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ÖNSÖZ

“Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesi” ola-
rak tanımlanan inovasyon kavramı, sağlık ve sporla doğrudan 
bağlantılıdır. Bir toplumun sağlıklı olması, ülkenin bütüncül ge-
lişimi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle günü-
müzde çocuk ve gençlerin hareketsiz bir yaşam sürmeleri, dengeli 
beslenememeleri, sosyal medyayı bilinçli kullanamayıp bağımlı 
olmaları, spordan uzak kalmaları, açık/kapalı alan oyunları yeri-
ne dijital oyunları tercih etmeleri, toplum sağlığı açısından önem-
li bir risk faktörüdür. Bu bağlamda koruyucu tedbirler her gün 
daha çok önem kazanmaktadır. Çözüm noktasında sağlık ve spor 
alanındaki bilimsel ve teknolojik yeniliklerin izlenmesi,  uygula-
maya konulması gerekli ve elzem görülmektedir. Bu bakış açısıyla 
hareket edilmiş olup yenilikçi çalışmalara ve çözümcül yaklaşım-
lara fırsat vermek,  farkındalık oluşturmak amacıyla “İNOVATİF 
SPOR VE SAĞLIK YÖNETİMİ” kitabı tasarlanmıştır. Birbiri-
ni bütünleyecek şekilde desenlenmiş olan toplam 11 bölümden 
oluşan kitabımızın bölüm yazarları kıymetli bilim insanları; Ayla 
HENDEKCİ, Berna DİNCER, Caner ÇAKIR, Cennet Çiriş YILDIZ, 
Dilek YILDIRIM, Gürcan ARSLAN, Merve ÖZ,  Mihrican KAÇAR, 
Seçkin KARAKUŞ, Şeyda CAN,  Şükrü BİNGÖL ve Zehra ALAKOÇ 
BURMA’ya sonsuz teşekkürler emeklerine yüreklerine sağlık. 
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Türkçe Dil Editörlerimiz Sayın Doç. Dr Gülsemin HAZAR  ve  Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet ÖZDEMİR’e ve çalışma ekiplerine zaman sını-
rı gözetmeksizin yapmış oldukları katkı için kitap editörleri olarak 
ve yazarlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kitabın hazır-
lanması için işin mutfağında çalışan emeklerini esirgemeyen genç 
kadromuz (Ahmet DÖNMEZ ve Yusuf ÇUHADAR)’a teşekkür 
ediyoruz. Birlikten güç doğar mantığı ile bir ekip olarak vermiş 
olduğunuz destek ve katkılarınız karşısında minnettarız.

Kitabın ulaşabildiği her kesimde farkındalık oluşturmasını, 
sağlık ve spor alanındaki araştırmacılara ve öğrencilere faydalı ol-
masını diliyoruz. 
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MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

Berna DİNCER
Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Hemşirelik Bölümü İstanbul / Türkiye 

Öz: Dünya genelinde sağlıkta mobil uygulama kullanımı giderek 
artmaktadır. Mobil uygulamalar tıbbi hataların azaltılması, sağlık bakım 
hizmetlerindeki kalitenin artması, etkili maliyet sağlamsı açsıdan önem-
lidir. Mobil sağlık uygulamalarının, uygun kullanımının hasta bireyin 
sağlık yönetiminde ve tedavi konusunda bilinçli kararlar almasına yar-
dımcı olmaktadır.  Yaşam süresinin uzaması ve buna bağlı olarak kronik 
hastalıkların artması, sağlık hizmeti maliyetlerinin artışı, sağlığın birey-
selleştirilmesi gibi nedenler mobil sağlığın geliştirilmesi ve kullanımı-
nın yaygınlaştırılmasını gerekli kılmıştır. Mobil sağlık uygulamalarının; 
bilgi ve zaman yönetiminde, sağlık kayıt bakım ve erişiminde, iletişim 
ve danışmanlık, referans ve bilgi toplama, hasta monitörizasyonunda, 
sağlık eğitiminde, olumlu sağlık bakım davranışının kazandırılmasında, 
hastanın hastalığa uyumunun, öz etkililik, öz yeterliliğinin artmasında, 
klinik karar verme süreci gibi birçok amaç doğrultusunda kullanılmak-
tadır. Bugün dünyada mobil telefon kullanımına yönelik yayılımın art-
ması ile birçok kişi mobil telefonların sağlıkta kullanımının faydasını 
görmeye başlamıştır. Mobil sağlık uygulamaları sayesinde daha az kay-
nak ile daha fazla kişiye ulaşmak olası olur. Böylece maliyet azalır, kolay 
ulaşılabilirlik hastaların yaşam kalitesini yükseltir, sağlık çalışanlarının 
iş yükünü azaltır, hastanın hastalığa karşı bilgisini, tutumunu ve sorum-
luluk hissini arttırır. Bu çalışmada, mobil sağlık uygulamalarına genel 
bir perspektif sunulması amaçlanmıştır. 
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1.GİRİŞ

Teknoloji, insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Teknolojideki de-
ğişim ile bilgiye ulaşmak daha kolay hale geldi. Günümüzde özellik-
le akıllı telefonlar, gittikçe artan işlevlerinden dolayı insanların sıklıkla 
kullandıkları teknolojik bir araç haline geldi. Akıllı telefonlar için mobil 
uygulama içerikleri hemen hemen her alanda aktif olarak kullanılmak-
tadır. Her geçen gün mobil teknolojilerin yeni özellikleri de kullanıcılara 
sunulmaktadır. Sağlık sektörü de gelişen ve yenilenen teknolojiden et-
kilenmektedir. Gelişen mobil uygulamaları sağlık sektöründe gün geç-
tikçe yaygınlaşmaktadır. Mobil sağlık uygulamalarıyla hastalara farklı 
tedavi olanakları sunulabilmekte ve bu uygulamalar hastaların yaşam 
kalitelini ve verilen sağlık bakımının kalitesini artıracak güce sahip ola-
bilmektedir (Goyal, Morita, Lewis, Yu, Seto, Cafazzo, 2016; Eng ve Lee, 
2014).

Günümüzde modern sağlık uygulamaları kapsamında birçok bilgi 
sistemi veri tabanları, medikal görüntüler, videolar, laboratuvar sonuç-
ları yer almaktadır (Frichman, Kohli, Krishnan, 2011). Bu medikal kayıt-
lar mobil uygulamaları sayesinde birçok sağlık profesyoneli ve hasta-
ne çalışanı tarafından ulaşılabilir olmaktadır (Archer, Fevrier-Thomas, 
Lokker, McKibbon,  Straus, 2011). Son zamanlarda dijital sağlık verileri-
ni işleyebilen birçok uygulamalar, akıllı telefonlar ve tabletler mobil tek-
nolojiler kategorisinde hızla ilerlemektedir. Bu mobil teknolojilerin çoğu 
aynı zamanda video konferans, veri paylaşımı, uzaktan erişim, uyarı sis-
temleri gibi zengin içerikler ile donatılmışlardır. Bu sayede kullanıcıya 
ulaşmanın daha kolay olması sağlanmıştır. Mobil teknolojilerin sağlık 
alanına girmesi, hem evde hem de klinik ortamlarda sağlık bakımına 
kolay ulaşma, doğru ve etkin bilgiyi hastaya ulaştırma, kişilerin yaşam 
kalitesini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma amacıyla olmuştur 
(Bahl, Padmanabhan, Bahl, Padmanabhan, 2000; Irvine, 2014). Bilgi ve 
iletişim teknolojileri ve sağlık hizmetleri arasındaki ilişkiyi göstermekte 
kullanılan mobil sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin mobil ve giyilebilir 
cihazlar ile sunumu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu teknolojik ürünler, 
bilgi paylaşımı, proaktif hizmet ve entegre sağlık hizmeti sunmaktadır 
(WHO, 2011:6). 
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TÜSİAD’ın yayınladığı Mobil Sağlık Raporu’nda mobil sağlık, “top-
lumu bilinçlendirme, hastalıklar hakkında uyarılarda bulunma ve yön-
lendirme amaçlı SMS mesajlarından, görüntülü tele konsültasyon ve 
tele ziyaret uygulamalarına; cep telefonundan veya internet sitesinden 
randevu almaktan, taşınabilir veya giyilebilir cihazlardan tıbbi verilerin 
gönderilmesine; bireyin akıllı telefon uygulamaları ile kendine renk kör-
lüğü testi uygulamasından, uzaktan kronik hastalık yönetimine kadar 
çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır” olarak tanımlan-
mıştır (Tezcan, 2016: 33). Mobil sağlık uygulamaları proaktif hizmet ve 
entegre sağlık hizmeti sağladığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da be-
lirtilmektedir (WHO,  2011). Mobil sağlık uygulamaları son zamanlarda 
mevcut sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönün-
de ilerleme sağlamıştır. Bu ilerlemedeki amaç, sağlık hizmetlerinin su-
numu ve uygulamalarındaki süreç ve sonuçları iyileştirmektir. Bununla 
birlikte sonuçlarının değerlendirilmesinde etkililik, memnuniyet ve ma-
liyet etkinliğinin artması sağlanacaktır. Mobil sağlık uygulamaları, kul-
lanıcı tarafından kabul görmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması, başarısı 
ve kullanılabilirliği açısından önemlidir. 

1.1. MOBİL CİHAZLAR

Mobil cihazlar, kablosuz bağlantı seçeneği sunan, taşınabilir olan 
iletişim araçlarıdır. Mobil olması tek bir yere bağlı kalmamak yani hare-
ketlilik ilkesine uymaktadır. Mobil cihazların büyük bir kısmı ses yardı-
mıyla iletişime olanak sunduğu gibi kısa mesaj ve multimedya mesajı ve 
internet gibi yöntemlerle de iletişim sağlayabilmektedir. Mobil cihazlar 
sadece iletişim ve eğlence amaçlı değil çok yönlü olarak kullanılmakta-
dır. Örneğin Japonya’da cep telefonu şirketleri müşterilerine depremler 
için anında uyarı sistemleri geliştirmişlerdir. Ayrıca Sri Lanka’da cep te-
lefonları sinyalleriyle Tsunami mağdurlarının izleri sürülmektedir. Sağ-
lık alanında ise biyolojik sensörlerin vücuda takılması ve kişinin sağlık 
durumunun bu sensörler yoluyla izlenmesini amaç edinen araştırmalar 
yapılmaktadır (Niazi, 2007). Akıllı telefonlar için Android işletim siste-
mi ve Apple’ın iOS işletim sistemi bulunmaktadır (IDC, 2014). Resear-
ch2Guidance araştırma şirketinin Mobil Sağlık Pazarı raporuna göre iOS 
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ve Android yazılımları için 100.000’den fazla uygulama bulunmaktadır 
(Comstock, 2014; Jahns, 2013).

1.2. MOBİL UYGULAMALAR

Mobil uygulamaların ortaya çıkışı ABD savunma bakanlığında gö-
revli askerlerin yaşadıkları travma sonrası psikolojik destek eğitimi ile 
başlamıştır. Psikososyal sağlığın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mobil uy-
gulama, mobil cihazların inovatif bir dönüşüm geçirerek geliştirilmesi 
ile akıllı cihazlara indirilebilen ve belli bir alana özgü olarak kullanıla-
bilen yazılım olarak tanımlanmaktadır. Mobil uygulama, kişiye ait ci-
haz üzerinden App Store veya Android gibi uygulama mağazalarında 
kullanıcıya ait bilgilerin girilmesi ve akıllı cihaza indirilip kullanılan bir 
yazılımdır (Kamsu-Foguem ve Foguem, 2014; Bellman, Potter, Trelea-
ven-Hassard, Robinson, Varan, 2011; Liu, Zhu, Holroyd, Seng, 2011). 
2019 Global Digital raporuna göre, dünyada 5.11 milyar tekil mobil kul-
lanıcı olduğu ve bu üç kişiden ikisinin de kendi cep telefonuna sahip 
olduğu belirtilmiştir. Yine bu rapora göre, kullanıcıların internette ge-
çirdikleri zamanın yarısı mobil uygulamalardan oluştuğu belirtilmiştir 
(Digital, 2019).

Mobil uygulamalar sağlık hizmetlerinin sunumunda fonksiyonelli-
ği arttırmıştır. Sadece hasta ulaşımlı olmayıp, hasta etkileşimli ve ileti-
şim odaklı çözümlerin sunulması imkânı da sunmaktadır. Hasta ihtiyacı 
doğrultusunda sağlık profesyonellerine ulaşabilmektedir. Ayrıca sağlık 
bakım sunucuları açısından da hasta izlem ve değerlendirilmesi kolay-
laşmaktadır. Sağlık profesyonellerinin hasta verilerine anlık olarak ula-
şabilmesi, zaman ve mekândan bağımsız olarak hasta ile İletişim kurup 
ilgilenebilmesi, veri girişi ve raporlama yapabilmesi, sağlık eğitiminin 
hastaya sunulabilmesi açısında da mobil uygulamalar önemlidir. Bu 
kapsamda değerlendirildiğinde, hasta kayıtlarına ulaşmak, sağlık hiz-
metlerinin kalitesini arttırmak ve sağlık bakım sunumunu kolaylaştır-
mak için mobil uygulamalara ihtiyaç giderek artmaktadır (Ağaç, 2015: 
64; Zhao ve Balague, 2015: 305).

Mobil uygulamaların doğru, etkili, kaliteli, gizlilik ve mahremiyet 
gibi konularda güvenli olmaları ve sağlık hizmetlerinin sunumunda 
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önemlidir (Mandl, Mandel, Kohane, 2015; Silva, Rodrigues, de la Torre-
Diez, Lopez-Coronado, Saleem, 2015; Semple, Sharpe, Murnaghan, The-
odoropoulos, Metcalfe, 2015; Handel, 2011). 

1.3. MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise mobil sağlığı tanımlarken bilgi ve 
iletişim teknolojileri ve sağlık hizmetleri arasındaki ilişkiyi göstermekte 
kullanılan, sağlık hizmetlerinin mobil ve giyilebilir cihazlar ile sunumu”  
şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca mobil sağlık uygulamaları (MSU) pro-
aktif hizmet ve entegre sağlık hizmeti sağladığı belirtilmektedir. 

Mobil sağlık uygulamalarının gelişimi şekil 1’de görülmektedir.

Kaynak: Kumar:, Nilsen, W. J., Abernethy, A., Atienza A., Patrick, 
K. ve Pavel, M. (2013). Mobile Health   Technology Evaluation: The 

mHealth Evidence Workshop. Am J Prev Med, 45(2): 228-36.
Şekil 1. Mobil sağlık uygulamalarının gelişimi

Mobil sağlık uygulamaları sağlık uygulamalarının gelişimi göz önü-
ne alındığında çok çeşitli fonksiyonları yerine getirebilmektedir. Sağlık 
hizmetlerinin sunumu açısından incelendiğinde hasta ile birebir görüş-
me ve sesli ya da görsel iletişim kurabilme kolaylığı sunma, hasta–sağ-
lık profesyoneli etkileşimini profesyonel sağlayabilme, sağlık hizmetine 



MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

12

ulaşımı ve etkili kullanımını kolaylaştırma gibi birçok yönüyle mobil 
sağlık uygulamaları inovatif bir dönüşümdür. Ayrıca bölgesel ve ulusal 
düzeyde hasta profillerinin belirlenmesini mümkün kılacak mobil sağ-
lık uygulamalarının geliştirilmesi, sağlık sistemi açısından da oldukça 
önemlidir (Singh, Wilkinson ve Braganza, 2014). Görüldüğü gibi tanı, te-
davi, bakım, eğitim gibi birçok konuda sağlık profesyonellerine opsiyon 
sunmaktadır. Ayrıca bazı konularda hastalarda farkındalık yaratabilme, 
hastalığı uzaktan yönetebilme, hasta eğitim programlarını düzenleyebil-
me, sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve bilgi akışını sağlayabilme 
açısında da mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır (Vélez, Okyere, 
Kanter, Bakken, 2014). Günümüze kadar yaşanan gelişmeler göz önün-
de bulundurulduğunda mobil sağlık uygulamalarının yakın gelecekte 
daha karmaşık ve yapısal işlemleri içeriği aşikardır. 

Mobil sağlık uygulamaları birçok alanda kullanıldığı gibi, kronik 
hastalıkların yönetiminde, sağlık hizmetlerinin yapılandırılmasında, 
kişilerin sağlık statülerinin geliştirilmesinde, yaşlı ve engelli bireylerin 
yaşam kalitelerinin arttırılmasında ve sağlığa daha kolay ulaşabilmele-
rinde de kullanılmaktadır (Silva, Rodriguez, TorreDiez, Coronado ve 
Saleem, 2015: 270). Bütün bu olanaklar sağlık hizmeti sunumunda ko-
laylaştırıcı olup, daha düşük maliyetli hizmet sunmayı sağlamaktadır 
(Sloninsky, 2008: 20). Mobil sağlığın geliştirilmesinin nedenleri şöyle sı-
ralanmaktadır (Mather, Cummings, Allen, 2014: 8; Pope, Halford,  Tur-
nbull, Prichard, 2014: 119).       

●  Ortalama yaşam süresinin uzaması, buna bağlı olarak kronik 
hastalıkların artması 

●  Yapılan harcamalarındaki artışa kalıcı çözüm bulunamaması 
●  Hasta merkezli sağlık hizmeti sunumunun zor olması 
●  Artan sağlık hizmeti maliyeti
Bu gelişimlerin sağlanması ile birlikte mobil sağlık uygulamalarının 

kullanımı ile sağlık kurumlarında kullanılma olasılığı artar, teknolojiyi 
kullandığı ve zaman tasarrufu sağladığı içim sağlık profesyonellerinin 
verimliliği artar, hasta ve yakınlarının memnuniyet düzeyi artar, hasta 
ve yakınlarının sağlık okuryazarlığı artar, sağlık hizmetlerinin maliyet-
leri azaltılabilir ve finansmanı sağlanabilir, gizlilik, güvenlik ve mahre-
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miyetin sağlanması ile hasta verilerinin saklanması ve kalıcı çözümler 
elde edilmesi sağlanabilir. (Patrick, Griswold, Raab, Intille, 2008).

Bunların yanı sıra mobil sağlık uygulamaları sağlık hizmetlerinin 
etkililiği ve verimliliğinin sağlanmasında önemli önemli hususlar;

●  İyilik hali ve önleme: Kişilerin desteklenmesi, eğitim, farkındalık 
yaratma ve davranışların değiştirilmesi gibi araçlarla, kişilerin 
sağlık statülerinin iyileştirilmesi, hastalık insidansının düşmesini 
sağlama, böylece daha sağlıklı bir toplum yaratılabilir. 

●  Teşhis: Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve olası komplikas-
yonların önlenmesi maliyet açısından da etkili olacaktır.  Giyi-
lebilir teknolojiler, mobil uygulamalar ile etkili teşhis ve bakım 
sağlanıp etkin maliyet oluşturulabilir.

●  Tedavi ve Gözlem: Hastanın mobil teknoloji ile uzaktan bilgiye 
erişmesi, takiplerinin sağlanması, sağlık personeline ulaşabilme 
imkanının sağlanabilmesi, hem hasta hem de sağlık profesyonel-
leri için zaman tasarrufu sağlayabilir.

●  Daha güçlü sağlık sistemi: Klinik karar verme geliştirilebilir ve 
mevcut imkanlardan daha fazla yaralanabilme olanağı sunulur. 

Mobil sağlık her şeyden önce hasta merkezli bir yapıdır. Teknolojik 
gelişmeler ve ağ bağlantıları, hastaların kendi durumları ile ilgili daha 
fazla bilgiye sahip olmalarını ve öz-yönetim ve öz etkililik durumları-
nı geliştirmelerini temel almaktadır. Hastalık yönetimine hastaların ak-
tif olarak katılımı ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde olmaları 
mobil sağlık uygulamalarının temel hedeflerindendir. Artan maliyetler, 
yaşlanan nüfus, talep artışı, sağlık profesyoneli sayısının nüfusun talep-
leri karşısında yetersiz kalması vb. faktörler ülkelerin mobil iletişim tek-
nolojilerini sağlık sistemlerine uyarlamalarını gerekli kılmaktadır. Mobil 
sağlığın uygulanması için gerekli alt yapının oluşturulması önemlidir. 
Ayrıca, sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında, geri ödeme sistemle-
rinin kurulması konusu önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 
hükümetlerin mobil teknoloji tabanlı sağlık hizmeti sunumunun finans-
man modelini geliştirmeleri gerektiği belirtilmektedir (Tezcan, 2016). 
Silva ve diğerlerinin (2015) mobil sağlık hizmetlerinin ağ yapısına ilişkin 
önerdikleri model Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Kaynak: Silva, B. M.,Rodrigues, J. J., de la TorreDiez, I., Lopez-Corona-
do, M., andSaleem, K. (2015) MobileHealth: A Review Of CurrentState-

in 2015. Journal of BiomedicalInformatics.56: 265-272: 266
Şekil 2. Mobil sağlık hizmetlerinin ağ yapısı

Şekil 2, mobil sağlık uygulamalarının nasıl sunulması gerektiğiyle 
ilgili genel bir çerçeve sunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin ağ merkezli bir 
yapıya dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyacın arttı-
ğı aşikardır. Ağ, çift yönlü çalışmaktadır. Birincisi, sağlık hizmetlerinin 
sunum tarafını oluşturan merkezi yapıları veya web serverları olarak 
ifade edilmektedir. Bu yapılar üzerinden sunulan Web hizmetlerine ba-
kıldığında uzaktan takip, acil yanıtlar ve sağlık profesyonellerinin kul-
landığı ara yüzler bulunmaktadır. İkincisi, sağlık hizmeti kullanıcılarına 
yöneliktir. Hastalar, mobil cihazlar üzerinden web tarayıcılarını kulla-
narak sağlık hizmetlerine erişebilmekte ve tıbbi durumlarının kontrolü 
üzerinde aktif olabilmektedir. Akıllı cihazların kişisel olması, verilerin 
kişisel olarak depolanabilmesi ve böylece sağlık kayıtları alt yapısının 
oluşturulması ve bunların tüm cihazlarla entegre edilmesi gerekmek-
tedir (Silva, Rodriguez, TorreDiez, Coronado ve Saleem, 2015: 267-270; 
Santos, Macedo, Costa, Nicolau, 2014: 1356).
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1.4. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MOBİL SAĞLIK 
UYGULAMALARI

Özellikle son dönemlerde mobil sağlık uygulamaları dünya gene-
linde yaygınlık kazanmıştır ve konuya ilgi her geçen gün artmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı ülkelerin hemen hemen hepsinde mobil 
sağlık projelerinin uygulandığını söylemek mümkündür. Türkiye de 
mobil sağlık uygulamalarını kullanan ülkeler arasındadır (Demir ve 
Arslan, 2017). 

1.5.DÜNYADAKİ MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI 
ÖRNEKLERİ

Dünya Sağlık Örgütüne bağlı ülkelerin birçoğunda mobil sağlık uy-
gulamalarına rastlanmaktadır. ABD, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hin-
distan, Angola, Malezya gibi ülkelerde sağlık hizmetlerinde çok çeşitli 
amaçlarla mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır (Demir, 2016:78). 

Hemen bütün sağlık uygulamaları Mobil Sağlık Kataloğundan bu-
lunabilmektedir. Katalogda uygulamaları; hastalığına, ilgili alanına 
veya işletim sistemine göre aramak mümkündür (Tezcan, 2016).

Pakistan’daki Out TB ve Nikaragua’daki tüberküloz hastalarıX out 
TB projeleri; tüberküloz hastalarının ilaç alımlarının düzenli almaları 
için izlem ve ödüllendirme üzerine kurulu bir çalışma, annelerin cep 
telefonu aracılığı ile sağlık merkezlerine erişimi sağlamaya yönelik Tan-
zanya’daki Wired Mothers projesi; HIV/AIDS tedavisinde düzenli ilaç 
alımı ve kontollere ilişkin Meksika’daki VidaNET projesi; cep telefonları 
ile sıtma tedavisine kullanılan ilaçların stok durumlarını kontrol etme-
ye yönelik Tanzanya ve Gana’daki SMS for Life projeleri; Vietnam’da 
yaşayan insanlarda cinsel yaşam ve aile planlamasına ilişkin eğitim ve 
farkındalık yaratma amaçlı Reaching Hard-to-Reach Populations proje-
si; HIV/AIDS tanı ve tedavisiyle ilgili hastaya ait bilgilerini cep telefonu 
ile sisteme girmesini sağlamaya yönelik Ruvanda’daki Phones for He-
alth projesi; Cep telefonları, SMS ve elektronik haritalama kullanılarak, 
sıtmaya karşı ilaç stok durmunun kontrol edilebildiği Gana’da SMS for 
Life projesi; Yeni aşı uyarı sistemine ait,  eğitim ve farkındalık projesi 
olan Hindistan’daki SMS Alerts For Infant Vaccination projesi; Güney 
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Afrika’daki tüberküloz ve HIV/ AIDS tedavilerine uyumu sağlamak 
için geliştirilmiş ilaç kutusunun kapağı her açıldığında merkeze mesaj 
gönderen bir uygulama olan SIMmed projesi; Ağız kanserine yatkın, 
yüksek riskli kişilerin cep telefonu kamerası ile tespit edilmesini amaçlı 
geliştirilen Hindistan’daki Screening for Oral Cancer projesi, Senegal’in 
en yüksek anne ölüm oranına sahip bölgesi Kedougou’da, cep telefonla-
rı aracılığı ile hastalarının başka merkezlerden doğum esnasında danış-
manlık almasını sağlayan Mobile Technology to Reduce Maternal De-
ath; Tanzanya’daki sağlık çalışanlarının çocuk hastalıkları ile ilgili en-
tegre protokollere uyumunu artırmak için tasarlanmış Mobile E-IMCI 
projesi; 2008’deki Sincan depreminden sonra, cep telefonlarından SMS 
ile ulusal veri bankasına bilgi göndermeyi hedefleyen bir acil raporlama 
sistemi için Çin tarafından geliştirilen Post-earthquake Contagious Di-
sease Tracking projesi; Kenya, Malawi, Tanzanya, Zambiya, Hindistan, 
Pakistan, Filipinler, Nikaragua, Brezilya ve Endonezyayı da kapsayan 
170 ülke’de ücretsiz bir cep telefonu ve web tabanlı veri toplama siste-
mi aracılığı ile klinik danışma, aşılama ve salgın bildirimi ile ilgili veri 
toplanarak; HIV/ AIDS, sıtma, su çiçeği gibi toplum sağlığı sorunları-
nın tespiti ve yönetilmesini sağlayan EpiSurveyor Mobile Health Data 
Collection  projesi; Peru’da 2004 senesinde cinsel yolla bulaşan hastalık 
oranını azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Cep telefonu aracılığı ile ka-
dın seks işçilerinden gerçek zamanlı veri toplanmasını amaçlayan Cell 
PREVEN projesi çeşitli ülkelerde yapılmış olan proje örneklerindendir 
(Tezcan, 2016: 85-89; Güler, 2015). 

Ayrıca oyunlaştırma tasarımı ile sunulan bazı mobil sağlık uygula-
ma örnekleri ise;

· Change Talk: Childhood Obesity and Overweight: Çocukluk çağı 
obezitesinde hasta ve hasta yakınlarının daha etkili iletişim kurabilme-
leri için geliştirilmiş olan uygulama ile hasta motivasyonu arttırılarak, 
hastalıkla başetmede uyumun sağlanması amaçlanmıştır. Uygulama, 
sanal pediatrist (sağlık çalışanı) ile çocukluk çağı obezitesi hastası ve an-
nesi arasında kurgulanmıştır. Sanal hasta ve annenin davranışları pedi-
atristin sorularına göre değişmektedir. (Change Talk, 2014). 

· CogCubed- Cognitive Games for Health: Dikkat Eksikliği Hiperak-
tivite Bozukluğu (DEHB) teşhisinde kullanılan bir uygulamadır. Oyun-
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da kişinin DEHB’ye yatkın olup olmadığının belirlenmesinde, kişinin 
oyun oynarken davranışlarını ölçmek için bir profesyonel tarafından 
analiz yapılır (CogCubed) . 

· MangoHealth: Bu uygulamada, ilaç kullanan hastaların öz dene-
timlerini sağlamaya yardımcı olmaktadır. İlaç dozu hatırlatmaları, ilaç 
bilgileri, sağlık geçmişi gibi özelliklerin sağlandığı uygulamada kullanı-
cı ilaç alım zamanına uyarsa puanlar almaktadır. BU da hasta motivas-
yonu açısından önemlidir (mangohealth).

· Project Evo: Alzheimer hastalarına yönelik olarak hazırlanan pro-
jede, kişinin Alzheimer hastalığına yatkınlığını fark edebilmek amaç-
lanmaktadır. Araştırmada, Alzheimer hastalığı potansiyel belirtilerini 
taşıyan ve taşımayan kişiler yapılan pilot çalışma sonrası uygulama ge-
liştirilmiştir. (Strickland, 2014)

1.6. TÜRKİYE’ DEKİ MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI 
ÖRNEKLERİ

Türkiye’de teknoloji kullanımı oldukça yaygındır. Hanehalkı Bili-
şim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2018) verilerine göre, bilgisayar 
ve internet kullanım oranlarının 16-74 yaş grubundaki bireylerde sıra-
sıyla %59.6 ve %72.9 olduğu ve hanehalkının %96.7’inde cep telefonu 
veya akıllı telefon bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca bireylerin %68.8’inin 
sağlıkla ilgili bilgi arama amaçlı interneti kullandıkları belirlenmiştir. 
Türkiye’de mobil sağlık uygulamalarına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın  
2014 yılında geniş çaplı çalışmaları mevcuttur (Tezcan, 2016: 85-89). Sağ-
lık bakanlığının geliştirdiği en büyük mobil sağlık uygulamalarından 
biri de E-Nabız’ dır. Akıllı telefon, tablet ve web üzerinden vatandaşın 
tıbbi verilerine ulaşmasını, doktorunu görmesi için yetkilendirmesini 
sağlayan uygulamadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2013 yılında geniş tabanlı bir ‘Mobil Sağ-
lık Pilot Projesi’ tasarlamıştır. Bu proje kapsamında; mobil sağlık sis-
temlerinin Türkiye’de denenmesi, doktor/hastane - hasta - hasta yakını 
üçgeninde sağlıklı tıbbi veri alışverişinin sağlanabileceği teknolojilerin 
araştırılması, bunların Sosyal Güvenlik Kurumunun medula veri tabanı-
na entegre edilmesi, günlük hayatta hasta tarafından üretilen tıbbi veri-
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lerin anlamlı bilgi haline getirilerek sağlık profesyonelleri tarafından yer 
ve zaman sınırlaması olmadan izlenebilmesi ve hastalıkların uzaktan 
takibi süreçleri yer almaktadır (Tezcan, 2016).

Türkiye’de yapılan diğer mobil sağlık uygulamaları Şekil 3 te gös-
terilmiştir

Proje Adı Şehir Uygulama 
Alanı

Aktivite Paydaşlar

1 Wimax 
Ambulans 
Pilot Projesi

Ankara Acil hizmet-
lerde mobil 
veri aktarımı

2007’de Ankara’da test amaçlı 
kurulu bir istasyondan Wimax 
(3,5G) iletişim sistemi kulla-
nılarak 80 km hızla giden bir 
ambulanstan canlı olarak ses, 
görüntü ve tıbbi veri aktarılabi-
leceği gösterildi.

Intel; Türk 
Telekom; An-
kara Numune 
Hastanesi

2 Adıyaman 
Teletıp Pi-
lot Projesi

Adıyaman Uzaktan te-
letıp hizmeti

2008’de Adıyaman ilinde bir-
birinden uzak; 81. yıl hastanesi 
uzmanları, bir aile hekimi ve 
bir ebe, dijital tıbbi cihazlarla 
donatılarak kablosuz internet 
üzerinden görüntülü telekonsül-
tasyon ve veri alışverişi yapma-
ları konusunda eğitildiler.

Intel; Turkcell; 
Adıyaman İl 
Sağlık Müdür-
lüğü; TAHUD, 
UNDP

3 Sağlık 365 Türkiye Sağlık portal 
ve mobil 
uygulama 
platformu

2008’de Türkiye’nin ilk web 2.0 
sağlık portali. İlaç hatırlatma, 
sigara bırakma, çocuk büyüme 
eğrisi , bireysel sağlık kaydı giri-
şi ile ilgili mobil uygulamalar.

Turkcell, ASM, 
Acıbadem, 
Yeditepe Üni-
versitesi, Done, 
Medyasoft

4 Turkcell 
Bebeğimi 
Beklerken/
Büyürken

Türkiye Mobil mesaj 
ile bilgilen-
dirme

Hamilelik ve bebeğin ilk 12 ayı 
için haftalık/aylık gelişim/ 
bilgilendirme için SMS, MMS ve 
video desteği

Turkcell, ASM 

5 Turkcell 
Diyet

Türkiye SMS ile 
uyarma

Kişinin baz verilerine göre hedef 
kalori hesaplanması ve uygun 
diyet ve kilo takibi

Turkcell, Acıba-
dem

6 Sağlıkmetre Türkiye Uzaktan te-
letıp hizmeti

Kronik hastaların uzaktan takibi 
için Turkcell tarafından gelişti-
rilen ve değişik taşınabilir tıbbi 
cihazlardan bluetooth ile aldığı 
veriyi web tabanlı bir sisteme 
gönderen gateway

Turkcell

7 Doro Kolay 
Telefon 
Mobil İlaç 
Hatırlatma

Türkiye SMS ile 
uyarma, kro-
nik hastalık 
takibi

Sağlık bilgi SMS paketleri, kişisel 
sağlık verilerinin saklanması, 
kronik hasta takibi, tele-bakım, 
e-reçetelerde mobil imza kullanı-
mı sağlanması

Avea
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8 Sağlık 
Takipçim

Türkiye Uzaktan te-
letıp hizmeti

Taşınabilir cihazlar ve çağrı mer-
kezi aracılığı ile diyabetli, hiper-
tansif ve obez hastaların uzaktan 
takip edilmesi uygulaması

Eczacıbaşı Evde 
Bakım; Avea

9 Vodafone 
Cep Sağlık

Türkiye İnternet ve 
cep telefonu 
sağlık uygu-
laması

Vodafone kullanıcılarına acil 
sağlık yardımı, sağlık danışma 
hattı ve sağlık koçluğu konula-
rında verilen ücretli bir hizmet

Vodafone; Artı 
Sağlık

10 Başakşehir 
Living Lab

 
İstanbul

Mobil sağlık 
taraması

Başakşehir Belediyesi sınırları 
içinde 11yaşayan insanların tıbbi 
verilerinin ölçülüp, merkezi veri 
tabanında tutulması projesi

Artı Sağlık, 
Başakşehir Be-
lediyesi, Living 
Lab Kuluçka 
Merkezi

11 Sağlık Artı Türkiye İnternet ve 
cep telefonu 
sağlık uygu-
laması

Kişilerin sağlık bilgilerini depo-
laması ve yönetmesini sağlayan 
kişisel elektronik sağlık veri 
tabanı

Artı Sağlık

12 Ankara Ya-
şam Destek 
Merkezi

Ankara Uzaktan te-
letıp hizmeti

Evde yalnız yaşayan yaşlı insan-
lara teledestek hizmeti

Ankara Valiliği; 
SABEV; Tun-
gstall

13 Avea Alo 
Doktorum

İstanbul Telekonsül-
tasyon

7/24 telefonla medikal koçluk ve 
acil yönlendirme servisi

Avea; Acıbadem 
Mobil Sağlık

14 Türk 
Telekom 
Videofon 
Klinik

Türkiye Telekonsül-
tasyon

7/24 görüntülü telefonla medi-
kal koçluk servisi

Türk Telekom; 
Acıbadem Mo-
bil Sağlık

15 Avea - 
Acıbadem 
Kronik 
Hastalık 
Yönetimi

Türkiye Uzaktan te-
letıp hizmeti

Avea tarafından geliştirilen 
M2M Gateway kullanılarak 
hastaların verilerinin toplanması 
ve değerlendirilmesi projesi

Avea; Acıbadem 
Mobil Sağlık

16 Mymediks 
Kişisel Sağ-
lık Takip 
Sistemi

Türkiye Kişisel sağlık 
kaydı

Değişik kurum ve şirketlerle, 
hastaların kişisel tıbbi verilerini 
girebildikleri, ölçtükleri değerle-
ri depolayabildikleri akıllı kişisel 
sağlık kaydı veri deposu

Tekimed; Me-
dicana Ankara 
Hastanesi; Avea

17 Uzaktan 
Güvenli 
Hasta 
Takibi

Bursa Uzaktan te-
letıp hizmeti

Belediyeye ait huzur evinde 
bulunan yaşlıların hastalıkları 
ile ilgili uzaktan 18takip edildiği 
bir19 proje

Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi; 
Webkumanda

18 Avea Anne 
Oluyorum

 
Türkiye

Mobil mesaj 
ile bilgilen-
dirme

Anne20 adayına bilgilen21dirici 
destek pr22ogramı

Avea

19 Avea 
Bebeğim 
Büyüyor

Türkiye Mobil mesaj 
ile bilgilen-
dirme

Bebek gelişimi ile ilgili bilgilen-
dirici destek programı

Avea
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20 Mobil Tah-
lil Projesi

Türkiye Uzaktan te-
letıp hizmeti

Kırsal bölgelerde, maliyetli tet-
kik cihazlarına gerek kalmadan, 
mobil cihaza entegre edilen dü-
şük maliyetli bir aparat vasıtası 
ile önemli tahliller yapılabilmesi-
ni sağlayan bir proje

Avea; Dr. Aydo-
ğan Özcan

21 Tabletle 
İlaç Pazar-
laması

Türkiye Mobil pazar-
lama 

İlaç temsilcilerinin tanıtım ve pa-
zarlama faaliyetlerini tabletlere 
taşıyan proje

Sanovel; Avea

22 MHRS 
Mobil

Türkiye Mobil uygu-
lama

Merkezi Hekim Randevu Siste-
minin mobil uygulaması

Sağlık Bakanlığı; 
Türk Telekom

Kaynak: TÜSİAD Mobil Sağlık Raporu.2016
Şekil 3. Türkiye’de yapılan mobil sağlık uygulamaları

Türkiye’de oyunlaştırma tasarımı ile sunulan bazı mobil sağlık uy-
gulama örnekleri şu şekildedir:

 · Bir ilaç firması tarafından sağlık profesyonelleri için pediatri ala-
nında geliştirilen uygulamada, çocukluk evreleriyle ilgili yayınlar ve 
hastayla görüşme tekniklerini içeren bölümler oyunlaştırma yöntemi ile 
sunulmaktadır. İlk aşamada, koşullu ilerleme ile modüller bir üst basa-
mağa geçmektedir. İkinci aşamada, hareketlerin görüntülenmesi ile kul-
lanıcılar yorum yapabilmektedir. Son aşama ise görülebilir rekabettir. 
Kullanıcılar arasında kişilerin kendilerini geliştirebilmesi için rekabet 
unsurları kullanıldığı aşma ise, görülebilir rekabettir (Tuhta, 2013)

1.7. MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GELECEĞİ

Değişen ve gelişen dünyada, sağlık hizmetlerinin sunumu, tanı, te-
davi ve bakımın kalitesi ve teknik altyapı, sağlık hizmetlerine ulaşma 
gibi birçok konuda ülkelerarası farklılıklar görülmektedir. Tüm bu fark-
lılıkların mevcut olmasına rağmen, mobil sağlık uygulamaları ülke fark 
etmeyecek derecede parlayacak bir alan haline gelecektir (Albabtain, Al-
mulhim, Yunus, Househ, 2014). Mobil sağlık hizmetlerinin sunumu in-
san sağlığı göz önüne alındığında birçok ülkeyi etkilemekte olup, daha 
da etkileyeceği öngörülmektedir. 

Mobil sağlık uygulamaları sadece sağlık sunumu eşitsizliği konu-
sunda ele alınmamalıdır. Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin sayı-
sında da eşitsizlikler mevcuttur. Mobil sağlık bunlarla baş edilebilmesi 
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açısından da temel rol oynayabilecek, düşük maliyetli, geniş kapsamlı, 
problem odaklı, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına olanak sağlayabil-
mektedir (Albabtain, Almulhim, Yunus, Househ, 2014).

Mobil sağlık uygulamaları dünyanın her yerinde sağlık hizmetle-
rinin sunumunda en etkili yöntemlerden biridir. Gelişmekte olan ülke-
lerde sağlık sorunları ile başa çıkmada, ülkenin sağlık statüsünün geliş-
mesinde, yaşlanma eğiliminde olan nüfusun ve artan kronik hastalıklar 
ile mücadele etmede mobil sağlık uygulamalarından faydalanılmalı ve 
uygulamalarının geliştirilmesi yönünde global çapta adımlar atılmalıdır 
(Demir, 2016).

2. SONUÇ 

Mobil iletişim teknolojileri, son birkaç yıldır oldukça hızlı gelişim 
göstermektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ol-
dukça fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, mobil sağlık uy-
gulamalarına genel bir perspektif sunulması amaçlanmıştır.

Bugün dünyada mobil telefon kullanımına yönelik yayılımın artması 
ile birçok hasta, tüketici, araştırmacı, doktor ve sağlık hizmeti sunucuları 
mobil telefonların sağlıkta kullanımının yararlarının farkındadır.  Mobil 
uygulamaların kullanılması; tıbbi hataların azaltılması, zamanın etkin 
kullanılması, iş süreçlerinin hızlandırılması, hastanın güven duygusu-
nun, hasta güvenliğinin ve çalışan güvenliğinin artırılması, maliyetle-
rin düşmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması, daha etkin bir 
şekilde iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Mobil sağlık uygulamaları 
sayesinde daha az kaynak ile daha fazla kişiye ulaşmak mümkündür. 
Mobil sağlık uygulamaları ile hastane içinde ya da dışında kullanılabilir-
lik ve işlevsellik ön plandadır. Hastane bilgi yönetim sistemiyle entegre 
çalışabilir ve iyi bir veri kaynağı sağlar, bu da sağlık çalışanları arasında 
bilgi akışını kolaylaştırır. Hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri 
açısından kolaylık sağlamaktadır. Kısaca, sağlık hizmetlerinin kaliteli, 
özgün, kolay ulaşılabilir, etkili tanı tedavi ve bakım, etkin maliyet gibi 
birçok açıdan düşünüldüğünde mobil sağlık uygulamaları avantaj sağ-
lamaktadır.



MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

22

KAYNAKÇA

Ağaç, F. (2015). Mobil uygulamalar sağlık sistemini kişiselleştiri-
yor. Bilişim Dergisi, 42(174), 42-51. 

Albabtain, A. F., AlMulhim, D. A., Yunus, F., ve Househ, M. S. 
(2014). The role of mobile health in the developing world: a review of 
current knowledge and future trends. JSHI, 4(2), 10-5.  

Archer, N., Fevrier-Thomas, U., Lokker, C., McKibbon, K. A., VE 
Straus: E. (2011). Personal health records: a scoping review. Journal of 
the American Medical Informatics Association, 18(4), 515-522. DOI 10.1136/
amiajnl-2011-000105

Bahl, P., Padmanabhan, V. N., Bahl, V., VE Padmanabhan, V. (2000). 
RADAR: An in-building RF-based user location and tracking system.   

Bellman:, Potter, R. F., Treleaven-Hassard:, Robinson, J. A., ve Va-
ran, D. (2011). The effectiveness of branded mobile phone apps. Journal 
of interactive Marketing, 25(4), 191-200. DOI 10.1016/j.intmar.2011.06.001

Change Talk (2014). Childhood obesity and overweight htt-
ps:// itunes.apple.com/us/app/change-talk-childhood-obesity/
id821851796?mt=8. (ET: 7.12.2019). 

CogCubed. https:// www.crunchbase.com/ organization/cogcu-
bed#section-overview. (ET: 5.12.2019).

Comstock, J. (2014). Report: Health app market has a few big win-
ners. http://mobihealthnews.com/ 33336/report-health-app-market-
has-a-few-big-winners/ (ET: 7.12.2019). 

Demir, H., ve Arslan, E. T. (2017). Mobil sağlık uygulamalarının has-
tanelerde kullanılabilirliği, hastane yöneticileri üzerine bir araştırma. ht-
tps://earsiv.kmu.edu.tr/xmlui/handle/11492/1307. ET: 7.12.2019). 

Demir, H. (2017). Mobil sağlık uygulamalarının sağlık hizmetlerine işlem 
maliyeti yaklaşımı bağlamında etkisi: hastane yöneticileri üzerine bir araştır-
ma (Yüksek Lisans tezi).

Dıgıtal (2019). Q4 Global Dıgıtal Statshot https:// datareportal.
com/ reports/digital-2019-q4-global-digital-statshot.  (ET: 7.12.2019). 



Berna DİNCER

23

Eng, DS. ve Lee, JM. (2013). Mobile health applications for diabe-
tes and endocrinology: Promise and Peril?. Pediatr Diabetes,14.(4), s:1-12. 
DOI 10.1111/pedi.12034

 Fichman, R. G., Kohli, R., ve Krishnan, R. (Eds.). (2011). Editorial 
overview—the role of information systems in healthcare: current resear-
ch and future trends. Information Systems Research, 22(3), 419-428.

Goyal:, Morita, P., Lewis, GF., Yu, C., Seto, E., ve Cafazzo, JA. (2016). 
The systematic design of a behavioural mobile health application for the 
selfmanagement of type 2 diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 40.(1). 
DOI 10.1016/j.jcjd.2015.06.007

Güler, Ö. G. E. (2015). Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma. Açı-
köğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 82-101. 

Güler, E. ve Eby, G. (2015), Akıllı ekranlarda mobil sağlık uygulama-
ları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 45-51. 

Handel, M. J. (2011). Mhealth (mobile health) - using apps for health 
and wellness. Explore, 7, 256-261. DOI 10.1016/j.explore.2011.04.011.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2019). http://
www.tuik.gov.tr/ UstMenu.do? metod =temelist. (ET: 7.09.2019). 

International Data Corporation IDC (2014). Android and iOS conti-
nue to dominate the worldwide smartphone market with android ship-
ments just shy of 800 million in 2013. http://www.idc.com/getdoc.jsp?-
containerId=prUS24676414, 2014. (ET: 7.12.2019). 

Irvine, U. C. (2014). UCI School of medicine first to integrate google 
glass into curriculum–wearable computing technology will transform 
training of future doctors. UCIrvine News.

Jahns, R. G. (2013). The market for mHealth app services will reach 
$26 billion by 2017. research2guidance. March 7, 2013. http://research-
2guidance.com/the-market-for-mhealthapp-services-will-reach-26-bil-
lion-by-2017. (ET: 7.09.2019). 

Kamsu-Foguem, B., VE Foguem, C. (2014). Telemedicine and mobile 
health with integrative medicine in developing countries. Health Policy 
and Technology, 3(4), 264-271. DOI 10.1016/j.hlpt.2014.08.008



MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

24

Kumar:, Nilsen, W. J., Abernethy, A., Atienza A., Patrick, K. ve Pa-
vel, M. (2013). Mobile Health Technology Evaluation: The mHealth Evi-
dence Workshop. Am J Prev Med, 45(2): 228-36.

Liu, C., Zhu, Q., Holroyd, K. A., ve Seng, E. K. (2011). Status and 
trends of mobile-health applications for iOS devices: A developer’s pers-
pective. Journal of Systems and Software, 84(11), 2022-2033. DOI 10.1016/j.
jss.2011.06.049

Mango Health. https://www.mangohealth.com. (ET: 7.09.2019). 
Mandl, K.,Mandel, J. C. Ve Kohane, I. S. (2015). Driving innovati-

on in health systems through an apps-based in formation economy. Cell 
SystemsCommentary, 1, 8-13. DOI 10.1016/j.cels.2015.05.001

Mather, C.,Cummings, E. &Allen, P. (2014). Nurses’ use of mobile 
devices to access information in healthcareenvironments in Australia: a 
survey of undergraduatestudents. JmirMhealthandUhealth, 2, 1-10. DOI 
10.2196/mhealth.3467

Niazi, R. (2007). Design and Implementation of A Device-Independent 
Platform For Mobile Learning. ProQuest.

Patrick, K.,Griswold, W. G., Raab, F. ve Intille: I. (2008). Health and 
the mobile phone. Am J PrevMed, 35(2), 177-181. DOI 10.1016/j.amep-
re.2008.05.001

Pope, C.,Halford:, Turnbull, J. ve Prichard, J. (2014). Cyborg prac-
tices: call-handlers and computerised decision support systems ın ur-
gent and emergency care. Health Informatics Journal, 20(2), 118-126. DOI 
10.1177/1460458213486470

Santos, A.,Macedo, J., Costa, A.  Ve Nicolau, M. J. (2014). Internet of 
things and smart objects for m-health monitoring andc ontrol. Procedia 
Technology, 16, 1351-1360. DOI 10.1016/j.protcy.2014.10.152.

Semple, J. L.,Sharpe:, Murnaghan M. L., Theodoropoulos, J.   Ve 
Metcalfe, K. A. (2015). Using a mobile app for monitoring post-operative 
quality of recovery of patients at home: a feasibility study. JmirMhealt-
handUhealth, 3, 1-11. DOI 10.2196/mhealth.3929



Caner ÇAKIR

25

Silva, B. M.,Rodrigues, J. J., de la TorreDiez, I., Lopez-Coronado, 
M., ve Saleem, K. (2015). Mobile-health: a review of currentstate in 2015. 
Journal of Biomedical Informatics,56, 265-272. DOI 10.1016/j.jbi.2015.06.003

Singh, A.,Wilkinson:, &Braganza: (2014). Smartphones andpediatri-
cappsto mobilize themedicalhome. The Journal of Pediatrics, 165, 606-610. 
DOI 10.1016/j.jpeds.2014.05.037

Sloninsky, D. (2008). Towards the development of an mhealth stra-
tegy: a literature review. 

Strickland, E. (2014). Start-up profile: akili diagnoses alzheimer’s 
with a game. http://spectrum.ieee.org/at-work/start-ups/startup-pro-
file-akili-diagnoses-alzheimers-witha-game . (ET:06.12.2019).

Tezcan, C. (2016). Sağlığa yenilikçi bir bakış açısı: mobil sağlık. TÜ-
SİAD Mobil Sağlık Raporu. https://tusiad.org › tum › item › 8677-tusi-
ad-sagliga-yenilikci-bir-bakis-acisi. (ET:06.12.2019).

Tuhta, O. (2015) Sağlığın oyunlaştırmayla imtihanı http://
www.tekdozdijital. Com /sagliginoyunlastirmayla- imtihani.html . 
(ET:06.12.2019).

Towards the Development of an mhealth strategy: a literature re-
view http:// www.who.int/goe/mobile_health/mHealthReview_
Aug09.pdf. (ET:08.12.2019).

World Health Organization (WHO). (2011). New horizons for health 
through mobile technologies, global observatory for ehealth series, 3(3), 
112. https://doi.org/ISBN 978 92 4 156425 0. (ET:07.12.2019).

Vélez, O.,Okyere, P. B., Kanter, A. S. ve Bakken: (2014). A usability 
study of a mobile health application for rural Ghanaian midwives. J Mi-
dwifery Womens Health, 59(2), 184-191. DOI 10.1111/jmwh.12071

Zhao, Z., ve Balagué, C. (2015). Designing branded mobile apps: 
Fundamentals and recommendations. Business Horizons, 58(3), 305-315. 
DOI 10.1016/j.bushor.2015.01.004



KADIN ve GENİTAL SİSTEM KANSERLERİ

26

KADIN ve GENİTAL SİSTEM KANSERLERİ

Caner ÇAKIR
Operatör Doktor, Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Kliniği

Öz: Kadın genitalyası terimi;  kadın pelvisinde bulunan ve üreme 
ile alakalı olan organları kapsamaktadır. Bunlar uterus, overler, tüpler, 
vajen ve vulvadır. Kadın sağlığı ve hastalıkları bu organların sağlığı ve 
hastalıkları üzerine yoğunlaşmış olup aynı zamanda üreme sağlığını da 
değerlendirmektedir.  Üreme sağlığı dışında bu organlardan çok fark-
lı malign dönüşümler sonucu görülen kanserlerde çıkmaktadır. Bunlar 
arasında uterusun endometriumundan çıkan endometrial kanserler, kas 
tabakası olarak da adlandırılan myometriumundan çıkan sarkomlar, ka-
dın yumurtalığı olarak da adlandırılan overden çıkan ve kötü prognos-
tik sonuçları olan over kanserleri yine tüplerden çıkan tubal kanserler, 
vulva ve vajenden çıkan kanserler olmak üzere birçok kanser görülebil-
mektedir. Kadın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden bu kanserler has-
talar üzerinde bedenen ve ruhen yıkıcı etkiler bırakmaktadır. Kadınların 
bu kanserler ile tanışması, kabullenmesi ve tedavi süreci uzun bir zaman 
almakla birlikte hem birey hem de toplum sağlığını bozacak sorunları 
beraberinde getirmektedir. Beden bütünlüğünü ve üreme fonksiyonları-
nı yitirme ve ölüm korkusu hastaları depresyona itmekle birlikte tedavi 
süreci de hastaların duygu dünyasında yalnızlık ve ölüm korkusunun 
daha artması ile sonuçlanır. Günümüzde gelişen tıbbi bilgi ve teknoloji-
ler ile birlikte bu kanserlerin tarama, erken teşhiş adına yeni bilgiler ve 
bulgular ortaya çıkmakta ve kadın sağlığını tehdit eden bu kanserlere 
karşı etkili tedavi seçenekleri sunulmaktadır. 



Caner ÇAKIR

27

GİRİŞ

Jinekolojik kanserler kadın genitelyasında görülmekle birlikte kadın 
ölümlerinin sık nedenlerindendir. Bunlar içerisinde endometirum kan-
seri kadın hastalarda meme, akciğer ve kolorektal kanserlerden sonra 
dördüncü sırada gelmektedir. Risk faktörleri arasında karşılanmamış 
östrojen, erken menarş, geç menapoz, meme kanseri nedeniyle tamoksi-
fen kullanımı bulunmaktadır. Bunun yanında yaşam sitili ile de yakın-
dan ilişkilidir. Sedanter yaşam, obezite, hipertansiyon, diyabet de bu-
lunmaktadır. Semptomatik olarak ise postmenpozal kanama şikayeti ile 
başvurmaktadırlar (Braun, , Overbeek-Wager, Grumbo  2016). 

Kadın genitelyasındaki bir diğer kanser olan over kanseri ise iler 
evrede bulgu vermesi ile en ölümcül kadın genital kanseri olarak bi-
linmektedir. Dünyada kadınlarda görülen yedinci sırada kanser olarak 
bilinmektedir. 5 yıllık sağkalım oranları ise %45 ‘in altındadır. Bu özel-
liği nedeniyle kadın ölümlerinin kanser nedenli olanlarının içerisinde 
sekizinci sırada yer almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
benzer sıklıkla görülmektedir. Her yıl teşhis edilen vaka sayısı artmak-
tadır. Standardize edilmiş bir tarama metodu yoktur. Hastaların çoğu 
ileri evrede yakalanır ve tedavi şeçenekleri içerisinde genişletilmiş cer-
rahi ve kemoterapi ve kısıtlı olarak radyoterapi bulunmaktadır (Webb 
ve Jordan 2017). 

Dış genitelya olarak bilinen vulvanın kanserleri ise nadir görülen bir 
kanser olmakla birlikte tüm genital sistem kanserlerinin %5’inden daha 
az görülmektedir. İleri postmenapozal dönemde sıklıkla görülmekle 
birlikte genç erişkinlerde artan Human PapillomaVirus (HPV) ile sıklığı 
artmaktadır. Tedavisi yüksek morbitideli cerrahi ve gerekirse kemorad-
yoterapi olan bu kanserin son zamanlarda daha konservatif yaklaşım-
lara daha az morbitideli tedavi protokolleri uygulanmaktadır ( Rajaram 
ve Gupta  2015 ). 

Nadir görülen bir diğer jinekolojik vajen kanseri ise primeri nadir 
görülen ve çoğu serviks kanserine sekonder olarak ortaya çıkan vajen 
epitelinden kaynaklan kanserlerdir. Risk grubunda yaş ve HPV önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Hastalar çoğunlukla vajinal akıntı ve kanama 
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şikayeti ile başvurmakla birlikte iler evrelerde ağrıda sık görülen semp-
tomlardandır (Shirivastava, Agrawal, Mittal, Mishra 2015 ). 

1. UTERUS KANSERLERİ 

1.1 Endometrium Kanserleri 
1.1.1 Epidemiyoloji
Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde en sık gelişmekte olan ül-

kelerde ikinci sıklıkla görülen jinekolojik kanserlerdir. Histolojik olarak 
en sık görülen tipi endometirumdan kaynaklanan adenokarsinomlar 
olmakla birlikte daha az olarak myometriumdan kaynaklanmaktadır. 
Tipik olarak postmenpozal kanama veya prememapozal dönemde adet 
düzensizliği ile gelen hastalarda yapılan endometrial örnekleme ile pa-
tolojik olarak tanı konurlar. Daha az olarak serviko-vajinal smear örnek-
lemesinde tanı konan bu malignitede tanı anında sıklıkla rahime sınırlı 
olan bu hastalıkta 5 yıllık sağ kalım  % 90’dan daha fazladır (Sorosky 
2012). 

1.1.2 Risk Faktörleri 

Majör risk faktörü olarak karşılanmamış endojen ve eksozjen östro-
jenle birlikte daha az olarak genetik bir sendrom olan LYNCH ( Ailesel 
non-polipozis koli )sendromunda insan genomunda tamir genlerinde 
defekt sonucunda da bu tür kanserler ile karşılaşılmaktadır (Amant ve 
diğ. 2005). Risk faktörleri aşağıda verilmiştir. 

•	 Ekzojen Nedenler 
o Karşılanmamış estrojen tedavisi 
o Tamoksifen tedavisi

•	 Endojen Nedenler 
o Kronik anovulasyon 
o Obezite 
o Diabet 
o Hipertansiyon
o Estrojen salgılayan tümörler 
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o Erken menarş ve geç menapoz 
o Genetik faktörler (Lynch sendromu) 

1.1.3 Koruyucu Faktörler 

Endometrium kanserlerinde çevresel faktörler başta olmak üzere 
değiştirilebilen faktörlerle korunmak mümkündür (Onstad, Schmandt, 
Lu 2016). Aşagıda verilmiştir.

•	 Hormonal kontraseptif kullanımı 
•	 Gebelik ve Doğum 
•	 Emzirme 
•	 Sigara içme 
•	 Fiziksel aktivite ve diet yapmak 
•	 Endometirum kanserlerine farkındalığı artırmak 

1.1.4 Tedavi 

Endometrial örnekleme ile histopatolojik olarak endometirum kan-
seri tanısı alan hastalarda ana tedavi cerrahidir. Bu hasta grubunda la-
parotomi veya laparoskopik olarak en az uterus ve overler çıkarıldık-
tan sonra hastalığın yaygınlığına göre lenf diseksiyonu ve omentumun 
çıkarılması bunun yanında batına yayılmış kanser varlığında tümöral 
odakların çıkarılması cerrahi tedavinin temel yaklaşımıdır ( Suri ve Aro-
ra 2015). Final patolojide hastaları Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri 
Federasyonu (FIGO) ‘nun endometium kanser evreleme sistemine göre 
hastalığın evresi belirlenip endike ise kemoterapi ve radyoterapi ekleni-
lebilir (Vitale, Valenti, Gulino, Cignini, Biondi 2016). 

1.1.5 Takip 

Hastalığın tedavisi kadar takibide önemlidir. Bu hastalar seri kont-
roller ile hem yaşam kalitesi hem de hastalığın nüksü açısından takipte 
kalmalıdırlar. Hastalar kontrole geldiğinde vajinal ve abdominal olarak 
değerlendirilmeli fizik muayene ile birlikte servikalvajinal smear alın-
malıdır ve klinisyen gerekli görürse görüntüleme metotlarına başvur-
malıdır (Colombo 2016). 
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1.2 Uterus Düz Kas Tümörleri 

Uterin sarkomlar uterusun düz kas tabakası olan myometriumun-
dan veya bağ dokusundan çıkan oldukça agresif olan tümörler olup tüm 
uterus kanserlerinin %10’nundan daha az görülmektedir. Çoğu 40 yaş 
üstü görülen bu solid tümörler daha genç yaşta da nadir de olsa da gö-
rülebilmektedir. ( D’Anjelo ve Prat 2010).  Risk faktörleri aşağıda veril-
miştir. 

•	 Daha önce pelvise alınan radyasyon 
•	 Meme kanseri nedeniyle alınan tamoksifen 
•	 Ailesel geçişli kanser sendromları 
Bu hastalar klinisyene rahminde hızlı büyüyen myoma varlığı, adet 

düzensizliği, karın ağrısı, sık idrara gitme benzeri şikayetleri ile baş-
vururlar. Muayenesi yapılan hasta cerrahi seçeneği anlatılır ve yapılan 
ameliyatın final patolojisinde bu tümörlere rastlanır. 

Hastalar cerrahi tedaviden sonra kemoterapi, hormonal tedavi, he-
deflenmiş terapi ve gerekirse radyoterapi tedavisi uygulanabilir (Desar, 
Ottevanger, Benson, van der Graaf 2018).  

2-RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ 

2.1 Epidemiyoloji 
Uterin serviks kanseri jinekolojik kanserler arasında 3. sıklıkla görü-

len bu kanser diğer jinekolojik maligniteler olan endometrium ve over 
kanserine oranla daha az ölümcüldür. Gelişmiş ülkelerde rahim ağzı 
kanseri tarama programları ile bu kanserden ölümler azalmıştır ama ge-
lişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde yetersiz tarama nedenli 
ölümler daha fazladır. İnsan papilloma virüsü (HPV) bu kanserin en sık 
nedeni olup vakaların %99’unda pozitiftir (Walboomers ve diğ. 1999). 

2.2 Risk Faktörleri 

•	 Erken yaşta cinsel ilişki 
•	 Multipl seksüel partner 
•	 Seksüel geçişli hastalıkların varlığı ve öyküsü
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•	 Vulvar ve Vajinal intraepitelial neoplazi (HPV’nin sıklıkla birlik-
te bulunduğu) 

•	 İmmunsupresyon 

•	 Sigara 

2.3 Tanı 

Rahim ağzı kanseri düşünülen hastalara pelvik muayene yapıl-
malıdır. Gözle görülür bir tümör varsa veya şüpheli alanlar mevcutsa 
hastadan biopsi yapılmalıdır. Serviks kanseri çoğunlukla transformas-
yon bölgesinde çıkar. Günümüzde sitolojik tarama olan smear ile gözle 
görülmeyen kanserlerin hücre üzerinde etkisi araştırılıp gerek görüldü-
ğünde biopsi yaparak erken evrede tanı konmaktadır bu tarama toplum 
bazlı olmakta ve servikal kanserle mücadelede başarılı bir yöntemdir 
(Miranda ve  Podolsky 2016). 

2.4 Tedavi 

Servikal kanserin tedavisi uygun hastalarda yapılan radikal histe-
rektomiye ek olarak kemoradyoterapi ve cerrahi yapılmaksızın direk 
radyoterapi şeklindedir. Hasta biopsi ile tanı konduktan sonra detaylı 
olarak muayene edilerek hastalığın evresi saptanır. Bu evreleme FIGO 
evreleme sistemi ile derecelendirildikten sonra hasta erken evrede cer-
rahi olarak yaklaşılmakta bununla birlikte ileri evrede ise kemoradyote-
rapiye hastalar yönlendirlmektedir (Li, Wu, Cheng 2016). 

2.5 Takip 

Tedavisi tamamlanmış hastalar ömür boyu hastalığın nüksü açısın-
dan takipte olmalıdırlar. İlk 2 yıl sık aralıklarla kontrole çağırılan hasta-
lardan vajinal ve abdominal muayene yanında smear, klinisyen gerek 
görürse görüntüleme metodları istenmektedir. Takip sırasında hasta ile 
tedavi süresince alınan radyoterapinin etkileri açısından da bilgilendiri-
lir. Bunlar sık gelişen sistit, proktit atakları gibi pelvik bölgede radyas-
yonun yan etkileridir (Naga, Gurram, Chopra, Mahantshetty 2018).
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3. Over Kanseri 

3.1 Epidemiyoloji
Over kanseri jinekolojik maligniteler arasında 2. Sıklıkla görülen bu-

nun yanında en sık ölüme neden olan kadın genital sistem kanseridir. 
Over kanserlerinin %90 ‘dan fazlası dış yüzeydeki epitelden kaynaklan-
makta olup batın içerisine ekilme yoluyla yayıldıkları için tanı anında ge-
nelde ileri evrede yakalanırlar (Lheureux, Gourley, Vergote, Oza 2019). 

3.2 Risk Faktörleri 

•	 İleri yaş 
•	 Erken menarş geç menapoz 
•	 Genetik (BRCA mutasyon taşıyıcılığı ve Lynch sendromu)
•	 Nulliparite 
•	 Endometriosis 
•	 Polikistik over sendromu
•	 Aile öyküsü
•	 Sigara 

3.3 Koruyucu Faktörler 

Histerektomi
•	 Oral kontraseptifleri 
•	 Tubal ligasyon ve salpenjektomi
•	 Doğum 
•	 Emzirme 

3.4 Klinik 

Hastalar genelde ileri evre olarak tanı aldıkları için hastalık birçok 
semptomla ve bulgu ile başvururlar. Hastalarda batında yaygın asit, 
bulantı, kusma, erken doyma, gastrik yakınmaların yanında nefes alıp 
vermede zorluklar, egzersizlere tahammülsüzlük ve vucüd direncinde 
azalma ve kilo kaybı sık görülen bulgu ve semptomlardır (Doubeni, 
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Doubeni, Myers 2016). Bununla birlikte hastalardan tümör hücrelerinin 
salgıladıkları tümör markerlarının kanda bakılması ile de hastalığın his-
tolojisi ve olası yaygınlığı hakkında bilgi edinilir. 

3.5 Tanı 

Over kanserlerinin az bir kısmı erken evrede tanı alır burada mev-
cut bulgularla ve görüntüleme metodları ile ovaryan kistleden klinisye-
nin şüphelenmesi ve hasta ile konuşarak cerrahi seçeneğini sunması ve 
şüpheli ovarian kitlenin patolojik olarak tanı alması lazımdır. Evrensel 
bir toplum bazlı tarama metodu yoktur. Genetik yatkınlığı olan kişileri 
daha sık tarayarak ve değerlendirerek hastalığın yakalanması olasıdır.  
Daha sık olarak hasta semptomatik olarak başvurması ve klinisyen ta-
rafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri ile yapılan cerrahi 
sonucu final patolojide tanı konur (Sundar, Neal , Kehoe 2015). 

3.6 Tedavi 

Over kanserlerinin birincil tedavisi kapsamlı sitoredüksit cerrahi ve 
gerekli görülürse kemoterapinin eklenmesidir. Çoğu over kanser evre 3 
ve üzeri şeklinde ileri safhada yakalandıkları için hastalar cerrahi olarak 
en az overlerin ve uterusun çıkarılması ile birlikte pelvik-paraaortiklenf 
nodu diseksiyonu, omentektomi ve ekilme yolu ile yayıldığı için yayıl-
dığu organlarda da rezeksiyon şeklinde tedavi edilirler. Örnek olarak 
hastalarda barsak rezeksiyonu ve kolostomi şeklinde barsakların dışarı 
ağızlaştırılması işlemi yanı sıra dalağın alındığı splenektomi prosedürü, 
parsiyel karaciğer rezeksiyonu gibi birçok işlem aynı seansta yapılmak-
tadır. Hastalığın bu denli yayılması en ölümcül jinekolojik malignite ol-
masını doğrular niteliktedir. Çıkarılan organ ve lenf bezleri ile hastalık 
FIGO evrelendirme sistemi ile evresi belirlenir ve genelde ileri evrede 
yakalanan bu jinekolojik maligniteye klinisyenler olarak adjuvan kemo-
terapi başlanırlar (Orr ve  Edwards 2018).

3.7 Takip 

Batın içerisinde bir çok odakta bulunan bu hastalık kapsamlı sito-
redüktif cerrahi sonrası verilen kemoterapi ile birlikte hastalar takibe 
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alınırlar. İlk 2 yıl sık aralıklarla muayene için çağırılan hastalardan pel-
vik ve abdominal değerlendirme ile birlikte görüntüleme metodlarına 
başvurulmaktadır. İleri evrede yakalanan bu jinekolojikmalignitede ilk 
2 yıl içerisinde yüksek oranda nüks olur.Hastalar için bedenen ve ruhen 
yıkıcı bir süreç olan bu nükslerin tedavisi zordur ve başarı şansı düşük-
tür. Nüks eden tümörler cerrahi olarak çıkarılabilecek gibiyse gereken 
müdahale yapılabilir ama çoğu nüks bir çok odaktan geliştiği cerrahi se-
çenek pek tercih edilemeyip kemoterapi açısından hasta değerlendirilir. 
Hastalığın ilk tedavisinden sonra yakın zamanda nüks gelişmesi hastalı-
ğın prognozu açısından kötüdür. Ne kadar yakın zamanda tekrar ederse 
kemoterapiye direnç ve hastalığın tedavisinde başarısızlık o denli yük-
sektir. Bunun yanında günümüzde tıbbi bilgilerin artması ve teknolojik 
gelişmeler ile birlikte hastalarda özellikle kanser genetiği açısından son 
derece mühim bilgiler bulunmakta ve kanser spesifik immunoterapi ve 
hedeflenmiş tedaviler ortaya çıkmaya başlamıştır. Artan bilgi ve gelişen 
teknoloji ile özellikle over kanserlerinde hasta spesifik tedaviler düşü-
nülmekte ve uygulanmaya başlanmaktadır (Krishnan , Berek , Dorigo 
2017).

4. Vulva Kanseri 

4.1 Epidemiyoloji 
Vulva kanseri diğer jinekolojik malignitler  ile karşılaştırıldıktan sık-

lık olarak 4. Sırada yer almaktadır. Hastaların % 75’i vulvar deriyi örten 
skuamöz hücrelerden kaynaklanan  kanserlerden oluşmaktadır. Nadir 
olarak malign melanoma, bazal hücreli kanser, ve vulvadaki en büyük 
salgı bezi olan bartholin bezinden kaynaklanan adenokanserler de gö-
rülebilmektedir. Vulvar kanserlerin çoğu erken evrede saptanıp tedavi 
edilebilmektedir (Rogers, Cuello 2018). 

4.2 Risk Faktörleri 

•	 HPV
•	 Serviks kanseri öyküsü 
•	 Vulvar intraepitelyal neoplazi
•	 Sigara 
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•	 Liken sklerozis 
•	 İmmun yetmezlik 
•	 İleri yaş 
•	 Yetersiz Hijyen 

4.3 Klinik ve Tanı  

Tüm vulvar malignite ve lezyonlar hemen hemen aynı şikayetle baş-
vurular. Tanı anında birçok hastada semptom olamayabilir ama yinede 
en sık kaşıntı ve kanama şikayeti ile az da olsa vulvada ele gelen kitle 
şikayeti ile başvururlar. Klinisyen tarafından yapılan muayenede gözle 
görülebilir bir ülser, yara, kitle saptanabilir. Bunun yanında gözle gö-
rülmeyen ama hastanın semptomları  ile klinisyen şüpheli alanlardan 
biopsi alarak hastalığın patolojik olarak tanısını korlar. Biopsi ile birlikte 
birçok vulvar hastalığında tanısı konur ve tedavi algoritması ona göre 
şekillenir (Dellinger ve diğ. 2017). 

4.4 Tedavi 

Vulvar karsinomlar vulva cildi üzerinden kasıktaki lenf nodlarına 
yayılma eğilimi içerisindedirler. Klinisyene başvurup patolojik olarak 
tanı konmuş hastalarının cerrahi olarak lezyonun çıkarılması bunun ya-
nında lezyonun invazyon derecesi ve büyüklüğüne göre kasıklarda bu-
lunan ingiunal lenf nodu diseksiyonu ile birlikte cerrahisi tamamlanır. 
Hastaların final patoloji sonucuna göre FIGO evrelendirme sistemine 
göre hastalığın evresi belirlenir ve cerrahinin yanında adjuvan olarak 
radyoterapi ve kemoterapi verilip verilmeyeceğine karar verilir (Baioc-
chi ve  Rocha 2014). 

4.5 Takip 

Vulva kanseri nedeniyle tedavi alan hastalarda tedavi sonrası takip 
ve muayeneler çok önemlidir. Özellikle agresif cerrahi geçiren hasta-
lara lenf diseksiyonuda eklenmiş ise bu hastalar postoperatif yara yeri 
açılması, yaranın iyileşmemesi sorunu ile karşılaşırlar. Uzun dönemde 
kozmetik olarak kadın genital sisteminde normal anatominin bozulma-
sı yanında cinsel, fiziksel ve ruhsal sorunlarda yaşanmaktadır. Bunun-
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la birlikte yapılan lenf diseksiyonuna bağlı kronik bacak ödemi de bu 
hastalarda görülebilen sorunlardandır. Hastalar ilk 2 sene içerisinde 
daha sık olmakla birlikte hayat boyu doktor kontrolünde olmalıdırlar. 
Kontrole gelen hastadan vajinal muayene ile birlikte kasık muayenesi 
ve abdominal muayene yapılması uygundur. Klinisyen gerek görür  ise 
görüntüleme metotlarının da yapılması uygundur (Singh , Negi , Srivas-
tava , Agarwal 2016). 

5. Vajen Kanseri 

5.1 Epidemiyoloji
Pimer vajen kanseri tüm genital kanserlerin %3 ‘ünden daha azdır. 

Bu tümörlerin çoğu vajen epitelini oluşturan skuamöz hücrelerden kay-
naklanmakla birlikte az da ola maling melanomlar, sarkomlar ve adeno-
karsinomlarda görülebilmektedir. Hastalık ortalama 6. dekad da görül-
mekte olup daha az olarak genç yaş gurubunda da görülebilmektedir. 
Çoğu vajinal kansere rahim ağzı kanserinde olduğu gibi HPV infeksiyo-
nu eşlik eder (Adams ve Cuello 2018). 

5.2 Risk Faktörleri 

•	 HPV 
•	 Çok sayıda seksüel partner
•	 Erken yaşta cinsel ilişki 
•	 Sigara 
•	 Geçirilmiş serviks kanseri 
•	 Vajinal intraepitelyal neoplazi

5.3 Klinik 

Vajinal kanser birçok kadında asemptomatik olsa da, en sık görülen 
klinik bulgu vajinal kanamadır. Bu kanama tipik olarak postkoital veya 
postmepozaldır. Bunun yanında hastalarda et suyu gibi kötü kokulu 
kanlı akıntıda bir diğer bulgusudur. Hastalar tarafından bir diğer semp-
tomda vajenin içerisinde ele gelen kitledir. Hastalığın lokal yayılımı ile 
hastalar bulgu verebilir. Mesaneye olan bası nedeniyle sık idrara gitme, 



Caner ÇAKIR

37

sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme, dizüri, hematüri gibi semptomlarla 
hastalar gelebilir. Bunun yanında rektuma bası ve invazyon ile hastalar 
ağrılı defekasyoni makattan kan gelmesi, sık kabızlık çekme şikayeti ile 
de başvurabilirler (Di Donato ve diğ. 2012). 

5.4 Tanı 

Hastalar semptomatik olduklarında klinisyene başvururlar. Daha 
önceden genital sistem malignite öyküsü dahil ayrıntılı anamnez ile bir-
likte tam bir pelvik muayene yapılmalı vajen her tarafı ayrıntılı olarak 
spekulum muayenesi ile değerlendirilmelidir. Herhangi bir anormal 
alan ve kitleden biopsi yapılmalıdır. Bunun yanında kasıklardaki lenf 
nodlarınında muayene edilmesi önemlidir. Vajen girişine yakın tümör-
ler vulva kanserleri gibi kasık lenf nodlarına yayılma eğilimindedirler. 
Vajen kanserleri en sık 1/3 üst kısımda yerleşirler ve yarısından fazlası 
posterior duvarda yerleşirler bunun için vajen kanserinden şüphe du-
yulduğunda hastalara bimanuel olarak rektovajinal değerlendirme ya-
pılmalıdır. Vajen kanserleri açısından daha önce servikal lezyonu olan 
hastalardan vajinal sitoloji alınması ve gerekirse kolposkopi ile vajenin 
değerlendirilmesi olası gözle görülmeyen tümörleri yakalamak için iyi 
bir seçim olacaktır. Saptanan tümörün yaygınlığı açısından klinisyen ge-
rek görür ise görüntüleme metodları istenebilir (Gardner ve diğ. 2015).

5.5 Tedavi 

Hasta patolojik olarak vajen kanseri tanısı aldıktan sonra ayrıntılı 
muayene ve yardımcı tetkikler ile FIGO sistemine göre evresi belirlenir. 
Vajen anatomik olarak önde mesane arkada rektum ile komşuluğundan 
dolayı, bu bölgeden çıkan kanserlerde tedavi açısından tam bir konsen-
süs yoktur. Bunun yerine tümörün bulunduğu yer ve invazyon derinliği 
ile tedavi bireyselleştirilmelidir. Cerrahi seçenekler arasında mesane ve 
rektumun vajenle birlikte çıkarıldığı eksenterasyon prosedürü ile hasta-
nın cinsel fonksiyonlarını sürdürme isteği göz önüne alınarak parsiyel 
vajen çıkarılması da düşünülebilir. Hastalarda yapılacak cerrahi prose-
dürlere radikal histerektomi ve radikal vajenektomi ve lenf diseksiyonu 
dahil tüm seçenekler hakkında bilgi verilmelidir. İleri evre hastalıkta 
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cerrahi prosedürler ve/veya radyoterapi tedavi seçenekleri arasındadır 
(Rajaram , Maheshwari , Srivastava 2015). 

5.6 Takip 

Vajinal kanser nedeniyle tedavi alan hastaların yaklaşık %20’sinde 
tedaviye bağlı komplikasyon gelişecektir. Özellikle vajinal ve pelvik 
bölgeye alınan radyasyona bağlı hastanın mesanesinde sistit, hematuri, 
idrar yolu enfeksiyonu ve vezikovajinal fistüller görülebilir. Yine aynı 
şekilde rektal bölgeye alınan radyoterapiye bağlı hastada proktit, ağrılı 
defekasyon ve rektovajinal fistül görülme ihtimali mevcuttur (Saito ve 
diğ. 2015). 

Hastalar ilk 2 yıl hastalığın nüksü ve uygulanan tedavinin kompli-
kasyonları açısından yakın olarak takip edilmesinde fayda vardır. Kont-
role gelen hastadan vajinal muayene ile birlikte pelvik ve abdominal 
muayene yapılmalı vajinal sitolojik örnek alınmalı ve klinisyen gerek 
görürse görüntüleme metotlarına başvurmalıdır. Radyoterapi ile tedavi 
edilen jinekolojik malignitelerin nüksünde hastalığın tedavisi hem zor-
laşmıştır hemde başarı şansı düşüktür. Vajen kanserlerinin nükslerinde 
tedavi başarı düşüktür (Chang ve diğ. 2016).

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kadın genital sistem kanserleri günümüzde kadınlar arasında gide-
rek artmakta olup bununla birlikte erken teşhis ve tarama metodlarının  
yaygınlaşması ile tedavi edilebilirliği artmaktadır. Erken teşhis alan has-
talarda sağ kalım ve hayat kalitesi daha iyi iken ileri evrede yakalanan 
hastalıklar için bu durum geçerli değildir. Hasta eğitim programları ve 
farkındalık için yapılan çalışmalar erken teşhis ve tedaviyi pozitif yönde 
etkilemektedir. Gelişen teknoloji ile son zamanlarda özellikle gen teda-
vileri ve hedeflenmiş tedaviler kanserle mücadelede umut vermektedir. 
Buna rağmen kanser halen bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. Toplum 
tabanlı tarama  metodlarına ihtiyaçlar devam etmektedir. 
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Öz: Günümüzde internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı 
yaygınlaşmıştır. Bu bilgi teknolojilerinin kullanımının sağladığı yarar-
ların yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özel-
likle iş saatleri içinde çalışanlara sunulan internet olanaklarının kişisel 
amaçlarla kullanımları söz konusudur.  İşyerlerinde internetin işle ilgisi 
olmayan kişisel amaçlarla kullanımı ile ilgili ilk çalışmalardan birisini 
yapan Lim (2002), bu davranışı sanal kaytarma (cyberloafing) terimi ile 
adlandırmıştır. Ancak, bu kavram 2000’li yıllarda tanımlansa da Türk li-
teratüründe oldukça yeni bir konudur. Olumsuz etkileri de dikkate alın-
dığında çalışma saatleri içinde kişisel amaçlarla internet kullanımı yö-
netilmesi gereken önemli bir konudur. Sağlık sektörü açısından değer-
lendirildiğinde ise bu durum daha önemli bir konu halini gelmektedir. 
Sanal kaytarma davranışı sağlık kurumlarından mesai saatleri içinde iş 
dışı internet kullanımları çalışanların dikkatlerinin dağılmasına neden 
olarak hem sağlık çalışanlarının performansında düşüşe neden olmakta 
hem de hasta güvenliği ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden olabileceği 
için çözülmesi gereken önemli bir konudur.

GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler ile bir-
likte bilgi teknolojileri örgüt çalışanlarına iş amaçlı kullanım için sunul-
muştur. Özellikle günümüz rekabet koşulları gereği örgütsel yapının 
tamamlayıcısı olan bilgi teknolojilerinin etkin şekilde kullanımı örgütler 
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için bir üstünlük aracıdır. Örgüt çalışanlarına iş amaçlı sunulan bilgisa-
yar ve internet gibi bilgi teknolojileri kullanımı verimliliği ve etkinliği 
sağlarken, çalışanlar arasında kötü amaçlı kullanılabilmektedir. Bu gibi 
etkilerinden dolayı internet ve bilgisayar kullanımı günden güne art-
makta ve giderek bağımlılık haline dönebilmektedir. 

İş yerinde internet kullanımı kişisel amaçlı e-mail alma veya gön-
derme ve haber portallarını takip etme veya yasal olmayan yollarla 
program indirme gibi (en tehlikeli olanlar) çeşitli eylemleri kapsamak-
tadır (Ünal ve Pekdemir, 2015). Özellikle çalışanlar arasında giderek 
yaygınlaşan kişisel internet kullanımı yasal ve maddi bir takım sorunlar 
oluşturmaktadır. 

Çalışmalarda, araştırmacılar iş yerinde kişisel internet kullanım ey-
lemini tanımlamak için farklı terimler kullanmıştır. Bunlar; kişisel web 
kullanımı, siber kaytarma, internet bağımlılığı, problemli internet kulla-
nımı, sanal kaytarma, siber aylaklıktır (Lim 2002; Young ve Case, 2004; 
Anandanajan, Devine ve Simmers, 2011; Özkalp ve Aydın, 2012; Kaplan 
ve Öğüt, 2012; Ergün ve Altun, 2012; Fitchner,  Strader ve Scullen 2013; 
Kaplan ve Çetinkaya, 2014; Çavuşoğlu, Palamutcuoglu ve Palamutcuog-
lu 2014; İyigün ve Yıldız, 2014; Örücü ve Yıldız, 2014).

Anandarajan, Devine ve Simmers (2011) sanal kaytarmayı, mesai 
saatleri içinde kurum çalışanlarının kişisel amaçlarla internet kullanı-
mı, gönüllü olarak gerçekleştirilen ve internet okumadan çok amaçlı 
yayınlar izlemeye kadar uzanan bir dizi davranış olarak tanımlamıştır 
(Candan ve İnce; 2016). Sanal kaytarma bütünüyle iyi veya kötü olarak 
düşünülmemeli, çalışanlara zarar verebildiği gibi onların gelişmelerine 
de katkı da sağlayabilir (Blanchard ve Henle, 2008). Çalışanların birey-
sel amaçlarla internet gibi bilgi teknolojilerini kullanmaları ve sosyal 
medyayı takip etmeleri sadece bireysel gelişime katkı sağlamaz aynı za-
manda örgüte sağlayacağı olası yararlar da bulunmaktadır.  Seymour ve 
Nadesan’ a (2007) göre; çalışanların mesai saatleri içinde internet kulla-
nımının bilgiye daha kolay ulaşma, örgütün verimliliği sağlama ya da 
artırma,  Vitak, Crouse ve La Rose (2011) göre; çalışan stresini azaltma, iş 
tatmini veya yaratıcılığı artırma gibi olumlu yansımaları bulunmaktadır 
(Kaplan ve Çetinkaya, 2014). 
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Çalışma saatleri içinde internet, bilgisayar ve akıllı cep telefonu tek-
nolojilerini kişisel amaçlı kullanımı hem kamu hem de özel sektörde 
yaygınlaşmıştır ( Lim, 2002; Blanchard ve Henle 2008; Candan ve İnce, 
2016). Özellikle iş yerinde ki faaliyetlerde süreyi ve maliyeti azaltmak, 
verimliliği artırmak amacıyla internet ve bilgi teknolojilerinin kullanımı 
giderek yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 2019 yılında yaşlara cinsiyete göre 
internet kullanım oranlarını araştırmıştır. Bu araştırma sonucuna göre; 
2015 yılında internet kullanım oranları, %55’ lerde iken bu oran 2019 
yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %75,3 olduğu belirlenmiştir. 
Bu oran erkeklerde %68,9 iken, kadınlarda %81,8 olarak belirlenmiştir 
(TUİK, 2019). Araştırma sonuçlarına göre; Griffiths (2010), Birleşik Kral-
lık çalışanlarının günlük 57 dk. internette gezinti yaptığını tespit etmiş-
tir. Firoz, Taghi ve Souckova (2006), ABD ‘de yaptığı bir araştırmada 
çalışanların %51’i kişisel nedenlerle haftada 1-5 saat internette gezinti 
yaptığını, bilgi teknolojileri alanında çalışan yöneticilere göre tahminen, 
çalışanların haftalık iş dışı konularla ilgili iş saatlerinde internet kulla-
nımının haftalık 6 saatin üzerinde olduğunu belirlemiştir. Greenfield ve 
Davis (2002), Mills, Hu, Beldona ve Clay. (2001) yapmış oldukları araş-
tırma sonuçlarına göre işgörenlerin iş dışı konularda çalışma saatleri 
içinde internet kullanım süresinin haftada 3 saatten günde 2,5 saate ka-
dar değiştiği saptanmıştır. Lim (2002), Singapur’da yapmış olduğu araş-
tırmada bu sürenin 2,4 saat olarak bulunmuştur (Candan ve İnce, 2016). 

Günümüzde özellikle mesai saatleri içinde bilgisayar ve internet 
teknolojilerinin kişisel amaçlarla kullanımı geçmiş yıllara oranla art-
mış bulunmaktadır. Çalışanların mesai saatleri içinde internet kullanım 
amaçlarına bakıldığında, %93,9’nun mesajlaştığı, %82,7’sinin internet 
üzerinden sesli veya görüntülü konuştuğu, %81,4’ünün sosyal medya 
üzerinde profil oluşturduğu, kişisel amaçlarla mesaj alma ya da gön-
derme yaptıkları veya fotoğraf vb. içerik paylaşma yaptığı ve %71,5’inin 
müzik dinlediği belirlenmiştir (TUİK, 2019). İş yerinde bilgi teknolojile-
rinin kişisel amaçlı kullanımının sağladığı yararların dışında kaynakla-
rının ve zamanın etkisiz bir şekilde kullanılması ve işletmelerde önemli 
hukuksal sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir (Lim ve Teo ,2005; 
Kaplan ve Öğüt ,2012). Etik standartların aşıldığı, her geçen gün artarak 
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devam eden bu internet suistimali işletmeleri ciddi olarak etkilemekte-
dir (Weatherbee, 2010).

1. SANAL KAYTARMA KAVRAMI
İşletmelerde işle ilgili olmayan internet kullanımı için farklı yakla-

şımlar ve tanımlar kullanılmıştır. İşle ilgili olmayan internet kullanımı, 
sanal kaytarma, işte kişisel web kullanımı, internet bağımlılığı, çevrim 
içi gezme, internetin kötü amaçlı kullanımı, problemli internet kullanımı 
gibi farklı isimler kullanılarak tanımlanmıştır.(Kim ve Bryne, 2011). Bu 
terimler arasında ortak nokta internetin işyerinde verimsiz kullanımıdır 
(Ugrin, Pearson ve Odom 2008). 

İşyerinde internet ve bilgisayar teknolojilerinin kişisel amaçlarla 
kullanımı konusundaki ilk çalışmalardan birisini yapan Lim (2002), bu 
davranışı sanal kaytarma (cyberloafing) terimi ile adlandırmıştır. Lim’e 
(2002) göre sanal kaytarma işgörenlerin çalışma saatlerin içinde örgü-
te ait internet erişimini kullanarak kişisel e-posta alış verişinde bulun-
maları ve kişisel amaçlar için işle ilgisi olmayan web sitelerinde gezinti 
yapmaları şeklinde gönüllü davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Lim, 
2002; Candan ve İnce, 2016). 

Türkiye de kavram ilk olarak Kalaycı (2010) tarafından eğitim ala-
nında” öğrencilerin derslerde akademik olmayan amaçlar için teknolo-
jiyi kullanma eğilimi ve / veya davranışları” olarak tanımlamıştır. Bir 
eğitmenin bilgisayar laboratuvarında bir grafiğin Excel’de nasıl çizile-
ceğini öğretirken öğrenci farklı amaçlarla (siber öğrenme, interneti spor 
haberlerini okumak, oyun oynamak, e-postalarını kontrol etmek veya 
sosyal medya hesaplarını kontrol etme) internette gezinmesini içermek-
tedir. Başka bir deyişle, öğrenciler sorumlu oldukları (internet tabanlı) 
öğrenme görevleri yerine kişisel ihtiyaçlarını yerine getirirlerse, öğren-
me etkileşimleri gerçekleşmez ve/veya öğrenmeleri tamamlanmaz ve 
bu durum kursun etkinliğinin azalmasına neden olur ve verimlilik aza-
lır (Anandarajan ve Simmers, 2005; Seymour ve Nadesan, 2007; Varol ve 
Yıldırım, 2018).

Vitak, Crouse ve La Rose, (2011), sanal kaytarmayı mesai saatlerinde 
iş dışı niyetlerle internet veya bilgisayar teknolojilerinin kullanımı, in-
ternet suistimali, iş yerinde kişisel internet kullanımı ve eğlence amaçlı 
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gezinme ve gereksiz yere internet kullanımı, siber sapkınlık olarak ta-
nımlamıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler dikkate alındığında sanal 
kaytarma davranışı sadece örgütte internet erişim olanaklarının hem ör-
gütsel hem de bireysel araçlarla internet giriş sağlanarak yapılan sapma 
davranışlarını kapsaması gerektiğidir (Kaplan ve Öğüt, 2012). 

Çalışanlar sadece işyerinde çalışmakla meşgul olamazlar, 
işteki konumunu koruyarak kişisel amaçlar için Web sitelerini gezerek 
siber alanı ziyaret edebilirler. Siber ziyaretçilik ile uzun bir süre boyun-
ca ofisten fiziksel olarak uzak kalmaları gerekmez. İnternette gezinmek, 
bir Web sitesinden diğerine geçmek çok kısa sürebildiği gibi çok uzun 
zamanda alabilir. Ayrıca, siber güvenlik görevlileri genellikle organi-
zasyonu yasal yükümlülüklere ve bilgisayar virüslerinden kaynaklanan 
tehlike oluşturabilecek siteleri ziyaret edilebilir.

Özkalp, Aydın ve Tekeli, (2012) ise, çalışanların mesai saatleri içinde 
bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla işten kaçmak ya da uzaklaşmak 
niyetiyle zamanını boş geçirmek veya çalışanların bireysel amaçlarla in-
ternet, Facebook, İnstagram kullanma ve iş dışı e-posta alma veya gön-
derme sanal kaytarma ya da siber kaytarma olarak tanımlamıştır (Can-
dan ve İnce, 2016). Sanal kaytarma olarak adlandırılan kişisel internet 
kullanım eylemlerinin Türkçe yazında karşılığı ‘’siber aylaklık’’ tır. 

1.1 SANAL KAYTARMA KAVRAMININ BOYUTLARI

Sanal kaytarma ile ilgili çalışma sonuçları değerlendirildiğinde bu 
davranışın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu 
nedenle sanal kaytarma çok boyutlu bir yapı olarak kabul edilmektedir 
ve literatürde faklı sınıflamalara rastlamak mümkündür (Belanger ve 
Van Slyke, 2002; Johnson ve Indvik, 2003; Yellowlees ve Marks, 2007).

Robinson ve Benett (1995) ile Balanchard ve Henle (2008), önemli(-
cerious) sanal kaytarma ve önemsiz (minör) sanal kaytarma davranışı 
şeklinde iki alt boyutta incelemiştir. 

Önemli sanal kaytarma davranışı sohbet odalarına katılma, yasal 
olmayan oyun sitelerine girme, yasal olmayan yollardan müzik indir-
me gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Önemsiz sanal kaytarma davranışı 
ise; haber sitelerini takip etme,  kişisel amaçla e-mail alma/ gönderme, 
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alışveriş sitelerinde gezinme gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Özdem ve 
Demir, 2015). 

Mastrangelo, Everton ve Jolton (2006) ise üretken olmayan/üret-
kenlik karşıtı ve zarar verici/yıkıcı sanal kaytarma davranışı olarak iki 
boyutta ele almıştır. Öte yandan Lim (2002) ise sanal kaytarma davranı-
şını internette gezinti yapma ve e-posta aktiviteleri olarak sınıflamıştır 
(Özdem ve Demir, 2015).  

Anandarajan, Devine ve Simmers (2004) birey - örgüt ve verimlilik 
açısından “suistimale açık eylemler, rahatlama eylemleri, kişisel öğren-
me eylemleri, belirsiz eylemler” olarak dört grupta incelenmiştir. 

	Suistimale Açık Eylemler (Disruptive): Örgüte zarar verebilecek 
ve internet veya bilgisayar teknolojilerinin kullanımının olum-
suz yönlerini içeren eylemlerdir. Bu zarar verici eylemler inter-
net istismarı/suistimalı olarak adlandırılmaktadır. Müstehcen 
sitelerde gezinme, kumar/bahis/oyun oynama ve müzik in-
dirme bu tür eylemler arasında sayılabilir (Ünal ve Tekdemir, 
2015). 

	Rahatlama Eylemleri (Recreational): Bu grup eylemler boş za-
manlarda eğlence amaçlı değerlendirme ile ilgilidir. Eğlenme 
amaçlı veya sosyal aktivitelerle ilgili ya da satın almak amacıyla 
ürünlerle ilgili araştırmaların yapıldığı eylemleri bu gruba gir-
mektedir (Ünal ve Tekdemir, 2015).  

	Kişisel Öğrenme Eylemleri (Personal Learning): Örgütle ilgi-
li haberleri takip etme, eğitim/seminer/kurs gibi imkânlarını 
araştırma, meslek örgütlerinin sayfalarını ziyaret etme ve gün-
cel gelişmeleri takip etme gibi eylemler bu gruba girmektedir 
(Ünal ve Tekdemir, 2015).

	Belirsiz Eylemler (Ambiguous): Bu grup sanal kayma davranışı 
en belirsiz olan gruptur. Bu grupta, sanal ortamlarda kurumla 
ilgi tartışmalara dâhil olmak, resmi sitelerde gezinmek ve sanal 
ortamlarda diğer kurumları takip etme olmak üzere üç eylem 
yer almaktadır (Ünal ve Tekdemir, 2015).

Anandarajan’ın (2004) sınıflandırılmasının sanal kaytarma faaliyet-
lerinin örgüt ve birey açısından hem olumlu hem de olumsuz yanları 
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bulunmaktadır. Özellikle suistimale açık eylemler bireyin itibarını ze-
deleyecek nitelikte olup hukuksal açısından sıkıntılar yaşamasına sebep 
olabilmektedir. Araştırmalar yapma, profesyonel kuruluşların sayfa-
larını takip etme gibi kişisel öğrenme eylemlerinin ise bireysel açıdan 
faydaları bulunmaktadır. Öğretici olan davranış türlerinin hem kuruma 
hem de çalışana pek çok faydası bulunmaktadır. Çalışanların internet-
te gelişmeleri takip etmesi, araştırmalar yapması onların öğrenmelerine 
katkı sağlayabilir ve çalışanların streslerini azaltabilir. Sonuçta, bu da 
örgütün verimliliği artar. Bu eylemler; eğitim araçlarının, haberlerin ve 
kurum bilgilerinin araştırılmasını ve bilgilerin işlenmesini gerektirdiğin-
den daha bilgili ve çalışanların eğitimine ve gelişimine katkı sunacaktır 
(Ünal ve Tekdemir, 2015).

Blau, Yang ve Ward-Cook (2006), internet siteleri ile ilgili aktivi-
teler, kişisel amaçla e-posta aktiviteleri, web’de gezinme ve interaktif 
sanal kaytarma aktiviteleri olarak sınıflamıştır. Li ve Chung (2006) ise 
insanların interneti kullanabilecekleri dört farklı işlevi tanımlamıştır. 
Bu işlevler şunlardır: sosyal işlev (arkadaşlarla iletişim kurma), bilgilen-
dirme işlevi (bilgi edinme), boş zaman işlevi (eğlence amaçlı internet) ve 
duygusal işlev (kumar/bahis oynama/flört etme).

Kim ve Bryne (2011) ise çalışmasında işle ilgili olmayan internet kul-
lanımını dört boyutta değerlendirmiştir. Bunlar: tanımlar, nedenler, so-
nuçlar ve değiştirilebilir terimlerdir.

1.2 SANAL KAYTARMA DAVRANIŞININ NEDENLERİ 

Sanal Kaytarma davranışının hem kurumlar hem de çalışanlar için 
pek çok olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle çalışanlarda sanal 
kaytarma davranışına neden olan faktörlerin belirlenmesi gerekmekte-
dir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında konunun öncülle-
rinin, diğer değişkenlerle ilişkisi ve sonuçlarının belirlenmeye çalışıldığı 
saptanmıştır (Örücü ve Yıldız, 2014; Kerse, Soyalın ve Karabey, 2016). 
Ancak, çalışmalarda, sanal kaytarma davranışına neden olan faktörlerde 
ortak bir fikir sağlanamamıştır.

Garrett ve Danziger’in (2008) yaptığı çalışmada cinsiyet, eğitim dü-
zeyi, gelir düzeyi, mesleki durum değişkenleri ve çalışanların iş yerinde 
ki algıladıkları otonomileri sanal kaytarma davranışını etkilediği belir-
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lenmiştir. Vitak, Crouse ve La Rose (2011) yaptığı çalışmada yaş, ırk, eği-
tim düzeyi ve cinsiyet değişkenlerin sanal kaytarmanın türünü ve sık-
lığını etkilediğini saptamıştır.  Benzer şekilde, Baturay ve Toker (2015), 
demografik faktörlerin ve çalışan özelliklerinin sanal kaytarma üzerinde 
etkili olduğunu belirlemiştir. Ünal ve Tekdemir’in (2015), yaptığı çalış-
mada kurumda çalışma yılının sanal kaytarma davranışı üzerinde etkili 
sonucuna ulaşmıştır. Urgin, Pearson ve Odom (2018) yaptığı çalışmada 
ise sanal kaytarma davranışının kültürle ilişkili olduğunu tespit etmiştir. 

Kurumlarda örgütsel adaletin olmayışı, kişilerarası çatışmalar, rol 
belirsizlikleri ve rol çatışmaları çalışanlarda sanal kaytarma davranışı-
na neden olmaktadır (Aydemir, Korkmaz ve Erdoğan 2016). Buna ek 
olarak iş ortamında stres yaratan unsurlar, kişisel ve örgütsel özellikler, 
algılanan davranışsal kontrol, kişisel etik kodlar,  çalışanların örgütsel 
adalet ve psikolojik sözleşme algısı sanal kaytarmanın öncülleri olarak 
görülmektedir (Kerse, Soyalın ve Karabey 2016) Ayrıca, çalışanların al-
gıladıkları lider üye etkileşimi (Yıldız, Atar, Bahçecik ve Arslan 2019), 
çalışanların özerklik düzeyi, örgüt-çalışan değerlerinde uyumsuzluk ile 
iletişim ve ilişkilerin istenen şekilde olmaması (Kerse, Soyalın ve Kara-
bey, 2016), çalışanların olumsuz iş tutumlarına sahip olması, iş tatminin 
düşük olması, aşırı stres yaşamaları (Garrett ve Danziger, 2008) sanal 
kaytarmaya nedenleri arasında sayılabilmektedir. Köroğlu (2012), yap-
tığı çalışmada örgüt yönetimi, politikaları ve stratejileri, örgüt kültürü, 
yöneticilerin ve çalışanların tutumu, ilişkiler, çalışma koşulları, ücret 
gibi dışsal tatmine neden olan faktörlerinde çalışanlarda sanal kaytarma 
davranışını etkilediğini belirlemiştir. Ayrıca çalışanlarda sorumluluk 
duygusunun yüksek olması sanal kaytarma davranışını azalttığı belir-
lenmiştir (Doorn, 2011).

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde sanal kaytarma davranışı-
nın neden olan bireysel ve örgütsel faktörler:

•	 Çalışanın kişiliği,
•	 Sosyal normlar,
•	 İş talepleri,
•	 Örgütsel politikalar,
•	 Örgütsel adaletin zayıf ya da olmaması,
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•	 Rol belirsizlikleri ve rol çatışmaları,
•	 Stresli çalışma ortamı,
•	 Liderlik stilleri,
•	 Örgüt –çalışan değerlerinde uyumsuzluk,
•	 Düşük iş tatmini
•	 Olumsuz yönetici tutumları,
•	 Olumsuz çalışma koşulları,
•	 Ücret düşüklüğü,
•	 Çalışanların özerklik düzeyi,
•	 Kişilerarası çatışmalardır (Jandaghi, Alvani ve Matin 2015; She-

ikh, Atashgah ve Adibzadegan, 2015; Askew, Buckner, Taing, 
Ilie, Bauer ve Coovert 2014). 

1.3 SANAL KAYTARMANIN SONUÇLARI

Sanal kaytarma davranışı ile ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığında, 
çalışanların genellikle iş yerinde internet ve bilgisayar teknolojilerinin 
kullanımlarını uygunsuz olarak değerlendirmedikleri hatta çoğunun 
yaptıkları davranışı haklı çıkardığı belirlenmiştir (Blanchard ve Henle, 
2008). Bu sebeple, sanal kaytarmanın hem çalışanlar hem de örgütsel 
olarak etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yapılmış çalış-
malarda, genellikle bu kaytarma davranışının iş faaliyetleri ve güvenlik 
tehditi açısından olumsuz sonuçlarına vurgu yapılmıştır (Lim, 2002; Jo-
hnson ve Indvik, 2003).

Araştırmacıların ABD’deki kurumlarda alınan siber güvenlik ön-
lemlerinin çalışan verimliliğinin %30-40 azalttığını bildirmiştir (Henle, 
Kohut ve Booth 2009). Forcepoint şirketinin yapmış olduğu bir çalışma-
da, iş yerinde işle ilgili olmayan amaçlarla internet kullanımının çalışan-
ların üretkenliğini %30-40 oranında düşürdüğü belirlenmiştir (Verton, 
2000). 

34 milyon ABD’li çalışan üzerinde yapılmış çalışmada, çalışanların 
sanal kaytarma davranışına bağlı haftalık 200,6 milyon saat verimlilik 
kaybına neden olduğu belirlenmiştir (Lim ve Chen, 2009). Vault.com 
şirketinin yapmış olduğu çalışmada ise kişisel amaçlarla internet kulla-
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nımının üretkenlik kaybına neden olduğu ve kaybın yıllık olarak yakla-
şık 54 milyar dolar olduğu saptanmıştır (Young, 2001). Okul yöneticileri 
üzerinde yapılan bir çalışmada yöneticilerin sosyal medyayı kullanma-
ları iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi olumlu sonuçlarının yanı sıra 
sosyal medyanın fazla kullanılması durumunda görevde aksamalara 
neden olduğu saptanmıştır (Özdem ve Demir, 2015). Yapılmış çalışma-
larda sanal kaytarma ile örgütsel bağlılık arasında negatif bir korelasyon 
belirlenmiştir (Niaei, Peidaei ve Nasiripour 2014). Sage (2015), yaptığı 
çalışmada sanal kaytarma davranışı ile duygusal bağlılık ve normatif 
bağlılık arasında negatif devam bağlılığı ile arasında ise pozitif yönde 
ilişki olduğunu belirlemiştir. Blanchard ve Henle (2008), çalışanların 
bilgi içerikli forum sitelerini kullanmaları gibi önemsiz sanal kaytarma 
davranışlarının öğrenmeyi arttırdığı ileri sürmüştür. 

Aydemir,  Korkmaz ve Erdoğan (2016),  sanal kaytarmayı, örgüt ve 
çalışanlarını olumsuz yönde etkileyen bir “tehdit unsuru oluşturan” ola-
rak tanımlamıştır. Maliyeti arttırma, verimliliği düşürme, örgüt imajının 
zedelenme, örgütsel adaletin ve çalışanların ruh sağlığının bozulması 
gibi örgütsel sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca, işe geç kalma, işte verim-
li geçmesi gereken zamanın boşa harcanması, işten kaçınma gibi kişisel 
sonuçları bulunmaktadır (Askew, Buckner, Taing, Ilie, Bauer ve Coo-
vert, 2014). Tüm bu olumsuz sonuçların yanı sıra network güvenliğinin 
azalması hem örgütlerin  hem de kişilerin hukuki problemler yaşaması 
neden olabilmektedir (Vitak, Crouse ve La Rose,  2011).

Robinson ve Bennett (1995) yaptığı çalışmada sanal kaytarma davra-
nışının çalışanlarda üretkenliği azalttığı belirlenmiştir.  Bu sapkın davra-
nışlar kapsamında kişisel amaçlı e-mail alma ve e-mail gönderme dav-
ranışlarının da yer aldığını görülmektedir. Palladan’ın (2018) eğitimciler 
üzerinde yaptığı çalışmada sanal kaytarmanın, yenilikçi girişimciliği ve 
ders performansını azalttığını belirlemiştir. Sonuçta ise internet ve bil-
gisayar teknolojileri ile fazla zaman harcanması, eğitimcilerin yönetsel 
görevleri aksatmalarına neden olmuştur.

Sanal kaytarma davranışının örgütte düşmanca bir çalışma orta-
mına yol açabilmektedir. Çalışanlar, örgütün ağına virüs bulaştırma ve 
lisans ihlalleri gibi durumlarla karşı karşıya bırakabilmektedir (Alder, 
Schminke, Noel ve Kuenzi, 2008). Ayrıca, sanal kaytarma davranışı ku-
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rumlar ve çalışanlar açısında bazı hukuksal sorunlara yol açmaktadır. 
İş Kanunu açısından sanal kaytarma davranışları değerlendirildiğinde 
işyerinde üretkenlikte azalmaya ve verimlilik kaybına neden olacağı dü-
şüncesinden dolayı iş sözleşmesinin geçerli veya haklı nedenlerle feshi-
ne (eylemin niteliğine göre) neden olmaktadır (Yıldız ve Yıldız, 2015). 

Sanal kaytarma davranışlarının olumsuz sonuçlarının yanı sıra 
olumlu sonuçları da bulunmaktadır.  Sanal kaytarma davranışı çalışan-
larda verimlilik kaybına yol açtığı gibi örgütsel öğrenmeye desteklemek-
tedir (Keklik, Kılıç, Yıldız ve Yıldız, 2014). Sanal kaytarma tipik olarak 
üretkenlik ve gelir kaybına neden olan olumsuz bir davranış olarak ad-
landırılmıştır. Ancak, mesai saatleri içinde kısa süreli internet kullanımı 
yorgunluğu ve stres azalttığı, iş tatminini ve yaratıcılığı arttırdığı tespit 
edilmiştir (Vitak, Crouse ve La Rose, 2011). Benzer şekilde, Beugre ve 
Kim (2006), çalışanın sanal kaytarma davranışı ile amacının rutin uy-
gulamalardan kaçmak ve kaygıyı ortadan kaldırmak olarak tanımlanan 
yapıcı bir davranış şekli olarak tanımlamıştır. Buna ek olarak çalışanın 
sık sık internet kullanımı iş memnuniyetini (Stanton, 2002) ve verimliliği 
(Garrett ve Danziger, 2008) arttırdığı belirlenmiştir. 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde sanal kaytarma davranışı-
nın bireysel ve örgütsel olarak olumsuz sonuçları:

•	 İş faaliyetleri ve güvenlik tehditi oluşturma,
•	 Çalışan verimliliğinde azalma,
•	 Çalışanların üretkenliğinde azalma,
•	 Örgütsel bağlılık azalma,
•	 Çalışan zamanın boşa harcanması,
•	 İşe geç kalma ve işten kaçınmada artma,
•	 Çalışan memnuniyetinde azalma,
•	 Gelir kaybı,
•	 Çalışanın işten çıkarılması
•	 Yenilikçe girişimciliğin azalması,
•	 Çalışan performansında azalmadır. 
Bugünlerde insan kaynakları, her organizasyonda en önemli varlık-

lar olarak görülmektedir. Ancak, sosyal ağlar, haber ve finans sitelerine 
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hızlı erişim eğilimi ’internet bağımlılığı artırmaktadır (Xu, Hock-Hai Teo 
ve Agarwal, 2010). Bazı araştırmalar, şirket tarafından sağlanan internet 
tesisinin kişisel kullanım için kullanılmasının bazen can sıkıntısını azalt-
ma, stresi önleme, yaratıcılığı ve iş memnuniyetini artırmada faydalı ol-
duğunu göstermektedir (Eastin, Glynn ve Griffiths, 2007).

2. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SANAL KAYTARMA DAVRA-
NIŞ

Teknolojinin insan yaşamının her alanına girmiş olması ve ulaşıla-
bilirliğin artması ile birlikte bilgiye ulaşması daha kolay hale gelmiştir.  
Teknolojinin insan yaşamını girmesi ile birlikte profesyonel yaşamada 
yansımalar da söz konusu olmuştur. Özellikle mesai saatleri içinde akıllı 
bilgi teknolojileri yaygın bir iletişim ya da dinlenme aracı olarak kullanı-
mı söz konusudur (Biçer ve Çavmak, 2018). 

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışanların me-
sai saatleri içinde internet kullanımının incelenmesi ve kurumlar tara-
fından kontrol altına alınıp, sanal kaytarma davranışının yararlı hale 
getirilmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarında internetin kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte iletişim yaşanan güçlükler azalmış, işler daha 
hızlı yapılır hale gelmiş, bilgiye erişimi ve koordinasyonu daha kolay 
hale gelmiştir. Ancak, sağlık kurumlarından mesai saatleri içinde iş dışı 
internet kullanımları çalışanların dikkatlerinin dağılmasına neden ola-
rak hem sağlık çalışanlarının performansında düşüşe neden olmakta 
hem de hasta güvenliği ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden olabileceği 
için çözülmesi gereken önemli bir konudur (ECRI, 2012; Katz-Sidlow, 
Ludwig, Miller ve Sidlow, 2012; McBride, LeVasseur ve Li, 2015). Bu 
nedenle sağlık kurumlarında çalışanlara ve yöneticilere önemli görevler 
düşmektedir. 

Özellikle sektör dikkate alınmaksızın internetin kullanımda denge-
nin kurulması gerekmektedir. Çünkü internet gibi bilgi teknolojilerinin 
kullanımı stresi azalttığından önemli bir eğlence alanı veya ofis oyun-
cağı olarak gördüğünde önemi daha da artmaktadır (Anandarajan ve 
Simmers, 2004). Biçer ve Çavmak (2018), özel hastanelerde yaptığı çalış-
mada çalışanların iş saatleri içerisinde çoğunlukla, iş anında rahatlamak 
ve stresten kurtulmak amacı ile sanal ortamda vakit geçirdiklerini sap-
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tamıştır. Ancak, çalışanların mesai saatleri için internet ya da bilgisayar 
teknolojilerinin kullanımında dengenin sağlanması önemlidir. 

Sağlık kurumlarında çalışanların, hastanın sağlığı göz önünde bu-
lundurarak iş saatleri içerisinde işleri ile sosyal ihtiyaçları arasında 
denge oluşturarak iş saatleri içinde internet kullanımlarının kontrol al-
tında alınması gerekmektedir. Bu dengenin oluşturulması için kurum 
yöneticileri, çalışanların mesai saatleri boyunca hem iş hem de sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamlar oluşturabilir. Ayrıca, yöneticiler 
üretkenliği ve verimliliği arttırmak için kurumlarda internet kullanım 
politikaları oluşturup uygulayabilirler. İnternet kullanım politikaları 
kapsamında çalışanların internet kullanımlarını denetleyebilmek için 
kontrol mekanizmaları geliştirilebilir. Böylece, çalışanların internet kul-
lanımlarını kontrol altına alınır. Ancak, kurumların internet politikaları 
sanal kaytarma davranışını azaltıp azaltmayacağına ilişkin bir fikir bir-
liği yoktur. Hatta pek çok kurum internet kullanımını sınırlamak ya da 
kontrol altına almak için internet politikaları kullanmaktadır, özellikle 
sağlık kurumlarında bu tür kısıtlamalar yaygındır. Lim ve Theo, (2005), 
kurumların internet politikaları, çalışanın davranışını düzenleme ama-
cına hizmet ettiğini ve sanal kaytarma davranışında önemli bir rol oy-
nadığı kanıtlamıştır. Blanchard ve Henle (2008), örgütsel politikaların 
sanal kaytarmayı etkilemediğini ileri sürmüştür. Bu nedenle kurumların 
çalışanların internet kullanımı dengeleme sorumluluğu artmaktadır

Sağlık çalışanlarının mesai saatleri içinde kişisel amaçlarla internet 
ya da bilgi teknolojilerinin kullanımlarının kontrol altında alınmasını 
önerilmiştir (Demir, Ürek ve Uğurluoğlu, 2017). Demir, Ürek ve Uğur-
luoğlu (2017), hastane çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada sanal kay-
tarma davranışının işte üretkenlik üzerinde anlamlı bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. Buna göre; sağlık çalışanlarında önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma davranışı artığında işteki üretkenliğin azaldığını tespit etmiş-
tir. Din ve Baddar (2019), hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada ise sa-
nal kaytarma davranışı ile erteleme davranışı arasında pozitif ve vicdan-
lılık arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlemiştir. Ayrıca, 
hemşirelerin sahip olduğu liderlik özelliklerinin sanal kaytarma davra-
nışı çeşitliliğini etkilediğini tespit etmiştir. Mısırda hastanelerde sanal 
kaytarma davranışı belirlemeye yönelik yapılan çalışmada, en baskın 



Cennet Çiriş YILDIZ

55

internet faaliyetlerin doktorlar arasında e-posta göndermek, ardından 
tıbbi cihaz hakkında bilgi edinme ve danışmanlarla tıbbi bilgi alışverişi 
olduğu belirlenmiştir (Lim ve Teo, 2005).

Demir, Ürek ve Uğurluoğlu (2017), sağlık çalışanları üzerinde yap-
tığı çalışmada çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranı-
şının artması çalışanların işteki üretkenliklerini azalttığını belirlemiştir. 
Ayrıca, önemli sanal kaytarma davranışının çalışanlarda üretkenliğin 
azalmasında etkili olan önemli bir değişken olarak saptanmıştır. 

Önemli sanal kaytarma davranışı şunları kapsamaktadır: 
•	 Kumar/Bahis sitelerini ziyaret, 
•	 Yetişkin sitelerini gezinmek, 
•	 Müzayede ya da alışveriş sitelerini ziyaret etmek, 
•	 Sanal sohbet odalarına katılmak, 
•	 İnternet üzerinde film ya da müzik indirmek, 
•	 Yatırımla ilgili siteleri ziyaret etmek.

3. ÇALIŞANLARDA SANAL KAYTARMANIN YÖNETİMİ
Son yıllarda, bireysel ve örgütsel amaçlarla internet ve bilgi teknolo-

jilerinin kullanımı yaygınlaştığından çalışanlarda sanal kaytarma davra-
nışı ile ilgili yapılmış araştırmalarda artış gözlenmiştir. Bu araştırmalar 
da çalışanlarda sanal kaytarma davranışının nedenleri, sanal kaytarma 
davranışı çeşitleri ve sanal kaytarma davranışının etkileri üzerine odak-
lanılmış ve sanal kaytarma davranışının önlenmesi ile birlikte çalışan 
performansının iyileştirilmesi ve maliyet kayıplarının giderilmesi amaç-
lanmıştır (Lim ve Teo, 2005; Holguin, 2016). Mesai saatleri içinde iş dışı 
internet kullanımı, çalışanların görevlerini yerine getirmelerine engel 
olduğu için zamanın verimsiz kullanımına neden olmakta ve bireysel 
üretkenliği azaltmaktadır (Demir, Ürek ve Uğurluoğlu, 2017)). Bu ne-
denle sanal kaytarma davranışının ve çalışanların interneti kötüye kul-
lanmalarının önlenmesinde çalışanların eğitilmesi etkili bir mekanizma-
dır. Ancak, tek başına yeterli bir strateji olmayabilir. Bu nedenle yönetici 
ve işverenlerin adil bir yönetim tarzı sergilemeleri ve internet kullanı-
mına yönelik politikalar oluşturulması gerekmektedir. Bu politikaların 
çalışanlara benimsetilmesi ve çalışanlarda davranış değişikliği oluştur-
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ması sapkın sanal kaytarma davranışını azaltılmasında etkili bir araçtır 
(Young ve Case, 2004). 

Kurumlar etkili politikaları, mekanizmaları ve doğru kültürü çalışa-
na benimsetemediğinde sanal kaytarmaya bağlı olarak verimlilik kayıp-
ları ve çalışan siber güvenlik maliyetleri artacaktır. Çalışanların olumsuz 
sosyal ve sanal etkileşimlerin yönetiminde yönetsel rolün anlaşılması, 
yeni yaklaşımların ve politikaların geliştirilmesine veya mevcut teknik-
lerinin yeniden düzenlenmesine gerekmektedir.

Teh, Ahmed ve D’Arcy (2015), çalışanların bilgi güvenliği politika 
ihlallerinin tarafsızlaştırılmasını teşvik eden örgütsel faktörleri çalışan-
ların hoşnutsuzluğuna odaklanarak incelemiştir. Çalışma, çalışanların 
bilgi güvenliği politikaları, internet kullanım politikaları ve siber güven-
lik önlemlerinin uygulanması hakkında faydalı bilgiler sağlamıştır. Gü-
venlik önlemleri çalışan hoşnutsuzluğuna bağlı azaltılsa da kurumların 
siber güvenlik faaliyetleri devam etmektedir. İşyerindeki kötü niyetli 
yönetimsel kontrol teknikleri çalışanların işyerindeki siber sapmalarıyla 
yakından ilgilidir (Chiu ve Peng, 2008). 

Holguin (2016), ABD’de bir işletmede çalışanların sanal ortamda si-
ber riskini azaltmak için etkili stratejiler hakkında fonksiyonel yönetici-
nin algılarını inceledi. Çalışma sonuçları; fonksiyonel yöneticiler, caydı-
rıcılık mekanizmalarını, performans yönetimi, sosyal standartlar ve iyi 
vatandaşlık davranışı ile birleştirerek çalışanların sanal olarak denetlen-
mesini kontrol etmek için pratik bir teknik geliştirdi. Yani, fonksiyonel 
yöneticiler, beklentileri ileterek, elverişli çalışma ortamları yaratarak ve 
çalışanların ilgilerini çekerek kabul edilemez siber ortamları denetlemiş-
tir (Holguin, 2016). Pinzaru ve Mitan, (2016), yöneticilerin ekip üyeleri-
nin farklı ihtiyaç ve özellikleri konusunda ki farkındalığın performans 
gelişimine yardımcı olduğunu belirtti.

Genellikle, insanları yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaya caydır-
manın bir aracı olarak cezaya dayanan caydırıcılık kavramından yarar-
lanmaktadır.  Ancak, çalışanların teknoloji ve internet kullanımına yö-
nelik davranış standartlarının oluşturulmasında ve bunun örgüt kültürü 
haline getirilmesinde proaktif yönetim kültürüne (olaylardan önce hare-
kete geçmeye ve önlem almaya odaklanmak) sahip işletmelerle yapabi-
leceği belirtilmiştir (Young ve Case, 2002).
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Güvenlik açığını en aza indirmek için yapılan kurumsal teknik izle-
me araçları şunlardır:

•	 Denetim günlüğü,
•	 Güvenlik sistemleri, 
•	 Video / ses izleme ve kaydetme, 
•	 Şifre gereksinimleri, 
•	 Anti-virüs koruması, 
•	 İzinsiz giriş tespiti ve 
•	 Veri şifrelemesi içeren süreçler olarak tanımladı. (Shepherd ve 

diğ., 2014),
Teknik olmayan caydırma araçları ise eğitim, öğretim ve bilinçlen-

dirme programlarının benimsenmesinin yanı sıra planlama, kullanımın 
zorlanması ve güvenlik politikaları uygulanması yer almaktadır (Rahim-
nia ve Mazidi, 2015). Teknik olmayan mekanizmalarda, siber politikala-
rın uygulanmasına, politikaların yaygınlaştırılmasına, çalışanların eğiti-
mine ve ihlallerin önlenmesine odaklanmıştır. Jandaghi, Alvani, Matin 
ve Kozekanan (2015), kurumlar tarafından kullanılan teknik kontrol me-
kanizmalarının, sanal kaytarma davranışını azaltmadığını belirtmiştir.

Olumsuz çalışma koşullarının çalışanlarda sanal kaytarma davra-
nışını arttırdığı (Al-Shuaibi, Shamsudin ve Subramaniam, 2014) aksine 
çalışan iş yükünün çalışanın kaynakları ve yetenekleri ile orantılı olması 
ve olumlu çalışma ortamları sanal kaytarma eğiliminin de azalma sağla-
maktadır (Andreassen, Torsheim ve Pallesen 2014).

Bir işin gerekliliği ve iş özerkliği de sanal kaytarma davranışını etki-
lemektedir. Yani, iş gerekliliği çalışanın sanal kaytarmaya karşı daha az 
eğilimli olması gereken çeşitli görevlere sahip olması ile ilgilidir. Sanal 
kaytarmayı etkileyen bir diğer faktörde iş özerkliğidir. İş özerkliği ise sa-
nal kaytarmayı olumlu yönde etkilemektedir. Görevini kendi yöntemine 
göre yapan veya görevlerini kendi önceliklerine göre planlamakta özgür 
olan bir çalışanın, daha fazla sanal kaytarma eğilimine bulunmaktadır. 
Yine, çalışan rol belirsizliği ve rol çatışması giderilmesi sanal kaytarma 
davranışının azaltılması üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğidir (Ar-
shad, Aftab ve Bukhari, 2016).
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Sağlık ortamı, bilişsel, klinik ve iletişim süreçlerinde hata olasılığı-
nı artıran dikkat dağıtıcılarla doludur. Başka bir deyişle, mobil iletişim 
teknolojilerinin sağlık çalışanlarında dikkat dağıtıcılara nasıl katkıda 
bulunmaktadır. Problemli davranışları azaltmak ve hastalara daha fazla 
odaklanmayı teşvik etmek için kişisel iletişim teknolojisi ile ilişkili risk-
ler hakkında farkındalığın arttırılmasını gerekmektedir. 

SONUÇ

Günümüzde, işletmelerde teknoloji ve internet yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Ancak mesai saatleri içinde internet ve bilgi teknolojilerinin 
kullanımın olumlu yönlerinin yanı sıra pek çok olumsuz yönü bulun-
maktadır. Özellikle, söz konusu işletmeler sağlık işletmeleri olduğunda 
mesai saatleri içinde internet kullanımının önemi daha da artmaktadır. 
Bu davranışın sağlık kurumlarına yansıması verimlilikte azalma, üret-
kenlik kaybı, maliyette artış, hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz yön-
de etkileme olarak sıralanabilir.  Bu nedenle sağlık çalışanları üzerinde 
sanal kaytarma davranışının çeşitlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının 
belirlenmesi, sonuçta ise bu davranışın çalışanlarda verimliliği ve üret-
kenliği arttıracak yönde stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. 

KAYNAKÇA

Alder, G.S., Schminke, M., Noel, T.W. ve Kuenzi, M. (2008). Emp-
loyee Reactions to Internet Monitoring: The Moderating Role of Ethical 
Orientation. Journal of Business Ethics, 80, 481-498

Al-Shuaibi, A. S. I., Shamsudin, F. M. ve Subramaniam, C. (2013). Do 
human resource management practices matter in reducing cyberloafing 
at work: Evidence from Jordan. Journal of WEI Business and Economics, 
2, 37-47. Retrieved from 

http://westeastinstitute.com/journals/jweibe/
Andreassen, C. S., Torsheim, T. ve Pallesen: (2014). Predictors of use 

of social network sites at work: A specific type of cyberloafing. Jour-
nal of Computer Mediated Communication, 19, 906-921. doi:10.1111/
jcc4.12085



Cennet Çiriş YILDIZ

59

Anandarajan, M., Devine, P. ve Simmers, C.A. (2004). “A Multidi-
mensional Sealing Approach to Personal Web Usage in the Workplace” 
M. Anandarajan  ve C.A. Simmers (Eds.), A Personal Web Usage in the 
Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management, 1st 
Edition, Hensey, Information Science Publishing.

Anandarajan, M., Simmers, C.A., ve D`Ovidio, R. (2011). Exploring 
the Underlying Structure of Personal Web Usage in The Workplace, Cy-
berpsychology, Behavior and Social Network, 14(10), 577-583. 

Askew, K., Buckner, J.E., Taing, M.U., Ilie, A., Bauer, J.A. ve Coovert, 
M.D. (2014). Explaining Cyberloafing: The Role of The Theory of Plan-
ned Behavior, Computers in Human Behavior, 36, 510-519. 

Arshad, M., Aftab, M. ve Bukhari, H. (2016). The Impact of Job Cha-
racteristics and Role Stressors on Cyberloafing: The Case of Pakistan. 
International Journal of Scientific and Research Publications, 6(12).   

Aydemir:, Korkmaz, O. ve Erdoğan, E. (2016). İş Yaşamında Sanal 
Kaytarma: Kamu ve Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, 
Sosyal Bilimler Metinleri, 2016(1), 48-52.

Baturay, M.H. ve Toker: (2015). An investigation of the impact of 
demographics on cyberloafing from an educational setting angle, Com-
puters in Human Behavior, 50, 358-366.

Beugre, C.D. ve Kim, D. (2006). “Cyberloafing: Vice or Virtue?” in 
Mehdi Khosrow-Pour-Ed.book, Emerging Trends and Challenges in In-
formation Technology Management, 834-835.

Blau, G., Yang, Y. ve Ward-Cook, K. (2006). Testing A Measure of 
Cyberloafing, Journal of Allied Health, 35(1), 9-17.

Biçer, İ. ve Çavmak, D. (2018). Sağlık Kurumlarında Sanal Kaytar-
ma: Bir Özel Hastane Uygulaması. İnternational Anatolia Academic On-
line Journal, 4(2), 1-14.

Blanchard, A.L. ve  Henle, C.A. (2008). Correlates of Different For-
ms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control, 
Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084. 

Candan, H. ve İnce, M. (2016). Siber Kaytarma ve Örgütsel Bağlılık 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Emniyet Çalışanları Üzerine 
Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(1), 229-235. 



SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SANAL KAYTARMA

60

Chiu: F., ve Peng, J. C. (2008). The relationship between psycho-
logical contract breach and employee deviance: The moderating role of 
hostile attributional style. Journal of Vocational Behavior, 73, 426-433. 
doi:10.1016/j.jvb.2008.08.006

Çavusoğlu:, Palamutcuoglu, A. ve Palamutcuoglu, B.T. (2014). Çalı-
şanların Demografik Özelliklerinin Sanal Kaytarma (Cyberloafing) Üze-
rindeki Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. 
Research Journal of Business and Management, 1(3), 149-168. 

Demir, İ.P., Ürek D. ve Uğurluoğlu Ö. (2017). Sağlık Çalışanları-
nın Sanal Kaytarma Davranışlarının İşte Üretkenliklerine Etkisi. Onli-
ne Academic Journal of Information Technology 2017 Özel Sayı, 8(30).  
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.013.x

Doorn O.N. (2011). Cyberloafing: A multi-dimensional construct 
placed in a theoretical framework. Eindhoven University of Technology,    
Department Industrial Engineering and Innovation Sciences, Innovation 
Management Master Thesis (University Supervisors: Prof. dr. J. De Jon-
ge (HPM) Dr. J.M.P. Gevers The Netherlands

Eastin, M. S., Glynn, C. J. ve Griffiths, R. P. (2007). Psychology of 
communication technology use in the workplace. CyberPsychology and 
Behavior, 10 (3), 436-443.

ECRI (Emergency Care Research Institute). (2012). Top 10 health te-
chnology hazards for 2013. Health Devices, 41 (11), 1-24.

Ergün, E., ve Altun, A. (2012). Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve 
Nedenleri, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(1), 36-53. 

Fichtner, J.R., Strader, T.J. ve Scullen:E. (2013).  “Creating, Clarif-
ying, and Enforcing an Effective Non-Work Related Computing Policy: 
ALegal Perspective”.  Journal of Information Policy, 3, 389-410.

Firoz, N.M., Taghi R. ve Souckova J. (2006). ”’E-mails in the Workp-
lace: The Electronic Equivalent of ‘DNA’ Evidenc”’, Journal of American 
Academy of Business, 8, 71-78.

Henle, C.A. ve Blanchard, A.L. (2008). The interaction of work stres-
sors and organizational sanctions on cyberloafing. Journal of Managerial 
Issues, 20(3), 383–400.

Henle, C.A., Kohut, G. ve Booth, R. (2009). Designing electronic use 
policies to enhance employee perceptions of fairness and to reduce cy-



Cennet Çiriş YILDIZ

61

berloafing: An empirical test of justice theory. Computers in Human Be-
havior, 25, 902-910.

Holguin, E. S. (2016). Strategies functional managers use to control 
cyberloafing behaviors (Doctoral dissertation). Retrieved from http://
scholarworks.waldenu.edu/dissertations. (UMI No. 10141379)

Griffiths, M. (2010). “Internet Abuse and Internet Addiction in the 
Workplace”. The Journal of Workplace Learning, 22(7), 463-472.

Greenfield, D.N. ve Davis, R.A. (2002). “Lost in cyberspace: The web 
@ work”. CyberPsychology and Behavior, 5, 347–353.

Jandaghi, G., Alvani: M., Matin, H. Z., ve Kozekanan: F. (2015). Cy-
berloafing management in organizations. Iranian Journal of Manage-
ment Studies, 8, 335-349. Retrieved from https://ijms.ut.ac.ir/

Johnson, P.R., ve Indvik, J. (2003). The organisational benefits of re-
ducing cyberslacking in the workplace. Communications and Conflict, 
7(2), 53-59.

İyigün, N.Ö., Yıldız, B. ve Yıldız, H. (2014) “Çalışanların Sanal Kay-
tarma Davranışları Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir mi?” 2. 
Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, 7-8 Kasım, (57-64).

Kaplan, M. ve Çetinkaya, A. Ş. (2014). Sanal Kaytarma ve Demogra-
fik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 26-34. 

Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012). Algılanan Örgütsel Adalet ile Sanal 
Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi: Hastane Çalışanları Örneği, Do-
kuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-13. 

Katz-Sidlow, R.J., Ludwig, A., Miller: ve Sidlow, R. (2012). Smart-
phone use during inpatient attending rounds: prevalence, patterns 
and potential for distraction. J. Hosp. Med., 7(8), 595-9. doi: 10.1002/
jhm.1950. 

Keklik, B., Kılıç, R., Yıldız, H. ve Yıldız, B. (2015). Sanal Kaytarma 
Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İn-
celenmesi, Business and Economics Research Journal, 6(3), 129-144.

Kerse, G., Soyalın, M. ve Karabey, C.N. (2016). Kişi-Örgüt Uyumu, 
Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: 
Ampirik Bir Çalışma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Dergisi, 8(4), 100-113



SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SANAL KAYTARMA

62

Kim:J. ve Byrne: (2011). “Conceptualizing Personal Web Usage in 
Work Contexts: A Preliminary Framework”. Computers in Human Be-
havior, 27(6), 2271-2283.

Li:, and Chung, T. (2006), “Internet Function and Internet Addictive 
Behavior”, Computers in Human Behaviour, 22, 1067-1071.

Lim, K.G.V. (2002). The IT Way of Loafing on The Job: Cyberloafing, 
Neutralizing and Organizational Justice. Journal of Organizational Be-
havior, 23(5), 675-694. 

Lim, V.K.G.ve Teo, T.S.H. (2005). “Prevalence, Perceived Serious-
ness, Justification and Regulation of Cyberloafing in Singapore”. Infor-
mation & Management, 42, 1081-1093.

Lim, V.K.G. ve Chen, D.J.Q. (2009). Impact of Cyberloafing on Af-
fect, Work depletion, Facilitation and Engagement. Conference Paper 
SIOP, 1-20.

Mastrangelo, P.M., Everton, W. ve Jolton, J.A. (2006). Personal Use 
of Work Computers: Distraction Versus Destruction, Cyberpsychology 
ve Behaviour, 9(6), 730–741

McBride, D.L., LeVasseur:A. ve Li, D. (2015). Non-work-related use 
of personal mobile phones by hospital registered nurses. JMIR Mhealth 
Uhealth, 13;3(1), e3. doi: 10.2196/mhealth.4001.

Mills, J.E., Hu, B., Beldona:, ve Clay, J. (2001). “Cyberslacking! A lia-
bility issue for wired workplaces.” Cornell Hotel and Restaurant Admi-
nistration Quarterly, 42, 34–47.

Niaei, M., Peidaei, M.N., ve Nasiripour A.A. (2014). “The Relation 
Between Staff Cyberloafing  and Organizatıonal Commitment In Or-
ganization of Environmental Protection.” Kuwait  Chapter of Arabian 
Journal of Business and Management Review, 3(7), 59-71.

Özdem, G. ve Demir, A. (2015). Okul Yöneticilerinde Sanal Kaytar-
ma Davranışı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  11(3), 1029-
1042” DOI: 10.17860/efd.46151 

Özkalp, E. Aydın U. ve Tekeli: (2011). Sapkın Örgütsel Davranışlar 
ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve 
İş İlişkilerine Etkileri, Çimento İşveren Dergisi, 2(26), 19-33.



Cennet Çiriş YILDIZ

63

Özkalp, E., Aydın, U. ve Tekeli: (2012). Sapkın Örgütsel Davranışlar 
ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve 
İş İlişkilerine Etkileri, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 18-33. 

Örücü, E. ve Yıldız, H. (2014). İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji 
Kullanımı: Sanal Kaytarma, Ege Akademik Bakış, 14(1), 99-114. 

Palladan, A.A. (2018). Moderating effects of cyberloafing activity on 
ınnovative work behaviour and lecturers job performance. International 
Journal of Advanced Studies in Social Science & Innovation, 2(1), 28-49.

Pînzaru, F. ve Mitan, A. (2016). Managers versus digital native’s 
employees. A study regarding the perceptions of the Romanian mana-
gers working with youngsters. Management Dynamics in the Knowle-
dge Economy, 4, 153-166. Retrieved from http://www.managementdy-
namics.ro/index.php/journal

Rahimnia, F. ve Mazidi, A. R. K. (2015). Functions of control me-
chanisms in mitigating workplace loafing: Evidence from an Islamic 
society. Computers in Human Behavior, 48, 671-681. doi:10.1016/j.
chb.2015.02.035

Robinson, L.S. ve Bennett, J.R. (1995). A Typology of Deviant Workp-
lace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study, Academy of Mana-
gement Journal, 38(2), 555-572. 

Sage, M.A. (2015). Cyberloafing: A Study af Personality Factors and 
Organizational Commitment as Predictor Variables of Cyberloafing and 
Perceived Organizational Acceptance, Master’s Thesis, The Faculty of 
the Department of Psychology, East Carolina University, Retrieved from 
the Scholarship, 1-73.  

Seymour, L. ve Nadasen, K. (2007). Web Access for IT Staff: A De-
veloping World Perspective on Web Abuse, The Electronic Library, 25 
(5), 543-557.

Sheikh, A., Atashgah, M. S., ve Adibzadegan, M. (2015). The antece-
dents of cyberloafing: A case study in an Iranian copper industry. Com-
puters in Human Behavior, 51, 172-179. doi:10.1016/j.chb.2015.04.042

Teh, P., Ahmed, P. K. ve D’Arcy, J. (2015). What drives informati-
on security policy violations among banking employees? Insights from 
neutralization and social exchange theory. Journal of Global Information 
Management (JGIM), 23(1), 44-64. doi:10.4018/jgim.2015010103



HEMŞİRELİKTE İNOVASYON VE ÖNEMİ

64

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2019), Hanehalkı Bilişim Tek-
nolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1028 (Erişim Tarihi, 05 Aralık 2019).

Ugrin, J.C.J., Pearson, M. ve Odom, M. D. (2008). “Cyber-Slacking: 
Self-Control, Prior Behavior and The Impact Of Deterrence Measures” 
Review of Business Information Systems, 12 (1), 7587.

Ünal, Ö.F. ve Tekdemir: (2015). Sanal Kaytarma: Bir Kamu Kuru-
munda Ampirik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 95-118. 

Varol, F. ve Yıldırım, E. (2018). An Examination of Cyberloafing Be-
haviors in Classrooms from Students’ Perspectives. Turkish Online Jour-
nal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 9, Issue 1, January 2018: 26-46 
DOI: 10.17569/tojqi.349800 

Verton, D. (2000),” Employers ok with e-surfing”. Computerworld, 
34, I, 16.

Vitak, J., Crouse, J. ve La Rose, R. (2011). Personal Internet Use at 
Work: Understanding Cyberslacking, Computers in Human Behavior, 
27, 1751-1759. 

Weatherbee, T. G. (2010). Counterproductive Use of Technology at 
Work: Information & Communications Technologies and Cyberdevian-
cy, Human Resource Management Review, 20, 35–44. 

Xu, H., Hock-Hai Teo, B. C. ve Agarwal, R. (2010). The role of push-
pull technology in privacy calculus the case of location-based services. 
Journal of Management Information System, 26 (3), 135-174.

Yıldız, C.Ç., Atar, H., Bahçecik, A.N. ve Arslan, E. (2019). Hemşire-
lerde Lider Üye Etkileşim Düzeyinin Sanal Kaytarmaya Etkisi. 2.Ulusla-
rarası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, 84.

Young, K.S. (2001). Managing employee internet abuse: A compre-
hensive plan to incease your roductivity and problem internet and email 
behavior in the workplace. Computer in Human Behavior, 22(2), 235-
250.

Young, K. S. ve Case, C. J. (2004). Internet Abuse in the Workplace: 
New Trends in Risk Management, Cyberpsychology ve Behavior, 7(1), 
105-111 



Dilek YILDIRIM

65

HEMŞİRELİKTE İNOVASYON VE ÖNEMİ

Dilek YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri  

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, birey-
sel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, 
yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak 
yenilemeleri ve yenilikçiliği bir davranış haline getirmeleri gerekmek-
tedir. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve yeni ürün / 
hizmetlerin sunulmasını içeren inovasyon olgusu, bireylerin ihtiyaçları-
nın daha hızlı ve daha iyi bir şekilde karşılanmasını sağlar. Yenilik (ino-
vasyon), yeni ve değerli bir bilgiyi ya da fikri, ürün, süreç veya hizmet 
olarak doğru zamanda somutlaştırmak ve toplumsal faydaya dönüştür-
mektir. İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hiz-
metleri ve hemşirelik gelmektedir. Nüfus yapısının değişmesi, hastalık 
türlerindeki artış ve değişimler, hastalıkların kronikleşmesi, toplumun 
beklentisinin artması vb. pek çok neden sağlık sisteminde yeni gerek-
sinimleri ortaya çıkarmakta ve bu gereksinimler doğrultusunda önem-
li değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimleri hizmet verdiği birey/ aile 
ve topluma uygulayan ve yenilikleri topluma ulaştıran en önemli sağ-
lık çalışanı da hemşirelerdir. Hasta bakım hizmetlerindeki ihtiyaçların 
neler olduğunu belirlemek ve bu ihtiyaçları gidermek için her şeyden 
önce hemşirelerin inovatif yaklaşımlara karşı dirençli davranmamala-
rı, yeniliğe açık olmaları, yenilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya 
aktarabilmeleri ve inovatör (yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergile-
meleri gerekmektedir. Hemşirelerin çalıştığı ortamda “yenilikçi” rolünü 
kolaylıkla sergileyebilmesi için bireysel olarak da yenilikçi bir düşünce 
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yapısına sahip olması önemlidir. Hemşirelikte inovasyon, kanıta dayalı 
uygulamaları destekleyen bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşi-
reler ile sağlanabilmektedir. Ayrıca yeni fikirler üretebilmek ve sağlık 
alanında yapılan yenilikleri uygulamaya yansıtabilme konusunda deği-
şim ajanı olabilmek hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en 
önemli adımlardır.

GİRİŞ

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlık bakım uygu-
lamalarında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, 
nüfusun giderek yaşlanması, akut hastalıkların kronikleşmesi, hastane-
ye gelen bireylerin profilindeki ve beklentilerindeki değişimler ile tanı, 
tedavi ve bakım yöntemlerinin hızla değişmesi sağlık çalışanlarının da 
kendilerini sürekli yenilemelerini ve de inovasyon gereksinimini ortaya 
çıkarmaktadır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Köse, 2012).

İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdü-
rülmesinde hayati bir önem taşımaktadır. Uluslararası Hemşireler Kon-
seyi (ICN), hemşirelik mesleğinin özünü oluşturan “bakım” kavramının 
genişletilmesi ve etkili kılınmasıyla mesleki ilerlemenin sağlanacağını 
belirtirken bunun için yıllardır yapılagelen uygulamaları tekrarlamak 
yerine, bilimsel bilgi tabanlı yeni uygulamalara yer verilmesi ve bunları 
rutin hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İnovasyon olarak ta-
nımlanan bu süreçte yeni hizmetin sağlanması, gerekli örgütsel yapının 
oluşturulması ve yenilikçi düşünceye sahip hemşirelerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir (ICN, 2019).

Hasta bakım hizmetlerindeki ihtiyaçların neler olduğunu belirlemek 
ve bu ihtiyaçları gidermek için her şeyden önce hemşirelerin inovatif 
yaklaşımlara karşı dirençli davranmamaları, yeniliğe açık olmaları, ye-
nilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya aktarabilmeleri ve inovatör 
(yenilikçi) rolünü etkili bir şekilde sergilemeleri gerekmektedir. Hemşi-
relerin çalıştığı ortamda “yenilikçi” rolünü kolaylıkla sergileyebilmesi 
için bireysel olarak da yenilikçi bir düşünce yapısına sahip olması önem-
lidir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).
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1. İNOVASYON KAVRAMI 
Günümüzde değişim, çevresel ve kültürel faktörlerin etkisi altına 

girmiş olarak görünse de oldukça hızlı değişim ve gelişim gösteren tek-
noloji, rekabet, bölgesel, ulusal faktörlerde etkili olmaktadır. Dijital bilgi 
topluluklarında kaynak olarak stratejik önem taşıyan bilgi, teknolojinin 
sağladığı olanaklarla üretilebilir, sınıflandırılabilir, ulaşılabilir, toplum-
sal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılabilmektedir. Bilgi-
nin böyle bir ortamda oldukça önem arz etmesi, bilginin yenilikçiliğe 
dönüşümü tahmin edilenin aksine daha fazla kolaylaşmış ve hızlanmış-
tır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Öğüt, Akgemci, Şahin, 2007). 

İnovasyon kavramı ilk kez Peter Drucker tarafından dile getirilmiş-
tir. “Innovation and Entrepreneurship” adlı kitabında inovasyonu “kay-
naklara yenilik yapabilme kapasitesi kazandırma eylemi” olarak tanım-
lamıştır (Drucker, 2002).

İnovasyon kelimesi Latince “innovare” kökünden türemiş olup 
“yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamına gelmektedir. Türk Dil Ku-
rumu’ na göre ise inovasyon “yenileşim” anlamına gelmektedir (TDK, 
2019; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Yamaç, 2001).

Yenilikçilik kelimesinin İngilizce karşılığı “Innovation”, Latince de 
ise “Innovatio” kelimesine karşılık gelmektedir. Latincedeki anlamı “ye-
nilenmek, değişmek, başkalaşmak” anlamlarındaki “innovare” olan fi-
ilden köken almıştır. İlk olarak İngilizcede karşılaşılan bu kelime, “yeni 
bir ürün veya uygulamanın bir çalışma sonucunda bulunması” anlamı 
taşımaktadır.

İnovasyon literatürde, Schumpeter ‘a göre “Yeni bir ürünün örgüt 
tarafından benimsenerek kullanılıp sonra ticari bir unsur olmasıdır” (Sa-
rıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çetin, 2017). Drucker’a göre “Örgüt kendine 
ait değerlerden yeni kaynaklar üreterek zenginlik oluşturan bir yoldur 
” (İçel, 2019). Barker ‘ a göre “Müşteri tatminine yönelik yeni kaynaklar 
yaratmaktır” (Ülker, 2009). Roseggers’a göre ”Kurum yada bir kişi ile 
yeni olarak görülen fikir ve uygulamalardır” (Rosegger, 1996). Luecke’ 
a göre “Orijinal, yeni ve değerli bir ürün, süreç oluşturularak kullanıla-
bilir hale gelmesidir” (Luecke, 2008). Kırım ise “Ticari amaç ile rekabet 
gücü kazanmak için daha önce hiç düşünülmemiş yeni fikirleri işleyişe 
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koymak” olarak tanımlanmıştır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çetin, 2017). 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Komisyo-
nu öncülüğünde hazırlanıp sonrasında TÜBİTAK eşliğinde Türkçe’ ye 
çevrilen Oslo Kılavuzu’ nda, inovasyon kelimesini Türkçe’ ye “yenilik” 
olarak çevrilmiştir. Tanımı daha da genişletilerek “örgüt içi davranışlar-
da, örgüt organizasyonunda var olan bir üründe, süreçte veya pazarlama 
yönteminde önemli bir iyileştirme sağlayarak farklı bir organizasyonel 
yöntem ortaya koyulması” olduğu belirtilmiştir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014; Korkmaz, 2004).

Gelişimin, değişimin, farklılaşmanın ve yaratıcılığın temel oluşum-
larından en güçlüsü yenilikçilik olduğu artık kabul edilmektedir. Ör-
gütler ve toplumlararası yarışta yenilikçilik üstünlük sağlayabilmede en 
sağlıklı ve devam niteliğinde ki bir alanıdır. Bir örgüt var olan bu alanı 
iyi kullanarak değerlendirirse bulunduğu konumdan daha iyi bir konu-
ma yükselme ihtimali bulunur iken değişime ayak uyduramaz ve yeni-
lik yapma çabası içerisinde olmaz ise zayıflayarak yok olacaktır (Çetin, 
2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Yalçınkaya, 2010; Kelley ve Littman, 
2007).

Drucker’a göre bireyleri ve organizasyonları yeniliğe yönelten ve 
yeniliğin kaynağını oluşturan faktörler şunlardır (Drucker, 2007).

	Beklenmeyen durumlar: Günlük yaşamda, birey ya da grupla-
rın karşılaştıkları durumlar ani bir şekilde farklılık gösterebilir. 
Bu gibi durumlarda bireylerin yaratıcı düşünme özelliği devreye 
girer ve bireyi yeni koşullara ayak uydurabilecek yenilikler oluş-
turmaya yöneltir. 

	Beklenti-sonuç arasındaki uyumsuzluk: Bir ürün, hizmet ya da 
sürecin beklentileri karşılamaması durumunda bireyler yeni bir 
ürün, hizmet ya da sürece yönelmektedir. 

	Süreç ihtiyaçları: Yeniliğin oluşum sürecinde yapılan çalışmalar 
ve bu çalışmalara yönelik uygulanan politikalar bireyleri süreç 
ile ilgili başka yenilikler yapmaya yöneltebilir.

	Demografik değişimler: Bireyin algıları, belirsizliklere tolerans 
gösterip göstermeme durumu, risk alma davranışları gibi özellik-
leri bireyleri yenilik yapmaya yönelte bilmektedir. 
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	Yeni bilgiler: Yeni bilgiler yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin 
geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. Yeni bilgiler yeniliğin 
kaynağı için en önemli faktördür (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Çe-
tin, 2017).

2. İNOVASYONUN TARİHÇESİ 
İnovasyonun insanlık tarihinin ilk başlarından beri var olduğu söy-

lenebilir. Ateşin bulunması, tekerleğin icadı, Truva Atı veya Fatih Sultan 
Mehmet’in gemileri karadan yürütmesi bu konu da akla gelen ilk ör-
neklerdir. Tarihteki en önemli inovatif hareketlerden biri Rönesans’tır. 
İnsanların yaratıcılığı ve yeni fikirleri sayesinde yeni bir dünya düzeni 
oluşturulmuştur. Özellikle 19. yy’ da İngiltere, ABD, Güney Kore gibi ül-
kelerde gerçekleşen bu yenilikler endüstri devrimini ateşleyen en önem-
li unsur olmuştur (Çetin, 2017; Akbey, 2014; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Thorstein Veblen ve Joseph Schumpeter’ in çalışmaları inovasyon 
alanında yapılan çalışmalara bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. 
Amerikalı bir iktisatçı olan Thorstein Veblen “Girişim Teorisi” (1904) ve 
“Mühendisler ve Fiyat Sistemi “(1921) isimli kitaplarında, kurumlarda 
insan ve insanın yenilikçilik özelliği sayesinde yapılan şeyler arasında 
önemli etkileşimler olduğunu vurgulamıştır. Avusturyalı bir ekonomist 
olan Joseph Schumpeter ise bu konuda daha kapsamlı çalışmalar ortaya 
koymuştur. “Ekonomik Gelişim Teorisi” adlı eserinde, yenilikçi aktivi-
tenin doğrudan ve açıkça ekonomik büyüme ve rekabetin dinamikleri 
olduğunu belirtmiştir. Schumpeter, özellikle buluş ve yenilik arasındaki 
farklılığa dikkat çekmiş, yeniliğin gelişme açısından önemini vurgula-
mıştır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Barutçugil, 2009). 

II. Dünya Savası sonrasında ise en büyük yenilikler savaş endüstri-
si alanında yaşanmıştır. Savaş döneminin askeri araştırmaları ve Ar-Ge 
çalışmaları önemli teknolojik gelişmeler ve yeniliklere neden olmuştur. 
Ancak savaş sonrasında Almanya ve Japonya’nın yüksek harcamalar 
yapmadan teknolojik ve ekonomik gelişme göstermesi inovasyonun sa-
dece Ar-Ge harcamalarına dayanmadığını göstermiştir (Korkmaz, 2004).

1980’li yıllarda inovasyon konusunda yaşanan en önemli gelişme, 
batının özelliği olan “girişimcilik ve yaratıcılık” ile doğunun özelliği 
olan “takım çalışmasını” birleştirmek olmuştur. Özellikle ekonomi ala-
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nında büyük inovasyonlar gerçekleştiren Japonların rekabetine cevap 
verebilmek için tek çıkar yolun “bireyi, yaratıcılığını ve girişimciliğini 
geliştirmek” olduğu sonucuna varılmıştır (Varol, 2001).

Türk ekonomi tarihinde de inovasyon konusunda önemli örnekler 
bulunmaktadır. Dünyanın ilk “arabalı vapur” fikri, kurukahvenin öğü-
tülerek satılması, taksilerin dolmuşa dönüştürülmesi, gırgır süpürgeleri 
ve benzeri pek çok yenilik Türkiye’deki inovasyon uygulamalarına bi-
rer örnektir. Günümüzde inovasyon faaliyetleri önem kazanmaya ve ilgi 
görmeye başlamıştır. Artan bu ilgi ve önem doğrultusunda kavramın 
daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için çaba sarf edilmekte ve 
çalışmalar yapılmaktadır. İnovasyon konusunda tüm kesimlerde farkın-
dalık yaratmak ve gerçekleştireceği faaliyetlerle inovasyona dayalı bir 
toplum ve ekonominin oluşumunu sağlamak amacı ile inovasyona yö-
nelik çeşitli dernekler kurulmuştur. Bununla birlikte kentsel ve bölgesel 
inovasyonu geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, seminerler ve 
yarışmalar düzenlenmektedir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

3. GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 
Girişimcilik, yaratıcı bir insan faaliyeti olup, bir organizasyonu kur-

ma ve bu organizasyonu faaliyete geçirme sürecidir. Girişimcilik, bir 
organizasyonu risk alma, proaktif (öngörücü) davranma, inovasyon ve 
aktif rekabet davranışlarıyla harekete geçirmeyi, organizasyon içerisin-
de yeni bir girişim yaratmayı, organizasyonun ana fikrini yenilemeyi 
ve organizasyonu dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bireyler ya da orga-
nizasyonlar yenilikçi faaliyetlerle, yapı, süreç, mal ve hizmetlerde ye-
nilikler yaparak maliyeti azaltmakta, kaliteyi yükselterek müşteri istek 
ve ihtiyaçlarını daha etkin karşılamakta, süreçlerde ve yönetsel faaliyet-
lerdeki yeniliklerle işletmeleri daha etkin ve verimli bir şekilde çalışır 
hale getirerek büyümeyi ve gelişmeyi  (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014; Zerenler, Necdet, Esen ve ark., 2007).

İnovasyon ve girişimcilik birbiri ile iç içe olan iki kavramdır. Her 
iki kavram da yenilik odaklıdır. İnovasyon ürün, süreç veya yönetsel 
yeniliklerle ilgili iken girişimcilik organizasyon içerisinde alışılmışın dı-
şındaki faaliyet ve eğilimlerle ilgilidir. 
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Girişimcilik, inovasyonun tetikleyicisidir. İnovasyon, girişimci fa-
aliyetler olmadan gerçekleşemezancak her girişimcilik inovasyon ile 
sonuçlanmayabilir. Girişimcilik sürecinin sonunda kârlılık, büyüme ya 
da süreklilik sağlanmışsa inovasyona dönüşmüş demektir (Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

4. TEKNOLOJİ VE İNOVASYON 
Teknoloji, bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunla-

ra uygulanması sürecinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında 
köprü görevi gören makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, 
yönetim ve kontrol mekanizmalarının tümüdür. Bu bakış açısına göre 
teknoloji sadece somut ürünler değil bilimin uygulanmasında kullanılan 
bütün yöntem ve süreçleri de içermektedir. İnovasyon denildiği zaman 
akla ilk gelen kavramlardan bir tanesi de teknolojidir. Çünkü teknoloji, 
yenilik yaparak bilinmeyeni keşfetmek, bilinenleri ise geliştirip yeni sü-
reçlerde kullanmakla ilgilidir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; 
Dinçer ve Yahya, 2013). 

Araştırmalar sonucu elde edilen bilim ve teknolojiyi, ekonomik ve 
toplumsal bir faydaya dönüştürebilmek ise inovasyon becerisi şeklin-
de tanımlanır. Teknoloji, insanın sahip olduğu ve kullandığı bilgilerin 
tümü olarak ifade edilirken; bu bilgilerin insanlığa faydalı hale gelmesi-
ne, insan ihtiyaçlarını karşılamasına ve birçok yarar sağlayacak biçimde 
uygulamaya aktarılmasına inovasyon adı verilmektedir. Teknoloji ve 
inovasyon aralarında fonksiyonel olarak bir bağ olan fakat bazı yönle-
riyle de birbirinden farklı iki kavramdır. İlk olarak her teknolojik geliş-
menin ekonomik bir yönü yoktur. Bu nedenle uygulamada etkin bir şe-
kilde yer alamaz. Teknoloji uygulamaya aktarıldığı zaman ve ekonomik 
olduğu zaman inovasyona dönüşür. Diğer bir fark ise; teknoloji sadece 
o ana kadar mevcut olmayan yeni bir bilgi, kültür, yöntem ve sürecin 
keşfedilmesi iken; mevcut teknolojide değişiklikler yapmak yada o ana 
kadar mevcut olmayan bir teknolojinin, başka bir ortamdan ya da ülke-
den aktarılması inovasyon sayılabilmektedir (Arpacı, 2019; Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Dinçer ve Yahya, 2013; Kılıçer, 2008).
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5. AR-GE VE İNOVASYON
Ar-Ge, “yeni teknoloji yaratmak suretiyle maliyetlerde azalma, stan-

dartlarda iyileşme sağlayarak yeni ürün üretilmesi veya var olan ürün-
lerin geliştirilmesini hedefleyen faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. 
Uzun yıllar inovasyonun Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olduğu ve 
birbirlerini izledikleri düşünülmüştür. 

İnovasyon Ar-Ge ile yakından ilişkili olmakla birlikte birbiriyle ka-
rıştırılmamalıdır. İnovasyonun gerçekleşmesi için öncelikle araştırma ve 
bilgi birikiminin oluşması gereklidir.. İnovasyon, sonunda ürün, hizmet 
ya da yönetim modeli geliştirilen bir süreçtir ve bu süreçte tesadüfe yer 
yoktur. Ar-Ge düzeyi yükselmeden inovasyonun gerçekleşmesi bekle-
nemez. Her inovasyon için Ar-Ge çalışması gerekmediği gibi her Ar-Ge 
çalışmasının da başarılı bir inovasyonla sonuçlanacağı düşünülmemeli-
dir. Avrupa Birliği gibi büyük güçler Ar-Ge çalışması fazla olduğu halde 
bunları verimli bir inovasyona çevirememenin sıkıntısını yaşamakta ve 
buna çözüm bulmaya çalışmaktadır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Ayhan, 
2002).

İnovasyon, Ar-Ge ve patent arasında yer alan bir faaliyettir. Yeni 
fikirler Ar-Ge faaliyetleriyle yeni bir ürüne dönüşmekte ve yeni olan 
bu ürünün patentinin alınması ile bu süreç tamamlanmaktadır (Ayhan, 
2002).

6. DEĞİŞİM VE İNOVASYON 
Değişim, planlı veya plansız bir biçimde, herhangi bir sistemin (or-

ganizma, kişi ya da örgüt), bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan 
başka bir duruma geçirilmesi olarak tanımlanır. Değişim, bir kişi ya da 
organizasyonun, eski davranış ve yöntemlerini yenilerine dönüştürdü-
ğünde meydana gelir ve başarılı bir değişim için fikir yaratma ve uygu-
lama yeteneğine sahip inovatif birey ve örgütler gereklidir. İnovasyon 
bir değişim sürecidir ancak her değişim inovasyon değildir (Dinçer ve 
Yahya 2013; Damanpour ve Wishnevsky, 2006). 

İnovasyon sonucu meydana gelen değişim orijinaldir ve o zamana 
kadar gerçekleşen değişimlerden daha kapsamlı olup sistemin amaçları-
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nı daha etkili ve ekonomik olarak yerine getirmeye yönelmiş olumlu ve 
özel bir değişimdir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 

7. YENİLİK VE İNOVASYON
Yenilik inovasyonun ayrılmaz bir parçasıdır fakat inovasyon ile 

aynı şey değildir. İnovasyon sonucunda ortaya çıkan şey “yeni” dir. An-
cak her yeni olan şey inovasyon değildir.49 İnovasyon kesinlikle yeniliği 
içerse de; yenilikten farklı olarak, yarar sağlamakta ve sonucunda değer 
yaratmaktadır. İnovasyon “yalnızca hoşlanıldığı için yapılmayan; kulla-
nıcıların istediği ve ödeme yapacağı bir şeydir” (Arslan ve Şener, 2012). 

Bütün inovasyonlar ortak özellik olarak yenilik içerirler. Bir şeyin 
inovasyon olarak kabul edilmesi için onun yeni olarak algılanması ge-
rekir. Yeni olarak algılanmayan bir durum ya da değişiklik inovasyon 
olarak adlandırılmaz (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Arslan ve Şener, 2012). 

Yenilik inovasyon sürecinde belirli bir noktaya kadar yer almakta-
dır. Topluma ve bireye yarar sağladıktan ya da benimsendikten sonra 
yenilikler artık inovasyon olarak değerlendirilir. Bu noktada yeni bir fi-
kir, hizmet ya da süreç çoğaltılabildiğinde, ilgi çektiğinde yenilikten; bu 
yenilik değere dönüştüğünde, toplum tarafından benimsenip yaygınlık 
kazandığında ise inovasyondan söz edilebilir (Timmons, 2010). 

Yarar sağlamayan ve yaygınlaşmayan yenilik veya icatlar, inovas-
yon olarak kabul edilemez. Örneğin, kahvenin çekirdek olarak tüketil-
mesindense toz haline getirilerek satılması, çikolatanın icadı, postacılık 
alanındaki gelişmeler, bilgisayar ve kuşkusuz asrın buluşu internet, ye-
nilik veya icadın hem yarar sağlaması hem de yaygınlaşması ile orta-
ya çıkan inovasyonlardır (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Zerenler, Necdet, 
Esen ve ark., 2007).

8. BİREYSEL İNOVASYON
Değişen dünyada sektörlerin ve organizasyonların ihtiyaç duyduk-

ları bireylerin özelliklerinden biri de yenilikçiliktir. Freeman yenilik 
üzerine yaptığı çalışmasında “yenilik yapmayan ölür” diyerek kavra-
mın önemini vurgulamıştır (Freeman, 2007). Steven Mothen, “Aklın Ta-
rih Öncesi (The Prehistory of the Mind)” adlı kitabında, insanın farkını 
üç özelliğe bağlamaktadır. Bunlar; öğrenebilme, yaratıcı düşünebilme 
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ve beyin fırtınasıdır (Mothen, 1999). Hirschman ise bireysel yenilikçiliği 
“bireysel olarak yenilikleri arayıp bulma arzusu” olarak ifade etmiş ve 
bireysel olarak bakıldığında bütün bireylerin bir ölçüde yenilikçi olduk-
larını ve hayatları boyunca yeni olarak algıladıkları şeyleri ve fikirleri 
benimsediklerini belirtmiştir (Hirschman, 1980).

Bireysel yenilikçilik kısaca “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da 
fikrin bir kişi tarafından yeni olarak algılanması” olarak tanımlanabilir. 
Bireysel inovasyon bir disiplin, öğrenme yeteneği ve uygulama yeteneği 
olarak değerlendirilmektedir. Bireyin bir fikri yenilik olarak algılaması 
bireyin yeniliğe karşı göstermiş olduğu tepkiye bağlıdır (Sarıoğlu ve Al-
tuntaş, 2014).

Bireysel inovasyon, 

	Problemin tanımlanması 

	Gerekli bilginin depolanması 

	Yeni fikirlerin geliştirilmesi 

	Sonuçların değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır (Uz-
kurt, 2008). 

Bireyin yeterli eğitim düzeyine sahip olması, ilgili alanda deneyim-
li olması, yaratıcı düşünme becerisine sahip olması, problemi benim-
semesi ve çözümü konusunda motive olması ise bireysel inovasyonun 
gerçekleşebilmesi için birer ön koşul olarak kabul edilmektedir. Başarılı 
bir inovasyon için bireyin yaratıcı fikirleri kullanılabilir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Birey için bir yeniliğin inovasyon olarak kabul edilebil-
mesinde yeni bir fikrin bir icada ve ekonomik değere dönüştürülmesi 
önemlidir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Uzkurt, 2008). 

İnovasyonda öncü olmak bireyi, yeniliklere ilgi duyan diğer insanlar 
için bir çekim merkezi haline getirecektir. Başarılı inovasyon uygulama-
ları için organizasyon içindeki inovatif bireylere gereken önem verilme-
lidir. Çünkü bireyler, kurumsal inovasyona kaynak oluşturmaktadırlar. 

Bireysel yenilikçilik risk alma, deneyimlemeye açık olma, yaratıcı-
lık, fikir liderliği gibi kavramların özelliklerini de içerisinde barındıran 
şemsiye bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bireysel yenilikçilik 
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aynı zamanda bir sosyal sistem içerisindeki bireylerin herhangi bir yeni-
liği diğerlerine göre daha önce benimseme derecesidir.

Bireyler tarafından bir yeniliğin benimsenmesi için kullanımının 
kolay olması, denenebilir özelliğe sahip olması, ortaya çıkan sonuçların 
görülebilir veya gözlemlenebilir olması önemlidir. Böylece bireyde ya-
rar algısı uyanacak ve yenilik benimsenecektir.  Bireyler bir yeniliği be-
nimserken bir yarar algılamıyorlarsa bu yeniliği benimseme konusunda 
motive olamazlar. 

Yeniliklerin benimsenmesi konusunda üç farklı gruptan bahsedil-
mektedir. 

Bunlar; 
•	 Yenilikten elde edeceği kazancın farkında olmayan kişiler 
•	 Kazancın farkında olan (dolaylı benimseyenler) ancak henüz be-

nimsemeyen kişiler 
•	 Gerçekten benimseyen kişilerdir (Usluel ve Mazman, 2010). 
Literatürde bilişsel ve duyusal olmak üzere iki tip yenilikçilikten 

söz edilmektedir. Bilişsel yenilikçilik ile bireyin akılcı düşünme eğili-
mi, problem çözmesi veya diğer zihinsel faaliyetleri kastedilmektedir. 
Bu zihinsel faaliyetler, bireyi yeni deneyimlere ilgi duymasına neden 
olmaktadır. Bilişsel yenilikçiler amaç-sonuç arasında bir ilişki kurarlar 
ve sonuçta amaçlarını ne oranda karşılayabildiklerini değerlendirirler. 
Duyusal yenilikçiler ise bireysel ya da organizasyonel ihtiyaçlarını ana-
liz etmeden ve mantıksal değerlendirme yapmadan yenilikleri benim-
semektedirler. Bu nedenle duyusal yenilikçi bireylerin yüksek düzeyde 
risk alarak inovasyonları uyguladıkları belirtilmektedir (Dobre, Drago-
mir, Preda, 2009). 

Bireyler hayatları boyunca sabit bir yenilikçilik davranışı göster-
mezler. Toplum içerisindeki bireyler sahip oldukları özelliklere göre ye-
nilikçilik açısından birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar nedeniyle 
bireyler herhangi bir yeniliği daha erken veya daha geç benimsemek-
te, daha fazla veya daha az değişime istekli olmakta ve daha çok veya 
daha az risk alabilmektedir. Yenilikçilik açısından bireyler sahip olduk-
ları özelliklere göre beş farklı gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar, baskın 
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özellikleri bakımından yenilikçiler, öncüler, sorgulayıcılar, kuşkucular 
ve gelenekçiler olarak isimlendirilmektedir. 

Yenilikçiler: Sosyal sistem içinde yeniliği ilk kez benimseyen kişi-
lerdir. Bu ilk grup yeni fikirleri denemeyi ve risk almayı seven ve vizyon 
sahibi olan kişilerdir. Yenilikçiler yenilikler konusunda diğer bireyleri 
etkilemeleri nedeniyle yeniliğin yayılma sürecinde önemli rol oynarlar 
ve özellikle de organizasyon dışında meydana gelen yenilikleri tanıta-
rak yeni fikirlerin başlatılmasında önemli görev üstlenirler.

Öncüler: Yeniliği erken benimseyen bireylerdir. Öncüler grubun-
da yer alan kişiler toplumdaki diğer bireylere yenilikler hakkında bilgi 
veren ve yol gösteren kişilerdir. Öncüler, kendilerine kişisel çözümler 
sunan yenilikleri ve iyi hizmet veren organizasyonları benimseye istekli 
kişilerdir. 

Sorgulayıcılar: Toplum içerisinde yeni uygulamaların ortaya çık-
masında fikir sahibi pozisyonunda yer almalarına rağmen yeni fikirleri 
uygulama konusunda nadiren liderlik ederler. Yeniliklere karşı ihtiyatlı 
ve temkinli davranmakta olan sorgulayıcı kişiler yenilikleri benimseme-
den önce büyük bir zamanı onun hakkında düşünmeyle geçirmektedir. 

Kuşkucular: Yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen bir tavır sergi-
lemektedirler. Ayrıca kuşkucular toplumun çoğunluğunun yeniliği be-
nimsemesini beklerler. Yeniliğe ve onun getireceklerine karşı kuşkucu 
davranmalarına rağmen ekonomik gereklilik ve toplum baskısı onları 
yeniliğe doğru itmektedir.

Gelenekçiler: Yenilikleri benimsemede en geride kalan bireylerdir 
ve toplumun % 16’sını oluştururlar. Bu bireyler değişime karşı önyargıy-
la bakmakta ve yenilikleri en son benimseme eğilimi sergilemektedirler. 
Ayrıca gelenekçiler yeniliği benimsemeden önce yeniliğin başkaları ta-
rafından denenmesini ve sonuçlarının gözlenmesini isterler (Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014).

Bireysel yenilikler, bireylerin hayatlarını daha iyi bir şekilde ge-
çirmelerine ya da sosyal yapılarını yeniden şekillendirmelerine katkı-
da bulunur. Aynı zamanda bireylerin ihtiyaçlarını gidermesini, yaşam 
standartlarını sürekli olarak geliştirilmesini ve bireysel niteliklerinin 
zenginleşmesini sağlar.  Bilimsel, teknolojik ve çevresel değişimler, top-
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lumdan önce tek tek bireyleri değişmeye ve yenileşmeye zorlamaktadır. 
Bireysel ve toplumsal hedeflere ulaşmak için öncelikle bireysel anlamda 
yenilikçi olmak gerekmektedir. Bu nedenle bireyler, sürekli olarak yeni 
iş yapma yöntemleri geliştirmek ve kendilerini sürekli farklı düşünmeye 
alıştırmak durumundadırlar (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; Özdaşlı, 2006).

9. İNOVASYONUN ÖNEMİ 
Dünya, son yıllarda hızlık bir değişim geçirmekte ve pek çok sek-

törde (sağlık, eğitim, ulaşım vb. sektörlerde) bu değişimin etkileri görül-
mektedir. Özellikle sağlık sektöründe hem kamu hem de özel sektörde 
verilen hizmetlerin yapısı, amacı, işleyişi gün geçtikçe değişmektedir. 
Talepler çeşitlenmekte, hizmet tarzı ve öncelikler değişmekte, mesleki 
değişimler yaşanmaktadır. Tüm bu değişim sürecinde organizasyonla-
rın varlıklarını devam ettirebilmeleri için üç alternatif yol önerilmekte-
dir. Bunlar; 

	Rekabet üstünlüğü sağlayarak bunu korumak, 
	Üstün nitelikli kaynaklar yaratıp bunları geliştirmek ve 
	İnovasyona başvurmaktır (Ateş, 2007). 
İnovasyon bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık, dinlenme, ça-

lışma, ulaşım v.b.) daha iyi bir düzeyde karşılanmasını sağlar. Artan 
rekabet ve kısalan ürün/ hizmet ömrü organizasyonları sürekli inovas-
yona zorlamaktadır. Özellikle 21.yy’ da inovasyonun bölgelerin ve ül-
kelerin ekonomik gelişmesinde, organizasyonların rekabet yeteneğinin 
yükselmesinde, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında, hem mevcut 
hem de yeni taleplerin karşılanması için yeni ürün ve hizmetlerin yara-
tılmasında stratejik bir önemi vardır. Sürdürülebilir büyüme ise devamlı 
olarak ürün ve hizmetlerde yenilikler yaparak ihtiyaçların, beklentilerin 
en iyi şekilde sağlanmasıyla gerçekleşebilir (Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014; 
Clair, 2008; Todtling and Tripple, 2004; Harms et al., 2002). 

İnovasyon, içinde bulunulan ortamdaki fırsatları görme ve yeni fır-
satlar yaratma, bu fırsatlardan değer yaratma, rekabet avantajı kazan-
dırma ve fark yaratmanın yanında bir organizasyonun başarısı için bir-
çok yarar sağlar. Bu yararlar; 

• Organizasyon performansının yükselmesini sağlar. 
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• Çalışanların becerisini geliştirir ve onları heyecanlandırır. Çünkü 
yeni ve yaratıcı bir şeyin parçası olmak ve yeni bir şey yapmak 
heyecan verir. 

• Öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını teşvik eder. İnovatif örgütler her 
zaman yeni fikirleri ve bilgileri paylaşır. Onlar her zaman öğren-
meye eğilimlidir. 

• İnovatif örgütler büyüme, gelişme ve mesleki çeşitlilik için çalışa-
na özgürlük vermenin yanında keşif, öğrenme, kişisel gelişim ve 
stratejik değişim konusunda işbirliğini teşvik ederler. 

Ülkenin sahip olduğu inovasyon gücü, ülkenin refah seviyesinin 
artmasını sağlar. Böylelikle vatandaşlara sunulan sağlık, eğitim, ulaşım 
vb. hizmetlerde önemli gelişmeler yaşanır ve bireylerin yaşam kalitele-
ri yükselir. İnovasyon, geleceği şekillendirmektedir. Bunu yaparken de 
her aşamasında faydayı, etkinliği, verimliliği beraberinde getirmektedir. 
Organizasyonlar artık alışılagelmiş yönetim düşüncelerini bir kenara bı-
rakıp, organizasyonun ve çalışanlarının yenilik becerisini geliştirmeye 
yönelik çalışmalarda bulunmalılardır (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014).

10. HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE ÖNEMİ 
İnovasyon, son yıllarda hemşirelik alanında da önemsenen bir kav-

ram haline gelmiştir. Sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı sağlık ba-
kım sistemi içinde hemşirelik mesleğinde de teknolojik ve bilimsel ge-
lişmelere bağlı olarak hızlı bir inovasyon süreci yaşanmaktadır. Hem-
şireliğe yönelik inovasyon kavramı, sağlık bakım hizmetlerinde yeni 
yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği, yeni 
fikirlerin (yöntem, hizmet türü vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürül-
düğü bir süreç olarak tanımlanabilir (ICN, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve 
Altuntaş, 2014). 

Temel insan haklarından biri olan “sağlıklı olmak” hakkının karşı-
lanmasında her düzeyde (sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi ve 
bakımı ve rehabilitasyonu) yer alan hemşireler bilimsel, teknolojik, eko-
nomik, sosyal ve toplumsal değişikliklere ve gelişmelere paralel olarak 
kendilerini yenilemek durumundadırlar.  ICN’ nin 2009 yılındaki “Hem-
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şirelik Bakımında İnovasyon” temasına göre, hemşirelik uygulamala-
rında sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin 
tanımlanması ve önlenmesi, sağlığı geliştirici davranışların artırılması, 
bakımın daha nitelikli verilebilmesi için yeni bilgilerin/yöntemlerin/
hizmetlerin bulunmasında inovasyonun önemli rolü vardır. Hemşireler, 
sağlık sistemi içerisinde bakım gibi oldukça önemli ve karmaşık bir hiz-
meti verirken, verdikleri hizmeti sürekli gözden geçirerek uygun ve et-
kin olup olmadığını sorgulama, bununla birlikte hizmetin nasıl ve hangi 
yollarla daha etkin, kaliteli ve maliyet etkili verilebileceğini araştırma 
sorumluluğunu da taşımaktadırlar. Bu sorumluluğu yerine getirmeleri 
için hemşirelerin yenilikçi olmaları, yeniliği başlatmaları ve sürdürme-
leri gerekmektedir (ICN, 2019).

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale, 1800’lü 
yıllarda, “Daha yaşanılası bir dünya; böyle bir dünya bize bağışlanma-
yacak, o halde hiç duraksamadan bu dünyayı oluşturmak için çalışalım. 
Yaşama uymak yerine onu değiştirmeliyiz.” diyerek değişimin gerek-
liliğine ve kaçınılmazlığına dikkat çekmiştir. Florence Nightingale’ in 
bu düşüncesi hemşirelikte inovasyonun varlığının hissedildiği ilk olay 
olarak kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda Florence Nightinga-
le’in doğumu takiben kadınlarda görülen puerperal ateşin ortamla olan 
ilişkisini bulması hemşirelik alanındaki inovasyonun ilk örneklerinden 
biridir. Florence Nightingale’in bu yenilikçi düşüncesi, pek çok kadının 
hayatının kurtulmasını sağlamıştır (ICN, 2019; Sarıoğlu ve Altuntaş, 
2014; Arslan ve Şener, 2012). 

Daha sonraki yıllarda hemşirelikte inovasyonun önemi konusunda 
farkındalığın artmasıyla hemşirelik alanındaki inovatif gelişmeler de 
hem dünyada hem de Türkiye’de artmıştır. Bu gelişmelerden biri 1980’li 
yıllarda Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)’nin, hemşirelik eğitimi 
müfredatlarının yeniden yapılandırılması için çalışmalara başlamasıdır. 
Bu çalışmalarda hemşirelik eğitimcilerinin, eğitimde inovatif tekniklere 
daha fazla önem vermeleri gerektiği vurgulanmıştır (Çetin, 2017; Sarıoğ-
lu ve Altuntaş, 2014).

Hemşirelik alanında inovasyonu destekleyen bir başka gelişme ise 
ICN’ nin 2009 temasını “Bakımın kaliteli olması için, toplumlara kalite-
li hizmet sunulabilmesi için: Hemşirelik Bakımında İnovasyon” olarak 
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belirlemesidir. ICN, 2010 yılından itibaren “Ulusal Hemşire Birliği İno-
vasyon Ödülü” nün çalışmalarında yaratıcılık özelliklerine sahip hemşi-
relere verilmesini kararlaştırmıştır (ICN, 2019). 

Hemşirelikte inovasyona bir başka örnek ise, Raymond Chan ta-
rafından Royal Brisbane ve Kadın Hastanesi Kanser Bakım Hizmetleri 
Bölümü’nde uygulanan oryantasyon programıdır. Bu programda hasta 
ve ailelerine, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve diğer destek 
hizmet elemanlarından oluşan bir ekip tarafından 90 dakikalık bir or-
yantasyon programı düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 
eğitim sonrasında bireylerde stres ve anksiyetenin azaldığı görülmüştür. 
Philadelphia, Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim üyesi bir hemşire 
olan Doç. Dr. Martha A. Q. Curley ise hem hemşirelik bakımında hem 
de hemşirelik sürecinde etkili olan inovatif bir program dizayn etmiştir. 
Boston Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ve Kardiyovasküler Hemşirelik 
Programı kapsamında kritik derecedeki hasta bebekler, çocuklar ve aile-
lerinin bakımı/ klinik yönetimi konusunda yaptığı bu çalışma ile ulusla-
rarası ün kazanmıştır. “Yoğun Bakım Sinerji Modeli” olarak isimlendiri-
len bu çalışma; pediatrik yoğun bakımdaki hastaların ailelerinin ihtiyaç-
larının desteklenmesi, klinisyen hemşirelerin hastaların durumlarını ve 
risklerini daha iyi değerlendirebilmesi için ölçek geliştirme çalışmaları 
ile kritik durumdaki çocuk hastaların bakımı için yeni bilgiler oluştur-
mak üzere çok yönlü klinik deneyleri kapsamaktadır (Herdman, 2009). 

Bu örneklere ek olarak ülkemizde de son yıllarda bu konu ile ilgili 
bilimsel toplantılar sıkça yapılmakta ve konuya daha fazla dikkat çe-
kilmektedir. 2009’da “4. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçilik Kongre-
si”, 2013’de “Hemşirelikte İnovatif Yaklaşımlar Sempozyumu” 2018 ve 
2019’da “Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi” bu toplantı-
lardan bazılarıdır. 

Son yıllarda uygulamaların kanıta dayalı olması, bilginin beceriye 
dönüştürülebilmesi için öğrencilerin simülasyon tekniği ile eğitilmesi, 
hasta bakımında standardizasyonun sağlanmaya çalışılması ve akredi-
tasyon çalışmalarındaki artış vb. gelişmeler hemşirelik alanındaki ino-
vasyon çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir (ICN, 2019; Çetin, 2017; 
Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 
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Tüm dünyada hemşirelik eğitim kurumları gelecekteki nitelikli in-
san gücü ihtiyacını karşılayabilmek için inovatif stratejiler uygulayarak 
eğitim kapasitelerini genişletmekte ve inovatif hemşireler yetiştirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu eğitim kurumlarından mezun olan ve çalışmaya 
başlayan hemşirelerin çalıştıkları alanda inovasyonu başlatabilmeleri ve 
sürdürebilmeleri için de yöneticileri tarafından desteklenmeleri gerek-
mektedir. Bunun için yönetici hemşireler hem mesleki hem de kurumsal 
olarak belirledikleri vizyon çerçevesinde stratejik planlar geliştirmeli ve 
hemşirelerin bu stratejik planlar doğrultusunda inovatif yaklaşımlarını 
desteklemelidir (Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Hemşirelikte inovasyon, kanıta dayalı uygulamaları destekleyen 
bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşireler ile sağlanabilmektedir. 
Ayrıca yeni fikirler üretebilmek ve sağlık alanında yapılan yenilikleri 
uygulamaya yansıtabilme konusunda değişim ajanı olabilmek yöneti-
ci hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en önemli adımlardır 
(ICN, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014). 

11. HEMŞİRELERİN İNOVATİF ROLLERİ 
Sağlık alanındaki tüm yenilikler de birey, aile ve toplumun sağlığı-

nın geliştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Ancak, hemşirelikte 
yapılan yenilikler, inovatif uygulamalar çoğu zaman ya hemşireler tara-
fından benimsenmediği ya da hizmet alanlar tarafından fark edilmediği 
için çok bilinmemektedir. 

Hemşirelerin, Hemşirelik Kanunu’ nda belirtildiği gibi bakım süre-
cini kanıta dayalı olarak planlaması, uygulaması ve değerlendirebilmesi 
için yenilikleri takip etmesi, benimsemesi, inovatif girişimlerde bulun-
ması ve uygulamaya aktarması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz 
21. yüzyılda yaşanan toplumsal, bilimsel, teknolojik, ekonomik, siyasal 
vb. değişimler hemşirelerin rollerini genişletmekte ve zaman zaman da 
yeni roller üstlenmelerini zorunlu hale getirmektedir (Bekteş, 2019; Ter-
zioğlu, 2019; Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

Sağlık kuruluşlarında hemşireler hangi birimde hangi pozisyonda 
çalışırsa çalışsın inovasyon konusunda önemli roller üstlenmek duru-
mundadır. Yönetici hemşirelerin işe yeni başlayan meslektaşları arasın-
da yenilikçi bir bakış açısı ve uygulama alanı oluşturması için ayrı bir 
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sorumluluğu vardır. Ayrıca yönetici hemşirelerin inovasyon için gerek-
li farkındalığı yaratma, inovasyonu teşvik eden bir çalışma atmosferi 
oluşturma gibi görevleri de vardır. Hemşirelerin ve özellikle de yönetici 
hemşirelerin etkili bir inovasyon sürecindeki diğer rolleri şöyle sırala-
nabilir; 

	Yeniliğe açık olmalıdırlar. 
	Ortaya çıkan inovasyonu sorgulayıcı olmalıdırlar ve çalışma 

alanlarına nasıl yansıtacaklarını düşünmelidirler 
	Kendi mesleki uygulamalarında problemli alanlarda ne tür ino-

vasyonlar yapabileceklerini düşünmelidirler. 
	Var olan uygulamaları nasıl geliştireceklerini düşünmelidirler. 
	Özellikle inovatif girişimleri, fikirleri bulunan hemşireleri des-

teklemeli hatta başarılı olanları ödüllendirmelidirler. 
	Mesleki ve kişisel olarak gelişmelerine fırsat tanımalıdırlar 
	Projeler üretmelerini desteklemelidirler. 
	Hemşirelerin yaratıcı fikirlerine değer vermeli ve desteklemeli-

dirler. 
	Hemşirelerin inovasyon konusunda özgüvenlerini geliştirmeli-

dirler. 
	İnovasyonları kurumda kullanarak sonuçlarının örnek olması 

açısından gözle görünür hale getirilmelidirler. 
	Hem hemşirelere hem de diğer meslek üyelerine inovasyon ko-

nusunda liderlik yapmalıdırlar. 
	Hemşirelerin inovatif fikirlerini üst yönetime iletebileceği bir 

platform oluşturmalılardır. 
	İnovasyon sürecinde hemşireleri motive etmelidirler (ICN, 2019; 

Çetin, 2017; Sarıoğlu ve Altuntaş, 2014).

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelerin inovasyona yönelik düşüncelerini uygulamaya koy-
maları inovasyonun geliştirilmesinde ve yaygınlaşmasında oldukça 
önemlidir.  Ayrıca hemşirelerin inovatif ürün ya da hizmetleri geliştir-
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meleri ve kullanmaları, bakım kalitesinin artmasına ve sağlık bakım ma-
liyetinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Hemşirelerin yenilikçi düşün-
celerinin desteklenmesi, motivasyonlarının arttırılması ve geliştirdikleri 
ürün ya da hizmeti sunabilmesi için olanakların tanınması önemlidir. 
Hemşirelere inovasyona yönelik eğitimlerin verilmesi, inovatif dü-
şüncelerini destekleyen uygun ödül sistemlerinin geliştirilmesi, eğitim 
programlarında inovasyona yönlendirecek derslerin verilmesi, geliştir-
dikleri ürün ya da hizmetleri ticari bir ürüne dönüştürebilmeleri, yasal 
süreçlerle ilgili yol gösterilmesi ve görev aldığı kurumlarca destek veril-
mesi önerilmektedir.
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HEMŞİRE PERSPEKTİFİNDEN HİPERTANSİYON RİSK 
FAKTÖRLERİNDEN BİRİ: KADIN OLMAK

Gürcan ARSLAN
Dr, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

Bölümü, İç Hastalıkları ABD, Sivas / Türkiye
Öz: Hipertansiyon tüm dünya ülkelerinde yaygın ve üzerinde du-

rulması gereken, toplum sağlığını en çok tehdit eden, yüksek oranda 
morbitide ve mortaliteye yol açan kronik hastalıkların başında gelmek-
tedir (Onat ve diğ, 2015). Cinsiyet ile kan basıncı düzeyi arasındaki fark-
lılıklar adölesan dönemle birlikte ortaya çıkmaktadır (Himmelmann ve 
diğ, 1994). Buna karşın cinsiyetler arasındaki kan basıncı farklıklarının 
nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte östrojeninin genç ve orta yaş-
lı kadınlarda kan basıncını düşürücü etkisi olduğu ve yaşam döngüsü 
içinde cinsiyet hormon seviyelerindeki değişimin kan basıncıdaki dal-
galanmalara neden olabileceği belirtilmektedir (Burt, 1988). Kadınlar-
da hipertansiyona neden olan faktörler sıralandığında; yaş, kilo, gene-
tik yatkınlığın yanı sıra başka nedenlerde bulunmaktadır. Preeklampsi 
bunlardan biridir. Preeklampsi olan bir kadınların preeklampsi olmayan 
kadınlara göre ileriki zamanlarda hipertansiyon riski dört kat artarken, 
kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ise iki kat arttığı tespit edilmiştir 
(Dubey,2002; Tan ve diğ, 2010). Bir diğer etken, oral kontraseptif (OKS) 
ilaç kullanımıdır. OKS ilaçlarının; sistolik kan basıncı (SKB) değerinde 
ortalama 10 mmHg, diastolik kan basıncı (DKB) değerinde ortalama 6 
mmHg yükselmeye neden olduğu dikkati çekmektedir (Yang ve Reckel-
hoff,2011). 

Kadınların hipertansiyon konusundaki bu riskleri, hemşireler tara-
fından ayrıca incelenmelidir. Bu nedenle hemşireler, kadınların yaşam 
şekli değişikliğine uyum sağlamada karşılaştıkları zorlukları belirleme-
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li; değer yargıları ve sağlık inanışlarının farkında olmalıdır (Alkan ve 
Enç, 2013). Belirlenen engellerin olası çözümleri ile birlikte tartışılması 
kadınların önerilen girişimlere uyum sağlaya bilmesi için hemşireler ki-
lit noktada yer almaktadır (Mosca ve diğ, 2011).

GİRİŞ

Dünya genelinde yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden 
olan hastalıklar arasında KVH ilk sıralarda yer almaktadır (American 
Heart Association. High Blood Pressure, 2013). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Kronik Hastalıklar raporuna göre dünyadaki ölümlerin %30’u 
(17.3 milyon) KVH’lara bağlı olmuştur. Bu ölümlerin 7.3 milyonu koro-
ner kalp hastalığı, 6.2 milyonu inme ve 9.4 milyonu ise hipertansiyona 
bağlı olduğu saptanmıştır (URL 1, 2016). Bu nedenle hipertansiyon tüm 
dünya ülkelerinde yaygın ve üzerinde durulması gereken, toplum sağ-
lığını en çok tehdit eden, yüksek oranda morbitide ve mortaliteye yol 
açan kronik hastalıkların başında gelmektedir (American Heart Associ-
ation. High Blood Pressure, 2013; URL 1, 2016).  

1. HİPERTANSİYONUN TANIMI ve SINIFLANDIRILMASI
Hipertansiyonun güncellenmiş tanımı ve sınıflandırması Avrupa 

Hipertansiyon Topluluğu (European Society of Hypertension, ESH) 
(American Heart Association. High Blood Pressure, 2013) ve Avrupa 
Kardiyoloji Topluluğu (European Society of Cardiology, ESC) tarafın-
dan 2013 yılında yayınlanan kılavuzlarda sunulmuştur. Bu kılavuzlara 
göre, sistemik arteriyel basınçta kronik yüksekliğin var olması ile SKB 
140 mmHg ve/veya DKB 90 mmHg ve üstü olması hipertansiyon olarak 
tanımlanır (URL 2, 2013).

Hipertansiyonu Önleme, Belirleme; Değerlendirme ve Tedavi Ulu-
sal Komitesi (Joint National

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 
of High Blood Pressure, JNC) tarafından hazırlanan ve Amerikan Kalp 
Birliği (America Herat Association, AHA) tarafından da kullanılan kıla-
vuzda hipertansiyonun sınıflandırılması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir 
(Tablo 1) (American Heart Association. High Blood Pressure, 2013).
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Tablo 1. Erişkinlerde Kan Basıncı Sınıflandırılması (JNC)

Kategori                                      Sistolik                                            Diyastolik  
                                                    (mmHg)                                          (mmHg)

Normal Kan basıncı          < 120                                ve                     < 80
Prehipertansiyon 120-139                            veya                  80-89
Evre 1 Hipertansiyon 140-159             veya           90-99
Evre 2 Hipertansiyon ≥160             veya           ≥100

Hipertansif hastalarda dismetabolik risk faktörlerine ve subklinik 
organ hasarlarına oldukça fazla rastlanmaktadır (Onat ve diğ, 2015). Bu 
nedenle hipertansiyon tanı ve tedavisinin değerlendirilmesinde toplam 
kardiyovasküler risk faktörlerinin belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır 
(World Health Statistics, 2016).

Hipertansiyon, KVH için önemli bir risk faktörüdür (Onat ve diğ, 
2015). Dünyada hipertansiyon prevalansı incelendiğinde yaklaşık 972 
milyon hipertansif birey olduğu ve 2025 yılında yaklaşık 1.56 milyar 
kişinin hipertansif olacağı bildirilmektedir (Mansia ve diğ, 2013). Ülke-
mizde hipertansiyon prevalansının incelendiği çalışmaların birinde,  hi-
pertansiyonun 30 yaş üzeri erişkinlerde %33.7 olduğu yaşın ilerlemesi 
ile kan basıncı değerlerinde artış saptandığı ifade edilmiştir (Onat ve 
diğ, 2015). Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT)’nın veri-
lerine göre ise araştırmaya katılanların %32.2’sinin daha önce kan ba-
sıncını hiç ölçtürmediği, hipertansif bireylerden ise sadece %40.7’sinin 
kan basıncındaki yüksekliğin farkında olduğu, toplumda hipertansiyon 
prevalansının %31.8 ve kadınlarda %36.1, erkeklerde ise %27.5 olarak 
belirlenmiştir  (Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kont-
rol Programı, 2015).

2. HİPERTANSİYONDA TANI YÖNTEMLERİ

Hipertansiyon tedavisinin etkin olabilmesi doğru tanılamanın ya-
pılması ile mümkündür. Hasta değerlendirilirken yaşam şekli, ailesinde 
kardiyovasküler hastalığı bulunan bireylerin varlığı, hedef organ hasarı 
gibi konularda detaylı değerlendirmenin yapılması gerekmektedir 
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Hipertansiyon tanı aşamasında; öykü alma, tekrarlayan kan basıncı 
ölçümleri, fizik ve laboratuvar muayenesi ile belirlenirken aile öyküsü 
göz ardı edilmemelidir (American Heart Association. High Blood Pres-
sure, 2013; URL 1, 2016). 

3. İPERTANSİYONDA TEDAVİ 

Hipertansiyon kronik bir hastalık olduğu için tedavisinde temel 
hedef, meydana gelebilecek komplikasyonları en aza indirmektir. Hi-
pertansiyon serebrovasküler, kardiyovasküler ve nefrotik sistemde bir-
çok komplikasyona neden olduğu için erken teşhisle etkin bir şeklide 
tedavi edilmeli ve kontrol altına alınmalıdır. Kan basıncının normal sı-
nırlar içerisinde sürdürülmesi ile böbrek yetersizliği ve KVH’lara bağlı 
ölümler azalmaktadır (Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme 
ve Kontrol Programı, 2015, American Heart Association. High Blood 
Pressure, 2013; URL 1, 2016). Hipertansiyonu tedavi edebilmek ve önle-
yebilmek ve için ilk olarak farkındalığın oluşturulması gerekmektedir. 
Türkiye’de hipertansiyon ölüm risk faktörleri arasında üçüncü sırada 
yer almaktadır. TEKHARF verilerine göre, ülkemizde yaklaşık 11 mil-
yon hipertansiyon hastası olmasına karşın, hipertansiyonda farkındalık 
% 40, tedavi alma % 31, kontrol oranı ise % 8 ve antihipertansif tedavi 
almakta olanlarda kontrol oranı ise % 20’dir (URL 1, 2016). Konik has-
talıkların tedavi sürecinde en sık rastlanan sorunlardan olan tedaviye 
uyumsuzluk ve bilgi eksikliği hipertansiyon tedavisi alan hastalarda % 
75 dolaylarındadır (Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve 
Kontrol Programı, 2015). Tüm bu veriler doğrultusunda toplum sağlığı 
açısından erişkin bireyin KB evresine bakılmaksızın uygun yaşam tarzı 
değişikliği önerilmelidir (URL 1, 2016).  Hipertansif hastalarda ilaç te-
davisine başlamak için ise KB değeri ile bireyin yaşamında devam eden 
risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar dikkate alınmalıdır. Bireye tedavi 
sürecinde verilecek olan hemşirelik bakımında hipertansiyonun kronik 
bir hastalık olduğu ve kronik hastalıklara özgü tedaviye uyum sürecinin 
yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Türkiye Kalp ve Damar 
Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, 2015).
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4. CİNSİYETİN HİPERTANSİYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Cinsiyet ile kan basıncı düzeyi arasındaki farklılıklar adölesan dö-
nemle birlikte ortaya çıkmaktadır (Himmelmann ve diğ, 1994). Buna 
karşın cinsiyetler arasındaki kan basıncı farklıklarının nedeni tam ola-
rak bilinmemekle birlikte östrojeninin genç ve orta yaşlı kadınlarda 
kan basıncını düşürücü etkisi olduğu ve yaşam döngüsü içinde cinsi-
yet hormon seviyelerindeki değişimin kan basıncıdaki dalgalanmalara 
neden olabileceği belirtilmektedir (Burt,1988). Erişkin dönemle birlikte 
cinsiyete özgü kan basıncı değerleri arasındaki fark açılmaktadır (Kot-
chen ve diğ, 1982). Roger ve diğ.  (2011) yaptığı çalışmada; kadınlarda 
hipertansiyon riski premenopozal dönemde aynı yaş grubuna ait erkek-
lere göre daha düşük tespit edilmiş olup buna karşın menopozla birlikte 
bu durumun tam tersine döndüğü ve 65 -74 yaş arasındaki kadınların 
yarısından fazlasının (%58)  hipertansif olduğu saptanmıştır (Roger ve 
diğ, 2011).  Yapılan çalışmalarda, hemodinamik değişimlerin menstrual 
siklusta luteal fazdan foleküler faza kadar olan süreçlerdeki değişimler 
nedeni ile kan basıncında düşüşler oluşturduğu belirtilmektedir (Chap-
man, 1997; Dunne, 1991). Bazı çalışmalarda ise, bu görüşün tam tersi 
savunulmakta ve luteal fazda kan basıncının yükseldiği belirtilmektedir 
(Roger ve diğ, 2011; August ve diğ, 1990). Hamilelik döneminde hem 
östrojen hem de progesteron seviyesi hamilelik öncesine göre 50-100 
kat daha yüksek iken kan basıncı düzeyi düşmektedir (August ve diğ, 
1990). Longitudinal çalışmalar menopozda kan basıncının yükseldiğini 
belirtirken (Hjortland,1976; Mattehews, 1989), çaprazlama kesitsel yapı-
lan çalışmalarda SKB ve DKB özellikle post-menopozal kadınlarda pre-
menopoazal kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur (Staessen ve diğ, 
1989; Weiss, 1972). Postmenopozal kadınların premenopozal kadınlara 
göre kan basıncı dört kat daha yüksek saptanmıştır (August ve diğ, 1990 
). Yaş ve Beden Kütle İndeksi (BKİ)’den sonra postmenopozal dönemde 
olmak premeonopoz döneminde olmaya göre iki kat daha fazla hiper-
tansif olma riskini içerdiği saptanmıştır (Mansia ve diğ, 2013). Menopoz 
döneminde kan basıncının yükselmesine katkı sağlayan, hormonların 
seviyesindeki değişimlere ek olarak bazı çalışmalar, menopoz sürecinde 
kadınların kilo artışının ve fiziksel aktivitelerinin azalmasının çok önem-
li etkileri beraberinde getirdiğini vurgulamaktadır (Roger ve diğ, 2011; 
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Tan ve diğ, 2010). Günümüzde menopozun olumsuz etkilerine dair tam 
olarak bir çözüm bulunmamakla birlikte, yumurtalıklardan salgılanan 
östrojenin menopoz sonrasındaki kan basıncını yükseltmede önemli 
bir rol oynadığı temel neden olarak kabul görmektedir (Mansia ve diğ, 
2013). Yapılan bir çalışmaya göre, östrojen endometriumu desteklerken 
vazodilatasyona neden olduğu belirlenmiştir (Liberman ve diğ, 1994). 
Endometriumun kan basıncı üzerine etkisini destekler nitelikte olan 
Finlandiya’da aynı yaş grubuna ait kadınların katıldığı bir çalışmada, 
histerektomi operasyonu geçiren kadınların kan basıncının histerektomi 
operasyonu olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu ça-
lışma sonucuna göre, östrojenin postmenopozal dönemdeki kan basıncı 
yükselmesinde etkili olduğu söylenebilir (Luoto ve diğ,1995). 

Ayrıca hipertansiyon kalp yetmezliği ve miyokard infarktüsü geli-
şimine katkıda bulunmaktadır (Bui ve diğ, 2011; Lloyd- Jones ve diğ, 
2010).  Hipertansiyonun ileriki dönmelerde KVH gelişimine olan etki-
sinin araştırıldığı bir çalışmada hipertansif kadınlarda erkeklere göre 
KVH gelişme riskinin daha fazla olduğu ve kalp yetmezliği tanısı alan 
kadınların %69’unun hipertansif olduğu saptanmıştır (Mosterd ve diğ, 
1999, Levy ve diğ, 1996). Bununla birlikte hipertansiyon tedavisi ile kan 
basıncı kontrolünün yapılabilmesi kalp yetmezliği gelişimini %50 ora-
nında azaltmaktadır (Chapman ve diğ, 1997; Psaty ve diğ, 1997)

Kadın sağılığını geliştirmek ve risk faktörlerinin belirlenmesi için ya-
pılan uluslararası ölçekli çalışmalarda hipertansiyona neden olabilecek 
faktörler değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre; düşük 
sosyoekonomik durum, KVH öyküsü, KVH gelişimine katkı sağlayan 
fazla kilolu/obez olmak ve sedanter yaşamın önde gelen risk faktörleri 
olduğu vurgulanmıştır (Wassertheil- Smoller ve diğ, 2000).   

5. KADINLARDA HİPERTANSİYONUN GELİŞME 
MEKANİZMASI

Kan basıncının kadınlarda ve erkeklerde farklı mekanizmalardan 
etkilendiği buna karşın bu mekanizmaların işlevselliği tam olarak açık-
lanamamıştır. Bununla birlikte seks hormonları, renin-anjiotensin aldes-
teron sistemi (RAAS), oksidatif stres gibi birkaç mekanizma ile açıklan-
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maya çalışılmaktadır (Nuzzo ve diğ, 2010; Reckelhoff, 2001). Menopoz 
dönemi ile kadınlarda çok önemli olan bazı hormonların seviyelerinde 
değişimler olmaktadır. Estradiol, östrojen ve progesteron önemli olan 
hormonlardan bazılarıdır. Östrojen ve progesteron oksidatif ve infala-
matuar hasardan damar yapısını koruyarak KVH engellediği savunul-
maktadır (Dubey ve diğ, 2002). Östrojenin damar yapısına olan bu et-
kisinden dolayı,  kadınların erkeklere göre 10 ila 15 yıl arasında daha 
geç KVH tanısı aldığı yorumu yapılmaktadır (Oparil, 2009). Östrojen 
anjiotensin seviyesini artırırken renin düzeyini azaltarak aldesteron üre-
timini aktive etmekte ve tüm bunlarla birlikte RAAS’in aktive olmasını 
sağlayarak endotelyal fonksiyonları harekete geçirmektedir (Fischer ve 
diğ, 2002). Premenopozal hipertansif kadınların nabız, kan basıncı ve 
kardiyak output hızı aynı yaştaki erkeklere göre daha yüksek bulun-
muştur (Lewis, 1996). Hormonların damar endotelindeki etkilerinden 
dolayı menopoz sürecindeki kadınlara bazı uzmanalar tarafından hor-
mon replasman tedavisi önerilmektedir (Matthews ve diğ, 1989; Liber-
man ve diğ, 1994). Hormon replasman tedavisini konu alan randomize 
kontrollü çalışmalarda; menopoz süreci ile uygulanmaya başlayan hor-
mon replasman tedavisinin herhangi bir KVH riskinden korumadığı ve 
kadınların genel sağlık durumlarını olumsuz etkilediği belirlenmiştir 
(Rossouw ve diğ, 2002, Yang ve Reckelhoff, 2011).  Buna karşın kadın 
sağlığı üzerine yapılan diğer çalışmalarda, erken yaşta menopoza giren 
kadınlara ilk olarak uygulanan hormon replasman tedavisinin KVH ris-
kini azaltma konusunda etkili olduğu savunulmaktadır (Oparil, 2006; 
Wassertheil-Smoller ve diğ, 2000). Çalışmaların bu faklı sonuçları doğ-
rultusunda ortak bir kanıya varmanın oldukça zor olduğu söylenebilir. 
Bu nedenle hormon replasman tedavisi ve KVH riski arasındaki ilişkiyi 
değerlendiren çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Epidemiyolojik ya da deneysel yapılan çalışmalarda görülüyor ki; 
androjen hormonlar kan basıncı üzerinde etkili mekanizmalara sahipler.  
Bu mekanizmalar gerek endotelyal cevap oluşturarak gerekse oskidatif 
stres ile yağ oranını artırarak kan basıncı üzerinde değişimlere neden 
olabilmektedir (Reckelhoff, 2001, Janssen ve diğ, 2010).  

Schunkert ve diğerleri tarafından kan basıncını kontrol eden meka-
nizmalardan biri olan RAAS’in cinsiyetler arasında farklı etki mekaniz-
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maları oluşturduğu ifade edilmektedir (Schunkert ve diğ, 1997).  Esansi-
yel hipertansiyon tanısı almış kadınların plazma renin düzeyleri, erkek 
ve normotansif kadınlardan daha düşük düzeyde bulunmuştur (Janssen 
ve diğerleri, 2010; Schunkert ve diğ, 1997). 

Cinsiyete özgü hormonların vasküler yanıt üzerine etkisi incelen-
diğinde;  farklı bir anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizminin 
yalnızca kadınlarda bulunduğu ve kan basıncı üzerinde etkili olduğu 
saptanmıştır (Yang ve Reckelhoff, 2011; Rossouw, 2002) . Bu konu hak-
kında diğer bir hipotezde, cinsiyete özgü olan bir genin kan basıncı üze-
rinde yaptığı etki ile hipertansiyona yatkınlığı artırdığı ifade edilmekte-
dir (Oparil, 2009). 

Menopoz sonrasında oksidatif stresin artması dolaylı olarak sodyu-
mun böbreklerden emilimini ve vazokonstruksiyonu artırarak hipertan-
siyona zemin hazırlamaktadır (Nuzzo ve diğ, 2010; Mortensen ve diğ, 
1990). 

Postmenopozal dönemdeki kadınlarda aynı yaş grubundaki erkek-
lere göre obezite ve fazla kilolu olma oranı daha fazladır. Bu durum ka-
dınların erkeklere göre hipertansiyon olasılığını artırmaktadır (Oparil, 
2009).  Obezitenin kan basıncı üzerine olumsuz etkisi uzun süredir en 
fazla tartışılan konulardan biridir. Bu durumla birlikte göz önünde bu-
lundurulması gereken diğer konuların; sempatik aktivite, RAAS, insülin 
ve leptin direnci artışının olması gerektiği uzmanlar tarafından belirtil-
mektedir. Kan basıncı üzerinde etkili olan tüm bu faktörleri dengede 
tutabilmek için egzersiz ve kilo kontrolü oldukça etkilidir. Kadınların 
egzersiz ve kilo kontrolü konusunda hem bireysel hem de toplumsal 
anlamda farkındalıkları artmaya başlamıştır (Gudmundsdottir ve diğ, 
2012).  

Kan basıncı ve kalp atım hızını etkileyen bir diğer mekanizma baro-
reseptör refleksidir (Nuzzo, 2010). Yapılan araştırmalara göre; ister hi-
pertansif ister normotansif kadınlarda strese karşı oluşturulan kardiyo-
vasküler cevap erkelere göre daha indirgenmiş düzeydir (Nuzzo, 2010; 
Cheung ve Cheung, 2012; Mansia ve diğ, 2012). Hipertansif kadınlarda 
baroreseptörlerin SKB üzerinde meydana getirdiği etki oldukça belirgin 
olduğundan bu durumun kadınların hipertansiyon gelişimine katkı sağ-
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layabileceği düşünülmektedir (Cheung ve Cheung, 2012).  Bazı çalışma-
larda arteriyal kan basıncını etkileyen temel faktörün cinsiyet hormon-
ları olduğu ve bu hormonların kan basıncını artırırken kompensatuvar 
mekanizma olarak ilk önce kalp atım hızında düşüşlere neden olduğu 
bilenmektedir. Bu nedenle özellikle hipertansif kadınların kalp atım hız-
larının düşük olduğu dikkati çekmektedir (Mansia ve diğ, 2012).  

6. KADINLARDA HİPERTANSİYON KARDİYOVAKSÜLER 
HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLAR MI?

Kadınların kalp hastalığını önemseme konusunda erkeklere göre 
daha duyarlı olduklarının bilinmesinin yanı sıra, Mosca ve diğ, tarafın-
dan yapılan çalışmada her üç kadından birinin KVH açısından risk al-
tında olduğu belirlenmiştir ( Mosca ve diğ, 2011 ). KVH açısından risk 
faktörü oluşturan sigara kullanmak ve obez olmak gibi durumlar yaşam 
tarzı değişimleri ile kontrol altına alınabilmesine karşın, cinsiyet ve ge-
netik yatkınlık için yapılabilecekler sınırlıdır. Bireyler KVH oluşturabi-
lecek davranış ve alışkanlıklardan uzak durarak, bu konularda eğitim 
almaları farkındalık oluşturabilir ve hastalıkların gelişmesini engelleye-
bilir (American Heart Association. High Blood Pressure, 2013).

 Kadınların KVH risklerine ilişkin bilgi düzeylerinin ve farkındalık-
larının değerlendirildiği bir çalışmada, kadınların kalp hastalığı hakkın-
da bilgi düzeylerinin yüksek olmasına karşın,  KVH açısından yüksek 
risk grubunda olanların sonuçları kabul etmede direnç gösterdikleri ve 
çalışmaların sonuçlarını hatalı buldukları belirlenmiştir (Fischer, 2002).

Dünya genelinde ülkeler 2020 yılına dair toplumları için sağlık ko-
nusunda bazı hedefler belirlemektedirler.  Bu hedefler içerisinde var olan 
temel unsurlardan biride kalp ve damar sağlığının korunmasıdır. Kalp 
sağılığı açısından özellikle risk gruplarının belirlenmesi ve bu gruplara 
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması önceliklidir.  Kalp sağ-
lığı risk grupları içerisinde yer alan 55 yaş ve üzerindeki sosyoekonomik 
düzeyi düşük, sağlık güvencesi olmayan kadınların kalp sağlığı konu-
sunda gözden kaçabileceği düşünülmektedir.  Bu yaş grubuna ait ka-
dınlara sigara-alkol kullanımı, meyve ve sebze tüketiminin önemi, diyet, 
kan kolesterolü ve kan basıncı kontrolü konularında eğitimler verilme-
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si planlanmaktadır. Bu konularda daha önce eğitimler düzenlenmiş ve 
eğitimlere katılanlar arasında, KVH’ın değiştirilebilir risk faktörlerinin 
azaltılması konusunda başarılı sonuçlar elde edilmiş ve yüksek risk gru-
bundaki kadınlara yönelik eğitimin KVH önlemeye yardımcı olabileceği 
görülmüştür ( Onat ve diğ, 2015; Cheung ve Cheung, 2012).

Hipertansiyon, KVH risk faktörlerinin başında yer almakta ve ka-
dınlarda özellikle KVH ile ilişikli risk faktörleri bulunmaktadır. KVH 
risk düzeyini artıran durumlardan biri preeklampsidir. Preeklampsi 
olan bir kadının olmayan kadına göre ileriki zamanlarda hipertansiyon 
riski dört kat artarken, KVH riski ise iki kat arttığı tespit edilmiştir (Du-
bey, 2002; Tan ve diğ, 2010). Ayrıca preeklampsi sonraki dönemlerde 
böbrek yetmezliği riskini düşük oranlarda da olsa artırmaktadır (Dubey, 
2002).  Gebelik sürecinde hipertansiyon sorunu yaşanması ile düşük do-
ğum ağırlıklı bebeklerin doğması arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(Levy, 1996; Mansia ve diğ, 2013). Hipertansiyonun gebelik sürecinde 
kadınların ve bebeklerin sağlığını olumsuz etkileyerek gelecek nesille-
rin KVH’lara yatkınlığını etkileyebileceği ifade edilmektedir (Bui ve diğ, 
2011; Lloyd-Jones,2010) 

Esansiyel hipertansiyonda KVH ve böbrek hastalıkları riski açısın-
dan değerlendirme yapmada en önemli belirleyici mikroalbuminüridir 
(European Society of Hypertension and European Society of Cardiology, 
2003). Albümin seviyesi kan basıncı ile ilişkilidir (Lloyd-Jones, 2010). Ay-
rıca, KVH riski oluşturabilecek olan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) 
ve Romatoid Artrit (RA) gibi otoimmün hastalıklar bulunmaktadır. Kan 
viskozitesi sol ventriküler hipertrofi ve kan basıncı ile doğrudan ilişkili 
olup KVH oluşturabilmektedir (Wassertheil-Smoller, 2000; Reckelhoff, 
2001). Kadınların menopoz öncesi ya da sonrası kan viskozitesi erkek-
lere göre daha düşüktür. Buna karşın stres durumlarında kadınlarda ve 
erkelerde farklı oranlarda bile olsa kan viskozitesi artış göstermektedir. 
Artan kan viskozitesi hipertansiyona zemin hazırlamaktadır (Levy ve 
diğ, 1996).   

Birçok çalışma göstermektedir ki; sol ventrikülün sistolik ve dias-
tolik fonksiyonları cinsiyete göre değişim göstermektedir (Aurigemma 
ve Gaasch 1995; Reckelhoff, 2000; Wassertheil-Smoller, 2000; Nuzzo, 
2010) Cinsiyete özgü olarak kardiyak outputun değişimi ve adaptasyo-
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nu tam olarak anlaşılamamıştır. Deney hayvanları ile yapılan bir çalış-
mada myokardiyal hipertrofinin östrojen hormonu ile ilişkisi saptanır-
ken testosteron ile aynı ilişki belirlenememiştir (Nuzzo, 2010). Gredts 
ve diğ, (2001)  tarafından yapılan çalışmada kadınların sol ventrikül 
fonksiyonlarının erkeklere göre daha iyi olduğu belirlenmiştir (Gerdts 
ve diğ, 2001). Obez kadınlarda hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisi 
oluşturmaya daha yatkındır (Gerdts ve diğ, 2001).  Yaşamın ilk yılla-
rından itibaren kadınlarda sol ventrikül gelişimi erkelere göre farklıdır. 
Bu nedenle erkeklerde meydana gelen hipertrofi tedavileri kadınların-
kine göre farklı hedefler içerebilir  (Janssen, 2010).  Son zamanlarda ge-
niş ölçekli yapılan hipertansiyon çalışmalarında mikroalbüminürinin 
erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğü ve albümin düzeyinin 
kadınlar tarafından tolerasyonun yeterli ölçüde olduğu tespit edilmiştir 
(Romundstad ve diğ, 2003). 

7. ORAL KONTRASEPTİFLERİN KAN BASINCI ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Oral kontraseptif (OKS) ilaçlar,  doğum kontrol yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. Östrojen hormonun dışarıdan takviye edilmesi ile 
hormon replasman tedavisine benzer bir işleyişe sahiptir.  Östrojen hor-
monun takviye edilmesi beraberinde damar endotel yapısında bazı de-
ğişimlere neden olarak hipertansiyon gelişmesini tetikleyebilir. Yapılan 
literatür incelemesinde 24 yıllık veriler değerlendirildiğinde, bir kadının 
yaşamı boyunca çok kısa bir zaman diliminde de olsa OKS ilaç kullanımı 
sürecinde SKB ve DKB değerlerinin normalin üzerinde seyrettiği belir-
lenmiştir (Lloyd-Jones, 2010; Roger, 2011). OKS ilaçların kullanılan süre 
içerisinde kan basıncındaki değişimlerinin incelendiği çalışmalarda, 
kan basıncı ile östrojen ve progesteron seviyeleri doğru orantılı olarak 
yükselmiştir (Staessen ve diğ, 1989). Yapılan bu çalışmaya benzer olarak 
bir yıl boyunca OKS ilaç kullananların benzer oranda kan basınçlarında 
farklılık oluştuğu saptanmıştır (Chapman ve diğ, 1997). Kan basıncı ve 
OKS ilaçlar arasındaki korelasyonun incelendiği başka bir çalışmada; 
SKB değerinde ortalama 10 mmHg, DKB değerinde ortalama 6 mmHg 
yükselme dikkati çekmiştir (Yang ve Reckelhoff, 2011). 
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Doğum kontrol yöntemi olarak OKS ilaç kullanımının artmaya baş-
ladığı 1970’li yıllar ve sonrasında OKS ilaçların metabolizma üzerine et-
kileri araştırılmaya başlanmıştır. Kan basıncı ve OKS ilaçlar arasındaki 
korelasyonu inceleyen ilk çalışmalarda biri olan Royal’in araştırmasına 
göre; aynı yaş grubunda olan OKS ilaç kullanan kadınların kullanma-
yanlara göre iler ki yaşamlarında hipertansiyon gelişme riskinin 2-3 kat 
daha fazla olduğu hesaplanmıştır (Royal, 1974).  OKS ilaç kullanımı ile 
ilgili yapılan diğer çalışmalara bakıldığında; OKS ilaç kullanım süresi-
nin artması ile kan basıncının ve progesteron seviyesinin paralel olarak 
artış gösterdiği tespit edilmiştir (Royal,1974; Yang ve Reckelhoff, 2011). 
OKS ilaçlarının, kan basıncı üzerine olumsuz etkilerinin yanı sıra, kilo 
artışı, insülin direnci, plazma renin ve sodyum değerlerinde artış seviye-
si gibi etkenleri de beraberinde getirdiği göz ardı edilmemelidir  (Yang 
ve Reckelhoff, 2011).  Laboratuvar ortamında ratlar ile yapılan bir deney 
sonucuna göre OKS ilaç uygulanan ve hipertansif olan ratların ilaç son-
rasında plazmada ölçülen ACE ve ACE II seviyelerinin artış gösterdiği 
belirlenmiştir (Byrene ve diğ, 1994).  Bu bulgular doğrultusunda dışarı-
dan alınan progesteron hormonu hipertansiyon gelişimine ACE inhibi-
törlerine cevap olarak ortaya çıkmış olabileceği öngörülmektedir.  Fazla 
miktarda tüketilen sodyumun neden olduğu kan basıncı yüksekliği ka-
dar olmasa da progesteron hormonu takviyesinde de kan basıncı artışı 
gelişebilir (Yang ve Reckelhoff, 2011).  

8. YAŞLI KADINLARDA HİPERTANSİYON 

65 yaş ve üstü hipertansiyon tanısı alan nüfusun önemli bir kısmını 
kadınlardan oluşmaktadır. Yaşlı bireylerde antihipertansif tedaviyi be-
lirleyebilmek için, hipertansiyonun tanılanması, yaşla birlikte fizyolojik 
değişimler, var olan kronik hastalıklar ve bu hastalıklar nedeni ile kulla-
nılan ilaçlar gibi birçok faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir (Yang 
ve Reckelhoff, 2011). 

Yaşlı kadınlarda SKB yüksekliği hipertansiyona neden olan temel 
etkenlerden biridir. 55 yaşına kadar DKB normal sınırların üstünde 
seyrederken 60 yaşından sonra vasküler elastikiyetin azalması ile SKB 
değerlerinde yükselmeler gözlemlenmektedir. 60 yaş ve üzerinde hiper-
tansiyon tanısı almış kadınların yaklaşık %20’sinde SKB <140 mmHg 
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DKB ise <90 mmHg olarak belirlenmiştir (Lloyd-Jones, 2010; Roger, 
2011). Bu durum kan basıncını normal sınırlar içerisinde tutmanın zor-
luğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaşlı bireylerde ortaya çıkan 
bu SKB yüksekliğinin KVH riskini genç bireylere göre 3-4 kat daha fazla 
artırdığı belirlenmiştir (Fischer, 2002). 

9. KADINLARDA ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ 

Hipertansiyon tedavisinin asıl amacı, uzun dönemde meydana ge-
lebilecek komplikasyonları en aza indirmektir. Bu amacı gerçekleştire-
bilmek için, arteriyal kan basıncı değerinin 140/90 mmHg ya da daha 
düşük değerlerde olması ile somutlaştırılabilir (World Health Statistics 
2016; Onat ve diğ, 2015). En son yayınlanan JNC-8 Kılavuzunda 60 yaş 
ve üzeri kişilerde, ASH/ISH 2014 Kılavuzunda ise 80 yaş ve üzeri kişi-
lerde tedaviye başlama sınırı 150/90 mmHg olarak saptanmıştır (Mansia 
ve diğ, 2013). Hipertansiyonun uygun kontrolü ile kalp, inme ve böbrek 
yetersizliğine bağlı ölümler azaltılabilir (World Health Statistics 2016; 
American Heart Association. High Blood Pressure, 2013). Hipertansi-
yonu önleyebilmek ve tedavi edebilmek için öncelikle sık görülen ve 
önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan bu hastalık hakkında far-
kındalığın sağlanması, hastalara tanı konması ve tedavinin izlenmesi ge-
rekmektedir (American Heart Association. High Blood Pressure, 2013). 
PatenT çalışması 2008 sonuçlarına göre hipertansiyonda farkındalık % 
40, tedavi alma % 31, kontrol oranı ise % 8 ve antihipertansif tedavi al-
makta olanlarda kontrol oranı ise yalnızca %20’dir (Türkiye Kalp ve Da-
mar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, 2015). Tüm dünya ve 
ülkemizde kan basıncı kontrolünün %25’in üzerine çıkarılamamasında 
rol oynayan en önemli faktörler; tanı almış bireylere destek hizmetinin 
tam olarak ulaştırılamaması, bireylerin bilgi eksikliği ve tedaviye uyum-
suzluğudur (Onat ve diğ, 2015). 

Etkili kan basıncı kontrolü için iki görüş öne çıkmaktadır. Bunlardan 
ilki ve en maliyetlisi; ilaç tedavisi, ikincisi ve bireylerin en çok zorlandık-
ları ise yaşam tarzı değişikliğidir. Hipertansiyonun önlenmesi ve kont-
rol altına alınmasında, Evre I hipertansiyonu olan bireyler başta olmak 
üzere başka KVH risk faktörü ve hedef organ hasarı bulunmayan hafif 
hipertansif bireylerde yaşam tarzı değişikliği öncelikli olarak önerilmek-



HEMŞİRE PERSPEKTİFİNDEN HİPERTANSİYON RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ: KADIN OLMAK

100

tedir. Bu düzeydeki bireylere, 6-12 ay boyunca sodyum ve doymuş yağ 
kısıtlaması, beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma, kilo kontrolü, alkol ve 
sigara tüketimini azaltma gibi farmakolojik olmayan yöntemler ile kan 
basıncı normal sınırlar içerisinde tutulmaya çalışılmaktadır (Türkiye 
Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, 2015). 

10. HİPERTANSİYONU OLAN KADINLARDA 
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİNİN BİLEŞENLERİNDEN BİRİ: 
YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Antihipertansif tedavi gören kadınların yaklaşık üçte ikisinin kan 
basıncı kontrol altında olmadığı için KVH riskinin artabileceği düşü-
nülmektedir. Ulusal Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol 
Programı verilerine göre kadınların antihipertansif tedaviye erkeklere 
göre daha olumlu yaklaştıkları buna karşın erkeklerin kan basıncı kont-
rolünün ise kadınlara göre daha iyi düzeyde olduğu belirtilmektedir 
(Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, 
2015). Benzer sonuçları olan başka bir çalışmada, kadınların kan basıncı-
nı kontrol altına almada erkelere göre daha başarısız oldukları belirlen-
miştir. Ortaya çıkan bu sonucun kadınların kilo vermede erkeklere göre 
yeterli istikrarı gösteremediklerinden kaynaklanabileceği belirtilmekte-
dir (Roger ve diğ, 2011). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Afrika’da 
obesite prevelenası gün geçtikçe artmakta iken kilo vermenin özellikle 
kadınlarda kan basıncı üzerine olumlu etkisi olduğu vurgulanmaktadır. 
Buna karşın kadınlarda kilo kontrolünün metabolizma üzerine etkisini 
inceleyen çalışmaların küçük ölçekli olduğu ve sayısının azlığı dikkat 
çekmektedir (Mosca ve diğ, 2011). Bu yaşam şekli değişimlerinden kilo 
kontrolünün kadınlarda kan basıncı üzerine en önemli etkiyi oluştur-
duğu söylenebilir (Roger ve diğ,  2011). Bu nedenle kilo kontrolü yaşam 
tarzı değişimleri içerisinde ilk hedeflerden biri iken onu sodyum kısıtla-
ması izlemektedir (Mosca ve diğ, 2011). 

Kilo kontrolünde en etkin yöntemlerden bir olan fiziksel aktivite her 
geçen gün yerini sedanter yaşama bırakmakta ve azalan fiziksel aktivite 
ile kadınların kan basıncının olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Bu 
görüşü destekler nitelikte olan, kadınların kan basıncı ve egzersiz dü-
zeyi arasındaki ilişkisinin araştırıldığı çalışmaların kanıt düzeyi henüz 
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ortaya konulmamıştır (Opril, 2009). Hipertansiyonu olan kadınlarda fi-
ziksel aktivite; osteoporoz, kan gilokoz ve insülin seviyesi üzerine yararı 
olmasına karşın, koroner arter hastalığı olan tüm hastalar için önerile-
memektedir (Mosca ve diğ, 2011).   

Kilo kontrolünde fiziksel aktivite ile diyetin işbirliği içerisinde olma-
sı gerekmektedir. Hipertansif kadınlar ve erkeklerde diyet konusunda 
öneriler benzerdir. Yapılan çalışmalar, hipertansiyonu olan kadınlarda 
ilk olarak sodyum miktarının azaltılmasını, taze sebze ve meyve tüketi-
minin artırılmasını ve düşük yağ oranı ile beslenilmesini önermektedir 
(August ve diğ, 1990; Opril, 2009). Tüketilen sodyum ve yağ miktarının 
yanı sıra alkol tüketimi de gerek kadınlarda gerekse erkeklerde kan ba-
sıncını etkilemektedir. Aşırı alkol tüketim (günde ≤2 kadeh) kan basın-
cını artırmaktadır. Bu nedenle hipertansif kadınların sınırlı sayıda alkol 
tüketmesi önerilmektedir (Mosca ve diğ, 2011).  

Araştırmacılar yaşam tarzı değişikliğinin kan basıncı üzerine etki-
sini inceleyen çalışmalara yer vermekteyken İsviçre’de kan basıncını 
etkileyen ilginç bir veri elde edilmiştir. İşviçre’de gerçekleştirilen bir ça-
lışmaya göre; hipertansif kadınların tedavi ve takibinin kadın doktorlar 
tarafından yapılmasının kan basıncı üzerinde olumlu etkileri saptanır-
ken, erkek doktorlar tarafından izlemi yapılan hipertansif kadınlarda 
aynı etkinin oluşmadığı gözlemlenmiş ve bu sonuca dayanarak kadın 
doktorların hipertansiyon takibinde hastalarına yararlı olabilecekleri 
yorumu yapılmıştır (Journath ve diğ, 2008). Ayrıca yapılan başka çalış-
ma sonuçları incelendiğinde; kadınların yaşının artması ile kan basıncı 
kontrolünde zorlandıkları belirlenmiştir (Luoto ve diğerleri, 1995; Was-
sertheil-Smoller ve diğ, 2000). 

Yaşam tarzı değişimleri ile hipertansiyonun gelişmesi engellenebil-
mekte, antihipertansif ilaç gereksinimi ve maliyet azaltılabilmektedir. 
Tüm bu önerilen yaşam tarzı değişikliklerine karşın kan basıncı istendik 
sınırlar içerisinde değilse antihipertansif tedaviye geçilmesi önerilmek-
tedir  (World Health Statistics, 2016, Roger ve diğ, 2011).
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11. HİPERTANSİYONU OLAN KADINLARDA 
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİNİN BİLEŞENLERİNDEN BİRİ: 
FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Kadınlarda kan basıncı kontrolünün sağlanamamasının nedeni bi-
yolojik belirleyicilerin yanı sıra etkin düzenlenemeyen antihipertansif 
tedavi olabilir (Wassertheil- Smoller ve diğ, 2000). Hipertansiyon tedavi 
kılavuzlarında kadın ve erkeklere özgü ayrı tedavi yöntemleri bulunma-
makla birlikte KVH riskini önleyici hedeflere yer verilmemektedir (Opa-
ril, 1999; Lewis ve diğ, 1996).  

Kadınlarda ve erkeklerde benzer antihpertansif tedavi halen günü-
müzde uygulanmakta olmasına karşın (Rossouw ve diğ, 2002) kadınla-
rın antihipertansif tedavisinde diürtik ilaçlar ile yürütülmesini destekle-
yen veriler bulunmaktadır (Mosca ve diğ, 2011, Olsen ve diğ, 1999). Bazı 
kaynaklarda ise, ACE inhibitörlerinin antihipertansif tedavide kullanıl-
masının hem kadınlarda hem de erkeklerde benzer etkiler oluşturduğu 
belirtilmektedir (Nordby ve diğ, 1992, Rossouw ve diği, 2002). Ayrıca 
anjiotensin reseptör bloker (ARB), losartan ve tiyazid türevi diüretik-
lerin kullanılmasının kadınlarda sol ventrikül yükünü azaltarak KVH 
riskini engelleyebileceği ifade edilmektedir (Fischer ve diğ, 2002).

Antihipertansif tedaviye ek olarak kadınlarda uygulanan hormon 
replasman tedavisinin kan basıncını kontrol etmeye yarayan ya da 
KVH’lıları engelleyebilecek etkileri tam olarak ortaya çıkarılamamıştır 
(Oparil, 2006). Bu nedenle kadınlarda hormon replasman tedavisinin 
olumlu ve olumsuz etkileri halen tartışılmaya devam etmektedir. 

Hipertansif kadınlarda diyabet varlığı, KVH riski açısından olduk-
ça önemlidir (Mosca ve diğ, 2011). Kan basıncının < 130/80 mmHg dü-
zeylerinde olması diyabet ile ilişikli olabilecek inme (stroke) ve diğer 
KVH’dan bireylerin korunmasını sağlayabilir (Mansia ve diğ, 2007).  
Yapılan randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen veriler doğrul-
tusunda kan basıncı ya da SKB’nın normal seviyelerde olması bile KVH 
riskini azaltmada etkili olabileceği ifade edilmektedir (Rossouw, 2002). 
Hipertansiyon kılavuzlarından elde edilen bilgiye göre; diyabetik olan 
kadınların SKB seviyesinin 140 mmHg düzeylerinde olması tedavide 
hedef sınır olarak kabul edilmektedir (Mancia ve diğ, 2009).
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Antitipertansif tedavide kullanılan ilaçların kadınlarda ve erkekler-
de farklı yan etkileri ortaya çıkmaktadır. Özellikle ACE inhibitörlerinin 
kadınlarda erkelerde göre üç kat daha fazla öksürüğe neden olduğu be-
lirlenmiştir (Janssen ve diğ, 2010). Diüretik tedavinin ise erklerde gut 
hastalığına kadınlarda ise hiponatremi ve hipokalemiye yatkınlığı ar-
tırdığı belirlenmiştir (Oparil, 1999). Tüm bu yan etkilere ek olarak an-
tihipertansif tedavinin kadınlarda ve erkelerde seksüel disfonksiyona 
neden olduğu için yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği savunul-
maktadır (Wassertheil-Smoller ve diğ, 1991). 

12. KADINLARDA HİPERTANSİYON YÖNETİMİNDE 
HEMŞİRENİN ROLÜ

Hipertansiyon kadınlarda önemli bir KVH risk faktörü olarak kabul 
edilmektedir (Mosca ve diğ, 2011). Kadınların, hipertansiyon gelişimi 
açısından sahip oldukları riskler hakkında farkındalıklarının artırılması 
kardiyovasküler sağlık açısından büyük önem taşımaktadır (Rossouw, 
2002).  Risk faktörleri hakkında bilgisi olan kadınlar, hipertansiyonun 
önlenmesi için önerilen yaşam şekli değişimlerini ve tedavi planını uy-
gulayabilirler (Mosca ve diğ, 2011). Hemşire, kadınların sahip olduğu 
bilgi düzeyini değerlendirerek bu süreci başlatabilir (Alkan ve Enç, 
2013). Hemşireler kadınların yaşam şekli değişikliğine uyum sağlamada 
karşılaştıkları zorlukları belirlemeli; değer yargıları ve sağlık inanışları-
nın farkında olmalıdır (Alkan ve Enç, 2013). Belirlenen engellerin olası 
çözümleri ile birlikte tartışılması kadınların önerilen girişimlere uyum 
sağlaya bilmesi için hemşireler kilit noktada bulunmaktadır (Mosca ve 
diğ, 2011). Kadınlarda erken yaşta yapılacak girişimler hastalıkları önle-
mede olumlu bir etki sağlayabilir. Kadınların KVH’ın risk faktörleri ve 
bu hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin yetersizdir olduğu çalışma-
lar ile ortaya konulmuştur (Mosca ve diğerleri, 2011; Rossouw, 2002). 
KVH’lardan biri kabul edilen hipertansiyon konusunda da kadınların 
yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları bu çalışmalar so-
nucunda söylenebilir (Mosca ve diğ, 2011). Hemşireler, kadınlarda görü-
len bilgi eksikliğinin farkında olmalı ve gerekli eğitimleri planlama hu-
susunda liderlik özelliklerini kullanarak sağlıklı bir toplum oluşmasına 
katkı sağlayabilirler. Hipertansiyonun atipik bulguları ve risk faktörleri, 
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erken teşhisin ve tedavinin önemine ilişkin hazırlanan eğitim broşürleri 
ve kitapçıklar kadınların sıklıkla bulunduğu yerlere dağıtılmalıdır (Al-
kan ve Enç, 2013). 

Hemşirelerin ayrıca kadınlarda antihipertansif tedavi nedeniyle 
farklı yan etkiler görülebileceğini göz önünde bulundurulmalı ve kadın-
larda hipertansiyonun erkelere göre daha az sayıda görüldüğünü dü-
şünen sağlık bakımı veren kişilerde farkındalık artırılması konusunda 
çalışmalıdırlar (Alkan ve Enç, 2013). Bu sonuçlar doğrultusunda hemşi-
relerin hipertansiyon bakımındaki rolünü doğrulamak ve vurgulamak 
için, çok daha fazla sayıda kanıta dayalı çalışmalara gereksinim duyul-
maktadır. 

SONUÇ

Hipertansiyon prevelansı günümüzde hızla artmaktadır. Kan ba-
sıncını etkileyen mekanizmaların yaşam ilk yıllarından itibaren cinsi-
yete özgü farklı etki fonksiyonlarına sahip olduğu düşünülmektedir. 
Erişkin dönemle birlikte cinsiyete özgü kan basıncı değerleri arasındaki 
fark açılmaktadır. Kalp sağlığı risk grupları içerisinde yer alan 55 yaş ve 
üzerindeki sosyoekonomik düzeyi düşük, sağlık güvencesi olmayan ka-
dınların kalp sağlığı konusunda gözden kaçabileceği düşünülmektedir. 
Kan basıncı üzerinde etkili olan tüm bu faktörleri dengede tutabilmek 
için egzersiz ve kilo kontrolü oldukça etkilidir. Kadınların egzersiz ve 
kilo kontrolü konusunda hem bireysel hem de toplumsal anlamda far-
kındalıkları artmaya başlamıştır (Gudmundsdottir ve diğ, 2012).   Ka-
dınların kalp hastalığını önemseme konusunda erkeklere göre daha du-
yarlı olduklarının bilinmesinin yanı sıra, Mosca ve diğerleri tarafından 
yapılan çalışmada her üç kadından birinin KVH açısından risk altında 
olduğu belirlenmiştir ( Mosca ve diğ, 2011 ). 

KVH risk düzeyini artıran durumlardan biri preeklampsidir.  Pre-
eklampsi olan bir kadının olmayan kadına göre ileriki zamanlarda hi-
pertansiyon riski dört kat artarken, KVH riski ise iki kat arttığı tespit 
edilmiştir (Dubey, 2002; Tan ve diğ, 2010). Yaş ve BKİ’den sonra post-
menopozal dönemde olmak premeonopoz döneminde olmaya göre iki 
kat daha fazla hipertansif olma riskini içerdiği saptanmıştır. Günümüz-
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de menopozun olumsuz etkilerine dair tam olarak bir çözüm bulunma-
makla birlikte, yumurtalıklardan salgılanan östrojenin menopoz sonra-
sındaki kan basıncını yükseltmede önemli bir rol oynadığı temel neden 
olarak kabul görmektedir (Mansia ve diğ, 2013). Bu nedenle kadınların 
menopoz sürecinde hormonlarındaki değişim nedeniyle kan basınçla-
rı olumsuz düzeyde etkilenmektedir. Bunun yanında kullanılan OKS 
ilaçları, düşük sosyoekonomik durum, KVH öyküsü, KVH gelişimine 
katkı sağlayan fazla kilolu/obez olmak ve sedanter yaşamın önde ge-
len risk faktörleri olduğu vurgulanmıştır (Wassertheil- Smoller ve diğ, 
2000).  Menopoz sürecinde uygulanmaya başlayan hormon replasman 
tedavisinin olumlu ve olumuz etkileri bulunmaktadır. Bazı çalışmalar-
da hormon replasman tedavisinin KVH riskinden kadınları koruduğu 
(Oparil, 2006; Wassertheil-Smoller ve diğ, 2000)  bazı çalışmalarda ise 
KVH riskini azaltmada herhangi bir etkisinin olmadığı belirtilmektedir 
(Rossouw ve diğ, 2002, Yang ve Reckelhoff, 2011). 

Hemşireler, kadın kalp damar sağlığı açısından tüm bu risk faktör-
lerini göz önünde bulundurarak sağlığın devamı ve geliştirilmesi ko-
nusunda kilit rol oynamaktadırlar. Kadınlarda erken yaşta yapılacak 
girişimler hastalıkları önlemede olumlu bir etki sağlayabilir. KVH’lar-
dan biri kabul edilen hipertansiyon konusunda da kadınların yeterli dü-
zeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları bu çalışmalar sonucunda 
söylenebilir (Mosca ve diğ, 2011; Rossouw, 2002). Hemşireler, kadınlar-
da görülen bilgi eksikliğinin farkında olarak gerekli eğitimleri planlama 
hususunda liderlik özelliklerini kullanarak sağlıklı bir toplum oluşması-
na katkı sağlayabilirler.  

Tüm bu bilgiler ışığında kadınların kan basıncı konusunda sahip ol-
dukları risk faktörlerinin değerlendirilmesi hipertansiyon prevelansının 
azalmasını ve kadın kalp damar hastalıklarının önlenmesini sağlayabilir.
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CROCUS SATİVUS VE LEPİDİUM MEYENİİ’NİN 
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Uzman Klinik Psikolog Uzman Diyetisyen Fitoterapi Uzmanı, Yeditepe  

Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyanın birçok ülkesinde tamamlayıcı tıp, ruh sağlığı hasta-
lıklarında tedavi olarak kullanılmaktadır. Etki mekanizmalarının anti-
depresanlarla benzer olması fakat antidepresanlar kadar yan etkisinin 
olmaması tamamlayıcı tıbba ilgiyi artırmaktadır. Bu makalenin amacı; 
safran ve makanın depresyon tedavisi üzerine etkisinin literatür çalış-
malarından elde edilen veriler toplanarak derlenmesi ve bu verilerin 
ilişkilendirilmesidir. Bu bağlamda, Science Direct, Pubmed ve Google 
Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılarak yakla-
şık 35 makale incelenmiş ve safran ve maka bitkilerinin depresyon üze-
rine etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. Safranın ve makanın 
depresyon tedavisindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar incelendi-
ğinde özellikle hafif ve orta düzey depresyonun tedavisinde etkili ol-
dukları sonucuna varılmıştır. Hatta bazı çalışmalarda, antidepresan ile 
karşılaştırma yapılmış ve antidepresan kadar etkili olduğu sonucu bu-
lunmuştur. Sonuç olarak; safran bitkisinin hafif ve orta düzey depresyon 
belirtileri olan hastalarda etkili olduğu, doktor izni ile doktor gözetimi 
altında kullanılabileceği söylenilebilir.

GİRİŞ

Depresyon günümüzde önemli bir halk sağlığı problemidir. Yetiş-
kinler arasında en sık rastlanan mental bozukluklardan biri olan dep-
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resyon, maliyeti yüksek olmasının yanı sıra tedavi edilmediği takdirde 
bireylerin yaşam kalitesinde azımsanamayacak kadar olumsuz etki bıra-
kabilmektedir. Bunlara ek olarak; depresyon kişisel ve kişiler arası prob-
lemlere, belirgin derecede fonksiyon bozukluklarına ve intihar riskinin 
artmasına yol açabilmektedir (Vrublevska ve diğ, 2017). Günümüzde 
depresyon tedavisinde yaygın olarak, çoklu yan etkileri bilinmekle bir-
likte antidepresan kullanılmaktadır (Hübner ve Kirste, 2001). Psikotro-
pik ilaçlar hızlı etki eder ancak geniş bir yan etki yelpazesine sahiptir. 
Almanya’da, sarı kantaron özü hafif ila orta derecede şiddetli depresif 
ruh halinin tedavisi için onaylanmıştır. Ayrıca, son yıllarda geniş ka-
bul görmekte ve popülerlik kazanmaktadır. Sentetik antidepresanlara 
kıyasla, bitkiler düşük yan etki ortaya çıkarmakta ve iyi bir uyum gös-
termektedir (Benhke, Jensen, Graubaum, Gruenwald, 2002).

Bazı antidepresan bitkisel ilaçlar; monoamin yeniden alımının in-
hibisyonunu (serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi), serotonin re-
septörlerinin duyarlılığınını ve bağlanmasını, monoamin oksidaz in-
hibisyonu ve nöroendokrin modülasyonu gibi eylemler yoluyla major 
depresif hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarır (Sarris, 
Panossian, Schweitzer, Stough, Scholey, 2011). Ayrıca, çalışmalar bitki 
kaynaklı ilaçların sağlık üzerindeki etkisinin, antioksidan özelliklerin-
den ve hücre metabolizması üzerindeki potansiyel etkisinden kaynakla-
nabileceğini bildirmektedir (Szafranski, 2014).

 Şifalı bitkiler aternatif tıp adı altında çok çeşitli fiziksel rahatsızlık-
lar için kullanılır, ancak bu uygulamaları destekleyen sınırlı araştırmalar 
vardır (Shelton ve diğ, 2001).

Geleneksel tıpta safranın; afrodizyak, antispazmodik, öpeptik, se-
datif, nezle karşıtı, uyarıcı, karminatif, terletici, balgam söktürücü, mide 
uyarıcı ve adet söktürücü etkisinden yararlanılmaktadır. Son çalışmalar 
antikanser ajanı ve hafıza artırıcı potansiyeli olduğunu göstermiştir. Asya 
tıbbında, özellikle İran geleneksel tıbbında safran; adet bozukluğu, infla-
masyon, kusma ve boğaz hastalıkları tedavisinde kullanılır. Safranın adet 
öncesi belirtilerin giderilmesinde etkili olduğu saptanmıştır. İran tıbbında 
geleneksel olarak depresyon için antidepresan olarak safran kullanılmış-
tır. Geleneksek tıpta çoğunlukla depresyon semptomlarının hafifletilme-
sinde kullanılmaktadır. Klinik bulgular safranın güvenli ve etkili bir an-
tidepresan olduğunu göstermektedir  (Fukui, Toyoshima, Komaki, 2011).
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Kadınlar son zamanlarda menapoz tedavilerinde; hormon terapisi 
gibi tedavilere karşılık alternatif tedavi yöntemlerini tercih etmektedir-
ler. Avustralyalı kadınların %50’sinden fazlası alternatif tedavi arayışına 
girmiştir. Maka da menopoz tedavisine yararlı alternatif bitkilerdendir. 
Menopoz semptomlarını hafifletme, erkek üreme sistemini tedavi etme, 
sperm üretimini hızlandırma, kemik gelişimi ve onarımı gibi tedaviler-
de kullanılmaktadır (Brooks, Wilcox, Walker, Ashton, Cox, Stojanovska, 
2008). Maka, geleneksel olarak doğurganlığı arttırmak için kullanılan 
bir bitkidir (Rubio, Caldas, Davila, Gasco, Gonzales, 2006). Çin’de de 
postmenopozal kadınlarda makanın hormonlar, lipidler, glukoz, serum 
sitokinleri, kan basıncı, menopoz semptomları ve genel refah üzerine 
etkileri değerlendirilmektedir. Ayrıca, makanın kaygı ve depresif semp-
tomları iyileştirdiği söylenmektedir (Stojanovska ve diğ, 2015). 

Bitkisel ilaçlar tipik olarak iki açıdan terapötik avantaj sağlayabi-
len, karmaşık bileşik karışımlarından oluşmaktadır. İlk olarak; terapötik 
etki mekanizması açısından, pazarlanan antidepresan ilaçlar vücuttaki 
sayısız hedef ile etkileşime girmektedir. “Seçici serotonin geri alım inhi-
bitörleri” olarak adlandırılan bileşikler bile diğer proteinlerin işleyişine 
bağlanmakta veya bunları değiştirmektedir. Etkili antidepresan ilaçla-
rından elde edilebilecek kompleks hedefler karışımı, doğal seçim ile bit-
kilerden elde edilebileceği fikrini düşündürmektedir. İkinci olarak, yan 
etkiler açısından en azından bitkisel ilaçların daha iyi tolere edilebileceği 
düşünülmektedir. Bu nedenle sarı kantaron, safran, rhodiola, lavanta, 
echium, banxia houpu, polygala tenuifolia, suyu-jiaonang, gan mai da 
zao ve cannabis sativa gibi bitkilerin antidepresan etkisini araştırmak 
üzere çalışmalar sürmektedir (El-Alfy, Abourashed, Matsumoto, 2012).

 Bu gözden geçirme makalesi safran (Crocus Sativa) ve maka (Lepidi-
um Meyenii) bitkilerinin depresyon üzerine etkisini araştırmak amacıyla 
yazılmıştır.

1. Depresyon

Depresyon 2000 yıldan daha fazla zamandır hastalık durumu olarak 
tanımlanmıştır. Şu an da ise çağımızın en ciddi ve en geniş kapsamlı has-
talıklarından biridir. Depresif ruh hali ve anhedonianın (önceden zevk 
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alınan aktivitelere karşı belirgin bir şekilde ilgi ve zevk azalması) ikisin-
den birinin uzun süre varlığı depresyona işaret etmektedir. Ayrıca, ruh 
halindeki bu değişikliklere değersizlik eşlik edebilmektedir. 

Toplumda en yaygın psikiyatrik bozukluğun depresyon olduğu ve 
50 yaş altı yetişkinleri etkileyen bir numaralı hastalık olduğu bildiril-
mektedir. Nüfusun %15’ini etkilemektedir (Oakes, Loukas, Oskouian, 
Tubbs, 2017). Çalışmalar, kadın popülasyonunda depresif bozukluk-
ların prevalansının yüksek olduğunu göstermektedir. Dünya çapında, 
yaklaşık 121 milyon insanda depresyon bulguları saptanmıştır. Ayrıca, 
depresif bozukluklar önemli ekonomik problemlere sebep olmaktadır. 
2020 yılına gelindiğinde, depresif bozuklukların dünyada ikinci en fazla 
görülen hastalık olacağı düşünülmektedir (Wurglics ve Schubert-Zsila-
vecz, 2006 ).

Depresyonun tipik semptomları; depresif ruh hali, neşe eksikliği, 
ilgi kaybı, düşük enerji, yorgunluk, aktivitede genel bir azalmaya ek 
olarak; dikkat ve konsantrasyon azalması, özgüven ve kendine güvenin 
azalması, suçluluk ve değersizlik duyguları, gelecekle ilgili karamsar 
düşünceler, uyku, libido kaybı, iştahsızlık ve kilo kaybı olarak söylenile-
bilinir (Behnke, Jensen, Graubaum, Gruenwald, 2002).

Tüm depresif hastalıkların yaklaşık %75’i hafif ve orta şiddettedir 
ve çoğunlukla birinci basamak tedavi ortamlarında tedavi edilmektedir. 
Psikoterapi ve farmakoterapi, depresyonu tedavi etmek için kullanılan 
en önemli terapötik yaklaşımlardır (Bilia, Gallori, Vincieri, 2002). 

Klasik antidepresanların (trisiklik ajanlar, monoamin oksidaz inhi-
bitörleri, lityum ve sentetik ilaçlar) kullanımı genellikle yan etkiler (ör-
neğin ağız kuruluğu, odaklanma zorluğu, kardiyovasküler ve merkezi 
sinir sistemi bozuklukları, yorgunluk, uyku bozuklukları, kabızlık, baş 
dönmesi, hipotansiyon, baş ağrısı psikolojik işlev bozukluğu) ile ilişki-
lidir. İşteki ve sürüş sırasındaki potansiyel tehlikeler ve ayrıca alkolle 
etkileşimindeki potansiyel tehlikeler, trisiklik antidepresanların uyum 
düzeyini azalmaktadır. Bu nedenle hastaların neredeyse yarısında, te-
rapötik olarak etkili doz azaltılmakta veya tedavi ilk 14 gün içinde kesil-
mektedir. Depresyon tedavisi genellikle uzun sürdüğü için tedavi uzun 
süre uyum gerektirmektedir (Behnke, Jensen, Graubaum, Gruenwald, 
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2002). Depresyon tedavisinde aktif olarak kullanılan psikoterapi teknik-
leri; Davranışçı Terapi,  Kişilerarası Psikoterapi, Problem Çözme Tera-
pisi, Davranışsal Aktivasyon ve Psikodinamik Terapilerdir (Cuijpers, 
Cristea, Karyotaki, Reijnders, Hollon, 2019). 

1.1. Safran (Crocus Sativus)

                           
Şekil1: Safran

Çok yıllık, 8-30 cm boyunda, 6 ile 9 arasında sapsız yaprağı olan, alt 
kısmı 4-5 geniş zarlı ölçek ile çevrelenen yeraltı soğanlı bir bitkidir. Sa-
pın son bölümünde açan çiçekler 10 cm uzunluğunda silindirik bir tüp, 
altı diktörtgen oval parça, 3 erkek organ, 3 birleşik meyve yapraklı dişi 
organdan oluşan soluk kırmızı mor örüntüye sahiptir. Periant tüpünde 
ince, uzun ve soluk sarı renkli stil, üst kısmında üç eğik, koyu kırmızı 
tepeciklere ayrılmıştır. Güney Avrupa ve Güneybatı Asya’ya özgüdür. 
Doğu Akdeniz ve Çin, Fransa, Hindistan, İtalya ve İspanya’da yetiştirilir 
(World Health Organization, 1999).

Safran, Iridaceae familyasına ait bir türdür. Crocus cinsinin dünya-
da 80 kadar türü vardır. Ülkemizde 32 türü mevcut olmakla birlikte, 18’i 
endemik türdür. Bazı türlerin; alt türleri de bulunmaktadır. Crocus tür-
lerinin bir kısmı sonbaharda, bir kısmı da ilkbaharda çiçek açmaktadır. 
Bundan dolayı 30 kadar tür süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Safran, 
Osmanlılar zamanında önemli bir kültür bitkisi olarak yetiştirilmekte ve 
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büyük kısmı ihraç edililirken; zamanla önemini kaybederek, Safranbo-
lu’da çok az bir alanda yetiştirilir hale gelmiştir (İpek, Arslan, Sarıhan, 
2009). 

1.1.1. Kimyasal Yapısı ve Biyolojik Aktivitesi

Ana bileşenler arasında, α- ve β-pinen, 1,8-sineol (okaliptol), mono-
terpen glikozit, pikrokrosin (% 4),  pikrokrosinin hidrolizi ile elde edi-
lebilen safranal , bir karotenoid glukozit serisi olarak bilinen krosinler 
(% 2), dimetilkrosetin ve onların aglikon krosetini kapsayan esansiyel 
yağları (0.4-1.3 %) içerir (World Health Organization, 1999).

Safran stigmaları dört ana biyoaktif bileşik içerir: krosinler (altı 
mono-glikosil veya di-glikosil polen ester ailesi), krosetin (doğal bir ka-
rot-eoid dikarboksilik asit öncüsü), pikrokrosin (monoterpen glikozit 
öncüsü) ve safranal. Crocins ve crocetin bileşenleri; renklerden, tattan 
ve safranal aromadan sorumludur. Özellikle de toplu halde, safran ile 
ilişkili sağlığı arttırıcı özelliklerden sorumludur. Bu bileşiklere ek olarak; 
safran, zeaksantin, likopen, beta-karotenler, polisakaritler ve karoteno-
idler olmak üzere, 150 uçucu ve aroma veren bileşik ve uçucu olmayan 
aktif bileşenleri de içermektedir.  

Safran kimyasal olarak; yaklaşık %10 nem, %12 protein,%5 yağ %5 
mineral %5 ham lif,nişasta,indirgen şeker,pentozanlar,pektin ve deks-
trinler olmak üzere % 63 şeker içeren bir bileşiktir. Safran da eser miktar-
da riboflavin ve tiamin vitaminleri de tespit edilmiştir (Melnyk, Wang, 
Marcone, 2010).

 Karakteristik acı tadı, keskin saman benzeri aroması ve parlak sa-
rı-turuncu renginin bir sonucu olarak; kokularda, aromalarda, renklen-
diricilerde ve ilaçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel tıpta 
safran; antikonvülsif, analjezik, afrodizyak, antispazmodik ve balgam 
söktürücü olarak kullanılmaktadır. Modern farmakolojik çalışmalar; 
safran stigmalarının ekstraktlarının antikanser, antienflamatuar, antiok-
sidan ve antiplatelet etkisine sahip olduğunu ortaya koymuştur Son za-
manlarda yapılan klinik çalışmalarda Alzheimer hastalığının tedavisin-
de ve önlenmesinde safran potansiyel olarak kullanılmkatadır. Safran 
ayrıca antidepresan özellikleri ile ruh sağlığını geliştirme potansiyeline 
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sahiptir ve yakın zamanda yapılan bir meta-analizde depresyon tedavi-
sinde etkili olduğu onaylanmıştır.

Antidepresan-karşılaştırma çalışmalarında, antidepresan tedavisi 
yan etkileri; ağız kuruluğu, kabızlık, cinsel işlev bozukluğu ve titreme-
dir. Plasebo karşılaştırma denemelerinde safran; artan endişe, iştah artı-
şı, bulantı ve baş ağrısı raporları ile ilişkilendirilmiştir. Safran toksikolo-
jisi ve güvenlik raporları hakkında bilgiler tutarsızdır. Bazı raporlarda, 
in vivo hayvan çalışmaları hem safran hem de ekstraktlarının çok düşük 
veya hatta olmayan bir toksisitesini göstermiş olmasına rağmen, 2 g saf-
ran alımından sonra kusma, ishal ve kanama meydana gelmiştir. Safran, 
in vitro ve in vivo çalışmalarda kan pıhtılaşması ve trombosit agregas-
yonu üzerinde bazı etkiler göstermiştir.

Genel olarak, günlük 1.5 g safran dozlarının genellikle güvenli oldu-
ğu kabul edilir ancak 5 g ve üzeri dozlarda toksik etkilere sahip olduğu 
ve 20 g dozunda ölümcül olduğu bildirilmiştir. Depresyon tedavisi için 
etkili dozaj (30mg/gün), yan etki bildiren seviyelerin çok altında oldu-
ğundan ve çeşitli mutfaklarda kullanımı uygun olduğundan kullanımı 
güvenlidir. Çalışmalara bakıldığında, kan pıhtılaşması ve trombosit top-
lanmasında tutarsız safran bulgusu olsa da kan pıhtılaşma bozuklukları 
olan veya antikoagülan ilaç kullanan kişilerde safran kullanımı konu-
sunda dikkatli olunmalıdır. Anksiyete, iştah artışı, bulantı ve baş ağrısı 
semptomları da daha fazla gözlem gerektirir (Lopresti ve Drummond, 
2014). Safran rahim kasılmalarına neden olabilir bu yüzden hamilelik 
sırasında kontrendikedir. Güvenlik verilerinin olmaması nedeniyle, ço-
cuklarda ve emziren annelerde stigmaların kullanımı normal gıda kul-
lanımı ile sınırlandırılmalıdır. 5g veya daha fazla dozda safran ciddi yan 
etkilere neden olabilir. Aşırı doz safran (12.0–20.0 g/gün) ölümcül olabi-
lir (World Health Organization, 1999).).

1.1.2. Etki Mekanizması

Safran’ın antidepresan etkilerinin potansiyel olarak serotonerjik, an-
tioksidan, antienflamatuar, nöro-endokrin ve nöroprotektif etkilerinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir 
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Major depresyon, yüksek seviyelerde oksidatif stres ve azalmış anti-
oksidan savunma ile ilişkilidir. Son 4980 katılımcı ile yapılan 23 çalışma 
üzerinde yapılan bir meta-analizde, artan oksidatif stres ve depresyonlu 
bireylerde antioksidan durumunun azaldığı doğrulanmıştır. Depres-
yon spesifik olarak, süperoksit distataz (SOD), katalaz (CAT) ve glutat-
yon peroksit gibi düşürülmüş antioksidan enzimler ve malondialdehit 
(MDA) gibi artan oksidatif stres markerleri ile ilişkilidir. Depresyondaki 
oksidatif stresin artmasının inflamatuar ve immün yanıtları etkilediği, 
nörotransmitter dengesini bozduğu ve artan nörodejenerasyona katkı-
da bulunduğu belirtilmektedir. Safran ve bileşenleri; krosin, krosetin ve 
safranal güçlü antioksidanlardır. Safranal, krosin ve krosetin her birinin 
güçlü antioksidan etkileri olmasına ragmen kollektif olarak verildiğinde 
kuvvetlerinin en yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum safranda bu-
lunan bileşenlerin oksidatif stresi iyileştirmede sinerjistik etkilerini vur-
gulamaktadır (Lopresti ve Drummond, 2014).

Safranın antidepresan etkisine katkıda bulunan kesin mekanizma 
bilinmemektedir. Ama daha spesifik olarak, sinaptik serotonin geri alı-
mının inhibe edilmesi varsayılmıştır (Tabeshpour ve diğ, 2017). Safran 
beyindeki dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi kimyasal nörotrans-
miterler seviyesini etkileyebilmektedir. Bu nörotransmiterler, depres-
yonda güçlü bir şekilde etkilenmektedir (Talaei, Moghadam, Tabassi, 
Mohajeri, 2015).

1.2. Maca (Lepidium Meyenii)

             

Şekil 2: Maka
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Maka, Lepidium Meyenii Walpers ‘in işlenmiş yumrulu kökünden 
elde edilen bir besin takviyesidir. L. meyenii, Brassicaceae familyasına 
ait bir bitkidir. Bugünün ekili makasının L. meyenii değil, yeni tür L. 
peruvianum olduğu öne sürülmüştür. Ticari olarak satılan makaların 
çoğu hala L. meyenii olarak adlandırılırken, aslında L. peruvianum’dur. 
Yaygın kullanılan isimleri; Peru ginsengi, maka, mace, maca-maca, mai-
no, ayak chichira, ayuk willku, pepperweed’dir. Lepidium cinsi yaklaşık 
150-175 tür içerir. Bu bitki ilk olarak 1843’te Gerhard Walpers tarafından 
tanımlanmıştır. En çok Peru’nun Andean bölgesinde yetişmekte olan 
maca, deniz seviyesinden 3500 ile 4450 metre yükseklikte yetişmektedir. 
Diploid türlerin çoğunun bulunduğu Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmış 
olabileceği söylenilmektedir. Maka, Andean Hintlileri ve yerli halklar 
için önemli bir temel maddedir. Maka; şeker, protein, nişastalar ve temel 
mineraller, özellikle iyot ve demir bakımından zengindir.

 Peru’da ve başka yerlerde makanın geleneksel kullanımı uzun bir 
geçmişe dayanmaktadır ve ticari olarak kullanılan maka ürünleri; afro-
dizyak amaçlar için, doğurganlığı ve dayanıklığı artırmak için bir diyet 
takviyesi olarak dünya genelinde popülarite kazanmıştır.

Diğer birçok yumrulu bitkilerin aksine, L. meyenii tohumla çoğaltıl-
makta ve hasat edilen kökü üretmek için 7-9 ay gerekmektedir. Yoğun 
güneş ışığında, yüksek rüzgarda ve - 20 ° C ile 20 ° C arasındaki değiş-
ken sıcaklıklarda, sert Andean zemininde kayalık topraklarda yetiştiril-
mektedir. Yetiştirme için kullanılan toprak, yaklaşık %70’ lik bir bağıl 
neme sahip asidik kil veya kireçtaşıdır ve bitki gölgesiz veya yarı gölge 
de büyüyebilmektedir. Maka, yağmur mevsiminin başında Eylül-Ekim 
ayları arasında ekilmekte ve hasat 260-280 günlük vejetatif bir aşamadan 
sonra Mayıs-Temmuz ayları arasında başlamaktadır. 

1.2.1. Kimyasal Yapısı ve Biyolojik Aktivitesi

Makada bulunan ana sekonder metabolitler dört gruba ayrılabilir: 
a) esansiyel yağlar, b) glukozinolatlar, c) alkaloidler ve d) makamitler. 
Ek olarak, malik asit ve onun benzoat esterinin yanında beş sterol ve 
kateşin varlığı da rapor edilmiştir.
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Esansiyel yağların, tutma indeksleri ve kütle spektral verileri kulla-
nılarak toplam 53 uçucu yağ bileşeni tanımlanmıştır. Bileşenler arasın-
da, fenilasetonitril (%85,9), benzaldehit (%3,1) ve 3-metoksifenilasetonit-
ril (%2,1) buharla damıtılmış yağın ana bileşenleridir.

Glukozinolatlar, özellikle Brassicaceae de dâhil olmak üzere, diko-
tiledon bitkilerin 15 Botanik ailesinde bulunan ikincil metabolitlerin bir 
sınıfıdır. 100’den fazla bitki kaynağından bugüne kadar rapor edilmiştir. 
Glikozinolatlar, taze maka kökünde yaklaşık %1 oranında bulunmakta-
dır. İki ana glukozinolatların varlığı, glukotropeolin ve m-methoxyben-
zylglucosinolate, maka‘da bildirilmiştir ve onların L. meyenii‘ deki kom-
bine varlığı bir kemotaksonomik işaretleyici olarak kullanılmaktadır. 
Çünkü glukotropeolin ve m methoxybenzylglucosinolate kombinasyo-
nu Brassicaceae ‘ın diğer üyelerinde bulunmamaktadır. Glukosinolatlar 
ve bunların türetilmiş ürünleri biyolojik etkinlikleri nedeniyle artan ilgi 
görmüştür. Heksan ekstrelerindeki glikosinolat bozunma ürünlerinin 
incelenmesi, benzil izotiyosiyanat ve bunun m-metoksi türevinin var-
lığını ortaya çıkararak, eski standart maka ürününde % 0.1-0.15 aralı-
ğında mevcut olduğu bildirilmiştir. En zengin glukozinolat kaynakları 
sırayla; tohumlar, taze hipokotiller ve filizlerdir.

Makadaki alkaloit benzeri bileşiklerin kalitatif tespiti ilk olarak Dini 
ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir. Muhammed ve arkadaşları 
tarafından yumruların daha detaylı bir kimyasal analizi yapılmış ve 
makaridin adlı 1,2-dihidro-N-hidroksipiridin benzillenmiş türevini bil-
dirilmiştir. Yumrudaki metanol ekstraktından (1R, 3S) -1 -metiltetra-
hidro-β-karbolin-3-karboksilik asit,  uridin ve onun benzoil türevi izole 
edilmiştir. İki yeni imidazol alkaloid; lepidilin A ve lepidolit B, kök eks-
trelerinden izole edilmiş ve bunların 1,3-dibenzil imidazolyum klorür 
türevleri proliferatif hastalıkların tedavisi için patentlenmiştir. 

Maka, Zheng ve arkadaşları tarafından bildirildiği üzere yeni çoklu 
doymamış asitleri ve macaen ve macamid olarak bilinen amidleri içer-
mektedir. 

Maka, % 60-75 karbonhidrat, % 10-14 protein, % 8,5 lif ve % 2,2 li-
pid ile çok besleyici özelliğe sahiptir. Kurutulmuş kök yaklaşık %13-16 
protein içermekte ve esansiyel aminoasitler bakımından zengindir. Taze 
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kök ise iyot ve demir bakımından oldukça yüksektir. 100 g kurutulmuş 
kök yaklaşık 250 mg kalsiyum, 2 g potasyum, 15 mg demir ve steroller 
(%0.05-0,1), mineraller ve vitaminler içermektedir. Maka, kaprilik asit, 
kaprik asit, laurik asit, miristik asit, palmitik asit, palmitoleik asit, ste-
arik asit, oleik asit, linoleik asit ve linolenik asit’i kapsayan %3.72 yağ 
asidi içermektedir. Ayrıca yumrulardan yeni bir asiklik keto asit, 5-ok-
so-6E, 8E-oktadecadienoik asit izole edilmiştir. Sarı makanın, kırmızı ve 
siyah çeşitleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek lipit ve karbonhidrat 
içeriğine sahip olduğu bulunmuştur (Muhammad, Zhao, Khan, 2005).

1.2.2. Etki Mekanizması

Maka da bulunan flavonoidler sebebiyle maka antidepresan ilaçlar 
gibi davranarak MAO aktivitesini inhibe etmektedir. Maka da bulunan 
kaempferol MAO aktivitesinin inhibasyonundan sorumlu tutulmakta-
dır (Brooks, Wilcox, Walker, Ashton, Cox, Stojanovska, 2008). Makanın 
antidepresan aktivitesinin, kersetin ve antosiyaninler gibi fitoöstrojen-
lerin varlığına bağlı olabileceği söylenmektedir. Kersetin, antidepresan 
aktivite göstermektedir. Bu çalışmada ve önce yapılan çalışmalarda 
maka tedavisinden sonra depresyon puanlarının azaldığı gösterildiğin-
den makanın antidepresan gibi davrandığı söylenebilmektedir (Rubio, 
Caldas, Davila, Gasco, Gonzales, 2006). 

2. METHOD

Safran (Crocus sativus) ve makanın (Lepidium meyenii) Depresyon 
Tedavisi Üzerine Etkisi derlemesi yazılırken mevcut literatür çalışma-
larından elde edilen veriler toplanarak derlenmesi ve bu verilerin iliş-
kilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; Science Direct, Pubmed ve 
Google Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılarak 
ilgili makaleler incelenmiş safran ve maka bitkilerinin depresyon üzeri-
ne etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir.
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3. SONUÇLAR

3.1. Depresyon Tedavisinde Safran Bitkisinin Kullanımı Üzerine 
Yapılan Çalışmalar
Çift-kör randomize bir çalışmada, safran ve imipraminin hafif ve 

orta düzey depresyonda üzerine etkisi karşılaştırılmıştır. HAMD ölçek 
puanı 18 ve üzeri olan 30 kişi çalışmaya katılmış olup 6 hafta süresin-
ce; bir gruba 30 mg/gün safran, diğer gruba 100 mg/gün imipramin 
verilmiştir. Sonuç olarak, safran imipraminle benzer etkileri göstermiş-
tir. Safranın antidepresan etkisi olduğu çalışma sonunda görülmüştür. 
Safranın iki ana bileşiği krosin ve safranalın; dopamin, norepinefrin ve 
serotoninin geri alımını inhibe ettiğini bulunmuştur. Safranın, hafif ve 
orta düzey depresyonda etkili olduğu söylenmektedir (Akhondzadeh, 
Fallah-Pour, Afkham, Jamshidi, Khalighi-Cigaroudi, 2004). Yine benzer 
bir çalışmada, altı hafta boyunca katılımcılara verilen 30 mg/gün safran 
stigmalarının hidroklorik ekstresinin kapsülü ile 20 mg/gün fluokseti-
nin (antidepresan, Prozac) hafif ila orta şiddette depresyon tedavisin-
deki etkisi karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak; safran, fluoxe-
tin kadar etkili bulunmuştur. Ek olarak safranın iki bileşeni olan krosin 
ve safranalın; dopamin, norepinefrin ve serotoninin geri alımını inhibe 
etme özelliğinin varlığı söz konusu olmuştur (Noorbala, Akhondzadeh, 
Tahmacebi-Pour, Jamshidi, 2005). HAMD puanı 18 ve üzeri olan 40 has-
ta ile 6 hafta boyunca bir çalışma yapılmıştır. Katılımcıların bir grubu-
na 30 mg/gün safran kapsülü verilirken diğer kısmına plesebo verilip 
katılımcılar karşılaştırılmıştır. Safran verilen grubun HAMD puanların-
da önemli iyileşme olduğu saptanmıştır ve çalışmanın sonucu olarak 
hafif ve orta düzey depresyon için safranın etkili olduğu söylenmiştir 
(Akhondzadeh ve diğ, 2005).

Safranın taç yapraklarının hafif ve orta düzey depresyon üzerine 
etkisini incelemek için 6 haftalık çift kör plesebo kontrol ve rondomi-
ze bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya 40 kişi katılmış olup katılımcıların 
yarısına 30 mg/gün safranın taç yaprak kapsülü, diğer yarısına plese-
bo verilmiştir. Klinik çalışmalar, safranın güvenli ve etkili bir antidep-
resan olduğunu göstermiştir. 6 haftanın sonunda; safranın taç yaprağı-
nın, placeboyla karşılaştırdığında depresyonda etkili olduğu ve yan etki 
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göstermediği bulunmuştur. Hafif ve orta düzey depresyonda safranın 
taç yapraklarının etkili olduğu ve safrandan çok daha ucuz olduğu kay-
dedilmiştir (Moshiri, Basti, Noorbala, Jamshidi, Abbasi, Akhondzadeh, 
2006). Yine 6 haftalık çift kör randomize bir çalışmada, Crocus Sativus 
yaprağı, Crocus Sativus stigma (safran) ile karşılaştırılarak antidepresan 
etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya majör depresyon için DSM-IV kriterleri-
ni karşılayan, yaşları 18 ile 55 arasında değişen kırk dört yetişkin çalış-
maya katılmıştır. 120 g kurutulmuş ve öğütülmüş yaprak veya stigma, 
üç adımda süzme işlemi ile 1800 ml etanol (%80) ile ekstrakte edilmiş, 
daha sonra etanolik özüt, 35-40° C arasındaki sıcaklıkta buharlaşma ile 
kurutulmuştur. Hastalar, bilgisayar tarafından üretilen bir kod kulla-
nılarak 1:1 oranında Crocus Sativus petal kapsülü veya Crocus Sativus 
stigma kapsülü almak için randomize edilmiştir. Hafif ve orta şiddette 
depresyon tedavisinde Crocus Sativus’un petal ve stigmalarının karşı-
laştırılmasında; Crocus Sativus’un petalının, Crocus sativus’un stigma-
larına benzer şekilde etkili olduğu bulunmuştur. İki grupta da gözlenen 
yan etkiler açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Çalışamını sonucu; 
Crocus Sativus’un stigma’sının yanı sıra Crocus Sativus’un yaprağının da 
hafif ila orta şiddette depresyon tedavisinde terapötik fayda sağlaya-
bileceği yöndedir (Akhondzadeh, Ghoreishi, Noorbala, Akhondzadeh, 
Rezazadeh, 2008).

5 araştırmanın metaanaliz çalışması yapılmıştır. Katılımcıların 18 
yaş üstü olması ve depresyon semptomları göstermesi, çalışmanın ran-
domize kontrollü çalışma olması, çalışmanın safranın depresyon üze-
rine etkisinin incelenmesi ve çalışmada ya plesebo kontrol ya da anti-
depresan karşılaştırma grubu olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak safranın majör depresyon yaşayan yetişkinlerin semptomların-
da azalma sağladığı gösterilmiştir (Hausenblas, Saha, Dubyak, Anton, 
2013).

 Koroner arter hastalıklarla (CAD) depresyon arasında belirgin bir 
ilişki vardır. Koroner arter hastalığına sahip bireylerin %50’si depresif 
semptomlar gösterirken bunların %20’si majör depresyona sahiptir. 
CAD’e sahip hastaların, depresyon taşıması uzun dönem mortalite ris-
kini ikiye katlamaktadır. Randomize çift kör klinik bir çalışmada majör 
depresyon geçiren yaşları 20 ila 65 arasında değişen 40 erkek ve kadın 
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hasta iki gruba ayrılarak, altı hafta boyunca bir gruba antidepresan (40 
mg/gün fluoxetin) bir gruba safran kapsülleri (30 mg/gün) verilmiştir. 
6 haftanın sonunda antidepresan veya safran kullanan hastalarda aynı 
etki görülmüştür. Safranın beyinde serotonin, dopamin, glutamat ve 
norepinefrin salgısını değiştirdiği öne sürülmüştür (Shahmansouri ve 
diğ. 2014). Yapılan bir diğer çift kör randomize çalışmaya 40 hasta ka-
tılmış olup çalışmayı 30’u tamamlamıştır. Katılımcılar iki gruba ayrıl-
mış olup 20 kişiye fluoksetin ve safran, diğer 20 kişiye ise fluoksetin ve 
plesebo verilmiştir. Hastalar 4 hafta boyunca Beck Depresyon Ölçeği ile 
değerlendirilmiştir. Her iki gruptaki hastalar da anlamlı bir fark olma-
dan depresyon ölçeklerinde düzelme göstermiştir. Sonuç olarak; bu çift 
kör plasebo kontrollü çalışma, safranın fluoksetin antidepresan etkisi-
ni güçlendirmede etkili olmadığını ortaya koymuştur. Diğer çalışmaya 
karşıt olarak bu çalışmada safranın antidepresan etkisi bulunamamıştır. 
Bunun nedeni, çalışma süresinin kısa tutulmuş olması ve katılımcı sa-
yısının az olması olarak söylenmiştir (Sahraian, Jelodar, Javid, Mowla, 
Ahmadzadeh, 2016). 

 Crocus sativus’un çiçeğinden türetilmiş bir baharat olan Safran, son 
zamanlarda antidepresan etkilerini inceleyen çalışmalar yapılmış ve son 
zamanlarda yapılan bir meta-analizde, majör depresyon tedavisi için et-
kili olduğu doğrulanmıştır. Safranın; depresyon ilişkisini araştıran kli-
nik çalışmaların derlemesini yapmak, dozajları detaylandırmak, ekstrat 
kaynaklarını incelemek, standardizasyonları, güvenlik profilini, tedavi 
süresini sağlamak ve potansiyel antidepresan etki mekanizmalarını in-
celemek için bir sistematik derleme makalesi hazırlanmıştır. Sistematik 
derlemede altı çalışma belirlenmiştir. Plasebo karşılaştırma deneme-
lerinde, safranın büyük tedavi etkileri olduğunu ve antidepresan ilaç-
larla karşılaştırıldığında benzer antidepresan etkinlikleri görüldüğünü 
belirtmiştir. Sonuçlar incelenen araştırmalarda, hafif ila orta şiddette 
depresyon tedavisi için safran kullanımını desteklemektedir. Antidep-
resan ilaçlarla karşılaştırıldığında, yayınlanmış dört randomize, çift kör, 
plasebo kontrollü çalışma ile safran ve antidepresanları benzer etkinliğe 
sahip oldukları bulunmuştur. 6 haftalık bir denemede, 30 mg / gün do-
zunda, safran stigma ekstresi, hafif-orta şiddette depresyon tedavisi için 
fluoksetin (20 mg/gün) kadar etkili bulunmuştur. Bir başka çalışmada, 
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safran stigmanın (30 mg/gün) ekstraktlarının imipramine (100 mg/gün) 
benzer antidepresan etkileri olduğu saptanmıştır. Çalışmalarda safran 
ekstratı dozazı günlük 30 mg / gün olarak kullanılmış ve araştırmaların 
çoğu 6-8 hafta sürmüştür. (Lopresti ve Drummond, 2014).

4 haftalık çift kör, plasebo kontrollü ve randomize bir pilot klinik 
çalışmada major depresif bozukluk tedavisinde krosin etkinliğini ince-
lenmiştir. 40 hastanın katıldığı çalışmada; Krosin grubundaki hastalara 
4 hafta boyunca bir Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) (flu-
oksetin 20 mg/gün veya sertralin 50 mg/gün veya sitalopram 20 mg/
gün) artı krosin tablet (30 mg/gün; 15 mg (günde iki defa)) verilmiştir. 
Plasebo grubundaki hastalara 4 hafta boyunca bir SSRI (fluoksetin 20 
mg/gün veya sertralin 50 mg/gün veya sitalopram 20 mg/gün) artı pla-
sebo (günde iki plasebo tablet, bir tablet günde iki defa) verildi. Sonuç 
olarak; krosinin SSRI’lara ek olarak uygulanmasının sadece SSRI teda-
visine kıyasla, depresif semptomlarda anlamlı şekilde daha fazla azal-
maya sebep olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, krosin, hastalarda hafif 
ila orta şiddette depresyon ve anksiyete tedavisi için etkili bir yardımcı 
olabilmektedir. Bazı çalışmalar depresyon hastalarında oksidatif stresin 
arttığını göstermiş ve oksidatif stresin azalması ile antidepresan tedavisi 
arasındaki ilişkiyi bildirmiştir. Krosinin, güçlü antioksidan olduğundan 
ve beyinde serbest radikal kaynaklı hasarı önlemede önemli bir rol oy-
nadığından ek koruma sağlayabileceği söylenmiştir (Talaei, Moghadam, 
Tabassi, Mohajeri, 2015).

Çift kör randomize bir çalışmada safranın depresyon ve anksiye-
te üzerine etkisi incelenmiştir. 60 hastaya 12 hafta boyunca, ya 50 mg 
safran kapsülü ya da plasebo verilmiştir. Çalışmayı 54 kişi tamamlamış 
olup anksiyete ve depresyon üzerinde safranın tedavi edici etkisi kanıt-
lanmıştır (Mazidi ve diğ, 2016).

 Doğum sonrası depresyon genellikle doğumdan iki hafta ile bir ay 
sonra başlar ve tipik semptomlar (örneğin, düşük ruh hali, iştah kay-
bı, uykuya dalma zorluğu) ve tipik olmayan semptomlara (örneğin kilo 
alımı, hipersomni) neden olur. Bu durum ile karşı karşıya kalan birçok 
anne antidepresan ilaçların olumsuz etkilerini tolere edemez, etkili bir 
şekilde yanıt veremez veya tedavi süresince buna tolerans geliştire-
mez. Safranın doğum sonrası depresif annelerin yaşadığı psikolojik ve 
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davranışsal sorunları etkili bir şekilde tedavi edebileceğini çeşitli klinik 
çalışmalarda gösterilmiştir. Ekim 2015 ile Şubat 2016 arasında İran’da 
üç sağlık merkezinde yürütülen iki aylık çift kör, randomize ve plase-
bo kontrollü çalışma dizayn edilmiştir. Hafif-orta şiddette depresyon 
deneyimleyen 60 emziren anne; iki grup arasında rastgele dağıtılarak 8 
hafta boyunca 30 mg/gün safran (n = 30, 15 mg) veya eşdeğer bir doz-
da plasebo (n=30) almışlardır. Tüm katılımcılara günde iki kez alınacak 
toplam iki tablet verilmiştir. Çalışmanın sonucu günlük safran tüketimi-
nin (30 mg) hafif-orta şiddette depresyon şiddetini azalttığını, emziren 
anne üzerinde önemli olumsuz etkileri olmadığını göstermiştir. Safranın 
emziren anneleri hafif-orta şiddette postpartum depresyonla tedavi et-
mek için kullanıldığında plaseboya göre daha yüksek yanıt ve remis-
yon oranlarına sahip olduğu bulunmuştur. Emzirme döneminde maksi-
mum güvenli safran dozunun 750 mg/kg olduğu söylenilmektedir. Bu 
nedenle, emziren anneler tarafından 30 mg/gün safranın (5 mg krosin) 
güvenle kullanılabileceği söylenilmektedir (Tabeshpour ve diğ, 2017). 
Yine fluoksetin ile safranın hafif ile orta dereceli doğum sonrası depres-
yon üzerine etkisinin incelendiği çift-kör randomize çalışmada, safranın 
antidepresan kadar etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmaya HAMD ölçek 
puanı 18 ve üzeri olan 64 kadın katılmış olup, çalışma 6 hafta boyunca 
sürmüştür. Çalışmada katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba 15 mg 
safran kapsülü, diğer gruba 20 mg fluoksetin kapsülü verilmiştir. Anti-
depresan kullanan grupta daha fazla baş ağrısı, ağız kuruluğu, konsti-
pasyon ve terleme görülmüştür. Bu çalışmada safranın, doğum sonrası 
depresyon üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır. Ayrıca, antidepresana göre 
safranın yan etkileri daha az görülmüştür (Kashani ve diğ, 2017).

Homosistein, methionin metabolizmasında üretilen esansiyel ol-
mayan bir aminoasittir. Homosistein, kardiyovasküler hastalıklar ve 
depresyon gibi birçok hastalık ile ilişkilidir. Ağır depresyon yaşayan 
hastaların yaklaşık %20-50’sinde plazma homosistein (Hcy) seviyeleri 
yükselmiştir. Çalışma; safranın ve fluoksetinin, plazmadaki homosiste-
in seviyesi ve depresyonla ilişkisini incelemek üzere yapılmıştır.  25’i 
kadın, 15’i erkek 40 hasta iki gruba ayrılmıştır. 4 hafta boyunca deney 
grubuna 30 mg safran ve 20 mg fluoxetin, kontrol grubuna ise plasebo 
ve 20 mg fluoxetin verilmiştir. Deney grubunda ortalama serum Hcy 



CROCUS SATİVUS VE LEPİDİUM MEYENİİ’NİN DEPRESYON TEDAVİSİ ÜZERİNE ETKİ-
Sİ: BİR GÖZDEN GEÇİRME

126

seviyesi kadınlarda 9.31 mcmol/l’den 7,53 mcmol/l’ye; erkeklerde 
10.14 mcmol/l’den 7.83 mcmol/l’e düşmüştür. Kontrol grubunda ise 
ortalama serum Hcy seviyesi kadınlarda 10.71 mcmol/l’den 10.25 mc-
mol/l’ye; erkeklerde 11.23 mcmol/l’den 10.48 mcmol/l’e düşmüştür. 
Sonuç olarak safran serum Hcy seviyesini olumlu etkilemiştir. Sonuçlar, 
depresyon seviyesinin serum Hcy seviyesiyle ilişkili olduğunu göster-
miştir. Yüksek homosistein seviyesi oksidatif stresi indükleyerek hücre 
hasarına sebep olmaktadır. Bu da nörodejeneratif hastalıklara, anksiyete 
ve depresyona sebep olabilmektedir. Safran beyinde asetilkolinesterazı 
azaltarak ve monoamin oksidazı inhibe ederek norepinefrin, serotonin 
ve dopamin seviyelerini etkilemektedir. Bu çalışmanın sonucunda safra-
nın depresyon tedavisinde daha güvenli olduğu ve daha tolere edilebilir 
yan etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur (Jelodar, Javid, Sahraian, Je-
lodar, 2018).

3.2. Depresyon Tedavisinde Maka Bitkisinin Kullanımı Üzerine 
Yapılan Çalışmalar

Sarı, kırmızı ve siyah makanın yumurtalıkları alınmış (ovariectomi-
zed) (OVX) farelerde bilişsel işlev fonksiyonları ve depresyon üzerin-
deki etkisini açıklayabilmek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Deneyde 
OVX fareleri 21 gün boyunca tedavi edilmiş ve kontrol grubu, sarı maka, 
kırmızı maka ve siyah maka grubu olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. 
Çalışmanın sonucuna göre, siyah makanın OVX farelerinde gizli öğren-
me üzerinde daha faydalı etkilere sahip olduğu görülmüş ve tüm maka 
çeşitleri antidepresan aktivitesi göstermiştir. Makanın ruh hali üzerin-
deki etkileri de erkekler ve kemirgenlerde tarif edilmiştir. Menopozdan 
sonra östrojen eksikliğine bağlı depresif bozukluklar görülebilmektedir. 
Makanın depresyon değerlendirmesinde test puanlarını düşürdüğü 
gösterilmiştir (Rubio, Caldas, Davila, Gasco, Gonzales, 2006).

Menapoz döneminde en çok şikâyet edilen rahatsızlıklar; sıcak bas-
ması, uyku hali, depresyon ve anksiyetedir. Bu semptomların azaltmada 
makanın etkinliğini araştırmak için bir çalışma oluşturulmuştur. Yaşla-
rı 50-60 olan 16 kadına, 3,5 g kuru maka tozu verilerek yapılan çalış-
ma 6 hafta sürmüştür. Çalışmanın sonucu olarak, makanın psikolojik 
semptomları, anksiyete ve depresyon semptomları azalttığı bildirilmiş-
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tir. Ayrıca; uykusuzluk, olumsuz ruh hali gibi vasomotor semptomların 
azaldığı çalışmanın sonucu olarak söylenmiştir (Brooks, Wilcox, Walker, 
Ashton, Cox, Stojanovska, 2008).                              

Makanın petrol eteri ekstresinin davranış, anatomik ve biyokimya-
sal etkilerini farelerde; depresyonun öngörülemeyen hafif stres mode-
linde incelenmesini amaçlayan bir çalışma yapılmıştır. Üç farklı dozda; 
125, 250 ve 500 mg/kg maka ekstresi 6 hafta boyunca kullanılmıştır. Ple-
sebo grubuna ise fluoksetin 10mg/kg 6 hafta verilmiştir. Maca ekstresi 
(250 ve 500mg / kg) fare serumunda kortikosteron seviyelerinde önemli 
bir düşüşe neden olmuştur. Altı haftalık maka tedavisinden sonra, no-
radrenalin ve dopamin seviyeleri artmıştır. Serotonin seviyeleri belirgin 
bir şekilde değişmemiştir. Bu sonuçlar, maca ekstresinin (250 ve 500mg/
kg), antidepresan benzeri etki gösterdiğini ve hem noradrenerjik hem de 
dopaminerjik sistemlerin aktivasyonuyla ilgili olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca, makanın fare beynindeki oksidatif stresin azaltılması ile alakalı 
olduğu bulunmuştur (Ai, Cheng, Yu, Yu, Jin, 2014).     

Çalışma; randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, çaprazlama yön-
temleri kullanılarak postmenöpozal 29 Hong Konglu Çinli kadında 
yapılmıştır. Her biri sırasıyla 12 haftada 3,3 g/gün maka veya plasebo 
almıştır. Önerilen ve güvenli maka dozu, günlük 4 g’dır. Bu çalışmada, 
kadınlar günlük önerilen dozun hemen altında veya eşdeğeri olan ve 
önceki insan çalışmalarına dayanan 3,3 g/gün tüketmişlerdir. Sonuçlar, 
makanın hastalarda hormonal veya immün biyolojik etki göstermediği-
ni ancak postmenopozal kadınlarda depresyon semptomlarını azalttığı-
nı göstermektedir. Hem maka hem de plasebo gruplarında psikolojik, 
kaygı, somatik, genel sağlık, sosyal işleyiş ve zihinsel sağlık konularında 
gelişmeler kaydedilmiştir (Stojanovska ve diğ, 2015).

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde hafif ve orta düzey depres-
yonda, safranın semptomları tedavi edici olduğu bulunmuştur. Diğer 
sağlık koşulları ve depresyon tedavisi için kullanılmasında güvenliği, 
etkisi ve hareket mekanizması açısından safranın uzun süreli etkisinin 
çalışılması gerekmektedir (Hausenblas, Heekin, Mutchie, Anthon, 2015).
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Yapılan çalışmalar; makanın psikolojik semptomları, anksiyete ve 
depresyon semptomları azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca; uykusuzluk, 
kötü ruh hali gibi depresyon semptomlarını azalttığını bildirmiştir. Fa-
kat maka ile yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Makanın depresyon teda-
visindeki etkinliğini saptamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Antidepresan ilaçların yan etkileri nedeniyle bazı insanlar depres-
yonda olsalar bile antidepresan ilaç kullanmaya karşı direnç gösterebil-
mekteler. Tamamlayıcı tıpta kullanılan antidepresan etkili bitkilerin yan 
etkilerinin az olması tercih nedeni olabilmektedir. Burada hastanın inan-
cı etkili olmaktadır. Buna yönelik yapılan bir çalışmada, antidepresanla-
rın etkinliğine inananların antideprasan tedavisini devam ettirmelerinin 
daha yüksek ihtimal olduğunu bildirilmiştir. Tedavilerin uygunluğuna 
ve etkinliğine olan inançları, birçok hastaya aşina olmayan tamamlayıcı 
ve alternatif tedaviler için özellikle önemli olabilmektedir. Bu tip tedavi-
leri seçen hastaların inançlarının, klasik tedavileri kullananlardan farklı 
olduğu gösterilmiştir. Örneğin, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin et-
kili olduğuna inanan hastalar, psikolojik faktörlerin bir kişinin sağlığını 
etkileyebileceğine inanabilmekte ve klasik tıbbın olası zararlı etkileri ko-
nusunda endişeleri bulunabilmektedir. Genel olarak, hastaların depres-
yon nedenlerini biyolojik açıklamalardan ziyade psikolojik açıklamalar 
ile tanımlamayı tercih ettikleri ve depresyon tedavisinde klasik tedavi 
yaklaşımlarının tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarından daha çok yardım-
cı olabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, hastaların 
depresyon tedavisinde inançlarının tedaviyi etkilediklerini destekler ni-
teliktedir (Bann, Parker, Bradwejn, Davidson, Vitiello, Gadde, 2004).

Safran ve maca bitkilerinin depresyon tedavisindeki etkileri üzeri-
ne yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle hafif ve orta düzey dep-
resyonun tedavisinde etkili oldukları sonucuna varılmıştır. Hatta bazı 
çalışmalarda, antidepresan ile karşılaştırma yapılmış ve antidepresan 
kadar etkili olduğu bulunmuştur. Etki mekanızmaları antidepresanlara 
benzer olduğu için antidepresan ile birlikte kullanımına dikkat edilmeli-
dir ve antidepresanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Hafif ve orta düzey 
depresyonda; tamamlayıcı tedaviler, özellikle safran kullanılabilinir. Fa-
kat kullanım doktor kontrolünde ve doktor izni ile olmalıdır.
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TRANSPLANTASYON SONRASI İYİLEŞME 
SÜRECİNDE MİKRONÜTRİENT DESTEĞİ
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Öz:  Organ işlev bozukluğu, organ kaybı ve hasta kaybına neden 
olması açısından transplantasyona bağlı komplikasyon varlığı, iyileşme 
sürecinde göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. Transplantasyon 
hastaları farklı derecelerde olmak üzere malnütrisyon riski altındadır. 
Post-transplant aşamada malnütrisyon durumu morbidite ve mortali-
teyi artırmaktadır. Beslenme durumu açısından risk tersine çevrilebilir 
durumdadır. Bu derleme çalışma transplantasyon sonrası dönemde iyi-
leşmede etkili olan mikro besin elementlerinin işlevlerinin ve hastaların 
beslenme programlarına dahil edilmesinin gerekliliğinin incelenme-
si amacıyla yapılmıştır. Transplantasyon sonrası erken evrede cerrahi 
komplikasyonlar, akut rejeksiyon, enfeksiyon ve post-transplant diyabet 
gelişebilmektedir. Transplantasyon sonrası geç dönemde ortaya çıkabi-
len rejeksiyon durumu immünosupresif ilaçların kullanımı ile tedavi 
edilmektedir ve immünosupresif ajanlar; kardiyovasküler hastalıklar, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, post–transplant diyabet, böbrek fonksiyon 
bozuklukları, karaciğer toksisitesi vb. hastalıkların riskini artırabilmesi 
nedeniyle önem arz etmektedir. Kemik iliğinin baskılanması, elektrolit 
bozuklukları ve kemik mineral dansitesinde azalma ise transplantasyon 
sonrası mikro besin eksikliğine neden olabilmektedir. Transplantasyon 
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sonrası beslenme tedavisinin amacı; iyileşme sürecini kısaltmak, enfek-
siyon riskinin ve elektrolit dengesizliğinin önüne geçilerek yaşam kali-
tesini artırmaktır. Yeterli ve dengeli beslenme; hiperhomosistinemi, hi-
perürisemi, hiperkalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemive osteoporoz 
gibi durumların önlenmesinde oldukça etkilidir. Günümüzde yapılan 
deneysel ve klinik çalışmalar Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Fos-
for (P) vb. mineraller ve Bakır (Cu), Çinko (Zn), Manganez (Mn) gibi 
iz elementler; bazı B grubu vitaminleri, D ve K vitaminleri gibi mikro 
besinlerin yetersizliğinin veya dengesizliğinin transplantasyon sonrası 
dönemde karşılaşılan, çözülmesi gereken başlıca mikro besin sorunları 
olduğunu ortaya koymaktadır. Selenyum, vitamin A, C ve E gibi an-
tioksidan mikro besinlerdeki eksiklikler, transplantasyon hastalarında 
oksidatif stres ile ilişkilidir. Son yıllarda sinbiyotik kullanımının, dallı 
zincirli aminoasitler ile zenginleştirilmiş besin desteklerinin, bağışık-
lık sistemini modüle edici besinlerin beslenme programına eklenme-
sinin; transplantasyon sonrası sorunların çözümünde, yara iyileşmesi-
nin desteklenmesinde, bağışıklık fonksiyonlarının güçlendirilmesinde, 
enfeksiyonun tedavisinde ve mortalite oranının azalmasında etkin rol 
oynadığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Transplantasyonun bütün 
aşamalarında yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması gerekmektedir. 
Hastaların transplantasyon sonrası iyileşme sürecinde etkili olan mikro 
besin desteklerinin diyetisyenler ve bakım sürecinde önemli rolleri bu-
lunan hemşirelerin iş birliğiyle hastaların beslenmesine dahil edilmesi 
önerilmektedir.

1. GİRİŞ

Transplantasyon günümüzde, organ yetmezliği olan hastaların te-
davisinde “altın standart” olarak kabul gören, hayat kurtarıcı ve giderek 
rağbetin arttığı bir yöntem haline gelmiştir (Yoo ve diğ, 2012; Karade-
mir, 2006).  

Organ işlev bozukluğu, organ kaybı ve hasta kaybına neden olması 
açısından transplantasyona bağlı komplikasyon varlığı ise iyileşme sü-
recinde göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür (Güverce, 2008).
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Transplantasyon hastaları, altta yatan bağışıklık sistemi baskılanma-
sı nedeniyle sağlıklı bireylere kıyasla enfeksiyona daha yatkındır. Katı 
organ nakli ve hematopoetik kök hücre nakli (HSCT) alıcılarında enfek-
siyonlar daha sık görülür ve beraberinde morbidite ve mortaliteye yol 
açar. Örneğin, 2014-2015 yıları arasında allojenik HSCT uygulanan has-
talarda, nakil sonrası ilk 100 gün içinde ölümlerin %20’si enfeksiyonlarla 
ilişkilendirilmiştir (Chong ve Koh, 2019).

Transplantasyon sonrası erken evrede cerrahi komplikasyonlar, 
akut rejeksiyon, enfeksiyon ve post-transplant diyabet gelişebilmekte-
dir. Transplantasyon sonrası geç dönemde ortaya çıkabilen rejeksiyon 
durumu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı ile tedavi 
edilmektedir ve bağışıklık sistemini baskılayan ajanlar; kardiyovasküler 
hastalıklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, post–transplant diyabet, böb-
rek fonksiyon bozuklukları, karaciğer toksisitesi, kronik immün hasar, 
anemi vb. hastalıkların görülme riskini artırabilmesi nedeniyle önem 
arz etmektedir. Kemik iliğinin baskılanması, elektrolit bozuklukları ve 
kemik mineral dansitesinde azalma ise transplantasyon sonrası mikro 
besin eksikliğine neden olabilmektedir (Akbulut, 2018; Thiruchelvam ve 
diğ, 2011). 

Daha yaygın olarak vitaminler ve mineraller olarak bilinen mikro-
nütrientler, gıdalarda az miktarda bulunan ve sağlıklı bir diyetin temel 
bir bileşeni olan unsurlardır. Diğerlerinin yanı sıra demir, iyot ve çinko 
gibi eser elementler ile kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı 
sıra tüm vitaminleri içerirler. 

Makro besinlerden (protein, karbonhidrat ve yağ dahil) çok daha kü-
çük olan ve vücut tarafından çok daha az miktarda gereksinim duyulan 
mikro besinler, hem bedeni ve zihni sağlıklı tutmaya hem de vücudun 
hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olan güçlü ajanlardır. Doğru mik-
tarlarda ve doğru kombinasyonlarla alınmaları halinde sağlık üzerinde 
kayda değer fark yaratabilirler. Beslenmede mikro besinlerin azlığı veya 
yokluğu mikro besin eksikliğine ve nihayetinde ölümle sonuçlanabilecek 
şiddetli durumlara yol açabilir (Sijbesma ve Sheeran, 2011).

Özellikle intestinal ve multiviseral alıcılar; transplantasyon sonra-
sında normal beslenme düzenlerine geçtiklerini, beslenme durumlarının 
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iyileştiğini, yaşam kalitelerinin arttığını dile getirmektedir. Bununla bir-
likte transplantasyon sonrasında bilişsel, duygusal, psiko-sosyal açıdan 
da iyileşmeler söz konusudur. 

Transplantasyon öncesi ve sonrası dönemde vitaminler ve eser ele-
mentlerin, her altı ayda bir mikro besin ögesi durumu açısından değer-
lendirilmesi önerilmektedir. Transplantasyon işleminden sonra yeter-
sizlikler klinik semptomlar ortaya çıkmadan biyokimyasal düzeyde fark 
edilmektedir. Transplantasyon sonrası anormal biyokimyasal bulgular 
oral takviyeler, besin zenginleştirme vb. yöntemlerle düzenlenir (Akbu-
lut, 2018). 

Bu derleme çalışma transplantasyon sonrası dönemde iyileşmede 
etkili olan mikro besin elementlerinin işlevlerinin ve hastaların beslen-
me programlarına dahil edilmesinin gerekliliğinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır.

2. TRANSPLANTASYON VE MİKRONÜTRİENT DESTEĞİ

2.1. Transplantasyonun Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
Transplantasyon, sağlam bir organın canlı vericiler veya kadavra-

lardan alınarak medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi sürecinde yanıt 
alınamayan son dönem organ yetmezliği olan hastalara nakledilmesidir 
(Sungur ve Mayda, 2014).

Organ nakli TDK Güncel Türkçe Sözlük’te ‘‘İşlevini yitirmiş bir orga-
nın yerine sağlam bir organı koyma, organ aktarımı, transplantasyon.’’ 
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük).

Transplantasyon ise TDK Hemşirelik Terimleri Sözlüğü’nde ‘‘Bir 
dokunun veya bir organın aynı bireyde bir bölgeden başka bir bölgeye 
veya bir canlıdan başka bir canlıya taşınması, nakil.’’ olarak tanımlan-
mıştır (Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu, 2015).

Organ nakli kavramının tarihte ilk olarak eski Yunan mitolojisinde 
var olduğu görülmektedir. Çeşitli kaynaklarda milattan önce kan trans-
füzyonundan, kafa kemiklerinin naklinden, kangren olmuş bir bacağın 
kesilip ölü vericiden alınan bir bacağın başarıyla nakledilmesinden bah-
sedilmektedir. 
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Ülkemizde organ nakli ilk kez 1968’de Ankara’da gerçekleştirilmiş 
ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1975 yılında ilk akrabalar arası böb-
rek nakli ve 1979 yılında da ilk kadavradan böbrek nakli gerçekleştiril-
miştir. 1979’da organ nakline yönelik ilk yasal düzenleme olan ‘‘Organ 
ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’’ yürürlüğe 
girmiştir (Özbaş, 2018).

Organ nakli, önemli bir ilerleme kaydetmiş olup bu alandaki geliş-
meler, giderek daha fazla hastanın iyileşmesine katkıda bulunmaktadır 
(Linden, 2009).

Son yıllarda ülkemizde de organ nakline yönelik çok önemli geliş-
meler yaşanmış olup; 2010 yılında kadavradan ilk kol nakli, 2011 yılında 
kadavradan ilk rahim nakli ve 2012 yılında da kadavradan ilk yüz nakli 
gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde organ nakli çalışmalarının verimliliğinin arttırılması 
ve doku ile organ dağıtımında adaleti sağlamak amacıyla 2001 yılında 
Sağlık Bakanlığı’nın denetimi ve koordinatörlüğünde ‘‘Ulusal Organ ve 
Doku Nakli Koordinasyon Sistemi’’ kurulmuştur (Özbaş, 2018).

Transplantasyonu gerçekleştirilen temel organlar böbrek, karaciğer, 
pankreas, kalp, akciğer ve ince bağırsak olmakla birlikte hastada birden 
fazla organ yetmezliği mevcut ise karaciğer- böbrek, böbrek- pankreas 
gibi çift transplantasyonlar da yapılabilmektedir. En sık böbrek, kara-
ciğer, kalp transplantasyonu gerçekleşmekle birlikte hematopoetik kök 
hücre, kornea, uterus, kol, bacak ve yüz transplantasyonları da yapıl-
maktadır (Akbulut, 2018).

Ülkemize bakıldığında nakli yapılan dokular kalp kapağı, kornea, 
kemik, kemik iliği ve cilt iken nakli yapılan organlar ise böbrek, kara-
ciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak olarak sıralanmaktadır 
(Özbaş, 2018).

2.2. Transplantasyon Sonrası Komplikasyonlar ve Mikro Besin 
Elementleri Yetersizliği

Transplantasyon sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar cerrahi 
komplikasyonlar, tıbbi komplikasyonlar, enfeksiyon ve rejeksiyon şek-
linde gruplandırabilir. Cerrahi komplikasyonlara tromboz, stenoz, anas-
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tomoz kaçağı, ameliyat sonrası kanama örnek verilebilir. Tıbbi kompli-
kasyonlar aşırı sıvı yüklemesi veya dehidratasyon, elektrolit dengesizli-
ği, düşük/ yüksek tansiyon şeklinde örneklendirilebilir. 

Organ nakli sonrası görülen enfeksiyonlar ise morbidite ve morta-
litenin nedeni olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Olası enfeksiyon ge-
lişimine neden olabilecek etmenler; yaş, enfeksiyon geçmişi, enfeksiyon 
maruziyeti, immünosupresif tedavi, beslenme durumu ve nakil öncesi 
tıbbi durum olarak sıralanabilir (Akbulut, 2018; Özbaş, 2018; Thiruchel-
vam ve diğ, 2011).

Nakledilen organın yabancı olarak algılanmasına neden olacak bir 
dizi immünolojik yanıtla sonuçlanan rejeksiyon, hiperakut, akut ve kro-
nik rejeksiyon olmak üzere 3 grupta ele alınır. Hiperakut rejeksiyon, 
nakil sonrası dakikalar ya da saatler içerisinde kan damarlarının hızla 
harabiyetine bağlı olarak gelişir. Hastada daha önceden nakledilen doku 
ya da organa karşı antikorların varlığı sonucu hızla ortaya çıkar ve doku 
nekrozu ile sonuçlanabilir. Akut rejeksiyon, genellikle nakil sonrası ilk 
3 ayda gelişir ancak herhangi başka bir zamanda da gelişebilir. Bu tür 
rejeksiyona nakledilen doku veya organa karşı aktive olan alıcının lenfo-
sitleri neden olur. Özellikle immünosupresyon tedavisinin değiştirildiği 
ya da enfeksiyonun geliştiği durumlarda görülebilir. Kronik rejeksiyon 
ise aylar ya da yıllar içerisinde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan bir 
süreçtir. Kronik rejeksiyon, akut rejeksiyona benzer şekilde tedavi edilir 
ancak organ işlevlerinin ilerleyici ve ciddi şekilde bozulması nedeniyle 
yeniden nakil gerekebilir (Özbaş, 2018).

Transplantasyon sonrası geç dönemde ortaya çıkabilen rejeksiyon 
durumu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı ile tedavi 
edilmektedir ve bağışıklık sistemini baskılayan ajanlar; kardiyovaskü-
ler hastalıklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, post–transplant diyabet, 
böbrek fonksiyon bozuklukları, karaciğer toksisitesi, kronik immün ha-
sar, anemi vb. hastalıkların riskini artırabilmesi nedeniyle önem arz et-
mektedir. Kemik iliğinin baskılanması, elektrolit bozuklukları ve kemik 
mineral dansitesinde azalma ise transplantasyon sonrası mikro besin 
eksikliğine neden olabilmektedir (Akbulut, 2018; Thiruchelvam ve diğ, 
2011).



Mihrican KAÇAR, Seçkin KARAKUŞ

139

Transplantasyon sonrası beslenme tedavisinin amacı; iyileşme sü-
resini kısaltmak, enfeksiyon riskinin ve elektrolit dengesizliğinin önü-
ne geçilerek yaşam kalitesini artırmaktır. Yeterli ve dengeli beslenme; 
hiperhomosistinemi, hiperürisemi, hiperkalemi, hipomagnezemi, hipo-
fosfatemi ve osteoporoz gibi durumların önlenmesinde oldukça etkilidir 
(Kasiske, 2000).

Rho ve arkadaşlarının transplantasyon öncesi ve sonrası dönemde 
takip ettiği 26 kadın, 24 erkek totalde 50 hasta ile yaptıkları bir çalışma-
da, 32 kkal/kg/gün enerji ve 1.3 g/kg/gün protein içeren bir beslenme 
tedavisi transplantasyon sonrası dönemde uygulanmıştır. Transplan-
tasyon sonrası ilk üç ay içinde vücut ağırlığının arttığı, hipofosfatemi 
geliştiği saptanmıştır. Ancak vücut ağırlığındaki artış istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmamıştır. Nötropenik diyet (düşük bakterili diyet) uygu-
landığında ise C vitamini, kalsiyum ve folat gereksinmelerinin karşıla-
namadığı saptanmıştır (Rho ve diğ, 2013).

Yaşları 1-23 arasında olan 21 bağırsak transplantasyonu hastasının 
dahil edildiği bir çalışmada transplantasyon yapılan çocuklardan pros-
pektif olarak toplanan veriler retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. 
Çeşitli mikro besin ögelerinin eksiklikleri hastane referans değerleri kul-
lanılarak belirlenmiştir. Mikro besin eksikliği prevalansı %95,2 olarak 
saptanmıştır. Sık görülen yetersizlik mikro besinler demir (%94,7) ve 
magnezyum (% 90,5) olarak belirtilmiştir (Ubesie ve diğ, 2013).

2.3. Transplantasyon Sonrası Dönemde Mikro Besin Elementleri 
Desteği

Birçok hasta için yaşam kurtarıcı ve yaşam kalitesini artırıcı bir te-
davi olan transplantasyon oldukça karmaşık ve uzun bir sürece sahip-
tir. Ancak organ nakli sonrası diyete ilişkin sınırlamalar çok uzun süreli 
değildir. Hastalar yara iyileşmesi için yeterince protein almaları konu-
sunda bilgilendirilmelidir. Steroid kullanımının bir sonucu olarak kilo 
artışı olabileceğinden hastalar diyette düşük tuz, yağ ve kolesterol alımı 
konusunda da uyarılmalıdır (Akyolcu, 2002; Lewis ve diğ., 2014).

Beslenme bizleri hayata bağlayan, hayattan zevk almamızı sağlayan 
var oluşumuzdan sorumlu önemli bir faktördür. Transplantasyon son-
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rası dönemde iyileşme sürecinde etkin rol oynayan yeterli ve dengeli 
beslenmede en önemli yapı taşlarından biri mikro besin elementleridir. 
Aşağıda transplantasyon sonrası dönemde iyileşme sürecinde yetersiz-
liğine dikkat edilmesi ve takviye edilmesi gereken bazı mikro besin ele-
mentlerine yer verilmiştir.

2.3.1. C vitamini

Ekim 2010 ile Temmuz 2012 arasında  hematopoetik kök hücre 
nakli sonrası akut fazda vitamin ve iz element seviyesinin yeterliliğini 
değerlendiren 15 yetişkin hasta ile yapılan bir çalışmanın sonuçlarına 
göre; hematopoetik kök hücre nakli sırasında belirgin şekilde C vitami-
ni eksikliği saptanmıştır ve bu yetersizlik sistemik enflamasyonla ilişkili 
bulunmuştur. Bu azalmanın, kritik hastalarda sıklıkla görülen azalan 
antioksidan tüketimine bağlı olarak gerçekleştiği varsayılmaktadır. Bu 
nedenle, hematopoetik kök hücre nakli gerçekleştirilen hastalar için me-
gadoz C vitamini takviyesinin verilmesi cazip bir yaklaşım olarak de-
ğerlendirilmektedir (Nannya,  Shinohara, Ichikawa,  Kurokawa, 2014).

Sebze ve meyvelerin C vitaminleri değişmekle birlikte genellikle yeşil 
sebzeler, domates, turunçgiller, çilek, kuşburnu, maydanoz gibi besinler 
C vitamininin en iyi kaynaklarıdır. Kuşburnu gibi yabani bitkilerin mey-
velerine günlük olarak ulaşmak zordur. Patates, her mevsim birçok yerde 
yetişmesi sebebiyle doğru yöntemlerle pişirildiğinde C vitamini açısından 
hasta beslenmesine katkısı büyük bir besindir (Baysal, 2012).

2.3.2. β-karoten ve E vitamini

β-karoten ve E vitamini gibi antioksidan özelliklere sahip bazı be-
sinler kemik iliği naklinden sonra tükenir. Lipoperoksidasyon (yağların 
yükseltgenerek bozulması) preoperatif β-karoten, C vitamini ve E vita-
mini uygulaması ile inhibe edilir. Yapılan çalışmalarda C ve E vitaminle-
rinin, hayvan modellerinde oksidatif hasara ve apoptozun önlenmesine 
faydalı etkiler gösterdiği saptanmıştır (Martin-Salces, Paz, Canales, Me-
sejo, Hernandez-Navarro, 2008)

Karaciğer transplantasyonu hastaları A vitamini açısından risk al-
tındadır ancak küçük dozlarda olsa bile A vitamini takviyesi bu hasta-



Mihrican KAÇAR, Seçkin KARAKUŞ

141

larda karaciğer harabiyetini artırabilir ve toksik etki gösterebilir (Akbu-
lut, 2018).

Karaciğer, yumurta, süt, yağlı beyaz peynir, tereyağı, kayısı, doma-
tes, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, diğer yeşil sebzeler A vitamini açısın-
dan zengin besinlerdir. Kurutulmuş sebze, meyve ve otlar da alternatif 
olarak kullanılabilir.

E vitamininin en zengin kaynakları; yağlı tohumlar ve yağlı tohum-
lardan elde edilen yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi sert 
kabuklu meyveler, tahıllar, kuru baklagillerdir. E vitamini içeriği düşük 
olmakla birlikte et, yumurta, balık da tercih edilebilir (Baysal, 2012).  

2.3.3. D vitamini

Son yıllarda, immünolojik süreçlerde D vitamini de dahil olmak 
üzere mikro besinlerin önemi yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. 
D vitamini yetersizliği ve çeşitli enfeksiyonlar arasında (örn. tüberküloz 
ve solunum yolu enfeksiyonları) ilişki olduğu bildirilmiştir. Transplan-
tasyon sonrası güneş ışığından yararlanma sınırlıdır ve gluko-kortiko-
idlerin ve diğer immün baskılayıcıların kullanımı nedeniyle kataboliz-
manın artması , serum D vitamini seviyelerini de etkileyebilir (Hans-
son, Norlin, Omazic, Wikström, Sundin, 2014).

Haziran 2004 ve Aralık 2011 arasında hematopoetik kök hücre nakli 
(HSCT) gerçekleşen 123 hasta ile yapılan bir çalışmada  D vitamini se-
viyelerinin HSCT uygulanan çocukların klinik seyrini etkilediği saptan-
mıştır. Hipovitaminoz D, nötrofil granülosit sayısının yavaş iyileşmesi 
ve artmış ölüm, metastaz ve Kronik Graft-versus-Host Hastalığı riski 
ile ilişkili bulunmuştur (Hansson, Norlin, Omazic, Wikström, Sundin, 
2014).

Karaciğer nakli bekleyen hastalarda düşük D vitamini düzeyleri nakil 
sonrası tedavi açısından önemlidir. Bitetto ve arkadaşları tarafından 2010 
yılında yapılan bir araştırmaya göre, D vitamininin karaciğer naklinde ba-
ğışıklık düzenleyici bir etki gösterdiği, bağışıklık toleransını artırdığı ve 
akut rejeksiyonu önlediği tespit edilmiştir (Bitetto ve diğ, 2010).

Balık karaciğeri yağı, balık, tereyağı, süt, yumurta sarısı, bazı man-
tar türleri D vitamininin en iyi kaynaklarıdır. D vitamini açısından zen-



TRANSPLANTASYON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİNDE MİKRONÜTRİENT DESTEĞİ

142

ginleştirilmiş yağ, kahvaltılık tahıllar, süt, peynir, meyve suyu diğer D 
vitamini kaynaklarıdır (Baysal, 2012).     

2.3.4. B grubu vitaminleri

Graft-versus-host hastalığı (GVHD); deri, ağız, gözler, seröz memb-
ranlar, karaciğer, gastrointestinal sistemi ve solunum yollarını, kas-is-
kelet sistemi, hematopoetik ve bağışıklık sistemlerini etkileyebilen allo-
jenik hematopoetik hücre transplantasyonunun ciddi bir komplikasyo-
nudur (Brukamp, Doyle, Bloom, Bunin , Tomaszewski, Cizman, 2006).

Graft-versus-Host Hastalığı, genel olarak beslenme durumu ve 
yaşam kalitesi üzerinde önemli etkileri olan karmaşık bir durumdur. 
GVHD midede intrinsik faktör üretimini, ince bağırsak mukozasında 
emilimi etkileyerek B12 düzeyinde azalmaya yol açar. B 12 vitamini duru-
munun izlenmesi GVHD’li hastalarda gerekli görülmektedir (Meij ve 
diğ, 2013).  

Karaciğer transplantasyon işlemi öncesinde nakil hastalarında özel-
likle folat, B1, B6 vitamin yetersizlikleri görülme riski yüksektir, nakil 
sonrası dönemde B grubu vitaminleri açısından hasta tekrar değerlen-
dirilmelidir. İnce bağırsak transplantasyonu konusunda yapılan araştır-
malarda kayda değer B6 vitamini yetersizliği olduğu görülmüştür. 

Böbrek transplantasyonu sonrası geç dönem komplikasyonlarından 
olan yüksek homosistein düzeyi genel popülasyonda kardiyovasküler 
hastalıklarla ilişkilidir. Ancak kardiyovasküler hastalık oluşumundaki 
etkisine dair yeterli kanıt bulunmadığı için transplantasyon hastalarında 
homosistein seviyesini düşürmek için folat, B6, B12 vitamin desteklerinin 
kullanımı önerilmemektedir (Akbulut, 2018). 

Tiaminin (B1) en zengin kaynakları buğday, tam buğday unu, bul-
gur, pirinç, nohut, mercimek, fasulye; ceviz, badem gibi sert kabuklu 
meyveler; ıspanak, patates gibi sebzelerdir. Sebze yemeklerinin suyu 
pişirilip atılırsa tiamin pişme suyuna geçtiği için kaybı söz konu olur. 
Pişirilme esnasında soda eklenmesi de tiamin kaybına sebep olan bir di-
ğer faktördür. Mayalı ekmeklerin, tam buğday ekmeklerin tiamin içeriği 
diğer ekmeklere oranla daha yüksektir (Baysal, 2012).



Mihrican KAÇAR, Seçkin KARAKUŞ

143

Yiyeceklerin protein miktarı ile doğru orantılı olan B6 en çok et, or-
gan etleri, süt, pirinç, bulgur, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, 
patates, havuç, taze fasulye, taze ve kuru meyvelerde bulunmaktadır. 
Folatın en yoğun olduğu besinler organ etleri, kuru baklagiller ve yeşil 
yapraklı sebzelerdir. B12  ise hayvansal besinlerde bulunmaktadır (Bay-
sal, 2012).     

2.3.5. Kalsiyum (Ca), Fosfor (P)

Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kalsiyum ve D vitami-
ninin yeterli düzeyde olmaması kemik hasarına yol açmaktadır (Akbu-
lut, 2018).  Böbrek transplantasyonu işlemi sonrasında en sık karşılaşılan 
komplikasyonlardan biri olan hipofosfatemi, kas zayıflığına yol açarak 
kas sistemini olumsuz etkileyebilir. Böbrek transplantasyonu hastala-
rının çoğunda görülen bu komplikasyon hastanın beslenmesine fosfor 
içeriği yüksek besinlerin eklenmesi ile engellenebilir (Akbulut, 2018).

Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve süt ürünleridir. Pekmez, su-
sam, fındık, fıstık, yeşil yapraklı sebzeler, kurutulmuş meyveler, por-
takal, çilek gibi yaş meyveler ve yumurtadır. Fosfordan zengin besinler 
ise proteinden zengin besinlerdir. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt 
ürünleri, kuru baklagiller, tahıllar, sert kabuklu meyveler, yağlı tohum-
lar fosfor içeriği yüksek yiyeceklere örnek verilebilir (Baysal, 2012).   

2.3.6. Magnezyum (Mg)

Transplantasyon sonrası geç dönemde ortaya çıkabilen rejeksiyon 
durumu immünosupresif ilaçların kullanımı ile tedavi edilmektedir. İm-
münosupresif ilaç kullanan hastalarda magnezyum düzensizlikleri söz 
konusudur ve immünosupresif ilaç kullanımında yaygın yan etki hipo-
magnezemidir (Akbulut, 2018).

Karaciğer nakli bekleyen transplantasyon hastalarında emilimin 
azalması, üriner boşaltımın artması sebebiyle magnezyum ve çinko ek-
sikliği görülebilir. Kalp nakli hastalarında magnezyum yetersizliği, po-
tasyum seviyesini düşürüp, sodyum seviyesini yükselterek yorgunluğa 
sebep olabilmektedir. Magnezyum desteğinin ventriküler aritmi riskini 
azalttığına dair araştırmalar mevcuttur (Akbulut, 2018).
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Tam tahıllı besinler, sert kabuklu meyveler, kuru baklagiller, yeşil 
yapraklı sebzeler, patates, portakal magnezyum ihtiyacını karşılayan yi-
yeceklerdir (Baysal, 2012). 

2.3.7. Çinko (Zn)

Transplantasyon sonrası dönemde görülen komplikasyonlardan 
biri olan ishal ve malabsorbsiyon çinko eksikliğine neden olabilmek-
tedir. Çinko, yara iyileşmesinde ve tat, koku hassasiyetinde önemli bir 
role sahiptir ve bağırsak enfeksiyonuna karşı mukozal savunmanın bü-
tünlüğünü korumak için önemlidir (Epstein ve diğ, 2002; Kelly 2004).

Katılım kriterleri 6 ay veya daha fazla hayatta kalma süresi olan 18 
yaş ve altı 33 hasta Kasım 1991 ile Nisan 2007 arasında ortalama takip 
süresi 3,8 yıl olmak üzere prospektif olarak toplanan veriler retrospektif 
olarak gözden geçirilerek takip edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 
hasta popülasyonunda çinko eksikliğinin yaygın olduğu belirlenmiştir. 
Çinko eksikliği, yaraların iyileşmesi, zayıf büyüme ve immün yetmezlik 
ile ilişkili bulunmuştur. Bütün bu bulgular ince bağırsak transplantasyo-
nu sonrası klinik olarak önemlidir (Venick ve diğ, 2011).

Genel pediatrik popülasyondaki çinko takviyesinin, akut ve kronik 
ishal süresi ve ciddiyetindeki azalma ile ilişkilendirilmiş olması, ince ba-
ğırsak transplantasyonu sonrası bu mikro besinin yakın takibi ve takvi-
yesini önemli hale getirmektedir (Lukacık, Thomas, Aranda, 2008).

Pittsburgh, çinkonun ince bağırsak transplantasyonu sonrası de-
neyimlerinde takviye gerektiren tek mikro besin olduğunu ve yüksek 
mide hacmi olan birçok hastada çinkonun kaybının arttığını iddia etmiş-
tir (Strohm, Koehler, Mazariegos, Reyes, 2009). 

Çinko eksikliğinin prevalansının yüksek olması için bir başka po-
tansiyel açıklama, yüksek miktarda çinko tüketen veya gerektiren in-
testinal mukozal dönüşüm oranlarının artmasıdır (Venick ve diğ, 2011).

Yiyeceklerin çoğunda var olan çinko minerali en çok et, organ etle-
ri, balık, süt, yumurta, peynir, badem, ceviz, buğday, bulgur, makarna, 
kuru baklagiller, mantar, karnabahar, patates, havuç, domates, yeşil seb-
zeler ve zeytinde bulunmaktadır (Baysal, 2012).
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2.3.8. Bakır (Cu)

Kasım 1991 ile Nisan 2007 arasında gerçekleştirilen ortalama takip 
süresi 3,8 yıl olan 18 yaş ve altı 33 hasta ile yapılan bir çalışmada ince 
bağırsak transplantasyonu sonrası en sık görülen mikro besin eksiklik-
leri çinko, demir ve bakır olduğu saptanmıştır. İnce bağırsak transplan-
tasyonu sonrası çocukların dörtte birinde düşük serum bakır seviyeleri 
görülmüştür. Bakır eksikliğinin klinik öneminin nötropeni ve mikrositik 
anemi olabileceği düşünülmüştür. Bakır eksikliği olan hiçbir hastada, 
cildin veya saçın depigmentasyonu, kas zayıflığı veya nörolojik anor-
mallikler gibi klasik belirti veya semptomlar geliştirmediğine dikkat çe-
kilmiştir (Venick ve diğ, 2011).

Yeterli ve dengeli beslenme vücuda yeterli miktarda bakır sağla-
makla birlikte; et, organ etleri, balık, yumurta, yeşil sebzeler, kuru mey-
veler, patates, maydanoz, pekmez, kuru maya, tahıllar bakır içeriği yük-
sek besinlere örnek verilebilir (Baysal, 2012). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Transplantasyon sonrası iyileşme sürecindeki hastalar; morbidite, 
mortalite, yaşam kalitesini düşüren beslenme sorunları ve metabolik bo-
zukluklar yaşamaktadır. Bu problemler; beslenme danışmanlığı ve mul-
tidisipliner bir yaklaşım ile çözülmelidir. Transplantasyon yapılan has-
taların kapsamlı bir şekilde besin tüketim değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Sağlık bakım profesyonellerinin multidisipliner çalışması ile eksik 
besin ögelerinin yerine konulma çalışmaları başlatılmalıdır. Bu şekilde 
transplantasyon sonrası obezite, dislipidemi ve hipertansiyon önlene-
bilir veya azaltılabilir. Glisemik kontrol sağlanarak, kemik hastalıkları 
önlenerek hastaların yaşam kalitesi artırılabilir.

Şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda C vitamini ve ishalli hastalarda 
çinko yetersizliği söz konusu olacağından bu vitamin ve minerali içe-
ren besinlere hastaların beslenmesinde yer verilebilir. Transplantasyon 
sonrası iyileşme döneminde, yara iyileşmesini sağlamak açısından çinko 
takviyesinin, çinko içeriği yüksek besinlerin hasta tarafından tercih edil-
mesi için destek olunabilir. Transplantasyon hastalarında demir içerme-
yen multivitamin / mineral takviyesi kullanılması önerilmektedir. 
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Özellikle böbrek, karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda ol-
mak üzere kalsiyum ve D vitamini içeren besinlerin hastalar tarafından 
tüketilmesi desteklenmeli, olası kemik hastalıklarının gelişme riskinin 
önüne geçilmelidir. 

Yapılan araştırmalarda fazla sodyum tüketiminin kalp yetmezliğini 
artırdığı, yetersizliğinin ise böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediği 
ve nöro-hormonel hasara yol açtığı saptanmıştır. Kalp nakli hastalarında 
ödem gelişmesini önlemek ve tedavi etmek için tuz tüketimi azaltılma-
lıdır. Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda sık görülmek üzere 
nakil sonrası steroid tedavisi ile ilişkili olan ödem oluşma durumunu 
azaltmak için hastalara az tuzlu besinler tercih etmesi ve yemeklerini az 
tuzlu tüketmesi önerilmelidir.

Kalp kasına önemli enerji sağlanması, elektron taşıma zincirinde 
etkin rol alması nedeniyle, Kalp kası aerobik oksidasyon yaptığı için 
koenzim Q-10’un oksidatif enerji üretimi açısından gerekli olduğu öne 
sürülmüştür ancak etkisi araştırmalarla kanıtlanamamıştır. 

Transplantasyon hastaları artan metabolik stres, hastane enfeksi-
yonu, malnütrisyon, depresyon ve anksiyete nedeniyle oksidatif stres 
altındadır. Transplantasyon hastasının beslenme tedavisinde selenyum, 
çinko, E ve C vitaminlerine güçlü antioksidanlar oldukları için yer ve-
rilmelidir. 

Antioksidan içeren desteklerin kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar 
yetersiz olmakla birlikte faydalı sonuçlar ortaya konmuştur. Bu konuyla 
ilgili uzun süreli, geniş kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Hasta bakımında ve tedavisinde oldukça büyük bir rol üstlenen 
hemşireler, elektrolit dengesizliği takibi ve tedavisinde etkin rol alma-
lıdır. Elektrolit dengesizliği tedavi edilmeli ve optimum kan glikoz dü-
zeyi sağlanmalıdır. Diğer yandan, aşırı düzeyde mikro besin desteğinin 
tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabileceği unutulmamalıdır. 

Transplantasyon hastalarında maksimum fayda için tedavi multi-
disipliner bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, sağlık pro-
fesyonelleri tarafından hastaların sık sık iştah kontrolü yapılmalı ve 
yiyeceklerin tadını iyileştirici sağlıklı tatlandırıcı/ lezzet verici ögelerin 
hastaların yemeklerine eklenmesi teşvik edilmelidir.
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Sağlık bakım profesyonelleri tarafından transplantasyon sonrası 
dönemde kullanılan ilaçların yan etkileri iyi bilinmelidir ve besin ögesi 
etkileşimi nedeni ile bazı mineral ve vitaminlerin eksikliğinin görülebi-
leceği unutulmamalıdır.

Transplantasyon sonrası hastalar bağışıklık düzeyleri açısından risk 
altındadır. Bu nedenle besin kaynaklı hastalıkları önlemek için hastala-
rın yemeklerinin iyi pişirilmiş, besinlerin iyi yıkanmış olmasına dikkat 
edilmelidir, hastalar besin kontaminasyonu açısından eğitilmelidir.

Bağırsak rehabilitasyonunun temel bir bileşeni, hastanın sıvı du-
rumunu değerlendirmektir. Yemek tüketimine ilişkin; dışkılama sıklı-
ğı, dışkı hacmi, kıvamı ve şekli hakkındaki verilerin toplanması hasta-
nın tıbbi bakımını ve beslenme planını yönlendirebilecek bilgiler sağ-
lar. Sağlık profesyonelleri tarafından hastanın yağ, laktoz, konsantre 
tatlılar, kafein ve büyük öğünlere toleransı ile ilgili dikkatli bir şekilde 
değerlendirme yapılmalıdır (Weseman ve Gilroy, 2005).

Transplantasyon sonrası erken dönemde aşırı hidrasyon veya de-
hidratasyondan kaçınmak için sıvı dengesinin sağlanmış olması gere-
kir. Parenteral nütrisyondan sağlanan sıvılar, ilaç uygulaması ve ta-
mamlayıcı IV sıvılar ile idrar, ostomi, nazogastrik emme, kusma ve po-
tansiyel yara sıvı kayıplarının hacimleri dikkatlice tartılmalıdır. Toplam 
sıvı alımı, minimum düzeyde toplam sıvı kaybıyla eşit olmalıdır. Gerek-
li hidrasyon sağlanmalıdır (Weseman ve Gilroy, 2005).

Transplantasyon sonrası dönemde vitamin, mineral gereksinimleri 
ile ilgili net veriler bulunmamaktadır. Vitamin, mineral destekleri klinik 
seyrin ve komplikasyonların durumuna göre yapılmaktadır. Bu alanda-
ki eksiklik fark edilerek yapılacak yeni çalışmalarla literatür zenginleş-
tirilmelidir. 

Hastaların transplantasyon sonrası iyileşme sürecinde etkili olan 
mikro besin desteklerinin diyetisyenler ve bakım sürecinde önemli rol-
leri bulunan hemşirelerin iş birliğiyle hastaların beslenmesine dahil edil-
mesi önerilmektedir.
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SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNOVASYON VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şeyda CAN
Öğr. Gör. Dr., Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksek Okulu,  

Yalova / Türkiye 

Öz: İnovasyon kavramı sorunların belirlenmesi, fikir ve çözüm yol-
larının üretilmesi, fikirleri destekleyecek alt yapıların oluşturulması ve 
hayata geçirilmesinin kapsayan çok aşamalı bir süreçtir. İnovasyon her 
alanda refah ve yaşam kalitesinin artıran önemli bir unsurdur.  İnovas-
yon ile örgütler hızla değişen pazarlara, teknolojilere ve rekabet türleri-
ne uyum sağlamak amacıyla yeni ürünler, süreçler ve sistemler oluştur-
maktadır. Bir örgütün başarılı olabilmesinde inovasyonun her süreçte 
yer alması önemlidir. Sağlık sektörü, sürekli değişim ve gelişimin yaşan-
dığı bir ortamdır ve yüksek inovatif potansiyelli olan sektörlerin başında 
gelmektedir. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler, insan hayatı ve ya-
şam kalitesini doğrudan etkiler bu nedenle inovasyon sağlık sektörü için 
hayati bir öneme sahiptir. Bireylere ve topluma kaliteli bir sağlık hizmeti 
sunulabilmesi için, sağlık kurumlarının değişime ayak uydurması, ye-
nilikçi uygulamaları hayata geçirmesi ve bunu örgüt kültürü olarak be-
nimsemesi gerekmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık hizmet-
leri sunum amaçları toplumun; sağlığını yükseltmek, ihtiyaçlarını kar-
şılamak ve hastalığın maliyetlerine karşı finansal koruma sağlamaktır. 
Bu temel amaçlara ilave olarak sağlık hizmetlerine erişim, toplum ka-
tılımı, sürdürülebilirlik ve yenilik gibi birçok amacı daha bulunmakta-
dır. Sürdürülebilirlik; gelecek nesillerden ödün vermeden bireylerin ve 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayan en uygun çıktılar ile sağlık sisteminin 
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oluşturulmasını ve yönetilmesini içerir. Bu yüzden sürdürülebilirlik iyi-
leştirme ve yeniliği içerirken aynı zamanda talepteki değişimlere uyum 
sağlamak amacıyla esnek ve yaratıcı olmayı gerektirir. Ulusal inovasyon 
sistemlerinin en önemli amacının sürdürülebilir büyüme ve kalkınma-
yı sağlamak olduğu unutulmamalıdır. İnovasyon temel olarak yaşam 
kalitesi ve refahın yükseltmesi, üretkenliğin ve kalkınmanın arttırılması 
yanı sıra sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması ve oluştur-
ması açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık inovasyonu kaliteli, 
sürdürülebilir ve nitelikli hizmet üretimi için son derece önemlidir. Bu 
nedenle, sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesinde inovatif 
yaklaşımların etkilerinin açığa çıkarılarak gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinde verimliliğe önemli kat-
kılar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Süreci, Sürdürülebilirlik.

1. GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “sağlık” bireyin bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması şeklinde tanım-
lanmaktadır. Sağlık hakkı ise doğuştan gelen devredilemeyen temel 
haklardandır. Genel olarak sağlık hakkı, kişinin içinde bulunduğu top-
luluktan ya da devletten sağlığının korunmasını, geliştirilmesini, hasta-
lık durumunda ise tedavi edilmesini isteme ve sağlık kuruluşlarından 
yararlana bilme hakkı olarak ifade edilmektedir (Metin, 2017: 47). DSÖ 
sağlık sistemlerinin öncelikli amacının; bireylerin sağlığını korumak, iyi-
leştirmek ve geliştirmeye yönelik her türlü faaliyeti yerine getirmesi ola-
rak tanımlamaktadır. Ancak nüfusun yaşlanması, artan talepler, ekono-
mik yeterlilik ve sağlık hizmetlerinin girdileri için daha yüksek maliyet 
gibi faktörler sağlık sistemlerini sıkıntıya sokan bazı unsurlar arasında 
yer almaktadır. Bu faktörler sağlık sistemlerinde sürdürülebilirliği teh-
dit eden bazı faktörlerdendir (Özer, 2015:1). Sağlık sistemlerinde sür-
dürülebilirliği sağlayan kilit olgulardan biri ise inovasyondur. Ulusal 
inovasyon sistemlerinin en önemli amacının sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınmayı sağlamak olduğu belirtilmektedir (Işık ve Kılınç, 2012:46). 
Sağlık inovasyonu kaliteli, sürdürülebilir ve nitelikli hizmet üretimi için 
son derece önemlidir. Bu nedenle, sağlık alanında inovasyona ağırlık ve-
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rilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacaktır (Aslan ve diğ, 2018: 795). Sürdürülebilir bir bü-
yümenin sağlanması ise bir plan çerçevesinde inovasyonun ekonomik 
bir faydaya dönüştürülerek hareket edilmesine bağlıdır (Işık ve Keskin, 
2013: 45). 

Sınırlı kaynaklar ve sağlık hizmetleri sunumuna yönelik beklentiler 
sürdürülebilirlik ve inovasyon konularına yönelik çalışmaların yoğun-
laştırılmasını gerekli kılmaktadır.  Bu nedenler doğrultusunda çalışma 
ile sağlık kurumlarında sürdürülebilirlik ve inovasyon olgularının bir-
likte ele alınılarak incelenmesi hedeflenmiştir.

1.1. İnovasyon 

Latince “innovatus” sözcüğünden türemiş olan inovasyon kelime-
si, Türk Dil Kurumu’nda “değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, 
kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya baş-
lanması, yenilik” olarak tanımlanmaktadır. Literatürde farklı tanımları 
olan inovasyon kavramı “bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal 
yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi, farklı olmak” şeklinde ifade edil-
mektedir (Dil vd., 2012: 1218). İnovasyon kavramı problemlerin belir-
lenmesi, fikir ve çözüm yollarının üretilmesi, fikirleri destekleyecek alt 
yapıların oluşturulması ve seçeneklerin uygulanmasını kapsayan çok 
aşamalı bir süreçtir (Özpulat ve Karakuzu, 2018: 47-48). İnovasyon her 
alanda refah ve yaşam kalitesinin artıran önemli bir unsurdur (Aslan 
vd,2018: 788).  İnovasyonun temelinde yaratıcılık olgusunun bulundu-
ğu vurgulanmaktadır (Ekiyor ve Arslantaş, 2015: 115). Yaratıcılık yeni 
fikirler açığa çıkarmak iken inovasyon bu fikirleri başarılı bir işletmeye 
dönüştürmek anlamına gelir (Taha ve diğ, 2016: 8). Yaratıcılığın uygu-
lamadaki dönüşümü olan inovasyon kavramı, yeni ve yaratıcı fikrin ilk 
aşamasından son aşamasına kadar süren ortaya çıkma, yayılma, ticarile-
şerek tüketiciye ulaşma ve sürekliliği kapsar (Aksel, 2010:7).

Literatürde birçok inovasyon türü bulunduğu görülmektedir. İno-
vasyon sınıflandırması; ürün, hizmet, süreç, örgütsel gibi türlere ayrı-
labilmektedir (Aslan ve diğ, 2018: 788). İnovasyon üründe, süreçte, pa-
zarlama ve organizasyonel alanlarda hayata geçirilebilir (Şengün, 2016: 
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196). İnovasyonun ürün, süreç, hizmet üretimi, pazarlama, teknolojik 
sistemler, bilgi sermayesi, organizasyon süreci gibi pek çok alana ya-
yılmasında yeni bir fikrin bu alanlarda değer yaratacak bir şekle dö-
nüştürülebilme olasılığı yatar (Yorgancıoğlu Tarcan ve diğ, 2018: 151). 
İnovasyon ile örgütler hızla değişen pazarlara, teknolojilere ve rekabet 
türlerine uyum sağlamak amacıyla yeni ürünler, süreçler ve sistemler 
oluşturmaktadır (Uzuntarla ve diğ, 2016: 191).

İnovasyon, hizmet (hizmet inovasyonu), üretim (ürün inovasyonu), 
dağıtım, tasarım (süreç inovasyonu), ve pazarlama (pazarlama  inovas-
yonu)  gibi bir firmanın tüm alanlarında yapılabilir. Kısacası işletmeler 
için inovasyon işletmelerdeki her alanı kapsar (Elçi, 2006: 1-2).

1.1.1. Hizmet inovasyonu

Hizmet inovasyonu, bir örgütün sunmakta olduğu hizmeti daha 
verimli/faydalı hala getirmesi ya da yeni ve farklı bir hizmet sunumu 
gerçekleştirmesi olarak ifade edilebilir (Sarıoğlu, 2014: 22). Hizmet ino-
vasyonunda yapılan yenilik ve farklılık eskisine göre daha faydalı ve ve-
rimli olmalıdır. Örneğin; herhangi bir devlet hastanesinde alınan tahlil 
ve tetkiklerin bireyin kendi sağlık sistemine yansıması, randevu, sonuç, 
reçete ve tıbbı kayıtlarının takibini tek bir sistem üzerinde yapabilmesi 
hizmet inovasyonuna örnek gösterilebilir.

Hizmet inovasyonları, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründe fa-
aliyet gösteren örgütlerin teknoloji ve organizasyon becerilerinin yanı 
sıra insan kaynakları yeterliliklerini de artırmalarını ve yeniden yapı-
lanmalarını gerektirir (Elçi, 2006: 3). Hizmet inovasyonunun sağlanma-
sında insan kaynaklarındaki yeterlilik, yalnızca sayısal yeterliliği ifade 
etmemektedir.

1.1.2. Ürün inovasyonu

Ürün inovasyonu denildiğinde geniş anlamda (sektör, bilim, pazar, 
işletme ve müşteri) ürünün tasarım, fayda ve özelliklerindeki yenilik/
farklılığı belirtilir. Ürün inovasyonu, özgünlük, üstünlük ve yeniliği 
kapsar (Aksel, 2010: 37). Bir üründe değişiklik, faklılık ya da yenilik ya-
pılması ve bu ürünün pazara sunulmasıdır (Elçi, 2006: 3). Ürün inovas-
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yonunda, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanılarak mevcut ihtiyaç 
daha iyi olanaklarla karşılanılabilir (Sarıoğlu, 2014: 14).

1.1.3. Süreç inovasyonu

Süreç inovasyonunda teknolojinin geliştirilmesi ve mevcut teknolo-
jinin maliyetlerinin düşürülmesi söz konusudur (Aksel, 2010: 39). Süreç 
inovasyonunda üretim ya da dağıtımda farklı ve yeni bir değişiklik söz 
konusu olmalıdır (Elçi, 2006: 9).

Süreç ve ürün inovasyonu birbirine paralel ilerlemelidir. Süreç ino-
vasyonu sağlanmadan ürün inovasyonuna ulaşılamaz çünkü süreç ino-
vasyonu ürün inovasyonunun bütünleştirici bir parçasıdır. Süreç ino-
vasyonu ürün inovasyonunu daha etkin hale getirirken bazen de bir 
ürün inovasyonu süreç inovasyonu ile neticelenebilir (Aksel, 2010: 40).

1.1.4. Pazarlama inovasyonu

Pazarlama inovasyonu, bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken kalite ve 
memnuniyetin artırılması için farklı ve yeni pazarlama yöntemlerinin 
kullanılmasıdır (Sarıoğlu, 2014: 19). Pazarlama inovasyonu kurumlara 
yeni satış yaklaşımları kazandırır (Aksel, 2010:36). Ürün inovasyonu ile 
daha kullanışlı ve verimli hale getirilen bir ürünün piyasada kullanımı-
nın artırılmasında pazarlama inovasyonu önemli yer tutar.  Pazarlama 
alanında sağlanan inovatif yaklaşımlar ile bireylerin hizmet ya da ürün 
sunumuna yönelik memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir. Özellik-
le sağlık alanında hizmet ve ürün sunumunda artan memnuniyet birey-
lerin yaşam kalitelerini doğrudan etkileyecektir.

Bir örgütün başarılı olabilmesinde inovasyonun her süreçte yer al-
ması önemlidir. İnovasyonun örgüte sağlayabileceği artılar şu şekilde 
ifade edilebilir:

	Belli bir örgüt içerisinde yer alan bireylerin motive edilmesini ve 
belirli bir amaç (fayda sağlama) doğrultusunda birlik oluşturula-
bilmesini teşvik eder.

	Kurumun performansını olumlu etkiler.
	İnovatif yaklaşımların süreç içerinde yer almasını, öğrenmenin 

ve gelişmenin süreklilik kazanmasını sağlar.
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	Kişisel becerilerin geliştirilmesini sağlar.
	İnovasyon; büyüme, gelişme ve mesleki çeşitlilik için çalışana 

özgürlük vermenin yanında keşif, iş birliği, hoş görü ortamının 
oluşmasına katkı sağlar.

	Öğrenmenin yanı sıra bilgi paylaşımını teşvik eder. 
	Durağanlıktan kurtulmada çok önemli fonksiyonları olan bir sü-

reçtir (Naktiyok, 2007:215).

1.2. Sağlık Kuruluşlarında İnovasyon 

Sağlık sektörü, kamu ve özel hastaneler olmak üzere,  muayene-
haneleri, medikal ve sağlık teknolojileri ile ilgilenen tüm işletmeleri de 
içine alan çok çeşitli alanlarda binlerce farklı kuruluşu içinde barındı-
ran büyük bir sektördür (Yorgancıoğlu Tarcan ve diğ, 2018: 151). Sağlık 
sektörü, sürekli değişim ve gelişimin yaşandığı bir ortamdır ve yüksek 
inovatif potansiyelli olan sektörlerin başında gelmektedir (Şengün, 2016: 
195; Uzuntarla ve diğ, 2016: 191). Sağlık alanındaki teknolojik gelişme-
ler, insan hayatı ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler bu nedenle inovas-
yon sağlık sektörü için yaşamsal bir öneme sahiptir (Aslan ve diğ, 2018: 
790). Sağlık sektörü için hayati öneme sahip olan inovasyon, getirdiği 
yenilik ve değişiklikler ile toplumsal refahın ve yaşam kalitesinin esas 
belirleyicilerindendir (Şengün, 2016: 195). Sağlık hizmetleri inovasyonu 
kalite, güvenlik, çıktı, verimlilik ve maliyeti düzeltmeyi hedefler. Yeni 
bir fikir, hizmet, süreç, tedavi, teşhis, önlem, araştırma ve eğitim geliş-
tirmeyi amaçlayan ürünler sağlık hizmetlerindeki inovasyon sürecinin 
hedeflerindendir (Avcı, 2017: 27).

Değişik alanlarda uzman meslek üyelerinin bir arada bulunduğu 
hastaneler sağlıkta inovatif/yenilikçi faaliyetlerin önemli bir bölümünü 
oluşturur (Yorgancıoğlu Tarcan ve diğ, 2018: 151). İnovasyon yeni fikir-
lerin geliştirilerek uygulamaya geçirilmesini sağlayan bir süreçtir (Aslan 
ve diğ, 2018: 787). Hastanelerde inovasyon sürecinin hem teknik hem de 
klinik rolü bulunur bu nedenle hastanelerde inovasyon; yönetim, ekono-
mi ve politika gibi farklı alanların içerisinde yer alır (Yorgancıoğlu Tar-
can ve diğ, 2018: 151). Sağlık alanındaki inovasyon süreci, birçoğu sağlık 
sektöründe yer alan gruplar (hastalar, hasta savunuculuk grupları, sağ-
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lık kuruluşları, hekim, diğer sağlık uzmanları vb.) tarafından doğrudan 
etkilenir. İnovasyon sürecinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonucunun 
etkileri bu gruplar ile iç içedir (Aslan ve diğ, 2018: 792). İnovasyon uygu-
lamalarının aynı zamanda çalışanların motivasyonunu arttırarak, örgüt 
performansı ve verimliliğini arttırdığı tespit edilmiştir (Avcı, 2017: 34).

Ülkemizde, sağlık alanında son yıllarda sağlık sisteminin işleyişi-
ni kolaylaştırmak, insanlara kaliteli, ucuz erişilebilir sağlık hizmetine 
kavuşturmak, sağlık sisteminin finansal açıdan sürdürülmesini sağla-
mak, toplumun sağlık ihtiyacına cevap verebilmek ve sağlık çıktılarında 
iyileştirmeler yapmak amacıyla sağlık inovasyonu kapsamında önem-
li adımlar atılmıştır (Aslan ve diğ, 2018: 795). Her birey kendine özgü 
özelliklere sahiptir. Bu özellik ve farklılıklar sağlık sektöründe yeni ge-
reksinimleri ortaya çıkarmakta ve köklü değişiklikleri beraberinde ge-
rektirmektedir (Uzuntarla vd., 2016: 191). Sağlık alanında inovasyon ile 
elde edilen hizmet ve ürünlerdeki yenilikler teşhis ve tedavi alanlarında 
verimliliği olumlu etkileyerek maliyeti azaltır. Böylelikle hasta yararına 
farklı ve yeni çözümler oluşturulabilmektedir (Şengün, 2016: 195). Sağ-
lık çalışanlarının inovasyon sürecine adaptasyonu ve adaptasyon süre-
cine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla farklı çalışmalar gerçekleşti-
rilmiştir. Sağlık örgütleri, inovasyon ihtiyacını belirlemek için bilgi elde 
ettikçe inovasyon sonrasında hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının 
motivasyonunun aynı zamanda örgütlerin performansının dolayısı ile 
karının arttığı belirlenmiştir (Avcı, 2017: 34). 

İnovasyon kalite, etkinlik, hız ve esneklik sağlayarak örgütlerin ken-
di sektörlerinde gelecekteki yerlerini belirlemektedir (Uzuntarla ve diğ, 
2016: 191). Diğer sektörlerde olduğu gibi insanların ihtiyaçlarını karşı-
lamak için önemli olan inovasyon sağlık sektöründe de gereksinimlerin 
giderilmesi ve kalitelinin artırılmasında önemli bir gerekliliktir  (Avcı, 
2017: 34). Sağlık kurumları, her geçen gün değişen teknolojiyi takip et-
mek ve hatta yönlendirmek durumundadır. Yönlendiricisi olabilmek 
için ise kurumların inovasyonun her aşamasında aktif olmasını gerekir  
(Yorgancıoğlu Tarcan ve diğ, 2018: 151). Bireylere ve topluma kaliteli 
bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için, sağlık kurumlarının değişime ayak 
uydurması, yenilikçi uygulamaları hayata geçirmesi ve bunu örgüt kül-
türü olarak benimsemesi gerekmektedir (Uzuntarla vd., 2016: 199).  Sağ-
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lık kuruluşlarında çalışanların hasta ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde 
karşılayabilmesi için inovasyonla ilgili daha fazla bilgi ve eğitime sahip 
olunması gerekmektedir. İnovasyon süreci ile ilgili bilgi ve eğitim, yeni-
likçi yaklaşımlar ile daha olumlu bir tutuma sahip olunmasına ve süre-
cin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır (Avcı, 2017: 34).

1.3. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı her alanda oldukça sık kullanılıyor ol-
masına rağmen yanlış bir şekilde tanımlanmaktadır (Çelik, 2006: 20).  
Sürdürülebilirlik kavramının bu kadar tartışmalı bir kavram olmasının 
nedeninin kavramın çok boyutlu olması ve farklı kurumların/bireylerin 
farklı anlamlandırma uğraşı içinde olmasının neden olduğu söylenebilir 
(Şen ve diğ, 2018: 6).

Sürdürülebilirlik kavramının açıklanmasında yalnız şuan içinde bu-
lunulan dönem düşünülmemeli (Çelik, 2006: 20). Sürdürülebilirlik, sü-
rekli olma becerisi olarak ifade edilen ve diğer çalışma alanlardaki uyu-
mu sağlama zorunluluğuna ifade eden bir kavramdır (Şen ve diğ, 2018: 
3). İngilizce karşılığı “sustainability” olan sürdürülebilirlik kavramı, “ge-
lecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” şeklinde tanımlanmaktadır (Şen ve diğ, 
2018: 4). Farklı alanlarda sıklıkla kullanılan sürdürülebilirlik kavramı; 
toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tama-
mının özenle kullanılmasını sağlayan ve bu anlayışa saygı duyulması 
gerektiğine inanan sosyal bir bakıştır (Tıraş, 2012: 57).

Sürdürülebilirlik kavramının tanımlanmasında güçlükler bulun-
maktadır. Sürdürülebilirlik kavramı net ve henüz üzerinde uzlaşı sağ-
lanamayan sorulara sahiptir. Bunlardan bazıları şu şekildedir (Şen ve 
diğ, 2018: 6):

	Sürdürülebilirlik neyi belirtmektedir? 
	Sürdürülmesi gerektiği düşünülen “şey” nedir? 
	“Şey” neden sürdürülmelidir? 
	Sürdürülebilmesi gereken “şey” hangi zaman aralığını içermeli-

dir? 
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	Sürdürülebilirlik bir ülke, bir bölge ya da kurum için ne anlam 
ifade etmektedir? 

	Sürdürülebilirliğin ana dayanakları nelerdir ve sürdürülebilir 
nasıl sağlanmalıdır?

En genel anlamıyla sürdürülebilirlik, belirli bir zaman dilimi içeri-
sinde belirli bir sektörün ya da ekonominin gereksinim duyduğu kay-
nakların sağlanmasıdır. Gerekli ihtiyaçların sağlanmasında ekonomik 
gelişme ya da ekonomik büyüme de sürdürülebilir özellikte olmalıdır 
(Özer, 2015: 12).

Kavramın ekonomik boyutu kıt olan kaynakların kullanımı ile il-
gilidir. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri 
devamlılık esaslarına göre üretirken borç dengesini sağlayan sistemdir. 
Kavramın sosyal boyutu insan odaklıdır. Sosyal olarak sürdürülebilir 
bir sistem, eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitliğini sağlayabilen bir sistemdir. 
Kavramın çevresel boyutunda ise biyolojik ve fiziksel olarak uyumun 
olması hedeflenir. Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, çevreye za-
rar vermeyen ve biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ile diğer ekosistem 
unsurlarının korunmasını içeren sistemdir (Tıraş, 2012: 61).

1.4. Sağlık Kuruluşlarında Sürdürülebilirlik

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık hizmetleri sunum amaçları 
toplumun; sağlığını yükseltmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve hastalığın 
maliyetlerine karşı finansal koruma sağlamaktır. Bu temel amaçlara ila-
ve olarak sağlık hizmetlerine erişim, toplum katılımı, sürdürülebilirlik 
ve yenilik gibi birçok amacı daha bulunmaktadır (Özer, 2015: 1). DSÖ, 
sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini, gelecekteki ihtiyaçları karşılama 
yeterliliğini yitirmeden şu anki ihtiyaçların/gereksinimlerin karşılana-
bilme yeterliliği olarak ifade etmektedir (Özer ve Yıldırım, 2016: 150). 

Literatürde sağlık sisteminde sürdürülebilirlik denildiği zaman “fi-
nansal sürdürülebilirlik” öncelikli olarak akla gelmektedir. Ancak sür-
dürülebilirlik çok yönlü sistematik bir yaklaşımı gerektirir (Özer, 2015: 
22-25). İktisattan maliyeye, çevreye, turizme ve sivil toplum faaliyetle-
rinin finansmanına kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan sürdürü-
lebilirlik kavramı, kullanım yerine ve amacına göre farklı bir boyut ka-
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zanmaktadır (Şen ve diğ, 2018: 19). Sağlık sisteminde “sürdürülebilirlik” 
çok boyutlu bir kavramdır. Finansal sürdürülebilirlik,  kurumsal kapa-
site ve uygun çevrenin sağlanması sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin 
üç ana bileşenidir (Özer, 2015: 25).

Sürdürülebilirlik; gelecek nesillerden ödün vermeden bireylerin ve 
toplumun ihtiyaçlarını karşılayan en uygun çıktılar ile sağlık sisteminin 
oluşturulmasını ve yönetilmesini içerir. Bu yüzden sürdürülebilirlik iyi-
leştirme ve yeniliği içerirken aynı zamanda talepteki değişimlere uyum 
sağlamak amacıyla esnek ve yaratıcı olmayı gerektirir (Özer, 2015: 22). 
Bireyin yaşam kalitesinin artırılması, çevrede zarara neden olmadan ger-
çekleştirilebildiğinde sağlık hizmetleri ve sistemi açısından sürdürülebi-
lirlik söz konusu olur (Çelik, 2006: 27). Çevre dostu ve sürdürülebilirliği 
esas alarak kurulan ve faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştiren “yeşil 
hastane” olarak belirtilen kurumlar sağlık kurumlarında inovasyon ve 
sürdürülebilirliğe örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde inovatif ve 
çevre dostu dizaynlar sağlık dünyası içinde de yer almaya başlamıştır. 
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla iç ve dış mekânlarda yeşile 
ve sürdürülebilirliğe önem veren yeni hastane tasarımları ortaya çıkmış-
tır (Yıldız, 2016: 323, 328). 

Sağlık kuruluşlarında sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği düşü-
nülen faktörlere bakıldığında ise sağlık hizmetlerine artan talep neden 
gösterilmektedir. Gelişen teknolojik ilerlemeler nedeniyle doğuştan 
beklenen yaşam süresi uzamış dolayısı ile kronik hastalıkların görülme 
oranları da aynı doğrultuda artmıştır. Kardiyovasküler hastalıklar, di-
yabet, obezite, bazı kanserler ve kronik solunum sistemi hastalıkları gibi 
bulaşıcı olmayan hastalıklar insan sağlığını olumsuz etkileyen kronik 
hastalıklardan bazılarıdır ve bu hastalıklar her yıl ortalama 36 milyon 
ölüme neden olmaktadır (Akpınar ve Ceran, 2019: 141). En önemli sağ-
lık sorunlarından olan kronik hastalıkların yüksek ölüm oranları, sağ-
lık harcamalarındaki aşırı artış ile sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği 
açısından küresel bir tehdit oluşturduğu düşünülmektedir (Akalın ve 
diğ, 2012: 26). Kronik/Süreğen hastalıklar bireylerin yaşam kalitelerini 
olumsuz etkilerken ülkelerin ise sağlık hizmeti sunma yeterliliklerinin 
ekonomik ve sosyal açıdan tehdit etmektedir (Akpınar ve Ceran, 2019:. 
141). Sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği düşünülen kronik hastalıklara 
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yönelik stratejik planlamaların, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusun-
da dikkatlice yapılmalıdır. Sürdürülebilir sağlık hizmetleri stratejisinde 
uzun vadede dengenin sağlanması ve devam ettirilmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık ve sağlık bakım ih-
tiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kültürel, sosyal ve ekonomik çev-
re arasında uygun bir dengenin kurulması temeline dayanır (Özer, 2015: 
20). Sağlık sisteminde sürdürülebilirlik dendiğinde akla gelen finansal 
sürdürülebilirlik,  kurumsal kapasite ve uygun çevrenin sağlanması ise 
ayrıntılı olarak ele alınmalıdır (Özer, 2015: 25).

1.4.1. Sağlık sistemlerinde finansal sürdürülebilirlik

Sağlık sektöründen tüm bireyler; eşit, adil ve kaliteli bir hizmet ala-
bilmelidir. Kaliteli ve adil bir sağlık hizmeti sunumunda ise en önemli 
unsur sürekliliktir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği 
önemli bir konudur. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği konusunda 
ise finansal sürdürülebilirlik sorunu öncelikli olarak ele alınır. Finansal 
sürdürebilirlik artan maliyet ve sınırlı kaynaklar arasında bir dengenin 
sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle sağlık hizmetlerinde bi-
reylere eşit, adil, kaliteli ve sürekli hizmet sunma sorumluluğu yerine 
getirilebilir (Atasever ve diğ, 2017: 43-44).

Sağlık hizmetleri maliyetlerinin farklı nedenlerden sürekli artış eği-
limi göstermesi ve sağlık harcamalarının ülke ekonomilerinden daha 
fazla olması, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için ciddi bir tehdit 
olarak kabul edilmektedir (Özer, 2015: 20). Sürdürülebilirlik açığı ise 
sağlık hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanması için gerekli kay-
nakların (malzeme, ekipman, insan vb.) azalması ile ortaya çıkar ve arz 
talep dengesinden uzaklaştıkça açık giderek büyür (Atasever ve diğ, 
2017: 44).

1.4.2. Kurumsal kapasitede sürdürülebilirlik

Bir yönetim anlayışı olan kurumsal sürdürülebilirlik bir ülkede eko-
nomik faaliyet gösteren tüm kurumların sahip olduğu her türlü riski 
(maddi/manevi)  minimize etmeyi sağlayarak bu kurumların gelecek-
te devamını sağlamayı hedefler (Kuşat, 2012: 229).  Kısaca kurumların 
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işlevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin se-
bep olduğu olumsuz etkileri, olumlu ekonomik ve toplumsal etkiler ile 
dengeleme anlayışı olarak tanımlanabilir (Tüm, 2014: 59). Kurumların 
sebep olduğu olumsuz etkiler sosyal ve fiziksel çevreye yönelik olabilir. 
Kurumsal sürdürülebilirlikte, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğin bir 
karmasıdır ve kurumların kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli ka-
zanç amacına yönelmeleri gerekliliği vurgulanır (Kuşat, 2012: 229). 

Kurumsal sürdürülebilirlik, herhangi bir işletmenin günümüzdeki 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken aynı zamanda gelecekte gerek-
sinim duyacağı beşeri ve doğal kaynakların korunarak ve geliştirilme-
sine imkan sağlayan işletme stratejileri ve faaliyetlerinin özümsenmesi 
olarak ifade edilebilir (Tüm, 2014: 61). Bu nedenle kurumların kurumsal 
sürdürülebilirlik doğrultusunda, üretim sürecinde çevreye verdikleri 
zararların giderilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri strateji ve yaklaşım-
ları, uzun vadede işletme devamlılığı için kullanmaları gerekir (Kuşat, 
2012: 229).

Kurumsal sürdürülebilirliğin benimsenmesini sağlayan farklı un-
surlar vardır. Bunlardan kurumsal değer ve sosyal sorumluluk kurum-
sal sürdürülebilirliğin içsel unsurlarından ikisidir. Kurumlar tarafından 
benimsenen değerler kurumların faaliyetlerine rehberlik eder. Kurum-
sal değerlerin belirlenmesinde ise inovasyon, beşeri kaynaklar, ölçek 
ekonomileri, firma altyapı ve stratejileri (fiziksel ve finansal kapasite)  
önemli olduğu belirtilen faktörlerden bazılarıdır (Kuşat, 2012: 233). Ku-
rumsal sürdürülebilirliği açıklarken değinilmesi gereken bir diğer un-
sur ise kurumsal sosyal sorumluluktur. Kurumsal sosyal sorumluluğun 
temelinde, işletmelerin topluma yönelik olarak ekonomik, hukuki, etik 
ve gönüllü olmak üzere dört sorumluluk türü olduğu inancına dayanır. 
Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk, işletme yöneticilerinin neden 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak çalışmalar yapması sorusuna 
etik gerekçeler sağlayarak kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Böy-
lelikle kurumların toplumlara karşı etik bir zorunluluğu dolayısıyla sür-
dürülebilirliğin sağlanması sorumluluğu doğar (Tüm, 2014: 62). 

Kurumsal sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi, hizmet alanların 
beklentilerini karşılarken hem doğaya zarar vermeden hem de kaynak-
ları koruyarak fayda sağlayacaktır. Böylelikle kurumlar kar amacı güt-
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meyen bir kavram olan sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kurum 
imajlarını da güçlendirmiş olacaklar (Çelik ve diğ, 2016: 279).

1.4.3. Çevresel sürdürülebilirlik

Doğal kaynakların hızla tahribatı ve kirletilmesi doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımını riske atmıştır. Doğal çevreyi korumak ve bu 
değeri gelecek nesillere aynı şekilde aktarmak için doğal çevreyi oluştu-
ran tüm elemanlar birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alınmalıdır 
(Menteşe, 2017: 387). Çevresel sürdürülebilirlik denildiğinde biyolojik 
ve fiziksel sistemlerin dengeli olması öngörülürken ekosistemlerin deği-
şen koşullara adaptasyonunun sağlanması amaçlanır  (Tıraş, 2012: 61). 
Uzun süre faaliyet gösterebilmesi için sağlık sistemlerinin misyon ve 
vizyonunu karşılayacak yeterli kaynağa sahip olması ve değişen çevre-
ye adapte olabilmesi gerekmektedir (Atasever ve diğ, 2017: 44).

Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, mevcut kaynakları muha-
faza ederek yenilenebilir kaynak sistemlerinin korunmasını ve yenile-
nemeyen kaynaklardan yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuş 
olanları tüketilmesini sağlar. Bu sistem aynı zamanda atmosferik denge 
ve diğer ekosistem unsurlarının korunmasını da içerir (Tıraş, 2012: 61).

1.5. Sağlık Kuruluşlarında İnovasyon Ve Sürdürülebilirlik

İnovasyon temel olarak yaşam kalitesi ve refahın yükseltmesi, üret-
kenliğin ve kalkınmanın arttırılması yanı sıra sürdürülebilir bir ekono-
mik büyümenin sağlanması ve oluşturması açısından büyük önem arz 
etmektedir (Işık ve Keskin, 2013: 45). İnovasyonun bireylere ulaşılabi-
lirliğini etkileyen ise çok farklı faktörler bulunmaktadır. Bu noktada da 
yine sürdürülebilirlik çok büyük önem arz eder (Avcı, 2017: 27). Sağlık 
ekonomisinde, inovasyonu geliştirme kapasitesi sürdürülebilir büyüme-
yi sağlayan kilit olgulardan biridir (Şengün, 2016: 196). Ulusal inovasyon 
sistemlerinin en önemli amacının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı 
sağlamak olduğu belirtilmektedir (Işık ve Kılınç, 2012: 46). Teknolojik 
ilerlemeler sağlıkta inovasyonun nihai kullanıcısı olan insanın hayatını 
ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (Avcı, 2017: 27).
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Sağlık inovasyonu kaliteli, sürdürülebilir ve nitelikli hizmet üreti-
mi için son derece önemlidir. Bu nedenle, sağlık alanında inovasyona 
ağırlık verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ülke ekonomisine 
önemli katkılar sağlayacaktır (Aslan ve diğ, 2018: 795). Sürdürülebilir bir 
büyümenin sağlanması ise bir plan çerçevesinde inovasyonun ekonomik 
bir faydaya dönüştürülerek hareket edilmesine bağlıdır (Işık ve Keskin, 
2013: 45). İnovatif uygulamaların yaygınlaştırılmasında, bilim, teknoloji, 
ve sanayi alanındaki inovatif gelişimleri sağlık alanı ile entegre ederek, 
sistemik bütünlüğe ve sürekliliğe sahip ulusal bir politika oluşturmak 
önemlidir (Dil ve diğ, 2012: 1224).

İnovasyonda sürdürülebilirliği esas alan önemli kavramlardan biri-
de yeşil inovasyon kavramıdır. “Yeşil İnovasyon” kavramı aynı zaman-
da sağlık alanı içinde de yer almaya başlamıştır. Yeşil inovasyon “bir 
ürünün üretimden yok edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda çevreye 
olan zararlı etkilerinin azaltılmasını sağlayan her türlü yenilik yaklaşım-
larıdır”. İnovasyon sürecinde, çevreye duyarlı teknoloji, üretilen ürün 
ve hizmetlerin her aşamasının çevre yarar sağlama gerekliliğini yerine 
getirir (Yıldız, 2016: 326). Yeşil inovasyon sistemi mevcut sistemlere 
göre daha çevre dostu olan alternatif üretim ve tüketim sistemlerini ifa-
de eder. Sağlık hizmetlerinde yeşil inovasyon sürdürülebilirlik üzerine 
doğrudan etkilidir. Yeşil inovasyon; yeşil ürün inovasyonu, yeşil süreç 
inovasyonu ve yeşil yönetimsel inovasyon şeklinde sınıflandırması ya-
pılabilir (Yiğit, 2014: 254). Sürdürülebilir inovasyon kavramı ise sürdü-
rülebilirlik konularının (çevresel, toplumsal, finansal) fikir oluşturma 
aşamasından araştırma faaliyetlerine ve bu fikri ticarileştirmeye kadar 
olan işletmenin tüm aşamalarına adapte edildiği bir süreç olarak tanım-
lanmıştır (Yiğit, 2014: 255).

Ayrıca sağlık sektöründe kullanılan cihazlarda inovasyon arttıkça 
kullanımında artan fayda inovasyonun sürdürülebilmesinin önünü de 
açmaktadır (Avcı, 2017: 27). Sürdürülebilir inovasyondan bahsedilebil-
mesi için toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla yalnızca farklı 
özelliklere sahip bir ürün üretmeyi değil aynı zamanda üretimi de dahil 
olmak üzere en başından itibaren fazla enerjinin harcanmadığı ya da en 
son aşamasında atık ürünleri ile doğaya zarar vermeyen bir sürecin ol-
ması gerekir.
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2. SONUÇ VE ÖNERİLER

En genel anlamıyla “sürdürülebilirlik”, farklı sektörlerde ihtiyaç 
duyulan kaynakların sağlanabilirliğidir. Gerekli ihtiyaçların sağlan-
masında ekonomik gelişme ya da ekonomik büyüme de sürdürülebilir 
özellikte olmalıdır (Özer, 2015: 12). Dünya Sağlık Örgütü, sağlık siste-
minin sürdürülebilirliğini, gelecekteki ihtiyaçları karşılama yeterliliğini 
kaybetmeden şimdiki ihtiyaçların karşılanabilmesi olarak tanımlamıştır 
(Özer ve Yıldırım, 2016: 150). Kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması 
ise işletmelerin topluma yönelik sosyal sorumluluğudur ve içerisinde 
ekonomik, hukuki ve etik sorumlulukları barındırır. Sağlık hizmetleri-
nin sunumunda eşitlik, adalet, kalite ve sürdürülebilirlik temel olma-
lıdır. Bu nedenle sağlık alanında inovasyon sağlık alanında vazgeçile-
mez bir öneme sahiptir (Aslan ve diğ, 2018: 790). Sağlık sektörü için ya-
şamsal öneme sahip olan inovasyon, getirdiği yenilik ve ilerlemeler ile 
toplumsal refahın ve yaşam kalitesinin temel belirleyicilerinden biridir 
(Şengün, 2016: 195). Sağlık hizmetleri inovasyonu kalite, güvenlik, çıktı, 
verimlilik ve maliyeti düzeltmeyi hedefler. Yeni bir fikir, hizmet, süreç, 
tedavi, teşhis, önlem, araştırma, eğitim ve geliştirmeyi amaçlayan ürün-
ler sağlık hizmetlerindeki inovasyon sürecinin hedeflerindendir (Avcı, 
2017: 27). İnovasyon temel olarak yaşam kalitesi ve refahın yükseltmesi, 
üretkenliğin ve kalkınmanın arttırılması yanı sıra sürdürülebilir bir eko-
nomik büyümenin sağlanması ve oluşturması açısından büyük önem 
arz etmektedir (Işık ve Keskin, 2013: 45). 

Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde yaşanan sürdürülebilirlik açığının 
çözümünde inovatif yaklaşımlar merkezi konumda yer almalıdır. Çün-
kü sürdürülebilirliğin sağlanmasında artan ihtiyaçların eldeki imkânlar 
ile en verimli şekilde karşılanabilme sorunsalında inovatif yaklaşımlar 
yeni çözüm yolları oluşturabilir. İnovatif yaklaşımlar, artan maliyetleri, 
kaynak tüketimini ve çevre kirliliğini azaltarak sınırlı kaynaklar arasın-
da dengeyi sağlar, böylelikle sürdürülebilirliği mümkün hale getirebilir. 
Sürdürülebilirliği tehdit eden maliyet, tüketim, kirlilik gibi problemlerin 
çözümünde inovasyonun kurumsal değer olarak benimsenmesi sağlık 
kuruluşlarında sürdürülebilirliği sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; sağlık alanında inovasyon ve sürdürülebilirlik hedef-
leri birlikte belirlenmelidir. İnovasyonun kalite, verimlilik, maliyet gibi 
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hedefleri içerisinde sürdürülebilir olması gerekliliği göz ardı edilmeme-
lidir. Özellikle sağlık alanında artan maliyet problemi ve daha kaliteli 
hizmet sunma gerekliliği göz önünde tutularak çalışmalar bu yönde ger-
çekleştirilmelidir. Sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesinde 
inovatif yaklaşımların etkilerinin açığa çıkarılarak gerekli düzenlemele-
rin yapılması ise ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinde verimliliğe 
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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ARTAN YAŞAM KALİTESİ ALGISININ SPOR 
ENDÜSTRİSİ İLE İLİŞKİSİ

Şükrü BİNGÖL
Hakkâri Üniversite Eğitim Fakültesi Spor Bölümü, Hakkari / Türkiye

Öz: Teknolojinin ve günlük yaşamın getirdiği pasiflik ve monoton-
luk, bireylerin yaşam kaliteleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bi-
reyler günlük yaşamlarında daha az hareket etmekte ve bu durum sağ-
lıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde bireylerin bilgiye 
ulaşmalarının kolay olması ve bilgi toplumuna geçişle beraber yaşam 
kalitesine yönelik algıda yükselmiştir. Bireyler sağlıklı yaşam biçimi 
davranışı olarak spora yönelme eğilimi göstermektedirler. Bununla be-
raber sporun endüstrileşmesi, bireyin rekreasyon aktiviteleri kapsamın-
da spora yönlendirilmesine neden olmaktadır. Bireyler için spor, her ne 
kadar sağlıklı yaşam biçimi davranışı olarak ifade ediliyor olsa da,  spor 
endüstrisinin yönlendirmeleri, bireylerin spor alışkanlıkları üzerinde et-
kili olmaktadır. Spora yönelim tüketim kültürü çerçevesinde oluşmakta-
dır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmanın amacı, bireylerin artan yaşam 
kalite algılarında spor kavramını ve sporun ticarileşme boyutunun nitel 
olarak incelemesidir.

1. GİRİŞ 

Günümüzdeki insanların en büyük problemlerinin başında hareket-
siz olmak, pasif kalmak, boş zamanları bilinçli olarak değerlendirme-
mek, gelişen teknoloji ile monoton olan bir hayat sürmek gibi sorunlar 
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak günümüzde kişilerin yaşam kalitele-
rini iyileştirmek için artık spora yöneldiklerini söylemek mümkündür. 
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Yaşam niteliğinin yükseltilmesi için günümüzde pek çok kişi rekreas-
yon aktiviteleri içerisinde spor faaliyetlerine yönelik olarak katılım gös-
terebilmektedir. 

Rekreasyon aktiviteleri içerisinde aslında fiziksel egzersize ya da 
benzeri spor dallarında rekreatif gayeli uygulamalar bulunmakta ve 
rekreasyon aktivitelerinin büyük bir kısmını meydana getiren çeşidine 
ise sportif rekreasyon ismi verilmektedir. Sportif rekreasyon esasında 
fiziksel bir egzersizdir. Boş zamanların fiziksel aktiviteler ile değerlendi-
rilmesinin sağlanması bakımından önemlidir. Ancak rahatlama ve din-
lenmenin de bu şekilde sağlanabileceğinin benimsenmiş olması gerek-
mektedir. Spor, rekreasyonun en kapsamlı olan, çeşidi bulunan ve ilgi 
çeken alanlarından bir tanesi olmaktadır. Spor ve rekreasyon karşılıklı 
olarak birbirine tesir edebilmektedirler. Spor insanların rekreatif ihtiyaç-
larının karşılanmasında mühim bir hareket imkânı sağlarken, rekreas-
yon da, sporun toplumsal olarak yaygınlaşabilmesinde ve sportif başa-
rılar sağlanmasında mühim roller yüklenmektedir. 

Bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek adına başvurdukları spor 
aktiviteleri, popüler kültürün bir parçası olmakta ve bu durum spor en-
düstrisinin büyümesini sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı bireyle-
rin yaşam kalitelerini arttırmak rekreatif spor etkinliklerine başvurma 
durumlarının incelenmesi ve bunun spor endüstrisine olan katkılarının 
değerlendirilmesidir. 

1.1.YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI

Yaşam kalitesi denildiğinde bireysel olarak sağlık durumundan 
daha çok, bireysel olarak iyilik halini düşünmek gerekmektedir. Yaşam 
kalitesi beş tane farklı pencereden açıklanmaya çalışılmıştır (Taylor ve 
diğ., 2008):

• Felsefi Olarak: İnsani varoluşun özü
• Etik Olarak: Yaşamın kutsal olması
• Ekonomik Olarak: GSMH, Ekonomik büyüme
• Sosyolojik Olarak: Kişisel şartlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, 

statü
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• Psikolojik Olarak: Yaşama yüklenen anlam, amaçlarına ulaşma
Yaşam kalitesi denildiği zaman sağlık durumunun düşünülmesinin 

ötesine geçilmelidir. Bireysel olarak iyilik halini de kapsayan geniş bir 
kavram olduğunu unutmamak gerekmektedir. Hareketli bir nitelik ba-
rındıran ve insandan insana farklılık gösterebilen ve türlü etmenlerden 
etkilenen bir kavram olmasından dolayı oldukça fazla tanımı bulun-
maktadır (Telatar ve Özcebe, 2004).

Yaşam kalitesi başka bir tanımda mutluluk kavramı içerisinde bi-
reysel deneyimlerin duygularla harmanlanması, memnuniyet kavram 
içerisinde bireysel denetimlerin mantık ve entelektüel konumları, ge-
reksinim duyulan memnuniyet anlamında ise kaliteli bir yaşam olarak 
açıklanmaktadır (Sucan, 2012).

Yaşam kalitesi, aslında bireyin yaşamını sürdüğü çevredeki kültür 
ve değerler etrafında, belirlediği amaçları, istekleri, standartları ve ilgile-
ri ile alakalı olarak hayattaki pozisyonu algılaması olarak tanımlanmak-
tadır. Bireyin bedensel olarak sağlıklı olması, psikolojik durumu, sosyal 
ilişkileri, inançları ve çevresiyle olan ilişkisinden karmaşık bir şekilde 
etkilenmekte olan geniş bir kavramı içermektedir (Savaş, 2009).

Dünya Sağlık Örgütünün bu konudaki tanımında ise; kişilerin kül-
türel yaşam alanlarıyla yaşam kalitelerinin bağlantısı olduğundan bah-
sedilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda yaşam kalitesini altı 
sınıfa bölerek incelemeyi tercih etmiştir. Bu kategoriler şu şekilde sırala-
nabilmektedir (Ekelik Gülgün, 2014):

• Fiziksel sağlık düzeyi olarak; 
−	 Uyku
−	 Ağrı
−	 Halsizlik
−	 Dinlenme 
−	 Yorgunluk
−	 Rahatsızlık

• Psikolojik düzey olarak; 
−	 Konsantrasyon
−	 Pozitif Düşünceler
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−	 Dış Görünüş
−	 Hafıza
−	 Düşünme
−	 Kendine Güven
−	 Öğrenme

• Bağımsızlık düzeyinde; 
−	 İlaçlara ve Tedavi Sürecinde olmama
−	 Hareket Edebilme
−	 Çalışma Kapasitesi 
−	 Günlük Yaşam Faaliyetleri

• Sosyal ilişkiler düzeyi olarak; 
−	 Kişisel İlişkiler
−	 Sosyal Destek
−	 Seks Hayatı

• Çevresel özellikler düzeyi olarak; 
−	 Finansal Kaynaklar
−	 Ev Çevresi
−	 Hava Kirliliği
−	 Gürültü
−	 Fiziksel Güvenlik

• Maneviyat ile ilgili özellikler olarak ise; 
−	 Ruhsal İhtiyaçları
−	 Dinsel İnanışları
−	 Kişisel İhtiyaçları

1.3. SPOR KAVRAMI

Ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda kalkınabilmenin temelini 
atan spordur. Bunun esas sebebi ise insan bedeninin ve ruhunun iyileşti-
rilmesi, kişiliğin oturtulması, bilgi ve becerilerin kazanılmasına yardım-
cı olmasıdır. Aynı zamanda çevre ile olan uyumun sağlanması, dayanış-
ma ruhunun oluşturulması, mücadele gücünün arttırılması, heyecan ve 
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yarışma duygularının oluşturulması gibi pek çok farklı yönüyle spor, 
insanı geliştirmekte ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu nedenle de 
günümüzde spor, hem çok yönlü olmasıyla hem de faydalı olmasıyla 
önem kazanmaya başlamıştır. Sporun aynı zamanda evrensel bir yönü-
nün olması da onu farklı bir boyuta taşımaktadır. Sanayinin gelişmesiyle 
insanın çalışma süresindeki fiziksel yorgunluğunun azaltılması, insanın 
daha sonrasında daha fazla sportif aktivitede bulunmasını sağlamakta-
dır. İnsanlar bu nedenlerle eskiye göre daha fazla spora yönelmeye baş-
lamışlardır (Güçlü, 2005).

Teknolojinin artmasıyla beraber meydana gelen sanayileşme ve 
kentleşme sürecinde paralel olarak spor hızlı bir biçimde gelişmeye baş-
lamıştır. Ülkemizde de yaşanan bu süreç ve spora olan ilgiler git gide 
artış göstermektedir. Bunun bir neticesi olarak da sporun türlü yönlerini 
konu almakta olan bilimsel incelemelerde de artışın olduğu görülmekte-
dir. Gerçekleştirilen incelemelerde, aile, cinsiyet, meslek ve gelir seviyesi 
gibi bir takım değişkenler sayesinde spor ile arasındaki ilişkiyi sapta-
maktadırlar (Şahan, 2007).

Spor zamanla gelişme gösteren ve gelişme gösterdikçe daha da öne-
mi artan, bireylerin yaşamlarında vazgeçilmez olan bir olgudur. Sporun 
insan hayatı üstünde önemli olması, kurdukları medeniyetlerin kalkın-
ması için önemli olmasından gelmektedir. Spor toplum hayatında birçok 
değişim sağlamaktadır. Kişileri bu nedenle de kendine direkt ya da do-
laylı olarak kendisine bağlamayı başarmıştır (Koparan ve Öztürk, 2002).

Spor zamanla gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir dal olarak, in-
sanların yaşamlarında kazançsız, amatör bir etkinliktir. Sporun temelin-
de, dinlenme, eğlenme, bedenin geliştirilmesi ve sağlığın güçlendirilme-
si bulunmaktadır (Yetim, 2000). Aynı zamanda insanda ruhu ve zihnide 
geliştirmekte ve dinç tutmaktadır. Bu nedenlerle sporda esas olan şey 
amatör olunmasıdır. Bir sporcu için yarışı kazanmak bile kurallara uyul-
ması ve centilmence davranılmasıyla kazanılmış sayılır. Zevk ve şöhret 
bunlardan sonra gelmektedir. Amatörlük ruhunun temelini bu oluştur-
maktadır. Modern olimpiyatların kurulması ve devam ettirilmesi de bu 
nedenle gerçekleştirilmiştir. Spor denildiğinde aslında önce, menfaatsiz 
olunması ve sportmenliği çağrıştırmalıdır. 
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Spor, bir toplum için kalkınmayı sağlayan gereçlerden bir tanesidir. 
Sporun sosyal kalkınmayı sağlayabilmesi için, öncelikle, geniş kitlelerin 
esas spor kültürüne ve spor imkânlarına sahip olması gerekmektedir. 
Sporun ülke içinde yaygın hale getirilmesi, yani yatay hareketliliğin 
sağlanması gayelerden bir tanesi olmasıyla birlikte, esas amaç sosyal 
kalkınmayı sağlayan kalitenin zorunluluğudur. Ülke içerisindeki spor-
tif anlamdaki ilişkiler, kültürel kaynaşmayı teşvik ederek, davranış ve 
tavırların bir araya getirilmesi, iç turizmin teşvikinin sağlanması, ‘boş 
zamanlarının değerlendirilebilmesi, sporun toplum içinde yaygınlaştı-
rılması, fiziki ve ruhi olarak sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesinde bir 
gereç olarak kullanılmalıdır. 

Kimi zaman fazla enerjinin ortaya çıkması, kimi zamanda sosyal bir 
davranış olarak boş zaman aktivitesi olan spor, gençlik zamanlarında, 
iyi bir hayat tarzının benimsenmesini sağlamaktadır. Gençlik zamanın-
da gerçekleştirilen spor, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, sosyal-
leşmeyi, sağlıklı bir vücuda ve ruha sahip olmayı sağlamaktadır. Aynı 
zamanda sporun bir alışkanlık haline getirilmesi ve hayatın bir parçası 
olduğunun kabullenilmesini sağlamaktadır. Günümüzde spor kavramı 
düşünüldüğü zaman yalnızca profesyonel veya şampiyon durumunda 
olan sporcuların yetiştirilmesi değil, sağlıklı toplumun oluşturulması, 
sporun topluma sevdirilmesi, her yaştaki insana hitap etmesinin sağ-
lanması ve sağlıklı bir sosyal ortamın oluşturulması için de gereklidir 
(Uçar, 2010).

1.4. SPORUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Sağlıkla alakalı olarak yaşam kalitesi, tamamıyla yaşam kalitesinin 
bir alt kümesi konumundadır. Bu nedenle de bu iki kavram aslında bir-
birleriyle oldukça yakın bir ilişki içerisindedir. Sağlıkla alakalı yaşam 
kalitesi, bireyin kendisini iyi hissetmesi ve sağlık durumuna genel bir 
düzeyden bakılabilmesi ile alakalıdır. Sağlık ile alakalı yaşam kalitesi 
hastalığının olmamasının yanı sıra, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
olarak aktif olmasının sağlanması, kendisini iyi hissedebilmesi ve yaşam 
memnuniyetinin artması için de gerekli olmaktadır (Peel vd.,  2007)
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Sağlıklı olabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek aslında 
bütün insanlığın en temel hedeflerinden bir tanesidir (Zorba, 2006). 
Sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına egzersiz yapılması gerekmektedir. 
Aynı zamanda bu durumun rutin hale getirilmesi ve hayata dâhil edil-
mesi gerekmektedir. Egzersiz yapılması ve bunun düzenli hale getiril-
mesi zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olmaya yaklaştırmaktadır. Erken 
yaşlarda fiziksel olarak aktif olabilmenin ve sportif aktivitelere katılabil-
menin sonraki yaşlarda birçok olumlu etkisi bulunmaktadır (Bek, 2008).

Günlük hayatta spordan sonraki süreçte bir rahatlama veya uyu-
şukluk görülebilir. Günlük yaşamda bu durum yorgunluk olarak dü-
şünülse de aslında çalışmalar gösteriyor ki fiziksel aktiviteler esnasında 
yatıştırıcı etkisi olarak bazı hormonların salgılanmasının arttığı ve bu 
nedenle böyle bir durumun yaşandığıdır. Bu huzurlu ve sakin durumun 
da bu hormonların etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle de spo-
run günlük hayatta stresleri kanalize etmeyi sağlayan bir yönü olduğu 
düşünülmektedir  (Uçar, 2010).

Düzenli biçimde egzersiz yapmakta olan kişilerin yaşam enerjile-
rinin arttığı ve kendilerini daha iyi hissettikleri bilinmektedir. Yaşamı 
boyunca egzersiz yapmış olan kişiler damar ve kalp hastalıkları, tan-
siyon ve ileri yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması gibi sorunlarla 
daha az karşılaşmaktadır. Başka türlü bir spora ayrılacak vakit ya da 
durum oluşmasa bile gün aşırı en az 30 dakika hızlı tempoda yürümek 
bile oldukça iyi bir egzersizdir. Egzersizi düzenli hale getirmek bir ya-
şam şeklidir. Kişi günlük yaşamını ayarlarken esas ihtiyaçları arasında 
egzersizi de koymalıdır. Düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan egzer-
siz kas gücünün artmasına, bedensel esneklik kazanılmasına yardımcı 
olmaktadır. Aynı zamanda kalp ve damar sisteminin güçlenmesini de 
sağlamaktadır. Akıl ve ruh sağlığı içinde oldukça önemli bir alternatif 
olarak görülmektedir. 

Fiziksel aktivite seviyesi ve yaşam kalitesinin arasında yer alan iliş-
kileri değerlendirmeye tabi tutarken kimi çalışmalarda serbest zaman 
faaliyetleri içerisinde fiziksel aktivitenin arttırılması, fiziksel olarak iş-
levsellik kazanılması, ruh sağlığının sağlanması gibi sağlıkla alakalı ya-
şam kalitesi seviyelerinde iyileşme sağlanması gerekmektedir (Bize ve 
diğ., 2007; Brown ve diğ., 2003). Serbest zamanlarda ortaya çıkan fiziksel 
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aktivitelerin, sosyal olarak işlevsellik sağladığını gösteren çalışmalar bu-
lunmaktadır (Wendel, 2004).

Sağlık amacıyla egzersiz yapmanın esas gayesi; hareketsiz bir hayat 
şeklinin sebebiyet verdiği organik ve fiziksel bozuklukların azaltılması 
ya da önlenmesi, beden sağlığının gereksinim duyduğu fizyolojik kapa-
sitenin arttırılması ve sağlığın uzun seneler boyunca devam ettirilmesi-
nin sağlanmasıdır. Düzenli şekilde gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin, 
bireylerin fizyolojik, psikolojik, motorik ve sosyolojik olarak iyi olması-
na katkı sağladığı bilinmektedir. Düzenli olarak gerçekleştirilen egzersi-
zin bireyin iş verimini arttırdığına hastalık nedeniyle çalışılmayan gün 
sayısının düşürülmesine, daha enerjik olabilmeye, tembellikten kaçın-
maya, sağlam ve hareketli bir birey olmaya, öz saygının kazanılmasına, 
pozitif düşünmeye başlayamaya, sakinleşmeye ve sosyalleşmeye katkı 
sağladığı bilinmektedir (Zorba ve Saygın, 2013).

Düzenli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin sağlıklı ve kaliteli ya-
şam şekline olan katkıları aşağıdaki gibidir (Bek, 2008;1);

• Kas kuvveti ve esnekliğini sağlama
• Eklem hareketliliğini iyileştirme
• Koroner arter ve damar hastalıklarından korunması 
• Kalp ve akciğer kapasitesinin arttırılması
• Kolesterolün düşürülmesi 
• Kemik dokusunun güçlendirilmesi
• Hastalıklara karşı direnç kazandırma
• Bireyin kendine olan güveninin arttırılması
• Vücut ağırlığının kontrol edilmesi ve düzenlenmesi
• Kendini iyi hissetme ve mutluluk
• Fiziksel aktivite sayesinde vücudun daha formda olmasını hem 

sağlık açısından hem de dış görünüş olarak katkı sağlaması
• Kişiler arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
• Pozitif düşünülebilmesi 
• Stresle başa çıkılması
• Stresin azaltılarak buna bağlı gelişen hastalıklarından korunması
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• Yorgunluk ve ağrı şikâyetlerinin azalması
• Dinç ve zinde hissedilmesi
• Vücudun kendini geliştirerek daha fazla spor yapma kapasitesi-

ne izin vermeye başlaması
Sağlıkla alakalı olarak yaşam kalitesi ifadesinin içerisinde, birbirle-

riyle çok yakından alakası olan üç tane temel boyut yer almaktadır. Bun-
lar fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlar olarak sıralanmaktadır:

• Fiziksel boyut: bireyin enerji harcamasıyla günlük iş ve uğraşla-
rını ne kakar yerine getirebileceğini algılamasıyla alakalı olmak-
tadır.

• Sosyal boyut: bireyin aile üyeleri, iş arkadaşları, komşuları gibi 
çevrelerinde bulunan diğer kişilerle ne seviyede ilişki kurabildiği 
ve kaynaştığının algılanması hususlarını içermektedir. 

Psikolojik boyut ise: depresyon, korku, mutluluk, anksiyete ve kız-
gınlık gibi duygusal ve ruhsak durumları kapsamaktadır (Mandzuk ve 
McMillan, 2005).

1.5. YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMADA REKREASYONEL 
SPOR FAALİYETLERİNE KATILIM  

Kişinin spora yönlendirilmesi aslında o kişinin rekabet düzeyinin 
kazandırılması ve hedefe yönlendirilmesiyle sağlanmaktadır. Spora ka-
tılım sayesinde kişilere kendi performanslarını değerlendirme, becerile-
rini gösterme ve kişisel amaçlarını değerlendirme imkânı sağlamaktadır. 
Tüm bu etmenler spor yapan insanlar için motivasyonel stratejiler oluş-
turulmasında kullanılmaktadır. Motivasyonun sağlanması için kişilerin 
spora katılmasını etkilemekte olan anahtar etmen olarak görülmektedir 
(Wallhead ve Ntoumanis, 2004).

Rekreasyonel spor faaliyetlerine katılım sayesinde; kişilerin ayıra-
cakları zaman, ekonomik imkânlar, çevresel etmenler, fiziki koşullar, 
eğitim seviyesi, demografik nitelikler, toplumun kültürel yapısı vb. bazı 
etkilerin seviyesine göre farklılıklar barındırmaktadırlar. 

Sportif rekreasyon etkinliklerin katılım göstermenin birçok sebebinin 
olmasına rağmen, en önemli olanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
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• Boş zamanlarında zevkli bir aktivitede bulunmak
• İş hayatından daha farklı bir şeylerle meşgul olmak
• Arkadaşlarla etkileşim içerisinde olmak
• Yeni tecrübeler edinmek
• Bir takım şeyleri başarma duygusu hissetmek
• Yaratıcı duygularla iç içe olmak
• Toplumsal fayda sağlamak
•  Zaman geçirmek
Spor, bireylerin serbest zamanlarında rekreasyonel şekilde yapmayı 

en fazla arzu ettikleri uğraşların arasında bulunmaktadır. Personellerin 
serbest zamanlarında bir rekreasyon etkinliği olarak spor ile uğraşma-
ları durumunda ise iş yaşamındaki nerdeyse tüm firmaların amaçları 
arasında yer almaktadır. Bu etkinliklerde bulunan esas gaye, personel-
lerin sağlıklı ve aktif bir hayat şeklinin insan yaşamındaki önemini kav-
rayabilmelerini ve eğlenceli sporlarla serbest zamanlarını etkin biçimde 
değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.

Boş vakitlerinde spor aktivitelerinde bulunmayı isteme oranının 
fazla olmasındaki esas sebepler, sporun bireysel ve toplumsal nitelik-
lerinden ileri gelmektedir. Aynı zamanda, sportif etkinliklerin katılım 
kolaylığı sağlamasıyla, çalışma rahatlığı, her yaştaki insanın, her cinsin 
ve her kesimin zevk ve arzularına yanıt bulabilecek tercih olanağı ver-
mektedir. Sosyalleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Toplumsal birliğin 
oluşmasını ve beraberliği sağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Sanatsal ve 
folklorik değerleri bulunmaktadır. Bütün bunların yanı sıra rekreasyon-
la daha yakın ilgisi olması açısından sporun değişkenlik, çeşitlilik ve ha-
reket özelliklerinden bahsetmek mümkündür (Karaküçük, 2008).

Etkinliklere katılım kolaylığı sayesinde, çalışma rahatlığı vermesi, 
her bir yaşın, cinsiyetin ve herkesin zevk ve arzularına yanıt olabilecek 
tercih olanağının bulunması rekreatif sporun özellikleri arasındadır. 
Sportif faaliyetlerde bulunmak üzere boş vakitlerin değerlendirilmesi 
kişinin ve toplumun daha dengeli, sağlıklı ve mutlu olabilmesini sağla-
maktadır. Boş zamanları değerlendirebilme konusunda sportif bir ülke 
haline gelinmesini sağlamaktadır. Bu nedenle fiziksel faaliyetler sosyal 
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refahın artmasını ve mutluluk aracı olarak görülmesini ve değerlendiril-
mesini sağlamaktadır. 

Rekreatif gaye ile gerçekleştirilen etkinlikler gayri resmi şekilde bi-
reylerin farklı gruplarla, kendi başlarına ve kendi yaptıkları program-
lara tabi şekilde doğal bir ortamda ya da kapalı bir alanda yaptıkları 
etkinlerdir. Kullanılmakta olan mekanlar da artık eskisi gibi yalnızca 
belli başlı salonlar ve sahalar değil; sokalar, parklar, denizler, havuzlar, 
kumsallar ve dağlar gibi birçok çevre bu amaçla kullanılmaktadır. Bu 
anlayışla beraber pek çok yeni spor branşı yaşama geçmiştir: Jogging, 
step, rafting, çim kayağı, paten kayma, yamaç paraşütü, aerobik sörf, 
trekking örnek olarak verilebilmektedir.

Boş vakitle paralel biçimde artış gösteren boş zaman aktivitelerin-
den bir tanesi olan spor, insanların sosyal statüsünü de tamamlamakta-
dır. Örnek verilirse iş yerinde yükümlülüklere ve üretime olan katkısı az 
olan bir çalışanın, bir futbol takımında aranan bir oyuncu olma olasılığı 
olmaktadır. İşçi konumunda bulunan bu kişi, iş yerinde daha yüksek 
bir statüye sahip olarak doyum hissedebilmektedir. Kendini toplumda 
daha anlamlı bir birey olarak görebilmektedir.  Bu açıdan bakıldığında, 
bu durumdaki işçinin boş zaman etkinliği olarak değerlendirdiği spor, 
kendisinin toplum içindeki sosyal tabakasını yükseğe çekmektedir. 

Rekreatif spor, “sağlık için spor” ve “herkes için spor”   adıyla anıl-
makta olan sosyal bir olgu olarak görülmektedir. Kitle sporcusu olan 
kimse, sporu yaşamının bir fonksiyonu olarak kabul etmektedir. Rekre-
atif spor, bireylerin boş zamanlarında, eğlenmelerini, yarışabilmelerini, 
dinlenebilmelerini, sosyal ilişkiler geliştirebilmelerini, stres atmalarını 
sağlayabilmektedir.

1.6. SPORUN TOPLUMA YAYGINLAŞTIRILMASI 
BAKIMINDAN KİTLE SPORU

Herkes için spor adıyla da anılmakta olan kitle sporu, sporun tüm 
kişilerce aktif olarak yapılması anlamını taşımaktadır. Biçim, şekil ve uy-
gulanış açısından bireyden bireye farklılıklar barındırmaktadır. Cinsi-
yet, yaş, hoşlanma şekilleri ve fiziksel yapı da bunlara etken olmaktadır. 
Spor çeşitlerinin tercih edilme şeklinde de rol üstelenen birçok etmen 
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bulunmaktadır. Ancak ortak gaye herkesin sporun etkin olarak uygu-
landığı bir alanının içerisinde yer almasının sağlanmasıdır. 

Kitle sporunun ülke içerisinde yaygın hale getirilmesi, sporun top-
lum içinde bütün fertlerce uygulanması ve o toplum için yeterli spor 
kültürüne sahip olabilmesine bağlı olmaktadır. Spor kültür düzeyinin 
fazla olduğu ülkelerde, bireylerin gelir düzeylerini ve ekonomik şartla-
rının iyi olduğu yerlerde spora katılım düzeyi daha fazladır. Spora katı-
lım gösterme, sporun bilimsel olarak ele alınması ve kitlelere benimse-
tilmesiyle sağlanabilmektedir. Kitle sporunu etkilemekte olan etmenler 
ise, iyi düzeyde organize edilmiş olan programlar ve uygulanacak olan 
alanlardaki yaşayan genç ve yaşlı nüfus oranı, coğrafi yapı, halkın bece-
rileri, sahaların uyum seviyesi, uygulayıcı lider öğreticileri olmalarıdır. 
Bilhassa teşvik ve yönlendirme durumundaki etkinler başarı ile sağla-
nırsa spora katılımda etkili neticeler sağlanabilmektedir. 

Bireyin kendisini git gide daha yalnız hissetmesini önleyebilmek, 
anlatım ve oluşturma gereksinimlerine yanıt sağlama, aynı zamanda in-
sanın doğal organik ve psikolojik olan gereksinimleri arasında yer alan 
hareket etme, oynama, yarışma, dinlenme ve eğlenme gibi etkinliklerine 
imkân verebilmek için demokratik ortamlar oluşturmak, etnik, dini ve 
ekonomik farkların olmadığı bir toplumun içerisinde olunabilmesi ve 
sosyalleşilebilmesi gibi pek çok etmeni ‘herkes için spor’ uygulamaları 
sağlamaktadır. 

1.7.SPORTİF REKREASYON

Çağımızın rutin günlük hayatı içinde bireylerin yaşam zorlukları 
dışarısında kalan vakitlerini değerlendirebilmeleri ve bunu sağlıklı bir 
şekilde yapabilmeleri oldukça büyük önem taşımaktadır. Teknolojik ge-
lişmeler sonucunda çalışma saatleri git gide düşmekte, bireylerin kendi-
lerine daha fazla zaman ayırabilmeleri sağlanabilmektedir. Bu aşamada 
sporun büyük bir işlevi ve önemi bulunmaktadır. Boş zamanların sportif 
faaliyetler ile değerlendirilmesi, teknoloji ve şehirleşmenin sağlanması 
kişi ve toplum üstünde ortaya çıkaracağı gerilimi önlemek için isten-
mektedir. 
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Kişiler, boş zamanlarını geçirmek, bedenlerine güç katmak, sağlık-
larını korumak, zayıflamak, kendilerini savunmak gibi birçok nedenin 
tesiriyle spora başlamaktadır. Kişilerin yaşam kalitesi toplum içerisinde 
sağlanmakta olan boş zaman hizmetleriyle sağlanabilmektedir. Rekreas-
yon daha dolu ve anlamlı bir hayatın sürdürülmesi için bir gereç olarak 
görülmektedir. Rekreasyon daha dolu ve anlamlı olan bir yaşam için 
bir gereç görevi görmektedir. Rekreasyon faaliyetleri içerisinde yer alan 
temeli fiziksel egzersize dayanan ya da türlü spor branşlarında rekreatif 
olarak uygulanmasına dayanmakta olan ve rekreasyon faaliyetlerinin 
büyük bir kısmını meydana getiren çeşidine sportif rekreasyon ismi ve-
rilmektedir. 

Rekreasyon etkinleri içerisinde esası bedensel olan ve rekreasyon 
aktivitelerinin oldukça büyük bir kısmını meydana getiren türüne spor-
tif rekreasyon ismi verilmektedir. Sportif rekreasyonun temeli aslında 
bedensel yani fiziksel olan bir takım egzersizlerdir. Boş zamanın fiziksel 
egzersiz ile değerlendirilmesi bakımından rahatlama ve dinlenmenin 
sağlanması amacıyla bu pozitif yararın yapısını ve nedenlerinin de iyi 
saptanmış olması gerekmektedir. Boş zamanların fiziksel egzersizler ve 
sportif faaliyetler ile değerlendirilmesi, teknoloji ve şehirleşmenin kişi 
ve toplum üstünde ortaya çıkaracağı gerilimin önlenmesi ya da ortaya 
çıkan stresin azaltılması için önemli olmaktadır. Spor, rekreasyonun en 
kapsamlı, türlü ve ilgi çekmekte olan alanlarından bir tanesini meydana 
getirmektedir. Spor ve rekreasyon karşılıklı biçimde birbirlerini etkile-
mektedirler. Spor bireylerin rekreatif ihtiyaçlarını giderme konusunda 
önemli bir hamle alanı yaratırken, rekreasyon da, sporun toplumsal ola-
rak yaygınlaşabilmesinde ve sportif başarılar kazanılmasında önemli 
bir rolü kapmaktadır. Spor bu rolünü çoğunlukla sağlık için spor ya da 
herkes için spor gibi etkinlik rollerini sağlayarak oluşturmaktadır. Tüm 
sporlar rekreasyon niteliği barındırmaktadırlar. Sporlar oyundurlar ve 
bu oyunların bütün türleri hem seyirciler hem de oyuncular için boş za-
man etkinliğidir. Spor hobisi, bilgi, kazanma ya da geliştirmeye bağlıdır. 
Bu sayede sporlar ‘yalnızca oyunlar’ olarak düşünülmektedir. Neticeler 
daha geniş toplum kesimi için nadir olarak önemli olmaktadır.

Profesyonel, seçkin ya da zirve sporları, geniş bir seyirci kitlesine 
isteyerek ödediği mali katkıları ve bu katkı sağlayan seyirci kitlesinin 
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ilgisini çeken çoğu başarılı takım ve kişisel girişimcilerinin meydana 
getirdiği kulüplerin içinden gelişmektedir. İlk başından beri amatör ve 
profesyonel spor yöneticilerinin arasında gerilim bulunmaktadır. Birçok 
spor dalında yapısal farklılıklar sayesinde bu problem çözülebilmek-
tedir. Profesyoneller farklı takımlarda ya da kulüplerde oynayarak da, 
profesyonel yarışmalara katılırlar. Bu sebeple de elit spor modern eğlen-
ce endüstrisinin bir kısmını oluşturmaktadır. 

Pek çok spor dalı, kulüpler tarafından organize edilmesinin yanı sıra 
bireysel olarak da çalışabilmektedir. Aynı zamanda kulüplerin meydana 
getirdiği oyuncuların nitelikleri farklı olmaktadır. Amatör kulüpler ve 
profesyonel sporlar her zaman sokaklarda, halka açık havuzlarda, park-
larda, deniz kenarlarında gelişme alanı bulmuştur. Amatör kulüplerde 
bulunan oyuncuların her zaman kulüplerinin dışında oynamış oldukları 
oyunlarda seyircilerinin sağladıkları manevi deste ile bireysel becerileri-
ni geliştirmeyi başarmışlardır. 

Spor, birçok rekreasyon formalar içerisinde boş zamanın çoğalma-
sıyla artış göstermiştir. Aynı zamanda çalışma saatlerinin yoğun olması 
ve diğer boş zaman aktivitelerinin de tesiri ile rekreasyon sporu daha 
da yaygınlaşmayı başarmıştır. Ve zaman içerisinde ‘zamanı doldurmak’ 
yerine ‘zamanı bulmak’ sorun olmaya başlamıştır. Fakat boş zamanın 
artışıyla beraber bilhassa kendi kendine yapılan spor etkinlerinde artış 
gözlemlenmiştir. Kendi kendine gerçekleştirilen sporlarda malzeme, üc-
ret ve ulaşım gibi etkenler bulunmadığı için, daha kolaylıkla gerçekleş-
tirilebilmektedir. 

Güçlü büyümenin sağlanması ya da düşüşlerden kaynaklı olarak 
rekreasyon sporu gerçekleştirenler arasında yapısal bir takım farklılık-
lar, diğer sporculardaki kadar artış göstermiştir. Bu farklı durumlar nor-
mal olarak halkın boş zaman değerlendirmesi anlayışını benimsenmesi-
ni sağlamıştır. Rekreasyon sporu gerçekleştirenlerde sporu spor için ger-
çekleştirenler arasında yer alan farklılaşma net olarak ortaya konulama-
maktadır. Küçük yaşlarından itibaren sporla uğraşan kesimin, bilhassa 
ciddi olarak eğilimi olduğu oyunlar, onları diğer tesadüfi oyunculardan 
ayırmakta ve farklı kılmaktadır. 
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Spor rekreasyonun en geniş, çeşidi bol olan ve merak uyandıran 
alanlarından bir tanesini meydana getirmektedir. Spor ve rekreasyon 
karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Spor, insanların rekreatif şe-
kilde gereksinimlerini gidermede önemli bir etkinlik alanı yaratırken, 
rekreasyon da, sporun toplum içerisinde yaygın hale gelip tanınmasını 
sağlamaktadır. 

1.8. SANAYİLEŞME VE ÇALIŞANLARIN SPORA 
YÖNLENDİRİLMESİ

Sanayileşmenin görüldüğü ülkelerde çalışma şartlarının farklılık 
göstermesi ve teknolojik gelişmelerin sağlanmasıyla, bireyler daha ka-
liteli ve sağlıklı bir hayat devam ettirme arayışı içerisine gitmişlerdir. 
Endüstriyel yapı arttıkça çalışan ve üstleri arasında yer alan ilişkiler de 
doğal olarak uzaklaşmaya ve samimiyetsizleşmeye başlamıştır. Büyük 
ölçekli olan iş yerlerinde genel müdürün direktiflerinin bir alt seviye-
sinde yer alan yöneticiyi aşması sağlanarak en alt seviyede bulunan çalı-
şanlara ulaştığı bilinmektedir. Bu durumda, bir takım iletişim problem-
lerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Başka bir açıdan bilim ve teknolojinin artmasıyla aynı zamanda top-
lu üretime geçilmesiyle beraber çalışanlar farklı işler yapmaktan ziyade 
rutin ve monoton işleri sürdürmeye başlamışlardır. Bu sebepten dolayı 
da iş veriminde düşüşler görülmüştür. Personelleri bu çeşitte sıkıntılar 
ve monotonluklardan uzak durmak ve iş yerindeki iletişimlerini güçlen-
direbilmek amacıyla, günümüze endüstriyel kurumlarda türlü rekreas-
yon programları uygulanabilmektedir. Çalışma hayatında, bireyi tasaya 
sürükleyen, gücendiren, kuşkuya düşüren, umutların yıkan ve beklen-
tilerini tehdit eden, kırgınlık ve kavgalara sürüklemek iş yeri şartlarının 
yanı sıra, bireyin genel sağlık ve beden bütünlüğüne etki eden iş yeri or-
tam ve şartları, gerçekleştirilen iş, işlem ve bütün uygulamalardaki; bit-
kinlik, bezginlik ve yorgunluk gibi zorlamalara sebebiyet veren bütün 
etmenler, genel olarak psiko-somatik problemler biçiminde açıklanan, 
organik ve ruhsal zedelenmelere sebebiyet verebilmektedir.  

Personellerin sağlıklı, güçlü ve yüksek moralle çalışmaları, çalışma 
saatleri ve iş yerinde ki şartları gibi pek çok etmenin yanı sıra, iş yerle-
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rindeki sağlık ve rekreasyon programlarına bağlı olmaktadır. Günümü-
ze bakıldığında, iş yerlerinde sağlık desteği sağlayan pek çok rekreas-
yon programı uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Bunların içinde aşağıdakileri sıralayabilmek mümkün olmaktadır 
(Tezcan, 2007):

• Farklı yapıdaki egzersiz programları
• Bel ağrısı için programlar
• Obezitenin engellenmesi
• Dengeli beslenme
• Sigarayı bırakmaya yönelik programlar 
• Alkol bağımlılığının önüne geçilmesi
• Stres ile baş edebilme programları
• Stres altında çalışmaya yardımcı olan programlar
• Meditasyon programları
• Doğum öncesi ve sonrası için verilen programlar
Aynı zamanda, iş yeri rekreasyon alanlarında, program, uygula-

ma örnekleri ve birçok sayısız hizmet bulunmaktadır. Bunlar içerisinde  
(Tezcan, 2007); 

• Yazılı ve görsel materyal yoluyla çalışanların bilgilendirilmesi
• Eğitimin verilmesi
• Egzersiz programlarına katılım gösterenlerin ödüllendirilmesi
• Tıbbi kontrol uygulamaları
• Gösteriler ve eğlenceler
• Yemekli toplantılar
• Doğum günü organizasyonları
• Sağlık testleri uygulamaları
Dünyada var olan endüstriyel rekreasyon modellerine bakıldığında, 

farklı uygulamaların varlığı göze çarpmaktadır. Kimilerinde firma, bü-
tün rekreasyon programlarının yükümlülüğünü üstlenmekte, tesislerin 
inşa edilmesini sağlamakta, lider ve eğiticilerin istihdam edilmesini sağ-
lamakta, rekreasyon faaliyetlerini programlanmakta ve denetim sağla-
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maktadır. Başka bir modelde tesislerin inşasının sağlanması işverenlerce 
sağlanmaktadır fakat işletme ve çalışanlar, işbirliği içerisinde, program-
ların uygulanmasından sorumlu olmaktadır. Bir başka uygulamadaysa, 
rekreasyon programlarının devam ettirilmesinden çalışanlar sorumlu 
tutulmaktadır. Başka bir uygulamalarda ise, rekreasyon programlarını 
işletmenin yerinden daha uzakta bir yerde sürdürmeyi tercih etme du-
rumu olabilmektedir. Bu çeşitteki bir tercih kullanıldığında, çalışanlara 
ulaşımın sağlanması, aktivitenin masrafı kısmen ya da tamamen öden-
mektedir (Tezcan, 2007).

1.9. SPOR FAALİYETLERİNİN TİCARİLEŞMESİ

Ticarileşme, sporun mühim gayelerinden bir tanesi olan hazzın 
ikinci plana itmiştir, onun yerini uzmanlaşma ve profesyonelleşmeye 
yerini bırakmıştır. Yani sporun ruhunun içerisinde amatörlük öğesi 
meydandan kaldırılmaya çalışılmıştır. Sporun endüstri haline gelmesi 
durumu aslında 20. Yüzyıla ait olan bir düşüncedir (Gratton vd., 2012). 
Amatörlük, amatör ruhla yapılmış olan sporlar eskide kalmış ve değer-
lerini kaybetmişlerdir. Spor bu zamandan sonra ticarileşmeye başlamış-
tır. Bazı kesimlere göre izleyici ve oyuncu arasında serbestçe kurulmuş 
olan bir sözleşme gereği bu şekilde oluşmuştur. Bu durumda izleyicile-
rin kendileri için icra etmiş oldukları sportif uzman emeğinden tatmin 
hakları olduğu gibi, herhangi bir yurttaşın kendi kişisel becerini kar elde 
edebilmesi için kullanma hakkı da bulunmaktadır. Sporun ticari bir faa-
liyete dönüşmesiyle, fırsat eşitliği oluşturmada önemli bir unsur olarak 
görülmeye başlanmıştır (Holt vd 2011). Ticarileşmiş olan spor, sosyal 
hareketlilik imkânı vererek, alt sınıftan insanların bir üst sınıfa geçebil-
mesine imkân verir. Aynı zamanda elit konumda olan sporcuların başa-
rılarının medya yoluyla veya reklamlar sayesinde görkemli bir şekilde 
sergilenmesi kitlelerde sportif olaylara katılıma teşvik vermektedir.

Toplumlar spor aktivitelerine seyirci olarak katılım gösterdiklerin-
de, oldukça geniş çaplı stadyumları doldurup bir karnaval haline çe-
virmekte ve gişe hâsılatları ile oyunları oynayan spor kulüplerine ciddi 
getiriler getirmektedir. Aynı zamanda oyunları oynayanlar bu ticaretin 
temel noktasını meydana getiriyor ve menajerleri sayesinde pazarlana-
bilir bir hale getirmektedir. Başka yandan yayın haklarının satın alın-
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masını sağlayan kanalları, spor kulüplerine önemsenecek boyutta gelir-
ler sağlamakta ve yayın saatlerini de seyircilere ve reklam şirketlerine 
satmaktadır. Spor pazarlamasını ilgilendirmekte olan durum, gelişen ve 
rant haline dönen döngü içerisinde, kitlelerin önüne sunulmuş olan spor 
oyunlarından, spor kulüplerinin ne tür pazarlama uygulama ortaya ko-
yacağıdır. Günümüze bakıldığında sporun ticari bir hale dönmesi ve 
pazarlanmaya başlanmış olması, seyir sporlarının pazarlama boyutuyla 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çünkü bu ticari faaliyetlerin en 
yoğun şeklide bulunduğu yerler, arenalar, stadyumlar ve televizyonlar-
dır. 

1.10. SPOR ENDÜSTRİSİ

Spor endüstrisi, sürekli olarak gelişen ekonomik ve kültürel değer-
leri biçimlendiren önemli bir sektör olmaktadır. Spor endüstrisi, biz hiz-
met sektörü olmasının yanı sıra pek çok sektörle de alakalı durumdadır. 
Küreselleşme ve teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde kişiler için eğlence-
li bir etkinlik olarak görülen spor, önemli bir ekonomi alanı oluşturmak-
tadır (Gratton vd., 2012).

Spor, hem bireysel hem de toplumsal sağlığın geliştirilmesi bakı-
mından önemli bir hizmet sektörü olarak görülmektedir. Spor kişilerin 
sağlıklı hal ve hareketlerinin artmasını ve geliştirmesini sağlayabilirken 
aynı zamanda kişiyi eğlendiren de bir etkinliktir (Horne ve Whannel, 
2012). Toplumsal olarak kişiler arasında yer alan iletişimi güçlendirmek-
te ve ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadırlar. Günümüze bakıldı-
ğında spor oldukça büyük bir ekonomik Pazar alanı ortaya çıkarmış ve 
spora yapılan yatırımların da artmasını sağlamıştır. Bu durum da spor 
endüstrisinin daha fazla gelişmesine yardımcı olmaktadır (Andreff, 
2012).

Spor, din, yaş, dil, cinsiyet ve ırk gibi farklı nitelikleri arkasında bı-
rakarak ve bütün insanları içeren evrensel bir kavram olarak görülmek-
tedir. Günümüzde medyada en çok spor ile alakalı bilgiler ve haberler 
küresel olarak takip edilebilmektedir (Atasoy ve Kuter, 2015). Dünyanın 
türlü yerlerinde gerçekleştirilen şampiyonlar pek çok birey tarafından 
takip edilmektedir. Uluslararası şampiyonlar aynı zamanda milyarlarca 
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kişi tarafından izlenebilmektedir. Bütün bunlar sporun evrensel bir olgu 
olduğunu göstermektedir. Spor endüstrisinin evrensel olabilmesi, spo-
ru evrensel bir olgu olduğunu göstermektedir (Desbordes ve Richelieu, 
2012). Spor endüstrisinin evrensel boyuta ulaşması, spor pazarlaması-
nın da uluslararası düzeyde olabilmesini sağlamaktadır. Spor endüstrisi 
yalnız değil diğer sektörleri de kapsayarak oldukça geniş bir ekonomik 
alanı içine almaktadır. Aynı zamanda spor endüstrisi, farklı paydaş nite-
liklerine uyabilecek farklı türde pek çok ürünün üretilmesini sağlamak-
tadır. Pitts ve Stotlar (2002) spor endüstrisinin ürettiği mal ve hizmetleri 
şu şekilde sıralamışlardır:

• Spor branşları aktif bir katılımın sonucunda ortaya çıkan ürün-
lerdir. Branşlara aktif bir şekilde katılımın sağlanmasıyla ürün 
kazanılmaktadır.

• Spor branşlarını izleme durumu ise işin pasif kısmını oluştur-
maktadır. Spor branşının olduğu yerden ya da medyadan izlen-
mesiyle pasif katılım gerçekleşmektedir.

• Spor aktivitelerinde aktif ya da pasif katılım olması durumunda 
gereksinim hissedilen bütün araç ve gereçler spor ürünleri olarak 
belirtilmektedir.

• Spor branşlarına ait olan faaliyetlerin devamlılığının sağlanma-
sında gereksinim hissedilen araç ve gereçler spor ürünleri olarak 
adlandırılmaktadır.

• Spor branşlarına ait olan etkinlikleri devam ettirilmesine yönelik 
olarak dizayn edilmiş olan logolu bütün spor malzemeleri ve ak-
sesuarlar, spor ürünleri olarak adlandırılmaktadır.

• Spor tesislerinin hepsi sporun bir ürünü olarak düşünülebilir. 
Bunların yapılması, alt yapısının sağlanması ve yenilenmesi, tu-
tundurulması ve pazarlanması etkinlik kapsamında bulunmak-
tadır.

• Spor ürünlerine yönelik olarak tadilatın ve tamirin yapıldığı 
farklı kurumlarda spor endüstrisi bulunmaktadır. Futbol topu-
nun üretilmesi, basketbol potalarının bakımı gibi ürün ve hizmet 
veren işletmelerin ürettikleri de spor ürünü olarak geçmektedir.
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• Rekreasyonel olarak geçen spor etkinlikleri spor ürünü olarak 
açıklanmaktadır.

• Spor organizasyonlarına yönelik olması için spor turizmine 
yönelen acenteler ya da organizasyon firmalar da aslında spor 
ürünleri üretmektedirler.

• Medyanın sporlar ile alakalı sunduğu bütün bilgiler ve haberler-
de, spor ürünü olarak açıklanmaktadır.

1.11.YAŞAM KALİTESİ ALGISI VE SPOR ENDÜSTRİSİ 
İLİŞKİSİ

Spor kelimesinin kökenleri aslında ilk insanların kendilerini savun-
mak adına oluşturdukları faaliyetlere uzanmaktadır. Bireyler kendile-
rini koruyabilmek adına oklarını, ellerini ve kılıçlarını kullanmışlardır. 
Böylece aslında boks, eskrim ve okçuluk gibi sporlarında doğmasını 
sağlamıştır. Olimpiyatların gerçekleştirilmeye başladığı ilk yer olan Yu-
nanistan’da, olimpiyat ifadesi gladyatör karşılaşmalarından ve savaş 
yerinden, iktidara olayları koşarak anlatmaya giden ulakların, ki buna 
maraton savaşları da denmekteydi, bu yaşamsal aktivitelerinden yola 
çıkılarak ortaya çıkmıştır.

Sporun yalnızca seyirlik bir olgu olmadığı ve zaman içerisinde bir 
endüstri dalı haline gelmesi aynı zamanda spor aktivitelerinin artık bi-
rer alış-veriş merkezi halini almasıyla endüstriye katkı sağladığından 
daha öncede bahsedilmiştir. Sanayi devriminden sonrasındaki süreçte, 
ortaya çıkan kitlesel boyutlardaki üretimi ve tüketimi, spor dalındaki bu 
değişimin meydana gelmesini mecburi kılmıştır (Talimciler, 2008).

Günümüzde artan yaşam kalitesi algısı, spor endüstrisinin gelişimi-
ne önemli bir destek sağlamaktadır. Bununla beraber özellikle yaşam 
kalitesine yönelik olarak gelişen popüler kültür unsurları, bireylerin 
spor endüstrisindeki ürünlere daha fazla yönlenmelerini sağlamakta-
dır. Günümüzde spor kavramı yalnızca sağlıklı yaşam için değil aynı 
zamanda popüler bir kültürün parçası olarak görülmektedir. Bireyler 
boş zamanlarını değerlendirmek ve yaşam kalitelerini arttırmak adına 
spora yönelik faaliyetlere katılım göstermektedirler. Ancak bu katılım 
salt olarak spor aktivitelerine yönelim olarak değil, popüler kültürün bir 



Şükrü BİNGÖL

189

parçası olan spora yönelik olarak yapılmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 
2011; Longley, 2012). Günümüzde özellikle fitness, pilates gibi aktivite-
lere yönelimin artmasında, popüler kültürün sunmuş olduğu yaşam ka-
litesi algısı ağır basmaktadır. Sağlıklı yaşam ve yaşam kalitesine yönelik 
algıların medya aracılığıyla popüler spor aktivitelerine yönlendirilmele-
ri, spor endüstrisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Spor merkezlerine 
olan talebin artması, bu alandaki yatırımları arttırdığı gibi spor malze-
melerine yönelik talebin artması da, spor endüstrisinin bir bütün olarak 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

“Hayatın İçinde Olun”  ve “Herkes için Spor” tarzındaki söylemle-
rin günümüzde bir meta oluşturduğu ve metalaşmış sporcuları ortaya 
çıkarttı tezine karşılık olarak, devletin inisiyatifi altında ve ticari anlam-
da desteklenmiş olan bu tür kampanyaların esasında temelinde yer alan 
amacın iktisadi olduğunu fark etmek gerekir. Sağlıklı bir iş gücünün 
oluşturulması ve kendi kendine daha fazla yetebilen bir yaşlı nüfus or-
taya çıkarma gayesi takdir edilebilirdir ancak bunun sporun ve sporla 
alakalı tatminlerin içsel değeriyle oldukça az bir bağlantısı bulunmakta-
dır (Shachar, 2011; Elliott, 2012).

Spor ve sporcu tüketim kültüründe oldukça ekmek getirmektedir. 
Bu kullanımlar ile satılmakta olan, sporun kendisi dahil olmak üze-
re, güzellik, enerji, sağlıklı olmak, heyecan, özgürlük, gençlik, exotica, 
zevk alma, seksi çekicilik, lüks özetle işte bu hayat bilincidir (Erdoğan 
ve Alemdar, 2011). Aynı zamanda sporun tüketilmesi, sosyal görüntü-
müzün yaşam şeklimizin ve sosyal gruplarımızın ortaya çıkmasında 
önemli bir rolü üstlenmektedir. Diğerlerinden geriye düşmemek, onları 
geçebilmek ve aşabilmek için tüketimi daha fazla yukarılara çekmeye 
çalışmaktadır.

Spor kapitalizmin ortaya çıkardığı yoğun tempo içinde sıkışmış kal-
mış olan insanlara bir kaçış imkânı sağlarken, onların fark etmeden yan-
lış bilincin esiri olmalarına da imkân vermektedir. Aynı zamanda spor, 
kapitalist olan sistemin devam edebilmesi için oldukça etken ve önemli 
bir alan olarak işlev sağlamaktadır.

Ayrıca sporu tüketmek, sosyal görüntümüzün yaşam biçimimizin 
ve sosyal gruplarımızın oluşmasında önemli role sahiptir. Başkaların-
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dan geri kalmamak, onları geçmek ve aşmak tutkusu tüketimi daha yük-
sek düzeylere çekmektedir.

Spor, kapitalizmin yarattığı yoğun temponun içerisinde sıkışan in-
sanlara bir kaçış olanağı yaratırken, onların farkında olmadan yanlış bi-
lincin esiri olmalarını da sağlamaktadır. Ayrıca spor, kapitalist sistemin 
devamı için son derece etkili ve önemli bir alan olarak işlev görmektedir 
(Talimciler, 2008).

2. SONUÇ

Endüstrileşmeyle beraber meydana gelen en önemli olgu ise kapi-
talist sistem içinde boz zamanın doldurulacağı aktivitelerin meydana 
getirilmesi ve düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Boş zaman etkinlikleri 
içerisinde popüler olmuş olan kültür olgusu ön plana çıkmaya başlamış-
tır. Popüler kültürün egemen olmasıyla genişlemesi, toplumsa yaşayan 
bireylerin homojen bir yapı kazanmalarına sebep olmaktadır. Bunun 
sebebi ise üretim gibi tüketimin de aslında standartlaştırılması duru-
mudur. Bu süre içerisinde meydana getirilmekte olan ‘yıldız’ kavramı, 
tüketiciler için önceden düzenlenen, üreticilerin Pazar gereksinimlerini 
doyurabile ve tüketicinin öznenin yerine daha çok nesne haline getirildi-
ği bir sistem içindeki önemli bir rolü üstlenmektedir. Popüler kültür ve 
onun sahip olduğu ideoloji kapsamında aynılaşmış olan, standart hale 
getirilen kitleler için öncesinden hazırlanmış olan yaşam şekilleri de ka-
bullenilmiş durumdadır.

Kapitalist sistem içinde bireylerin boş zamanlarını değerlendirmele-
ri ve sağlıklı yaşam davranışlarına yönlendirilmeleri önemli bir strateji 
olarak görülmektedir. Bu durum bireylerin sağlıklı yaşam biçimi dav-
ranışları gereği spor faaliyetlerine yönelmelerine ve bu faaliyetlere ka-
tılımları gereği maddi olanaklar sunmalarına neden olmaktadır. Günü-
müzde bireyler yaşam kalitelerini yükseltmek adına katıldıkları spor ak-
tivitelerinde öncelikli olarak sosyal ihtiyaçlarını ön planda tutmaktadır-
lar. Bireyler popüler kültürün bir parçası olarak diğer kişilerle etkileşim 
halinde olabilmek ve kendilerini sunabilmek adına spor etkinliklerine 
katılım göstermeyi tercih etmektedirler. Özellikle günümüzde fitness, 
pilates, yoga gibi spor aktiviteleri, popüler kültürün bir parçası haline 
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gelmiştir. Bireyler yaşam kalitelerini yükseltmek adına başvurdukları 
fitness, pilates, yoga gibi spor aktivitelerine yönelik önemli maddi ola-
naklar sunmaktadırlar. Hem spor merkezlerine hem de spor malzeme-
lerine yönelik satın alma gereksinimlerinin artması, spor endüstrisinin 
sürekli olarak büyümesini sağlamaktadır. 
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KÜRESEL YENİLİK(İNOVASYON) İNDEKSİNİN 
SAĞLIK DAVRANIŞ ve ÇEVRESEL FAKTÖRLERİNE 

ETKİLERİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Zehra ALAKOÇ BURMA
Mersin Üniversitesi, Mersin Meslek Yüksekokulu, Mersin / Türkiye

Öz: Bir ülkenin inovatif yönden performansının değerlendirilmesi 
amacıyla uluslararası kuruluşlarca kabul gören indeksler vardır. The Bu-
siness School for the World (INSEAD) önderliğinde 2007 yılından beri her 
yıl yayımlanan “Küresel Yenilik İndeksi” bunlardan biridir. İndeks; yeni-
liğin, sağlık kuruluşları ve sağlık sektörüne getirdiği, sağlık davranışı ve 
çevresel faktörlerine etkilerinin anlaşılması amacıyla da kullanılmaktadır. 
İndeks; dünya ülkelerini altyapı, finansal çevre, teknoloji, eğitim, ar-ge, 
patent, sağlık gibi başlıkları kapsamaktadır. 2019 yılında 12.si yayınlanan 
bu raporun bu yılki teması “sağlıklı yaşamın yaratılması - tıbbi yeniliğin 
geleceği” dir. Tema yeniliğin sağlık sektöründeki önemine vurgu yap-
maktadır. Gelecek yıllarda, yenilikle elde edilecekler; ilaç endüstrisi, tıbbı 
dönüştürme, yapay zekâ, genomik ve mobil sağlık uygulamaları, yeni gö-
rüntüleme cihazları, sanal dünyalar, daha geniş sağlık hizmeti sunumu, 
organizasyonu, gelişmiş kişiye özel tedaviler, yeni sağlık pazarlamaları, 
dijital sağlık modelleri, sağlık senaryolarını simüle etme, devasa verileri 
akıllı verilere dönüştürmeye olanak verecektir. Ayrıca, özel sağlık verile-
rini, sigorta şirketlerine ve diğerlerine pazarlayan veri brokerları olacaktır. 
Bunlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetleri-
nin sunumunu değiştirecektir. Yenilik ile geldiğimiz bu noktada; sağlık 
davranışı ve çevresel faktörler de değişecektir. Bu çalışmada; 129 ülke için 
hesaplanan; 2019 yılı küresel yenilik indekslerinin Dünya ülkeleri ve Tür-
kiye indeks sıralaması(rankları) baz alınarak; yeniliğin sağlık davranışı ve 
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çevresel faktörlerine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından 
beklentimiz; Türkiye’nin  Dünya ülkeleri arasındaki yenilik durumunu 
ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, ikti-
darlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, üniversiteler için 
farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar ve stratejiler geliştirme-
lerinde rehber olmaktır. Çalışmaya göre; Türkiye’nin yenilik konusunda 
olumlu adımlar attığı fakat çalışması gerektiği bazı noktalarında olduğu 
gözlenmiştir. 

GİRİŞ 

Küresel rekabetin geçerli olduğu günümüzde; teknoloji, yenilik ve 
AR-Ge her sektörde dönüşümler yaratmaktadır. Sağlık sektörü pek çok 
alanda teknolojik dönüşüm yaşamıştır. Sağlık sektöründe pazarda yer 
alabilmek, öne çıkabilmek, daha iyi hizmet alabilmek, teşhis ve teda-
vilerde etkin sonuçlar alabilmek için yenilik (inovasyon) çok önemli 
hale gelmiştir. Geçmişte zorunlu olarak bölgesel verilen hizmetler; gü-
nümüzde dünyanın her yerinden ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu yüzden 
sağlık sektörü işletmeleri, ürün ve hizmetlerinde farklılıklar ve yenilik-
ler sunmalı, bunları ihtiyaca, kişiye ve topluma özelleştirmelidirler. Elçi 
(2007) yeniliği ekonomik ve toplumsal değer yaratmak için ürünlerde, 
hizmetlerde ve iş yapış yöntemlerinde yapılan değişiklik, farklılık ve ye-
nilik olarak, Yamaç (2001) ise, yenilik, bilim ve teknolojiyi kullanırken 
ekonomik ve toplumsal yarar ortaya çıkartmaktır şeklinde tanımlamış-
tır. Bu kapsamda yenilik, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi 
sürecinin yanı sıra farklı, değişik ve yeni fikirlerin geliştirilerek başarılı 
bir şekilde uygulanması olarak da ifade edilmektedir (İZKA, 2012: 17). 
Literatürde en fazla kabul gören tanımlama ise Avrupa Komisyonu ile 
OECD’nin birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzunda yapılan tanımlamadır. 
TÜBİTAK tarafından alınan 2005/7 nolu kararda da Ar-Ge faaliyetlerin-
de OECD’nin Frascati, Oslo ve Canberra kılavuzlarının referans olarak 
kabul edilmesi benimsenmiştir(Gök, 2015)1. Buna göre yenilik, işletme 
içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda ve dış ilişkilerde yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, 

1	 	Gök,	A.	(2015),	Oslo	Kılavuzu	Işığında	Yenilik,	Tübitak	Yayını,
<http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_Presentation.pdf>,	15.02.2015.
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yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin ger-
çekleştirilmesidir (OECD, 2005). Günümüzde zenginlik oluşturmak için 
maddi sermayeye duyulan ihtiyaç yerini artık yeniliğe dayalı ARGE faa-
liyetlerine, bilgi varlıklarına yani bilgi, veri yönetimi, patent, telif hakkı, 
beyin gücü, yüksek nitelikli ve hızlı çözümler gibi unsurlara bırakmış 
durumdadır. (TBD, 2018: 10)

Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler grubundan, gelişmiş ülkeler 
grubuna geçebilmesi ve bu ülkeler içerisinde yerini alabilmesi için ye-
nilikteki yerinin tespit edilmesi, eksiklerinin doğru analiz edilmesi ve 
daha sonra doğru ve etkin yenilik politika ve stratejilerinin oluşturul-
ması gerekmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’nin 2019 yılı yenilik açısın-
dan dünya ülkeleri arasındaki durumunu ortaya koymayı, hükümet, 
işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, 
bilişimciler, yatırımcılar, eğitimciler, üniversiteler arasında farkındalık 
yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, stratejiler ve yönetimsel araçlar 
geliştirmelerinde rehber olmak amaçlanmıştır. 

Ülkelerin ekonomik gelişmişliklerini belirleyen faktörler; tarih-
sel süreç içerisinde farklı biçimlerde gelişmiştir. Tarıma dayalı üretim 
yapan toplumlarda bu gelişmenin stratejik unsurunu tarımsal girdiler 
oluştururken, sanayii toplumlarında fiziki sermaye ve bilgi toplumların-
da ise bilgi bir üretim faktörü olmuştur. Tarım toplumlarında en verimli 
topraklar ve sulama, sanayii toplumlarında kömür, petrol ve çelik, bilgi 
toplumlarında ise teknolojik bilgi birikimi ve teknolojik nitelikli işgücü 
en yüksek gelişmişlik ölçütü olarak karşımıza çıkmıştır.  

YÖNTEM

Küresel rekabetin yoğunlaşıp bambaşka şekillere dönüştüğü ve 4.sa-
nayii devrimine doğru gittiğimiz yıllarda bir ülkenin ekonomik geliş-
mişliği sadece emek, sermaye ve doğal kaynak miktarlarına bağlı değil, 
aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri ile inovasyonda yaptığı iler-
lemelere de bağlıdır. Bu nedenle ekonomik gelişmişliği analiz ederken 
ekonomik faktörleri daha geniş perspektife yayarak analiz etmek ve ül-
keler arasındaki rekabet güçlerinin ölçüldüğü değerlerinde incelenmesi 
doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu amaçla Küresel kuruluşlar tarafından 
çeşitli alanlarda farklı yöntemlerle yapılan çeşitli çalışmalar bulunmak-
tadır. Dünya Ekonomi Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı gibi küresel birliklerce; birbirine benzer pek çok alanda 
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ülkelerin global ve bölgesel yenilik değerlerini ve sıralamalarını yapan 
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Tablo 1. İnovasyon performansının ölçümüne ilişkin evrelerde kulla-
nılan göstergeler

Bu araştırmada; 2007 yılından beri yayımlanan ve 2019 yılındaki 
Cornel University, The Business School for the World (INSEAD) önder-
liğinde hazırlanan “Küresel Yenilik İndeksi(KYİ)” raporu kullanılmış-
tır. Çalışmada; 2019 yılında 129 ülke içindeki Türkiye’nin sıralamaları 
(rankları) kullanılmıştır. 2019 yılına ait raporu2 adresinden ulaşılabilir. 

Küresel Yenilik İndeksi(KYİ), ulusal rekabet edebilirliği ölçmek için 
geçmişi, şu anı değerlemeyi ve geleceği görebilmeye yardımcı olan ön-
görü süreçlerinin geliştirildiği bir araç olarak ele alınmaktadır (Wong-
limpiyarat 2010:  247-248). Rekabetçiliğin bir göstergesi olarak yenilik 
indeksi, bir bölgenin diğer bölgelerle kıyaslanmasında yenilik kapasitesi 
ve sonuçları açısından değerlendirme yapabilme olanağı sağlamaktadır. 
Söz konusu indeks, hem bölgede bireysel göstergelerden hangilerinin 
yeniliği sürükleyici olduğunu ortaya koymakta, hem de ekonomik re-
fahın bir göstergesi olan alt bir indeks şeklinde kullanılarak ihtiyaçla-

2	 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
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rın belirlenmesine olanak sağlamaktadır (STATS America, 2014a)3. KYİ 
raporunun amacı; ülkelerin yenilik hazırlık süreçlerini değerlendirmek, 
hükümet, işletme ve bireyleri bilgilendirerek yenilikten tam olarak fay-
dalanmalarını sağlamaktır. Aşağıdaki şekilde küresel yenilik(inovas-
yon) indeksinin bileşen ve alt indeksleri verilmiştir.   

Şekil 1. Küresel İnovasyon Endeksi ve Bileşenleri
Küresel Yenilik İndeksi iki ana bileşenden oluşur: Kurumlar, beşeri 

sermaye ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği ve iş gelişmişliği olan 
beş bileşenli Yenilik Girdi Alt İndeksi ile bilgi ve teknoloji çıkışı ve yara-
tıcı çıktılar olan iki bölümden oluşan Yenilik Çıktı Alt İndeksi. Girdiler 
yenilikçi faaliyetleri etkinleştirmek ve ulusal ekonominin unsurları ya-
kalamak için gereken kısımlardan oluşurken, çıktılar ekonomi içindeki 
yenilikçi faaliyetlerin sonuçlarıdır. Girdi ve çıktıların her sütunu üç alt 
göstergeye ayrılmıştır ve her bir gösterge indeks puan değeri 1-7 arasın-
dadır. 7 en iyi, 1 en kötü olarak ayarlanmıştır. Ülkeler en iyi puan alan 
ülkenin sıralama değeri 1. olacak şekilde sıralanıyor. Sıralama gösterge 
indeks değeri düştükçe; ülkelerin durumu gösterge bakımından iyiye 
gitmekte, yükseldikçe kötüye doğru gitmektedir. 

3  Stats	America	(2014a),	<http://www.statsamerica.org/innovation/innovation_index/
weights.html>,03.01.2014.

	 Wonglimpiyarat,	Jarunee	(2010).	“Innovation	Index	and	The	Innovation	Capacity	of	
Nations”.	Futures	42:	247-253.	04.12.2018
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Tablo 2. Küresel İnovasyon Endeksi Giriş Bileşenleri

Kurumlar 

 

1. Bileşen : Siyasi 
Ortam

1.1 Siyasi ve operasyonel istikrar
1.2 Hükümet etkinliği

2. Bileşen Düzen-
leyici Ortam

2.1 Düzenleyici kalite
2.2.Hukuk Kuralı
2.3.İşten çıkarma tazminatı, haftalık 
maaş *

3. Bileşen : 
İş Ortamı

3.1. İflas çözme kolaylığı 
3.2.İş kurma kolaylığı

İnsan Kay-
nakları ve 
Araştırma

1. Bileşen: Eğitim 1.1 Eğitim harcamaları, % GSYİH 
1.2 Devlet finansmanı / öğrenci, ikin-
cil, % GSYİH/cap
1.3 Okul yaşam beklentisi, yıl
1.4 Okuma, matematik ve bilimde 
PİSA ölçekler 
1.5 Öğrenci-öğretmen oranı, ikincil

2. Bileşen : Yük-
sek Öğrenim

2.1 Üçüncül kayıt, % brüt
2.2 Bilim ve mühendislik mezunları, % 
2.3 Tersiyer gelen hareketlilik, %

3. Bileşen : Araş-
tırma & Geliştir-
me(R&D)

3.1 Araştırmacılar, FTE/MN pop
3.2.AR-GE için brüt harcama, % GS-
YİH
3.3 Küresel Ar-Ge şirketleri, avg. exp. 
top 3, MN ABD$*
4.4 QS Üniversitesi sıralaması, ortala-
ma skor top 3
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Altyapı 1. Bileşen : Bilgi 
ve İletişim Tekno-
logileri (BİT)

1.1 BİT erişimi
1.2 BİT kullanımı
1.3 Hükümetlerin çevrimiçi hizmetleri
1.4 e-katılım

2. Bileşen : Genel 
Altyapı

2.1 Elektrik çıkışı, GWh / MN pop
2.2 Lojistik performans
2.3 Brüt sermaye oluşumu, % GSYİH

3. Bileşen : Eko-
lojik sürdürülebi-
lirlik

3.1 GSYİH / enerji kullanım birimi
3.2 Çevresel performans
3.3 ISO 14001 Çevre sertifikaları / BN 
PPP$ GSYİH

Pazar Geliş-
mişliği

1. Bileşen : 
Kredi

1.1 kredi alma kolaylığı *
1.2 Özel sektöre yurt içi kredi, % 
GSYİH
1.3 Mikrofinans brüt krediler, % GS-
YİH

2. Bileşen : Yatı-
rım

2.1 Yabancı yatırımcıları koruma 
kolaylığı* 
2.2 Piyasa değeri, % GSYİH
2.3 Girişim sermayesi fırsatları/BN 
PPP$ GSYİH

3. Bileşen : Ti-
caret, rekabet ve 
pazar ölçeği

3.1 Uygulanan tarife oranı, ağırlıklı 
avg., % 
3.2 Yerel rekabetin yoğunluğu†
3.3 İç piyasa ölçeği, BN PPP$
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İş Gelişmiş-
liği

1. Bileşen : 
Bilgi çalışanları

1.1 Bilgi istihdam yoğunluğu, % 
1.2 Örgün eğitim veren firmalar, % 
firmalar
1.3 İşyerinde gerçekleştirilen GERD,% 
GDP
1.4 İşletme tarafından finanse edilen 
YGD,%
1.5 Kadım çalışanların istihdamı/ileri 
derece %

2. Bileşen : Yenilik 
bağlantıları

2.1 Üniversite / endüstri araştırma 
işbirliği
2.2 Küme gelişim durumu
2.3 Yurt dışında finanse edilen YGD%
2.4. JV-stratejik ittifak anlaşmaları / 
milyar PPP $ GDP
2.5. Patent aileleri 2+ büro / milyar 
PPP

3. Bileşen : Bilgi 
Emilimi

3.1 Fikri mülkiyet ödemeleri, % top-
lam ticaret
3.2 Yüksek teknoloji ithalatı , % top-
lam ticaret
3.3 BİT hizmetleri ithalatı, toplam 
ticaret%
3.4 Doğrudan yabancı yatırım girişle-
ri,% GSYİH
3.5 Araştırma yeteneği, iş dünyasında 
%



Zehra ALAKOÇ BURMA

203

Tablo 2. Küresel İnovasyon Endeksi Çıktıları ve Bileşenleri

Bilgi ve 
Teknoloji 
Çıktıları
 

1. Bile-
şen : 
Bilgi 
oluştur-
ma

1.1 Menşe tarafından patentler / BN PPP$ GSYİH
1.2 Menşe tarafından PCT patentleri / BN PPP$ 
GSYİH
1.3 Menşe göre faydalı modeller/BN PPP$ GSYİH
1.4 Bilimsel ve teknik makaleler / BN PPP$ GDP
1.5 Alıntılanan dökümanlar H-index

2. Bileşen 
Bilgi 
etkisi

2.1 PPP büyüme oranı $ GSYİH / işçi,%
2.2 Yeni işletmeler / pop. 15-64
2.3 Bilgisayar yazılımı harcamaları, % GSYİH
2.4 ISO 9001 kalite belgeleri / BN PPP $ GSYİH
2.5 Yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretmektedir, 
%

3. Bile-
şen : 
Bilgi 
Yayılımı

3.1 Fikri mülkiyet gelirleri,% toplam ticaret
3.2 Yüksek teknoloji net ihracat , % toplam ticaret
3.3 BİT hizmetleri ihracatı,% toplam ticaret
3.4 DYY net çıkışları, % GSYİH

Yaratıcı Çık-
tılar

1. Bi-
leşen: 
Maddi 
Olmayan 
Duran 
Varlıklar

1.1 Menşei tarafından ticari markalar/BN PPP $ 
GSYİH
1.2 Menşe göre endüstriyel tasarımlar/BN PPP$ 
GSYİH
1.3 BİT’ler ve iş modeli oluşturma
1.4 BİT’ler ve örgütsel model oluşturma

2. Bi-
leşen : 
Yaratıcı 
ürünler 
ve hiz-
metler

2.1 Kültürel ve yaratıcı hizmetler ihracatı, toplam 
ticaret%
2.2 Ulusal uzun metrajlı filmler / MN pop. 15-69
2.3 Eğlence ve Medya pazarı / th pop. 15-69
2.4 Baskı ve diğer medya, % imalat
2.5 Yaratıcı ürünler ihracatı, % toplam ticaret

3. Bi-
leşen : 
Çevrimi-
çi yaratı-
cılık

3.1 genel üst düzey etki alanları (TLDs)7.pop. 
15-69
3.2. Ülke kodu TLDs / th pop. 15-69
3.3 Vikipedi düzenlemeleri / MN pop. 15-69
4.4 Mobil uygulama oluşturma / BN PPP$ GSYİH
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BULGULAR

Küresel Yenilik İndeksi raporu her yıl bir tema ile yayımlanmakta-
dır. KYİ 2019 raporunun teması Sağlıklı Yaşam Yaratmak - Medikal İno-
vasyonun Geleceği’ dir. Rapor temadaki konulara odaklanmıştır. Rapo-
ra göre; gelecek yıllarda, yapay zekâ (Artifical Intelligent=AI), genomik 
ve mobil sağlık uygulamaları gibi tıbbi yenilikler hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin sunumunu değiştirecek-
tir. 

Bugün ekonomiler bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dijital 
ekonomiye dönüşerek kritik bir devrilme noktasına gelmiştir. Ekonomi-
nin bilgi ve iletişim teknolojileri ve internetin gücüyle bambaşka bir bo-
yuta gittiği günümüzde daha 3-5 yıl öncesine kadar 3. Sanayii Devrimi 
konuşulurken, bugün dünya artık ENDÜSTRİ 4.0 adı verilen 4.sanayii 
devrimini konuşuyor. Sanayii devrimi veya endüstri devrimi üretimde 
makinelerin kullanılmaya başlanması sürecini anlatmak için kullanılan 
bir terimdir. 4.sanayii devrimine dönüşüm daha çok 3.sanayii devrimi-
nin yani “digital devrimin” alt yapısı üzerine inşa edilmiştir. 4.sanayii 
devrimini önceki endüstriyel devrimlerden ayıran en önemli şey bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin üstel bir hızda olması, tüm bü-
yük sanayii dallarında değişimler öngörmesi ve bunların üretim, yöne-
tim ve yönetişim sistemleri üzerindeki etkileridir. Yeni ekosistemlere ge-
çiş olarak tanımlanan 4.sanayii devrimi sadece ekonomileri değil, aynı 
zamanda üretim, yönetim, yönetişim, yaşama, çalışma ve birbirimizle 
olan ilişki biçimlerimizi de değiştirmektedir. Ekonomilerin bilgi ve ileti-
şim teknolojilerine dönüşümünde bu değişikliklerden en önemlisi yöne-
tim anlayışı ve yöneticilerin görevlerinde olmuştur.  

Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biridir ve 
üretim kapasitesi Türkiye endüstrisini cazip kılsa bile gelecekte robotla-
rın üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı 
şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır. Bu 
nedenle ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak ge-
lişen global pazarda kendine yer bulması gerekmektedir.

Bu nedenle Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. 
Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içe-
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risinde tamamen Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen tek-
nolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmelidir. Bu anlamda 
Türkiye’nin ülkesini gelişen teknolojiye ayak uyduracak mühendislere 
ihtiyacı vardır.

Şekil 2. Küresel Yenilik İndeksi 2019 yılı Raporu En İyiler 10 Listesi 
ve 10 yıllık Durum

 2019 yılı raporuna göre Top 10 da yer alan ülkelerin son 10 yıldaki 
sıralamaları aşağıdaki şekilde olduğu gibidir. Burada İsrail 2019 yılında 
ilk kez Top 10 da yer almıştır ve İrlanda yerini İsrail’e bırakmıştır. Sin-
gapur 2018 de Top 5 de yer almıştır. 2015 yılında 4. olan Hollanda 2016 
da 9., 2017 de 3., 2018 de 2. ve 2019 da 4.olmuştur. Almanya 2016 da en 
iyiler 10 da tekrar yer almış ve 2017, 2018 ve 2019 da yerini koruyarak 
9.olmuştur. 2011 yılından beri İsviçre her yıl birinci durumdadır. 2015 
yılında Lüksemburg listeden çıkmış ve bir daha listede yer almamıştır. 
Lüksemburg’un yerine listede Almanya yer almıştır.

GII 2019 raporunda ele alınan kilit sorular şunlardır:
• Tıbbi yeniliğin toplum ve ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkisi 

nedir ve bu potansiyele ulaşmak için hangi engellerin aşılması gerekir? 
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• Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve tıbbi yenilikçilik için küresel alan 
nasıl değişiyor? 

• Gelecekteki yeniliklerin hangi sağlık sorunlarını ele alması gerekiyor ve 
ufukta ne gibi atılımlar var? 

• Gelecekteki tıbbi yeniliklerin önündeki başlıca fırsatlar ve engeller neler-
dir ve yeni politikaların rolü nedir?”

Rapor bu sorulara beş anahtar mesaj ortaya koyuyor. Raporda yer 
alan sağlık yeniliğine ilişkin beş anahtar şunlardır:

“1. Herkes için yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme ve vatandaşların genel yaşam kalitesi için önemlidir. 
Son on yılda birçok boyutta kayda değer ilerleme sağlanmış olmakla bir-
likte, küresel nüfusun büyük bölümleri için kaliteli sağlık hizmetlerine 
erişimde önemli boşluklar devam etmektedir.

2. Medikal yenilikler, küresel sağlık hizmeti sunumundaki boşlukla-
rı kapatmak için kritik öneme sahiptir. Bu yenilikler, temel bilimler, ilaç 
geliştirme, bakım sunumu ve organizasyon ve iş modelleri dahil olmak 
üzere birçok boyutta gerçekleşiyor. Özellikle, tıbbi teknoloji ile ilgili ye-
nilikler çiçek açmakta, tıbbi teknoloji patentleri son on yılda farmasötik 
patentlerden daha hızlı bir şekilde artmakta ve büyümektedir. Bununla 
birlikte, bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor - özellikle, far-
masötik Ar-Ge verimliliğindeki bir düşüş ve karmaşık sağlık ekosistem-
leri nedeniyle sağlık yeniliklerinin yayılması için uzun bir süreç almak-
tadır.

3. Dijital ve biyolojik teknolojilerin yakınsaması, sağlık hizmetini 
bozuyor ve sağlık ekosisteminde veri entegrasyonunun ve yönetiminin 
önemini artırıyor. Yeni dijital sağlık stratejileri, verimli ve güvenli veri 
toplama, yönetim ve paylaşım için veri altyapısı ve süreçleri oluşturma-
ya odaklanmalıdır.

4. Gelişmekte olan piyasalar, tıbbi yeniliklerden yararlanmak ve 
daha gelişmiş pazarlarla sağlık açığını kapatmak için yeni sağlık hizmeti 
sunum modellerine yatırım yapmak için eşsiz bir fırsata sahiptir. Yeni 
sağlık yeniliklerinin ve bununla ilgili maliyetlerin, zenginler ile yoksul-
lar arasındaki sağlık farkını artırmadığından emin olunmalıdır.
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5. Gelecekteki sağlık yenilik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak 
için, kilit aktörler arasında işbirliğini teşvik etmek, kamu ve özel kay-
naklardan gelen fonları artırmak, yetenekli bir sağlık işgücünü oluştur-
mak ve sürdürmek ve tıbbi yeniliklerin maliyetlerini ve faydalarını dik-
katlice değerlendirmek önemlidir.”

Raporda Tıbbi yenilik ve teknolojiler için gelecek vaat eden alanlar 
3 kategoride toplanmıştır.

1. Yeni Bilimsel Atılımlar, Tedaviler ve Kurlar
1.1. Genetik ve Kök Hücre Araştırması 
- Tek hücreli analiz 
- Gen ve kök hücre tedavileri 
- CRISPR teknolojisi dahil genetik mühendisliği ve kurgu
1.2. Nanoteknoloji
-Yutulabilir küçük cihazlar
1.3. Biyoloji 
- Karmaşık biyolojiklerin geliştirilmesi ve üretimi
1.4. Beyin Araştırması, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi 
- Beynin ana devrelerinin karakterizasyonu 
- Zihinsel bozukluklar için yeni beyin görüntüleri 
- Migren tedavisi
1.5. Yeni Nesil Aşılar ve İmmünoterapi 
- HIV ve evrensel grip aşısı
-Kanser aşısı
-İmmünoterapi 
- Yeni aşı dağıtım yöntemleri
1.6. Ağrı Yönetimi
-Ağrı yönetimi için etkili, bağımlılık yapıcı olmayan ilaçlar
1.7. Ruh Sağlığı Tedavileri 
- Alzheimer hastalığının ve diğer bilişsel düşüşlerin pre-semptoma-

tik tanı ve tedavisi
2. Yeni Tıp Teknolojileri
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2.1. Tıbbi Cihazlar 

- 3D baskı 

- Kardiyak cihazlar 

- İmplantlar ve biyonik

2.2. Tıbbi Görüntüleme ve Tanılama 

- Optik yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve sanal anatomik mo-
deller 

- Biyosensörler ve belirteçler 

- 4D insan grafik ve sanal gerçeklik 

- Hastalık taraması 

2.3. Hassas ve Kişiselleştirilmiş Tıp

-Bilgisayar Destekli cerrahi

-Cerrahi robotlar

-Kişiselleştirilmiş tıp

2.4.Rejeneratif Tıp

-Doku mühendisliği 

-Etkili biyolojik yapay pankreas

3. Örgütsel ve Süreç Yenilikleri

3.1.Sağlık Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar

-Araştırmaları hızlandırmak için yazılım tabanlı modelleme

-Araştırma ve klinik denemeleri hızlandırmak için yapay zeka tek-
nikleri

3.2. Sağlık Hizmeti Sunmanın Yeni Yolları 

- Teletıp uygulamaları 

- İlaçların drone ile teslimi 

- Uzaktan izleme ve taşınabilir teşhis 

- Geliştirilmiş veri paylaşımı
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SONUÇ

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; göstergelerin çok fazla olması ne-
deniyle her bir indeks değerleri tablolar halinde özetlenmiş ve yorum-
lanmıştır.

Tablo 3. Küresel İnovasyon Endeksi Kurumlar ve Bileşenleri

1. Kurumlar 85

1.1. Siyasi Ortam

1.1.1. Siyasi ve operasyonel istikrar

1.1.2. Hükümet etkinliği

69

79

67

1.2. Düzenleyici Ortam

1.2.1. Düzenleyici kalite

1.2.2. Hukuk Kuralı

1.2.3. İşten çıkarma tazminatı, haftalık maaş *

102

67

76

115

1.3. İş Ortamı

1.3.1. İflas çözme kolaylığı

1.3.2. İş kurma kolaylığı

82

63

96

Türkiye kurumlar açısından dünyada 129 ülke arasında 85.sırada-
dır. Alt göstergeler incelendiğinde kurumlar açısından Türkiye’nin en 
iyi olduğu göstergesinin Siyasi Ortam ile 69.sırada ve en kötü olduğu 
kurumların düzenleyici ortamı açısından 102.sıradadır. 
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Tablo 4. Küresel İnovasyon Endeksi İnsan Kaynakları ve Araştırma

2. İnsan Kaynakları ve Araştırma 46
1. 
1.1. Eğitim
1.1.1. Eğitim harcamaları, % GSYİH 
1.1.2. Devlet finansmanı / öğrenci, ikincil, % GSYİH/cap
1.1.3. Okul yaşam beklentisi, yıl 
1.1.4. Okuma, matematik ve bilimde PİSA ölçekler 
1.1.5. Öğrenci-öğretmen oranı, ikincil 

73
70
90
14
49
81

1.2. Yüksek Öğrenim
1.2.1. Üçüncül kayıt, % brüt 
1.2.2. Bilim ve mühendislik mezunları, %
1.2.3. Tersiyer gelen hareketlilik, %

43
3
65
82

1.3. Araştırma & Geliştirme
1.3.1. Araştırmacılar, FTE/MN pop 
1.3.2. AR-GE için brüt harcama, % GSYİH 
1.3.3. Küresel Ar-Ge şirketleri, avg. exp. top 3, MN ABD$*
1.3.4.  QS Üniversitesi sıralaması, ortalama skor top 3

39
44
37
31
44

Türkiye İnsan Kaynakları ve Araştırma açısından dünyada 129 ülke 
arasında 49.sıradadır. Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi 
olduğu göstergesinin Araştırma ve Geliştirme ile 39.sırada ve en kötü 
olduğu eğitim açısından 73.sıradadır. Eğitim açısından Türkiye devlet 
finansmanı, tersiyer gelen hareketlilik, öğrenci-öğretmen oranı ve eğitim 
harcamaları yönünden kötüdür. Bunlar ivedilikle yeniden gözden geçi-
rilerek devlet politikalarında önem verilmelidir.
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Tablo 5. Küresel İnovasyon Endeksi Altyapı ve Bileşenleri

3. Altyapı 41
2. 
2.1. Bilgi ve İletişim Teknologileri (BİT)
2.1.1. BİT erişimi 
2.1.2. BİT kullanımı 
2.1.3. Hükümetlerin çevrimiçi hizmetleri 
2.1.4. e-katılım

49
69
68
27
37

2.2. Genel Altyapı
2.2.1. Elektrik çıkışı, GWh / MN pop 
2.2.2. Lojistik performans 
2.2.3. Brüt sermaye oluşumu, % GSYİH

38
54
46
20

2.3. Ekolojik Sürdürülebilirlik
2.3.1. GSYİH / enerji kullanım birimi 
2.3.2. Çevresel performans
2.3.3. Brüt sermaye oluşumu, % GSYİH

52
19
88
67

Türkiye Altyapı açısından dünyada 129 ülke arasında 41.sıradadır. 
Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi olduğu göstergesinin 
Genel Altyapı ile 38.sırada ve en kötü olduğu Ekolojik Sürdürülebilirlik 
açısından 52.sıradadır. Hükümetlerin çevrimiçi hizmetleri olumlu olup, 
genel altyapı açısından iyi, ama BIT erişimi ve kullanımı açısından kö-
tüdür.  
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Tablo 6. Küresel İnovasyon Endeksi Pazar Gelişmişliği ve Bile-
şenleri

4. Pazar Gelişmişliği 52
3. 
3.1. Kredi
3.1.1. kredi alma kolaylığı *
3.1.2. Özel sektöre yurt içi kredi, % GSYİH 
3.1.3. Mikrofinans brüt krediler, % GSYİH 

66
29
44
78

3.2. Yatırım
3.2.1. Yabancı yatırımcıları koruma kolaylığı* 
3.2.2. Piyasa değeri, % GSYİH 
3.2.3. Girişim sermayesi fırsatları/BN PPP$ GSYİH

87
24
56
78

3.3. Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği
3.3.1. Uygulanan tarife oranı, ağırlıklı avg., % 
3.3.2. Yerel rekabetin yoğunluğu 
3.3.3. İç piyasa ölçeği, BN PPP$

15
67
6
13

Türkiye Pazar Gelişmişliği açısından dünyada 129 ülke arasında 
52.sıradadır. Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi olduğu 
göstergesinin Ticaret, Rekabet ve Pazar Ölçeği ile 15.sırada ve en kötü 
olduğu Yatırım açısından 87.sıradadır. Yatırımlar açısından Türkiye 
daha iyi bir konuma getirilirse nüfus ve bölge konumundan dolayı daha 
iyi hale gelecektir. Siyasi ve yabancı yatırımların artması, rekabet ve Pa-
zar ölçeğinin arttırılması gerekmektedir. Bu bileşen açısından en önemli 
ve acil yapılması gereken yatırımdır. Türkiye yatırımlar açısından cazip 
hale getirilmelidir.



Zehra ALAKOÇ BURMA

213

Tablo 7. Küresel İnovasyon Endeksi İş Gelişmişliği ve Bileşenleri

5. İş Gelişmişliği 71
4. 
4.1. Bilgi Çalışanları
4.1.1. Bilgi istihdam yoğunluğu, % 
4.1.2. Örgün eğitim veren firmalar, % firmalar 
4.1.3. İşyerinde gerçekleştirilen GERD,% GDP
4.1.4. İşletme tarafından finanse edilen YGD,%
4.1.5. Kadın çalışanların istihdamı/ileri derece %

72
71
53
37
27
72

4.2. Yenilik Bağlantıları
4.2.1. Üniversite / endüstri araştırma işbirliği 
4.2.2. Küme gelişim durumu 
4.2.3. Yurt dışında finanse edilen YGD%
4.2.4.  JV-stratejik ittifak anlaşmaları / milyar PPP $ GDP
4.2.5. Patent aileleri 2+ büro / milyar PPP

97
88
76
68
95
43

4.3. Bilgi Emilimi
4.3.1. Fikri mülkiyet ödemeleri, % toplam ticaret 
4.3.2. Yüksek teknoloji ithalatı , % toplam ticaret 
4.3.3. BİT hizmetleri ithalatı, toplam ticaret%
4.3.4. Doğrudan yabancı yatırım girişleri,% GSYİH
4.3.5. Araştırma yeteneği, iş dünyasında %

57
74
33
124
89
19

Türkiye İş Gelişmişliği açısından dünyada 129 ülke arasında 71.sıra-
dadır. Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi olduğu göster-
gesinin Bilgi Emilimi ile 57.sırada ve en kötü olduğu Yenilik Bağlantıları 
açısından 97.sıradadır. BİT(Bilgi ve İletişim Teknolojileri ithalatının top-
lam ticaret içindeki yeri açısından 129 ülke arasında 124. dir. Bu değer 
gerçekten çok kötüdür. Bu rakam bilgi ve iletişim teknolojileri üreteme-
diğimizi ve bunu ithal edemediğimizi göstermektedir.  
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Tablo 8. Küresel İnovasyon Endeksi Bilgi ve Teknoloji Çıktıları ve 
Bileşenleri

6. Bilgi ve Teknoloji Çıktıları 59
5. 
5.1. Bilgi Oluşturma
5.1.1. Menşe tarafından patentler / BN PPP$ GSYİH 
5.1.2. Menşe tarafından PCT patentleri / BN PPP$ GSYİH 
5.1.3. Menşe göre faydalı modeller/BN PPP$ GSYİH 
5.1.4. Bilimsel ve teknik makaleler / BN PPP$ GDP 
5.1.5. Alıntılanan dökümanlar H-index 

38
27
32
17
60
35

5.2. Bilgi Etkisi
5.2.1. PPP büyüme oranı $ GSYİH / işçi,%
5.2.2. Yeni işletmeler / pop. 15-64
5.2.3. Bilgisayar yazılımı harcamaları, % GSYİH 
5.2.4. ISO 9001 kalite belgeleri / BN PPP $ GSYİH 
5.2.5. Yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretmektedir, %

57
46
66
20
80
44

5.3. Bilgi Yayılımı
5.3.1. Fikri mülkiyet gelirleri,% toplam ticaret 
5.3.2. Yüksek teknoloji net ihracat , % toplam ticaret 
5.3.3. BİT hizmetleri ihracatı,% toplam ticaret 
5.3.4. DYY net çıkışları, % GSYİH 

112
96
63
122
73

Türkiye Bilgi ve Teknoloji Çıktıları açısından dünyada 129 ülke ara-
sında 59.sıradadır. Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi ol-
duğu göstergesinin Bilgi Oluşturma ile 38.sırada ve en kötü olduğu Bilgi 
Yayılımı açısından 112.sıradadır. 
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Tablo 9. Küresel İnovasyon Endeksi Yaratıcı Çıktılar ve Bileşenleri

7. Yaratıcı Çıktılar 40

6. 
6.1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.1.1. Menşei tarafından ticari markalar/BN PPP $ GSYİH 
6.1.2. Menşe göre endüstriyel tasarımlar/BN PPP$ GSYİH
6.1.3. BİT’ler ve iş modeli oluşturma
6.1.4. BİT’ler ve örgütsel model oluşturma

20
13
1
72
98

6.2. Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler
6.2.1. Kültürel ve yaratıcı hizmetler ihracatı, toplam ticaret%
6.2.2. Ulusal uzun metrajlı filmler / MN pop. 15-69
6.2.3. Eğlence ve Medya pazarı / th pop. 15-69
6.2.4. Baskı ve diğer medya, % imalat
6.2.5. Yaratıcı ürünler ihracatı, % toplam ticaret

60
46
59
46
71
21

6.3. Çevrimiçi Yaratıcılık
6.3.1. genel üst düzey etki alanları (TLDs)7.pop. 15-69
6.3.2. Ülke kodu TLDs / th pop. 15-69
6.3.3. Vikipedi düzenlemeleri / MN pop. 15-69
6.3.4. Mobil uygulama oluşturma / BN PPP$ GSYİH 

55
36
68
85
23

Türkiye Yaratıcı Çıktılar açısından dünyada 129 ülke arasında 40.sı-
radadır. Alt göstergeler incelendiğinde Türkiye’nin en iyi olduğu göster-
gesinin Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile 20.sırada ve en kötü olduğu 
Yaratıcı Ürünler ve Hizmetler açısından 60.sıradadır. Sonuç olarak; Tür-
kiye KYİ konusunda pek çok alanda kendisini geliştirerek rekabet gücü-
nü artırmalıdır. Özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Eğitim alanın-
da dünya içerisinde yerini almalı ve üst sıralara yerleşmelidir. Eğer bu 
trendi yakalayamazsa ileriki yıllarda ciddi sorunlar yaşayacaktır. Bilim, 
teknoloji ve inovasyon alanındaki değişime; bugün ve gelecekte ayak 
uydurabilen ülkeler ve işletmeler rekabet güçlerini ve zenginliklerini 
arttırırken, bu değişime ayak uyduramayan işletmeler-ülkeler güçlerini 
ve varlıklarını kaybedebileceklerdir (Turanlı ve Sarıdoğan 2010:8). Bir-
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çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke beşeri sermaye düzeyini geliştir-
mek ve beşeri sermayenin etkisiyle inovasyona dayalı (inovasyonist) sü-
rece adapte olabilmek için eğitim harcamalarını artırmaktır (Tüylüoğlu 
ve Saraç 2012:42). Beşeri sermaye, bilgi ve altyapı, bölgesel büyümenin 
en önemli belirleyicisidir (Amestoy, 2013,s. 115). Yapılan araştırmalar-
da yeniliğin istihdama etkileri konusunda farklı araştırma sonuçlarına 
ulaşılmıştır (Pianta, 2005; Vivarelli, 2007; Toner, 2011; Damijan vd, 2014; 
Lachenmaier & Rottmann, 2015).

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT) kavramı ile bilgiye erişilmesi, top-
lanması, düzenlenmesi, saklanması, dağıtılması ve uygulanması işlev-
lerinde birbirleriyle ilgili parçalar kümesinden oluşan teknolojiler anla-
şılmaktadır En gelişmiş toplumsal düzeyin “Bilgi Toplumu” ve onların 
sahip olduğu ekonominin ise “Bilgi Temelli Ekonomiler” olarak isimlen-
dirilmesinin asıl nedeni kıt olmayan hatta giderek artan, tükenmeyen, 
hatta yaygınlaştıkça değeri artan bilginin stratejik üstünlük sağlaması ve 
ekonomik gelişmenin temel itici gücünü oluşturmasındandır. Bu neden-
le ülkelerin ekonomik gelişmelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri çok 
önemlidir ve her geçen gün önemi daha da artmaktadır. Küresel rekabet 
gücünü artırmak isteyen ülkeler nitelikli işgücü, araştırma geliştirme, 
yenilik, enformasyon ve iletişim teknolojilerine öncelik vermeli, bunları 
kişisel, toplumsal ve devlet kurumları bazında içselleştirebilmelidirler. 

Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biridir ve 
üretim kapasitesi Türkiye endüstrisini cazip kılsa bile gelecekte robotla-
rın üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı 
şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır. Bu 
nedenle ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak ge-
lişen global pazarda kendine yer bulması gerekmektedir.

Bu nedenle Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. 
Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içe-
risinde tamamen Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen tek-
nolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmelidir. Bu anlamda 
Türkiye’nin ülkesini gelişen teknolojiye ayak uyduracak mühendislere 
ihtiyacı vardır. Eğitim ve BIT kullanıcılarının yayılımına önem verilmeli 
ve BIT teknolojilerini ihraç edebilecek duruma gelmesi gerekmektedir.  
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