme engelli 
bireylerin ailelerinin de müziğin etkileri konusunda farkındalıklarının arttırılması bu çocuklar açısından 
katkı sağlayabilir. İşitme engelli çocukların enstürman çalmaları yönünde desteklenmeleri de önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Müzik Eğitimi, İşitme Engelli Çocuklar
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0-1 YAŞ İNFANTLARIN BESLENME ÖZELLİKLERİNE GÖRE MALNUTRİSYON  
DERECELERİNİN BELİRLENMESİ

Sevin ALTINKAYNAK, Sümeyra TOPAL, Sinem Yalnızoğlu ÇAKA, Dilek MENEKŞE, Nursan ÇINAR

Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede yapılan epidemiyolojik araştırmalarla ilk altı ay sadece anne sütü 
ve yeterli süre verilmesinin bebeğin büyüme ve gelişmesindeki olumlu etkileri gösterilmiştir. Anne sütündeki 
bu olumlu etki içerdiği biyolojik bileşenlerle sağlanır. Biyolojik bileşenler sağlıklı olma ve infantın ayına uygun 
büyüme ve gelişimini sağlayan büyüme faktörleri ve immünolojik faktörlerdir. Formüla ile beslenen bebekler, 
anne sütü ile beslenen bebeklere göre daha çok kilo alırlar. Ancak bu büyüme doğal değildir. Anne sütünün tek 
başına altı ay, altı ay civarında tamamlayıcı beslenme ve yeterli süre anne sütü verilmemesi, beş yaştan küçük 
çocuklardaki ölümlerin üçte birine neden olan malnütrisyonda risk faktörlerindendir. Basit antropometrik 
ölçümlerle infantın beslenme durumu ve malnütrisyon derecesi belirlenir. Ağırlık, boy ve basit antropometrik 
ölçümler ve bunların yorumlanması beslenmenin değerlendirilmesinde objektif ve kantitatif yöntemler olup 
erken dönemde hafif ve orta derecedeki malnütrisyon tanısında çok önemlidir. Çünkü ağır malnütrisyonlu 
olguları tanımak kolaydır. Bu araştırma, 0-12 aylık infantların beslenme özelliklerine göre malnutrisyon 
derecelerini beirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Sakarya Ünversitesi Mediko Sosyal Merkezine 2004-2016 
tarihleri arasında, başvuran toplam 829 olgu arasından 0-12 aylık 227 çocuğa ait kayıtlar retrospektif olarak 
incelendi. Doğum ağırlığı 2500 gr’ın altında olan, preterm , konjenital anomaliye ve kronik bir hastalığa sahip 
olan bebekler malnütrüsyon gelişimi yönünden risk faktörü olduğu için çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada 
çocukların beslenme özellikleri, ağırlık ve boyları kaydedildi. Yaşa göre ağırlık(Gomez sınıflarılması): 
(ölçülen ağırlık: yaşa-cinsiyete göre medyan ağırlık)x100 formülü ile hesaplandı. Yaşa göre ağırlıkları %90-
110 arasında olanlar normal, % 75-89 arasında olanlar hafif, % 60-74 arasında orta ve %60’ın altında olanlar 
ağır malnütrisyonlu olarak kabul edildi. Beslenme özellikleri ( Anne sütü, formüla ve karışık beslenme) ile 
malnütrisyon derecesi arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 
7.10±3.97 ay olup (min:1, max:12), 96 (%42.3)’u kız, 131 (% 57.7)’i erkek idi. Çalışmada toplam anne sütü 
alım süresi ortalaması 6.14±3.88 (min:0, max:12) idi. Olguların %35.2’si (n=80) ilk 6 ay sadece anne sütü 
alırken, %23.3’ü (n=53) anne sütü+formüla mama, %41.5’i (n=94) ise anne sütü +tamamlayıcı beslenmekte idi. 
Gomez sınıflamasına göre olguların %17.2’sinde (n=39) hafif-orta düzeyde malnütrisyon saptandı. Olguların 
%82.8’i ise (n=188) normal tartıda idi. Anne sütü alım süresi azaldıkça malnutrisyon oranının istatistiksel 
olarak anlamlı derece yüksek olduğu saptandı (X2=6.180, p=0.04). Tartışma ve Sonuç : Büyüme ve gelişme, 
çocuk sağlığının önemli bir göstergesidir. İnfant döneminde anne sütü ve zamanında kaliteli tamamlayıcı 
beslenme sağlık, ideal büyüme ve gelişme için esastır. Büyümenin değerlendirilmesi malnütrisyon riski olan 
çocuğun erken tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Malnütrisyonu önlemek, özellikle polikliniklere 
getirilen çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi ile mümkündür. Basit antropometrik ölçümlerle 
nutrisyonel tarama nadiren yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde, malnutrisyon oranlarının yüksekliği 



410

yetersiz anne sütü alım süresi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda da olguların toplam anne sütü alım süresi 
6.93±5.31 olup, %17.2’sinde hafif-orta düzeyde malnutrisyon saptanmıştır. Sonuç olarak, çocuk izleminde 
malnutriyonu önlemek amacıyla annelerin bilinçlendirilmesine, anne sütünün infant beslenmesindeki yeri 
ve önemi vurgulanarak alımının teşvik edilmesine, kaliteli tamamlayıcı beslenmenin öğretilmesine ve konu 
ile ilgili eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik girişim ve politikalara önem verilmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnfant, Beslenme, Anne Sütü, Malnütrisyon
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜNE (HPV)  
İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

Fatma BAŞAR, Sevil ÇİÇEK, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM

Human Papilloma Virus (HPV) zarfsız bir DNA virüsü olup, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların içinde en 
yaygın olanlarından biridir. Enfekte bölgelerin birbirine teması ile de bulaşan HPV’nin 200’den fazla tipi 
bulunmakta olup serviks kanserine en sık neden olan tiplerin, tip 16 ve tip 18 olduğu bilinmektedir. Kadınlarda 
meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen serviks kanseri, kanserden ölüm nedenlerine bakıldığında da 
ikinci sırada yer almaktadır. HPV enfeksiyonu ve ilişkili hastalıklarda mortalite ve morbidite oranını azaltmak 
amacıyla HPV’den primer korunma önemlidir. HPV’den primer korunma, enfeksiyon oluşmaması için, seksüel 
risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve profilaktik aşı uygulanmasını içermektedir.2006 yılından itibaren iki 
HPV aşısı ruhsat olarak kullanıma sunulmuştur. HPV aşıları Ağustos 2008 itibariyle 100’den fazla ülkede 
lisans olarak kullanıma sunulmuştur. ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa, İsrail olmak üzere birçok 
ülkede rutin aşı takvimine girmiştir. Ülkemizde kuadrivalan aşı 2007 yılında, bivalan aşı ise 2008 yılında 
ruhsat almıştır. Fakat HPV aşısı henüz Türkiye ulusal aşı takviminde yer almamaktadır. ABD’de National 
Cancer Institute’un HPV aşısı uygulama önerileri rutin aşılamanın 11-12 yaşlarında yapılması (en erken 9 
yaş) ve 13-26 yaşları arasındaki genç kızlar ve kadınların da aşılanması yönündedir. Özellikle bu aşıların 
cinsel aktiviteye başlamadan önce uygulanmasının, koruyucu etkinliği artırdığı belirtilmektedir. Ancak mevcut 
HPV aşıları, HPV ile ilişkili hastalık yükünü önemli derecede azaltmakla birlikte, virüsun tüm tiplerine karşı 
koruyucu değildir. Dünyada tahminen her yıl 30 milyon yeni genital HPV vakası tanınmakta ve doğurgan 
yaştaki popülasyonun %75’i genital HPV ile enfektedir. Enfeksiyon en sık 25 yaş altı kadınlarda görülür ve 
yaşın artması ile enfeksiyon sıklığında bir azalma meydana gelir. Ülkemizdeki HPV sıklığı Avrupa ve Kuzey 
Amerika gibi ülkelerdeki değerleri¬n altındadır. Ancak ilk cinsel ilişki yaşının giderek düş¬mesi, birden çok 
cinsel eş, sigara içme, korunmasız cinsel ilişkide bulunma gibi risk etmenlerinin ergenlerde giderek artması, 
bu yaş grubunun cinsel yolla bulaşan hastalık riskinin artmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ise 
bu yaş grubundaki gençlerin HPV ve ilişkili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Güvenç ve 
arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışmada; hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin HPV ve ilişkili bilgilerinin 
önemli derecede düşük olduğu görülmüştür. Çetin ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada da (2014) 
13-18 yaş arası ergen kızların HPV ve aşısına ait bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle 
toplumun sağlığı için hem önemli derecede risk altında olan hem de bilgi düzeyleri yetersiz olan ergenlerin 
HPV hakkında bilgilendirilmesi önem kazanmaktadır. AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin 
human papillomavirüsü ve aşısına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
planlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmamız tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmamızın evrenini Dumlupınar Üniversitesi 
Kütahya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 1. ve 4. sınıfa kayıtlı 312 öğrenci, örneklemini 
ise çalışmaya uygulamanın yapıldığı gün okulda olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 216 öğrenci 
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oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 
öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine, Human Papilloma Virüsüne ve aşısına ilişkin sorulardan 
oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 istatistik programı kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde sayı, yüzde ve İndependent- Samples T testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin %50’si (n=108) 1.sınıf, %50 si (n=108) 4.sınıftır. Öğrencilerin 
yaş ortalaması 20,66 olup, %79,6’sı kız, %20,4’ü erkektir. %95,8’i bekar iken, %85,2’sinin sosyal güvencesi 
vardır. Öğrencilerin %67,1’nin annesi, %55,6’sının da babası ilköğretim mezunu iken, %81.9’unun annesi ev 
hanımı, %28.2’sinin babası iççidir. %90.7’sinin anne ve babası evli ve birlikte yaşamaktadır. %69.9’unun gelir 
durumu ise orta düzeydedir. Öğrencilerin %56.9‘u yurtta kalmakta, %54.2’sinin de en uzun süre yaşadığı yer 
il merkezidir. %13,9’u ise sigara kullanmaktadır. Öğrencilerin %75’inin aile içerisinde cinsellikle ilgili bilgiler 
konuşulmamaktadır. %74.1’i cinsel sağlık ile ilgili bilgi sahibi ve bunların %22.2 si bu bilgiyi öğretmen/
hocalarından almıştır. Öğrencilerin %75.9’u cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olduğunu, 
%49.5’i cinsel sağlık ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %67.6’sı 
HPV’yi duyduğunu, %47.7’si bu konu hakkında bilgi aldığını ve %33.3’ü bu bilgiyi okul eğitimlerinden 
aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin 26.9’ü HPV’nin hangi yolla bulaştığını, %35.6’si HPV’nin kimlerde 
görüldüğünü ve %55.6’sı kansere neden olup olmadığını, %56’sı HPV aşısının olup olmadığını, %49.5’sı 
HPV için uygun yaş aralığını, %77.8’si HPV aşısının kaç doz yapıldığını bilmemektedir. Öğrencilerin %98.6 
‘sı HPV aşısı yaptırmamıştır ve %76.9’u HPV hakkında bilgi edinmek istediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin 
formdan aldıkları bilgi düzeyi puan toplamı 4.88±0,21dir. 1.sınıfların bilgi düzey puan toplamları 3,25±0.27 
iken; 4.sınıfların 6,51±0,24 olarak hesaplanmıştır. 4.sınıf öğrencilerinin bilgi düzeyi puan toplamları 1.sınıflara 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin HPV ve aşısına yönelik 
sorulardan oluşan bilgi formundan aldıkları puan toplamları ile yaşadıkları yer, gelir düzeyi ve cinsel sağlık ile 
ilgili konuların aile içinde konuşulma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 
Ailesi ile kalan öğrencilerin ve gelir düzeyi iyi olan öğrencilerin bilgi puan toplamları daha yüksektir. Aile 
içinde cinsel sağlık ile ilgili konuların konuşulduğunu ifade eden öğrencilerin de bilgi puan toplamları daha 
yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin HPV ve aşısına yönelik sorulardan oluşan bilgi formundan aldıkları puan 
toplamları ile cinsel sağlık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili bilgisi olma ve daha önceden HPV 
ile bilgi alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) Cinsel sağlık ve cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlar ile ilgili bilgisi olan ve daha önceden HPV hakkında bilgi alan öğrencilerin 
bilgi formundan aldıkları puan toplamı anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyeti, 
medeni durumu, anne, baba eğitim durumu, anne, baba mesleği arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır (p>0.05) SONUÇ: Öğrencilerin yarısından fazlasının ailesinde cinsel sağlık ile ilgili bilgilerin 
konuşulmadığı ve yarıya yakının cinsel sağlık ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun 
için de ailelerde farkındalık yaratarak cinsel sağlık hakkında eğitim almaları ve bu konuları çocukları ile 
konuşabilmeleri konusunda teşvik edilmeleri önerilmektedir. Öğrencilerin %55.6’sı HPV’nin kansere neden 
olup olmadığını, %56’sı HPV aşısının olup olmadığını, %49.5’sı HPV için uygun yaş aralığını, %77.8’si 
HPV aşısının kaç doz yapıldığını bilmemektedir. Buna göre; öğrencilerin HPV ve aşısına yönelik bilgi 
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düzeylerinin yetersiz olduğu ancak öğrencilerin %76.9’u HPV hakkında bilgi edinmek istediği görülmektedir. 
Sonuç olarak hemşirelik öğrencileri, hem geleceğin sağlık personeli olmaları, hem de HPV enfeksiyonu ve 
ilişkili komplikasyonlar açısından risk grubunda olmaları açısından, HPV enfeksiyonu ve aşıları konusunda 
yeterli bilgiye sahip olması gereken önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, HPV ve 
aşısının tanıtılması ve gerekli önlemlerin alınması için okullarda uygun eğitim programlarının planlanması 
ve eğiticilerin HPV hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilmesi ile farkındalığın artırılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüsü(Hpv), Bilgi Düzeyi, HPV Aşısı
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GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI VE DANIŞMANLIK

Mukaddes TURAN MİRAL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Gebelikte İlaç Kullanımı; Gebelik süresince ilaç kullanımı hem annenin, hem de fetüsün sağlığını yakından 
ilgilendiren önemli bir konudur. Tipik bir gebe, multivitamin ve demire ek olarak 1 ila 3 adet daha ilaç 
kullanmaktadır. Birçok ilacın potansiyel teratojenik etkisi henüz ortaya konulamadığı için gebelikte ilaç 
kullanımının dikkatlice ele alınmalıdır. Kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin; planlı 
gebeliklerin yaygınlaştırılması açısından aile planlaması danışmanlığı, kadınların bilinçlendirilmesi açısından 
prekonsepsiyonel eğitimin önemi, ilaç kullanımının gerçekleşmesi durumunda ise kadının bilgilendirilmesi, 
gerekli durumlarda ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi ve stres yönetimi konusunda kadına destek olmalıdır. 
Eğitim, danışmanlık ve yönlendirmede görev alacak personelin bu alandaki bilgilerinin geliştirilerek 
güncellenmesi gerekmektedir. Bu derlemede gebelikte ilaç etkileşimi, ilaç sınıflama sistemleri ve danışmanlık 
ele alınmıştır. Gebelikte İlaç Etkileşimi: Vücut gebeliğe uyum sağlarken bazı değişimler oluşmaktadır. Bu 
değişimler ilaç metabolizmasını etkilemektedir. Gebeliğin ilk 5 ayında gerçekleşen plazma hacmindeki 
%30’luk artış, plazmadaki ilaç konsantrasyonunu azaltmaktadır. Plazma proteinlerindeki azalma yüksek 
oranda proteinlere bağlanan ilaçların toplam plazma konsantrasyonunu azaltmaktadır. Gebelikte karaciğer 
metabolizmasında ve renal kan akımında da bazı ilaçların farmakokinetiğini etkileyen değişiklikler 
olmaktadır. Bu nedenle daha önce saptanmış olan tedavi aralıkları gebelikte uygun olmayabilir, uygun dozaj 
ayarlaması yapılmalıdır. Gebelere verilen tüm ilaçların, farklı oranlarda da olsa, fetusa geçtiği kabul 
edilmektedir. İlaçların fetus üzerindeki etkilerini belirleyen özellikler; ilacın tipi, dozu, alınma sıklığı, plasenta 
ve anne sütüne geçişi, ilacın dağılımı, metabolizması, boşaltımı, diğer ilaçlarla birlikte alınıp alınmadığı, her 
fetusun ilaca olan cevabı, fetusun yaşı, annenin sağlığı ve beslenmesidir. Ayrıca ilacın gebeliğin kaçıncı 
trimesterinde kullanıldığı da önem taşımaktadır. İlk trimesterde özellikle mutajenik ve teratojenik etki 
gösteren ajanlardan kaçınılmaktadır. Son trimesterde fetusun metabolizması üzerine etki ederek neonatal 
sorunlara yol açabilecek ilaçlar bilinmesi önemlidir. Erken gebelik ya da “preimplantasyon” döneminde (1. 
hafta - 2. hafta) bir maruziyet söz konusu ise bu durum ya gebeliğin sonlanması ile sonuçlanır ya da bir etki 
görülmez. Gebeliğin 3. hafta ve 9. haftalarına denk gelen bu dönemdeki maruziyetler, önemli yapısal 
bozukluklar ve organ anomalileri ile sonuçlanabilir. Bu dönem teratojen etkiye en hassas olunan dönemdir. 
Fetal donemdeki teratojen maruziyetleri ise minor malformasyonlar, büyüme geriliği ve fonksiyonel 
bozukluklara neden olabilmektedir. Gebelik Döneminde İlaç Kullanımına İlişkin Sınıflandırma Sistemleri: 
Tüm doğumların yaklaşık %2-3’ünde majör, %9’unda minör konjenital malformasyonlar ortaya çıkmaktadır. 
Bunlarda ilaçların rolü fazla değildir. Malformasyonların %25’inin genetik ya da kromozomal anomalilere, 
%10’unun ilaçlar da dahil olmak üzere çevresel faktörlere bağlı olduğu, %65’inin etiyolojisinin saptanamadığı 
gözlenmiştir. Bilinen teratojenler bile mutlak olarak anomaliye yol açmaz, bu nedenle teratojenisitenin 
mekanizması açık değildir. Bu durum farmakolojik zeminde bir ilacın konjenital malformasyonlara yol 



415

açacağını öngörmeyi zorlaştırmaktadır. Gebelik döneminde ilaca maruz kalan kadınlara danışmanlık hizmeti 
verecek olan sağlık personelinin ilaçla ilgili bilgiye ulaşmasındaki güçlükler, elde edilen bilginin 
yorumlanmasındaki zorluklar göz önünde bulundurularak ilaçların gebelik döneminde kullanımına dair bir 
sınıflandırma sistemine ihtiyaç duyulmuştur. İlaçların fetüs üzerinde bilinen veya şüphe edilen yan etkileri 
konusunda çeşitli sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları; O Amerika Birleşik Devletleri 
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), O Avustralya İlaç Değerlendirme Komitesi (ADEC) O İsveç sınıflama sistemi 
(FASS) O Teratojen Bilgi Sistemi (TERIS) Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA): ilaçların gebelikteki 
etkilerine dair gerçekleştirilmiş olan deneysel hayvan ve insan çalışmalarının sunulma biçimine bir 
standardizasyon getirme çabası olarak ortaya çıkmıştır. Üreticilerin sistemik olarak emilime uğramayan ya da 
fetüs üzerine olumsuz etkileri olmadığı kesinlikle bilinen tüm ilaçlar dışındaki ilaçlar için prospektüste FDA 
gebelik risk kategorileri bulundurmaları zorunlu tutulmuştur. Bir ilaç için ürün üreticisi tarafından literatürde 
risk faktörü tanımlanmış ise yanında “M” kısaltması bulunmaktadır. Tablo 1. FDA Gebelik Risk Kategorileri 
KATEGORİ TANIMI A Gebelerde yapılan kontrollü çalışmalarda ilacın ilk üç ayda fetüste teratojenik etki 
riskinin olmadığını göstermiştir. (Prenatal vitaminler) B Hayvanlarda yapılan çalışmalar ilacın fetüste 
teratojenik etki yapma riskinin olmadığını göstermesine karşın insanlarda yapılan kontrollü çalışmalar yoktur 
ya da hayvanlarda yapılan çalışmalar fetüste teratojenik etki riskini göstermesine karşın insanlarda yapılan 
kontrollü araştırmalarda fetüste teratojenik etki riski bulunamamıştır. (Penisilinler) C Hayvanlarda yapılan 
araştırmalarda ilacın teratojenik etki riski saptanmasına karşın gebelerde yapılan kontrollü araştırmalar yoktur 
ya da hayvanlarda ya da gebelerde bu konuda yapılmış araştırmalar bulunmamaktadır. D Fetüste teratojenik 
etki yapma riskinin kesin kanıtları bulunmakla birlikte yaşamı tehdit eden hastalıklarda daha güvenli ilaçların 
kullanılamaması ya da etkisiz olması durumunda gebelerde kullanılabilecek ilaçlardır.(Karbamazepin ve 
fenitoin ) X Hayvanlarda ve insanlarda yapılan araştırmalarda teratojenik etki riski kesin olarak kanıtlanmış 
ve teratojenite riski yararlarından daha fazla olan ilaçlardır. Gebelik sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır. 
(İsotretinoin) Yapılan bazı çalışmalar ile sınıflandırma sistemleri arasında bazı ajanların sınıflandırılmasında 
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Addis ve ark. tarafından 2000 yılında yapılan çalışmada FDA, ADEC ve 
FASS risk sınıflama sistemleri karşılaştırılmış, aralarında ilaçların sınıflandırılması açısından farklılıklar 
bulunmuştur. 236 ilacın sadece 61 tanesi (%26) bütün sınıflandırma sistemlerinde aynı risk sınıflandırma 
kategorisinde yeralmıştır. Tablo 3. FDA Ve ADEC Arasında Bazı Ajanların Sınıflandırılmasındaki Farklılıklar 
FARMASÖTİK AJAN AVUSTURALYA (ADEC) ABD (FDA) Acetaminophen/Paracetamol A B 
Acetylsallcylic acid/Aspirin C D Amoxicillin A B Amoxicillin with clavulanic acid B1 B Cefotaxime B1 B 
Diclofenac C C İsotretinoin X X Leflunomide X X Loperamide B3 B Paroxetine C D Phenytoin D D 
Rifampicin C C Thalidomide X X Tetracycline D D Triamcinolone (skin) A C FDA tarafından yapılan 
açıklamada yalnız risk kategorizasyonlarının değerlendirmede yetersiz kalacağı, bununla birlikte gebeye özgü 
bir klinik değerlendirme ile risk özetinin mevcut verilerle metin şeklinde anlatılması gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 29 Mayıs 2008’de Amerikan Resmi Gazetesi’nde yayınlanan yönetmelikle, FDA, ilaçların 
gebelik ve emzirme dönemindeki risklerine dair yeni bir anlatım metoduna geçileceğini, bu anlatımın 
“öyküleştirilmiş” şekilde olacağını, metnin risk özeti, klinik olarak göz önüne alınması gereken durumlar ve 
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veriler gibi alanlara ayrılacağını duyurmuştur. Tablo 4. Gebelikte İlaç Maruziyetine Dair FDA Tarafından 
Kabul Edilen Yeni Anlatım Modeli Başlıklar Kapsam Gebelik kayıt sistemi ifadesi İlacın gebelikteki maruz 
kalımına dair mevcut bir kayıt sistemi ya da çalışma var ise kaydolmak isteyen gebeler için iletişim bilgileri 
Gebeliğe dair bazal risk ifadesi “Tüm gebeliklerde ilaç kullanımından bağımsız olarak belirli bir oranda 
doğum defekti, kayıp ya da diğer istenmeyen sonuç riskleri bulunmaktadır. Aşağıdaki fe¬tal risk özeti A 
ilacının gelişimsel anormallikleri bu bazal riskin ne kadar üzerine çıkarma potansiyeli olduğunu 
tanımlamaktadır.” gibi bir ifade yer alacaktır. Fetal risk özeti Bu bölümde mevcut veriler üzerinden ilacın 
insanlarda gelişimsel anormallikleri ne ölçüde arttırabileceği karakterize edilecektir. İlaçların hangi yol 
(sistemik, topikal vb.) ile kullanıldıkları da gözönüne alınacaktır. Klinik değerlendirmeler Bu bölümde 
aşağıdaki konularda bilgiler olacaktır. • İstemeden maruz kalım (gebelik henüz öğrenilmeden önceki maruz 
kalımlar) • Gebelere yönelik reçeteleme kararları - İlacın kullanılacağı hastalığın gebe ve fetüs üzerindeki 
riskleri - Gebelikte doz ayarlanmasına dair bilgiler - Gebelikte sıklığı artan ya da gebeliğe özgü anneye ait 
istenmeyen etkiler - İlaca maruz kalım dozu, zamanı ve süresinin etkileri - Olası yenidoğan komplikasyonları 
ve müdahale yöntemleri • İlacın doğum esnasındaki etkileri Veriler İnsan Ve Hayvan Verileri, İnsan Verileri 
Önce Olacak Şekilde Gösterilecektir. • Çalışmanın Tipi, Maruz Kalıma Dair Bilgiler (Doz, Süre, Zaman) Ve 
Fetüste Tanımlanmış Herhangi Bir Gelişimsel Anormallik Ya Da Diğer İstenmeyen Etkiler • Pozitif Ve 
Negatif Tecrübeleri Kapsayan İnsan Verileri, Çalışmaya Alınan Olgu Sayısı Ve Çalışmanın Süresi • Çalışılan 
Türleri Ve Çalışılan Dozu İnsan Dozu Eşdeğerinde Tanımlayan Hayvan Verileri Danışmanlık: Teratojenite 
riskinin az olarak değerlendirilmesi fetusun konjenital malformasyon veya toksisite riskini artırabileceği gibi, 
aşırı olarak değerlendirilmesi ise istenen bir gebeliğin sonlandırılmasına veya annenin var olan yüksek 
morbiditeli bir hastalığının yetersiz tedavi edilmesine yol açabilir. Teratojenite bilgi servisi (TBS) 
faaliyetlerinin önemli bir kısmını hekimlere ya da gebelere verilen teratojenite danışmanlığı oluşturmaktadır. 
Danışmanlık temelde bir risk iletişimidir. Amaç gebeye riski mevcut verilerin ışığında doğru bir şekilde 
anlatabilmek ve daha da önemlisi bu konuyu doğru bir şekilde anlayabilmesini sağlamaktır. Danışmanlık 
hizmetinde esas olan risk iletişiminin sağlanabilmesidir. Bu nedenle öncelikle gebe ve sağlık personelinin 
görüşme yapabileceği uygun bir ortama ihtiyaç vardır. Gebenin kaygısının giderilmesi önemlidir. Risk 
iletişiminde; yapılan danışmanlığın türü, verilen bilgilere ne şekilde ulaşıldığı, genel risk 
kategorizasyonlarında ilacın ya da etken maddenin yeri, varsa kısaca literatür özeti, doz-süre-dönem 
üçgeninde ve literatür değerlendirmesine göre bir “risk artışı” olup olmadığı anlatılıp gebeliğin devamında ne 
gibi değişiklikler, önlemler önerildiği açıkça belirtilmelidir. Gebenin verilen bilgileri anladığından emin 
olmak için sorular yöneltilmeli, aklındaki soruları sorması sağlanmalıdır. Görüşme sonunda verilen tüm sözlü 
bilgiler yazılı olarak da gebeye verilmelidir. Sonuç: Gebelikte ilaç kullanımı hem anne hem de bebek sağlığı 
için önemli olup, sağlık personelinin bu konuda bilinçli olması, bilgilerini güncellemesi, gebe ve ailesini 
doğru bilgilendirip, gerekli durumlarda uygun teratojenite bilgi servislerine yönlendirmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, İlaç, Danışmanlık, İlaç Sınıflama Sistemler 



417

ÇOCUK SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Ayşe YÜCESAN, Oya Nuran EMİROĞLU

Halk Sağlığı Hemşireliğinin tarihsel gelişimine bakıldığında; köklerinin İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1880’ li yıllara dayandığı ve hasta çocuk ev ziyareti izlemine dayalı gelişme gösterdiği 
bilinmektedir. Günümüzde ise halk sağlığı hemşireliği toplum sağlığının geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir 
ve bu rolünü gerçekleştirirken toplum içinde her yaş grubunu özellikleri doğrultusunda ele alarak aile ve birey 
odaklı hizmet vermektedir. Literatürde halk sağlığı hemşiresinin ev ziyareti ile verdiği hizmetin sonucunda 
çocuk sağlığının geliştirildiğini ve olumlu sağlık sonuçlarının elde edildiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır. 
Bu çalışmada ülkemizde halk sağlığı hemşireliği lisans eğitim programı özelinde halk sağlığı hemşirelerinin 
çocuk sağlığının geliştirilmesi rolüne nasıl hazırlandıklarının evrensel mesleki durumla karşılaştırması 
yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Halk Sağlığı Hemşireliği lisans programının hedefleri ve uygulamaları ele alınmış, evrensel mesleki durumla 
karşılaştırma yapabilmek için Pub-Med veri tabanından “ev ziyareti, çocuk sağlığının geliştirilmesi, halk sağlığı 
hemşireliği” anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilen araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş 
ve karşılaştırmalı-analiz yapılmıştır. Bulgular: Halk sağlığı hemşireliği lisans programlarında dördüncü yılın 
son döneminde yer almakta ve bu mesleki ders sonrası hemşire öğrenciler mezun olmaktadırlar. Halk sağlığı 
hemşireliği dersi öncesi öğrenciler üçüncü sınıf mesleki dersleri içinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 
ve doğum-kadın hastalıkları hemşireliği gibi iki mesleki ana ders ve uygulaması kapsamında çocuk-adölesan-
kadın ve doğuma ilişkin bilgi ve beceri kazanarak son dönem halk sağılığı hemşireliği dersine geçmektedirler. 
Halk Sağlığı hemşireliği lisans dersi içerisinde ev ziyaretinin nasıl yapılacağı, ev ziyaretinde aile sağlığının 
nasıl değerlendirileceği, ev ziyareti ile hizmet sunumunun avantajları özetle ev ortamı ve çevresi ile birlikte 
aile bütünü holistik görüş doğrultusunda ele alınarak sağlık açısından değerlendirilmektedir. Toplanan bu 
verilerin analizi ile konulan hemşirelik tanıları doğrultusunda, aile odaklı hemşirelik girişimleri hemşirelik 
süreci ve bakım planı ile ele alınmaktadır. Benzer bir şekilde holistik görüş doğrultusunda aile içinde yer alan 
her birey kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte ve bu kez birey için hemşirelik tanıları konularak hemşirelik 
bakımı planlanarak yürütülmektedir. Bu uygulama için öğrencileri kapsamlı çocuk sağlığını değerlendirme 
formlarında yararlanarak veriler toplamakta, her çocuğu hemşirelik bilgi yapısı içinde değerlendirmektedir. Bu 
verilerin sonucunda konulan hemşirelik tanıları doğrultusunda çocuk; aşılama hizmeti, büyüme ve gelişmesi, 
beslenme, anne-baba-kardeş ilişkileri ayrıca ev içi ve dışındaki sağlık riskleri ele alınarak çocuk sağlığının 
geliştirilmesi yönünde hizmet sunulmaktadır. İlgili literatüre bakıldığında ise sağlık bakım maliyetlerinin ve 
sağlıkta eşitsizliğin giderek artması nedeniyle özellikle birinci basamak aile sağlığı hizmetleri kapsamında; 
anne ve çocuklara yönelik sağlığı geliştirici ve koruyucu sağlık hizmetlere olan gereksinim vurgulanmaktadır. 
Bu hizmetlerin halk sağlığı hemşireliği ev ziyaretine dayalı hizmet biçiminde sunulması önerilmektedir. Bu 
yolla verilen halk sağlığı hemşireliği hizmetinin çocuk sağlığı kapsamında olumlu sağlık sonuçları verdiği 
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bakımın etkinliğini göstermektedir. Ev ziyaretlerinde halk sağlığı hemşiresinin çocuk sağlığı üzerinde; fiziksel 
büyüme ve gelişme, vücut sistemlerinin gelişmesi, bağışıklama, uyku, beslenme, bilişsel ve psikososyal 
gelişim, dil gelişimi üzerine olumlu etkisi yanında kaza ve yaralanmaları önleme ile hastalanma sıklığı üzerine 
etkililiği gösterilmiştir. Günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesinde de ile ilgili 
halk sağlığı hemşireliği ev ziyaretlerinin olumlu sağlık sonuçları da ortaya konmuştur. Beden kitle indeksi 
değerlendirmesinin yanı sıra gelişim bozuklukları, skolyoz, görme bozukluğu, ağız-diş sağlığına ilişkin 
taramalar da ev ziyaretleri sırasında gerçekleştirilerek gerekli hemşirelik bakımı ile daha kolay olumlu sağlık 
sonuçlarının elde edilediği vurgulanmaktadır. Son yıllarda çocuk ihmali ve istismarını önlenmesinde de primer 
girişim olarak ev ziyaretlerinin etkinliği üzerinde durulmaktadır. Çünkü istismar ve ihmal bulguları en iyi 
ev ortamında belirlenebilmektedir. Kanada ve Amerika başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede çocuk 
ihmali ve istismarını önleyebilmek ve erken dönemde tespit edebilmek için halk sağlığı hemşireleri tarafından 
ev ziyareti programları oluşturulmaktadır. Bu programlarda halk sağlığı hemşireleri ev ziyaretlerinde ihmal 
ve istismar bulgularını değerlendirerek gerekli gördüğü durumlarda müdahale etmekte ve yönlendirme 
yapmaktadır. Sonuç: Halk sağlığı hemşiresi ev ziyaretlerinde ailenin güç kaynaklarını ve ihtiyaçlarını 
belirleyerek, gerekli durumlarda toplum kaynaklarının kullanımı konusunda bilgilendirme ve yönlendirme 
yaparak aile için olumlu sağlık sonuçlarına ulaşabilmektedir. Bu olumlu sonuçların anne ve çocuk sağlığına 
etkilerini gösteren çalışmalarda: düzenli aralıklarla yapılan ev ziyaretlerinin çocuğun sağlık durumu, sağlık 
riskleri ve verilen eğitimlerin etkinliğinin tekrarlı olarak değerlendirilmesi ve izleminin sağlanmasına olanak 
tanımasının avantaj olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı hemşireliği lisans eğitim programında 
bu rollere hazırlanan hemşirelik öğrencilerinin özellikle Aile Sağlığı Merkezleri bünyesinde Halk Sağlığı/
Aile Sağlığı Hemşireliği uygulaması kapsamında başlatılan ev ziyareti modeli ile sunulan, çocuk sağlığını 
geliştirmeyi önceleyen bir hizmet biçimine gereksinim vardır ve bu tür hizmet modeli şiddetle önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Ev Ziyareti 

GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDET VE POSTPARTUM DEPRESYON İLİŞKİSİ; MANİSA ÖRNEĞİ
Saliha ÖZPINAR, Ayşegül MUSLU

 

Amaç: Bu çalışma Manisa kent merkezinde gebelikte aile içi şiddet ve postpartum depresyon ilişkisini ve 
belirleyicilerini saptamaktır. Gereç Yöntem: Araştırma prospektif kohort türünde bir çalışmadır. Araştırmanın 
evrenini Manisa kent merkezinde yaşayan gebeler oluşturmaktadır(n=1149).Örnek büyüklüğünü belirlemede 
Open Epi Calcultor programı kullanılarak toplumumuzdaki gebelere aile içi şiddet %10 (TC Kadına şiddet 
araştırması, 2008), yanılma payı %3, 0.05 yanılgı düzeyinde, %80 güçle 289 olarak belirlendi. Çalışmanın 
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verileri 01.06.2013- 15.01.2014 tarihleri arasında toplandı.. Verilerin toplanmasında bireylerle ev ziyareti 
yapılarak yüz yüze görüşme tekniği kullanıldı. Gebelere önce sosyodemografik anket formu ve kadın şiddet 
anketi uygulandı. Aynı kadınlara doğum sonrası 4-6 hafta sonrası dönemde tekrar ev ziyareti yapılarak 
Edinburgh Postpartum Depresyon anketi uygulandı.. Araştırmanın verilerinin toplanmasında üç anket formu 
kullanıldı; sosyodemografik bilgi formu, “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet 
Anketi”, Eddinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri 
SPSS 15.00 paket programında yapılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 
ve niteliksel verilerin tekli analizlerde bağımsız değişkenler ve şiddet arasındaki ilişkileri değerlendirmek 
için ki-kare istatistiksel analiz yapılmıştır. Daha sonraki aşamada tekli analizlerde istatistiksel olarak farklı 
bulunan değişkenler (%95 güven aralığı) lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin 
yaş dağılımı 26,53±5.20 (16-41) , eğitim durumu %35,3 ilkokul (1. Kademe), çalışan gebe oranı ise %19,3 
ve %98’inin sosyal güvencesi bulunmaktaydı. Çalışmada gebelerin %10,7’si fiziksel şiddet (n=32), %3,3’ü 
cinsel şiddet (n=10), %11,3’ü (n=34) fiziksel veya cinsel şiddet, %21,7’si (n=65) duygusal şiddet, %11,3’ü 
(n= 34) ekonomik şiddette maruz kaldığı belirlenmiştir. Yapılan çoklu regresyon sonucunda fiziksel şiddet; 
geniş ailelerde, yaşayan çocuğu olanlarda, eş korkusu olanlarda, yaralanan kadınlarda diğerlerine göre daha 
fazla görüldüğü belirlenmiştir. Cinsel şiddet; sosyal güvencesi olmayanlarda, 10 yıl üstü evliliklerde, düşük eş 
eğitimi olanlarda, kötü sağlık algısı olanlarda, eşi yöntem kullanımı engel olanlarda ve yaralanan kadınlarda 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Fiziksel veya cinsel şiddet; 10 yıl üstü evliliklerde, eş korkusu olanlarda, 
yaralanan kadınlarda daha fazla olduğu saptanmıştır. Duygusal şiddet; geniş aile, düşük eş eğitimi, eş korkusu 
olanlarda ve yaralanan kadınlarda daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik şiddet; sosyal statüsü düşük, 
yaşayan çocuğu olan kadınlarda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmada gebelerin %23,7’sinde postpartum 
depresyon görülmüştür. Yapılan çoklu analizlerde Doğum sonrası depresyon ile şiddet, evde yaşayan kişi 
sayısı, nikah türü, eş eğitimi, eş korkusu, yaralanma arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: 
Çalışmanın birinci önemli bulgusu gebelerde fiziksel veya cinsel şiddet oranının %11,7 olmasıdır. İkinci önemli 
bulgusu postpartum depresyon oranının %23,7 olmasıdır. Çalışmanın üçüncü önemli bulgusu ise gebelikte 
aile içi şiddet gören kadınların %50,5 ‘inde postpartum depresyon bulunmasıdır. Öneriler: Kadına yönelik 
şiddet vakalarının açığa vurulması, tedavi, destek ve rehabilitasyonun sağlanmasının yanında, şiddeti azaltma, 
engelleme, koruma ve erken müdahaleyi sağlayarak şiddet içermeyen bir toplumda yaşamayı sağlamada sağlık 
çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe/hemşirelerin ev ziyaretleri 
sırasında doğum yapmış anneleri bir yıl boyunca doğum sonrası depresyon açısından izlemesi önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Gebelik, Postpartum Depresyon 
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GEBELİKTE RESÜSİTASYON EBE VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Keziban AMANAK, Sibel ŞEKER

Gebelerde kalp durmasına yol açan olaylar doğuştan kalp hastalıkları, Myakard ınfaktüsü, akciğer embolizmi, 
travma yada gebelikle ilişkili gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, aritmi, amnion sıvı embolisi ve doğum 
sırasında kullanılan anestezik ajanlar ve tokolitik tedavinin komplikasyonları olarak sayılabilir. Gebelikten 
önce varolan kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları, gebeliğe eşlik eden preeklemsi, eklemsi, obstetrik 
kanama, amniotik sıvı embolizmi, anaflaksi, anjiyödem, kafaiçi kanama, sepsis, travma kardiyopulmoner 
arreste neden olabilmektedir. Gebelikte kullanılan kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) protokolü, Amerikan 
Kalp Derneği’nin resüsitasyon rehberinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu rehbere göre ilk 10 dk standart 
CPR uygulamsı (uterusun yerinin değiştirilmesinin ardından hava yolunun açılması, ıntravenöz sıvı verilmesi, 
endike ise defibrilesyon uygulanması, eğer uygun ise monitörize edilmesi ve ultrason uygulaması) yapılmalıdır. 
Standart uygumada ilk 15 dk’da başarılı olunmazsa ve fetüs canlı ise torakotomi açılmalıdır, daha sonra 
açık kalp masajına geçilmelidir. Bu süre içinde annenin dolaşımı normale dönmüyorsa sezaryen yapılması 
önerilmektedir. Eğer 24. gebelik haftasından önce kalp durmuş ise fetüs doğsa bile yaşayamıyacağı için yapılacak 
CPR’ın amacı tümüyle anneyi yaşatmak üzerine odaklanmalıdır. Gebeliğin 24. haftasından sonra anneye ek 
olarak fetüsünde yaşayabileceği göz önüne alınmalı ve işlemler bu doğrultuda yapılmalıdır. Gebeye temel 
resusitasyon yöntemleri uygulanırken standart resusitasyon yöntemlerinin çoğu uygulanabilmaktedir. Burada 
önemli olan uygulamalar sırasında gebeliğin neden olduğu anatomik ve fizyolojik değişiklikleri nedeniyle bazı 
değişiklikler yapılmasıdır. Hava yolunun desteklenmesinde gebe olmayan kadınlarda olduğu gibi agrasif hava 
yolu desteğinin ve intübasyon erkenden sağlanması gerekir. Akciğerlerin işlevsel yedek kapasitesinin azalması 
ve gebeliğe bağlı oksijen gereksiniminin artmış olmasına bağlı olarak hipoksi toleransının azaldığı gebelerde bu 
durum çok önemlidir. Göğüs masajında gebelerde de kapalı göğüs masajı ve ventilasyon desteği klasik yöntem 
kullanılarak yapılabilir. Gebeliğin ikinci yarısında aortokaval basıyı azaltmak ve venöz dönüşü düzeltmek 
için gebede uterusun yerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlem ekipte yer alan bir kişinin uterusu elle sola 
ve yukarı doğru itmesi veya gebenin sağ göğsüne ve kalçasının altına yastık yerleştirilmesi ile sağlanabilir. 
Gebelerde torakotomi ve açık kalp masajının rolü ile ilgili çok az bilgi vardır. Sonuç olarak; Gebelerde temel 
yaşam desteğinde birincil olarak erkenden entübasyon yapılmalı ve agresif hava desteği sağlanmalıdır. Daha 
sonra klasik kapalı göğüs masajı ve ventilasyon yöntemi uygulanmalıdır. Gebe gebeliğin son yarısında ise 
uterusun yeri değiştirilerek aortakaval baskı kaldırılmalıdır. İleri Yaşam Desteği uygulanırken gebeliğe özgü 
etyolojiler düşünülmeli, standart kalp ilaçları ve defibrilasyon protokolü uygulanmalıdır. Fetusun hayatta kalma 
durumu varsa ve ileri yaşam desteğinin standart uygulaması başarısız kalmışsa en kısa zamanda sezaryen 
yapılmalıdır. Gebelerde resüsitasyonda önemli olan nokta hızlı karar verme ve zaman geçirmeden müdahaleyi 
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sağlamaktır. Burada ebe ve hemşireler düşen görev hızlı karar verip etkin bir şekilde müdahale edebilmek 
için: CPR eğitimi almış olmak ve bilimsel değişimleri sürekli takip ederek güncel bilgileri takip etmektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ebe, Gebelik, Hemşire, Resüsitasyon 
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SAKARYA’DA RİSKLİ ÇOCUKLARDA RESPİRATUVAR SİNSİTİYAL VİRÜS (RSV)  
İMMÜNİZASYONU

Nursan ÇINAR, Tuncay Müge ALVUR, Öznur TİRYAKİ, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA

RSV özellikle 2 yaş altındaki bebekler olmak üzere tüm yaş gruplarında akut solunum yolu infeksiyonuna 
yol açan önemli bir etkendir. Konjenital kalp hastalığı olan, premature doğmuş bebekler risk grupları arasında 
yer almaktadır. Risk grubundaki bebekleri RSV enfeksiyonundan korumak için üretilen aşılar etkin ve 
güvenilir bulunmuştur. Bu çalışmamızda çeşitli nedenler ile RSV immünizasyonu yapılması önerilmiş olan 
ailelerin aşı hakkındaki düşünceleri ile bebeklerin bağışıklama durumları ele alınmıştır. Materyal ve Method: 
Araştırmaya etik kurul onayı ve çalışmanın yapılacağı kurumdan izin alınarak başlandı. Araştırmanın evrenini 
Sakarya ilinde bir eğitim araştırma hastanesinde Ekim 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında RSV profilaksisi 
uygulanmış olan 2 yaşından küçük bebeğe sahip toplam 64 anne oluşturdu. Araştımanın örneklemini ise 
araştırmacılar tarafından bilgilendirildikten sonra gönüllü olarak katılmayı kabul eden, örneklem seçim 
kriterlerine uyan (29 gestasyon haftanın altında olan, ayrıca hemodiyamiyi bozan kardiyak problemi olan 
bebekler) ve çalışmada kullanılan formları eksiksiz dolduran 58 anne oluşturdu. Araştırma kapsamında 6 
anne farklı sebeplerden ötürü (5 anneye ulaşılamadı, 1 annenin bebeği veri toplama esnasında yoğun bakım 
ünitesinde yatmaya devam ediyordu) çalışma dışı bırakıldı. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından 
hazırlanan soru formu kullanılarak annelerle, yüzyüze görüşme yöntemi ile toplandı ve tanımlayıcı istatistik 
kullanılarak sunuldu. Bulgular: Aşılamaya getirilen çocukların hepsine anneleri (n=58) refakat ediyordu 
(29.0±5.4 yıl; %50 ortaokul/lise mezunu; %79,3 çalışmıyor; %70,7 çekirdek aile; %72,4 gelir giderine eşit). 
Medyan gebelik sayısı 2 (min:1- max:3), yaşayan çocuk sayısı 2 (min:1- maks:4) ve önceki gebelikten sonra 
geçen süre 3 yıl olarak belirtildi. Annelerin 57’si gebelik süresinde en az 2 defa doktor kontrolüne gitmişlerdi 
(maks: 15); doğumların çoğu (n=56) hastanede gerçekleşmiştir. Bebeklerden 38’i 37 haftadan daha erken ve 
2000 gr altında doğmuştur. Annelerden altısı daha önce de erken/prematüre doğan bebek sahibi olmuştur; 
prematüre bebek ve zamanında doğan bebek bakımı hakkında en sık dile getirilen fark (N=43) büyüme ve 
gelişme idi. Yenidoğan döneminden yoğun bakım ünitesinde yatan 50 bebeğin (en sık prematürite =34) yatış 
süreleri 2 ile 180 gün arasında değişiyordu (medyan 72 gün). Aşı için getirilen bebeklerin yaşları 3 - 24 ay 
arasındaydı ve 40’ının tanı almış kronik bir hastalığı vardı, bunların 23’ünde tanı konjenital kalp hastalığı idi. 
Bebeklerden 34’ü sürekli ilaç kullanmak zorundaydı. Annelerin 53’ü bağışıklamanın (n=31) enfeksiyonların 
önlenmesi için gerekli olduğunu düşünürken 6 anne güvenli olmadığına inanıyordu. Endikasyonlarına göre 
bebek sayıları için Tablo 1’e bakınız. Tablo 1: Endikasyonlara göre bebek sayıları* Endikasyon Bebek 
sayısı İki yaşın altındaki, 6 aydır kronik akciğer hastalığı nedeniyle tıbbi tedavi alan (oksijen, bronkodilatör 
tedavi, diüretik, kronik kortikostreoid tedavi gibi) bebekler 31 İki yaşın altında hemodinamik olarak önemli 
siyanotik veya asiyanotik konjenital kalp hastalığı (kalp yetmezliği için tedavi alan, orta veya ciddi pulmoner 
hipertansiyon, siyanotik konjenital kalp hastalığı gibi) olan bebekler 23 Doğum haftası <29 hafta olan <12 ay 
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bebekler 20 Hava yolunda riski arttıran konjenital anormallikler, akciğer veya hava yoluna yönelik nörolojik 
hastalığı olan <12 ay bebekler 10 *Birden fazla endikasyon nedeni ile toplam sayı çalışmaya alınandan (n=58) 
fazladır. Mart ayından önceki 5 ay içerisinde solunum yolu rahatsızlığı geçiren 39 çocuktan 9’u yatarak tedavi 
görmüştü. Tartışma: RSV enfeksiyonu sıklığı ve şiddeti bazı risk faktörleri varlığında daha yüksektir. Nüfusa 
dayalı projeksiyon Türkiye’de 5 yaş altı çocuklarda yılda 30.000-45.000 arasında çocuğun RSV nedeni ile 
hastaneye yatabileceğini göstermektedir. Bursa’da yapılan bir çalışmada 2 yaş altındaki çocuklarda RSV 
nedeni ile hastaneye yatma 376/yıl olarak bildirilmiştir; Türkiye için tahmini sayı 18.000’dir. Çalışmamızda 
bağışıklama dozu 1 ile 6 arasında değişmekle beraber 9 bebek solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatarak 
tedavi görmüştür. RSV ile ilgili çalışmalara uzun zamandır devam etmesine rağmen rutin bir aşı yoktur ve 
rutin aşı takviminde yer almamaktadır. Sonuç: RSV ile ilgili çalışmaların arttırılarak bağışıklamanın rutin 
programa alınıp alınmaması konusunda iyi düzenlenmiş ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Respiratuvar Sinsitiyal Virüs, Bağışıklama, Prematürite, Yenidoğan 
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SAĞLIKLI OKUL ÇEVRESİ VE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Ayşe YÜCESAN, Oya Nuran EMİROĞLU
 
  
Öğrenci nüfusunun giderek artması ve çocukların zamanlarının büyük kısmını okulda geçirmeleri toplum 
sağlığını geliştirmede okulları önemli hale getirmiştir. Okul sağlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin iyilik 
hallerinin teşvik edilmesinde okul çevresinin sağlıklı ve güvenli olması önemlidir. Sağlıklı okul çevresi; 
yaralanma ve hastalıklara karşı öğrenci/çalışanları koruyan, buna yönelik girişimleri gerçekleştiren, ilerleyen 
dönemlerde hastalık veya sakatlığa neden olabilecek risk faktörlerini ortadan kaldırarak sağlığı geliştirmeye 
yardımcı okul çevresi olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı ve güvenli okullar; bina, araç-gereç ve okul alanının 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, uygun öğrenme koşullarını sağlayacak, risk faktörleri ile ilişkili 
hastalık, yaralanma veya istenmeyen durumlara karşı onları koruyacak şekilde düzenlenmesini gerekli 
kılmaktadır. Sağlıklı ve güvenli okul ortamı oluşturmak ve sürdürmek için; personel, öğretmen, müdür ve 
yardımcıları, kantin ve yemekhane görevlisi, okul hemşireleri, öğrenci ve velilerin planlama ve uygulamalarda 
yer alması etkinliği artırmaktadır. Ülkemizdeki yasalarda okul sağlığı hemşiresinin görevleri arasında; okul 
çevresi, oyun alanı, temiz su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, 
aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü gibi okul çevre sağlığı konularında 
kontrol ve değerlendirme yapabileceği, kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, 
öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışabileceği yer almaktadır. Bu çalışma; okul 
sağlığı hemşiresinin sağlıklı okul çevresine ilişkin rollerini literatüre dayalı olarak değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Konuyla ilişkili “sağlıklı ve güvenli okul, okul çevresi, okul sağlığı hemşiresi” anahtar 
kelimeleri ile PubMed, Google Akademik ve Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi kullanılarak literatür 
taraması yapılmıştır. Bulgular: Sağlıklı okul çevresinin oluşturulabilmesi için pek çok bileşenin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında okulun konumu, altyapı, yollar, okul binası, yemekhane, 
oyun alanı, masa ve sıralar, aydınlatma, gürültü, hava ve su koşulları, haşerler ve vektörler, sıcaklık ve nem, 
gürültü ve aydınlatma, ilk yardım olanakları, biyolojik ve kimyasal etkenlerin varlığı, çocukların temas ettiği 
tüm malzemeler, kantin ve çevre yapılar sayılabilir. Okullar fabrika, market, havaalanı, yol ve otoparklar gibi 
gürültü ve kirliliğe neden olabilecek yerlerden uzak, güvenli alanlarda bulunmalı, etrafı çitle çevrili olmalı ve 
mutlaka giriş kapısı bulunmalıdır. İyi bir havalandırma sistemine sahip olmalı, sınıflardaki öğrencilerin sayısı 
sınıf kapasitesine uygun olmalı, standartlara uygun masa ve sıra sağlanmalıdır. İçme, temizlik ve tuvaletler 
için yeterli ve temiz su sağlanmalıdır. Tuvaletler cinsiyete ve öğrenci sayısına uygun olmalı ve düzenli 
aralıklarla temizlenmeli, yeterli ve düzgün çalışan bir atık su sistemi bulunmalıdır. Çöp kutuları sınıflarda ve 
okulun diğer alanlarında öğrencilerin kolay erişebileceği yerlere koyulmalı ve günlük olarak temizlenmelidir. 
Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 1996 ve 2000 yılında revir, okul çevresi, kantin, okul bahçesi, 
sınıflar, zeminler, koridorlar, pencereler, merdivenler, aydınlatma, havalandırma, kapılar, tuvaletler, su 
kaynağı, çöpler gibi okul çevresi ve fiziki özellikleri ile ilgili pek çok standart yayınlamıştır. Okulda biriken 
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çöplerin günlük olarak toplanması, tuvaletlerin bakımlı, temiz görünümlü olması, kötü kokmaması, 
tuvaletlerde sabun ve lavabo olması, sınıflarda en fazla 40 öğrenci olması, sınıfların sıcaklığının ortalama 20 
°C olması, üst katlardaki pencerelerde korkuluk bulunması bu standartlardan bazılarıdır. Özellikle gelişmekte 
olan, gelir seviyesi düşük ülkelerde birçok okul öğrencileri için sağlıklı ortamlar sağlamada yetersiz 
kalmaktadır. Sınıflarda tek bir öğretmen gözetiminde kapasitesinden fazla öğrenci bulunması, masa ve 
sıraların öğrenci sayısından az olması, pencereler ve lambaların aydınlatmada yetersiz kalması, temiz ve 
yeterli su sağlanamaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Mısır’da yapılan bir çalışmada okulların gürültülü 
ve tozlu yerlere yakın olduğu, kantinlerin temiz olmadığı, gıdaların uygun şekilde depolanmadığı, çöp 
kutularında çöplerin biriktiği, sınıflardaki öğrenci sayısının kapasitesinden fazla olduğu, okulların hiç birinde 
kanlizasyon sistemi olmadığı, etrafta haşere ve kemirgenlerin olduğu belirlenmiştir. Bazı okullarda ise 
havalandırma ve oyun alanının yeterli olmadığı saptanmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında 
okul çevresinde yaya trafiğini düzenleyen sistemlerin bulunmadığı, bahçe zemininin beton veya topraktan 
oluştuğu, kapıların çoğunun içe açıldığı ve gözetleme camının olmadığı, tuvalet ve lavabo başına düşen 
öğrenci sayısının fazla olduğu, tuvaletlerin çoğunda sabun ve hiçbirinde tuvalet kâğıdı bulunmadığı, öğrenci 
başına düşen çöp kutusu sayısının yetersiz olduğu, bina yaşı, yeri, konumu, aydınlanma ve gürültü düzeyleri 
açı¬sından iyileştirilmesi gereken yönler olduğu belirlenmiştir. Okul ortamı güvenli, sağlıklı ve destekleyici 
değilse, sağlığı geliştirmek için en uygun ortamlardan olan okullar sağlığa zararlı hale gelebilmektedir. Akut 
solunum yolu hastalıkları, ishalli hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar, kazalar ve yaralanmalar, kanser, 
gelişim bozuklukları ve astım gibi çocukluk çağında en fazla ölüme ve yaralanmaya sebep olan hastalıklar 
çoğunlukla çevresel faktörler nedeniyle meydana gelmektedir. Salminen ve arkadaşları (2014) okulda 
meydana gelen yaralanmaların %11,6’sının tamamen çevresel faktörlerden kaynaklandığını, %28,1’ine ise 
çevresel faktörlerin risk oluşturduğunu belirlemiştir. Sahar, Hanaa ve Safaa, (2011) okul ile ilişkili olumsuz 
çevre koşullarının öğrencilerde var olan solunum yolu enfeksiyonu, astım ve yaralar ile ilişkili olduğunu 
belirlemişlerdir. Öte yandan kantin, okul çevresi, oyun alanı ve bahçe ile ilişkili düzenlemelerin obeziteyi 
azalttığı, fiziksel aktiviteyi artırdığı, kaza, yaralanma ve düşmeleri azalttığı saptanmıştır (Simith et al., 2014; 
Harrison & Jones, 2012; Howard et al., 2005). Ülkemizde yapılan çalışmaların çoğunda okulların fiziki 
koşullarının TSE standartlara uygunluğu, öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, tutum, algı ve çevre sorunlarına 
yönelik görüşleri incelendiği saptanmış sağlık durumu, fiziksel aktivite düzeyi, obezite, kaza ve 
yaralanmalarla çevre ilişkisini irdeleyen araştırmalara rastlanmamıştır. Kuşaslan’ın (2007) yüksek lisans 
tezinde okullarda çocukların fiziki özelliklerine uygun olmayan masa ve sıraların bel ve sırt ağrılarına, 
yetersiz aydınlatmanın görme bozukluklarına, gürültünün duyma sorunlarına, kaygan zeminlerin düşme ve 
yaralanmalara, iç ortamda bulunabilecek kirleticilerin kanser, gelişim bozuklukları, astım ve akut solunum 
yolu hastalıklarına neden olabileceği belirtilmiştir. Okul sağlığı hemşireleri sağlıklı okul çevresinin 
oluşturulmasında ve sağlığın geliştirilmesinde lider rol üstlenmektedir. Bu rolü kapsamında bulaşıcı 
hastalıklar, kazalar, yaralanmalar ve zehirlenmelerin önlenmesinde okul çevresinin değerlendirilmesi ve 
enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına öncülük etmekte, oyun alanı, bahçe, tuvaletler, iç ortam hava 
koşulları ve olası risklerin kontrolünü yaparak güvenli çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. 
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Ülkemizdeki ilgili yasal düzenlemelere rağmen devlet okullarında okul sağlığı hemşirelerinin görev almadığı 
bilinmektedir. Özel okullarda görev alan hemşirelerin de sayı olarak yetersiz olduğu, çoğunun sağlık meslek 
lisesi mezunu olduğu, okul sağlığı alanında uzman olmadığı, profesyonel rol, sorumluluk ve mevzuatta 
belirtilen görevlerinden daha çok kaza ve yaralanmalarda ilk yardım ve ilaç uygulaması yaptığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Okullar çocukların sağlığını geliştirmede en elverişli ortamlardan olmasına rağmen yetişkinlik 
dönemini etkileyebilecek ve kronik sağlık sorunlarına neden olabilecek pek çok sağlık riskini de beraberinde 
barındırmaktadır. Okul sağlığı hemşirelerinin yasal görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında bu alanda 
etkin rol alması beklenmektedir. Bu amaçla okul sağlığı hemşirelerinin eğitim düzeyinin en az lisans 
mezuniyeti olması, devlet okullarında görev almalarının yasal olarak desteklenmesi, bu konuda Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve hemşirelik lisans ve lisansüstü eğitim veren üniversitelerin birlikte çalışması 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul sağlığı hemşiresi, Sağlıklı ve Güvenli Okul, Okul Çevresi, Okul, Öğrenci  



427

MEME VE SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİNİN ERKEN TANILAMASINA YÖNELİK  
YAPILAN EĞİTİMİN, NİĞDE İL MERKEZİNE BAĞLI KÖY VE KASABALARDA YAŞAYAN  
KADINLARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARINA VE KETEM TARAMA PROGRAMLARINA  

KATILIMLARINA ETKİSİ

Semra KOCAÖZ, Hanife ÖZÇELİK, Melek Serpil TALAS, Fulya AKKAYA, Fatma ÖZKUL,  
Ayla NARİN, Fahriye ÜNLÜ

Kadınlarda sık görülen ve tarama programlarıyla erken dönemde saptanabilen kanser türleri arasında meme 
ve serviks kanseri gelmektedir.1 Meme kanseri, kadınlar arasında dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme 
neden olan kanserler arasında birinci sırada yer almaktadır.2,3 Serviks kanseri ise Sahra altı Afrika ve Güney 
Asya ülkelerinde ilk sırada olmakla birlikte, dünyadaki kadınlar arasında ikinci sırada görülmektedir.2 Meme 
kanseri, kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi (KMM) ve mamografi (MG) 
ile ve serviks kanseri pap smear testiyle erken dönemde saptanabilmektedir.4 Meme ve serviks kanserinin 
erken tanılanmasına ilişkin tarama hizmetleri olmasına rağmen, bu testleri yaptırmaya yönelik kadınların 
katılımları yeterli düzeyde değildir.4,5 Etkin bir kanser taraması yapılabilmesi için toplam hedef nüfusun en 
az %70.0’ına ulaşılması gerekmektedir. Ancak Türkiye’de meme kanseri taramalarının kapsayıcılık oranı %20
.0-30.0 arasında değişirken, bu durum serviks kanserinde %20.0’dır.5 Bilinçlendirmeye yönelik yapılacak 
girişimler, kadınların kanserin erken tanılanmasına ilişkin farkındalığının artmasına ve tarama programlarına 
katılımları için gerekli motivasyonun sağlanmasında yararlı olabilecektir.4 WHO (2007)6, kanserin erken 
saptanmasına yönelik yapılacak bir halk sağlığı programının etkili olabilmesi için hedef nüfusa eğitim verilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalarda, meme ve serviks kanserine yönelik verilecek eğitimlerin 
farkındalığı artırarak, kadınların erken tarama programlarına katılımlarıyla ilgili inanç, tutum ve davranışlarını 
etkileyebileceği belirtilmektedir.7-8 Bu nedenle meme ve serviks kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma, 
önleme ve erken tanılanmasına yönelik verilecek olan eğitimlerin, kadınların (özellikle yüksek risk grupta 
olanların) tutum ve davranışlarını etkileyerek tarama programlarına katılımlarını artırmada yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Amaç: Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi bütçesinden desteklenen bu araştırma, 
meme ve serviks (rahim ağzı) kanserinin erken tanılamasına yönelik yapılan eğitimin Niğde il merkezine bağlı 
köy ve kasabalarda yaşayan kadınların tutum ve davranışlarına ve KETEM tarama programlarına katılımlarına 
etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Yarı deneysel olarak planlanan bu araştırmanın evrenini, 
Niğde ili merkez ilçesine bağlı köy ve kasabalarda yaşayan, meme ve serviks kanserinin erken tanılanmasına 
yönelik yapılacak eğitim programlarına katılabilecek olan tüm kadınlar oluşturmuştur. Örneklem seçimine 
gidilmeyip, 18 yaş üzerinde olan, Niğde ili Merkez ilçesine bağlı köy ve kasabalarda yaşayan, araştırmacılar 
tarafından verilecek olan eğitimleri dinlemeye gelen, araştırma sorularını yanıtlayabilecek yeterlilikte 
olan, ön uygulamaya alınmayan, sözlü ve yazılı olarak onay vererek araştırmaya katılmayı kabul eden tüm 
kadınlar örnekleme alınmıştır. Araştırmanın uygulama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
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uygulamasına, Niğde Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli izinler 
alındıktan sonra başlanmıştır. Projenin ilk izlemi kapsamında Niğde İl Merkezi’ne bağlı 40 köy ve kasabaya 
gidilmiştir. İlk izlemde meme ve serviks kanserinin erken tanılanmasına yönelik olarak eğitimleri vermeden 
önce araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlara veri toplama 
formu, meme kanseri risk değerlendirme formu, Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (MKSİMÖ) ve 
Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutum Ölçeği (SKETTÖ) uygulanmıştır. İlk izleminde 1010 kadına 
ulaşılabilmiştir. Meme ve serviks kanserinin erken tanısına ilişkin tutum ve davranışlardaki değişimleri, 
tarama programlarına katılımları belirlemek amacıyla verilen eğitimden 6 ay sonrasında araştırmacılar 
tarafından kadınlara tekrar MKSİMÖ, SKETTÖ ve veri toplama formu uygulanmıştır. İkinci izlem ise 39 köy 
ve kasabadaki 342 kadınla 25.06.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı 
istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA, Mann-Whitney U 
testi, Kruskal Wallis testi, bağımlı gruplarda t testi ve Wilcoxon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Projede/
araştırmada meme kanseri ve serviks kanserinin erken tanılanmasına yönelik eğitim vermeden ve verdikten 6 
ay sonrasındaki sağlık inançları değerlendirildiğinde, kadınların MKSİMÖ’nin alt boyutlarından olan sağlık 
motivasyonu, KKMM yapma ve MG çektirme engel algılarının azaldığı, KKMM öz-etkililik, KKMM ve MG 
yarar algılarının arttığı, SKETTÖ’nin alt boyutlarından olan pap smear yarar algısının yükseldiği ve pap smear 
engel algısının düştüğü belirlenmiştir (p<0.05). Eğitim verildikten sonraki 6 ay içerisinde kadınların %69.9’unun 
KKMM’sini yaptığı, %28.4’ünün MG çektirdiği ve %33.6’sının pap smear testini yaptırdıkları saptanmıştır. 
Tartışma ve Sonuç: Araştırma bulgularımız, meme kanseri ve serviks kanserinin erken tanılanmasına yönelik 
eğitim vermenin kadınların KKMM, MG ve pap smear testleriyle ilgili sağlık inançlarında olumlu yönde 
değişiklerin oluşmasına yol açtığını göstermektedir. Ayrıca yapılan eğitimler, her dört kadından birinin meme 
ve serviks kanseri tarama programına katılımında etkili olmuştur. Ancak eğitim vermenin, kadınların meme 
ve servikal kanserin erken taramasına ilişkin sağlık motivasyonu, duyarlılık ve ciddiyet algılarında istenilen 
yönde değişikliğe neden olmamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, kadınların sağlık motivasyonu, duyarlılık ve 
ciddiyet algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik niteliksel ve niceliksel çalışmaların yapılması, 
kırsal alanda yapılacak diğer çalışmalarda akran eğitimi, küçük gruplarla ev ziyaretleri gibi farklı yöntemlerle 
verilecek eğitimlerin tarama programlarına katılım ve sağlık inançları üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve elde 
edilen sonuçların karşılaştırılması, kadınlarda olumlu yönde gelişen sağlık inançlarının davranış değişikliğine 
dönüşebilmesi için yapılan bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir. Kaynaklar 1. 
Keshavarz, Z., Simbar, M. and Ramezankhani, A., “Factors for performing breast and cervix cancer screening 
by Iranian female workers: A qualitative-model Study” Asian Pac J Cancer Prev 12, 1517-1522, 2011. 2. Bray, 
F., Ren, J.S., Masuyer, E. and Ferlay, J., “Global estimates of cancer prevalence for 27 sites in adult population 
in 2008” Int J Cancer 132(5), 1133-1145, 2013. 3. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, 
C., Rebelo, M., Parkin, D.M., Forman, D. and Bray, F., “Cancer incidence and mortality worldwide: sources, 
methods and major patterns in GLOBOCAN 2012”, Int J Cancer 136(5), E359-386, 2015. 4. Guvenc, G., 
Memnun, S., Kilic, A., Aygul, A. and Gulcin A., “Breast, Cervical, and Colorectal Cancer Screening Status of 
a Group of Turkish Women”, Asian Pac J Cancer Prev 13 (9), 4273-4279, 2012. 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk 
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Sağlığı Kurumu., “Ulusal Kanser Kontrol Planı 2013-2018”, Eds. Özkan, S., Keskinkılıç, B., Gültekin, M, 
Karaca, A.S., Öztürk, C., Boztaş, G., Zayıfoğlu Karaca, M., Şimşek Utku, M., Hacıkamiloğlu, E., Turan, H. 
and Dede, İ. http://www.iccp-portal.org/sites/default/files/plans/Ulusal_Kanser_Kontrol_Plani_ 20 13_2018.
pdf, 13 Haziran 2015. 6. World Health Organization (WHO)., “Cancer control: knowledge into action: WHO 
guide for effective programmes: Early detection”, Switzerland, 2007. http:// www.who.int/cancer/modules/
Early%20Detection%20Module%203.pdf, 12 Haziran 2015. 7. Seven, M., Akyüz, A. and Robertson, L.B., 
“Interventional education methods for increasing women’s participation in breast cancer screening program” 
J Canc Educ 30, 244-252, 2015. 8. Açıkgöz, A. and Ergör, G., “Cervical cancer risk levels in Turkey and 
compliance to the national cancer cervical screening standard” Asian Pac J Cancer Prev 12, 923-327, 2011. 

Anahtar Kelimeler: Rahim, Kanser, Meme, Serviks, Tarama, Erken Dönem
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ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİNİN SAĞLIK KURULUŞUNA 
BAŞVURDUKLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ

Özlem ÖZTÜRK, Gülbahar ALSAN, Tuğba GÜNGÖR, Gülşah HÜR

Engeli olan çocuklar sağlık sorunlarına ilişkin riskleri genel nüfusa oranla daha fazla taşımakta ve altta yatan 
soruna bağlı olarak sağlık hizmet gereksinimleri de daha fazla değişim göstermektedir. Engeli olan çocukta 
görülen sağlık sorunlarının bazıları mevcut olan engel ile direkt ilişkili iken bazıları ise engel durumundan dolaylı 
olarak olumsuz etkilenmektedir. Engelli çocukların engelleri ile ilgili özellikleri öne çıktığından sağlık sorunları 
ile ilgili hizmet alımları ikinci sırada kalabilmektedir. Bu durumda, engelli çocukların sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasında kolaylaştırıcı olunması ve engellilikleri kadar engellilikleri dışında da düzenli sağlık hizmeti 
almaları önem kazanmaktadır. Amaç: Engelli çocukların engellilik dışı sağlık sorunlarının, sağlık hizmetlerinden 
yararlanma durumlarının ve sağlık hizmet alımında karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının 
araştırılması oldukça önemli ve öncelikli bir konudur. Ülkemizde özellikle engelli çocuklar ve aileleri ile ilgili 
bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, zihinsel engeli olan çocukların ve ebeveynlerinin 
sağlık kuruluşuna başvurduklarında yaşadıkları sorunların incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, 2015 yılı Ocak-Şubat aylarında Karabük İl Merkezi ve 
Safranbolu İlçesinde bulunan toplam altı (6) Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan çocukların ebeveynlerinde 
yapılmıştır. Çalışma, 300 ebeveynin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için, Karabük 
Üniversitesi Etik Kurulundan ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli yazılı izinler alınmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan 
31 sorunun yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ebeveynlere araştırma 
hakkında bilgi verilerek sözel onamları alınmıştır. Anketler yüz yüze görüşme tekniğiyle bir araştırmacının 
yardımıyla doldurulmuştur. Hazırlanan anket formunda; zihinsel engeli olan çocuklara ve ebeveynlerine ait 
tanımlayıcı özellikler, sağlık kuruluşuna başvurduklarında engel durumu nedeniyle yaşadıkları sorunlar ve 
sağlık kuruluşlarından beklentilerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Çalışmada elde edilen bulgular 
değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı kullanılmıştır. 
Sayısal değişkenlerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Sayısal değişkenler 
için tanımlayıcı istatistikler aritmetik ortalama±standart sapma, kategorik yapıdaki veriler için sayı ve yüzde 
olarak ifade edilmiştir. Kategorik yapıdaki değişkenler bakımından gruplar arasındaki farklılıklarda Ki-kare 
testi, sayısal değişkenler bakımından iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmış ve 
p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Zihinsel engeli olan çocukların %61.3’ünün erkek, %46’sının 
12 yaş ve üzeri olduğu, %27.3’ünün zihinsel engelliliği yanında başka engelinin de bulunduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan ebeveynlerin %80.3’ü çocuklarının sürekli bir hastalığı olduğunu ifade etmiştir. Zihinsel 
engeli olan çocukların evde bakımında ise %90.7 oranında annelerin rol aldığı belirlenmiştir. Zihinsel engeli 
olan çocukların cinsiyetleri ile ailelerin yaşadıkları sorunlardan etkilenme durumları karşılaştırıldığında; 



431

cinsiyet ile akraba, arkadaşlarla sosyal ilişkilerin zayıflaması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p=0.001). Ebeveynlerin zihinsel engelli çocukları için sağlık kuruluşlarından yararlanma 
sıklığı incelendiğinde; ebeveynlerin %67.3’ü çocuğu hastalandığında, %16.7’si düzenli aralıklarla sağlık 
kontrolü için, %16’sı ise rapor yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvurduklarını ifade etmiştir. Anne ve 
baba eğitimi ile sağlık kuruluşlarından yararlanma sıklığı arasında ilişki incelendiğinde; ebeveynlerin eğitim 
durumlarının sağlık kuruluşlarından yararlanma sıklığını etkilediği belirlenmiştir (p˂0.001). Zihinsel engeli 
olan çocukların ve ebeveynlerinin sağlık kuruluşuna başvurduklarında yaşadıkları sorunlar incelendiğinde; 
ebeveynlerin %35.3’ü sorun yaşadığını ifade etmiştir. Yaşanan sorunlarda %34 ile “sıra bekleme” ilk sırada 
yer alırken, bunu %13.3 ile “kurumların kalabalık olması” ve %10.4 ile “toplumun bakış açısının” izlediği 
görülmüştür. Çocukların engellilik derecesi ile sağlık kuruluşlarında sorun yaşama durumları arasındaki ilişki 
incelendiğinde; sorun yaşayan ebeveynlerin çocuklarının engel derecelerinin ortalaması (70.1±17.8), sorun 
yaşamayan ebeveynlerin çocuklarının engel derecelerinin ortalamasına (62.0±18.2) göre anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (p<0.001). Çocuklarda zihinsel engelliğin yanında başka engelin varlığı ile ebeveynlerin sağlık 
kuruluşlarında sorun yaşamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=0.003). 
Ebeveynlerin %94’ü sağlık kuruluşlarından daha iyi yararlanabilmeleri için beklentilerinin olduğunu 
belirtirken, %13.8 ile “maddi yardımların artırılması”, %12.1 ile “hastane personelinin daha ilgili olması” 
ve %9.6 ile “engelli polikliniklerinin olması” ilk üç sırada yer almıştır. Çocukların ve ebeveynlerin sağlık 
kuruluşlarında önceden sıkıntı yaşama durumlarının ebeveynlerin sağlık kuruluşlarından beklenti durumlarını 
etkileyip etkilemediği incelendiğinde, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0.100). 
Tartışma ve Sonuç: Zihinsel engeli olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla sağlık 
sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Zihinsel engeli olan çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarının yaşanması, dolayısıyla 
onların sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerini artırmaktadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin 
uzunluğu, hastanelerde yaşanan sıkıntılar, bedel ödenen ilaçlar ve sağlığa ilişkin diğer tüm maliyetler yaşanan 
sorunlardan bazılarıdır. Yapılan bu çalışmada, zihinsel engeli olan çocukların ve ebeveynlerinin sağlık kuruluşuna 
başvurduklarında engel durumu nedeniyle sorunlar yaşayabildikleri, ebeveynlerin büyük çoğunluğunun 
sağlık kuruluşlarından daha iyi yararlanabilmeleri için beklentilerinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda; zihinsel engeli olan çocukların sağlık kuruluşlarına başvurmaları durumunda, 
çocuklar ve ebeveynleri ile ilk iletişime geçen, bakım ve tedavilerinde primer rol alan hemşirelerin, engelli 
çocukların bakımı ve onlarla uygun iletişim kurma teknikleri konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuklar, Zihinsel Engelli, Ebeveynler 
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MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE KADIN OLMAK

Kübra ÖZER, Nevin H. ŞAHİN

 
Mevsimlik tarım işçileri (MTİ) dünyada, yaşam koşullarının ve barınma koşullarının uygunsuzluğu, yetersiz, 
dengesiz beslenme, kaza ve yaralanmalar, üreme sağlığı sorunları, pestisit etkilenimi, aşırı sıcak ve soğuğa 
maruz kalma, hizmete erişememe nedeniyle erken ölümler ve hastalıkların yüksek olduğu, çalışma yaşamının 
en kötü şartlarına maruz kalan ve sosyal dışlanmanın bütün boyutlarını yaşayan bir grup olarak ele alınmaktadır. 
Çalışmak için göç etmek zorundadırlar ve bu göçten en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Son yıllara 
kadar da karar vericiler, kamu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, bilim insanları ve araştırma kurumlarınca 
“görülmeyenler ve duyulmayanlar” olarak rapor edilmişlerdir. Bu derlemenin amacı; mevsimlik tarım işçisi 
olarak çalışan kadınları ve onların yaşam koşullarını tanıtmak ve farkındalık oluşturmaktır. Yöntem: Çalışma 
literatür taranarak derleme şeklinde planlanmıştır. Bulgular: Göç; insanların tek tek ya da topluluklar halinde 
yaşadıkları yerlerini değiştirmelerine sebep olan bir harekettir. Tarih boyunca ucuz insan gücü (emek) göç 
etmiş veya ettirilmiştir. Mevsimlik tarımsal üretim yapmak amaçlı bir yerden bir yere göç eden ve sezon 
bitimi evlerine geri dönen işçiler için mevsimlik tarım işçisi kavramı kullanılmaktadır. Tarım işçiliğinin en 
zor biçimi olan MTİ’leri için psikososyal bir travma olan bu süreç, tüm aile bireylerinin birlikte göç etmesine 
dayanır, hasat mevsimine göre yıl içerisinde birkaç kez yer değiştirirler, kırsal alanda olanaklardan yoksun 
olarak yaşarlar. MTİ, dünyada 1,1 milyar tarım işgücünün yaklaşık 450 milyonunu oluşturmaktadır. Ülkemiz 
istihdamında, tarımsal istihdamın oranı % 25’lerde iken Avrupa Birliği(AB) ülkelerinde ise; Almanya’da %2,4, 
İspanya’da % 5,6, İtalya’ da % 4,7, Fransa’da % 4,3 ve Polonya’da ise % 18,2 civarındadır. Bu istatistiklerinde 
gösterdiği gibi ülkemiz tarım sektörü AB ülkelerine oranla insan gücünün ön planda olduğu bir sektördür. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, her ilde olmamakla birlikte, geçici konaklama merkezleri 
kurulmuş ve mevsimlik işçi ailelerin elektrik, su, tuvalet, banyo ve sağlık ihtiyaçları giderilmeye başlanmıştır. 
Ancak, yarıcılar (iş bulabilme aşamasında işverenle işçi arasında bağlantıyı sağlayan kişi) tarafından işçilerin 
kullanımı kısıtlanmaktadır. Yarıcılar ve erkek işçiler ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarken, kadın işçiler hiçbir 
hizmetten yararlanamamaktadırlar. İşçilerin geldikleri bölgelerin örf ve adetlerine göre kadınlara kısıtlamalar 
getirilmekte ve ihtiyaçlarını gidermede sıkıntılar çekmektedirler. Mevsimlik tarımda tüm yoksulluk ve 
yoksunluk koşullarının ortasında ataerkil kültürün örf ve adetleri içinde kız çocuk olmak, kadın olmak; tuvalet 
kullanmadan, banyo yapmaya, okula kaydolmaktan, eğitime devam etmeye, sevmekten, sevilmeye, hamile 
olmaktan, doğurmaya, doğuramamaya oldukça zordur, olmayan malzeme ile yemek yapmak, olmayan suyla 
çocukları yıkamak, olmayanla temizlik yapmak. Olmayanla tüm aileyi yaşatmak ve tüm bunları kadın olmanın 
getirdiği baskının altında tarlada, çadırda sağlığını kaybetmiş bir halde çalışarak sürdürmek oldukça zor bir 
süreçtir. MTİ kadınların, tarımsal etkilenmelere bağlı olarak düşükler, ölü doğumlar, infertilite ve diğer üreme 
sağlığı sorunlarını daha fazla yaşamaları, çadırlarının genellikle dar ve toprak zemin üzerinde, alt yapısı 
olmayan ve böceklerin yaşam alanlarında olması, korunamayan ve saklanamayan gıdalarının sağlıksızlığı söz 
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konusudur. Temiz içme-kullanma suyuna her zaman ulaşamamaktalar, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını kadın 
oldukları için, erkeklerde olduğu gibi konaklama merkezlerinden değil çadırlarının içinde, tarlada olduklarında 
da açık alanlarda karşılamak zorundalardır. MTİ arasında etnik, coğrafi ve cinsiyete bağlı (göç edilen yerdeki 
çalışma koşulları nedeniyle) ücret farklılıkları (kadınlar, erkekler, kız/ erkek çocukları arasında) vardır ve bu 
durum ciddi ayrımcılığa neden olmaktadır. Ayrıca ailenin birikimlerini oluştururken emekte ortak olan kadınlar, 
kazanılan paranın tasarrufunda söz sahibi olamadıkları gibi erkek fertlerin sahip oldukları bireysel harcama 
hakkına da sahip değillerdir. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği geleneklere dayalı iş bölümü ile 
mesaileri hiç bitmeden çalışmaktalar. Yapılan çalışmalarda, bir kadının akşam yemeği için hazırlıkları yapması, 
bulaşıkların yıkanması, çamaşırların yıkanması, işe gitmeden en az bir saat önce kalkması ve kahvaltı için 
ve tarlada öğle yemeği için azık olması açısından yemek hazırlaması ve yine işten dönüş süresi ile kadının 
erkeğe oranla en az 2-3 saat fazla çalıştığı saptanmıştır. MTİ’leri işe başlangıç ve bitiş saatlerini gün doğumu 
ve batımı olarak ifade ederler ancak bu yoğun tempo ve uzun çalışma süresine rağmen işverenin işi bitirme 
gayreti ile çalışma süresi daha da artabilmektedir. Hafta sonu tatili veya dinlenmek için bir gün ara vermek 
söz konusu bile olamazken, bir sonraki mahsulde tekrar iş bulabilmek için çalışmakta mecbur bırakılmaktalar. 
Genç kadın işçiler, çalışılan bölgede veya aynı alanda çalışan erkek tarafından tacize uğramaktalar ve bu 
yüzden aile fertleri tarafından korunmaya alınarak yasaklar konulmakta ve ayrıca yaşatılan etnik ve kültürel 
ötekileştirme (sosyal izolasyon) onların yerleşim yerine dahi inmesini yasaklamakta, ihtiyaçlarını bölgeye 
getirilen seyyar satıcılar sayesinde karşılamaktadırlar. Göç zamanı eğitim dönemlerine denk geldiği için 
çocukların okulları da aksamaktadır, kız çocuklarının eğitimi hakkında aşiret söz sahibi olduğu için bozulacağı 
iddiasıyla okutulmamaktalar. Böylelikle kadın işçiler türkçe bilmeyip, konuşamadıkları takdirde de çeşitli 
hizmetlerden yoksun kalmaktalar ve bazen bu durum ayrımcılık yaşamalarına yol açmaktadır. Her gün 
çevresel ve mesleki risklerle karşı karşıya kalan işçiler, iş kazaları (pestisit zehirlenmeleri güneş çarpması, 
tarım aleti yaralanmaları) yaşamaktalar. Sağlık kuruluşuna olan uzaklık, sağlık güvence olmayışı, yoksulluk 
gibi bir sürü engelle borçlanma yaşarlar. Çalıştıkları gün kadar kazanıyorlar ama aile fertlerinin herhangi 
bir hastalık durumunda sağlık güvencesi yokluğu, ulaşım gibi durumlardan ötürü, işverene veya onlara iş 
bulan yarıcıya borçlanıyorlar. Yapılan çalışmalarda kadınların çadırlarında kendi kendilerini tedavi ettikleri 
böylece hastane masraflarından da kurtuldukları belirtilmiştir. İş kazası yaşayan işçilerin Kırsal alanda tüm 
olanaklardan yoksun olarak yaşayan mevsimlik tarım işçileri böylece dezavantajlı grubu oluşturmaktadırlar. 
Sonuç: Mevsimlik tarım işçileri içerisinde kadının güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin 
ortaya çıkarılması ve yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik, pazarlama, örgütlenme, sosyal 
güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alacak birçok faktöre ilişkin sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, Tarım İşçiliği, Kadın 
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İ.Ü.C.T.F. SEZERYAN SERVİSİNDE YATAN ANNELERİN DOĞUM ŞEKİLLERİNE GÖRE DO-
ĞUM SONU HOSPİTALİZASYON SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI KOMPLİKASYONLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI

Reyhan AYDIN, Ayşe TEZEL ATABEY

Günümüzde obstetrik uygulamanın temel amacı perinatal ve maternal mortaliteyi mümkün olan en düşük 
seviyeye indirmektir. Bu amaç ülkenin genel sağlık politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Obstetrik olgular 
genelde genç ve sağlıklı bireylerdir. Fakat bazen bu olgularda gebelikle ilişkili veya önceden var olan bir 
medikal hastalığın şiddetlenmesi ile ilişkili olarak ya da doğum şekline bağlı olarak gelişen komplikasyonlar 
sorun yaratabilir(1). Normal doğum uzun zamandır bütün memeli varlıkların soylarını devam ettirmekte 
kullandıkları yöntemdir. En önemli avantajı normal ve fizyolojik olmasıdır. Normal doğum veya sezaryen 
doğum; her ikisi de masum değildir. Her iki yöntemin de avantaj ve dezavantajları vardır(2,3). Bu çalışma 
Normal Spontan Doğum ve Sezaryen ile Doğum yapan annelerin doğum sonu hastanede yatış süreçlerinde 
yaşadıkları komplikasyon durumlarının doğum şekillerine göre karşılaştırılması amacı ile yapıldı. Yöntem 
Kesitsel türde olan bu çalışmanın evrenini Şubat 2011 ve Mart 2011 tarihleri arasında doğum yapan lohusalar, 
örneklemini de çalışmayı kabul eden 100 normal spontan doğum ve 100 sezaryen ile doğum yapan lohusalar 
oluşmaktadır. Veriler sosyo-demografik bilgi formu ve doğum sonu değerlendirme çizelgesi ile toplanmıştır. 
Verilerin analizinde Ki-kare, T ve ANOVA testleri kullanılmıştır. sonuç: Bu çalışmada, postpartum 
komplikasyon oranı ve doğum sonu ağrı durumunun anne ve bebek etkileşimini azalttığı, emzirme dönemini 
yüksek oranda etkilediği bulunmuştur. Postpartum hospitalizasyon durumunun doğum şekillerine göre farklılık 
göstermemesinde annenin doğum ve doğum sonrası için eğitilmesi temel yaklaşım prensiplerimiz olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Doğum, Konfor, Komplikasyon 
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FİZİKSEL AKTİVİTENİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİSİ

Didem KIRATLI, Zeynep DAŞIKAN

 
Gebelik fiziksel, hormonal, psikolojik değişikliklerin olduğu normal bir süreçtir. Gebelik süresince kadınların 
yaklaşık olarak % 60-70’i hareketsizdir. Düşük aktivite ve hareketsiz yaşam tarzı hastalık ve ölüm oranları 
ile ilişkilidir. Bu nedenle gebelik süresince olumsuz sağlık sonuçlarını azaltmak için düzenli fiziksel aktivite 
alışkanlıklarının kazandırılması gerekir. Gebelikte düzenli fiziksel aktivite/egzersiz fiziksel ve psikolojik 
yönden yarar sağlar. Sağlık çalışanları sağlıklı gebe kadınlara uygun fiziksel aktivite /egzersiz tipi ve süresi, 
fiziksel aktivitenin gebe kadın, fetüs ve çocuk için olan yararları hakkında bilgi vermeli ve gebe kadınları 
fiziksel aktivite yapması için motive etmelidir. Amerikan Spor Hekimliği Birliği ( ACSM) ve Amerikan Obstetri 
ve Jinekoloji Derneği (ACOG) ve fizyolojik olarak sağlık problemi olmadığı belirlenen gebe kadınlara, gebe 
olmayan kadınlarla eşit düzeyde günde en az 30 dakika orta yoğunlukta, haftada en az üç kez fakat tercihen 
5 kez fiziksel aktivite/egzersiz yapmasını önermektedir. Bu derlemenin amacı gebelik süresince yapılan 
fiziksel aktivite /egzersizin anne, fetüs ve çocuk üzerine olan etkilerini özetlemektir. Gebelikte Önerilen 
Fiziksel Aktiviteler; tempolu yürüyüş, hafif koşu, yüzme, bisiklete binme, aerobik egzersiz, güçlendirilme/
germe egzersizleri, yoga, dans ve evde yapılan fiziksel aktivitelerdir. Gebelikte önerilen fiziksel aktiviteler 
orta ve hafif şiddette aktivitelerdir. Gebelikte fiziksel aktivite programı hazırlarken gebenin daha önceki 
aktivite durumu, tıbbi ve obstetrik öyküsü incelenmeli ve risk faktörü olmayan tüm kadınlar fiziksel aktivite 
yapmaya yönlendirilmelidir. Daha önceden hareketsiz yaşam tarzı olan gebeler, haftada 3 kez olmak üzere 15 
dakikalık egzersizlerle başlamalı ve kademeli olarak arttırarak 30 dakika süre ile haftada 3-5 günü yapmaları 
önerilmektedir. Gebe kalmadan önce fiziksel aktivite yapan kadınlar ise mevcut programlarına devam 
edebilirler. Fiziksel aktivite başlangıcı açısından en uygun zaman ikinci trimesterdir. Her egzersiz periyodunda 
ısınma ve soğuma hareketleri yapılmalıdır. Fiziksel aktivitenin maternal etkileri: Gebelikte yapılan düzenli 
fiziksel aktivite annenin ve fetusun sağlığını ve gelişimini olumlu açıdan etkilemektedir. Gebelikte yapılan 
düzenli fiziksel aktivite/egzersiz, aşırı gestasyonel kilo alımını, gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, 
gestasyonel diyabet, sezaryen doğum, varis, derin ven trombozu, bel ağrısı ve bacak krampları gibi durumların 
gelişme riskini azaltmaktadır. Ayrıca doğum süresinin kısalmakta ve doğuma bağlı komplikasyonların 
gelişmesini azalmaktadır. Fiziksel aktivite yapan kadınların daha kolay doğum yaptıklarına dair kanıtlar çok 
eski tarihlere dayanmaktadır. Aristotales, zor gerçekleşen doğum eylemlerinin hareketsiz yaşam tarzına bağlı 
olduğunu belirtmiş, kölelerin diğer kadınlara göre daha kolay doğum yaptıkları gözlenmiştir. Gestasyonel 
diyabet bulunan kadınlarda; fiziksel aktivite veya diyetle birlikte yapılan fiziksel aktivite insülin gereksinimini 
azaltmaktadır. Bazı güçlendirme ve germe egzersizleri ile birlikte yapılan yoga, gebe kadınlarda yaşam 
kalitesini arttırdığı rapor edilmiştir. Suda yapılan egzersizlerin de alt ekstremite ödemini ve sırt ağrısını 
azaltarak yaşam kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda gebelik süresince sedanter olan 
kadınların fiziksel olarak aktif olan kadınlara göre aşırı gestasyonel kilo alımı olduğu saptanmıştır. Gebelikte 
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yapılan fiziksel aktivite aşırı gestasyonel kilo alımını ve uzun dönemde maternal obezite riskini azaltmaktadır. 
Aşırı gestasyonel kilo alımı aynı zamanda çocukluk obezitesini tetikleyen bir prenatal risk faktörüdür. Ayrıca 
gebelik ve postpartum dönemde yapılan fiziksel aktivitenin uyku problemleri, stres, anksiyete ve depresyon 
gibi psikolojik durumların gelişimini azalttığı, kadınların beden imaji, kendine olan güveni ve zindeliğini 
artırdığı belirlenmiştir. Fiziksel aktivitenin fetüs ve çocuk üzerine olan etkileri: Gebelik sırasında yapılan 
fiziksel aktivitenin fetüse de birçok faydası olduğundan bu durum kadınları motive etmek için kullanılabilir. 
Yapılan çalışmalarda; gebelikte düzenli yapılan fiziksel aktivitenin fetal makrozomi gelişimi azalttığı 
saptanmıştır. Bazı çalışmalarda fiziksel aktivitenin düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olduğu belirtilmiş, bazı 
çalışmalarda ise prematür doğum ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel aktivite; dinlenme esnasındaki fetal 
kalp hızının azalmasına, nörolojik gelişimin, plasenta canlılığının ve amniyotik sıvı seviyelerinin artmasına 
neden olmaktadır. Boş zaman fiziksel aktivetinin nöral tüp defeklerine karşı koruyucu rolü olduğu görülmüştür. 
Son zamanlarda, egzersiz yapan annelerin yeni doğanlarında apgar skorlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak; sağlık profesyonellerinin özellikle ebe ve hemşirelerin prenatal izlemlerde, sağlıklı maternal 
ve fetal sonuçların sağlanması için gebe kadınlara fiziksel aktivite ve yararları konusunda eğitim vermesi 
ve kadınları motive etmesi gerekir. Böylece maternal obezite ve çocukluk obeziteside azaltılmış olur.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Etki 



437

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI EBEVEYN EĞİTİMİ  
PROGRAMLARININ KAVRAMSAL YAPI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Sibel ŞEKER, Keziban AMANAK

Doğuma ilişkin eğitimlerin gerekliliği 19. yüzyılın sonlarında Dick Read’in doğum korkusu üzerine 
çalışmalarıyla başlamış, günümüzde yeni felsefe ve yaklaşımlarla ebe ve hemşirelerin temel görevi haline 
gelmiştir. Bebek bekleyen çiftlere yönelik eğitim programları gebelik öncesinden başlayıp, doğum sonrası 
dönemde de devam edebilir ve gereksinimlere göre çeşitlilik gösterir. Bu çeşitli eğitim programları 
hazırlanırken, girdiler, süreç ve çıktıları içeren kavramsal yapı kullanmak sürecin işleyişini kolaylaştırır. 
Amaç: Bu çalışmada ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin ebeveyn eğitimine yönelik hazırladıkları eğitim 
programlarının kavramsal yapı çerçevesinde incelenmesini amaçlandı. Yöntem: Araştırma kapsamında Adnan 
Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü son sınıfında okuyan 51 öğrencinin Doğum 
Öncesi Eğitim Sınıfları dersi kapsamında gruplara ayrılarak hazırladıkları 13 eğitim programı kavramsal 
yapı çerçevesinde incelendi. BULGULAR: Öğrencilerin hazırladıkları eğitim programlarından 7’si doğum 
eğitimi, 3’ü yenidoğan bakımı, 2’si erken dönem gebelik eğitimi, 1’i postpartum döneme ilişkin idi. Eğitim 
yeri 9’unda özel merkez, 3’ünde devlet kurumu iken, 1’inde yer belirtilmemişti. Katılımcılar; 8 programda 
anne ve babalardan iken, 5 programda sadece gebe ya da annelerin yalnız katıldıkları eğitim programları idi. 
Programların eğitimcileri tamamında lisans mezunu ebeler iken, 3’ü Mongan, 4’ü Lamaze, 4’ü Dick Read, 1’i 
Kitzinger felsefesi ile oluşturulmuştu. Kavramsal yapı oluşturulmasında eksiklikler ise; programların 5’inde 
bilgi kaynağı, 5’inde kısa ve uzun vadeli değerlendirme, 3’ünde felsefe, 2’sinde eğitim materyali ve 1’inde 
eğitim yerinin belirtilmemesidir. Sonuç: Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin ebeveyn eğitimine yönelik 
hazırladıkları programlar kavramsal çerçeveye genel olarak uygun olsa da özellikle bilgi, değerlendirme, 
uygun felsefe seçimi konularında desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Eğitimi, Ebelik, Eğitim Programı, Kavramsal Yapı  
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YENİDOĞANLARDA NONFARMAKOLOJİK DOKUNMA YÖNTEMLERİ: YAKSON VE  
NAZİK DOKUNMA

Şadiye DUR, Seda ÇAĞLAR

Gelişimsel bakım (Developmental Care); preterm bebeğin nörolojik matürasyonunu desteklemek amacıyla 
yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) çevresine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır (Eras ve ark. 
2013). Bu düzenlemeler, bebeğin çeşitli uyaranlara karşı verdiği fizyolojik cevapların ve davranışsal işaretlerinin 
gözlemine dayanarak stres yaratan uyaranların azaltılmasını ve gelişimini destekleyici uyaranların sağlanmasını 
içerir. Dokunma, gelişimsel bakımın bileşenlerinden biridir ve preterm yenidoğanların büyüme ve gelişmesini 
sağlamada, stresli durumlarda sakinleşmesini desteklemede ve anne-bebek etkileşiminde en önemli duyusal 
uyaranlardan biridir (Im ve ark. 2009). Dokunma; fetal dönemde en erken gelişen duyudur. Preterm doğum, 
bebeği annesinin rahminden ayırmakla kalmaz aynı zamanda annenin yakınlığı ve temasının yararlarından da 
uzaklaştırır. Dokunmanın, bu önemli hassas dönemde erken ayrılmanın zararlı etkilerini azalttığı ve bebeğin 
kendini yatıştırabilme ve sosyal ilişki kurma becerisini düzelttiği düşünülmektedir (Livingstone ve ark 2007). 
Dokunma karmaşık tıbbi problemleri olan bebeklere bile uygulanabilmekte ve ailelerin kendi bebeklerinin 
bakımına katılmalarına olanak sağlamaktadır (Vickers ve ark 2004). Terapötik dokunma ise tamamlayıcı 
bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Terapötik dokunma özel ekipman ve tedavi gerektirmeyen bir 
noninvaziv tedavi tekniğidir. Geleneksel tedavi ile kolayca kombine olabilir, böylece tedavinin maliyeti, 
hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar azalır (Bijari ve ark. 2012). Preterm yenidoğanlarda stres azaltıcı bir 
etkiye sahip olan dokunsal uyaranlardan biri nazik (Gentle Human Touch) dokunmadır (Harrison ve ark. 1996). 
Nazik dokunma tekniğinin 27-32 gestasyon haftasındaki bebeklere uygulanabileceği ve bebeklerin davranışsal 
stresi ile motor aktivitelerini azalttığı ve pozitif davranışlarında etkili olduğu bildirilmektedir (Chhugani ve 
Sarkar 2014, Harrison ve ark. 1996). Nazik dokunma tekniğinde bir el parmak ucu dokunuşu ile kaş üstü 
çizgisi üzerinde preterm yenidoğanın tacına, diğer el yenidoğanın bel ve kalçasını kapsayan alt karnı üzerine 
yerleştirilmektedir (Bijari ve ark. 2012). Bir diğer terapötik dokunma ise Yakson dokunma tekniğidir. Bu 
teknik Kore’de hasta çocukların ağrısını ve rahatsızlığını azaltabilmek için ağrılı bölgelerin yavaşça okşandığı 
bir dokunma yöntemidir. “Yak” ilaç, “Son” ise el anlamına gelmektedir (Bijari ve ark. 2012). Yakson dokunma 
tekniğinin 26-34. gestasyon haftasındaki preterm yenidoğanlara uygulanması önerilmektedir (Bijari ve ark. 
2012; Im ve ark. 2009). Yakson dokunma tekniğinde bir el bebeğin sırtını ve kalçasını destekleyecek şekilde, 
diğer el bebeğin karnı ve göğsünün üstüne yerleştirilerek bebeğin rahatlaması sağlanır. Yakson dokunma tekniği 
taktil uyaranlar yolu ile preterm yenidoğanların rahatlamasını ve ortama uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır 
(Bijari ve ark. 2012). Bu dokunma şeklinin bebeklerin rahatlamasını sağlayarak bebeğin uyku-uyanıklık 
örüntüsünü düzenlediği, harcadığı enerji miktarını ve motor aktivitelerini azalttığı bildirilmektedir (Im ve ark. 
2009). Ayrıca ağrı yönetiminde de etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Park ve ark. 2006). Bu derlemenin 
amacı, yenidoğanlara uygulanan nazik dokunma tekniği ile Yakson dokunma tekniğinin fizyolojik ve 
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davranışsal durum üzerine etkisini incelemektir. Yenidoğanlara uygulanan dokunma yöntemlerinin fizyolojik 
ve davranışsal durum üzerindeki olumlu etkileri yapılan çalışmalarda desteklenmektedir (Field 2010, Gürol 
2010). Literatür incelendiğinde, Im ve Kim (2009a), preterm yenidoğanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarında 
Yakson dokunma tekniği, nazik dokunma yöntemi ve normal rutin bakım verilen bebeklerin davranışlarındaki 
etkilerini karşılaştırmışlardır. Nazik dokunma ve Yakson dokunma tekniği yöntemlerinin uygulandığı bebeklerin 
normal bakım alan bebeklere göre uyku durumlarının arttığı, stres ve enerji tüketimlerinin azaldığı bildirilmiştir. 
Benzer bir çalışmada 40 preterm bebeğe uygulanan Yakson dokunma tekniği ve nazik dokunma yöntemlerinin 
uyku durumunu arttırdığı ve bebeklerin daha sakin kaldıkları gözlemlenmiştir (Im ve ark. 2009b). Im ve 
Kim (2008), Yakson dokunma tekniği, nazik dokunma ve rutin bakım verilen preterm bebeklerin davranışsal 
durumlarını ve üriner stres hormonlarını karşılaştırmışlardır. Yakson dokunma tekniği ve nazik dokunma 
yöntemlerini, bebeklere 15 dakikalık uygulamalar şeklinde 5 gün boyunca uygulamışlardır. Nazik dokunma 
ve Yakson dokunma tekniğinin uygulandığı bebeklerin, rutin bakım uygulanan bebeklere göre uyanıklık ve 
huzursuzluk durumlarında azalma olduğu bildirilmiştir. Bijari ve ark. (2012) Yakson dokunma tekniği ve nazik 
dokunmanın bebeklerin davranışlarına etkilerini 5 gün boyunca, günde 2 kez 15 dakikalık periyodlar halinde 
değerlendirmişlerdir. 90 preterm yenidoğanı; Yakson dokunma tekniği (n=30), nazik dokunma (n=30) ve rutin 
bakım (n=30) grubu olarak incelemişlerdir. Yakson dokunma tekniği ve nazik dokunma grubunda, rutin bakım 
alan gruba göre uyku durumunda artış olduğu, her iki gruptaki bebeklerde davranışsal durumlar açısından 
anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Yakson dokunma tekniği ve nazik dokunma yöntemlerinin preterm 
yenidoğanların davranışsal durumu üzerindeki etkilerini karşılaştırmak için yapılan çalışmalarda dokunma 
yöntemlerinin uyku durumunu arttırdığı, davranışsal durumlar açısından anlamlı bir farklılık saptanmadığı 
görülmüştür (Eshghi 2012). Çağlayan (2015) ’ın çalışmasında preterm yenidoğanlara anneleri tarafından 
uygulanan Yakson dokunma tekniğinin uygulama sırası ve sonrasındaki uyku üzerinde anlamlı olarak etkili 
olduğu, bebeklerin sakinleşmesini sağladığı, uyanıklık ve huzursuzluk durumunu azalttığı belirtilmektedir. 
Im ve Park (2006) Yakson dokunma tekniği yönteminin anne-bebek bağlanmasına etkisini inceledikleri 
çalışmalarında ise maternal bağlanmanın anlamlı olduğunu belirlemişlerdir Tüm bu sonuçlar doğrultusunda, 
Yakson ve nazik dokunma tekniğini uygulamanın yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki preterm yenidoğanların 
büyüme-gelişime ve tedavisinde ve annelerin stresini azaltmada etkili olacağı ve yenidoğan hemşirelerinin 
bu konuda bilgilendirilerek ünitelerde dokunma tekniklerinin kullanılması gerektiği düşünülmektedir  
 
Anahtar Kelimeler: Dokunma, Nazik Dokunma Tekniği, Yakson Dokunma Tekniği, Preterm Yenidoğan 
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OYUNCAKLARIN ÇOCUKLAR TARAFINDAN TERCİH EDİLME NEDENLERİNİN  
İNCELENMESİ

Arzu ÖZYÜREK, Ayşe MERİÇ, Erdal MERİÇ

Oyun ve oyun materyali olarak oyuncaklar, çocuklar için hem eğitici hem de eğlendirici rol üstlenirler. Oyun ve 
oyuncak, tüm gelişim alanlarına olumlu katkılar sağlar. Oyun, farklı öğrenme stillerine sahip olan çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yöntemdir. Oyun ve oyuncağın tüm gelişim alanlarını desteklemesi ve 
çocuğun hayatının önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, çocuklar için oyun ve oyuncak seçimi oldukça 
önemlidir. Oyun ve oyuncaklar çocukların gelişimi için besin kadar gerekli olan ve yaşamlarının doğal 
bir parçası niteliğini taşıyan uğraşılardır. Çocuklar için oyuncaklar, genellikle yetişkinler tarafından temin 
edilmektedir. Oyuncaklar, gelişim aşamalarında çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihinsel, bedensel ve 
psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun araç ve 
gereçlerdir. Oyuncak tercihini etkileyen nedenlerin başında çocuğun cinsiyeti, ailenin ekonomik durumu ve 
kültürel bazı özellikler gelmektedir. Konu ile ilgili çalışmalara bakıldığında çocuk ve yetişkinlerin çocuklar 
için oyuncak seçimi, çocuk ve anne baba, öğretmen gibi yetişkinlerin oyuncağa bakış açılarının incelendiği 
görülmektedir. Oyuncaklarla ilgili olarak hem yetişkinlerin hem de çocukların tercihlerinin belirlenmesi, 
çocuklara sunulacak oyuncak çeşitliliğinin belirlenmesinde önemli görülmektedir. Oyuncaklarla ilgili 
araştırmalar incelendiğinde, çocukların oyuncak tercihleri, yetişkinlerin çocuklar için oyuncak tercihleri, okul 
öncesi çocukların oyuncaklarında malzeme kullanımı ve çocukların renk tercihleri, oyuncağa çocuk, anne ve 
öğretmen bakış açısı, bireylerin oyuncağa bakış açıları, oyuncak seçiminde yaş, cinsiyet, gelişim özellikleri 
ve oyuncağın eğitici özellikleri gibi değişkenlerin ele alındığı çalışmalara rastlanmıştır. Amaç: Bu çalışmada, 
çocukların oyuncak tercihlerini etkileyen nedenler ile birlikte ebeveynlerin çocuklarının ne tür oyuncaklarla 
oynadıkları ve çocukların tasarladıkları oyuncak ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada 
“Ebeveynlere göre çocukların oyuncak tercihi nasıldır?”, “Çocuğa sunulan oyuncak çeşitliliği çocuğun oyuncak 
seçimini nasıl etkilemektedir?”, “Çocukların oyuncakların temini konusundaki bilgileri ne düzeydedir?” ve 
“Çocukların hazır oyuncaklar yerine elde yapılan oyuncaklarla oynama ile ilgili görüşleri nasıldır?” sorularına 
cevap aranmıştır. Yöntem: Çocukların oyuncak tercihini ve oyuncağa yönelik algılarını belirlemede Olgu Bilim 
Deseni kullanılmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada, çocukların oyuncak tercih nedenlerini, ebeveynlerin 
çocuklarının ne tür oyuncaklarla oynadıkları hakkındaki görüşlerini ve çocukların tasarladıkları oyuncak 
ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemiyle seçilen 3, 4, 5, 6, 7 yaş grubundan, bir kız ve bir erkek olmak üzere toplam 10 çocuk ve 
onların ebeveynleri (n=10) oluşturmuştur. Çocukların oyuncak tercihi ve bu oyuncağı tercih etme nedeninin ne 
olduğu hakkında bilgi edinmek amacıyla hazırlanan 10 açık uçlu sorudan oluşan “Çocuk Görüşme Formu” ve 
ebeveynlerin çocuklarının ne tür oyuncaklarla oynadıkları hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla hazırlanan 
beş açık uçlu sorudan oluşan “Ebeveyn Görüşme Formu” kullanılarak veriler toplanmıştır. Son olarak çocuklara 
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çeşitli materyaller verilerek kendilerine bir oyuncak tasarlayıp yapmaları istenmiş ve yaptıkları ürün hakkında 
görüşülmüştür. Yapılan oyuncaklar, fotoğraf çekilerek kaydedilmiştir. Araştırmada, verilerin analizinde içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda, çalışma grubundaki bireylerin sorulara verdikleri 
cevaplar kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra bu kategorilere göre temalar oluşturulmuş ve bulgular 
bu tema başlıkları altında yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular “Çocuğun oyuncak tercihi 
ve ebeveyn görüşleri”, “Çocukların oyuncağa ilişkin görüşleri” ve “Çocukların oyuncak tasarım çalışması 
ve bu oyuncakla ilgili görüşleri” temaları altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda çocukların cinsiyetinin 
onların oyuncak tercihlerinde etkili olduğu, elde/evde yapılan oyuncak yerine hazır olarak satın alınan 
oyuncakları daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir. Genel olarak çocukların, oyuncakların hangi malzemeden 
yapıldığı hakkında bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Ebeveynlerin genellikle çocuklarına elde/evde yapılan 
oyuncak yerine hazır olarak satılan oyuncakları sundukları, bu durumun oyuncak tasarlanması ve yapımı 
konusunda ebeveynlerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamalarından kaynaklandığı görülmüştür. Çocuklar, 
başlangıçta daha çok satın alınan bir oyuncağı tercih etmesine rağmen kendi oyuncağını yapmasına fırsat 
verildikten sonra fikirlerinin değiştiği görülmüştür. Çocukların çoğunluğunun elde/evde kendilerine oyuncak 
yapmaktan hoşlandıkları ve mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Çalışmada, ebeveynlerin 
çocuklarına yalnızca satın alınan oyuncaklar sunmaları yerine çocuklarla birlikte evde oyuncak yapmalarının 
önemi üzerinde durulmuştur. Oyun ve oyuncaklar, normal veya özel gereksinimli çocukların dünyaya geldikleri 
andan itibaren gelişimlerini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun çocukların 
oyun ve oyun materyali olan oyuncaklara gereksinimi vardır. Fakat çok fazla oyuncak sunmak yerine artık 
materyaller yardımıyla, ebeveyn ile birlikte oyuncak tasarlanıp yapılmasının çocuğun gelişimine daha çok 
katkı sağlayacağı ve aile bireyleri arasında paylaşımlar için önemli bir fırsat sunacağı söylenebilir. Basit de 
olsa, evde çocuklarla birlikte çok çeşitli oyuncaklar yapılabilir. Okullarda aile eğitim programları aracılığı ile 
anne babalara çocuklarıyla birlikte elde/evde yapılabilecek oyuncaklar hakkında bilgi verilmesine yönelik 
aile eğitimi çalışmaları yapılabilir. Unutulmamalıdır ki her yaştan insan için oyun ve oyuncaklar ilgi çekicidir. 
Oyuncak yapımı gibi bir etkinliği çocukla birlikte paylaşmak aile içi iletişimin artmasında da etkili olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyuncak, Oyuncak Tercihi 
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NEDENİ AÇIKLANAMAYAN İNFERTİL KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ  
DAVRANIŞLARI EĞİTİMİNİN TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yeliz KAYA, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Yunus AYDIN, Hikmet HASSA
 

Her 6 çiftten 1 tanesinde görülen infertilitenin tedavisinde teknik açıdan gelişmeler olsa da tedaviyi etkileyecek 
diğer faktörler fazla gündeme gelmemiştir. Oysa sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi ile 
bu faktörlerin fertilite üzerine olan olumsuz etkisinin azaltılabileceği konusunda bilgi giderek artmaktadır 
(Anderson ve ark. 2010 a,b, Klonoff-Cohen 2005). Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının (SYBD) geliştirilmesi 
infertilitenin önlenmesi ve fertilite yeteneğinin ideal düzeye ulaşmasında önemli yere sahip olabilecek 
konumdadır (Homan ve ark. 2007). İnfertilite ile ilgili olarak en sık sigara içme, vücut kitle indeksinin (VKİ) 
18.5 kg/m2’den az 25 kg/m2’den fazla olması, aşırı egzersiz veya hiç egzersiz yapmamak, alkol tüketimi, 
kafein tüketimi, stres gibi risk faktörleri karşımıza çıkmaktadır. (Homan ve ark. 2007, Hammiche ve ark. 
2011, Anderson ve ark. 2010 a,b, Kelly-Weeder ve ark. 2006). Her ne kadar SYBD’nın fertilite üzerine 
olumlu etkileri gösterilmiş olsa da, bu risk faktörlerinin özellikle sebebi açıklanamayan infertilite olgularına 
uygulanan yardımcı üreme teknikleri üzerine etkilerini inceleyen randomize kontrollü çalışma literatürde 
bulunmamaktadır. Amaç: Bu çalışmada nedeni açıklanamayan infertilite tanısı alan ve literatürde fertilite 
üzerine olumsuz etkisi olduğu gösterilmiş risk faktörlerinden (sigara içme, vücut kitle indeksinin 18.5 kg/
m2’den az 25 kg/m2’den fazla olması, aşırı egzersiz veya hiç egzersiz yapmamak, alkol tüketimi, kafein 
tüketiminin 300 mg’ın üzerinde olması, stres) en az birini taşıyan kadınlara verilecek eğitim ile sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları geliştirmeleri ve bu davranış değişikliğinin yardımcı üreme teknikleri üzerine etkilerinin 
gösterilmesi amaçlandı. Yöntem: Etik kurul kararı ve kurum izni alındıktan sonra araştırma 1 Temmuz 2014 
ile 31 Haziran 2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı, Prof.Dr. Hikmet Hassa Üreme Sağlığı Merkezi’nde başlatıldı. Belirtilen tarihler arasında 
infertilite nedeniyle başvuran; nedeni açıklanamayan infertilite tanısı konan, daha önce en az 2 defa inseminasyon 
yöntemi denenip çocuk sahibi olamayan kadınlara, tarafımızca hazırlanan Risk Faktörü Değerlendirme Formu 
ve risk faktörlerinden biri olan stres düzeyini belirlemek için Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği uygulandı. 
109 infertil kadından 13 kadına tekrar ulaşılamaması, 17 kadının araştırmaya katılmayı kabul etmemesi, 6 
kadın ise araştırmaya katılmayı kabul ettiği halde randevu tarihinde görüşmeye gelmemesi nedeniyle, en az 
bir risk faktörü olan 73 kadın çalışmaya dahil edildi. Eğitim ve kontrol grubunu rastlantısal olarak oluşturmak 
için kadınların dosya numarasının tek veya çift olmasına göre iki gruba ayırıp kura çekilerek tek sayı ile 
bitenlerin eğitim grubu olmasına karar verildi. Kura çekimi sonrası eğitim grubuna 33, kontrol grubuna ise 40 
kadın dahil edildi. Çalışmaya başlanılan tüm kadınlara Sosyodemografik Özellikleri Belirleme Formu, Risk 
Faktörü Değerlendirme Formu, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 
II (SYBDÖ) ve araştırmacılar tarafından katılımcıların bilgi düzeyini ölçmek amaçlı ön test uygulanmıştır. 
Eğitim grubuna eğitim sonrası son test, çalışma protokolü sonrası ise, Risk Faktörü Değerlendirme Formu, 
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Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II uygulanmıştır. Bulgular: Her 
iki grubun sosyo-demografik verileri karşılaştırıldığında eğitim ve kontrol grubunda sırasıyla ortalama yaş 
31.20±4.41, 31.02±4.19 bulundu. Eğitim grubunda ortalama evlilik ve infertilite süresi 7.5±3.3 ve 5.93±3.42 
yıl iken kontrol grubunda ise bu süreler 6.82±3.02 ve 5.70±3.06 yıl idi. Her iki grupta da kadınların, 34’ü 
(%53.1) okuma yazması olmayan ve ilkokul mezunu olan, 52’si (%81.3) ev hanımı, 8’i (%12.5) işçi, 3’ü 
(%4.7) memur ve 1’i (%1.6) serbest meslek yapan kadınlar idi. Her iki grup sosyo-demografik özellikleri 
açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel fark bulunmadı. Her iki grubun infertiliteye ilişkin verileri 
karşılaştırıldığında eğitim grubunda ortalama infertilite süresi 5.93±3.42 yıl iken kontrol grubunda 5.70±3.06 
yıl idi. İlk görüşme anında eğitim grubunda VKİ, sigara, kafein, stres, egzersiz açısından risk faktörleri sırasıyla 
%50, %40, %63.3, %63.3 ve %96.7 iken 3 aylık takip sonrası risk faktörleri sırasıyla %33.3, %16.6, %6.6, 
%10 ve %16.6 olarak değişmiştir. Bu değerlendirme ile ilk görüşme ile 3. ayda yapılan görüşme bulguları 
karşılaştırıldığında VKİ ve sigara tüketiminde risk faktörleri açısından sayısal olarak azalma bulunmuşken bu 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla beraber, ortalama VKİ değerlerinde, stres, kafein, egzersiz 
risk faktörleri ile ilk görüşme ve 3 ay sonraki görüşmede kadınların sahip olduğu toplam risk faktörü sayısında 
istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde azalma saptandı. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II, 3 
aylık takipler sonucunda eğitim grubuna tekrar uygulandığında, ‘kişilerarası ilişkiler’ alt boyutu hariç diğer 
tüm alt boyut ve toplam ölçek puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir yükseliş görüldü. IVF/ICSI sonrası 
eğitim grubundaki 12 (%46.15) kadında fetal kalp atımı bulunmuş iken kontrol grubunda 5 (%19.24) kadında 
fetal kalp atımı bulundu (p<0.05). Tartışma ve Sonuç: Eğitim grubunun eğitim öncesi mevcut risk faktörleri 
değerlendirildiğinde, eğitim sonrası risk faktörlerinde azalma saptanmıştır. Eğitim grubunun eğitim öncesi 
SYBDÖ ve alt faktör puan ortalamaları, IVF/ICSI öncesi puan ortalamalarına göre anlamlı olarak daha düşük 
bulunmuştur. Eğitim ile kontrol grubu arasında gebelik sonuçları açısından anlamlı bir fark vardır. Sonuç 
olarak; sağlıklı yaşam biçimi davranışları eğitiminin fertilite üzerine risk faktörlerinin azalmasında etkili 
olduğu, risk faktörlerinde düzelme ile de yardımcı üreme tekniklerinin başarı oranlarını arttırdığı görüldü.  
 
Anahtar Kelimeler: Nedeni Açıklanamayan İnfertilite, İnfertil Kadın, Sağlık Eğitimi, Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları, Tedavi Süreci 
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KADINLARDA MENOPOZ SONRASI OSTEOPOOZ GELİŞİMİNDE MIF GENİ -173G/C  
POLİMORFİZMİNİN ETKİSİ

Şengül TURAL, Asker Zeki ÖZSOY, Nevin KARAKUŞ, Serbülent YİĞİT, Nurten KARA,  
Gamze ALAYLI, Mehmet Kemal TÜMER, ÖMER KURU

Osteoporoz azalmış kemik gücü ile karakterize olan ve etkilediği hastalarda artmış kırık riski ile birlikte 
bulunan bir hastalıktır. Osteoporozla ilişkili kırıklar; hareketsiz yaşam, hayat kalitesinin düşüklüğü ve artmış 
mortalite riskini beraberinde getirmektedir ve en sık olarak postmenopozal dönemde meydana gelmektedir( 
Orimo ve ark,2011). Osteoporoz güçlü bir genetik etkinin bulunduğu karmaşık bir hastalıktır fakat hastalığa 
eğilimlilik orta etkileri olan birçok genle ve çevre faktörüyle belirlenmektedir.Bugüne kadar osteoporoz ile 
tutarlı şekilde ilişkili olan sadece birkaç gen belirlenmiştir.İnflamasyon kemik rezorbsiyonu ve oluşumu 
arasındaki etkileşime müdahale ederek kemik metabolizmasını etkiler ve doğal kemik yeniden oluşumunda da 
birçok inflamatuar koşullayıcılar bulunmaktadır.Makrofaj migrasyon inhibitör faktör’in(MİF) kemirgenlerde 
kemik yoğunluğunu etkilediği ispatlanmıştır ve insan MİF promoter polimorfizmler Romatoid Artrit gibi 
inflamatuar rahatsızlıklarla ilişkilidir.(swanberga ve ark, 2010). Osteoporoz yaygın bir hastalıktır ve yaşamları 
boyunca üç kadından birini etkilemektedir. Azalan kemik kütlesi,kemik dokusunun mikromimari yapısının 
bozulması ve artan kırık riski ile karakterize edilir.Hastalığın klinik önemi de burada yatmaktadır (Cummings 
ve ark, 2002). Osteoporoz hem genetik hem de çevresel risk faktörleri olan karmaşık bir hastalıktır. Genetik 
olarak sağlanan riske birçok genin katkıda bulunduğu düşünülmektedir ve her genin sadece orta düzeyde bir 
etkisi vardır. Aynı zamanda gen-gen ve gen-çevre etkileşimleri de söz konusudur. Klinik risk faktörleri bireyler 
arası farklılık gösterir, bu nedenle her bir osteoporoz hastası muhtemelen kendine has bir genetik ve çevresel 
risk faktörleri kombinasyonuna sahiptir. Bazı genlerin kemik mineral yoğunluğuna özel olduğu bilinmektedir 
ancak diğerleri sadece kemikle ilişkili fenotiplerle değil,fakat aynı zamanda obezite ve diabet gibi karmaşık 
hastalıklarla da paylaşılmaktadır (Holmberg ve ark, 2006). Genetik faktörlerin osteoporoz riski üzerine etkisi 
önemlidir ve osteoporoz fenotipinin tüm yönlerini (örneğin kemik mineral yoğunluğu, kemik kalitesi,kemik 
yapısı ve gücü) etkilemektedir. İkizlerle ve ailelerle yapılan çalışmalar kemik mineral yoğunluğundaki 
populasyon varyansının % 60-80’inin genetik olarak belirlendiğini göstermiştir.(kemik mineral yoğunluğu kırık 
riskinin en güçlü tahmin edicisidir) (Ferrari,2008).İnflamasyon kemik oluşum ve yıkımı arasındaki dengeyi 
etkileyebilir ve kronik inflamatuar hastalık sahibi kişilerde osteopeni riski daha yüksek olarak görülebilir.
(Hardy ve ark, 2009).İmmün sistem ve kemik metabolizması arası etkileşim, veya osteoimmünoloji, içerir 
moleküler ve hücresel etkileşimleri osteoblast,osteoklast, lenfosit ve monosit-makrofajlar arasında inflamasyon 
ve kemik döngüsü arası iletişimin temel olarak sitokinlerin üretimine bağlı olduğu görülür (Takayanagi, 2007).
Menopozdaki kadında östrojen seviyelerindeki azalma, osteoklast aktivitesinde artışa ve buna bağlı olarak 
proinflamatuar sitokinlerin üretiminde bir artışa yol açmakta ve sonucunda kemik mineral dansitesinde azalma 
ile sonuçlanmaktadır.(Takayanagi,2007; Dewhirst ve ark,1985; Takayanagi ve ark,2000).MİF asıl olarak 
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bağışıklık hücreleri tarafından(T hücreleri,makrofajlar ve monositleri de içeren) üretilen proinflamatuar bir 
sitokindir. MİF hem doğal hem de edinilmiş bağımlılık tepkisinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin MİF akut, 
kronik ve otoimmün inflamatuar rahatsızlıkların patogenezisine katkıda bulunmakta ve glukokortikoidlerin 
immün sistemi baskılayıcı etkilerini dengelemektedir (Calandra ve ark, 1995). MİF aynı zamanda TNF 
alfa nın (kemik rezorbsiyonuna önemli etkileri vardır) bir upstream düzenleyicisi olarak ta tanımlanmıştır.
(Bertolini ve ark,1986). Fare modellerinde MİF’in osteoblastlarda yüksek düzeylerde eksprese edildiği ve 
bu hücrelerde matrix metalloproteinazları 9 ve 13’ün ekspresyonunu teşvik ettiği ispatlanmıştır.(Onodera 
ve ark, 2002) MİF’i yüksek düzeyde eksprese eden transgenik fareler osteoporoz geliştirmektedir(Onodera 
ve ark,2006) MİF eksikliği taşıyan fareler ise ovaryektomi ile sağlanan kemik kaybına dirençlidir.(Oshima 
ve ark, 2006) MİF ekspresyonu sıçanlarda kemik iyileşmesi esnasında artmaktadır.(Onodera ve ark,2004). 
Birkaç deneysel çalışma yerel MİF seviyelerinin kemiğin yeniden modellenme derecelerini etkilediğini 
veya yansıttığını göstermektedir. insan deneklerde artan MİF seviyeleri genç ve yetişkin Romatoid Artrit 
hastalarının eklemlerinde gözlenmiştir.(Leech ve ark, 1999; Meazza ve ark, 2002; Onodera ve ark,1999). MİF 
protein bölgesindeki polimorfizmlerin gen transkripsiyon seviyesini etkilediği ve Romatoid Artrit ve diğer 
birkaç inflamatuar hastalığın patogenezisi ile ilişkili olduğu ispatlanmıştır.(Baugh ve ark,2002; Renner ve 
ark, 2005; Radstake ve ark,2005).MİF transkripsiyon başlama bölgesine 173 bp yukarısında yer alan C alleli 
daha yüksek MİF ekspresyonu ve jüvenil idiopatik artritin kötü klinik sonuçları ile ilişkili olan bir aktivatör 
protein 4 tepki unsuru oluşturmaktadır.(Donn ve ark, 2002; Bucala ve ark,2006; Gregersen ve ark, 2003) MİF 
CATT m RNA transkripsiyon başlama bölgesinin 794 bp yukarısında olan bir tetranükleoid tekrar proteinidir. 
Yüksek sayıda tekrar,artan MİF ekspresyonu ve hastalık şiddetiyle ilişkili olduğu( Romatoid Artrit şiddetiyle) 
gösterilmiştir.(Baugh ve ark, 2002). Biz çalışmamızda postmenopozal hastalarda MİF genine ait -173G/C 
Polimorfizmi ile osteoporoz arası ilişkinin aydınlatılmasını ve ilerideki çalışmalarla birlikte osteoporoz 
hastalarının tarama ve profilaksi tedavisi açısından yol gösterici olmasını amaçladık. Materyal ve Metod: 
Bu çalışmaya 136 osteoporotik ve 150 osteoporozu olmayan (kontrol) toplam 286 postmenopozal kadın 
alındı. Osteoporozla ilgili kriterler ve lomber omurga ve femur boynu KMY değerleri ile polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) tekniklerini kullanarak belirlenen MIF 
geni -173G/C polimorfizmi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hasta ve kontrollerle ilgili araştırma verileri, çeşitli 
laboratuvar testleri ve standardize sorgulama formlarından elde edilmiştir. Çalışmamıza dahil edilen hasta 
ve kontrollerin onam formları imzalatılarak onamları alınmıştır. Her bir olgudan 5 ml periferik kan alınarak 
kit ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Daha sonra polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon parça uzunluk 
polimorfizmi tekniklerini kullanarak genotipleri belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmamızda Hasta ve kontrol 
grubu karşılaştırıldığında CC genotipi ve C alleline sahip olan kadınların menopoz sonrasında osteoporoza 
daha yatkın oldukları istatistiksel olarak saptanmıştır. Sonuç: Benzer çalışmaların farklı populasyonlarda 
da geliştirilmesiyle, osteoporoza yatkın olan bireylerin belirlenmesinde MIF geninin tanı markırı olarak 
kullanılabilineceği ve yatkınlığı olan kadınların gerekli tedbirleri önceden alması sağlanabilineceği kanaatindeyiz.  
 
Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Gen Polimorfizmi, Menopoz, MIF Geni 
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ANNELERDE POSPARTUM DEPRESYON, SOSYAL DESTEK VE EMZİRME ÖZYETERLİĞİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Nursan ÇINAR, Sumeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU CAKA, Sevin ALTINKAYNAK
 

Doğum sonu dönem aileye yeni bir üyenin katılması ile yeni bir düzenin kurulduğu, ebeveynliğe geçiş 
sürecinde annelerin kendi duyguları ve ilişkilerinde değişiklikler yaşadıkları bir dönemdir. Bu dönem, aile 
bağlarını güçlendirebileceği gibi kriz yaşanan bir dönem olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Anne-bebek 
ilişkisi zamanla öğrenilen bir süreçtir. Bu etkileşimin sağlıklı başlayıp sürdürülmesinde, annenin yeni 
rolüne uyumu, emzirme ile ilgili karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesinde çevreden aldığı destek ve eşler 
arasındaki uyum önemlidir. Bu süreçlerdeki problemler, doğum sonu dönemde kadının psikiyatrik hastalıklara 
özellikle postpartum depresyonuna yakalanma riskini arttırmaktadır. Postpartum depresyon, doğumdan 
sonraki ilk 4 hafta içinde başlamakla birlikte ilk 3-6 aylar içinde de görülmekte ve doğum sonrası psikoza 
dönüşebilmektedir. Postpartum depresyondaki kadın umutsuzluk ve yalnızlık hissedebilmektedir. Bu duygu 
ve davranışlar annenin sosyal hayatını, mesleki işlevselliğini, anne ile çocuk arasında kurulan ilişkiyi, bebeğin 
bilişsel ve emosyonel gelişimini, annenin bebek bakımını, emzirme niyetini ve ebeveyn rolünü öğrenmesini 
etkileyebilmekte ve yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Sosyal destek eksikliği postpartum depresyon riskini 
artıran önemli etkenlerden biri olarak bilinmektedir. Sosyal çevreden alınan yardımın içeriği ne olursa olsun, 
kişinin çaresizlik duygusunu azaltır ve stresle başa çıkma konusunda güvenini artırır. Emzirme öz-yeterliliği 
algısı ise annenin emzirmeye ilişkin hissettiği yeterlilik duygusudur. Emzirmeye ilişkin annenin algıladığı 
öz-yeterlilik daha önce yaşanan farklı durumlardaki zorluklar ile ilişkili olabilmektedir. Annenin emzirme 
öz-yeterliliği dört ana bilgi kaynağından etkilenmektedir; annenin önceki deneyimleri, annenin başkalarından 
gördüğü örnekler, çevrenin desteği ve annenin psikolojik durumudur. Sağlık personeli, erken emzirmeye 
teşvik ve öz-yeterliliği geliştirmek için anneyi değerlendirmeli, bütüncül bir yaklaşımla bu faktörler üzerine 
etki etmelidir. Amaç: Bu çalışmada, annelerde postpartum depresyon, sosyal destek ve emzirme öz yeterliliği 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde “Annelerin çevreden aldıkları 
sosyal destek ile doğum sonu depresyon ve emzirme öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” 
ve “Annelerin depresyon düzeylerine bağlı olarak emzirme öz yeterlilikleri etkilenmekte midir?” sorularına 
cevap aranmıştır. Yöntem: Bir eğitim ve araştırma hastanesinde, gebe izlem polikliniğine gelen, bilinen bir 
psikiyatrik hastalığı olmayan kadın hastalarda uygulanan çalışma, tanımlayıcı ve analitik olarak tasarlandı. 
İlgili kurumlardan yazılı izin ve etik kurul izni alınarak çalışmaya başlandı. Örneklemi iletişim kurulabilen, 
araştırmacılar tarafından bilgilendirildikten sonra gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve çalışmada kullanılan 
formları eksiksiz dolduran, doğumundan sonraki 2 hafta ile 4 aylık süreç içindeki sağlıklı bebeğe sahip toplam 
155 anne oluşturdu. Veriler, demografik özellikleri içeren Soru Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği (ÇBASDÖ), Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ) ve Emzirme Öz Yeterlilik Ölçeğinin 
kısa formu (EÖYÖ) kullanılarak yüzyüze görüşme yöntemi ile toplandı. ÇBASDÖ, Zimet ve ark (1988) 
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tarafından geliştirilen, Eker ve ark. (2001) tarafından gözden geçirilmiş formunun geçerlik güvelirliği yapılan 
toplam 12 madden oluşan 7 dereceli olarak düzenlenmiş likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin destek kaynaklarını 
yansıtan aile, arkadaş ve özel destek olmak üzere üç alt grubu bulunmaktadır. Alt ölçeklerden alınabilecek 
en düşük puan 4, en yüksek puan ise 28’dir. Toplam ölçek puanından alınabilecek en düşük puan 12, en 
yüksek puan ise 84’tür. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması, algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu 
ifade etmektedir. EDSDÖ, Cox ve arkadaşları (1987) tarafından geliştirilen, Engindeniz ve arkadaşları (1996) 
tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış kendini değerlendirme türünde 10 maddeden oluşan dörtlü likert 
tipinde bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 30’dur. Ölçeğin kesme puanının 
13, Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ise 0.79’dur. EÖYÖ, Dennis (2003) tarafından geliştirilen, Alus Tokat, 
Okumus ve Dennis (2010) tarafından Türkçe geçerlik güvenirliği yapılmış toplam 14 maddeden oluşan beşli 
likert tipinde bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 14, en yüksek puan 70’tir; yüksek puan daha 
yüksek emzirme öz-yeterliliği anlamına gelmektedir. Ölçeğin Cronbah alpha güvenirlik katsayısı ise 0.86’dır. 
Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS ortamında frekans, yüzde, ortalama, Spearmen korelasyon analiz testi 
kullanıldı ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş 
ortalaması 27.21±5.48 (n=155) idi. Katılımcıların %72.7’si (n=112) çekirdek aile, %48.1’i (n=74) orta gelir 
düzeyine sahip, %8.5’i (n=13) üniversite mezunu, %64.5’i (n=100) planlı gebelik ve %33.5’i (n=52) doğum 
sonu 2.hafta- 1 ay aralığında idi. Örneklem grubunda Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı ÇBASDÖ için 0.91; 
EDSÖ için 0.79 ve EÖYÖ için 0.88’dir. EDSDÖ kesme puanı 13 alındığında, %33.5’inin (n=52) ölçekten 
aldıkları puan ortalaması 16.67±2.90 ile kesme puanının altında kaldıkları (depresyon var), %66.5’inin (n=103) 
puan ortalaması ise 6.72±2.93 ile kesme puanının üstünde oldukları (depresyon yok) ve bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görüldü (Z=-10.171;p=0:000). ÇBASDÖ skorunun ise 59.18±16.73 olması ile eşik üstü 
değerde olduğu görüldü. Katılımcıların ÇBASDÖ ile EDSDÖ arasında negatif yönde (sosyal destek azaldıkça 
doğum sonu depresyonda artış) ilişki (r= -.339; p=.000); EÖYÖ ile EDSDÖ arasında negatif yönlü (doğum sonu 
depresyon düzeyi arttıkça emzirme öz yeterlilikte azalma) ilişki (r= -.176; p=.029) olduğu saptandı. Tartışma ve 
Sonuç: Sosyal destek ve pospartum depresyon, annelerin emzirme başarısını etkileyen önemli faktörlerdendir. 
Cinar ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada sosyal desteğin alt boyutlarından aile desteğinin emzirme başarısını 
arttırdığını bildirmektedirler. Annenin algıladığı sosyal destek sistemleri emzirmeye geçiş sürecinde önemlidir. 
Bu destek sistemleri eş, aile büyükleri ve sağlık çalışanlarını içermektedir. Annenin çevresinden aldığı sosyal 
desteğin arttırılması, pospartum depresyonu azaltacak ve rolünün benimsenmesini kolaylaştırarak emzirme 
başarısını arttıracaktır. Çalışmamıza benzer şekilde, Yıldırım ve arkadaşlarının (2011) yaptıkları çalışmada 
ise postpartum depresyon riskinin %51.3 olduğu ve postpartum depresyon ile sosyal destek arasında anlamlı 
bir ilişki belirlenmiştir. Postpartum depresyonu tanılamak hem anne hem de bebeğin güvenliğini sağlamak 
açısından önemlidir. Bu doğrultuda postpartum depresyonun açısından risk taşıyan kadınların erken dönemde 
belirlenmesi ve uygun girişimlerin yapılabilmesi için sağlık profesyonellerinin farkındalık düzeyleri artırılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Anne, Sosyal Destek, Emzirme Öz Yeterliği, Pospartum Depresyon
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GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR

Nazan Çakırer ÇALBAYRAM, İlknur M. GÖNENÇ, Nezihe TOPUZ

Geleneksel uygulamalar doğum, lohusalık, evlenme gibi dönemlerde özellikle sık uygulanmakta olup gebe, 
fetüs ve bebeği çeşitli tehlikelerden korumak için yapılmaktadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
yapılan bu uygulamalar anne, fetüs ve bebeğin yaşamında tehlikeye neden olmaktadır. Bu durum ülkemiz 
için de öncelikli sorun olmaya devam etmektedir. Çalışma; gebelik, doğum ve lohusalığa ilişkin geleneksel 
inanç ve uygulamalarını saptamak ve ileriki dönemlerde bu sonuçlara yönelik girişimleri planlamak amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Altındağ Belediyesi Karapürçek Kadın Eğitim Kültür Merkezinde 
yapılmıştır. Ekim 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili kadın eğitim kültür merkezine başvuran, en az 
bir canlı doğum yapmış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 166 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. 
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile yüz yüze görüşülerek 
toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; annelerin, %33,1’inin 30-39 yaş grubunda olduğu, %9.0’unun okur-yazar 
olmadığı, %59.0’unun ilkokul mezunu olduğu, %94.6’sının çalışmadığı, %50.6’sının gelirini giderine göre az 
algıladığı belirlenmiştir. Kadınların %48.8’inin 18 yaşından önce evlendiği, %55.4’ünün 1-3, %10.2’sinin 7 ve 
üzeri gebelik geçirdiği, %36.1’inin 2, %18.7’sinin 4 ve üzeri yaşayan çocuğu olduğu ve %78.9’unun çekirdek 
aile yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Kadınların %11.4’ünün ölü doğum yaptığı belirlenmiştir. Kadınlar 
%50.6’sı bir kadının ölü doğum yapma nedeni olarak “Allah’tandır” demiş, ölü doğum olmaması için %71.1’i 
doktora gitmeli, %10.8’i dua etmeli cevabını vermiştir. Kadınların %43.4’ü düşük yaptığını, düşük yapanların 
%52.8’i isteyerek bir sağlık merkezinde düşüğü gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Kadınlar kısırlık nedeni olarak 
%43.4’ü “kadının sağlık problemi vardır”, %21.7’si “Allahtan’dır”, %15.1’i “eşinde veya kendisinde problem 
vardır” şeklinde ifade etmişlerdir. Kısırlık sorunun çözümünde %69.9’u doktora gitmeli demiş, %13,9’u ise 
herhangi bir geleneksel uygulama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Önerilen geleneksel uygulamalar; zöhre 
ananın bahçesinden toprak alıp suyu içilmeli, hocaya gitmeli, rahim kaldırma masajı yaptırmalı, ilişkiden 
sonra hareketsiz kalmalı, su buharına oturmalı, bele sakız atmalı, belini çektirmeli, saman ile maydonozu 
kaynatıp üzerine oturmalı, soğan kabuğu kaynatıp içmeli, ilişki sırasında kadın belini yukarı kaldırmalı 
şeklinde ifade edilmiştir. Kadınların %33.7’si gebe iken bebeğin cinsiyetinin anlaşılabileceğini belirtmiştir. 
Gebelikte bebeğin cinsiyetinin anlaşılabileceğini ifade edenlerin %66.1’i “gebenin kalçası genişlerse kız, karnı 
sivrileşirse erkek” olacağını belirtmiştir. Gebenin kanaması olursa %92.2’si doktora gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Gebelikte ödem olursa %41.6’sı tuzsuz yemeli, %34.3’ü doktora gitmeli, %7.2’si ise gebelikte 
normal demiştir. Kadınların %13.3’ü evde doğum yapmış, evde doğum yapanların %59.1’i ara ebesi tarafından 
doğum yaptırılmıştır. Evde doğum yaptığını ifade edenlerin %76.2’si bebeğin eşini (plesantayı) toprağa 
gömdüğünü belirtmiştir. Doğumun kolay olması için %45.2’si uygulama yaptığını, uygulama yapanların 
%73.3’ü yürüyüş yaptığını, %9.3’ü doğuma gitmeden banyo yaptığını ve %6.7’si dua ettiğini ifade etmiştir. 
Kadınların kullandıkları gebelikten korunma yöntemi %50,6 RİA, %10.8 geri çekme, %17.4 hormon, %29.5 
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kondom olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %68.1’i “al basması” uygulamasını bildiğini ifade etmiştir. 
Bildiğini ifade edenlerin %24.8’i lohusanın yalnız bırakılmamasını, %23.9’u bebeğin ve annenin baş ucuna 
Kuran-ı Kerim konulmasını, %22.1’i anneye veya bebeğe kırmızı eşarp örtülmesini, %20.4’ü dua edilmesini, 
%11.5’i yanına erkek oturtulması ya da erkek kıyafeti konulmasını al basmasını önlemek için uyguladığını 
ifade etmiştir. Bir kadın ise “ebenin elbisesinden bir parça koparılıp, yakılıp, lohusaya koklatılmalı” cevabını 
vermiştir. Katılımcıların %54.2’si “kırk basması” uygulamasını bildiğini ifade etmiş olup, bildiğini ifade 
edenlerin %42.2’si kadının doğum yaptıktan sonra 40. gün içerisinde adetli bir kadınla karşılaşmasını,%25.6’sı 
iki loğusanın bir araya gelmesini , %13.3’ü ise lohusayı cin çarpmasının kırk basmasına neden olacağı ifade 
etmişlerdir. Kırk basmasından korunmak için yapılması gerekenler sorulduğunda %39.1’i bilmiyorum, %10.8 
adetli kadın eve alınmamalı, %10.8’i iki loğusa bir araya gelmemeli, % 6’sı bebek ve anne 40 gün dışarı 
çıkmamalı, %5.4’ü iki loğusa bir araya gelmişse iğne değiştirmeli, %4.2’si ise lohusalık süresinde yalnız 
bırakılmamalı cevabını vermiştir. Katılımcıların neredeyse tamamının bebeğin düşen göbeği ile ilgili bir 
geleneksel uygulama yaptığı belirlenmiştir. Uygulama yaptığını söyleyenlerin %25.3’ü bebeğin göbeğini evde 
sakladığını, %12.7’si evinin bahçesine gömdüğünü, %12.7’si okul bahçesine gömdüğünü, %9.6’sı camiye 
gömdüğünü, %4.2’si Kuran-ı Kerim arasında sakladığını ifade etmiştir. Katılımcılar birden fazla cevap 
vermiş olup %50’si bebek sarardığında doktora götürülmesi gerektiğini, %41’i sarı tülbent örtülebileceğini, 
%12’si altın takılabileceğini, %10.8’i sık emzirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bebeğin sarılığını geçirmek 
için yapılan uygulamalar için önerilen ilginç bir cevaba rastlanmıştır. Bir katılımcı bebeğin idrarından biraz 
alınıp süte katılıp bebeğe içirilmesi gerektiği cevabını vermiştir. Yenidoğanın ilk beslenmesinde kadınların 
%91’i anne sütü, %5.4’ü mama, %1.8’i şerbet verdiğini ifade etmiştir. Kadınlara sütü arttırmak için yapılan 
uygulamalar sorulduğunda birden fazla cevap verilmiş olup en sık verilen cevaplar %52.8’si bol sıvı içmeli, 
%25.5’i tatlı şeyler yemeli (tatlı, hurma, pekmez, incir, kuru üzüm), %21.1’i kuru soğan yemeli, %11.8’i hoşaf 
içmeli, %11.8’i yeşillik yemeli, %9.3’u bulgur pilavı yemeli, %7.5’i şerbet içmeli, %3,7’sı anne banyo yapmalı 
memeleri soğuk suyla yıkamalı cevaplarını vermiştir. Süt arttırmak için önerilen iki ilginç cevaba rastlanmıştır. 
Bir kişi Arabistan’dan süt taşı getirilerek lohusanın boynuna asılmalı, 1 kişide kadının sırtı kuru fasülye ile 
ovulmalı cevabını vermiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, geçmişte yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında 
uygulanan geleneksel uygulamaların görülme oranlarının azaldığını fakat hala devam ettiğini göstermektedir. 
Bu nedenle topluma yönelik halk eğitimlerinin planlanması, bu eğitimlerde geleneksel uygulama ve inanışların 
anne, fetüs ve yenidoğan sağlığına olumsuz etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum, Doğum Sonu Dönem, Yenidoğan Bakımı, Geleneksel Uygulamalar 
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ENGELLİ ÇOCUKLARA VERİLEN EL HİJYENİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

Tülay KUZLU AYYILDIZ, Aysel TOPAN, Derya ŞAHİN, Fatma GÖKSU
 

Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Birey yaşamı boyunca davranışlarının çoğunu çevresindeki 
diğer kişilerden öğrenir. Zihin engelli çocukların öğrenme düzeyi normal akranlarından farklı olduğu 
düşünülmemelidir. Zihin engelli çocukların diğer normal akranlarından tek farkı yaşıtlarından daha geç ve 
güç öğrenmeleridir. Zihin engellilerin eğitimlerinin temel amacı, onların yaşam işlevlerini geliştirerek daha 
bağımsız kılmaktır. Bağımsız yaşam becerileri, bireyin başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürmesi 
için gerekli becerileri içerir. Engelli çocukların bağımsızlığa adım atmaları ve sağlıklı yaşam sürmeleri öz 
bakım becerilerini kazandırmakla gerçekleşmektedir. Engelli çocuklar da desteklendikleri ölçüde kapasiteleri 
doğrultusunda öz bakım davranışlarını yapabilmektedirler. Kişisel hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesinde, 
okul ortamında geliştirilebilecek temel bireysel hijyen uygulaması el hijyenidir. Amaç: Bu çalışma engelli 
çocuklarda günlük özbakım becerilerinden biri olan el yıkama becerisini kazandırmak amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın Hipotezi: “El hijyeni hakkında verilen eğitim, çocukların “El Hijyeni Davranış” puan 
ortalamalarını arttırır”. Yöntem: Araştırma, tek gruplu ön test-son test düzeninde yapılmış yarı-deneysel 
tipindedir. Araştırmanın evrenini, Şubat 2015- Nisan 2015 tarihleri arasında, Özel Eğitim İş ve Uygulama 
Merkezinde eğitim ve öğretim gören 52 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın planlanması aşamasında merkezde 
eğitim ve öğretim gören 08-18 yaş grubu çocuklar araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın tüm aşamaları 
34 çocuk ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; Tanıtıcı Bilgi Formu ve “El Hijyeni Davranışlarının 
Belirlenmesi” Formu kullanılmıştır. Tanıtıcı bilgi formu: Örnekleme seçilen çocuklar hakkında bilgi almak 
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir formdur. Form, yaşı, cinsi, engel türü ve anne-babaların 
sosyo-demografik özellikleri ile ilgili 11 sorudan oluşmaktadır. El Hijyeni Davranışlarının Belirlenmesi 
Formu: Kalıncı ve Ocakçı (2006) tarafından çocukların el hijyenine yönelik davranışlarını belirlemeye yönelik 
geliştirilmiş bir formdur. El yıkama zamanı, el yıkama biçimi, tırnak bakımı ve el ile ilgili davranış sorunlarına 
ait 37 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirmede 26, 27, 34, 35, 36, 37. değişkenlerde her zaman “0”, bazen 
“1”, hiç “2” olarak, diğer değişkenlerde her zaman “2”, bazen “1”, “hiç “0” olarak puanlama yapılmaktadır. El 
hijyeni puanı en yüksek “74”, en düşük “0” puan olarak kabul edilmiştir. “0” olumsuz el hijyeni davranışını, “74” 
olumlu el hijyeni davranışını göstermektedir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından Şubat 2015 tarihinde 
toplanmıştır. Çocuklara “El Hijyeni Eğitim Programı” Mart 2015-Nisan 2015 tarihleri arasında sekiz hafta 
süreyle, haftada iki gün, 30’ar dakikalık etkinlikler şeklinde uygulanmıştır. Uygulamalar, çocukların sürekli 
eğitim gördükleri sınıf ortamında yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan oyunlar, öyküler, resimler, 
posterler gibi materyaller, uygulama başlamadan sınıfa getirilmiş ve planlanan süre içerisinde uygulamalar 
çocukların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sınıfa el hjyenine yönelik, lavabolara doğru el yıkama tekniklerini 
gösteren resimler ve posterler asılmıştır. Her çocuğa doğru el yıkama tekniği uygulatılarak gösterilmiştir. “El 
Hijyeni Davranışlarının Belirlenmesi Formu” yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak Nisan 2015 tarihinde 
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tekrar uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. Sayısal değişkenlerin 
normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerde, sayısal veriler 
için ortalama±standart sapma (minimum-maksimum) değerleri; kategorik yapıdaki veriler sayı ve yüzde 
olarak ifade edilmiştir. Tekrarlı ölçümler için zamana göre değişimler, normal dağılım göstermediğinden 
Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiş ve p<0.05 değeri anlamlı 
kabul edilmiştir. Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 15.05±3.31 (8-18) , %58.8’i (n=20) erkek, %41.2’si 
(n=14) kız olup, %67.6’sı (n=23) zihinsel,%8.8’i (n=3) görme engelli olup, %14.7’si (n=5) down sendromlu 
ve %8.8’i (n=3) otistiktir. Çocukların ebeveynlerinin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; annelerinin 
yaş ortalaması 43.68±5.77 (29-55), babaların yaş ortalaması 45.94±6.15 (30-55)’ dir. Annelerin %61.8’inin 
(n=21), babaların ise %70.6’sının (n=24) ilkokul mezunu olduğu, annelerin %97.1’inin (n=33) ev hanımı, 
babaların ise %67.6’sının (n=23) işçi olduğu, ailelerin %70.5’inin (n=24) ekonomik durumunu orta olarak 
nitelendirdiği belirlenmiştir. Çocuklara el hijyeni davranışlarını arttırmak amacıyla verilen “El Hijyeni’’ adlı 
eğitim uygulanmış olup, uygulamadan önce (ön test) ve eğitim uygulandıktan iki hafta sonraki ikinci ölçümde 
(son test) ölçeğin her iki alt boyutunda toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde 
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p=0,023). Tartışma ve Sonuç: Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında 
ve yayılmasında en önemli neden yanlış ve yetersiz hijyen uygulamalarıdır ve bu nedenle bulaşıcı hastalıkların 
kontrolünde el hijyeninin ayrı bir önemi vardır. Çocuklar ellerini her şeye dokunmaları, diğer çocuklarla yakın 
temas halinde olmaları ve ellerini ağızlarına götürme eğilimleri nedeniyle bulaşa daha yatkındırlar. Özellikle 
okul ortamında geliştirilebilecek temel bireysel hijyen uygulaması el hijyenidir. Çocuklara altı oturumluk “El 
Hijyeni” adlı eğitim uygulanmış olup, uygulamadan önce ve eğitim uygulandıktan sonraki ikinci ölçümde El 
Hijyeni Davranış Formu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu 
belirlenmiştir. Engelli çocuklara yönelik bireysel hijyen eğitimi çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 
alanında uzman hemşireler ve öğretmenler tarafından işbirliği halinde yürütülmelidir. Bu programlar özel 
eğitim alan çocukların müfredatlarına entegre edilmeli ve sürekli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, Hemşirelik, Engelli Çocuk  
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İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GÖRÜLEN VE GÖRÜLMEYEN GEBELERDE YORGUNLUK VE 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Neslihan TEKELİ, Hafize ÖZTÜRK CAN

Gebelikte görülen rahatsızlıkların çoğu, fizyolojik ve anatomik değişimlerin bir sonucudur. Bu rahatsızlıklar 
yapı ve şiddet olarak gebeliğin evrelerine göre değişirler. Gebelerde en sık rastlanılan fiziksel ve emosyonel 
yakınmalar; sık idrara çıkma, bulantı-kusma, iştahta artma-azalma, mide yanması, kokulara karsı hassasiyet, 
konstipasyon, diyare, hemoroidler, varisler ve ödem, kas krampları, bel ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk hissi, 
halsizlik ve uykusuzluktur. Gebelikte görülen idrar yolu enfeksiyonunun hormonların ve artan gebelik yükünü 
zorlaştırdığı ve annede var olan yorgunluğun artmasına; fetüs de ise düşük doğum ağırlığına kadar gidebilecek 
sonuçlara sebep olmaktadır. Öte yandan gebelikte görülen yorgunluğum sağlıklı yaşam biçimi ve davranışlarını 
olumsuz yönde etkileyerek annenin yaşam kalitesinin düşmesine ve bu sebepten dolayı idrar yolu enfeksiyonuna 
zemin hazırladığı düşünülmektedir. Ürogenital enfeksiyonlar gebelik sırasında son derece yaygındır ve erken 
doğumun önemli bir nedenidir. Ancak, ürogenital enfeksiyonların sıklığı iyi bilinmemektedir. Yorgunluk 
ve bitkinlik hissinin gebelik haftası arttıkça yükseldiği ve en yüksek III. trimestride olduğu belirtilmiştir. 
Amaç:Bu araştırma gebelerde görülen idrar yolu enfeksiyonlarının gebelerin yorgunluk ve sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarına etkisi incelenmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel ve olgu-kontrol 
çalışmasıdır. Araştırmada gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerine yönelik 28 sorudan oluşan 
Gebe Tanıtım Formu; Lee ve ark. (1990) tarafından geliştirilmiş ve Yurtsever (1999) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Skalası (Visual Analogue 
Scale for Fatigue=VAS-F) ve Walker ve ark. tarafından 1987 yılında geliştirilen; Bahar ve ark. (2008) tarafından 
güncellenen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (Health Promotion Life-Style Profile=HPLP) II ölçeği 
kullanılmıştır. VAS-F’nin bir ucunda en olumlu diğer ucunda ise en olumsuz ifadeler bulunmaktadır ve iki 
ifade arasında 10 cm’lik çizgilerin bulunduğu satırlar yer almaktadır. Yorgunluk alt skalasının yüksek puanı, 
enerji alt skalasının ise düşük puanı yorgunluğun şiddetinin fazla olduğunu göstermektedir. SYBD ölçeği ise; 
bireyin sağlıklı yasam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışları ölçmektedir. Ölçeğin genel puanı 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanını vermektedir. Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu varlığı ise; Aile 
Sağlığı merkezlerinde kullanılmak üzere sağlık Bakanlığı’nın önerdiği materyaller kullanılarak belirlenmiştir. 
Gebelerde enfeksiyon derecesi tek (+) olanlar idrar yolu enfeksiyonu “yok”; enfeksiyon derecesi (++), (+++) 
olanlar ise idrar yolu enfeksiyonu “var” olarak gruplandırılmıştır. İdrar yolu enfeksiyonu olmayan gebelere, 
enfeksiyonun önlenmesi ve giderilmesine yönelik eğitim rutin eğitimler verilemiş, enfeksiyonu olanlara da 
eğitim verilerek gerekli tedavi için hekime yönlendirilmiştir. Araştırma verileri, yüz yüze görüşme yöntemi 
ile toplanmıştır. Araştırma, İstanbul da bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yapılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi’ne kesin 
kayıtlı 209 gebe bulunmaktadır. Bu gebeler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem 
seçimine gidilmeyip, araştırmaya katılmayı kabul eden, araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan tüm gebeler 
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araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma, idrar yolu enfeksiyonu olan ve olmayan şeklinde iki grup 
olarak yürütülmüştür. Örneklem sayısı, 124 olup; enfeksiyonu olan (n=47) ve enfeksiyon bulgusu olmayan (n=77) 
şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, gebeler gebelik haftalarına ve gebelik sayılarına göre eşleştirilmiştir. Araştırmanın 
bağımsız değişkenleri idrar yolu enfeksiyonu olma durumu ve enfeksiyonun derecesi; bağımlı değişkenler ise: 
Yorgunluk Skalası ve alt boyut puanları, SYBD ve alt boyutlarıdır. Veriler; gebeliğin 12.haftası itibari ile sonraki 
haftalarında tespit edilen gebelerle görüşülerek elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS paket programında 
yapılmıştır. Sayı ve yüzde dağılımları alınmış, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında istatistiksel farklılığı 
belirlemede ki kare ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelik haftası incelendiğinde; gebelik haftası 
ortalaması 22.57±7.05 (Min=12.0, Max=38.0), gebelik sayısı ortalaması 2.09±1.27 ve doğum sayısı ortalaması 
ise 1.64±0.87 olarak belirlenmiştir. Her iki gruptaki gebelerin gebelik haftası eşleştirilmiş olmasından dolayı 
her iki grupta istatistiksel farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Gebelerin yaş ortalaması 27.52±5.46 (Min=18.0, 
Max=40.0), eğitimi düzeyi ise en yüksek oranda lise ve üzeri eğitime sahip oldukları saptanmıştır. Enfeksiyonu 
olan gebelerin %44.1’inin lise ve üzeri eğitime sahip oldukları saptanmıştır. Ancak, gebelerin eğitim durumları 
ile enfeksiyon durumları arasında istatistiksel fark saptanmamıştır (p>0.05).. Gebelerin SYBD toplam puan 
ortalaması tüm gebelerde 130.0±18.8 (Min=74.0-189.0) olarak belirlenmiş ve g her iki gruptaki gebelerin 
benzer ortalaması olduğu belirlenmiştir. SYBD toplam puan ortalaması ve alt ölçekleri Manevi Gelişim, Sağlık 
Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Kişilerarası İlişkiler ve Stres Yönetimi puan ortalamaları idrar yolu 
enfeksiyonu olma durumu ile karşılaştırıldığında istatistiksel farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Gebelerin 
Yorgunluk puan ortalaması 542.2±243.9 ve enerji alt ölçeği puan ortalaması ise 241.4±102.5 (Min=25.0-
Max=458.0) olarak belirlenmiştir. Yorgunluk ve Enerji alt ölçeği ile idrar yolu enfeksiyonu olma durumu 
karşılaştırıldığında istatistiksel farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Tartışma ve Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonu 
gebelikte en sık karşılan ve erken doğum riskine neden olan bir durumdur. Gebelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışlarının tüm alt boyutları ve yorgunluk ve enerji düzeyi ile idrar yolu enfeksiyonuna sahip olma durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, gebelerde 
var olan sorunlardan idrar yolu enfeksiyonu SYBD etkilememekte ve yorgunluğa da neden olmamaktadır. 
Araştırmada enfeksiyonu tanılamada rutin olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde kullanılan idrar stripleri 
kullanılmıştır. İdrar yolu enfeksiyonları, asemptomatik ve semptomatik olabileceği düşünülerek gebelerde 
idrar yolu enfeksiyonu bulguları ile bu testlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, 
enfeksiyon durumu gebelerde yorgunluğa ve SYBD etkilemiyor olası da önemli bir bulgu olarak saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: İdrar Yolu Enfeksiyonu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Yorgunluk Enerji 
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CİNSEL ROLLER: KADIN OLMAK

Şirin ÇELİK, Nevin H. ŞAHİN

 
Bireyin kimliği pek çok sosyal rolün kompleks bir karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bazı roller diğer roller 
ile karşılaştırıldığında daha çok anlam ve önem verildiği görülmektedir. İnsanlar dişi veya erkek cinsiyeti ile 
doğarlar ancak yetiştirilirken toplumun cinsiyetlerine özgü beklediği roller çerçevesinde kız veya erkek çocuk 
olmayı öğrenerek büyürler. Örneğin toplumsal cinsiyet ve klişelerine göre erkeğin en önemli rolü ailenin 
geçimini sağlamak iken, kadının en önemli görevi çocuklarını büyütmek ve aile yaşamının devamlılığını 
sağlamaktır (Günay, Bener 2011). Geleneksel yapıda kadının evdeki rolü (anne ve eş) ağır basarken modern 
toplum yapısında bu rollere “çalışan” rolü de eklenmiş ve çalışan anne, çalışan eş rolleri ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Dolayısıyla geleneksel olarak aile sorumluluklarını üstlenen kadınların ev dışında da yoğun bir iş 
yaşamına girmesi, iş ve aile rolleri arasında dengenin bozulmasına, sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır 
(Yıldırımalp ve ark. 2014). Bu derlemenin amacı cinsel rollerden kadın olma durumunu incelemektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Cinsel Roller, Kadın, Kadın Olmak 
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KADIN SAĞLIĞINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARI

Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Sevgi ÖZKAN

 
Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) yaklaşımlarını hemşirelik bakımlarına dahil etmesinin 
nedeni, bu yöntemlerin hemşirelik mesleğinin bakış açısıyla örtüşmesi olabilir. Hemşirelik mesleğinde hasta 
bütüncül bir şekilde değerlendirilirken TAT yaklaşımları da aynı felsefiyi savunmaktadır. TAT yaklaşımlarının 
bir kolu olan refleksoloji alanında hemşirelik çalışmaları giderek artmaktadır. Dünyada hemşireler refleksolojiyi 
birçok sağlık alanında kullanmaktadırlar. Araştırma sonuçları incelendiğinde refleksoloji uygulanan hastaların 
hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin arttığı ve bazı hastalık semptomlarında da rahatlamaların 
olduğu görülmektedir. Refleksoloji gibi TAT yaklaşımlarının klinik uygulamada rutin olarak kullanılmasını 
sağlayabilecek sağlık profesyonelleri ise hemşirelerdir. Bu derlemede kadın sağlığı alanında refleksoloji 
uygulaması yapılan çalışmalar incelenmiş ve refleksolojinin bu alana yaptığı katkılar değerlendirilmiştir. 
Refleksolojinin Tanımı: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 
Merkezi (NCCAM) tarafından Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler (TAT); “şu an için geleneksel tıbbın bir 
parçası sayılmayan ancak tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık bakım sisteminde yer alan uygulama ve ürünler” 
olarak tanımlanmaktadır. Alternatif tedavi ile tamamlayıcı tedavi birçok yerde aynı anlamda kullanılmalarına 
rağmen farklı tedavi yöntemleridir. Alternatif tedaviler, uygulama ve ürünlerin geleneksel tedaviler yerine tek 
başına kullanılmasıdır. Tamamlayıcı ve destekleyici tedaviler ise bu uygulama ve ürünlerin, geleneksel tedaviler 
ile birlikte hastalığa ve tedavilere bağlı rahatsız edici semptomları kontrol etmek amacıyla kullanılmasıdır 
(Khorshid ve Yapucu 2005, Smith vd 2010, NCCAM 2015). Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü tarafından 
ise “vücut bölümleri, salgı bezleri ve organlar ile ilişkili olan ellerde ve ayaklarda refleks noktalarının elle 
uyarılması ilkesiyle ilgilenen bir bilimdir. Bu refleks noktalarının doğru bir biçimde uyarılması yoluyla doğal 
yollardan birçok sağlık sorununun önlenmesini sağlayan bir bakım türüdür. Refleksoloji sağlık alanında ciddi bir 
ilerleme olup, masaj ile karıştırılmamalıdır.” olarak ifade edilmiştir (International Institute of Reflexology 2015). 
Refleksolojinin Tarihçesi: Refleksoloji; akupuntur ile yaklaşık aynı zamanlarda oraya çıktığı düşünülmektedir. 
5000 yıl önce Hindistan ve Çin’de vücuttaki bazı noktalara bastırılarak yapılan bir tedavi şekli olarak 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Mısır’ da M.Ö.2500-2300 yıllarında refleksolojiye ait belgeler bulunmuştur. 
Mısırlı bir hekimin mezarından çıkarılan belgelerde el ve ayak masajının tedavi olarak kullanıldığına ilişkin bir 
duvar resmi bulunmuştur. Ayrıca Amerika’ da yaşayan yerliler de ayaktaki bası noktalarının vücudun zihin ve 
ruhsal dengesinde önemli olduğunu keşfetmiştir. Orta Avrupa’ da 14. Yüzyılda uygulandığı düşünülmektedir. 
19. yy. ’da Amerika’ da kulak burun boğaz uzmanı olan Dr. William Fitzgerald, parmaklardaki bazı noktalara 
basınç uygulanması halinde el, kol, omuz, çene, burun ve kulaklar üzerinde ağrının azaldığını görmüş ve 
bölge terapisinin (Zona Therapy) kurucusu olmuştur (Gözüyeşil 2015). Refleksolojinin Kadın Sağlığında 
Kullanıldığı Çalışmalar: İngiltere’ de yapılan bir çalışmada TAT yöntemlerinden en yaygın olarak refleksolojinin 
(%35.2) kullanıldığı bulunmuştur (Cornervd 2006). TAT yöntemlerinin randomize kontrollü çalışmalarla 
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etkilerini değerlendirmek mümkündür (Sharpvd 2010). TAT’ ler hemşirelerin felsefesi ile uyumlu olması, tıbbi 
uygulamaları önlemede ek seçenekler sağlaması, hemşirelik bakımını, çalışma memnuniyetini ve profesyonel 
otonomiyi arttırması ve kadınların seçim ve otonomi desteğinin bir parçası olmasından dolayı gebelik ve doğum 
ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Cole ve Shanley 1998, Khorshid ve Yapucu 2005, Hall vd 2012). 
Kanser hastalarında bulantı, kusma ve ağrıyı hafiflettiği, gevşemeyi sağlayarak, yorgunluğu giderdiği ve 10-
15 dakikalık süre zarfında yapılan refleksoloji uygulamasının bu semptomlara ilişkin bulguların tedavisinde 
kullanılan medikal ajanların tüketimini azalttığı öne sürülmüştür (Saatcivd 2007, Tworek vd 2009, Kabat 
vd 2010, Friedman vd 2010). Dolation ve ark.’ nın yaptıkları bir çalışmada refleksolojinin doğum ağrısının 
yoğunluğunu hafifletmesinin yanında doğumun I.,II. ve III. evrelerinin süresini de kısalttığı bulunmuştur. 
Aynı çalışmada refleksoloji uygulaması yapılan annelerin bakımdan memnuniyet oranlarının oldukça arttığı 
görülmüştür (Dolation 2011). Close ve ark. (2015) 25-29. gebelik haftasında olan 64 kadınla yaptıkları 
randomize kontrollü çalışmada, refleksolojinin düşük düzeyde bel ve pelvik ağrı üzerine olumlu etkisi 
olduğunu bulmuşlardır. Refleksolojinin bu alanda uygulanabileceği ve daha çok güçlendirilmiş çalışmanın 
yapılması gerektiğini önermektedirler (Close vd 2015). McNeill ve ark. (2006)’ nın yapmış oldukları çalışmada; 
gebeliğin 36. haftasında refleksoloji uygulanan 50 primipar kadında, doğumun başlangıcını, doğumun süresini, 
doğumun tipini, analjezi uygulama ve yenidoğan APGAR skorlarını değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak 
doğumun başlangıcı, doğumun süresi, doğum tipi ve APGAR skorları arasında önemli bir fark bulunmazken, 
refleksoloji uygulanan grupta analjezi kullanımına daha az ihtiyaç duyulduğu bulunmuştur (McNeill vd 2006). 
Mirzaei ve ark.(2010) 70 primipar gebede servikaldilatasyon 3-4 cm iken her bir ayağa 10 dakika olmak üzere 
toplamda 20 dakika uyguladıkları ayak refleksolojisinin doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisini 
değerlendirmiş ve ayak refleksolojisinin doğum ağrısını azalttığı ve bu etkinin eylemin I. evresinde çok daha 
fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Mirzaei vd 2010). Sonuç: Refleksoloji uygulamaları alanında daha 
fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Çünkü kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile hasta 
bakımında, araştırma sonuçları ile kanıtlanmış bilgilerin kullanması ve yaygınlaştırılması sağlanabilmektedir. 
Refleksolojide kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının kullanılmasıyla da standart ve daha kaliteli 
bakımının oluşması sağlanarak, hemşire ve hasta memnuniyetinin artması mümkün olacaktır. Refleksoloji 
ve diğer tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarının tanıtılması, kullanılmasının yaygınlaştırılması 
ve hemşirelerin bu uygulamalar hakkında farkındalıklarının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Kadın Sağlığı 
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