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Değerli bilim insanları,
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 18 Nisan 2019 tarihleri arasında
Trabzon Usta Park Hotel’de gerçekleştirdiğimiz 3. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi’nde
sizlerle bir arada olmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Öncelikle 119 sözel bildiri sunumu bildiri ile kongremize katılım sağlayan kıymetli bilim insanlarını bir araya
getirerek birbirinden değerli tecrübelerin ve bilimsel birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan bu nadide
ortamın yaratılmasında emeği geçen IBAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümran Sevil başta olmak
üzere Kongre Başkanı Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU’a, Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN’a, Dr. Öğr. Üye.
Ayça GÜRKAN’a, Kongre Düzenleme, Yürütme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme
açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi
sunarız.
Ana çerçevesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi olan kongremizde, Sağlıklı Anne ve Çocuk, Aile, Eğitim ve
Çocuk, Anne Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Psikolojisi, Eğitim, Sosyoloji, Eğitim
Teknolojisi, Eğitim Uygulamaları, Eğitim ve Yönetim, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Obezite, Spor ve Fiziksel
Gelişim, Çocuk ve Dijital Teknoloji, İnternet Bağımlılığı, Göç Uygulamaları ve Alkol ve Madde Bağımlılığı
gibi birçok konu başlığının ortaya koyulduğu ve var olan problemlerin ortadan kaldırılması için çözüm
önerilerine ilişkin bilgilerin tartışılıp irdelendiği kongremizin başarıyla gerçekleşen 3. buluşması sonucunda
hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızı, konu ile ilgilenen birçok araştırmacıya nitelikli bir kaynak olacağı
düşüncesiyle sizlere sunabilmenin gururu içerisindeyiz.
Kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 12 – 13 Aralık 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirmeyi planladığımız 4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi’nde yeniden
bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz.
Saygılarımızla.
PROF. DR. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
KONGRE BAŞKANI
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Distinguished Scientists,
We feel the joy of meeting you in the 3rd International Congress on Woman and Child Health and Education
organized by İstanbul Association of Science and Academicians on 18 April 2019 in Trabzon Usta Park Hotel.
We would like to pay our gratitude to the IBAD Chairwoman Dear Prof. Dr. Ümran Sevil, Head of the Congress
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. Sevgi ÖZAN, and Dr. Ayça GÜRKAN who have worked
hard on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their scientific
and cultural knowledge and experiences with 119 verbal presentations to the members of Executive and
Organizing Committee and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and
operational contribution and support.
Many various topics from Women and Child Health and Education, Healthy Mother and Child, Family, Education
and Children, Mother Child Health and Education, Preschool Education, Child Psychology, Education,
Sociology, Educational Technology, Education Practices, Education and Management, Child Development,
Nutrition and Obesity, Sports and Physical Development, Child and Digital Technology, Internet Addiction,
Migration Practices and Alcohol and Substance Addiction have been addressed in our successfully completed
congress. Our congress book we have prepared with the aim of presenting highly productive content to our
participants is thought to be an important source for many researches to be performed in the field in the future.
We express our gratitude to all our participants who have honored our congress. Wish you joyful, happy and
healthy days until meeting in the 4th International Congress on Woman and Child Health and Education to be
held on 12-13 December 2019.
Yours Sincerely.
PROF. DR. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
HEAD OF THE CONGRESS
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Doç. Dr. Kamala GAHRAMANOVA - Avrasya Üniversitesi
Doç. Dr. Kasım KARAMAN – Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Oğuz ER - Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi
Doç. Dr. Melissa McHALE - Colorado State University
Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet URALOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Recep ÖZKAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar TOK - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Seyhan HIDIRLIOĞLU - Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Serap EJDER APAY - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Sevban ARSLAN - Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU - Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ - Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN – Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali YAKAR - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Beste DİNÇER - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YİĞİTALP - Dicle Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havva KAÇAN SOFTA - Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havva KARADENİZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hacer KOBRA BULUT - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hülya UZUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YENİÇİÇEK ÇALIK - Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Makbule TOKUR KESKİN - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TUNÇKOL - Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOKUR - Biruni Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİR - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

USTA PARK HOTEL - TRABZON

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YALIN UÇAR - Adnan Menderes Üniversitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAPAR - Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Naci İMAMOĞLU - Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ULUTAŞDEMİR - Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman YILDIZLAR, Avrasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİREL BOZKURT - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN - Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezer ER GÜNERİ - Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay ERDEN - Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay YILDIZ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18 NİSAN 2019
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BİLİMSEL PROGRAM
KONGRE PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM
AÇILIŞ/OPENING
18NİSAN/18 APRIL 2019
KAYIT/REGISTRATION : 10:30 -15:30
10:15 – 10:30
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem
Açılış Konuşması / Opening Speech
Prof. Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
Konferans Başkanı (Chair of Conference)
DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
10:30 – 12:00
OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: DR. ÖĞR. ÜYE. AYÇA GÜRKAN
OTURUM
Prof. Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU (EĞİTİM)
Prof. Dr. SEVGİ ÖZKAN (SAĞLIK)
Prof. Dr. ÜMRAN SEVİL (SAĞLIK)
Prof. Dr. S.B. BULEKYEVA (Rusya)
Dr. L.M. KAMEYEVA (Lübnan)
Dr. GÜLAMBAR ABBASOLU (Azerbaycan)
Dr. MEHRİ AZİKKUL İNAN (İran)
Dr. HAİDAR SCHUBBER (Kazakistan)

18 NİSAN 2019
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
12:00 – 13:00

USTA PARK HOTEL - TRABZON
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION : SERBEST
Tarih ve Saat / Dateand Time : 18.04. 2019 – 10:00 – 12:00
Salon A / Saloon A
Oturum Başkanı (Head of Session) : PROF. DR. ÇETİN YAMAN - DOÇ. DR. ALİ SERDAR YÜCEL
Ayça GÜRKAN, Ümran
SEVİL, Gülten HERGÜNER,
Çetin YAMAN, Selvinaz
SAÇAN, Murat KORKMAZ,
Ali Serdar YÜCEL, Fatih
BAL

YAKIN İLİŞKİ VE ANNE VARLIĞININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ
NEGATİF ETKİSİ: POZİTİF VE NEGATİF ANLAMDA BİR ÖLÇEK
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Ali Serdar YÜCEL, Gülten
HERGÜNER, Ayhan
AYTAÇ, Ümran SEVİL, Ayça
GÜRKAN, Çetin YAMAN,
Murat KORKMAZ, Yasemin
KÜÇÜKÖZKAN

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Ebru ORHAN, Ali Serdar
YÜCEL, Serdar ORHAN

TÜRK TOPLUMUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ VE
TOPLUMDAKİ FARKLI YANSIMALARI

Dilek ÖZTAŞ, Mesut
AKYOL, Salih
MOLLAHALİLOĞLU,
Serdar DENİZ, Ayşegül KOÇ,
Raziye DESTİCİOĞLU

ÜLKEMİZDEKİ SEZARYEN ORANLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

Merve BEYARSLAN, Ali
Serdar YÜCEL

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SİNİR GERİ
BİLDİRİM TEDAVİSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Fatih BAL

HAMİLE OLAN VE ÇALIŞAN KADINLARDA ÇALIŞMA
PERFORMANSI VE İŞ STRESİ ARASINAKİ İLİŞKİ BİR DERLEME
ÇALIŞMASI

Fatih BAL

BİRDEN FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLAN KADINLARDA STRES VE
İŞ YOĞUNLUĞUNUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR
LİTERATÜR ÇALIŞMASI

18 NİSAN 2019
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Gülten HERGÜNER,
Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar
YÜCEL, Ayça GÜRKAN,
Çetin YAMAN, Murat
KORKMAZ, Fatih BAL

YENİ DOĞAN VE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA
YÖNELİK ÇOCUK ÜRÜNLERİ TEKSTİL ALIŞVERİŞ TUTKUSU:
BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI

Arife ABIYEVA

THE EFFECT OF SOCIOECONOMICS ON BIRTH WEIGHT AND
FOOD INTAKE

Fatmagul RIND

PARTICIPATION IN PREGNANCY PREPARATION CLASSES AND
THE RELATIONSHIP BETWEEN BREASTMILK AN NUTRITION

Morenova Natalya
TIMOFEYEVNA

THE EFFECT OF BRTH WEGHT AND HISTORY OF ILLNESS ON
ANEMIA IN CHILDREN BELOW THE AGE OF FIVE

Nadezhda COJOCAR

THE FACTORS CAUSING OCCURRENCE OF MENTAL
DISORDERS

Adam FIGUIER

THE EFFECT OF MASSAGE ON SLEEP QUALITY OF 3-6 MONTHS
OL BABIES

Marcel DOLGAN

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL AND WORK LOAD ON JOB
PERFORMANCE OF MIDWIES

Zhandos MAULENEV

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIOECONOMIC CONDITION
OF PARENTS AND DEVELOPMENT AND BIRTH WEIGHT OF
CHILDREN AT THE AGE OF 1-5

Ilirian KOLONJA

BIOSOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF BREASTFEED
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon A/Saloon A
Oturum Başkanı(Head of Session) : DOÇ. DR. FADİME EROĞLU
Pınar BEKAR, Duygu
ARIKAN, Cantürk ÇAPIK

ADÖLESANLARIN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SOSYAL
MEDYA KULLANIM AMAÇLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNE
ETKİSİ

Sadiye USTA,Kamala
GAHRAMANOVA,Ayşe
FINDIK,Elif GÖRÜR

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Seda ÇİÇEK, Kerime Derya
BEYDAĞ

POSTPARTUM DÖNEM MEME KANSERİ TANISI ALAN
KADINLARIN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER

Selin AHSUN, Ümran SEVİL

HEMŞİRELIK ARAŞTIRMALARINDA MODEL KULLANIMI:
KADIN SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE OREM ÖZ BAKIM MODELI

Sezer ER GÜNERİ,
Gonca KARAYAĞIZ
MUSLU,Özlem GÜNER

YENİDOĞANI BESLEME NIYETI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE
GEÇERLILIK VE GÜVENIRLILIK ÇALIŞMASI

Turgut ŞAHİNÖZ, Saime
ŞAHİNÖZ, Nahsan KAYA

TÜRKİYE KIZAMIK SÜRVEYANSI VERİLERİNİN ANALİZİ

Vesile KOÇAK, Emel EGE,
Kamile ALTUNTUĞ

DOĞUM SONU ANNE VE BABALARIN GÜVENLİK HİSLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR

Vildan SAKİ, Hikmet
YAZICI, Münevver
ÖZDEMİR

AĞLAMA DAVRANIŞI VE ALEKSİTİMİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

Yasemin ERKAL AKSOY,
Melek Gülsün ÖZENTÜRK

THE EXAMINATION OF HEALTH BEHAVIORS STAGE OF
CHANGE (TRANSTHEORETICAL MODEL) GIVEN FOR
PREGNANCY PREPARATION TRAINING TO WOMEN IN THE
PRECONCEPTION PERIOD

İlke KARA, İrem ÇATAL,
Damla KORKMAZ

GEBELİK DÖNEMİNDE YAPILAN FİZİKSEL AKTİVİTE VE
EGZERSİZİN UYKU KALİTESİ İLE YORGUNLUK DÜZEYİ
ÜZERİNE ETKİLERİ: LİTERATÜR DERLEMESİ

Zehra ÇOKTAY, Rukiye
TÜRK

ANNELERİN TERM BEBEKLERİNE VERİLEN ERKEN KANGURU
BAKIMININ MATERNAL-FETAL BAĞLANMAYA ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ

Zila Özlem KIRBAŞ , Tuğba
KONTAŞ AZAKLI

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN İSTİSMAR
RİSKLERİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ

Hikmet BAYKARA COŞTU,
Hülya DEMİRCİ, Serap
BAYRAM

KIRSAL KESİMDE AKRAN EĞİTİMİ GİRİŞİMLERİNİN ÜREME
SAĞLIĞI ÜZERİNE ETİKİSİ
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 2
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon B/Saloon B
Oturum Başkanı(Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR
Kader AKSOY

36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Alihan KARAÜZÜM,
Büşra ÇOBAN, Feyzan
CANKURTARAN

GEBELERDE BİRİNCİ TRİMESTER SONRASI DÖNEMDE KLİNİK
PİLATES EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS, BEL
AĞRISI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Aliye BULUT, Çağla
YİĞİTBAŞ, Adem KAYMİŞ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE
İLİŞKİN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ayşe ELKOCA, Beliz
YEKELER KAHRAMAN

MEME KANSERİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM

Ayşe ELKOCA, Cansu
ATMACA PALAZOĞLU

GÖÇMENLERİN EN SIK YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE
SAĞLIK VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER

Ayşe GÜLDÜR, Kerime
Derya BEYDAĞ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTIMININ GEBELERIN ALGILADIKLARI
STRES VE BEDEN İMAJI ENDIŞESINE ETKISI

Ayşegül MUSLU, Emre
YANIKKEREM

DOĞUM BEKLENTİLERİ VE DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN
TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ayşegül MUSLU, Özlem
DEMİREL BOZKURT, Aynur
SARUHAN

KADIN,GEBELİK VE ŞİDDET

Beliz YEKELER
KAHRAMAN, Ayşe
ELKOCA, Nurhan
DEĞİRMENCİ BİNGÖL

KADINLARIN KABUSU: ÜRİNER İNKONTİNANS

Beliz YEKELER
KAHRAMAN, Meltem
ŞAHİN

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE EN YAKIN DÜŞMAN: GENETİK
YATKINLIK

Güler ÜSTÜN, Zeynep
DAŞIKAN

GÖRÜNMEYEN TRAVMALAR: OBSTETRİK ŞİDDET

Güler ÜSTÜN, Özlem
DEMİREL BOZKURT

POLİSTİK OVER SENDROMUNDA KANITA DAYALI
UYGULAMALAR
USTA
PARK HOTEL - TRABZON

18 NİSAN 2019
www.kadincocuksagligiveegitimkongresi.org

XXXIII

3. ULUSLARARASI
KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ
3 INTERNATIONAL CONGRESS ON
WOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION
RD

Hacer KOBRA BULUT, Elif
BULUT, Buket MERAL,
Nilgün ULUTAŞDEMİR

PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME
EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Fadime EROĞLU, Nilgün
ULUTAŞDEMİR

KADINLARDA GIDA VE SU KAYNAKLI PARAZİTER
HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ferda KABA, Özlem
DEMİREL BOZKURT

GENİTAL ENFEKSİYON VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN
ENFEKSİYONLAR İLE İLGİLİ KANITA DAYALI UYGULAMALAR

SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 3
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon C/Saloon C
Oturum Başkanı(Head of Session) : DOÇ. DR. KAMALA GAHRAMANOVA
Safiye KÖRPE, Emel KOÇ

ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI
PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ KULLANMA BİLGİ
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK,
UYKUSUZLUK,ATEŞ

A. Seda SARACALOĞLU,
Hilal Hatice ÜLKÜ, Ümit
GÖZEL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN
ÇOCUK KAVRAMININ İNCELENMESİ: BUHARKENT MYO
ÖRNEĞİ

Aleynanur DEMİR,
Ayşe YILDIZLI, Umut
KAÇAMAN, Meltem
KAYDIRAK, Büşra
YILMAZ, Ümran OSKAY

SAĞLIKLI VE RİSKLİ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMA
VE ANKSİYETE DÜZEYİNİN DOĞUM SONRASI DEPRESYON
SIKLIĞINA ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA

Ayla HENDEKCİ, Güleser
ADA

DEZAVANTAJLI BİR GRUP: YOKSUL ADÖLESANLAR

Ayşe KALYON, Hikmet
YAZICI

GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLER:
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMALAR

18 NİSAN 2019

Ayşe KALYON, Hikmet
YAZICI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ
İHMAL VE İSTİSMAR YAŞANTILARININ YAŞAM DOYUMUNU
YORDAMADAKİ ROLÜ: CİNSİYET VE RUHSAL PROBLEMLERE
DAYALI KARŞILAŞTIRMALAR
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Ayşegül ULUTAŞ, Burcu
COŞANAY, Oğuz EMRE

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN
CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM HAKKINDAKİ BİLGİ
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşegül ULUTAŞ, Burcu
COŞANAY, Oğuz EMRE

KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL
ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HACER KOBYA BULUT,
BAHAR AKSOY, ELİF
BULUT, UĞUR GÜL

ADÖLESANLARDA DUYGUSAL AÇLIK VE YEME
FARKINDALIĞININ OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

Hazal AKSU, Ümran SEVİL

LOHUSAYA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR

Hazal AKSU, Zeynep
DAŞIKAN

KADINLAR BİYOLOJİK SAATİNİN FARKINDA MI? SOSYAL
YUMURTA DONDURMA!

Gönül ERKAN, İlker
MATARACI

PERİPARTUM KARDİYOMİYOPATİ VE EXTRACORPOREAL
MEMBRAN OKSIJENİZASYON TECRÜBEMİZ

Hanife KAHRAMAN

İNFERTİLİTE RPOBLEMİ YAŞAYAN VE TIBBİ TEDAVİ GÖREN
KADINLARDA ORTAYA ÇIKAN PSİKOSOSYAL SORUNLARA
ATAERKİL İNŞA ETTİĞİ ANNELİK TEMSİLİNİN ETKİLERİ
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 4
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 13:00 – 15:00
Salon D /Saloon D
Oturum Başkanı(Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. SEVİLAY YILDIZ
Cansu TOSUN, Fatma
ALTUN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİDE KARAR VERME
BECERİLERİNİN BAZI AİLESEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Esra KARABACAK, Gülay
MANAV

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI
YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülay KOLDAŞ, Sevilay
YILDIZ, Kaya YILDIZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN UYGULAMALARINA
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Hasan ULUBAŞOĞLU,
Turgut ŞAHİNÖZ,
Saime ŞAHİNÖZ, Pınar
ULUBAŞOĞLU

BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN
GEBELERİN DOĞURGANLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Hatice BEŞİR, Şehnaz
CEYLAN

BEBEKLERLE DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI:
ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Kerime Derya BEYDAĞ,
Ayşe GÜLDÜR

İNTERNETTEN SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI OLAN GEBELERİN
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SİBERKONDRİ DÜZEYİ

Müge SEVAL, Meryem
ÇİFTÇİ

ÇOCUK İSTİSMARINDAN KORUMADA GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR: DİGİTAL ARAÇLAR

Müge SEVAL, Meryem
ÇİFTÇİ, Aylin KURT

DEĞİŞEN BABALIK ROLLERİNİN AİLE TUTUMLARINA
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Münevver ÖZDEMİR,
Hikmet YAZICI, Vildan SAKİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI
OLGUNLAŞMA DÜZEYLERİ İLE YARDIM ALMA
DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Nergiz ERYILMAZ, Ayten
ŞENTÜRK ERENEL

ORLANDO’NUN ETKİLEŞİM TEORİSİNİN UYGULAMADA
KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TERMİNASYON TAKİBİ

Nilüfer POLAT, Üyesi Sevilay
YILDIZ, Kaya YILDIZ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
ÖĞRENCLERİNİN

Ozana URAL, Tuğba
KONTAŞ AZAKLI

HER ÇOCUK BİR DÜNYA PROGRAMININ MEVSİMLİK TARIM
GÖÇÜNE KATILAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ÜZERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Şehnaz CEYLAN, Hatice
BEŞİR, Ayla KÜÇÜK, Esma
BASATOĞRUL, Özlem
KOÇAK

DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE
DESTEKÇİLERİNİN İNCELENMESİ

Şehnaz CEYLAN, Hilal
DOĞAN

ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI
PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ KULLANMA BİLGİ
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK,
UYKUSUZLUK, ATEŞ
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION :5
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 15:15 – 17:15
Salon A/Saloon A
Oturum Başkanı(Head of Session) : DOÇ. DR. BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ
Betül Nur ARSLAN, Hülya
ÖZBERK, Hande YAĞCAN

GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI

Burcu AYKANAT GİRGİN

YAN YATAR POZİSYONUN PRETERM BEBEKLERİN YAŞAM
BULGULARI VE BESLENME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ:
SİSTEMATİK DERLEME

Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice
KAHYAOĞLU SÜT

EV KADINLARINDA VE MANYEZİT MADENİNİN YIKAMA
BANDINDA ÇALIŞAN KADINLARDA STRES VE YAŞAM
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çağla YİĞİTBAŞ

HEM DEZAVANTAJLI HEMDE KADIN OLMAK

Canan SARI, Birsel Canan
DEMİRBAĞ

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ
BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Canan SARI, Birsel Canan
DEMİRBAĞ

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ
SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Canan SARI, Leyla
ADIGÜZEL, Birsel Canan
DEMİRBAĞ

YAŞLILARDA KURU GÖZ SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
HUZUREVİ ÖRNEĞİ

Dilek KONUK ŞENER, Aysel
KARACA

GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN
EBEVEYNLERİNİN KULLANDIKLARI GELENEKSEL VE
TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Esra SAYAR, Nejla
CANBULAT ŞAHİNER

ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMASININ ÇOCUK GÖZÜNDEN
YANSIMASI; BİR SENARYO KURGUSU

Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK,
Birsel Canan DEMİRBAĞ

TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE DEKÜBİT
BAKIMINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİN VİTAL BULGULAR VE
AĞRI ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK,
Birsel Canan DEMİRBAĞ
Tuğçe ATEŞ, Birsel Canan
DEMİRBAĞ

HEMŞİRELERİN YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI

HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN
KONFOR
DURUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
USTA
PARK
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OTURUM /SESSION : 6
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 15:15 – 17:15
Salon B/Saloon B
Oturum Başkanı(Head of Session) : DOÇ. DR. İLKNUR KAHRİMAN
Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice
KAHYAOĞLU SÜT

BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ
OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSEL YOLLA
BULAŞAN HASTALIKLAR EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

Eda AKTAŞ

PRETERM BEBEKLERE VERİLEN ANNE SÜTÜ/FORMÜL SÜT
ISININ BEBEKLERİN YAŞAM BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ:
SİSTEMATİK DERLEME

Emine ÖNCÜ, Sümbüle K.
VAYISOĞLU, Ezgi ÖNEN,
Yasemin GÜVEN, Merve
ATEŞ, Kübra ANAR, Semra
Nur KALEM

HEMŞİRELIK LISANS ÖĞRENCILERINDE ABUR CUBUR
TÜKETIMI ILE FIZIK AKTIVITE DÜZEYININ HIPERTANSIYON
VE VÜCUT KOMPOZISYONU ILE ILIŞKISI: KESITSEL ÇALIŞMA

Fadime ÜSTÜNER TOP,
Çağla YİĞİTBAŞ, Pınar
CANTÜRK, Fatma YÜKSEL

SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE İZLEM FONKSİYONLARININ ANNE
BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ

Fatma Özlem TEZCAN

THE WOMEN’S RIGHT TO THE CITY: THE CASE OF PUBLIC
SERVICES PROVISION IN ORDU/TURKEY

Ferda KABA, Zeynep
DAŞIKAN

AFETLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI

Ferda KABA, Ümran SEVİL

MÜLTECİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE
ERİŞİMLERİNDEKİ ENGELLER

Figen KAZANKAYA, Ruken
YAĞIZ, Ümran SEVİL

KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL ÖĞRENME KURAMI
KULLANILARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK
İNCELENMESİ

Filiz SÜZER ÖZKAN

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ALGISINA ETKİSİNİN
BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

18 NİSAN 2019

Filiz SOYHAN, Nurdan
DEMİRCİ
Filiz ÖZSOY

TÜRKİYE VE DÜNYADA EMZİRME DANIŞMANLIĞI

GEBELİKTE
KALITESI,
YAŞAM KALITESI, DEPRESYON
USTA
PARK UYKU
HOTEL
- TRABZON
VE ANKSIYETE DÜZEYLERI
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OTURUM /SESSION : 7
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 15:15 – 17:15
Salon C/Saloon C
Oturum Başkanı(Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. KIYMET YEŞİLÇİÇEK ÇALIK
Betül Nur ARSLAN, Hülya
ÖZBERK, Hande YAĞCAN

GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI

Funda TAMER

ANKARA İLİNDE AKNE VE ATOPİK DERMATİT
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJİK
HASTALIKLARDIR

Halime DAĞTEKİN, Nejla
CANBULAT ŞAHİNER

HEMŞİRELİK 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK
UYGULAMAYA YÖNELİK RAHATLIK VE ENDİŞE
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Halime DAĞTEKİN, Nejla
CANBULAT ŞAHİNER

HAYATTA GÜÇLÜ KALMAK ZORUNDA OLAN
ÇOCUKLAR:ÇOCUK İŞÇİLER

Harika ÇETİNKOL PETEK,
Kerime DERYA BEYDAĞ

HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ EVLİLİKTE
KADINA YÖNELİK FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE
ETKİSİ

Leyla ADIGÜZEL, Dilek
KILIÇ

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
FUNCTIONAL STATUS OF THE INDIVIDUALS WITH KNEE
OSTEOARTHRITIS AND THEIR QUALITY OF LIFE

Meltem ŞAHİN, Beliz
YEKELER KAHRAMAN,
Mine BEKAR

GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL
BAKIMDAKİ ROLÜ

Meltem ŞAHİN, Özge
PALANCI

EYLEMİN BİRİNCİ EVRESİNDE KULLANILAN DOĞAL
POZİSYONLAR

Nur ÇEŞMECİOĞLU

ÇALIŞAN KADINLAR VE EMZİRME

Nurdan DEMİRCİ, Şeyda
Sinem YAR

POSTPARTUM KANAMANIN ÖNLENMESİ

Pınar BEKAR, Duygu
ARIKAN

ÇOCUKLARDA FAST FOOD BESLENME VE ZARARLARI
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OTURUM /SESSION : 8
Tarih ve Saat/Dateand Time : 18.04. 2019 – 15:15 – 17:15
Salon D /Saloon D
Oturum Başkanı(Head of Session) : DR. ÖĞR. ÜYE. HACER KOBRA BULUT
Öykü ÖZYAZICI, Fatma
ALTUN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ
DOYUMLARININ AİLESEL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Ebru ŞAHİN, Gizem
ŞENKAL

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN
TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Şevval ŞEN, Zeynep
DAŞIKAN

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA YAŞAM
KALITESI VE BAŞ ETME

Şeyma KİLCİ, Ayşegül
MUSTU, Şenay ÜNSAN
ATAN

İNTRAPARTUM DÖNEMDE YAŞANAN ANKSİYETENİN ANNEBEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ

Şeyma KİLCİ, Özlem
DEMİREL BOZKURT, Aynur
SARUHAN

BİR KADIN HAKKI İHLALİ: OBSTETRİK ŞİDDET

Goncagül UTUŞ, Ümran
SEVİL

KANGURU BAKIMIN EBEVEYN VE BEBEK AÇISINDAN ÖNEMİ

Güler ÜSTÜN, Ümran SEVİL

ANNE YENİ DOĞAN HAKLARI VE ETİK

Ebru ŞAHİN

ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA MUTLULUK KORKUSU
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TAM METİNLER
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YAKIN İLİŞKİ VE ANNE VARLIĞININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİSİ: POZİTİF VE
NEGATİF ANLAMDA BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Ayça GÜRKAN1, Ümran SEVİL2, Gülten HERGÜNER3, Çetin YAMAN4, Selvinaz SAÇAN5,
Murat KORKMAZ6, Ali Serdar YÜCEL7, Fatih BAL8
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

1-2

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye

3-4

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aydın / Türkiye
ÜNAL
6
GüvenProf.
Plus Dr.
GrupMustafa
A.Ş. İstanbul
/ Türkiye

5

Kongre ve Oturum Başkanı

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

7

Gelişim Üniversitesi, İ.İ.B.F. Psikoloji, İstanbul / Türkiye

8

Öz: Bu çalışma bir araştırma ve uygulama çalışması olup, anne çocuk arasındaki ilişkinin belirlenmesine
yönelik pozitif ve negatif yönde etkilerinin belirlenmesidir. Yapılan araştırmanın yöntemini anne ve çocuk
arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan bir ölçekli anketin uygulanması ve anket verilerinden elde edilen sonuçların farklı analiz teknikleri kullanılarak SPSS istatistik programı ile analiz edilmesidir. Yapılan araştırma bir ön test araştırması olup, ilerleyen süreç içerisinde çalışma genişletilerek daha farklı
bir boyut kazandırılıp literatüre kazandırılacaktır. Ön test araştırmasına göre bağımlı anne ve bağımlı çocuk,
ya da bağımsız anne bağımsız çocuk şeklinde iki grup altında incelemenin önemli bir boyut olduğu gerçeğine
ulaşılmıştır. Bu durum hem anne hem de çocuk üzerinde negatif olmak üzere pozitif etkilerinde yaşanmasına
neden oluşturmakta hatta çocuk ile anne arasındaki ilişkinin değişim göstererek ilerleyen süreç içerisinde
farklı sorunlara ya da olumlu yönlere neden olduğu da görülmüştür. Araştırmaya içerisinde farklı yönden veProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
riler literatür
taraması ve uzman görüşlerineDavetli
yönelik Konuşmacı
literatür taraması da katılarak çalışmaya
farklı
bir boyut
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
kazandırılmıştır. Sonuç: Yapılan araştırma sonrasında anne ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarının ya da
ilişki türünün çok orantılı ve dengeli bir seviyede olması gerektiği görülmüştür. Bu durum hem bilimsel hem
de teknik olarak da desteklenmiş ve ispatlanmış bir durumdur. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına baktığımızda literatürde yer alan çalışmalar ile paralellik gösterdiği, psikolojik ve sosyal anlamda bu ilişkinin önemi
ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anne, Çocuk, Ebeveyn, Negatif İlişki, Pozitif İlişki, Psikoloji, Eğitim

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Araştırma ve uygulama çalışması olan bu araştırma; özellikle olumsuz aile ile anne baba yaklaşımının çocuk
üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi şeklindedir. Olumsuzluklar kişinin ve bireyin gelişmesinde olumlu
2

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

olduğu kadar olumsuz negatif etkiler de yaratmaktadır. Bu durum bireyin özellikle gelişme dönemindeki çocukların gelecek hayat ile yaşamlarında önemli etkiler meydana getirmektedir.
Ebeveyn yani anne ve baba tutumunun çocuk psikolojisi üzerinde önemli bir yer oluşturduğu, olumsuz ya da
olumlu çocuk gelişimi üzerinde çok ciddi bir etki yarattığı bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır.
İnanç ve değerler çerçevesi ile kültürüne baktığımızda geçmişten günümüze çocuk eğitimi ve yetiştirilmesi
konusunda halen klasik bir sistem uygulandığı yaygın inanç değerleri arasındadır. Oysaki günümüzde çocuk
eğitiminde klasik eğitim değil daha modern ve bilimsel yani eğitimsel tekniklerin kullanılması önerilen bilgiler
arasındadır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Fakat baktığımızda özellikle Türkiye gerçeğinde örf, adet, gelenek, görenek ve geçmiş kuşaklardan aktarılan
eğitim ile terbiye sisteminin etkin olarak kullanıldığını ifade etmemiz yanlış olmayacaktır.
Gelişin teknoloji, bilimsel değişim, çağdaş eğitim teknolojileri, bilişsel bakış açısı, kişisel değişim, beklentiler,
değerler vb. daha birçok faktör bireyin gelişmesi ile yetişmesinde önemli etkiler meydana getirmektedir.
Olumsuz aile içi tutum ile davranışlar bireyin farklı yetişmesine, inanç ve algı kavramlarının farklılaşmasına,
toplumsal yapı içerisinde sorunlu bir birey olarak yerleşmesine neden oluşturduğu gibi, tavır, alışkanlık, yargısal yaklaşım, algı, tutum, ikili ilişki ve benlik duygularında da farklılıkların olumsuz anlamda gelişmesine
neden olmaktadır.
Bu konuda yapılan birçok bilimsel araştırma ve uygulama çalışması yukarıda bahsettiğimiz konuların destekleyicisi şeklindedir. Özellikle son yıllarda gelişen bilgisayar teknolojisine bağlı olarak gelişme dönemindeki
çocukların çağdaş ve global bir dünya anlayışına sahip olarak yetişmesinde etkili bir faktördür.
durum bireylerin
daha nitelikli yetişmesine
sağlarken
çok sıra dışı ve niteliksiz
hatta
Prof. Dr.BuKutluk
Kağan SÜMER
Prof. katkı
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr.sorunlu
Veyselbireyler
BOZKURT
haline gelmesine
de katkı sağlamaktadır.
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Birey yani çocuk gelişiminde sevgi önemli bir anahtar kelimedir. Çünkü sevgi ve ilgi bireyin yetişmesinde ve
psikolojik yapısı üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Bu etkilerin tamamına yakını olumlu yönde
etkilerdir.
Psikolojik anlamda sağlam bir kişilik ve yapıya sahip bireyin başarı skalası oldukça yüksek olmakla birlikte
özgüven ve sağlıklı bir benlik yapısına sahip olması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Şiddet ve sevgi birbirine zıt iki
kutup gibidir. Şiddet beraberinde birçok sorunu getirmekle birlikte, çevresel ve toplumsal potansiyel sorunların oluşmasına da katkı sağlamaktadır.
Şiddet yetişmekte ve gelişmekte olan çocuk kadar yetişkin bireyler açısından da önemli bir sorundur. Şiddet
faktörü bireyin psikolojik yapısına ve fiziksel yapısına ciddi zararlar vermekle birlikte bireyin özgüven duygusu ile gelişim dönemindeki algısal değerleri üzerinde de önemli sorunlar meydana getirmektedir.
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Ebeveyn tutum ve davranışlarının çocuklar üzerinde önemli etki yarattığı bilinen gerçektir. Bu tutum eve davranışlar bilimsel anlamda bazı başlıklar altında toplanmıştır. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otorite,
Disiplin,
Eğitim,
Tutarsızlık,
Kutuplaşma,
Katı ve ölçüsüz davranış,
Sağlıksız ilişki ve iletişim,
Baskıcılık,
Katılık ve ölçüsüzlük,
Eşitsizlik ve değişkenlik.

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Yukarıdaki başlıklar bilinen bazı özellikler ve çeşitliliklerdir. Bunların dışında alt başlıklar ve daha farklı başlıklar altında belirtilen tutum ve davranış şekilleri de bulunmaktadır.
Her anne ve baba çocuğu üzerinde otorite kurmak, onu yönlendirmek, şekillendirmek, istediği gibi bir birey
haline getirmek için kendince çalışır. Fakat bu durum her bireyde olumlu sonuçlar doğurmaz. Çünkü bireyin
kendine özgü bir yapısı ve psikolojisi bulunmaktadır. Bu durum bireyin kendine özgü yapısının farklı şekilde
şekillendirilmeye zorlanmasıyla farklılaşmasına neden olup, bireyin faydadan çok zarar görmesine neden olur.
Anne ve baba birey yani yetişen çocuk için bir rol model olmalıdır. Bu durum bireyin örnek alarak kendini
geliştirmesine ve yetiştirmesine katkı sağlamalıdır.
Disiplin bireyin her ne kadar kurallar çerçevesinde yetişmesine katkı sağlasa da aşırı disiplin bireyin zarar görmesine ve farklılık çerçevesinde olumsuz değişimlere uğramasına da neden olmaktadır. Oluşan bu olumsuzluk
Prof. Dr.bireyin
Kutluk
Kağan ve
SÜMER
Prof.yönde
Dr. Gülsen
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
psikolojik
gelecek hayatta birçok
olumsuzDEMİR
bir yaşam içerisinde devamlılığını
sağlamasını
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
zorunlu kılacaktır.
Eğitim her açıdan önemlidir. Fakat olması gereken eğitim ile zorluluk çerçevesinde verilen eğitim arasındaki
fark ebeveynler tarafından bilinmelidir. Bireyin eğitim ve gelecek tercihlerinde zorlama değil seçicilik anlamında özgürlüğü her zaman ön planda olmalıdır. Çünkü birey tercihlerini özgürce yapabilmeli, olumlu ve
olumsuzlukları kendisi belirlemelidir. Bu süreçte ebeveynler bireye örnek teşkil etmeli ve olumlu olumsuz
yönler hakkında bireyi bilgilendirmeli tercih hakkını bireye bırakmalıdır. Böylece bireyin özgüven olgusunun
gelişmesine katkı sağlanmalıdır. Günümüz anne ve babaları bireyin tercihleri üzerinde önemli etki oluşturmakta ve ilerleyen süreç içerisinde mutsuz, umutsuz, başarısız ve hayattan kopuk bireylerin oluşmasına katkı
sağlamaktadırlar.
Her anlamda tutarlı olmak ve tutarlı davranmak zorundayız. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız işlerin nedenselliğini iyi bilmeli ve bu konuda tutarlı olmalıyız. Tutarlılık bireylerin ve gelişmekte olan çocukların gelişmesine ve bilinç düzeyinin daha sağlan bir yapıya sahip olmasına neden olur. Çünkü değişkenlik bireylerin bakış
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açısı üzerinde önemli etkiler meydana getirir. Bu nedenle birey ve gelişim sürecindeki çocuklar ebeveyn rol
modelindeki tutarlılık ilkesine bağlıdırlar.
Hiçbir konuda kutuplaşmamak gerekir. Çünkü kutuplaşma bireylerin çatışmasına ve karşı karşıya gelmesine
neden olur. Bu durum sosyal hayat içerisinde de geçerli bir kavramdır. Özellikle günümüzün anne ve babalarında ciddi bazı kutuplaşmalar olmaktadır. Bu durum her ne kadar psikolojik bir kavram ve alan olsa da genel
hatları ile kutuplaşma ayrımcılık ve ayrıştırıcılık olarak tanımlanabilir.
Katı olmak ile disiplin arasında önemli bir fark vardır. Katı olmak sabit ve değişkenliği olmayan durum olarak
da tanımlanabilir. Fakat bazı ebeveynler bu durumu disiplin yani kuralcı olmakla karıştırmaktadır. Her koDr. Mustafa
nuda her şeye hayır demek disiplin değilProf.
katı olmak
ve tek tipÜNAL
anlayış anlamına gelmektedir. Oysaki disiplin
Kongre ve Oturum Başkanı
kuralların uygun çerçevede ve yerinde uygulanmasıdır. Katı olmak bireyin gelecek yaşamı üzerinde önemli
etkiler meydana getirmekle birlikte bireyin psikolojik olarak zarar görmesine de neden olur. Ölçüsüzlük de
bazı şeylerin abartılması ya da yanlış uygulanması olarak tanımlanabilir. Her konuda her zaman ölçülü olmak
ve kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi bir zorunluluktur. Ölçünün kalkması ya da yanlış uygulanması her
zaman olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Bu konuda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma ve araştırma
sonucuna ulaşılmıştır (Akaroğlu, 2014: 1-257).
İletişim günümüzde çok önemli bir olaydır. Sağlıklı iletişim bireyler arasındaki ilişkinin daha sağlam temeller
üzerine oturmasına ve kalıcılık sağlamasına neden olur. Sağlıksız iletişim bireylerin çatışmasına ve birbirleriyle olan ilişkilerinin zarar görmesine neden olmakla birlikte kopma noktasına getiren en önemli nedenler
arasındadır.
İletişim bilimleri ve iletişim konusunda da yapılan çok sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarına baktığımızda birçoğunda iletişim sorunlarının neden olduğu çok yönlü farklı sorunlar
olduğunu görürüz. Bu nedenle sağlıklı iletişim ve olması gereken iletişim konusunda ebeveynlerin bireylerle
olan ilişkilerini sağlam tutmaları ve sağlıklı ilişki ile iletişim kurmalarını zorunlu kılar.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Baskıcı olmak her dediğimi yapılmasını talep etmek doğru bir ilişki ve yönetim şekli değildir.
Bu durum
zorlayıcılık, adaletsizlik, katılık, tercih şansının yok edilmesi ya da ortadan kaldırılması, bireysel olma duygusunun
yok edilmesi, öz güven olgusu ve duygusunun ortadan kaldırılması, değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi,
yok edilmesi ve yok sayılması, görmezden gelinmesi, anlamsızlaştırılması vb. birçok boyut altında değerlendirilebilir.
Bu durum bireyin kendine olan güvenin ortadan kaldırılmasına, başarısız ve ilişkiler anlamında sorunlar yaşamasına neden olur. Ayrıca karşı tepkinin oluşarak zıt kutupların da gelişmesine neden olur. Bazı kişilik yapıları
bu duruma uygun olmamakla birlikte aşırı tepki ve sorunların oluşmasında önemli bir neden olmaktadır. Her
ne kadar ciddi bir kişilik problemi ve psikolojik sorun olsa da baskıcı kişilik ve kişilik yapılarının her zaman
kabul görmediğini çok net söyleyebiliriz. Her alanda olduğu gibi demokratik olmak ve eşit ilkeler çerçevesinde davranmak tabi olması gereken bir zorunluluktur. Bu durum birey ve yetişme dönemindeki çocuklar için de
olmazsa olmazlar arasında yer alır (Avcı, 2006: 39-64).
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Eşitlik ilkesi ve kavramı günümüzde çok kabul gören bir gerçek değildir. Maalesef eşitlik birçok noktada olması bir zorunluluk ilkesi olsa da maalesef çok rastlayamadığımız bir olumsuzluktur. Aile içi eşitsizlik de günümüzde oldukça yaygın bir olumsuzluk çeşididir. Eşler arasındaki eşitsizlik, ebeveyn ve çocukları arasındaki
eşitsizlik durumu birçok olumsuzluğun oluşmasına ve sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.
Bu kavram ve gerçek çok yönlü ifade edilebilecek bir boyut ve sorunlar yumağı şeklindedir. Çalışmanın genel hatları içerisinde daha kapsamlı ele alınabileceğini söyleyebiliriz. Fakat bu çalışmada ayrıntılara girmek
konunun kısıtlı halde kalmasına neden oluşturacağından sadece bir başlık ve önemli bir sorun olduğunu ifade
ederek konuyu bağlamak istedik.
Prof.konuda
Dr. Mustafa
ÜNAL bazı başlıklarda bulunmaktadır. Bunlar;
Ebeveyn ve çocuk arasında gelişen ve birçok
sorun oluşturan
Kongre ve Oturum Başkanı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suçlama,
Emir,
Tercih Etme,
Eleştirme,
Uyarma,
Güven Verme,
Utandırma,
Sözlü Anlatım,
Yargılama,
İtaat Etmeye Zorlama.

Yukarıdaki başlıklar ebeveynlerin sıkça yaptığı bazı hatalar ya da yanlışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tutum
ve davranışları sergileyen anne ve babalar genellikle birey yani çocuk üzerinde olumlu etki meydana getirmekten uzak kalmaktadır. Oluşan bu olumsuzluk çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkinin zarar görmesine neden
olur. 1
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
SONUÇ
Genel olarak yakın ilişki ve iletişim çocuk ve anne arasındaki ilişkinin şekillenmesinde, sağlam temeller üzerine oturtulmasında önemli bir konudur. Bu nedenle anne ve çocuk arasındaki ilişkinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada gelişme sürecindeki çocuk ile anne arasındaki ilişkinin nedenlerine farklı
açılardan baktık ve sonuç olarak ilişkinin önemli bir faktör ve boyut olduğu sonucuna ulaştık. Yakın ilişki anne
ve çocuk arasında önemli bir faktör ve neden olarak karşımıza çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
Akaroğlu, E.G., (2014). Sanat Eğitim Programının 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algı Düzeylerine Etkisi, Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, ss.1-257.
1
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TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
Ali Serdar YÜCEL1, Ayhan AYTAÇ2, Ümran SEVİL3, Ayça GÜRKAN4, Çetin YAMAN5, Murat KORKMAZ6,
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN7
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

1

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

2

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

3-4

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
6
Güven PlusKongre
Grup Danışmanlık
İstanbul / Türkiye
ve OturumA.Ş.
Başkanı

5

Sağlık Bakanlığı, Kalite Kontrol Uzmanı, Adana / Türkiye

7

Öz: Bu çalışma TUİK tarafından düzenli olarak yayınlanan 2009 ve 2017 yıllarına ait sağlık harcamaları
verilerinin istatistiksel olarak düzenlenerek analiz edilmesi sonrasında hazırlanmıştır. Amaç: Türkiye Sağlık
harcamaları 2009 yılından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Yıllık ortalama büyüme oranı %10’un üzerindedir. Sektör büyüklüğü 2017 yılında 412 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu analizin amacı finansman kaynağı,
finansman hedefi ve sağlık hizmetleri talebine göre sağlık harcamalarının geleceğini belirlemektir. Kapsam ve
Yöntem: Bu analizde kullanılan veriler TUİK web sitesinden ilgili dönem için elde edilen sonuçları göstermektedir. Analiz kapsamında Regresyon, ANOVA ve CAGR ve temel istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.
Analizler SPSS ve Eviews programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Türkiye Sağlık harcamaları 2009
yılından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Yıllık ortalama büyüme oranı %10’un üzerindedir. Sektör
büyüklüğü 2017 yılında 412 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının
harcamaları
467.310 Milyon
TLDr.
olması
beklenmektedir
Prof. Dr.sağlık
Kutluk
Kağan toplamı
SÜMER
Prof.
Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Yönetim, Sektör, Piyasa, Ekonomi

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Sağlık kamusal bir hizmet ve zorunluluktur. Bu nedenle kamusal hizmet anlayışı içerisinde sağlık sektörüne
yönelik uygulamalar ve yaptırımlar her geçen gün hayatımıza yeni yeni farklılıklar getirmektedir. Gelişen
teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan bu durum kurumlar arası ve uluslararası stratejilerin gelişmesine, yenilenmesine, rekabet edilebilir ve tercih nedenleri arasındaki farklılıklara da farklılık kazandırmaktadır.
Kişisel sağlık harcamalarına baktığımızda zorunlu sağlık harcamaları dışında bakım ve değişim anlamında da
çok yönlü harcama kalemleri olduğunu görmekteyiz. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte
kurumsal anlamda da farklılıklar göstermektedir.
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Özellikle son yıllarda kişisel bakım ve sağlık içerikli sağlık turizmine yönelik gelişmeler yakından izlenmekte ve görülmektedir. Sonuçlarına baktığımızda artık bunun bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz. Birçok
dünya ülkesi bu sektörden kendi adına fayda yaratmak, rekabet ve tercih edilebilirlik anlamında gerekenleri
yapmak istemektedir. Bu konuda yapılan farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar bilimsel ve kamusal anlamda
yapılmış farklı çalışmalardan oluşmaktadır. Sağlık sektörü ve ekonomisine literatür açısından bakmak istediğimizde birçok farklı değişken açısından incelendiğini görmekteyiz.
Sağlık insan hayatının vazgeçilmezi ve kaynağını oluşturmaktadır. Bu temel bir ihtiyaç olup asla ötelenmesi
ve ikinci bir plana atılması söz konusu değildir. Sağlıklı yaşam için sunulacak hizmet ve ürünlerinin alıcısı
tarafından kabul görmesi ve fayda yaratması
(Demir, 2011:
1-115).
Prof.gerekir
Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Sağlık sektöründü teknoloji kullanımının zorunluluğu bilinen bir gerçektir. Teknoloji ulusal ve uluslararası
sağlık hizmet sunumu açısından önemli bir rekabet unsudur. Bu durum ekonomik anlamda kalkınmayı ve farklılaşmayı da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda yapılan teknolojik anlamdaki sağlık yatırımları Türkiye
açısından önemli bir sonuç oluşturmuştur (Şemin, 1999: 1-50).
Sağlık ekonomisi Türkiye dahil birçok dünya ülkesi açısından önemli bir konudur. Sağlık harcamaları ve
sağlık yatırımları ülke ekonomisi dışında bireysel ve kamusal harcama ile tasarruf için önemli bir faktördür.
Kamusal sağlık harcamaları genel ülke bütçesi içerisinde önemli bir noktayı kapsamakla birlikte ciddi bir gider
kalemini oluşturmaktadır.
Türkiye açısından sağlık harcamalarının farklı dünya ülkeleri ile karşılaştırılmasına baktığımızda geçmiş dönem için bunun zor ve sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz.
Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin sağlık harcama ile sağlık yönetimine ilişkin verilerinin karşılaştırılması, incelenmesi, analiz edilmesi ilgili ülke açısından önemlidir. Gelecek planların ve projelerin yürütüladınaKağan
ve yapılacak
yeni yatırımlar başta
üzere sağlık
harcamalarının tüm anlamda değerlendirilip
Prof. Dr.mesi
Kutluk
SÜMER
Prof.olmak
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
analiz edilmesinde
yüksektir
(Çelik, 2011: 62-81).
Davetli
Konuşmacıveri analizinin önemi oldukça
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Türkiye’de sağlık harcamaları konusunda üç farklı finansman analizi ve yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar;
1.
2.
3.

Kamusal Finansman Modeli,
Özel Finansman Modeli,
Karma Finansman Modelidir.

Her üç model ve yöntemde de sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık harcamalarının her kalem ile türünün
incelenmesi, finansal açıdan analiz edilmesi, değerlendirilmesi, karşılaştırmaların yapılması, risk ve avantajların ortaya çıkarılmasına katsı sağlamaktadır (Sasam, 2017: 1-28).
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Grafik 1. Türkiye Kamu İlaç Sağlık Harcamaları
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Grafik 2. Toplam Sağlık Harcaması (Milyon TL)
Yukarıdaki grafik 1’de yer alan verilere baktığımızda 2004 ile 2019 yılları arasında giderek artan bir harcama
grafiği eğilimini görmekteyiz. Bunun nedeni özellikle 2009 yılı itibari ile daha hızlı bir yükseliş olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Kamusal sağlık harcamalarının oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. İlaç açısından
kamu payı da azımsanmayacak oranda yüksektir. Son yıllarda yaşanan dış göç, artan nüfus ve diğer faktörler
bu harcamaların artış göstermesine neden olmuştur. 2
2
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“Türkiye’de 1999 yılında %4,8 olarak gerçekleşen toplam sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla
içindeki payı 2009’da %6,1’e yükselmiş; sonraki yıllarda bir miktar azalma ile 2012 yılında %5,2’ye gerilemiş, 2015 yılında ise %5,4’e yükselmiştir. Sağlık harcamalarının GSYİH’ a oranı incelendiğinde son beş yılda
stabil olduğu söylenebilir. Cari Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı OECD ortalaması %8,9 olarak
açıklanmış olup Türkiye’nin bu oranın altında kaldığı görülmüştür.”3
SONUÇ
Genel olarak baktığımızda her ne kadar bildirimiz açısından kısıtlı bilgilere yer vermiş bulunsak da, Türkiye ve
gelişen dünya ülkeleri açısından kamu sağlık harcamalarının nüfus artışı ve diğer değişkenlere göre her geçen
Prof.bilimsel
Dr. Mustafa
ÜNAL
gün artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yapılan
araştırmalar
ve çalışmalarda bu durumu doğrulamaktaKongre ve Oturum Başkanı
dır. Bu nedenle kamusal sağlık harcamaları ile birlikte kişisel sağlık harcamalarının ülke ekonomisi açısından
önemli bir yer kapladığını ve teşkil ettiğini ifade edebiliriz.
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Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, ss.1-115.
Sasam (2017). Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık-Sen Sasam Yayınları, yıl:3 sayı:10, ss.1-28.
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GENİTAL ENFEKSİYON VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR İLE İLGİLİ
KANITA DAYALI UYGULAMALAR
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Öz: Genital enfeksiyonlardan Pelvik inflamatuar hastalık (PID), kadınlarda üst genital bölgenin inflamasyonu
olarak tanımlanır ve uterusu, fallop tüplerini, overleri etkileyerek, genellikle alt genital sistemden yayılan bir
enfeksiyondur (Jennings, & Krywko, 2019). Kısa dönem komplikasyonları olarak pelvik abse ve tuba overiyan abseden bahsedilebilir. Uzun dönem komplikasyonlarında ise; ektopik gebelik, infertilite ve kronik pelvik
ağrıyı içermektedir (Jennings, & Krywko, 2019). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)’dan ise gonore,
klamidya, genital herpes kadınların en sık başvuru nedenleri arasında yer almaktadır. Her yıl dünyada 357 milyon yeni olgu olduğu tahmin edilmekte ve bunların 131 milyonu klamidya, 78 milyonu gonore nedeniyle gerçekleşmektedir. Ayrıca ve 417 milyon insanında genitel herpes virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir
(WHO, 2016). Hemşirelerin, kadın sağlığı için önemli olan bu enfeksiyonlardan korunma ve tedavisine yönelik güncel kanıtları takip etmesi gerekmektedir. Bu derleme, kadınlarda görülen PID ve CYBE’lardan gonore,
klamidya ve genital herpese yönelik güncel kanıtları incelemek amacıyla hazırlanmıştır. STI Avrupa Rehberine
(STI Treatment Pocket European Guidelines) (2018) göre; PID durumunda RİA kullanan kadınlarda, RİA’nın
çıkarılması düşünülmelidir, çünkü randomize kontrollü çalışmalar, bunun semptomlarda ve belirtilerde daha
kısa süreli iyileşme ile ilişkili olabileceğini göstermektedir (Kanıt Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Semptomların
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(Kanıt düzeyi: IV, öneri düzeyi: C). Hastalara ve eşlerine tedavi tamamlanana ve semptomları iyileşene kadar
korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaları önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV). CYBE’lardan Gonore vakalarında,
STI Avrupa Rehberine (2014) göre; semptomların başlamasından önceki 60 gün içindeki tüm seks partnerleri
değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Hastalara ve eşlerine tedavileri
tamamladıktan ve semptomları düzeldikten sonra yedi gün boyunca cinsel temastan kaçınmaları önerilmelidir
(Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Eşlerle temasa geçilmeli gonore ve klamidyal enfeksiyon için tedavi ve
danışmanlık verilerek test önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Tedaviye uyumu, semptomların
ve belirtilerin çözülmesini doğrulamak, yeniden enfeksiyonu dışlamak ve ortak bildirimini sağlamak için tedaviden sonra değerlendirme yapılması önerilir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzey: C). Klamidya enfeksiyonu
için, STI Avrupa Rehberine (2015) göre; Semptomlardan veya teşhisten önceki altı ay içinde olan tüm cinsel
temaslar ideal olarak değerlendirilmeli, test edilmeli ve tedavi edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi:
C). Sonuç bildirmek için tanı anında eğitilmiş profesyoneller tarafından iletişim bildirimi yapılmalı ve belgelenmelidir (Kanıt Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Klamidya trikomatis (C. Trachomatis) testi pozitif olan
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hastalar ve eşleri tedaviyi tamamladıktan ve olası semptomları çözdükten sonra yedi gün boyunca cinsel temastan kaçınılması önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). C. trachomatis pozitif olan 25 yaşından
küçük genç kadın ve erkeklerde yeniden enfeksiyonu tanılamak için 3-6 ay içinde test tekrarlanmalıdır (Kanıt
düzeyi III-, Öneri Düzeyi: C). Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (2016) rehberine göre;
Genital Herpes Simpleks Virüsü (HSV) için rutin olarak tarama önerilmemektedir (Öneri Düzeyi: D). Genital
HSV enfeksiyonunun tedavisi yoktur. Antiviral ilaçlar, semptomatik salgınların tedavisi için ve sık semptomatik öyküsü olan hastalarda önleme amacıyla kullanılır (Kanıt Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Topikal ajanlar
oral ajanlardan daha az etkili oldukları ve kolayca direnç ürettikleri için önerilmemektedir (Kanıt Düzeyi: IV,
Öneri Düzeyi: C). Normal tuzlu su ile banyo yapmak ve uygun analjezi kullanımı önerilir (Kanıt Düzeyi: IV
Prof.yönetilmeli
Dr. Mustafa
ÜNAL
Öneri Düzeyi: C). Gebelik beklenilen şekilde
(Kanıt
Düzeyi: IV Öneri Düzeyi: C). Sezaryen, tüm
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doğumlarda, özellikle doğuma altı hafta kalan zaman içinde semptom gelişenler için düşünülmelidir, çünkü
doğumda viral bulaş riski çok yüksektir (Kanıt Düzeyi: Ib Öneri Düzeyi: B). PID ve CYBE’si olan kadınların
yoğun olarak hemşirelik bakımına ihtiyacı vardır. Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım
kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak,
bakımı standardize etmek gibi sonuçlar açısından önemlidir.
Anahatar Kelimeler: Genital enfeksiyonlar, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Kanıta dayalı uygulamalar,
Hemşirelik

GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde genital enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon görülme oranı
gelişmiş ülkelerden oldukça yüksektir ve kadınların en sık başvuru nedenleri arasında bulunmaktadır (Balkaya, 2016: 217-218). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 2017 yılı insidans ve prevalans tahminlerine
göre, 15-24 yaşları arasındaki kadınlar arasında, bildirilen klamidya vakalarının genel oranı, 100.000 kadın
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Örgütü’nün
2016
için 3.635.3,
bildirilen gonore vaka oranı 100.000
başına 622.8’tir (1). Dünya Sağlık
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Konuşmacı
Davetlikadın
Konuşmacı
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yılında yayınladığı verilere göre ise her gün bir milyondan fazla kişiye CYBE bulaşmakta, 536 milyon kişinin
herpes simplex virus tip 2 ile yaşadığı tahmin edilmekte ve bunlara ek olarak her yıl 499 milyon yeni olgu iyileştirilebilir CYBE’ye maruz kalmaktadır. Bildirilen enfeksiyonların oranı gerçek enfeksiyon oranının küçük
bir kısmını yansıtmaktadır. Çünkü enfeksiyonların çoğunun asemptomatik olması nedeniyle fark edilememekte ve bu da eksik bildirilmesine neden olmaktadır (2).
Hemşireler; genital enfeksiyonlar ve CYBE konusunda risk değerlendirmesi, danışmanlık, sağlığın geliştirilmesi, eşin bilgilendirilmesi, tedavi ve bakımı sağlamada eşsiz fırsatlara sahiptir. Bu bağlamda kadınlarda görülen PID ve CYBE’lardan gonore, klamidya ve genital herpese yönelik güncel kanıtları incelemek amacıyla
bu derleme hazırlanmıştır.
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PID, gonore ve klamidya gibi CYBE’lerin en önemli ve en yaygın komplikasyonlarından biridir. Her yıl cinsel
aktif kadınların %1-2’ si akut PID tanısı almakta ve PID öyküsü olan 8 kadından 1’i hamile kalmakta zorluk
yaşamaktadır (CDC, 2015).4
STI Avrupa Rehberine (STI Treatment Pocket European Guidelines) (2018) göre; RİA kullanan kadınlarda,
RİA’nın çıkarılmasını düşünülmelidir, çünkü rastgele randomize kontrollü çalışmalar, bunun semptomlarda
ve belirtilerde daha kısa süreli iyileşme ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir (Kanıt Düzeyi: Ib- Öneri
Düzeyi: A). Hastalara ve eşlerine tedavi tamamlanana ve semptomları iyileşene kadar korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaları önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV). İstirahat ciddi hastalığı olanlar için tavsiye edilir (Kanıt
Düzeyi: IV). Hastanın hamile kalma olasılığı
hamilelikÜNAL
testi yapılmalıdır (Kanıt Düzeyi: IV). Uygun
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analjezi sağlanmalı (Kanıt Düzeyi: IV). Kongre
Parenteral
gözlem, ileri araştırma ve / veya olası cerrahi
müdahale aşağıdaki durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır (Kanıt Düzeyi: IV).
Teşhis belirsizliği
Oral tedavi ile klinik başarısızlık
Şiddetli belirtiler veya bulgular
Bir tuboovaryan apse varlığı
Gebelik
Oral tedaviyi tolere edememe

•
•
•
•
•
•

Gecikmeli tedavinin ektopik gebelik, kısırlık ve pelvik ağrı gibi uzun süreli sekel riskini arttırması muhtemeldir. Bu nedenle ve kesin tanı kriterlerinin bulunmaması durumunda, PID’nin ampirik tedavisi için düşük bir
eşik önerilir (Kanıt Düzeyi: IV). Hafif ve orta dereceli olgular oral tedavi ile devre dışı bırakılmalıdır (Kanıt
Düzeyi: Ib). İntravenöz tedavi verildiğinde, klinik iyileşmeden 24 saat sonrasına kadar sürdürülmeli ve daha
sonra oral yolla değiştirilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV).
tanısı Kağan
alan tümSÜMER
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ay içinde tıbbi bakım için bir sonraki başvurularında tekrar test edilmelidir. Semptomların başlamasından önceki 60 gün içinde PID’li bir kadınla cinsel ilişkide olan erkekler, tarama testine alınmalıdır. C. trachomatis ve
/ veya N. gonorrhoeae’nin neden olduğu PID’si olan kadınların eşleri, asemptomatiktir. Eşlere cinsel ilişkiden
uzak durmaları talimatı verilmelidir (Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015).
Gram negatif diplokok şeklinde görülen N. gonorrhoeae’nın tek doğal konakçısı insandır ve gonore hastalığına
neden olur. Her yaşta görülebilir, ancak genellikle adölesan ve genç erişkinlerde görülmektedir. Gonore sıklıkla klamidya ile birlikte bulunmaktadır (Ayhan ve Bozdağ Gürkan, 2002: 685; Balkaya, 2016: 231).
CYBE’lardan Gonore vakalarında, STI Avrupa Rehberine (2014) göre; Hastalara (ve cinsiyet eşlerine) bulaşma, önleme ve komplikasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi dâhil olmak üzere enfeksiyonları hakkında bilgi veril4
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melidir. Hem sözlü hem de yazılı bilgilerin sağlanması önerilir (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C). Hastalara
ve eşlerine tedavileri tamamladıktan ve semptomları düzeldikten sonra yedi gün boyunca cinsel temastan
kaçınmaları önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C). Eşlerle temasa geçilmeli gonore ve klamidyal
enfeksiyon için tedavi ve danışmanlık verilerek test önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C). Gonore vakalarında, semptomların başlamasından önceki 60 gün içindeki tüm seks partnerleri değerlendirilmeli
ve tedavi edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C). Tedaviye uyumu, semptomların ve belirtilerin
çözülmesini doğrulamak, yeniden enfeksiyonu dışlamak ve ortak bildirimini sağlamak için tedaviden sonra
değerlendirme yapılması önerilir (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C). Semptomlar tedaviden sonra devam
ettiğinde, devam eden enfeksiyonu tanımlamak ve antimikrobiyal duyarlılık testi için kültür önerilmektedir ve
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
tedavinin tamamlanmasından 3-7 gün sonra, kültür negatifse, muhtemelen artan bir duyarlılık için bir hafta
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sonra bir NAAT ile desteklenebilir. Asemptomatik hastalarda iyileşme testleri, tedaviden 2 hafta sonra NAAT
ile yapılabilir ve ideal olarak, tüm pozitifler kültürlenmeli ve daha fazla tedavi yapılmadan önce antibiyotik
duyarlılık testi yapılmalıdır (Kanıt Düzeyi: IV- Öneri Düzeyi: C).
Klamidya enfeksiyonu cinsel temasla bulaşabilen hastalıkların en önemlileri arasında yer almaktadır. Etken,
klamidya trikomatistir. Klamidya servisitinde; mukoprülan akıntı, postkoital kanama, disüri, vulvada hafif kaşıntı, pelviste, sırtın alt kısmında ve abdomende ağrı görülür. Belirtiler devam ettiği sürece bulaşıcılık vardır.
Komplikasyonları salpenjitise bağlı infertilite, ektopik gebelik, kronik pelvik ağrı ve doğum sırasında anneden
yenidoğana bulaşması sonucu göz enfeksiyonu ve pnömonidir (Yücel, 2005: 59-74).
Klamidya enfeksiyonu için, STI Avrupa Rehberine (2015) göre; Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT’ler);
klinik numunelerdeki trachomatis spesifik nükleik asit (DNA veya RNA), üstün duyarlılıkları, özgüllükleri ve
hızları nedeniyle teşhis için kullanılması önerilir (Kanıt Düzeyi: I- Öneri Düzeyi: A). Semptomlardan veya
teşhisten önceki altı ay içinde olan tüm cinsel temaslar ideal olarak değerlendirilmeli, test edilmeli ve tedavi
edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Sonuç bildirmek için tanı anında eğitilmiş profesyoneller
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komatis (C. Trachomatis) testi pozitif olan hastalar ve eşleri tedaviyi tamamladıktan ve olası semptomları
çözdükten sonra yedi gün boyunca cinsel temastan kaçınılması önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi:
C). C. trachomatis pozitif olan 25 yaşından küçük genç kadın ve erkeklerde yeniden enfeksiyonu tanılamak
için 3-6 ay içinde test tekrarlanmalıdır (Kanıt düzeyi III-, Öneri Düzeyi: C).
Genital herpes, herpes simpleks I (HSV – I) ve herpes simpleks II (HSV – II) tarafından oluşturulan kronik
viral bir enfeksiyondur. HSV – I genellikle ağız ve dudak enfeksiyonlarıyla ilişkiliyken, HSV – II genital
enfeksiyonların en az %90 – 95’inden sorumludur. Erkekte peniste, kadında vajen ve dış cinsel organlarda
görülen bir enfeksiyondur. Bazen anüs çevresi ve kalçalarda da yerleşebilir. Bazen tamamen belirtisiz seyredebilir. Belirtili olgularda hastalık, temastan 2–20 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirti genellikle herpesin çıkacağı
bölgede karıncalanma, kaşınma veya yanma hissidir (Coşkun, 2012).
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (2016) rehberine göre; Genital Herpes Simpleks Virüsü
(HSV) için rutin olarak tarama önerilmemektedir (Öneri Düzeyi: D). Genital HSV enfeksiyonunun tedavisi
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yoktur. Antiviral ilaçlar, semptomatik salgınların tedavisi için ve sık semptomatik öyküsü olan hastalarda önleme amacıyla kullanılır (Kanıt Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Topikal ajanlar oral ajanlardan daha az etkili
oldukları ve kolayca direnç ürettikleri için önerilmemektedir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Normal
tuzlu su ile banyo yapmak ve uygun analjezi kullanımı önerilir (Kanıt Düzeyi: IV Öneri Düzeyi: C). Gebelik
beklenilen şekilde yönetilmeli (Kanıt Düzeyi: IV Öneri Düzeyi: C). 36 haftalık gebelikten itibaren günde üç
kez 400 mg günlük baskılayıcı asiklovir HSV lezyonlarının oluşmasını önleyebilir ve dolayısıyla Sezaryen ile
doğum ihtiyacını önleyebilir (Kanıt Düzeyi: Ib Öneri Düzeyi: B). Sezaryen, tüm doğumlarda, özellikle doğuma altı hafta kalan zaman içinde semptom gelişenler için düşünülmelidir, çünkü doğumda viral bulaş riski çok
yüksektir (Kanıt Düzeyi: Ib Öneri Düzeyi:
B). Dr. Mustafa ÜNAL
Prof.
Kongre ve Oturum Başkanı

Şiddetli dizüri olan ve idrara çıkmada güçlük yaşayan kadınlarda, fizyolojik salin çözeltisi semptomları hafifletebilir. Eş bildirimi için tavsiyelerin dayandırılacağına dair kanıt yoktur. Prezervatif kullanımı, antiviral
tedavi altında olsa bile tavsiye edilir. Hastalar tedavi bitine kadar ve bir arada bulunabilecek diğer genitalulcerasyon nedenlerini dışlamak için takip edilmelidir(3).
Sonuç olarak genital enfeksiyonlar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) milyonlarca erkek, kadın
ve bebeklerde ciddi tıbbi ve psikolojik sonuçları olan akut hastalıklara, infertiliteye, uzun süreli sakatlıklara
ve ölüme neden olan küresel bir sorundur. Bu nedenle cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerinde dünya çapında
önemli bir etkiye sahiptir. Hemşireler bu enfeksiyonlardan korunma ve erken tanı konusunda kadınlara kanıta
dayalı bilgi sağlarken, hastalara da bakımları ile ilgili uygulamaları öğretecek en uygun sağlık personelidir.
Hemşirelerin bu potansiyeli hem sağlıklı bir toplum hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir girişim sağlamaktadır (Turan ve Erdoğan, 2017: 129-136; Taşkın, 2009: 689-690).5
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POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR
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Öz: Polikistik over sendromu (PKOS), birçok
genetik
ve çevresel
etmenin etkili olduğu endokrin bozukluktur.

PKOS reprodüktif dönemdeki kadınların %7-15’ sinde görülmektedir. Kısa dönemde; menstrüel disfonksiyon,
hirsutizm, alopesi, akne; uzun dönemde ise metabolik sendrom, tip 2 DM (diabetes mellitus), insülin direnci,
kardiovasküler hastalık, dislipidemi, obezite, obstrüktif uyku apnesi, depresyon, infertilite, gebelik kaybı ve
endometrial neoplaziler gibi birbiriyle ilişkili ciddi morbiditelere yol açabilir. Amaç: Bu derleme, PKOS’da
kanıta dayalı uygulamaları literatür doğrultusunda incelemek amacıyla yapılmıştır. Bulgular: Polikistik over
sendromunun değerlendirilmesi ve yönetimi için 2018’de National Health and Medical Research Council tarafından bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre PKOS tanı kriterleri 3 başlıkta incelenmiştir. Birincisi
düzensiz sikulus, ikinci hiperandrojenizm, üçüncü ise sadece düzensiz siklus veya sadece hiperandrojenizmin
bulunması olarak belirlenmiştir. Tedavi hedefleri hiperandrojenizmin kontrol edilmesi, menstrüel disfonksiyonun düzeltilmesi ve fertilitenin sağlanması şeklinde sıralanabilir. PKOS’da yumurtlama indüksiyonu için
ilk tedavi, vücut bileşimini (BMI, vücut ağırlığı ve bel kalça oranı), hiperandrojenizm ve insülin rezistansını
iyileştirmeyi amaçlayan yaşam tarzı müdahalesini içerir. Tartışmalı olsa da, yaşam biçimi modifikasyonuna
metformin eklendiğinde daha iyi vücut ağırlığı kontrolü bildirilmiştir. Yaşam tarzı değişikliği hipokalorik diyet ve fiziksel egzersizden oluşur. Psikolojik destek de büyük önem taşır. Bariatrik cerrahi, BMI ≥ 40 kg / m2
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değerlendirilmesi ve yönetimi için uluslararası bir kanıta dayalı kılavuzun geliştirilmesi, PKOS’un psikolojik,
metabolik ve üreme özelliklerinin ele alınması, kanıta dayalı bakımı sağlamak açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Hemşirelik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Polikistik over sendromu (PKOS), menstrüel düzensizlikler, hiperandrojenizm ve 10 cm3’ten daha büyük çapta 2-9 mm’den daha fazla folikülü olan yumurtalıklar ile karakterize karmaşık bir heterojen ve kalıtımsal endokrin hastalıktır (Behboudi, ve diğerleri, 2018; Harris, ve diğerleri, 2018). PKOS (polikistik over sendromu),
birçok genetik ve çevresel etmenin etkili olduğu, ovulatuar disfonksiyon ve hiperandrojenizm ile kendini gösteren, hem multifaktöryel hem de poligenik bir bozukluktur (Showell, Mackenzie-Proctor, Jordan, Hodgson,
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& Farquhar, 2018). Tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım gereklidir. PKOS reprodüktif dönemdeki
kadınların % 7-15’ sinde görülmektedir (Doğan & Yavuz, 2018) (Behboudi, ve diğerleri, 2017). Polikistik
over sendromu (PKOS), ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) kriterlerine göre % 6 -% 10 arasında, Rotterdam
kriterlerine göre %15 oranında, kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluğudur (Fauser, ve diğerleri, 2012).
AMAÇ
Bu derleme, PKOS’da kanıta dayalı uygulamaları literatür doğrultusunda incelemek amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
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ve Oturumyönelik
Başkanı
pılmış güncel literatür bilgileri, yapılmış araştırmalar ve ilgili sistematik derlemeler yer almıştır.
YÖNTEM
Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur.
BULGULAR
Günümüzde PKOS tanısı koyarken, özellikle dört kriter ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi 1990 yılındaki
Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH)’nün kriterleri, ikincisi 2003 yılında Rotterdam’da ESHRE/ASRM konferansında kararlaştırılan tanı kriterleri veya 2008 yılında AEPCOS (Androjen Fazlalığı ve Polistik Over Sendromu
Topluluğu) konferansında kararlaştırılan kriterler kullanılmaktadır. Taranan literatürde en son Polikistik over
sendromunun değerlendirilmesi ve yönetimi için 2018’de National Health and Medical Research Council tarafından bir çalışma yapılmıştır (NHMRC, 2018). Pkos tanı kriterleri aşağıdaki tablo da gösterilmiştir.
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Tablo 1. PKOS Tanı Kriterleri
Hiperandrojenizm

İrregüler
siklus

Pkos’un
neden
olabilieceği
herhangi bir
durum

NIH, 1990

+

+

+

Rotterdam,
2003

+

AEPCOS,
2008

+

+

NHMRC,
2018

+

+

+
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

PKOS
Morfolojisi

İrregüler siklus veya
hiperandrojenizm

+
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+
+

NIH: Ulusal Sağlık Enstitüsü
AEPCOS: Androjen Fazlalığı ve Polistik Over Sendromu Topluluğu
NHMRC: National Health and Medical Research Council
Hiperandrojenizm biyokimyasal ya da klinik olabilir. Biyokimyasal hiperandrojenizm başta testosterone olmak üzere serum androjenlerindeki artışı ifade eder (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
Hiperandrojenizm PKOS’un tüm tanı sınıflamalarında yer almaktadır ve hastalar için önemli bir yakınmayı
teşkil eder. Klinik hiperandrojenizmin derecelendirilmesi semi-kantitatiftir, etnik gruplara göre değişkenlik
gösterebilir (NHMRC, 2018).
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meyen aşırı kıllanma ve / veya alopesi, klinik değerlendirmeye bakılmaksızın önemli olarak düşünülmelidir
(NHMRC, 2018). Hirşutizm modifiye Ferriman-Gallwey metodu ile değerlendirilir (Türkiye Endokrinoloji ve
Metabolizma Derneği, 2018).
Akne, ciltte yağlanma ve androjenik alopesi de hiperandrojenizme bağlı olarak karşımıza çıkabilmektedir ancak tanı için bu klinik bulguların olması şart değildir. Alopesi’nin derecesini ve dağılımını değerlendirmek için
Ludwig görsel skoru tercih edilir (NHMRC, 2018).
Anovulatuvar infertilite PKOS’da sık görülen bir problemdir. Ovulatuvar disfonksiyon menstrual öyküde adet
aralıklarının 21 günden kısa ya da 35 günden uzun olması şeklinde tanımlanır. Ancak PKOS’lu olgularda oligo-anovulasyon beraberinde %20’lere ulaşan sıklıkta adetlerin düzenli olabileceği de bildirilmiştir (Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
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PKOS’da polikistik over morfolojisi, 2–9 mm çaplı, 12 veya daha fazla follikül olması ve/veya artmış over
volümü (>10 ml) olarak tanımlanır. Oral kontraseptif ilaç kullanımı over morfolojisini etkileyebilir. (Türkiye
Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
PKOS’un etiyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır, ancak son kanıtlar, hiperinsülinemi ve hiperandrojenizme sahip insülin direncinin over androjen salgılanmasının uyarılmasına ve hepatik seks hormonu bağlayıcı globulin
üretiminin inhibisyonuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Ek olarak, çevresel ve genetik faktörler PKOS
gelişiminde bazı roller oynar (Behboudi, ve diğerleri, 2017) (Yılgın, 2018).
PKOS genellikle peripubertal dönemden itibaren başlayan menstrüel düzensizlikler (oligo-amenore, disfonkProf.
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ÜNAL
siyonel uterus kanaması), hiperandrojenizm
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(hirşutizm,
akne, ciltte yağlanma, androjenik alopesi),
Kongre ve Oturum Başkanı
ve infertilite ile karşımıza çıkmaktadır. PKOS’un uzun dönem sağlık riskleri arasında glukoz intoleransı, tip 2
diyabet, dislipidemi, obezite, hipertansiyon ve depresyon sayılabilir. (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği, 2018).)
PKOS’lu hastalar diyabet gelişimi yönünden artmış risk altındadırlar. Yaş, vücut kitle indeksi, artmış bel çevresi, bel/kalça oranı ve birinci dereceden yakınlarda diyabet öyküsü PKOS’da diyabet risk faktörleri arasında
sayılabilir. Bu nedenlerle PKOS tip 2 diyabet gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmekte ve
tüm PKOS hastalarında diyabet yönünden tarama yapılması önerilmektedir. PKOS’da glukoz homeostaz anormaliklerinin belirlenmesinde en iyi metot oral glukoz tolerans testidir. (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği, 2018).
Vücut yağının miktarı ve dağılımı PKOS klinik özelliklerinin ortaya çıkmasını ve şiddetini anlamlı ölçüde
etkiler. PKOS’da obezite ve santral obezite riski sırasıyla 2,8 ve 1,7 kat artmıştır. Türk populasyonunu temsil
eden ve seçilmemiş 392 kadının dahil edildiği bir örneklemde obezite sıklığının hem de obez kadınlarda PKOS
sıklığının 1,5–2,5 kat arasında artmış olduğu bulunmuştur (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,
2018).
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PKOS’lu hastalarda görülen hiperandrojenizm, insülin direnci, glukoz intoleransı, tip 2 diyabet,
obezite
ve dislipidemi nedeni ile bu hastaların kardiyovasküler hastalık için yüksek risk altında oldukları düşünülmektedir.
Ancak PKOS’da artmış/erken kardiyovasküler mortalite veya morbidite literatürde direkt olarak gösterilmemiştir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
PKOS’un etiyopatogenezi net olarak bilinmediği için günümüzde mevcut tedavi seçenekleri de genellikle
semptomatiktir. Bu anlamda, tedavi hedefleri hiperandrojenizmin kontrol edilmesi, menstrüel disfonksiyonun
düzeltilmesi ve fertilitenin sağlanması şeklinde sıralanabilir. PKOS’da uzun dönem sağlık risklerine yönelik
yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. PKOS’da yumurtlama indüksiyonu için ilk tedavi, vücut bileşimini
(BMI, vücut ağırlığı ve bel kalça oranı), hiperandrojenizm ve insülin rezistansını iyileştirmeyi amaçlayan yaşam tarzı müdahalesini içerir (Bellver, ve diğerleri, 2018).
Klinik hiperandrojenizmin tedavisinde farmakolojik yaklaşımlar androjenlerin baskılanması ve hedef organ
etkilerinin azaltılması şeklindedir. Tedavide birinci seçenek OKS’lerdir. OKS kullanımında androjenik etkisi
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olmayan ya da anti-androjenik progestinleri içeren kombine preparatlar tercih edilebilir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
Gebelik isteği olan infertil hastalarda kanıta dayalı tıp perspektifinde bir tedavi algoritması olmamakla birlikte
ideal tedavi şemasında düşük maliyetli invazif olmayan tedavi seçenekleri ile başlanır ve cevap alınamazsa invazif tıbbi ve cerrahi seçeneklerin kullanılır. Ovülasyon indüksiyonunda clomiphene ilk seçenektir. Bu ajanla
hastaların %80’inde ovulasyon, %40’ında gebelik sağlanır (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,
2018).
İnsülin direnci ile PKOS arasındaki kuvvetli ilişki ve hiperinsülineminin hiperandrojenizm ile bozulmuş folliProf.artırıcı
Dr. Mustafa
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PKOS tedavisinde kullanılmasının rasyonelini
Kongre ve Oturum Başkanı
oluşturmaktadır. Metformin yaşam tarzı değişikliklerine uyum gösteremeyen bozulmuş glukoz toleransı ya
da diyabeti olan PKOS hastasında ve menstrüel düzensizliği olup OKS kullanamayan ya da tolere edemeyen
PKOS hastasında ikincil seçenek olarak kullanılabilir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018)
(Bellver, ve diğerleri, 2018).
PKOS hastalarında artmış glukoz intoleransı ve tip 2 diyabet riskine yönelik olarak tanı aşamasında OGTT
uygulanmalı ve glukoz homeostazı değerlendirilmelidir. Diyet ve egzersiz uygulamaları ile sağlanan çok düşük düzeydeki kilo kayıplarının bile metabolik, endokrin ve reprodüktif parametreler üzerinde olumlu etkileri
gözlenmiştir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018). İran’da PKOS’lu kadınlarda, birinci
derece kanıtlara dayanarak, antioksidan ve vitaminlerin hormonal ve metabolik problemlerin tedavisinde etkili
olup olmadığı sorusuna cevap vermek amacıyla bir çalışma planlanmıştır. Sonuçlar, antioksidanların ve vitaminlerin PKOS kadınlarının yönetimini olumlu yönde etkilediği tespit edildi (Amini, Tehranian, Movahedin,
Tehrani, & Ziaee, 2015)
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psikolojik, metabolik ve üreme özelliklerinin ele alınması, kanıta dayalı bakımı sağlamak
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ÇOCUK İSTİSMARINDAN KORUMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİGİTAL ARAÇLAR
Müge SEVAL1, Meryem ÇİFTCİ2
1-2

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
AD, Zonguldak / Türkiye

Öz: Çocuk İstismarı son yıllarda çocuk sağlığının gündeminden hiç düşmeyen bir travma olarak çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışma çocuk istismarında korumaya yönelik yurtdışında geçekleştirilen bir güncel
Prof. Dr. Mustafa 6ÜNAL
) Linkinden ulaşılabilen çocuk koruma prograsistematiğin değerlendirilmesi amacıylaKongre
gerçekleştirilmiştir.
ve Oturum (Başkanı
mına ilişkin bilgiler şöyledir: ABD’nin Virginia Eyaleti’ndeki çocukların korunmasına yönelik oluşturulan
“Virginia’nın Güçlü Aileleri” Topluluğu bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak pek çok devlet kurumundan farklı
olarak 2019 yılında bir sistematik oluşturmuştur. “Virginia’nın Çocuk İstismarını Koruma Ayı” sloganı ile
yola çıkan gönüllüler teknolojinin yararlarını kullanarak “Çocuk İstismarından Koruma DigitalAracı”nı yapılandırmıştır. Cep telefonlarına ve bilgisayarlara ücretsiz indirilebilen bu araç ile toplumun her kesimi 7-24
Çocuk İstismarından korunma hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Kırılgan ailelerin güçlendirilerek çocuk
istismarından korunmada izlenecek yol haritası gözler önüne seren digital araç; ev ziyaretleri, madde kullanımında doz aşımı, travma bildirim sistemi kullanma, akran zorbalığı, siber zorbalık ve LGBT ailelerle görüşme
teknikleri gibi başlıklara yer vermektedir. Kuruluş tarafından oluşturulan sosyal medya ağı ile iletişim kolaylığı sağlayan sistem araçta, ayrıca Virginia Sosyal Hizmetler Departmanı ve Toplum Bazlı Çocuk İstismarından
Koruma Bürosu’na otomatik link kurulup mail yoluyla haberleşme sağlanabilmektedir. Çalışmada bir örneği
verilen bu tarz digital araçlar bilgi erişimini kolaylaştırarak konuya ilişkin farkındalığı arttırmaktadır. Gerek
çocukların gerekse yetişkinlerin eğitiminde kullanılabilen bu araçların, ülkemizde aktifleşmesi ile konuya daha
etkin çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİRDigital Araçlar Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Çocuk İstismarı, Koruma,
Güncel
Yaklaşımlar,
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Çocukların ihmali ve istismarı karmaşık ve toplumsal bir sorundur. Çocuğa yönelik istismar ve ihmal olaylarından sadece saldırganlar değil bu olayların yaşandığı toplumlardaki her bir birey sorumludur. Buna neden
olan birçok psikolojik, sosyal ve kültürel etkenleri incelemek ve değiştirmek gerekir. Kendini korumaktan
yoksun, sadece yetişkinlerin bakımıyla hayata kalabilecek masum ve güçsüz bebek ve çocukların korunması
toplumun asli görevidir.(Kılıç ve Özçetin,2018:107-12)
Tüm dünyada kadınların %20’sinin, erkeklerin ise %5-10’ unun çocukluklarında cinsel istismara, tüm çocukların
ise %25-50’sinin fiziksel istismara maruz kaldıkları belirtilmektedir1 (Dünya Sağlık Örgütü, 2014). UNICEF’e
6
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göre, her yıl dünya çapında beş yüz milyon ile bir buçuk milyar arasında çocuk şiddete maruz kalmakta, iki
yüz yetmiş beş milyon çocuk da ev içi şiddete tanık olmaktadır (UNICEF, 2014). Bildirim sistemlerinin çok iyi
işlememesi ve engelleyici faktörler nedeni ile bu oranların tam anlamıyla gerçekleri yansıtmadığı ve daha yüksek oranlarda istismar ve ihmalin gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu istatistikler göz önüne alındığında çocuk
istismarından korunmak amacı ile geliştirilmiş çeşitli uygulamalar ve politikalar bulunmaktadır. Bunlardan
en etkili olarak kabul edileni 1977’de başlatılan ve sonrasında çocuk ihmali ve istismarı risk faktörlerine göre
güncelleştirilen Hemşire Aile Grup İzlemi ’dir (Olds ve ark.2014:800-6). Ev ziyareti programları, ebeveyn
eğitimi ve yüksek riskli mahallelerde aile odaklı merkezlerin kurulması diğer uygulamalardandır (Kılıç ve Özçetin 2018:107-12). Bu uygulamaların etkinliği çeşitli araştırmacılar tarafından araştırılmıştır(Macmillan ve
Mustafa
ÜNAL
ark. 2009:250-66; Bilukha ve ark. 2005:Prof.
11-39;Dr.
Kitzman
ve ark.
2010:412-8). Bu uygulamaların temel amacı
Kongre ve Oturum Başkanı
toplumda farkındalık yaratarak çocuk ihmal ve istismarını azaltmaktır. Mevcut uygulamalar ve politikalara ek
olarak son yıllarda çevrimiçi ağların kullanımının artması ile birlikte farkındalık oluşturma imkanı da artmıştır. Bu sebeple çevrimiçi olarak kolaylıkla ulaşılabilen, her kesime hitap eden ve eğitim verilecek platformlar
oluşturulması ve ailelerin sorularının yanıtlanabildiği bir araca ihtiyaç duyulmuştur.
ABD’nin Virginia Eyaleti’ndeki çocukların korunmasına yönelik oluşturulan “Virginia’nın Güçlü Aileleri”
Topluluğu bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak pek çok devlet kurumundan farklı olarak 2019 yılında bir sistematik oluşturmuştur. “Virginia’nın Çocuk İstismarını Koruma Ayı” sloganı ile yola çıkan gönüllüler teknolojinin
yararlarını kullanarak “Çocuk İstismarından Koruma DigitalAracı”nı yapılandırmıştır.
AMAÇ
Çocuk İstismarı son yıllarda çocuk sağlığının gündeminden hiç düşmeyen bir travma olarak çalışmalara konu
olmaktadır. Bu çalışma çocuk istismarında korumaya yönelik yurtdışında gerçekleştirilen bir güncel sistematiğin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
2019 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde çocuk istismarını önleme amacı ile ‘Çocuk İstismarından
Koruma
Digital Aracı’ adı altında 7/24 ulaşılabilen, bilgisayar ve telefonlara ücretsiz indirilebilen bir araç geliştirmiştir.
Bu araç ile toplumun her kesimi çocuk istismarından korunma ile ilgili bilgi edinebilmektedir. Kırılgan ailelerin güçlendirilerek çocuk istismarından korunmada izlenecek yol haritası gözler önüne seren digital araç; ev
ziyaretleri, madde kullanımında doz aşımı, travma bildirim sistemi kullanma, akran zorbalığı, siber zorbalık ve
LGBT ailelerle görüşme teknikleri gibi başlıklara yer vermektedir. 7
Ev Ziyaretleri
Gönüllü ve profesyoneller tarafından yapılan ev ziyaretleri ile hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki ilk
5 yılda bilgi ve destek sağlanması düşünülmüştür. Ev ziyaretleri ile yüksek riskli gebeler ve bebekler için
7

1http://search.who.int/search?q=child+abuse&ie=utf8&site=who&client=_en_r&proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_
dtd&oe=utf8&getfields=doctype (E. T.: 20.03.2019)
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hamilelik sonuçlarının iyileştirilmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, çocukların davranış problemlerinin azaltılması, doğum sonrası annenin yaşadığı depresyon oranlarının azaltılması, annelere yüksek kalitede
sosyal destek sağlanması, emzirme oranlarının arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda verilen eğitimlere
bakıldığında; kadınlara sağlık hizmeti randevuları alma konusunda yardım, gerekli sağlık ve sosyal hizmetlere
yönlendirme, sağlıklı beslenme hakkında bilgi verme, emzirmeye teşvik etme, çocuk sağlığı ve gelişimi hakkında bilgi verme, olumlu ebeveyn-çocuk ilişkisine teşvik etme gibi başlıklar yer almaktadır. Aynı zamanda ev
ziyaretçilerinde bulunması gereken niteliklerde belirtilmiştir.
Madde Kullanımı
Prof. Dr.maddeleri
Mustafabelirterek
ÜNAL bu maddelerin sadece reçeteli ve doktor
Bu araçta ebeveynlere en yaygın kullanılanopoid
Kongre ve Oturum Başkanı
önerisi ile kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda ebeveynlerin çocuklarını madde kullanımından uzak
tutmak neleryapabilecekleri konusunda verilen eğitimlerde; çocukla güvenli ilişkinin kurulması, düzenli olarak maddenin riskleri hakkında konuşulması, çocuklara sağlıklı davranışların modellenmesi, madde kullanımı
için risk faktörlerinin neler olduğu açıklanmıştır. Aynı zamanda ebeveynlerin kendisinde ya da yakınlarında
madde kullanımı söz konusu ise neler yapılabileceği, madde kullanımını bırakmak için mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin bulunduğu belirtilmiştir.
Travma Bildirim Sistemi Kullanma
Travma ve fiziksel sağlık arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Dört olumsuz çocukluk tecrübesi olan çocukların (travma), yetişkin olarak travma olmayan çocuklardan daha uzun bir kronik sağlık problemleri listesine
sahip olma olasılıkları 12 kat daha fazladır. Ayrıca, depresyon, uyuşturucu kullanımı ve intihar girişimleri açısından yüksek risk altındadırlar.8 Bu araçta travma bildirim sistemi altı temel ilkeye dayandırılmıştır. Bunlar;
güvenlik, güvenilirlik ve şeffaflık, akran desteği, iş birliği ve karşılıklılık, güçlendirme, kültürel ve cinsel sorunlardır. Travmaya özgü müdahale programında; travma sonucu hayatta kalan kişinin kendi iyileşmeleri konusunda saygı duyulması, bilgilendirilmesi, bağlantılı ve umutlu olması gerektiği; travma ile madde bağımlılıProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
ğı, yemeKonuşmacı
bozukluğu, depresyon ve anksiyete Davetli
gibi travma
semptomları arasındaki ilişkinin belirlenmesi;
travma
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
sonrası kişiye sosyal destek sağlanması ve gerekli kurumlarla iş birliği yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Akran Zorbalığı
Pişkin (2002) ise akran zorbalığını, zorbalığa maruz kalanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu, bir ya
da birden fazla bireyin kendilerine göre daha güçsüz kişi veya gruplara karşı sergiledikleri kasıtlı ve sürekli
hale gelmiş olan saldırganlık türü olarak tanımlamıştır. Akran zorbalığı, bireyin sosyal alanda kendisini kötü
hissetmesine ve değersiz görmesine sebep olabilmekte, akademik anlamda da beklenilen başarıyı göstermede
zorluk yaşamasına sebep olduğu bilinmektedir(Sezen ve Murat, 2018:160-82).Bu araçta akran zorbalığına
uğrayan çocuk için de ne yapılması gerektiği belirtilmiştir. Zorbalığa uğrayan çocuğun; eğer güvenli ise karşısındaki kişiye net bir şekilde durmasını söylemesi gerektiği, kişi karşısında güvenli değilse uzaklaşması ve
8
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bir yetişkinin yanına giderek durumu anlatması gerektiği, zorbalık yapılan ortamlardan uzak durması gerektiği
belirtilmiştir.
Siber Zorbalık
Siber zorbalık, çevrimiçi veya kısa mesaj veya e-posta yoluyla gerçekleşen bir zorbalık türüdür. Bu araçta siber
zorbalık karşısında çocukların yapabilecekleri ile ilgili ve dikkat edilecekler belirtilmiş. Bu eğitimde;çevrimiçi
ortamda herkese karşı nazik olmayı, arkadaşlar ya da yabancılar ile şifreleri paylaşmamayı ama aileye şifrelerin verilmesi gerektiğini, çevrimiçi paylaşılan her şeyin kimlerin görebileceğinin ayarlanması ve bilinmesi
gerektiği, rahatsız edici ya da korkutucu durumları yetişkinlerle paylaşmaları gerektiği belirtilmiştir.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum Başkanı
LGBT Ailelerle Görüşme
Gençlerin sosyal, duygusal ve fiziksel olarak güvende ve desteklenmiş hissetmeleri gerekir.Onlara yönelik
olumsuz tutumlar bazen zorbalık, alay, taciz ve fiziksel saldırı gibi şiddet içeren davranışlara yol açabilir.Ebeveynler destekleyici olmalı ve gençleriyle dürüst ve açık görüşmeler yapmalıdır. Bu araçta LGBT gençlerinin
iyiliği ve desteklenmesi amacıyla ebeveynlere 4 öneride bulunmuştur. Bunlar ebeveynlerin; çocuklar ile cinsel
yönelimleri konusunda konuşmaları, onları dinlemeleri ve güvenli cinsel ilişkiler hakkında bilgi vermelerini,
çocukları ile ortak hedefler belirleyerek destek olmalarını, gençlerin arkadaşlarını tanımayı ve gençlerin neler
yaptığının bilinmesini, durum ile alakalı gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşebileceklerini belirtmiştir.
Diğer Konular
Bu araçta aynı zamanda çocukların özgüven kazanmasında ebeveynlerin ne rolü olabileceği ve neler yapabileceği7 madde şeklinde düzenlemiştir. İçeriğe baktığımızda; çocuğun sorunlarını kendisinin çözmesine izin
vermek, çocukların yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesine destek olmak, çocukla beraber gerçekçi hedefler
belirlemek, başarılarını uygun şekilde takdir etmek, evin içerisinde çocuğa sorumluluklar vermek, uygun seyapmasına
vermek ve koşulsuz
şartsız
sevildiğini
çocuğa hissettirmek yer almaktadır.
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Çocuk ihmal ve istismarını önleme amacı ile kurulan 6 stratejiden bahsedilmiştir. Bunlar;
•

Doğum öncesi ve sonrası ev ziyareti

•

Aile katılımı ile erken çocuk eğitimi

•

Ebeveynlik becerilerini geliştirmek ve aile ilişkileri yaklaşımları

•

Davranışsal ebeveyn eğitimi programları

•

İstismar ve ihmal zararlarını azaltmak için tedavi

•

Sorunlu davranışı önleme tedavisi ve daha sonra şiddete katılım

Davetli Konuşmacı

Aynı zamanda Amerikan Pediatri Akademisi’nin yaş gruplarına göre ailelerin çocuklarına vücut güvenliği konusunda neler anlatması gerektiği ve stresle başa çıkma ile alakalı uygun yöntemler de ifade edilmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Teknolojinin yaygınlaşması, çocuk ihmal ve istismar oranlarındaki artış, madde kullanımı ve madde kullanımına bağlı ölümlerin artış göstermesi nedeni ile var olan uygulama ve politikaların değişimi ya da geliştirilmesi
gerekliliği mevcuttur. Türkiye’de bulunan çocuk istismarını önleme programlarının etkililiği ile ilgili yeterli
araştırma bulunmamaktadır. Bildirimlerin az olması ve çoğu zaman bu durumların gizlenmesi nedeniyle göz
önünde olan verilerden daha fazla oranda ihmal ve istismara uğramış çocuk olduğu düşünülmektedir. Eğitim
düzeyinin ve farkındalığın artması ile çocuk istismarı ve ihmalinin azalacağı düşünülmektedir. Fakat toplumun
eğitime ulaşılabilirliği göz önüne alındığında verilen eğitimlerin toplumun her kesimine ulaşması ve eğitimin
değerlendirilmesi zor olacaktır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Çalışmada bir örneği verilen bu tarz digital araçlar bilgi erişimini kolaylaştırarak konuya ilişkin farkındalığı
arttırmaktadır. Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin eğitiminde kullanılabilen bu araçların, ülkemizde aktifleşmesi ile konuya daha etkin çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
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HEMŞİRELİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE ABUR CUBUR TÜKETİMİ İLE FİZİK AKTİVİTE
DÜZEYİNİN HİPERTANSİYON VE VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE İLİŞKİSİ: KESİTSEL
ÇALIŞMA
Emine ÖNCÜ1, Sümbüle K. VAYISOĞLU1, Ezgi ÖNEN1, Yasemin GÜVEN1, Merve ATEŞ, Kübra ANAR,
Semra Nur KALEM 1
Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Mersin / Türkiye

1

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Öz: Yüksek enerji veren abur cubur yiyeceklerle
beslenme
vücutta
yağ dağılımını olumsuz etkileyerek risk yaKongre ve
Oturum
Başkanı
ratabilmekte; bel/ boy oranı, bel çevresi, bel/ kalça oranı kronik hastalıklar için kardiometabolik risk göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. Abur cubur tüketimiyle (AbC) ilişkili az sayıda çalışma bulunması nedeniyle
toplumda farkındalık yaratabilecek öğrenci hemşirelere dönük yapılan çalışmada, AbC, fizik aktivite ve vücut
kompozisyonu özellikleri değerlendirilmiştir. Bir üniversitede 350 hemşirelik fakültesi öğrencisinin katılımıyla 01.11.2018- 20.03.2019 tarihlerinde yürütülen kesitsel çalışmanın verileri tanıtıcı özellikler ve Uluslararası
Fizik Aktivite Anketi ile “şekerli, tuzlu, fast food yiyecekler, gazlı içecekler ”den oluşan AbC grubu yiyeceklerin tüketim sıklıkları ile miktarlarının çarpılmasıyla elde edilen AbC indeks puanlarının değerlendirilmesiyle
elde edilmiş, istatistik paket programı ile ANOVA, Ki-kare, T test kullanılarak çözümlenmiştir. Etik onay ve
kurum izni alınmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.68±2.00 yıldır, %58.6’sı kadındır, %18.3’ü fazla kilolu,
%4.7’si obezdir. Kadınlarda orta ve yüksek şiddette aktivite yapanlar (%49.3), erkeklerden fazladır (%40.3)
(p<0.01). Bel çevresi %19.4’ünde, bel/ kalça oranı %9.4’ünde, bel boy oranı %22’sinde kardiyometabolik
yönden risk oluşturmaktadır. AbC erkeklerde daha yüksektir, hipertansiyonla ilişkisizdir. Tuzlu, şekerli, fast
food yiyecek tüketimi yönünden cinsiyetlere göre farklılık yokken, gazlı içecek tüketimi erkeklerde yüksektir.
Sigara kullanan erkeklerde AbC ve şekerli yiyecek tüketimi ile gazlı içecek tüketimi içmeyenlere göre yüksektir. Erkeklerden BKI 18.5’in altında olanlarda, yetersiz meyve tüketenlerde AbC ve gazlı içecek tüketimi daha
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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(p<0.01). Sonuç
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olarak hemşirelik öğrencileri arasında AbC düşük düzeyde olsa da özellikle erkeklerde risk oluşturmaktadır.
Öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması ile ilgili temel korunma önlemlerinin alınması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Abur Cubur Tüketimi, Fizik Aktivite, Hipertansiyon, Vücut Kompozisyonu, Hemşirelik
Öğrencileri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ortalama yaşam süresinin çok uzun olmadığı dönemlerde obezite ülkeler için güç, refah ve sağlık göstergesi
iken, 1980’li yıllardan bu yana toplumsal boyutta bir sorun ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 1970’li yıllarda erkeklerde %3, kadınlarda %6 olan obezite oranı günümüzde
%10’un üzerine çıkmıştır, fazla kiloluları da ekleyince dünya nüfusunun %52’sinin fazla kilolu ve obez olduğu
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görülmektedir. Obezite bugün yarım milyardan fazla kişiyi etkilemekte, her yıl 2.8 milyon kişi obezite veya
aşırı kiloluğa bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.9
Obezite sadece gelişmiş ülkelerin sorunu değildir. Geçen son 30 yıllık sürede değişen beslenme şartları ve
sosyoekonomik yapı ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde her 10 kişiden birinin obez olduğu bildirilmektedir
(Poobalan, 2016: 2-13). Ülkemizde ise her beş yetişkinden biri obezdir.10
Obezite, vücutta sağlıkta bozulmaya neden olabilecek şekilde anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Beden kütle indeksi (BKI), yetişkinlerde obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan basit bir
ağırlık endeksidir. Kilogram cinsinden kişinin ağırlığının metre cinsinden boyuna bölünmesi (kg/m2) olarak
Dr. Mustafa
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30’a eşit ya da büyük olması ise obez olarak
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tanımlanmaktadır (TEMD, 2018: 11-24).
Fazla kilolu ve obez bireyler arasında vücut yağ dağılımının, total yağ miktarından farklı olarak komplikasyonlar üzerine etkili olduğu belirtilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar bel/ boy oranı, bel çevresi, bel/ kalça oranı
ile vücut kitle indeksinin birlikte değerlendirilmesinin kardiovasküler hastalık riskini belirlemede önemine
işaret etmektedir. Bel çevresi ölçümünden elde edilen değer abdominal yağlanmayı, organların yağlanmasını
gösterir. Yağ miktarını daha iyi belirlemek ve kardiyovasküler riski tespit etmek için avantaj sağlarlar. Ayrıca
bel çevresi değerleri yaş, cinsiyet ve kas kitlesi gibi karıştırıcı faktörlerden etkilenmez. Erişkinlerde kilolu ve
obez erkekleri en iyi belirleyen bel çevresi değerlerinin sırasıyla 94 cm ve 102 cm, kilolu ve obez kadınları
belirleyen bel çevresi değerlerinin ise 80 cm ve 88 cm olduğu belirtilmektedir. Bel/ kalça çevresi oranı android
ve jinoid şişmanlığı tanımlar. Android şişmanlığın ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıkların riskini göstermektedir. Bel/ kalça çevresi risk kesim noktası ise erkekler için ≥1.0 ve kadınlar için ≥0.85 olarak bildirilmiştir. Bel/
kalça oranı yerine bel/ boy uzunluğu oranı da abdominal yağlanmanın bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Bel çevresi ile boy uzunlukları ölçümü kullanılarak, bel çevresi/boy uzunluğu oranı hesaplanmakta; 0.5’in
altı normal olarak değerlendirilmektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada BKİ, bel-boy oranı ve
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oranı olduğu ortaya konmuştur. Bel-boy oranının ≥ 0,5 olması abdominal yağlanma göstergesi olarak kabul
edilmektedir. Bel çevresi ve bel-boy oranının kardiyovasküler riski BKİ ve bel-kalça oranından daha iyi belirleyebileceği belirtilmiştir. Bunun yanında deri kıvrım kalınlığı bölgesel ve toplam vücut yağlanmasını gösteren
geçerli antropometrik göstergelerdendir. Çocuk ve adölesanlarda yapılan bir çalışmada deri altı kıvrım kalınlığı arttıkça kan basıncının yükseldiği gösterilmiştir (TEMD, 2018: 11-24; Sağlık Bakanlığı, 2017: 6-10; Gezer,
2017: 141-149: Ying-Xiu, Shu-Rong, 2011: 258-62; Felstein, 2005: 310-5).
Obezitenin oluşmasında temel neden, alınan ve tüketilen kaloriler arasındaki enerji dengesizliğidir. Küresel
olarak yüksek yağlı, enerji yoğun gıdaların alımının artması, birçok iş biçiminin giderek sedanter hale gelmesi,
ulaşım şekillerinin değişmesi ve kentleşmenin artması nedeniyle fiziksel hareketsizlikteki artış obesite gelişi9

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics
2http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095#
10 http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics
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minde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Diyet ve fiziksel aktive alışkanlıklarının değişimi çoğunlukla çevresel
ve toplumsal değişimin sonucudur. Sağlık, ulaşım, kent planlaması, tarım, gıda işleme- dağıtım- pazarlama ve
eğitim gibi sektörlerde destekleyici politikaların azlığı bu değişimde temel belirleyicilerdir.1
Son yıllarda sedanter yaşam biçimine yönelimle fiziksel aktivite yapma düzeyini azalmıştır. Bugün dünya
genelinde her dört yetişkinden biri yeterli fiziksel aktivite yapmazken, ülkemizdeki oranlar dünya ortalamasının üzerindedir. Yapılan araştırmalar ülkemizde her üç yetişkinden ikisinin ve her iki çocuktan birinin yeterli
fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2014: 1).
Besin sanayinin gelişmesi ile besin üretimi
ve işlenmesinin
Prof.
Dr. Mustafaartması,
ÜNALev dışında çalışma, beslenme alışkanlıkKongre
ve
Oturum
Başkanı
larının değişmesi, besin hazırlama için az zaman kalması veya besin hazırlama için az vakit harcama isteği
yarı-hazır veya tamamen hazır besin tüketimini arttırmaktadır. Ülkeler arasında gıdalar ve tüketim biçimleri
benzeşmeye başlamakla birlikte kültürel farklılıklar beslenme biçimini farklılaştırmaktadır. Gıda endüstrisinin
gelişimi ile gıdaların renk, tat, koku, görünüş gibi duyusal özelliklerin geliştirilmesi, raf ömrünün uzatılması
amacıyla gıda üretiminde katkı maddesi kullanımı da arttırmıştır. Hazır gıdalarda, dondurulmuş ürünlerde ve
konservelerde katkı maddesi kullanılmaktadır. Bazı gıda katkı maddeleri hiperaktivite, alerji, nörodejeneratif
hastalıklar, üreme ve gastrointestinal sistemde bozukluklara, diyabet ve obezitenin ortaya çıkmasında rol almaktadır (Yurttagül, Ayaz, 2008: 1-64; Şen, Aksoy, Yılmaz, 2017: 3094-3106).
Şehir yaşamı ile birlikte çalışan ebeveyn sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da yaşam tarzı değişikliği abur
cubur tüketimi üzerine etkili olmaktadır. Endüstriyel maddelere, hazır ürünlere ve ayaküstü yenilebilen kalorisi
yüksek gıdalara erişimin kolay ve ucuz olmasına bağlı olarak tüketimi ve tercih edilebilirlikleri artmıştır. Böylece sağlıklı olmayan beslenme alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır (Hill, Wyatt, Reters, 2012: 126-132).
Literatürde abur cubur yemekler arasında tüketilen besin değeri düşük gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Şeker,
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ral, vitamin ve mikro besinler bakımından fakirken; rafine un, sodyum ve şeker bakımından yüksektir. Abur
cubur tüketimi her ülkenin kendi ekonomik, kültürel, sosyal yapısı içinde şekillenirken ülkelerdeki yüksek
tüketim oranları dikkat çekmektedir. Düşük ekonomik gelire sahip aileler abur cuburu “sıklıkla bir sonraki
yemek saatine kadar açlığı azaltmak ya da önlemek amacıyla tüketilen küçük miktarlardaki yiyecekler” olarak
tanımlamaktadır. Buna karşın üst ve orta düzeyde ekonomik gelirli aileler “küçük miktarlarda, günün belirli
saatlerinde servis edilen yiyecek çeşidi” olarak tanımlamaktadır (Blaine et al., 2017: 1-23; Younginer et al.,
2016: 35-40; Ford, Slining, Popkin, 2013: 35-42).
Abur cubur tüketimi ile alınan enerji günlük enerji gereksiniminin %25’ine kadar çıkabilmektedir. Abur cubur
tüketimi ile sadece kalorisi yüksek gıdalar alınmakla kalınmamakta yanı sıra, proteinli gıdaların tüketiminde
de azalma olabilmektedir. Şekerli içecekler, patates cipsi veya şeker gibi glisemik indeksi yüksek olan abur
cuburların tüketimi bu gıdalara olan isteğin artmasına, tokluk hissinin de azalmasına neden olabilmektedir
(Ohnishi, 2017: 38-45; Blaine, 2015: 5982-99).
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Gıdaların birçoğunun üretiminde gittikçe artan miktarda mısır kaynaklı fruktoz kullanılmakta ve bu nedenle
de insan sağlığı için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Fruktoz, meyve şekeri olarak bilinmekle birlikte, diyetteki en önemli kaynağı fruktozdan zengin mısır şurubu kullanılarak üretilen hazır gıdalardır. Fruktoz kaynağı
gazlı içecekler başta olmak üzere tüm tatlandırılmış hazır içecekler (meyve suyu, soğuk çay, meyveli sodalar
vb.), çikolata, kek, şekerleme türleri, reçel-marmelat ve diğer jöle türü yiyeceklerdir. Yüksek fruktoz içeren
hazır yiyecek ve içecekler doyma hissi oluşturmadıkları için daha çok tüketilirler. Gıdalarla alınan fruktozun
kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve şişmanlık gibi metabolik hastalıkların ilişkisi olduğu
bilinmektedir (Korkmaz, 2008: 343-346).
AMAÇ
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Bakımı altındaki bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek üzere görev alan ve sağlık çalışanları arasında en
büyük paya sahip olan hemşirelerin kendi sağlıkları ve yaşam alışkanlıklarına ilişkin değerlendirme yapabilir
durumda olmaları beklenmektedir. Yapılan çalışmada hemşirelik öğrencilerinde abur cubur tüketimi ile fizik
aktivite ve vücut kompozisyonu özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin bu durumlara ilişkin farkındalık düzeylerinin artması hedeflenmiştir.
KAPSAM
Araştırmada çalışma evreni, bir ilde kamu üniversitesinde okuyan hemşirelik fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Hemşirelik Bölümü’nde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1028 kayıtlı öğrenci bulunduğu
belirlenmiştir. Örneklem, Epi info 7 Stat Calc Programı ile “Overwight and obesity in students of a dental
coolage of Karach: Life style influence and measurements by and appriate antropometric index” adlı çalışma
temel alınarak üniversitede okuyan öğrencilerde obezite prevalansı %25.9 olacak şekilde %95 güven aralığı,
% 5 hata payı ile 256 olarak belirlenmiş, çalışmaya 350 kişi alınmış ve sınıflara göre tabakalama yapılmıştır.
Araştırma 01.11.2018- 20.03.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mersin Üniversitesi Klinik Bilimler
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YÖNTEM
Veriler tanıtıcı özellikler ve abur cubur tüketim özelliklerini içeren soru formu, Uluslararası Fizik Aktivite Anketi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Antropometrik ölçümler araştırmacılar tarafından alınmış
ve Türk Kardiyoloji Derneği kılavuzuna uygun olarak tansiyon ölçümleri gerçekleştirilmiştir. “Şekerli, tuzlu,
fast food yiyecekler, gazlı içecekler” den oluşan abur cubur tüketimin sıklık ile miktarlarının çarpılmasıyla
elde edilen “abur cubur indeks puanları” en yüksek (günde 2 ve daha fazla sıklıkta ve bir seferde 2 ve üzerinde
tüketim için) tuzlu yiyeceklerde 24 puan, şekerli yiyeceklerde 40 puan, fast food yiyeceklerde 32 puan, tatlandırılmış içeceklerde 32 puan olmak üzere toplam 64 puandır.
Veriler bir bilgisayar programıyla nitel değişkenler ki-kare testi, nicel değişkenler için T-test ve ANOVA kullanılarak çözümlenmiştir. Nitel değişkenler sayı ve yüzde olarak, nicel değişkenler ortalama±standart sapma
olarak değerlendirilmiştir.
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BULGULAR
Öğrencilerin yaş ortalaması 20.68± 2.00 yıldır , %58.6’sı kadındır. %91.7’sinin sebze %90.6’sının meyve tüketimi önerilenin altında, %50.9’unun tuz kullanımı yüksektir. Öğrencilerin %27.4’ü sigara kullanmaktadır.
Kadınlarda orta ve yüksek şiddette aktivite yapanlar (%49.3), erkeklerden fazladır (%40.3).
Artmış kan basıncı sıklığı sistolikte %14.9, distolikte %14, evre 1 hipertansiyon %0.09’dur (3 kişi). (p<0.01).
Bel çevresi %19.4’ünde, bel/ kalça oranı %9.4’ünde, bel boy oranı %22’sinde kardiyometabolik yönden risk
oluşturmaktadır.
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yüksektir. Abur cuburlar içinde tuzlu, şekerli, fast food yiyecek tüketimi yönünden cinsiyetlere göre farklılık
yokken, gazlı içecek tüketimi erkeklerde yüksektir. Bel boy oranı 0.4’ün altında riskli grupta, normal gruba
göre şekerli yiyecek tüketimi daha fazladır (p<0.05). Erkeklerde bel boy oranı riskli olanlarda riskli olmayanlara, sigara kullananlarda kullanmayanlara, beli geniş olanlarda olmayanlara göre şekerli yiyecek tüketimi; tuz
tüketimi yüksek olanlarda olmayanlara göre fast food tüketimi; meyve tüketimi yetersiz olanlarda ve tuz kullanımı yüksek olanlarda gazlı içecek tüketimi; sigara kullananlarda kullanmayanlara, meyve tüketimi yetersiz
olanlarda yeterli olanlara, beli kalın olanlarda normal olanlara, tuz kullanımı yüksek olanlarda olmayanlara
göre abur cubur tüketimi daha yüksektir (p<0.05). Sigara kullanan erkeklerde abur cubur ve şekerli yiyecek
tüketimi ile gazlı içecek tüketimi içmeyenlere göre yüksektir. Yetersiz meyve tüketen erkeklerde, yeterli tüketenlere göre abur cubur tüketimi ve gazlı içecek tüketimi daha fazladır.
Kadınlarda tuz kullanımı yüksek olanlarda olmayanlara göre abur cubur yiyeceklerden tuzlu, şekerli, fastfood
yiyecek tüketimi, gazlı içecek tüketimi; bel kalça oranı yüksek olanlarda olmayanlar göre fast food tüketimi
daha yüksektir (p<0.05).
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rin %26.6’sı beden kitle indeksini bilirken, fizik aktivitelerine ilişkin görüşleri bulgularla tutarlıdır.
SONUÇ
Hemşirelik öğrencileri arasında abur cubur tüketimi düşük düzeyde olsa da özellikle erkeklerde risk oluşturmaktadır. Her beş öğrenciden biri kardiyometabolik risk faktörlerine sahiptir. Riskli öğrencilerde davranışsal
faktörlerin kontrolüne dönük girişimsel çalışmaların yapılması ve öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması ile
ilgili temel korunma önlemlerinin alınması önerilir.
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DEĞİŞEN BABALIK ROLLERİNİN AİLE TUTUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müge SEVAL1, Meryem ÇİFTCİ2, Aylin KURT3
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
AD, Zonguldak / Türkiye

1-2-3

Öz: Aile tutumları ile benimsenen babalık rolleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, bir
ortaöğretim kurumunun 5.ve 6.sınıfına devam
çocuklarınÜNAL
anne ve babaları ile gerçekleştirilmiştir. Veriler
Prof.eden
Dr. Mustafa
Kongredesteği
ve Oturum
BaşkanıAile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçalışmanın yapıldığı okulun rehberlik biriminin
ile annelerden
çeği (PARİ) ve babalardan Baba Destek Programı Tutum Envanteri (BADEP) ile toplanmıştır. Annelerin PARİ
alt boyutlarından aşırı annelik boyutundan yüksek(43.42±7.80) demokratik tutum ve eşitlik tanıma boyutundan ortalama (28.04±3.20), karı-koca geçimsizliği boyutundan düşük(12.95±4.00) ve baskı ve disiplin yüksek
(34.31±6.85) puan ortalamaları elde ettikleri belirlenmiştir. Babaların BADEP alt boyutlarından; geleneksel
olmayan rollerde yüksek (41.93±6.77), yetkeci olmayan rollerde yüksek (43.83±7.34), tavizkar olmayan rollerde düşük (22.44±4.66) ve iletişim açıklığı boyutunda yüksek (28.82±5.59) puanortalamaları aldıkları tespit
edilmiştir.Eğitim seviyesi annelerin aşırı annelik (48.00±8.46; F:3.015, p:0.009) ve baskı-disiplin (38.08±8.29;
F:3.560, p:0.003) puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksekken, eğitimiyüksek olan babaların (yüksek lisans)
yetkeci(otoriter) olmayan roller (52.66±1.41; F:4.684, p:0.000) puan ortalaması yüksek bulunmuştur. Babanın
tavizkar olmayan rolleri (r:0.230, p:0.018) benimsemesi ile karı koca geçimsizliği arasında güçlü pozitif korelasyon belirlenmiştir. Annenin demokratik tutumun benimsendiği ailelerde babanın geleneksel olmayan (r:0,256; p:0.008)ve yetkeci olmayan roller (r:-0.273; p:0.005) benimsemesi ve iletişime açık (r:-0,288, p:0.003)
olması arasında beklenenin aksine güçlü negatif korelasyon bulunmuştur. Çalışmada aile tutumlarının annebaba eğitimden etkilendiği, annelerin aşırı ilgili ve baskıcı davrandığı, günümüz babalarının geleneksel ataerProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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kil ve otoriter
rollerinden uzaklaşarak daha iletişime
bir ebeveyn modeli sergilediği sonucuna
varılmıştır.
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Gerek annelerin gerekse babaların aile içi iletişime önem verdikleri ve karı koca kavgalarının babanın taviz
vermez tutumu sonucunda geliştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile Tutumları, Babalık Rolleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Aile tutumları çocuğun sergilediği davranışlara yönelik gösterilen tavır olarak tanımlanmaktadır. Çünkü çocuk geniş bir çevrede büyüse bileailesinden büyük orada etkilenmektedir. Çocukların anne ve babasını rol
model olarak görmesi davranışlarının gelişmesive anne-babaya bağlanma türlerinin çocukların yetişkin dönemini de etkilemesi nedeniyle aile tutumları üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır(de Vries et al.,
2017: 1481–1496; Karataş, 2017:868-875). Yapılan çalışmalar ile çocukların akademik başarısı (Ulukaya &
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Bilge, 2014: 89–102), kişilik oluşumu (Güzel & Arkar, 2017:290-299; Öztabak & Özyürek, 2019:385-395),
sağlığı(Gümüştaş et al., 2017:1-8) üzerinde aile tutumlarının payının büyük olduğu gösterilmektedir.
Yapılan çalışmalarda sıklıkla anne ve anne ile ilgili kavramlar üzerinde durulmaktadır(Dadds et al., 2018:111). Ancak babaların çocuk yetiştirme ve aile üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların sayısı da gittikçe
artmaktadır(de Vries et al., 2017: 1481–1496; Yoon, Bellamy, Kim, & Yoon, 2017)Babalar, çocukların okul başarısının artmasında, geleneksel cinsiyet rol mesajlarının aktarılmasında ve güçlendirilmesinde, güvenli bağlanmada, çocuğun davranış sorunlarının azaltılmasında önemli role sahiptir (Kuzucu, 2011:79-91). Örneğin
Vries ve ark. (2017) 1298 ilkokul öğrencisi ile yaptıkları çalışmada, ilkokul döneminde babanın düşmanlığı ve
katı disiplin uygulamalarının olması çocuklarda
zorba
davranışları
arttırdığını belirtilmektedir (de Vries et al.,
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2017: 1481–1496).
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Kadının eğitim düzeyinin artması, iş hayatına girmesi ve ekonomik olarak bağımsızlaşması babaların toplum
tarafından kabul gören rollerinin dışındarollere de sahip olmasını beraberinde getirmektedir(Kuzucu, 2011:7991; Şahan & Akbaş, 2018: 217–239; Şanlı & Öztürk, 2015:24-246). Eskiden babaya biçilen ekonomik olarak
evin geçimini sağlama ve otoriter rollerin yerini günümüzde duygusal destek sağlama rolleri almaktadır. Bu
durum aile tutumlarını ve çocukların gelişimini de etkilemektedir (Şahan & Akbaş, 2018: 217–239; AyçiçeğiDinn&Kağıtçıbaşı, 2010: 174-205).
AMAÇ
Bu araştırmada, değişen babalık rolleri ile aile tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın evrenini Zonguldak ilinde bulunan tüm 5. Ve 6. Sınıf öğrencilerin anne ve babaları oluşturmuştur. Bir fanusa Zonguldak ilinde bulunan tüm ortaokulların isimleri yazılarak atılmış ve rastgele bir okul seçilOkulda
bulunan
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YÖNTEM
Bu araştırma analitik ve tanımlayıcı nitelikte gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmanın yapıldığı okulun rehberlik biriminin desteği ile annelerden Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARİ) ve babalardan Baba
Destek Programı Tutum Envanteri (BADEP) ile Ocak 2018-Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin
analizi SPSS 16.0 paket programında %0.5 güven aralığında yapılmıştır. Sayı, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı
analizler, gruplar arası fark analizi için Mann Whitney U, Kruskal Wallis, varyans ve ANOVA ve ilişki incelemek için Pearson ve Spearmankorelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan ailelerin demografik özellikleri incelendiğinde; annelerin %41.5’i (44) 40-45 yaş arasında,
annelerin %34.9’u (37) lise mezunu, babaların%37.7’si (40) 41-45 yaş arasında, babaların %34.0’ı (36) lise
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mezunu, annelerin %60.4’ü (64) çalışmıyor, babaların %92.5’i (98) çalışıyor, ekonomik durumları %63.2’sinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Annelerin PARİ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında; aşırı annelik alt
boyutundan 43.42±7.80 (22-64), demokratik tutum ve eşitlik tanıma alt boyutundan 28.04±3.20 (20-36), ev
kadınlığını reddetme alt boyutundan 25.57±6.34 (15-44),karı-koca geçimsizliği alt boyutundan 12.95±4.00 (624) ve baskı ve disiplin alt boyutunda 34.31±6.85 (20-56) puan aldıkları tespit edilmiştir
Babaların BADEP alt boyutları alt boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında; geleneksel olmayan roller alt boyutundan 41.93±6.77 (23-63), yetkeci olmayan roller alt boyutundan 43.83±7.34
Prof.(12-33)
Dr. Mustafa
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(24-69), tavizkar olmayan roller 22.44±4.66
ve iletişim
açıklığı alt boyutundan 28.82±5.59 (18-43)
Kongre ve Oturum Başkanı
aldıkları tespit edilmiştir.
Tablo 1. Ailelerin Demografik Özelliklerine Göre Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği ve Baba
Destek Programı Tutum Envanteri Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Karşılaştırılması
Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği
Özellikler

Baba Destek Programı Tutum Envanteri

Aşırı annelik

Demokratik tutum
ve eşitlik tanıma

Ev kadınlığını
reddetme

Karı-koca
geçimsizliği

Baskı ve disiplin

Geleneksel
olmayan roller

Yetkeci olmayan
roller

Tavizkar olmayan
roller

İletişim açıklığı

İlkokul

48.00±8.46(32-64)

27.88±3.16(23-36)

28.04±6.52(15-44)

13.80±4.80(6-24)

38.08±8.29(26-56)

44.56±6.21(35-62)

46.96±7.27(35-64)

24.08±4.55(15-33)

31.04±5.34(21-42)

Ortaokul

43.22±11.06(22-58)

27.11±2.47(22-30)

24.88±6.35(18-37)

14.11±4.83(10-24)

35.22±6.11(26-45)

45.33±9.46(25-63)

44.66±8.84(24-53)

24.55±5.65(12-30)

30.44±4.79(20-36)

Lise

43.37±6.21(32-55)

27.35±3.64(20-35)

26.29±5.89(16-36)

13.00±3.50(6-19)

34.70±5.90(25-47)

42.35±5.77(31-57)

44.21±6.42(34-60)

21.91±4.34(14-33)

28.16±5.61(18-39)

Üniversite

40.51±6.64(25-50)

29.44±2.72(24-34)

23.55±6.47(15-34)

12.37±3.74(6-22)

31.48±5.62(20-40)

38.62±6.38(23-49)

40.22±5.28(31-52)

20.81±4.52(12-30)

26.96±4.97(20-41)

Yüksek lisans

35.75±6.55(30-44)

28.50±2.08(26-31)

20.75±4.99(17-28)

10.50±1.29(9-12)

28.00±2.58(25-31)

38.25±6.50(29-44)

38.25±4.78(33-44)

21.25±4.99(16-26)

27.00±2.94(23-30)

Doktora

42.66±4.93(37-46)

28.00±3.46(26-32)

24.66±5.13(19-29)

12.33±4.04(8-16)

28.00±3.00(25-31)

38.66±7.50(30-43)

48.66±18.17(34-69)

24.33±4.16(21-29)

30.00±11.78(20-43)

Test; p değeri

F:3.015;p:0.009

F:1.342;p:0.246

KW:10.889;p:0.92

KW:5.771;p:0.440

F:3.560;p:0.003

F:2.660;p:0.020

F:2.830;p:0.014

F:1.685;p:0.132

F:1.905;p:0.087

İlkokul

48.57±7.22(33-58)

28.42±3.69(23-36)

27.85±7.00(15-40)

12.78±4.47(6-18)

37.07±7.19(26-51)

43.78±5.22(35-54)

49.07±6.21(42-64)

25.00±5.00(15-33)

32.57±5.28(24-42)

Ortaokul

48.20±7.31(36-58)

28.73±1.33(26-31)

27.06±4.96(20-37)

16.93±4.07(10-24)

38.73±6.55(29-55)

45.80±7.66(38-63)

45.80±6.88(35-58)

24.33±4.36(17-339

30.60±3.66(22-369

Lise

43.55±7.29(30-64)

27.47±3.86(20-35)

26.29±6.35(16-44)

12.69±3.94(6-24)

35.44±6.72(23-56)

42.58±7.29(23-57)

43.91±7.01(33-60)

22.50±4.27(14-31)

27.91±5.73(18-41)

Üniversite

39.46±7.28(22-52)

28.21±2.90(22-34)

24.43±6.52(16-36)

11.87±2.92(6-18)

31.03±5.59(20-42)

39.18±5.48(27-48)

40.50±5.66(24-52)

20.28±4.36(12-30)

27.09±4.90(20-39)

Yüksek lisans

38.00±7.54(31-46)

27.66±2.88(26-31)

24.66±4.50(20-29)

13.00±3.60(9-16)

31.66±1.15(31-33)

42.00±2.64(39-44)

52.66±1.41(44-69)

24.33±5.68(18-29)

36.00±6.55(30-43)

Doktora

42.20±3.27(37-45)

28.40±3.57(24-32)

19.20±4.14(15-26)

11.40±2.70(8-15)

27.00±2.12(25-30)

37.60±7.02(30-44)

37.60±5.68(31-44)

21.40±4.50(14-269

24.60±4.27(20-29)

Test; p değeri

F:4.245;p:0.001

F:0.377;p:0.892

KW:10.926;p:0.91

KW:16.810;p:0.10

F:4.683;p:0.000

F:2.472;p:0.029

F:4.684;p:0.000

F:2.661;p:0.020

F:4.299;p:0.001

Anne eğitim

Baba eğitim

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Anne çalışma durumu
Çalışıyor

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Çalışmıyor
Test; p değeri

41.83±8.11(25-58)

28.33±3.36(22-35)

23.83±6.29(16-37)

12.02±3.97(6-24)

32.11±6.40(20-559

40.47±6.18(23-50)

42.45±6.92(31-69)

22.07±4.97(12-33)

27.23±5.41(18-43)

44.46±7.48(22-64)

27.85±3.10(20-36)

26.71±6.15(15-44)

13.56±3.93(7-24)

35.75±6.81(20-56)

42.89±7.00(27-63)

44.73±7.52(24-64)

22.68±4.47(12-33)

29.85±5.50(2-42)

t:-1.686;p:0.095

t:0.731;p:0.467

U:-2.410;p:0.016

t:-1.957;p:0.054

t:-2.782;p:0.007

U:-1.194;p:0.233

U:-2.054;p:0.40

U:-0.838;p:0.402

t:-2.420;p:0.018

43.13±7.72(22-64)

28.04±3.22(20-36)

25.394±6.35(15-44)

12.77±3.98(6-24)

34.24±6.46(20-56)

41.54±6.58(23-63)

43.34±6.68(24-64)

22.27±4.51(12-33)

28.50±5.42(18-42)

47.00±8.43(34-58)

28.12±3.22(20-36)

27.75±6.15(17-38)

15.12±3.87(8-20)

35.12±11.17(20-55)

46.75±7.59(39-62)

49.75±12.12(34-69)

24.50±6.27(17-33)

32.75±6.56(22-43)

t:-1.255;p:0.245

t:-0.72;p:0.944

U:-1.048;p:0.294

U:-1.741;p:0.082

t:-0.347;p:0.832

t:-1.884;p:0.097

t:-2.425;p:0.017

t:-0.982;p:0.357

t:-1.783;p:0.113

Orta

48.40±8.17(36-58)

28.00±2.00(26-30)

28.40±4.27(21-32)

19.40±1.67(18-22)

42.40±7.66(35-55)

47.40±9.04(40-62)

48.20±8.89(35-58)

23.60±5.68(18-33)

32.80±6.72(22-409

İyi

43.13±7.96(22-64)

28.07±3.11(22-36)

25.41±6.18(16-44)

12.40±4.07(6-24)

33.55±6.70(20-56)

41.70±7.19(23-63)

43.58±7.61(24-69)

22.82±4.82(12-33)

28.43±5.45(18-43)

Test; p değeri

43.15±7.50(31-58)

27.93±3.61(20-34)

25.42±7.02(15-40)

13.06±3.28(6-18)

34.78±6.46(25-51)

41.57±5.33(30-53)

43.72±6.66(31-64)

21.45±4.21(14-30)

28.87±5.70(20-342)

F:0.786;p:0.505

F:0.135;p:0.939

F:3.007;p:0.034

KW:1.400;p:0.497

KW:12.668;p:0.002

F:1.148;p:0.333

F:0.631;p:0.596

F:0.775;p:0.511

F:1.141;p:0.336

Baba çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor
Test; p değeri

Ekonomik durum
Düşük
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Ailelerin demografik özelliklerine göre PARİ ve Baba Destek Programı Tutum Envanteri alt boyutlarından
aldıkları puanların karşılaştırıldığında;
Annelerin eğitim düzeyi ile PARİ aşırı annelik (p=0.009) ve baskı ve disiplin (p=0.003) alt boyutlarından
aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Aynı şekilde annelerin eğitim
düzeyi ile BADEP geleneksel olmayan roller (p=0.020) ve yetkeci olmayan roller (p=0.014) alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 1).
Babaların eğitim düzeyi ile PARİ aşırı annelik (p=0.001), karı-koca geçimsizliği (p=0.010) baskı ve disiplin (p=0.000) alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.
Aynı şekilde babaların eğitim düzeyi
ile BADEP
geleneksel
olmayan roller (p=0.029),yetkeci olmayan
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
roller (p=0.000), tavizkar olmayan Kongre
roller (p=0.020)
ve iletişim
açıklığı (p=0.001)alt boyutlarından aldıkve Oturum
Başkanı
ları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 1).
Annelerin çalışma durumu ile PARİ ev kadınlığını reddetme (p=0.016) ve baskı ve disiplin (p=0.007) alt
boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Aynı şekilde
annelerin çalışma durumu ile PARİ iletişim açıklığı (p=0.018) alt boyutundan aldıkları puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 1).
Babalarınçalışma durumu ile PARİyetkeci olmayan (p=0.017) alt boyutundan aldıkları puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 1).
Ailelerin ekonomik durumu ile PARİ ev kadınlığını reddetme (p=0.034) ve karı-koca geçimsizliği (p=0.002)
alt boyutlarından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 1).

•

•

•

•
•

Tablo 2. Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Alt Boyutları ile Baba Destek Programı Tutum
Envanteri Alt Boyutları Arasındaki İlişki
Aile Hayatı Çocuk
Baba Destek Programı Tutum Envanteri alt boyutları
Yetiştirme Tutum
Geleneksel
Yetkeci olmayan
Tavizkar olmayan
İletişim açıklığı
Prof. Dr. Ölçeği
Kutluk
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
altKağan
boyutlarıSÜMER
olmayan roller
roller
roller
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

R

p

R

p

r

p

Aşırı annelik

0.459*

0.000

0.413**

0.000

0.326**

Demokratik tutum
ve eşitlik tanıma

-0.256*

0.008

-0.273**

0.005

Ev kadınlığını
reddetme

0.277*

0.004

0.253*

Karı-koca
geçimsizliği

0.292*

0.002

Baskı ve disiplin

0.510*

0.000

r

p

0.001

0.334**

0.000

-0.162**

0.096

-0.288**

0.003

0.009

0.251*

0.010

0.345*

0.000

0.140*

0.154

0.230*

0.018

0.277*

0.004

0.475**

0.000

0.370**

0.000

0.427**

0.000

*Pearsonkorelasyon testi, **Spearmankorelasyon testi
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Katılımcıların PARİ alt boyutları ile BADEP Envanteri alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki ilişki
incelendiğinde;
•

•

•

•

•

Annelerin PARİ aşırı annelik alt boyutu ile babaların BADEP’in geleneksel olmayan roller (r=0.459,
p=0.000), yetkeci olmayan roller (r=0.413, p=0.000), tavizkar olmayan roller (r=0.326, p=0.001) ve iletişim açıklığı (r=0.334, p=0.000) alt boyutları arasında pozitif yönde güçlü korelasyon elde edilmiştir
(Tablo 2).
Annelerin PARİ demokratik tutum ve eşitlik tanıma alt boyutu ile babaların BADEP’in geleneksel olmayan roller (r=-0.256, p=0.008), yetkeci olmayan roller (r=-0.277, p=0.005) ve iletişim açıklığı (r=-0.288,
p=0.003) alt boyutları arasında negatif
yönde
korelasyon
elde edilmiştir (Tablo 2).
Prof.
Dr.güçlü
Mustafa
ÜNAL
Annelerin PARİ ev kadınlığını reddetme
altveboyutu
ile babaların
Kongre
Oturum
Başkanı BADEP’in geleneksel olmayan roller
(r=0.277, p=0.004), yetkeci olmayan roller (r=0253, p=0.009), tavizkar olmayan roller (r=0.251, p=0.010)
ve iletişim açıklığı (r=0.345, p=0.000) alt boyutları arasında pozitif yönde güçlü korelasyon elde edilmiştir (Tablo 2).
Annelerin PARİ karı-koca geçimsizliği alt boyutu ile babaların BADEP’in geleneksel olmayan roller
(r=0.292, p=0.002), tavizkar olmayan roller (r=0.230, p=0.018) ve iletişim açıklığı (r=0.277, p=0.004) alt
boyutları arasında pozitif yönde güçlü korelasyon elde edilmiştir (Tablo 2).
Annelerin PARİ baskı ve disiplin alt boyutu ile babaların BADEP’in geleneksel olmayan roller (r=0.510,
p=0.000),yetkeci olmayan roller (r=0.475, p=0.000), tavizkar olmayan roller (r=0.370, p=0.000) ve iletişim
açıklığı (r=0.427,p=0.000) alt boyutları arasında pozitif yönde güçlü korelasyon elde edilmiştir (Tablo 6).

Tablo 3. Ailelerin Çocuk Sayısı ile Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki İlişki
Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği
Aşırı annelik
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Çocuk
sayısı

Demokratik
Ev kadınlığını
Karı-koca
Baskı ve
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
tutum ve eşitlik
geçimsizliği
disiplin
Davetlireddetme
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
tanıma

R

p

r

p

r

p

r

p

r

p

0.170*

0.081

-0.037*

0.708

0.144*

0.141

0.252*

0.009

0.113*

0.251

*Pearsonkorelasyon testi
Ailelerin çocuk sayısı ile PARİ alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, çocuk sayısı ile karı-koca geçimsizliği alt boyutunun arasında pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir (r=0.252, p=0.009) (Tablo 3).
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Tablo 4. Ailelerin Çocuk Sayısı ile Baba Destek Programı Tutum Envanteri Alt Boyutları Arasındaki
İlişki
Baba Destek Programı Tutum Envanteri

Çocuk
sayısı

Geleneksel olmayan
roller

Yetkeci olmayan
roller

Tavizkar olmayan
roller

İletişim açıklığı

r

P

r

p

R

p

r

p

0.231*

0.017

0.178*

0.068

0.184*

0.058

0.171*

0.079

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

*Pearsonkorelasyon testi
Ailelerin çocuk sayısı ile BADEP alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, çocuk sayısı ile geleneksel
olmayan roller alt boyutunun arasında pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir (r=0.231, p=0.017) (Tablo 4).
SONUÇ
Çalışmada aile tutumlarının anne-baba eğitimden etkilendiği, annelerin aşırı ilgili ve baskıcı davrandığı, günümüz babalarının geleneksel ataerkil ve otoriter rollerinden uzaklaşarak daha iletişime açık bir ebeveyn modeli
sergilediği sonucuna varılmıştır. Gerek annelerin gerekse babaların aile içi iletişime önem verdikleri ve karı
koca kavgalarının babanın taviz vermez tutumu sonucunda geliştiği belirlenmiştir.
KAYNAKÇA
Ayçiçeği-Dinn, A., Kağıtçıbaşı, Ç., (2010). Thevalue of childrenforparents in theminds of emergingadults.
Cross-CulturalResearh, 44(2): 174-205.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Dadds, Konuşmacı
M. R., Collins, D. A. J., Doyle, F. L.,
Tully, Konuşmacı
L. A., Hawes, D. J., Lenroot, R. K.,Davetli
… Kimonis,
E. R.
Davetli
Davetli
Konuşmacı
(2018). A benchmarking study of father involvement in Australian child mental health services. PLoS
ONE, 13(8), 1–11.
de Vries, E.E., Verlinden, M., Rijlaarsdam, J., Jaddoe, V.W.V., Verhulst, F.C., Arseneault, L., Tiemeier, H.,
(2017). Like Father, like Child: Early Life Family Adversity and Children’s Bullying Behaviors in Elementary School. Journal of Abnormal Child Psychology, 46, 1481–1496. http://doi.org/10.1007/s10802017-0380-8
Gümüştaş, F., Fiş, N., Yulaf, Y., Kütük, E., Akgül, G., Kuşçu, T., (2017). Şizofreni açısından yüksek riskli çocuk ve ergenlerde algılanan anne-baba tutumları ve yaşam kalitesi düzeyleri Funda. Anatolian Journal of
Psychiatry, 19, 1–8. http://doi.org/10.5455/apd.281724
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Kongre
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Oturum
Başkanı
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KADINLAR BIYOLOJİK SAATİNİN FARKINDA MI? SOSYAL YUMURTA DONDURMA!
Hazal AKSU1, Zeynep DAŞIKAN2
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., Yüksek lisans
Öğrencisi, İzmir / Türkiye

1

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., Öğretim Üyesi,
İzmir / Türkiye

2

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

ve Oturum
Başkanı
Öz: Kadınların toplumdaki yerinin hızlaKongre
değişmesi,
kariyer yapan
kadın sayısındaki artma ve evlenme yaşının

ilerlemesi, uygun eş bulamamave yardımcı üreme tekniklerinin ilerlemiş olması gibi nedenlerden dolayı tüm
dünyada doğurganlık yaşında artışlar gözlenmektedir. Buna karşılık evlilik oranları azalmakta ve boşanma
oranları artmaktadır. Kadınların doğurganlığını ertelemesi ve yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi
azalmakta ve bunun sonucunda doğurganlık potansiyeli düşmektedir. Doğurganlığın devamını sağlayabilmek
amacıyla kullanılan yöntemlerden biriside sosyal yumurta dondurma işlemidir. Yumurtaların genç bir yaşta
dondurularak daha sonra kullanılmasına olanak sağlayan bir işlemdir. Henüz doğum yapmaya hazır olmayan
kadınlara doğum yapmak istedikleri zamana kadar doğurganlıklarını koruma seçeneği sunar ve yine böylece kadınlara daha ileri yaşlarda annelik yaşamasına olanak sağlama potansiyeli olarak sunulur. Doğurganlık
temel biyoloji ile sınırlıdır ve “biyolojik saat” genellikle 30’lu yaşların sonunda ya da 40’ların başlarında
bitmektedir. Yumurta dondurma işlemi 30’lu yaşların ortasında yakın gelecekte gebelik planı/şansı olmayan
kadınlar için ideal, başarılı ve güvenilir bir uygulamadır. Yumurta dondurmada ideal yaş aralığı30-38 yaş arasıdır. Dondurulmuş yumurtalar, 35 yaşından sonra biyolojik saatlerinin etkinliği azalan kadınlara çocuk sahibi
olma fırsatını yakalamayı sunmaktadır. Dolayısıyla yumurta dondurma sadece tıbbi nedenlerden ötürü değil
tıbbi olmayan veya “sosyal “ nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için de doğurganlığı
Prof. Dr.koruyucu
Kutluk bir
Kağan
SÜMER
Prof. Dr.Facebook
Gülsen ve
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
yöntem
olarak kullanılabilmektedir.
Apple şirketleri kadın
çalışanlarına
“kariyerini
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
dondurma, yumurtanı dondur” gibi başlıklarla yumurta dondurma masraflarını üstlendiğini duyurmuştur. Sonuç: Sağlık personeli doğurganlığın en verimli olduğu yıllar ve doğurganlığın korunması, yumurta dondurma
konusunda halkın eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır. Bununla birlikte, kadınlara yöntemin başarı
şansı konusunda danışmanlık yaparken dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Doğurganlığın Korunması, Sosyal Yumurta Dondurma, Doğurganlık, Doğurganlık Yaşı,
Farkındalık

GİRİŞ
Kriyoprezervasyon (dondurarak saklama);hücrelerin ve dokuların sıfır derecenin altındaki ısılara kadar soğutularak, bütün biyolojik aktivitelerinin durdurulması ve gelecekte kullanılması amacıyla saklanmasını ifade
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eder (ASRM 2012). Üreme hücreleri ve dokularının da başarılı bir şekilde dondurulup saklanabilmesi ve istendiğinde çözülebilmesi yardımcı üreme teknolojilerinin (YÜT) gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır
(Delilbaşı, 2008).
Yardımcı üreme teknolojisinin (YÜT) kapsamı, 1978’de Louise Brown’un doğumu ile birlikte büyük ölçüde genişlemiştir.Yumurta dondurma, kadınlar için ek bir fertilite koruma seçeneği olarak kullanılabilir hale
gelmiştir ve embriyo kriyoprezervasyonunu çevreleyen etik, yasal ve dini kaygılara meydan okuyarak birçok
durumda tercih edilmesini sağlamaktadır(Catrinet al.,2016).
Donmuş bir oositten 1986’da Avustralya’da ilk doğumun gerçekleşmesi ile birlikte sahada pek çok ilerleme
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da araştırmaların yapılması hız kazanmıştır. Geliştirilmiş teknikler ve başarı oranları, yaşa bağlı doğurganlık
düşüşü dahil olmak üzere birçok farklı endikasyon için yumurta dondurmanın uygulanmasına yol açmıştır
(Catrin. et al.,2016).
İlk olarak, 1980’lerin sonunda dondurulmuş oositlerden başarılı gebelikler elde edilmiştir.2000’den beri İnsan
döllenmesi ve embriyoloji otoritesi (HFEA) İngiltere’de infertilite tedavisi için dondurulmuş oositlerin kullanılmasına izin vermiştir.
Ulusal İstatistik Dairesi’nin sonuçlarına göre 1970’lerden beri, annelik yaş ortalaması, 26.4 yaştan 2016’da
30.4 yıla çıkmıştır (ONS 2015, 2017). Ayrıca, 35 ila 39 yaşlarındaki kadınlar için doğurganlık oranı şimdiye
kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 20 yaşın altındaki kadınlar ve 20-24 yaş arasındaki fertilite oranları en
düşük seviyeye düşmüştür (ONS 2017).Oranlardan da anlaşıldığı üzere 30 yaş öncesi çocuk doğurma sayıları
azalmaktadır. Fakat 35 yaş sonrası gebelikler anneler için komplikasyonlara yol açmaktadır ve fertilizasyon bu
yaşlarda azalmaktadır. Bu nedenle 30-35 yaş yumurta dondurmak için en uygun zamandır.
Yumurta dondurmanın klinik uygulamaları, başlangıçta tıbbi endikasyonları olan kadınlar için ayrılırken sonra
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yoloji Derneği (ESHRE) Etik ve Hukuk Görev Gücü, 2004; ASRM, 2008).
Yaşa Bağlı Doğurganlık Düşüşü
35 yaşından sonra kadınlarda fertilite oranı düşmektedir (Dunson ve ark., 2004; Sozou ve Hartshorne, 2012).
Bu düşüş büyük oranda foliküler sayı ve oosit kalitesindeki azalmaya bağlanabilir (Catrin. et al.2016). Gebe
kalan yaşlı kadınlarda, fetal kromozom anomalileri ve fetal kayıp riski daha yüksektir (NyboAndersonet al.,
2000). Genç kadınlardan bağışlanmış olan oositlerin kullanılmasıyla birlikte üreme potansiyeli genişletilebilir
(Catrin et al.2016).
Bunların en önemlisi belki de yaş ile ilgili doğurganlık düşüşünün öngörülmesinde doğurganlığı korumak
için bir araç olarak “sosyal yumurtaların dondurulması” dır(Baldwin et al., 2014; Stoopet al., 2014). Yumurta dondurmanındiğer uygulamaları, IVF sırasında bağış programları ve “yedek” gametlerin depolanmasını içerir. Birçok ülkede, kadınların annelik sürecini kriyoprezervasyon yöntemi ile ertelemekte oldukları
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gözlenmiştir(Kneale ve Joshi, 2008). Günümüzde, yaşa bağlı doğurganlık düşüşü için yumurta dondurmanın
kabul edilebilir olduğu kabul edilmektedir (ESHRE Etik ve Hukuk Görev Gücü, 2012). Ayrıca, ‘sosyal yumurta dondurma’ medyada popüler bir konu haline gelmiştir ve prosedür için talepler hızla artmaktadır. ( GarciaVelasco et al., 2013).
Sosyal Yumurta Dondurmada İdeal Yaş Nedir?
Oosit donmasının göz önünde bulundurulması için ideal yaş 31-35 yıldır. 20’li yaşların sonundaki ve 30 yaşından sonraki kadınlar bir eş bulmak veya oositlerini üreme potansiyelinde önemli bir kayıp olmadan dondurmak
için hala zamanları vardır. Sıklıkla, oosit dondurulması için 36-40 yaş arası kadınlardan talep gelmektedir (StoDr. Mustafa
ÜNAL
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dondurmadan sonra ısınan oosit başına klinik gebelik oranını % 4.5 olarak bulmuştur. (Oktay ve ark. 2006). Bu
nedenle, hamilelik için gereken ortalama oosit sayısı 22 olarak belirtilmiştir (Stoop, 2010).
Yumurta Dondurmanın Sosyal Nedenleri
Doğurganlıktaki düşüş, doğumların günümüzde daha kesin olarak kararlaştırılmasına bağlı olarak oluşmaktadır ve bu durum yaşamın ilerleyen yıllarında anneliği geciktirme eğilimiyle birlikte devam etmektedir. Çocuk
yapmayı 37 yaşından sonraya ertelemek ve 40 yaşına kadar süreci uzatmak gebelik oranlarındaki düşüşü daha
belirgin hale getirmektedir. Bu nedenle, birçok kadın “sosyal” (yaşa bağlı) doğurganlık düşüşü riski taşımaktadır ve bazı kadınlar asla gebe kalamamaktadır (Stoop, 2010).
• İlişkinin ilerlemesi ya da rayına oturması için zaman kazanmak
• İnfertiliteye karşı güvence
• Doğru eşi bulmak için beklerken üzerindeki yükü atmak
• Ekonomik stabilite
• Kişisel doygunluk
Prof. Dr.• Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Profesyonel
kariyer
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
• Eğitimini tamamlama
• İkinci gebelik için hazır olmamak
• Yaşı ilerlemekte olup zor beğenmek (Nekkebroeck et al.,2010; Hodes-Wertz et al.,2013; Euqin, unpublished,2011-2013)
Baldwin et al.(2018)tarafından İngiltere , ABD ve Norveç’te yapılan niteliksel bir çalışma sonucuna göre;
kadınların yumurta dondurma kullanımı, geleneksel bir aile kurmak için zamanın dolma korkuları, bir eş bulmadaki zorluklar, gelecekteki pişmanlık ve suçlamalardan kaçınmak isteği ile şekillenmiştir. Tüm katılımcıların merkezinde’uygun bir eşin olmaması ve bir eş bulma zamanının ve doğal olarak gebe kalma zamanının
tükenmesi, genetik olarak kendi çocuğuna gebe kalma, taşıma ve eşiyle paylaşma isteği yer almıştır (Baldwin,
Culley., et al., 2018).
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Sosyal Yumurta Dondurmada Sosyal ve Etik Etkiler
Yumurta dondurma, “üreme özerkliği” için bir “atılım” (Harwood, 2009) ve kadınlar için bir “kurtuluş” olarak
tanımlanmıştır (Homburger et al.., 2009). Erkekler kadınlardan daha ileri yaşlarda da üretim yapabildikleri
için kadın ve erkek arasında bu konuda eşitsizlik vardır. (Dondorp ve De Wert, 2009). Bununla birlikte, kariyerlerine odaklanmak, uygun bir eş bulmak ya da sadece “hazır” hissetmemek gibi kadınların anneliklerini
geciktirmek isteyebilecekleri çeşitli nedenler vardır (Goold ve Savulescu, 2009).
Yumurta dondurma ile bir çok endişe ortaya çıkmıştır:Yumurtalık uyarımı ve oosit alma sürecinde risklerin
olması gibi.(Goold ve Savulescu, 2009; Bayliss, 2015).Bunlara ek olarak, daha yaşlı kadınlar oosit kullanmak
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zaryen ile doğurtma olasılıkları daha yüksektir(Catrin. et al.2016).Diğer bir endişe ise yumurta dondurmanın
kullanılabilirliğinin, kadınların azalan fertiliteleri hakkında şikayetçi olmaya teşvik edip etmediğidir (Goold
ve Savulescu, 2009). Yumurta dondurma ve başarı oranları, ve çoğu kez gösterildiği gibi bir “sigorta poliçesi” olarak kabul edilmemelidir(Lockwood, 2011). Dahası, bazı şirketlerin çalışanlarına “sosyal yumurtaların
dondurulmasını” teklif etme kararı, kadınların doğumu ertelemek için baskı altında hissetmelerine yol açabilir
(Bayliss, 2015),ve üreme özerkliği kavramını baltalayabilir. Yumurta dondurmanın 40’lı yaşlardaki kadınlar
için destek sağlaması gerektiği vurgulanırken (Dondorp ve De Wert, 2009), kadınların anneliklerini 50’li veya
60’lı yıllara kadar erteleyeceği yönünde endişeleri mevcuttur.Yumurta dondurmanın yüksek maliyeti hakkında
endişeler de vardır. Hirshfeld-Cytron ve ark. (2012) yaptıkları bir çalışmada bir kadının 25 yaşlarında oositlerini dondurması 40 yaşına geldiğinde , doğal olarak gebe kalmaya çalışmasının, 40 yaşında YÜT ‘ün üstlenilmesinden daha az maliyet-etkin bir strateji olacağını belirlemiştir.
Yumurta dondurmanın Riskleri Nelerdir?
Anneye Ait Riskler: Yumurta dondurma, yumurtalık stimülasyonu, over hiperstimülasyon sendromu (OHSS),
enfeksiyon veya kanama gibi cerrahi riskleri de dahil olmak üzere, nadir fakat potansiyel olarak ciddi riskleri
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Çocuğa Ait Riskler: Oosit vitrifikasyonu sonrası doğan 200 çocuğun sonucunu içeren büyük bir çalışma yayınlandı (Chian ve ark. 2008). Bununla birlikte, ilk olarak, yazarlar, bu bulguların, oosit vitrifikasyonu sonrasında gebe kalan gebelerin ve bebeklerin artan risk veya ters obstetrik ve perinatal sonuçlarla ilişkili olmadığı
konusunda güven verici kanıtlar sağladığı sonucuna varmıştır (Stoop, 2010).
SONUÇ
Sosyal yumurta dondurulması,doğal yaşa bağlı doğurganlık düşüşüne karşı korunma girişiminde bulunmaları
için kadınlar tarafından kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Mevcut veriler sınırlı olsa da, bazı
psikososyal faydaların yanı sıra kabul edilebilir bir gebelik oranı göstermektedir. Bununla birlikte, kadınlara
yöntemlerin başarı şansları konusunda danışmanlık yaparken dikkatli olunması gerekmektedir. Tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi, sosyal yumurta dondurmanın riskleri, yararları ve alternatifleri mevcuttur.
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YENİ DOĞAN VE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK ÜRÜNLERİ
TEKSTİL ALIŞVERİŞ TUTKUSU: BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI
Gülten HERGÜNER, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Çetin YAMAN,
Murat KORKMAZ, Fatih BAL

Öz: Tüketim günümüzün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bu nedenle tüketip alışkanlığı ile tüketim psikolojisinin çocukluk döneminden alışkanlık haline getirilmesi bir zorunluluktur. İhtiyaç zorunluluğu
bazı durumlarda zorluluk içerirken bazı Prof.
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maktadır. Bu çalışmada amaç olarak gelişim dönemi içerisindeki çocuklar ve ebeveynlerinin tüketim alışkanlıkları incelenmeye ve tüketim psikolojisini etkilenen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma
bir uygulama ve inceleme araştırması olup, araştırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anketin geçerliliği
ve güvenirliliği sağlanması amacı ile bir ön teste tabi tutulmuş ve ön test sonrasında anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen bulgular ve yapılan analiz sonuçlarına göre tüketim
alışkanlığının çocukluk çağları öncesinde başladığı ve bu durumun çevre ile yetiştirilme alışkanlığı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. İhtiyaç dışı alıveriş ve tüketimin bir kültür ile çevresel faktör olduğunu açıkça
ifade edebiliriz. Elde edilen bulgu ve veriler sonrasında yapılan analiz sonucuna göre tüketim alışkanlığının
edinim sonrasında elde edildiği bunun bir alışkanlık ve kültür olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Günümüz çocuk
ürünleri ile tekstil ürünlerinin tüketimi bir psikolojik faktör ve edinim sonrasında ortaya çıktığı, bu durumun
kişiden kişiye farklılık gösterdiğini görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Tüketim, Psikoloji, Gelişim, Ürün, Tekstil, Alışveriş, Ebeveyn
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Genel olarak tüketim kültürü birçok toplunda farklılık gösterse de bir alışkanlık halidir diyebiliriz.
Tüketim
her geçen gün bireyden bireye değişiklik göstermekle birlikte bir alışkanlık hali şeklide giderek artış göstermektedir.

Yapılan birçok bilimsel araştırma sonrasında özellikle kadın tüketicilerin psikolojik, kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak tüketim arzını daha fazla gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.
Bu uygulama araştırma çalışmasında yeni doğan ve gelişim dönemindeki çocuklara yönelik ebeveyn tutum
ve davranışlarının tekstil ürünlerine yönelik alışveriş tutkusu ve bağımlılığına ilişkin bir araştırma şeklinde
hazırlanmıştır.
Araştırma bir uygulama ve inceleme çalışmasıdır. Literatür taranmış ve bu alanda yapılmış birçok çalışmadan
destek sağlanmıştır.
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Öncelikli olarak değişken yaş ve demografik özellikteki kadın ve erkek ebeveynlerin çocuklarına yönelik ürün
tercihleri, bu tercihleri etkileyen faktörler, alışveriş tutkusu ve bunlara neden faktörler ile alt boyutlar incelenmiş ve bu çalışma literatüre kazandırılmaya çalışılmıştır.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Bir araştırma ve uygulama çalışmasında 0-12 yaş arası çocuklara yönelik internet üzerinden yapılan araştırma
sonuçlarına baktığımızda özellikle 0-24 ay arası çocuklara yönelik alışveriş boyutunun diğer yaş gruplarına
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Akarslan, 2008: 1-230).
Farklı bir çalışmada yine 5-10 yaş arası çocuklara
tekstil
ve giysi tüketim tercihleri incelenmiştir. Bu
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araştırmanın kapsamını satın alma tercih ve davranışları oluşturmaktadır. Yapılan araştırma sonrasında araştırmaya konu çocuklara yönelik ebeveyn tercihlerini farklı birçok faktör etki altına almakta ve alışveriş tercihlerini etkilediği görülmüştür (Ercan, 2017: 1-146).
Tablo 1. Bebek Ürün Çeşitleri Yıllara Göre Satış Oranları11

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Bebek hazır giyim sektörünün Türkiye’deki gelişim sürecine baktığımızda 1990 yılı itibariyle ivme kazandığını söyleyebiliriz. Bu durum 2000 li yılların sonuna doğru internet satışları ile daha da hız kazanmıştır. 2010
11 https://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/bebek-ekonomisi.html
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yılı itibariyle ise e-ticaret sisteminin daha fonksiyonel hale gelmesiyle satış rakamlarının daha fazla artış gösterdiğini söyleyebiliriz.
Hazır giyim yani çocuk hazır giyim sektörünün Türkiye’deki ekonomik pazar gücünü baktığımızda 2,7 milyar
TL’lik pazar hacmine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle hazır giyim ve bebek tekstil ürünlerine yönelik sektör anlamındaki gelişmeler birçok dünya ülkesi açısında da önem arz etmektedir.
Türkiye açısından üretim merkezlerine baktığımızda Denizli ili ile İzmir ilinin önde olduğunu söyleyebiliriz.
Bunun yayında Bursa ili de tekstil üretiminin çeşitlilik anlamında listede yer aldığını görmekteyiz. Genel anlamda yaş ve skalaya baktığımızda 0-3 yaş arası gruba yönelik yapılan tekstil üretiminin ve çeşitliliğinin daha
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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2015 yılı sonu ve 2016 yılı bebek ürünlerinin ihracat rakamları da oldukça ciddi rakamları göstermektedir.
2016 yılı sonu itibariyle yapılan bebek ürün ihracat rakamlarına baktığımızda 250 milyon dolar gibi bir rakam
ifade etmekte ve bu rakamın gelecek yıllara göre değerlendirme yapıldığında artış göstererek kendini geliştirdiği görülmektedir. Dünya geneline baktığımızda bebek ihracat ürünleri çeşitliliği açısından Türkiye dünya sıralamasında 10 sırada yer almakta ve ülke ekonomisi açısından da önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.
SONUÇ
Yukarıda ifade ettiğimiz bazı bilgiler doğrultusunda bebek ürünlerinin tekstil tüketim boyutuna baktığımızda
0-5 yaş arası tüketimin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bebek tekstil ürün çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu, 2000 li yılların sonuna doğru e-ticaret sisteminin gelişmesiyle birlikte bu rakamlarda ve tüketim arzında oldukça fazla bir artış olduğu da görülmektedir. Ülke ekonomisi ve ihracat rakamları açısından da bebek
tekstil ürünleri ile bebek ürünleri açısından ekonomik anlamda ülke girdisine ciddi katkı sağladığı da ayrı bir
gerçektir.
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THE WOMEN’S RIGHT TO THE CITY: THE CASE OF PUBLIC SERVICES PROVISION IN
ORDU/TURKEY12
Fatma Özlem TEZCEK
Ordu University, Economics Department, Ordu / Turkey

Abstract: Recently, one of the central issues of urban environment/development is the women’s participation
to urban planning, governance and resource allocation. According to Falú (2014), urban society has become
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Resulting from this we see a peaking of urban violence that affects women’s lives in the city in a different way.
Poverty, inequality, ongoing gender-based division of labor, domestic and public violence are all critical and
important hurdles keeping women from exercising their citizen rights. Contrary to the view of traditional social sciences, which view women as “invisible citizens” of cities, this article argues that women should benefit
from more job, public service delivery, social support networks and more liberal politics and a tolerant climate
related to these urban areas. In order to strengthen this argument, the results of a special field survey conducted
on 8 March 2018 with 635 women in Ordu will be introduced in detail.
Key Words: Gender, Women, Urban Planning, Local Governance

INTRODUCTION
In the right to the city, H. Lefebvre (1996) argued that it was imaginable to create a much inclusive and less
alienated urban environment for all urban dwellers. The right to the oeuvre (participation) and appropriation
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city as “oeuvre”, a spatial and social product of human relationships. In this regard, D. Harvey (2012) indicates
that we live in an era when ideals of human rights have moved center-stage both politically and ethically. A
lot of political energy is put into promoting, protecting, and articulating their significance in the construction
of a better world. In terms of the ideal human rights, there are collective struggles of workers, women, gays,
migrants and minorities all around the world. The right to the city is, therefore, far more than a right of individual or group access to the resources that the city embodies: it is a right to change and reinvent the city more
after our hearts’ desire. It is, moreover, a collective rather than an individual right, since reinventing the city
inevitably depends upon the exercise of a collective power over the processes of urbanization.

12 I would like to thank Associate Prof. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK, Assistant Prof. Nevin YILDIRIM and Teaching Assistant
Tuğba KONTAS AZAKLI who have worked with me in the design and implementation of the field study of this article.
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Since the 1970s, the rise of second wave feminist movements and the presence of women in the public sphere
and feminization of labor force have coincided with the development of cities and urban areas. These have
triggered questions about the participation of women in various social sciences and political processes, such
as urban planning and public administration. From the gender perspective, women have specific needs and
exercise certain type of behavioral patterns in terms of gender division of labor as residents of the city. In other
word, cities are significant places for the social and spatial construction of gender. This importance manifests
itself in the social and spatial separation of production from reproduction. In capitalist societies, production
entails not only making things but also includes market relationships represents buying and selling goods and
services. Reproduction covers the all those activities that are necessary for the maintenance of human life and
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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schooling, affective care etc13. According to
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the modernist view, productive activities take place in the public sphere and reproduction practices arise from
the private sphere. This dual thinking style also coincides with gender discrimination in cities. In this way of
thinking cities are ‘masculine’ places and therefore exclude all “feminine” nature, activities and needs.
In this paper, first, the literatures on urban planning and local governance will be assessed in terms of gender
awareness and women inclusion to these two social/political processes. Then, briefly, in Turkey, the extent to
which this gender-sensitive urban planning and local governance practices are taken seriously will be examined. It will be emphasized that the power of the patriarchal cultural structures strongly determines the level
of these practices. Finally, the results of a recent field survey on women’s satisfaction with public services in
the province of Ordu will be presented with actual data. The survey was conducted on 8 March 2018 with 635
women.
Female Strangers in Masculine Cities: Urban Planning Literature
The space is considered a significant component of the definition and reality of cities. Yet, on the other hand,
space does
not mean
anything by itself.
In recently
globalized
cities, according to
N. Thrift
(1996:33)
size
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and its modes of interaction. Therefore, space expresses the complex social relations it contains in urban areas. This mutual determination reproduces/transforms both space and social relations. In this vein, M. Castells
(2016: 231) argues that the transformation of urban space in the early 21st century must be understood in the
broader context of social transformation; spaces does not reflect society, it expresses it, it is a fundamental
dimension of society, inseparable of the overall process of social organization and social change.
Although the presence of these relational and intersectional approaches, the mainstream urban studies are
dominated by the modernist binary of “masculine core (the cities) versus feminine periphery (the suburbs)”.
Jarvis, Cloke and Kantor (2009: 9-30) argue that this binary (dualism) is rooted in the Eurocentric and patriarc13 Since the 1970s, this concept has been highly developed by the Marxist Feminist Scholars. Together with the attempts of the
Canadian Marxist Feminists, this complex social and political process has been successfully theoreticalized and called the Social
Reproduction Theory.
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hal perspective. Moreover, classic feminist texts long ago raised awareness of the status distinction popularly
drawn between “high-status” social relations of paid work conducted in the “public” eye and “low-status”
“hidden” social relations and activities of unpaid domestic work in the home and community. This binary has
been criticised by contemporary “post-structural” feminists, not least because it ignores the significant proportion of women around the world who have for generations combined social reproduction work with long hours
committed to wage employment and vital self-provisioning (Jarvis, Cloke and Kantor, 2009: 24).
Indeed, much of the urban planning has been and continues to be gender-blinded. C. Rakodi (1991) stressed
that in order to redress this deficiency; it is necessary to understand women’s economic and social roles in urProf.
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tory nature of much legislation. Planners should recognize that the needs and experiences of men and women
differ, and that explicit account should be taken of this in attempts to analyse the outcome of urban policies
and improve the future planning and management of cities. During the urban planning process, the nature
and organisation of the activities undertaken by urban women are rarely discussed. The household economic
tends to be neglected in research and policy, despite its importance both in adapting to economy change and in
survival strategies. It includes both production and consumption activities; women may be creating exchange
values domestically as well as use values, and tasks can be either or both of these at different times. The daily
workload of women based at home, its use of technology and space, is rarely taken into account in the design
of houses, physical infrastructure or residential areas. Women’s access to the state is limited, and where they
do hold high political office, this is generally restricted to responsibilities such as community development,
education, health, social welfare and women’s affairs. The use of the state apparatus for regulation of urban
activities often discriminates against women. Most crucial s probably land law, but also planning and public
health regulations may restrict women’s activities (Rakodi, 1991).
In a similar vein, cities are still planned by men for men. G.R. Wekerle (1986) argues that in North American
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A good deal of urban development has shown a conventional bias favouring independent nuclear families and
planning for housing and communities reflects and image of the family where the woman is a full-time homemaker and caretaker of the home and the man is a full-time wage earner. This polarization of male and female
roles is mirrored in the high degree of segregation between workplace and residence found in the North American City. Recent studies document the inordinately high costs to women of transportation systems, neighbourhood planning, and urban housing markets which reinforce women’s traditional roles and limit women’s
access to new opportunities (Wekerle, 1986).
In the current conjuncture, where women’s economic, social marginalization is still present and violence against women is considered to be a secret patriarchal rule, it is unlikely that urban planners will consider women’s
daily living conditions, needs and demands. According to Y. Beebeejaun (2016), the feminist critique of urban
theory that developed in the 1970s demonstrated how urban planners have created gendered environments that
are predominantly suited to the needs of men and the heteronormative family. For an alternative feminist pers55
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pective, Beebeejaun applies the term ‘daily life’ created by Lefebvre to the conditions of women. Lefebvre’s
usage of the term everyday life encompasses more than our daily routines and extends to concerns with the
effects of “banal and meaningless life” but still positions everyday life as “the site of authentic experience of
self, of the body and of engagement with others”. On the other hand, an alternative feminist sense of everyday
life demands a fuller interpretation of women’s spatial and temporal experiences in the city. This type of analysis of everyday life is central to illuminating multiple spatial practices that span women’s roles as workers,
carers, and people enjoying leisure activities (Beebee joun, 2016).
Although it tends to open up a much more democratic space for urban dwellers, the concept of the city right
Prof. Dr.
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by Mustafa
feminist urban
planners. In this respect, T. Fenster (2005)
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challenges Lefebvrian notion of the right to the city using a gendered and feminist critique by arguing that the
identification of the right to the city lack sufficient attention to patriarchal power relations which are ethnic,
cultural and gender-related and therefore it doesn’t produce a practical standpoint. She argues that patriarchal
power relations are the most affecting elements in abusing women’s right to the city in different ways than
those of men. According to T. Fenster, Lefebvre’s right to the city is commonly interpreted as “the use of
public spaces”. However, from a feminist perspective, she argues that the discussion around the right to use
public spaces and the right to participate in decision-making must begin at the home scale. The dominance of
patriarchy abuses women’s right to use at home scale. At city scale such patriarchal practices are expressed in
issues of fear and safety and gendered exclusions from public spaces because of religious norms. Thus, there
is a strong relationship between the “private” and “public” in looking at Lefebvre’s notion of the right to the
city (Fenster, 2005).
Lost in Representation? Women and Local Governance
Another important part of women’s rights to the city can be defined by equal access to and full participation
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making processes are invaded by a male-dominated / patriarchal perspective, and political, managerial and
administrative positions are often taken by men. From a feminist point of view, this tradition needs to change
through active participation of women’s organizations in the administrative and managerial levels of local
governments.
Since the 1990s, in the international arena, the importance of this participatory process is constantly emphasized. In 1992, Agenda 21, the Rio Declaration on Environment and Development, and the Statement of principles for the Sustainable Management of Forests were adopted by more than 178 Governments at the United
Nations Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janeiro, Brazil. Agenda 21
is important for two reasons: First, NGOs (non-governmental organizations) have an important role to play in
the creation and implementation of participatory democracy. Second, it was proposed that local governments
could create their own local agendas with the active participation of local people and local governments were
invited to develop and implement programs that will enable strong participation of women and young people
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in decision-making, planning and implementation processes. After that, this participatory approach was highlighted in the Cairo Population and Development Conference in 1994 and in the action plans of the United
Nations Conference in Copenhagen in 1995. The action plans of the first conference highlighted the advantageous position of NGOs in comparison with state institutions in terms of their capacity to create and implement
innovative, flexible and responsible programs which include all people. Also in 1995, the United Nations’
Fourth Conference on Women was held in Beijing. In the declaration paper and action plan, it was reminded
that NGOs and Women’s organization were very important (Ecevit, 2001).
In 1996, the Second United Nations Conference on Human Settlements was held in Istanbul. Habitat II was
Prof. Dr.went
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the final report of this conference. The conference
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couver in 1976, in addressing social development issues. At Habitat II, strong emphasis was placed on the two
themes of ‘shelter for all and ‘sustainable human development in an urbanising world”. The goal of ‘shelter for
all broadly reflected on-going concerns in human settlements development since Vancouver, although perhaps
today the theme might imply greater recognition of difference and diversity, alongside inequity. The goal on
urban social development practice sought to make people’s experience of the city more equitable and accessible, through participatory processes and partnerships which foster entitlement and empowerment. While gender
issues were on the agenda in Vancouver, at Habitat II they were well articulated and caucused, with greater
efforts at mainstreaming gender within human settlements development more generally (Beall, 1996a).
In this regard, in 2016, the United Nations organised the ‘Habitat III’ conference on Housing and Sustainable
Urban Development and it took place in Quito, Ecuador capital city. The goal and the official outcome of
the “Habitat III” implementation was the acceptation of the document called Habitat III New Urban Agenda
(NUA). One of the most important features of this agenda is that it is very sensitive to gender issues in urban
settlements. Regarding other objectives, this agenda envisages cities and human settlements that ensure gender
equality and empower all women and girls by providing full and effective participation and equal rights to
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In one of his papers written for UNDP, J. Beall argues that urban governance must be gender-sensitive if it
is to be equitable, sustainable and effective. A gender-sensitive approach to urban governance has two principal objectives; firstly, to increase women’s participation in human settlements development and, secondly,
to foster gender-awareness and competence among both women and men in the political arena and planning
practice. A concerted approach to the issue of participation is required, including an improvement in women’s
representation in political structures and their active involvement in advocacy and lobbying for equitable human settlements development through participation in organizations outside of government. Given that women
experience and use the urban environment in different ways from men, they have different priorities in terms
of services and infrastructure, for example with regard to transport, housing and basic urban services. Such
priorities rarely feature in urban policy or investments. Policymakers and planners, whether women or men,
need to be gender-aware in order that women’s needs and interests are addressed and women themselves are
brought in to the planning process (Beall, 1996b).
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On the other hand, women face a myriad of challenges that prevent them from full and equal political participation and representation at the local level. The most common are: Negative cultural perceptions and attitudes
about women in leadership; Violence against women in politics; Lack of education and training; Lack of
access to knowledge and support networks; Discriminatory election systems and processes; Lack of financial
resources. Especially in Eastern countries, women are subject to strong discrimination coming from deeply
rooted patriarchal attitudes and practices. In patriarchal societies, there is a widespread belief that the public
space is not meant for women and that by nature they cannot be good leaders. These perceptions are stronger in
local level politics, making it hard for women to contest and take up leadership positions. The lack of support
from mostly men family members for women
aspiring
to political
positions demotivates, and in some cases
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ment in politics because it is perceived as challenging traditional power relations inside and outside the home
and a threat to conservative norms the status quo (İKNOW, 2018).
Strong Patriarchal Barriers to Women’s Participations in Cities: The Turkish Case
Certainly, in terms of gender perception and rules, patriarchy is the dominant cultural ideology in Turkey. Patriarchy is a hegemonic structure on production and reproduction sphere. It is a hegemonic structure in every
sphere of social life has material basis and controls women’s labour and sexuality. For example, in contrast to
global trends, the latest statistical trend for women’s employment in Turkey remains sluggish. According to G.
Toksöz (2016), it is necessary to understand the sociocultural and macroeconomic influences behind this trend.
The socio-cultural factors at hand are the power of private and public patriarchy over the family and the labor
market and, therefore, over women’s labor supply in the country. The macroeconomic factors being viewed
are the development strategy adopted by the country, the country’s place in the world in terms of the global
division of labor, and the extent of the country’s labor demand in relation to its level of industrialization.
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occasionally, educated and qualified women in the upper income level are able to attain opportunities
to shake
up and weaken private patriarchy. However, women who belong to the vast majority, beset by low levels of
income and education, have to struggle over social and economic barriers in order to come out of the house and
claim an existence in the public sphere. Public patriarchy is shaped by two opposing trends: one involves legal,
egalitarian regulations; the other consists of regulations supported by a sexist rhetoric that encourages women
either to remain in their homes or participate in the labor force with an inferior status, through flexible forms
of employment that focus on fertility rates rather than on the women themselves (Toksöz, 2016).
In terms of women’s participation in decision-making processes, representation hierarchies exist between, not
only at the national and local levels, but also between layers of local levels. Women take part at the bottom
stratum of both national-local hierarchy and hierarchies of local administrators. A. Alkan (2009) argues that
women have been either absent or marginalized with regards to all layers of Turkey’s local politics (representation, participation, services, institutional structures and processes, etc). The main reason is that the male-do58
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minated structures of local parties (inevitably together with gender blindness) have had a reproducing impact
on gender asymmetry via the social space of localities. These are obstacles not only for a more democratic
society and realizing the principle values of local self-government, but also women’s empowerment and full
citizenship. These asymmetric gender relations are re-established spatially and locally as well as macro levels
(Alkan, 2009: 48-49).
On the other hand, the rise of feminist movement led to a process of institutionalization gradually. According
to Alkan (2009), early 1980s witnessed the rising of the ‘second wave feminism’ in Turkey. Until the end of the
1980s, women’s groups created flexible organizational styles, especially for consciousness-raising activities.
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of institutionalization has started). Several women’s organizations in Ankara, İstanbul and İzmir (the three
largest cities of Turkey) have given the first examples of negotiation, cooperation and collaboration with local
governments. This profile runs parallel to the local representational structures, which indicates higher degrees
of women’s representation in metropolitan areas (Alkan, 2009: 41).
In this context, the association Ka-der, building on the principle of “equal distance to any political party”, was
established in 1997, with the major aim of encouraging and supporting women’s active, effective and equal
participation in formal politics. The association is the full member of European Women’s Lobby (EWL) as the
national representative of women’s organizations since 2004. Currently, Ka-der has organized and carried out
specific projects such as “the women participation and representation at local level”, “gender equality for local
administrators”, “school of politics”, “gender-sensitive budgeting”, “female muhktars (headmen) project”.
B. Kümbetoğlu argues that unlike Western countries, the level of gender awareness in urban planning and local
governance is quite low in Turkey. Since the 1990s, especially in big cities and metropolises, some local municipalities have organized and realized special projects that respond to the needs and demands of women. In
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who are aware of gender discrimination will take women’s needs and demands seriously. Kümbetoğlu also
refers to one of Ümraniye Municipality’s projects on women’s empowerment. The name of this institutional
project is “Ümraniye Halk Okulu” (Ümraniye Public School). Various courses, information and counseling
meetings were organized for women in this school. The activities of this school reached many women in those
days. In the 1990s, this school was one of the first institutions to raise awareness among women and to deal
with women’s issues (Kümbetoğlu, 2001).
Recently, another project was carried out, in order to assess the activities and services concerning Violence
against Women (VAW) of 36 municipalities, which have been ruled by female-mayors elected in 2004 and
2009 local elections in Turkey. B. Koyuncu Lorasdağı and A. Sumbas (2015) argue that the aim in analyzing
such services of these municipalities is to trace their potentials and handicaps concerning VAW that can be
regarded as the end result and one of the most important issues in gender inequality in Turkey. In the specific
case of municipalities, local politics and female-mayors should be considered seriously and steps should be
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taken on the side of national and local politics to adopt and promote gender-sensitive local politics and municipal politics. According to the outcomes of the project, municipalities have important effects on the prevention
of gender inequality and violence against women in the local area. Municipalities can employ female counter
officers; make applications such as gender sensitive collective bargaining and gender sensitive budget. Municipalities can also establish women’s solidarity centers, women’s councils, counseling and support services, and
conduct training and meetings to transform mentality. Together with all these activities, municipalities have
serious potential to transform patriarchal mentality and put an end to violence against women in local level.
Major Outcomes of the Field Research
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men and their access to public services in Ordu14. It was conducted with 635 women. The field research was
designed on the basis of screening research from quantitative research methods. Screening method arises as
a result of interviews with individuals about their attitudes, activities, thoughts and beliefs. This method is a
non-experimental type of research showing the inner face of a particular situation (Christensen et al., 2015).
Data collected by screening method were analyzed in two different ways: The data collected by scanning method were analyzed by two different methods: The questionnaire was analyzed using SPSS 18.0 program. The
results of SPSS chi-square tests were evaluated. At the same time, women were asked the following question:
‘As a woman, if you wanted to make a change in Ordu province, what would it be?’ Qualitative responses to
the question were analyzed by content analysis method. The findings are divided into categories and themes.
The results of both analyzes are combined and presented below:
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14 Ordu, Turkey is a province located on the Black Sea coast. The total population was 771,932 (estimated in 2018) and almost half
were women.
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Graphics 1-2-3-4: Demographic Information of Women Participating in Research
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Graphics 5-6-7: Women’s education, occupation and income status
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I. General Characteristics of Sample Group
In the study, appropriate sampling technique was used from random sampling methods. In this sampling method, participants are asked whether they are eligible to participate in the study or a sample group is created
which is easy to participate in the study (Christensen et al., 2015). The study was carried out on a voluntary
basis with women older than 18 years of age. 635 women were reached within the scope of the research. Demographic information of women participating in the study is presented in Figure 1.
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participated in the study lived in Altınordu
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Ordu province. It is seen that the findings related to the public service provision in this study will represent the
Altınordu district to a great extent.
Approximately 62% of the surveyed women were married and approximately 33% were single. According
to data from the National Statistical Institute, the rate of married women in Turkey in 2017 was 63% single,
widowed female ratio was 37%. An important similarity was found between the results of the survey and the
data of National Statistical Institute (TUIK).
According to the results of the survey, 38% of women did not have children. The main reason for this is the
difference in the way survey questions are answered. Single women answered this question as 0 (zero). Almost
25% of women have 2 (two) children. This ratio is in compliance with the 2016 Population data of TUIK. According to TUIK statistical data of 2016, the total fertility rate is 2.15 children in 2015. While in 2016, it stood
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at 2.10 children. In other words, the average number of children that a woman can bear during her fertility
period is 2.10.
According to the categorized SPSS data, approximately 28% of women are between 18 and 27 years of age.
In the second place, there are approximately 21% and 38-47 age women. These figures are in line with the
National Statistical Institute data. According to data from TUIK, the median age across Turkey over the years
(1935-2017) as of 2017 it was determined to be 32.4.
In the context of the survey study, it was determined that almost half of the women did not have their own
income. The vocational and educational status of women participating in the study is presented in Figure 2.
Dr. private
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ÜNAL
In relation to the survey study, the ratio Prof.
of female
sector
employees was 16, 25%, which is the most
Kongre ve Oturum Başkanı
crowded group. When the educational status of women is examined, it is noteworthy that approximately 29%
of women are high school graduates and this ratio is the majority of women surveyed. Throughout Turkey, according to TUIK 2016 statistics, the highest rate of women’s education level is primary school level by 33.6%.
According to SPSS chi-square test results, a significant difference was found between the level of education of
women and their profession (p = 0.000 ˂ 0.05). According to TUIK 2016, in Turkey, women’s education levels
have increased their labor force participation rates are raising.
II. Gender Equality / Inequality between Women and Men in Terms of Sharing Responsibilities in the Family
In the light of the questions asked in order to determine how domestic and external responsibilities and role
distribution are in the families of the women participating in the research, it is notable that there is no gender
equality between men and women in terms of sharing responsibilities within the family in Ordu province.
TUIK data also shows that the gender discrimination in jobs experienced domestic violence in Turkey. In this
context, it is seen that especially the domestic responsibilities are taken over by the woman throughout the
Prof. Dr.province
KutlukofKağan
SÜMER it can be seen
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roles, it is seen that women also assume a great deal of out-of-home responsibilities. This result is thought to
reflect the profile of the Black Sea women. The impact of gender inequalities in the sharing of family responsibilities on access to services and satisfaction with services is discussed later in the report.
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Graphics 8-9-10: Gender Inequality
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III. Satisfaction level of women in access to public services (Graphic 11)
According to the results of the research, women’s professions and levels of education affect their satisfaction levels. The higher the education levels of women, the lower their level of satisfaction with services. For
example, according to SPSS chi-square test results, a significant difference was found between the education
level of women and the degree of dissatisfaction with transportation and health services (p = 0.000˂0.05). In
addition, while the level of satisfaction of the women who are not employed is higher than that of the employees, the level of satisfaction decreases as the occupations increase in hierarchical terms. In addition, having a
child is one of the variables that affect satisfaction. For example, according to the SPSS chi-square test results,
there was a significant difference between
the Dr.
rate Mustafa
of womenÜNAL
having children and their satisfaction with the
Prof.
public services due to the personnel (p =Kongre
0.01 ˂ 0.05).
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IV. The Reasons of Female Satisfaction in Access to Public Services (Graphic 12)
The most important reason for the satisfaction with public services is the accessibility of the services for women by 23.96%. The second reason is the personnel providing the service with 19.46%. When the satisfaction
of women in public services is examined, it has been determined that women who have children have high
levels of satisfaction with the services of “accessibility” and “personnel“. For example, according to the SPSS
chi-square test results, there was a significant difference between the rate of children having children and their
satisfaction with public services due to accessibility (p = 0.04 ˂ 0.05). Moreover, women with a high level
of education were highly satisfied with the services due to the quality of service (p= 0,047 ˂ 0,05). Women’s
professions are also effective on the level of dissatisfaction with the services (p= 0,022 ˂ 0,05). There was
a significant difference between the education level of women and the satisfaction of transportation, health,
social assistance and social areas. There was a significant difference between women’s occupations and health,
safety and satisfaction with cultural activities (p= 0,041 ˂ 0,05), (p= 0,048 ˂ 0,05), (p= 0,003 ˂ 0,05).
V. Dissatisfaction of Women in Access to Public Services (Graphic 13)
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According to the results of the survey; transportation services are among the services that women
not satisfied at all. In addition to the questionnaire, what would you like to change as a woman? question. Women are
not satisfied with the transportation services, or they stated that they had transportation services at the beginning of the fields which they wanted to be changed and regulated by local governments.
VI. Causes of Dissatisfaction of Women in Access to Public Services (Graphic 14)
According to the results of the survey, 19,8% of the service quality and 18,4% of the services are the primary
reasons for the dissatisfaction of women in accessing public services. According to the findings of the study,
education level affects the level of not being satisfied with transportation, health, education services and cultural activities. As the level of education increases, satisfaction decreases. In addition, whether women have an
income or not affects transportation, safety and social areas not being satisfied with their services. The expectation of the satisfaction of the public services of women with their own income is as high as the expectations
of educated women.
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VII. “What would it be if you wanted to make a change in Ordu as a woman?”
When the answers of the women participating in the study were examined, 18 of the 635 surveyed women
stated that they are satisfied with the current situation and services and they do not want any change. 617 women have foreseen changes in any area. The percentage of women who foresee changes in any area in Ordu
constitutes 97% of the respondents.
When the opinions of women who do not want to make any changes are examined;
“I am pleased with Ordu province” K287
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
“Women in Ordu province are free”,… “I
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to change
anything”, K390, such as views were found.
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The opinions of the majority who want to make changes are categorized in more detail. In this categorization,
there are education, health, transportation, environment, social areas / activities, security, employment and
gender awareness. The distribution rates of these titles are presented below.
Graphic 15: Public Services That Women Want Change
Employment
It was determined that the area where women want to make the most change is employment. The views of the
participants on employment are presented in Table 1.
Table 1. Demands on Employment

f

Increase female employment!

63

Business areas, factories to multiply!

15

Provide job opportunities to young people!

10
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Increase control!

Davetli Konuşmacı
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7

Pay salaries!

5

Let women managers!

2

Let nursery support!

3

Davetli Konuşmacı

While women mostly talked about the increase in female employment and the emergence of employment areas
for women, few women mentioned this necessity of nursery support and associated it with employment. In
addition to this, there have been women who are also concerned about youth unemployment. When these two
findings are examined together, the fact that the participants in the younger population had no more children
in the sample might have been effective in giving these answers. In addition, women have proposed alternative
models under the pressure of domestic responsibility. These include:

66

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

“Housewives should be paid a regular salary”, K16
“Financial support for housewives working”, K43
“Lowering the retirement age of women, healthier environment”, K540 ... can be given as examples.
A significant difference was found between the level of education of women and their profession (p = 0.000
˂ 0.05).According to TUIK 2016 data, in Turkey, when the labor force participation rate of women according
to their education status is examined, it is noteworthy that women’s participation in the labor force increased
as their education levels increased. A significant difference was found between the education levels of women
and their own income (yes / no) (p = 0.000
˂ 0.05).
TUIK 2016 data emphasizes that the increase
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in women’s education levels increase revenue in Turkey. The results of this study also support these findings.
Remarkably, women with their own income have a more equitable sharing of responsibility within the family
in care work and domestic work.
Gender inequality is the biggest obstacle to employment as women’s employment leads to gender equality.
The fact that care is perceived as a female issue in our country is seen as one of the most important obstacles
to female employment (ERG, 2017). One participant:
“Kindergarten and nursery extend the working areas for women”. K499, as stated.
Environment
One of the most mentioned areas after employment was the environment. In Ordu, which is increasingly crowded and growing, environmental problems are seen as one of the most important agenda items of women. The
participants’ opinions on the environment are presented in Table 2:
Table 2. Opinions on Environment
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
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Davetli Konuşmacı
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f
39 Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Clean and tidy environment

26

Traffic

13

Increased green areas

11

Parking problem

11

Playgrounds for children

8

Entertainment and shopping centers

6

Davetli Konuşmacı

One of the most important environmental issues is road construction. 40 out of 123 people who expressed their
opinions about the environment have pointed out the same issue by using road construction and new road construction expressions. Participants especially complain that road constructions do not end quickly and spread
to the city.
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Acceleration of construction of roads, K49
I want road construction to end immediately.K130
I would like to expand and arrange roads, sidewalks. I wish it was more beautiful and convenient to reach.
K142
I would like road construction to end, K483, and there are many examples like this.
At the time of the research, the long-term road and substructure constructions in the center of Ordu may limit
the transportation of people and this may have resulted. As mentioned above, one of the most important factors
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
determining the level of being satisfiedKongre
or not satisfied
withBaşkanı
the services is the accessibility. In interviews,
ve Oturum
living in a clean and organized environment is seen as an important agenda of women. In particular, 5 participants mentioned that men who spit on the floor should be punished.
I’d like to end spitting on the floor. K151
I want punishment for men spitting on the ground.K328
In addition, the problem of parking and traffic in Ordu is also frequently mentioned. Congested traffic in the
province of Ordu, the problem of parking and the rapidly rising urban population may have been influential in
the views of the participants. In addition, 3 participants stated that they wanted to bring back the old view of
Ordu Province and they longed for a green and calm city view.
Gender Awareness
15% of the women participating in the study said that the area they want to make changes in Ordu Province
is gender equality awareness. These answers are categorized as shown in Table 3 under the theme of gender
equality and their frequencies are presented.
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Table 3. Opinions on Gender Awareness

F Davetli Konuşmacı

Change of mentality (collapse of prejudices, change of people,
change of behavior)

51

Create a community against violence

13

Training for women (women-specific, rights-based)

16

To increase the number of public units for women

7

Participating women want to change the headings include changing people’s prejudices and the way men look
at women. The majority of these answers which we group under the title of gender awareness, point to the
transformation of mentality.
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“If I had a chance, I’d love to change the mentality of men”, K139
“Change in people and behavior in society”, K299
“The change of people in society”, K403
In addition, the establishment of the units for women within the public institutions, the community against
violence against women, women’s rights and training for women are among the issues highlighted.
“Informing men about gender equality”, K270
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only women but men need to learn this information”, K472
“The increase of communities against violence”, K124
“Our women and girls are under-educated. Especially boys are being bred wrong. If boys are raised properly,
things will be fine. He’s a man and he does everything he wants, the proverb is wrong, we need to teach men
not to harm women”, K618
Public Transport System
One of the urban problems that occur frequently in both the survey results and the interview responses is collected under the heading of transportation. 50 out of 76 women who expressed their opinions about transportation emphasized the difficulties of the new transportation system. These include:
“Transport was bad, and changed but the new system is worse”, K463
“I’m uncomfortable with the arrival of the card system in transportation and the excessive number of passengers traveling in minibuses and buses”, K538
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“Transportation services very confused, road bad”, K577
“I used to reinstate the transport system”, K614
The above views of the participants reveal dissatisfaction with the new transportation system. Of course, at the
time of the research, the fact that the new transportation system has just started to operate and people are not
accustomed to the system, have strengthened these discourses. Although growth and fast-growing urbanization
require a new bus system, it is quite common for people to have difficulty adapting to it and resisting change,
longing for small, greener and less urbanized cities in Ordu. Besides, the participant women mentioned about
the high price of transportation and stated that they want transportation to be provided free of charge or with
lower prices. There are also participants stating that drivers in transportation vehicles should be trained in dialogue and communication.
“Dolmuş drivers need to be trained. New drivers are disrespectful”, K145
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“Transportation can be more comfortable. Staff should be more polite”, K334
In addition to all these, there are some women who claim that rail transportation in Ordu should be 24 hours.
“I also want to have a rail system”, K112
“Public transport vehicles in the city must be active for 24 hours”, K187
Public Spaces/Activities
13% of the participating women mentioned public activities as the area to be changed. 16 out of 71 women
Prof. Dr.
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who commented under this heading mentioned
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“Special sports fields for women”, K125
“Private buses for women”, K405
“We want a woman’s coffee shop”, K393

“Public areas where women can sit such as parks, gardens, cafeterias… For men coffeehouses are everywhere, but there are no such areas for women”, K530.
In addition, 15 participants emphasized that social areas should increase without specifying gender. Even if
they were limited in number, women also mentioned that breastfeeding areas and areas with disability access
should increase.
Another issue that was frequently emphasized was public activities (f: 40). Participants used the following
statements when we talked about the inadequacy and need to increase public activities in Ordu Province;
“I’d like more women to have more public activities”, K185
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would extend public transportation hours, K615
“Increase social and cultural activities”, K599
As can be seen, women combine the problem of access to public activities and the transportation system and
reveal a fact about accessibility. Some female participants stated that social activities exist but that women’s
participation is difficult because of having to pay a certain fee and not having enough advertising:
“It is a problem not to advertise the activities sufficiently”, K303
“Women should be able to participate in public activities without paying a fee”, K176
Public Health Services
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Although the health area is the most satisfied service as a service, 7% of the participants mentioned a few topics in the health field that they want to change. The participants’ opinions on the service provided in the field
of health are presented in Table 4:
Table 4. Opinions on Public Health Services

f

Difficulty with the registration procedures in the
hospital

9

Accessibilty

3

Physical conditions
hospital
building
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7

Private hospital fees

4

“I would like to see that the activities at the hospital are in order” , K14
“I would like to have easier access to the hospital and the hospital registration procedure”, K40
While a group of women mentioned the difficulties of accessing the hospital, another group of women wanted
the registration procedures in hospitals to be easier. This is an indication that women’s functional literacy should increase. According to SPSS chi-square test results, a significant difference was found between the level of
education of women and their satisfaction with health services (p = 0.000 ˂ 0.05).
Apart from these, there were also participants who addressed the following problems related to health services:
“Order, layout, cleaning, hospital toilets”, K347
“Doctors and staff in the hospital behave better”, K433
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“Doctors and nurses in the state hospital are rude”, K537
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“I’m a cancer patient, will the health ministry take care of me? Doctors and medical staff are not interested
in me!”, K505
Public Security Services
Only 5% of the participating women mentioned situations that need to be changed regarding security. These
results overlap the results of the survey and show that Ordu Province is a safe city for women. However, the
special measures required to be taken by the 5% group of participants are very important. In terms of the
development of protective and preventive measures, the demands on women’s security will be discussed. Of
the 27 participants, 14 mentioned that there should be safe areas for women, and most of them emphasized
that there should be safe areas at night, and they mentioned the existence of dangerous drinking spaces in the
neighborhood.
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“The closure of drinking spaces in family environments”, K204.
“Increasing security to make streets more secure in the evening”, K127
“Security check, side streets”, K297
“I don’t feel safe walking down the street after 7 pm in the evening. I was attacked by a dog. I was harassed. I
am not satisfied with the transportation. Buses are very crowded. A comfortable travel with buses is not possible. It smells like cigarettes and alcohol in the bus”, K576
While 3 women spoke of shelters and the need to increase these areas, 1 woman also referred to the security,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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“I would love to open the “purple roof” (women’s shelter). Women need a lot of shelter”, K362
“Increasing the number of women’s shelters, the police does not discriminate women in favor of men in the
case of domestic violence”, K406
Some of the female participants mentioned measures to be taken to ensure security. These include increasing
security cameras, increasing lighting in the street and increasing the number of stops:
“Security cameras should be increased”, K146
“Inadequate street lighting”, K233
“It provides safe areas to organize transportation, increase the number of bus stops”, K407
Conclusion
This study started with the basic idea that everyone living in the city should have the right to the city, which
Prof. Dr.H.Kutluk
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SÜMER
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
Lefebvre(1996)
D. Harvey(2012)Prof.
advocated
in a similar
way. On the other hand,
historically,
it isBOZKURT
noteDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
worthy that urban dwellers have been discriminated against on the rights of the city due to their class, ethnic,
racial and gender identity. However, the main focus of this study is gender discrimination and the right of women to the city owes its existence to the second wave feminist movement in the West in the past 1970s. On the
other hand, in Turkey, gender discrimination and women’s right to the city could only come up in the 1990s.
The interviews with the women in the province of Ordu and the results of the questionnaire were largely in line
with the international and national literature findings. Similar to the arguments of Rakodi(1991) and Kumbetoğlu(2001), urban planning and local government’s perception of gender equality in Ordu Province is very
weak. Lack of employment, insensitivity to the environment, transportation system, gender discrimination and
masculine violence, lack of public spaces, access to health services and negative behaviors of health personnel, insufficiency of the security system are among the biggest problems of women in Ordu Province. In the
Province, in particular, low levels of education, having children and not having an income make women more
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interested in accessibility of public services. As women’s levels of education increase, the demands for public
service are increasing and the levels of satisfaction with public services decrease.
Similar to the arguments of Jarvis, Cloke and Kantor(2009), it has been determined that the public sphere and
the private space in the province of Ordu and the production and reproduction relations are sharply separated.
It is noteworthy that most of the women interviewed in Ordu Province have done their own domestic work and
they are making child / elderly care work themselves.
In relation to the findings of Fenster(2005), Toksoz(2016) and Alkan(2009), it has been observed that the patriarchal cultural pressures and gender discrimination in Ordu Province maintain their power both in the family
Prof.
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and in the public sphere. Although nearly
half of
women interviewed
in Ordu Province were educated, it
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was found that they were unemployed, i.e. housewives. In addition, according to our findings in Ordu Province, a large number of women do both domestic work and have responsibilities outside their home. This dual
form of oppression suggests that women are in the grip of powerful patriarchal oppression.
Finally, there is a need for a change of mentality in order to gain a gender equality perspective to society and
especially to men, as demanded by women participating in the survey in Ordu Province. In particular, strengthening women through education and employment opportunities is seen as the dynamics that will accelerate
this change of mentality.
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GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLER: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE DAYALI
KARŞILAŞTIRMALAR
Ayşe KALYON1, Hikmet YAZICI1
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü PDR, Trabzon / Türkiye

1

Öz: Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden genç yetişkinlerin psikolojik belirti düzeylerini cinsiyet,
sosyo-ekonomik düzey, sigara ve alkol kullanımı, ruhsal bir rahatsızlığa sahip olma, ilaç kullanımı gibi çeProf. Dr. Mustafa ÜNAL
şitli demografik değişkenler açısından incelemektir.
Bu çalışma,
nicel araştırma yaklaşımının ilişkisel tarama
Kongre ve Oturum
Başkanı
ve nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Demografik
Bilgi Formu ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Veriler 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversite’nde
öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 554 katılımcıdan [Kadın=365
(%65.9), Erkek=189 (%34.1), Yaş Ort.=19.74, Yaş aralığı=18-25] oluşmaktadır. Örneklem grubunda psikiyatrik bozukluğu olanların oranı %12.3, psikiyatrik ilaç kullananların oranı %7.8, psikolojik yardım alanların
oranı %10.1 ve kronik hastalığı olanların oranı ise %8.8’dir. Cinsiyete dayalı yapılan karşılaştırmalar sonucunda erkeklerin psikolojik belirti puan ortalamaları (Ort.=53.14) kadınların puan ortalamalarından (Ort.= 47.50)
anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (t=-2.043, p<.05). Ayrıca erkeklerin anksiyete (t=-2.122, p<.05), olumsuz
benlik (t=-3.183, p<.01) ve hostilite (t=-3.906, p<.001) puan ortalamaları da kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Sigara (%16.8) ve alkol (%9.6) kullananların psikolojik belirti düzeyleri ve anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puan ortalamaları sigara ve alkol kullanmayanlardan anlamlı
düzeyde yüksek çıkmıştır (p<.01). Psikiyatrik tanısı olanların (t=6.289, p<.01), psikiyatrik ilaç kullananların
(t=2.619, p<.01), kronik hastalığı olanların (t=2.364, p<.05) ve psikolojik yardım alanların (t=4.084, p<.01)
psikolojik belirti puan ortalamaları anlamlı düzeyde daha yüksektir. Psikolojik belirti düzeyiyle akademik
başarı arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişi bulunmuştur (r=-.10, p<.05). Sosyo-ekonomik düzeye daProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
yalı yapılan
karşılaştırmalar sonucunda katılımcıların
depresyon puan ortalamaları arasında
anlamlı farklılık
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
bulunmuştur (F(2, 547)=3.286, p<.05). Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin depresyon puan ortalamaları (Ort.=16.66) yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olanlarınkinden (Ort.= 9.94) anlamlı derecede daha
yüksektir. Bu araştırma sonucunda genç yetişkin bireylerin psikolojik belirti düzeyleri ve ilişkili demografik
değişkenlere ilişkin bulgular ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Belirtiler, Cinsiyet, Sigara, Alkol, Sed

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Genç yetişkinlik 18-25 yaş aralığını kapsayan dönemdir ve bu dönemdeki bireylerin gelişimsel açıdan birtakım özellikleri ön plana çıkmaktadır. Fiziksel gelişim açısından bu dönemde zirveye ulaşılmakta, bilişsel olarak daha gerçekçi ve pragmatik düşünme biçimi ön plana çıkmakta, ekonomik olarak bağımsızlığını kazanma
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ve davranışlarının sorumluluğunu alma önemli hale gelmekte ve bu dönemde birçok birey evlenmekte veya
evlilik planları yapmakta ve cinsel olarak aktif olmaktadır. Ayrıca bu dönemdeki bireyler ergenlik dönemine
oranla daha az duygusal iniş çıkışlar yaşamakta ve riskli davranışları daha az sergilemektedir (Santrock, 2016:
441-469).
Ergen ve genç yetişkin bireylerde psikiyatrik tanıya sahip olma ve ilaç kullanma oranlarının son yıllarda artmış
olması ve anksiyete, depresyon, stres gibi psikolojik belirtilerin yaygın olarak gözlenmesi bu belirtilerle ilişkili
olabilecek değişkenlerin araştırılmasını önemli hale getirmektedir. Psikolojik belirtileri yoğun bir şekilde yaşamak genç bireylerin kişisel ve sosyal uyumlarını bozmakta, kişilerarası ilişkilerini, akademik veya mesleki
işlevselliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
RuhMustafa
sağlığı alanında
Prof. Dr.
ÜNALnormal ve normal dışı davranış ve belirtileri tanımlarken birtakım kriterler belirlenmiştir
ruhsal değerlendirmeler
bu kriterlere göre yapılmaktadır
Kongre veveOturum
Başkanı
(APA, 2013). Bireyin uyumunun bozulması, işlevsellik düzeyinde bozulmaların olması ve yeti kaybı, kişide
tutarsız, aşırı, uygunsuz ve yetersiz davranışların görülmesi ve belirtilerin sürekli ya da yineleyici bir şekilde
ortaya çıkması bu kriterler arasında yer almaktadır (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem ve Nolen-Hoeksema,
2002; Öztürk ve Uluşahin, 2008).
Ruhsal bozuklukların ekonomik, bireysel, ailesel ve toplumsal bazda kayıplara yol açması ve ciddi bir yük
oluşturması, her dört kişiden birinin yaşamı boyunca bir veya daha fazla ruhsal ve davranışsal sorunlar yaşaması, dünyada yeti kaybı ve erken ölüme en sık yol açan on hastalıktan beşini psikiyatrik bozuklukların oluşturuyor olması ruh sağlığı problemlerine yatkınlaştırıcı faktörlerin ve bu problemlerle ilişkili olabilecek değişkenlerin araştırılmasını, bu bağlamda koruyucu ve önleyici çalışmaların geliştirilmesini oldukça önemli hale
getirmektedir (Gültekin, 2010). Açıkgöz, Dayı ve Binbay (2018) yaş ortalaması 19.5 olan 730 kadın üniversite
öğrencisiyle yaptıkları çalışmada, araştırmaya katılan her dört öğrenciden birinde depresyon belirtileri olduğunu saptamıştır. Gençler arasında psikolojik belirtiler ve ilişkili değişkenleri araştıran çalışmalar incelendiğinde
psikolojik belirtiler; sosyal destek (Doğan, 2006), anne-baba tutumları (Düzgün, 2003), stresle başa çıkma
tarzları (Kaya, Genç, Kaya ve Pehlivan, 2007), psikolojik dayanıklılık ve üniversite yaşamına uyum (Kaba
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Veysel(Sümer,
BOZKURT
ve Keklik, 2016), internet bağımlılığı ve yaşam doyumu (Durak Batıgün ve Kılıç, Prof.
2011), Dr.
öz anlayış
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
2008), sosyal ve ekonomik sorunlar (Öncü ve diğ., 2013) gibi değişkenlerle ilişkili bulunmuştur.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden genç yetişkinlerin psikolojik belirti düzeylerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, sigara ve alkol kullanımı, ruhsal bir rahatsızlığa sahip olma, psikiyatrik ilaç kullanımı ve
kronik bir hastalığa sahip olma durumu gibi demografik değişkenler açısından incelemektir. Ayrıca bu çalışmada psikolojik belirti düzeyi ile akademik başarı arasındaki ilişki de incelenmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımının ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır.
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Örneklemin seçilmesinde zaman ve iş gücü gibi sınırlılıklar nedeniyle kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Uygulama öncesinde katılımcılara ölçme araçlarını nasıl dolduracakları konusunda araştırmacılar tarafından bilgi verilmiştir. Katılımcılar ölçme araçlarını yaklaşık 10-15 dakikada doldurmuşlardır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 554 katılımcının 365’i (%65.9) kadın, 189’u (%34.1) erkektir. Katılımcıların
yaş ortalaması 19.74 ve yaş aralığı 18-25’tir.
Veri Toplama Araçları
Demografik Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, akademik not ortalaması, sigara ve alkol kullanım durumu, psikiyatrik bir tanıya sahip olma durumu, psikiyatrik ilaç kullanımı, psikolojik
Mustafa
ÜNAL edinmek amacıyla araştırmacılar tarayardım alma ve kronik bir hastalığı sahipProf.
olmaDr.
durumu
gibi bilgilerini
Kongre ve Oturum Başkanı
fından oluşturulan formdur.
Kısa Semptom Envanteri: SCL-90-R’ın kısa formu olan Kısa Semptom Envanteri (KSE) 53 maddeden oluşmaktadır (Savaşır ve Şahin, 1997) ve ölçeğin uyarlama çalışmaları Şahin ve Durak (1994) tarafından yapılmıştır. KSE’nin depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite olmak üzere 5 alt ölçeği
bulunmaktadır (Şahin, Durak Batıgün ve Uğurtaş, 2002).
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini oluşturan bireylere ilişkin tanımlayıcı bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Sigara kullanan

%

Sigara kullanmayan

%

Kadın

16

4.4

349

95.6

Erkek

77

41

111

59

Toplam

93

16.8

460

83.2

Alkol kullanan

%

Kadın

11

Erkek

42

22.5

145

77.5

Toplam

53

9.6

499

90.4

Psikiyatrik tanısı olan

%

Psikiyatrik tanısı olmayan

%

Kadın

40

11

323

89

Erkek

28

14.8

161

85.2

Toplam

68

12.3

484

87.7

Psikolojik yardım alan

%

Psikolojik yardım almayan

%

Kadın

35

9.6

330

90.4

Erkek

21

11.2

167

88.8

Toplam
56 SÜMER
Prof. Dr. Kutluk
Kağan
Davetli Konuşmacı
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%
Alkol kullanmayan
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
3 ve Oturum Başkanı
354
Kongre

497
Prof.10.1
Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı
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89.9 BOZKURT
Prof. Dr. Veysel
Davetli Konuşmacı

Psikiyatrik ilaç kullanana

%

Psikiyatrik ilaç kullanmayan

%

Kadın

34

9.3

331

90.7

Erkek

9

4.8

178

94.7

Toplam

43

7.8

509

92.2

Kronik hastalığı olan

%

Kronik hastalığı olmayan

%

Kadın

31

8.5

334

91.5

Erkek

18

9.6

170

90.4

Toplam

49

8.9

504

91.1
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Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Dağılımın normalliğini
değerlendirmek için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Kaynaklar normal bir
dağılımın çarpıklık ve basıklığına ilişkin farklı değer aralıkları belirtmektedir. Kline’a (2011) göre normal
bir dağılımda çarpıklık değeri │3│’ten küçük, basıklık değeri ise │8│’den küçük olmalıdır. Byrn (2010)
ise basıklık değerlerinin üçten küçük olması gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışma kapsamında elde edilen
verilerin çarpıklık değerleri │1.5│’tan küçük ve basıklık değerleri │3│’ten küçüktür. Dolayısıyla veriler normal dağılım parametrelerine uygunluk göstermektedir. Veri analiz teknikleri olarak tanımlayıcı istatistikler,
Pearson Momentler Çarpımı KorelasyonProf.
Katsayısı,
Bağımsız ÜNAL
Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi
Dr. Mustafa
(ANOVA) kullanılmıştır.
Kongre ve Oturum Başkanı
BULGULAR
Araştırmada öncelikle genç yetişkinlerin psikolojik belirti puan ortalamaları arasındaki farklılıklar cinsiyete
dayalı olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Cinsiyete Dayalı Olarak
Karşılaştırılması

Anksiyete1
Depresyon1
Olumsuz
benlik1
Prof. Dr. Kutluk Kağan
SÜMER
Davetli Konuşmacı

Somatizasyon1
Hostilite1
Psikolojik belirti2

Cinsiyet

N

Ort.

Kadın

365

10.41

Erkek

189

11.79

Kadın

365

13.85

Erkek

189

14.40

t

sd

p

-2.122

552

.03

-.667

552

.49

Kadın
9.80
Prof. Dr.365
Gülsen
DEMİR
-3.183
Davetli
Konuşmacı
Erkek
189
11.58
Kadın

365

6.16

Erkek

189

6.17

Kadın

365

7.29

Erkek

189

9.19

Kadın

365

47.50

Erkek

189

53.14

340.40Prof.
.002Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

-.018

552

.99

-3.906

335.21

.00

-2.043

552

.02

Kısa semptom envanterinin alt ölçeklerinden biridir. 2Psikolojik belirti puanları Kısa Semptom Envanteri ile
elde edilmiştir.

1
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Tablo 2’de görüldüğü üzere erkeklerin psikolojik belirti puan ortalamaları (Ort.=53.14) kadınların puan ortalamalarından (Ort.=47.50) anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (t=-2.043, p<.05). Ayrıca erkeklerin anksiyete
(t=-2.122, p<.05), olumsuz benlik (t=-3.183, p<.01) ve hostilite (t=-3.906, p<.001) puan ortalamaları da kadınlara oranla anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Kadın ve erkeklerin depresyon ve somatizasyon puan
ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05).
Tablo 3. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Sigara Kullanım Durumuna Dayalı Olarak Karşılaştırılması

Anksiyete
Depresyon
Olumsuz benlik
Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Sigara
N
Ort.
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre ve Oturum
Başkanı
Kullanan
93
13.33
Kullanmayan

460

10.24

Kullanan

93

17.30

Kullanmayan

460

13.39

Kullanan

93

12.40

Kullanmayan

460

9.00

Kullanan

93

7.66

Kullanmayan

460

5.85

Kullanan

93

10.71

Kullanmayan

460

7.39

Kullanan

93

61.39

Kullanmayan

460

45.87

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

t

sd

p

3.407

551

.001

3.474

121.90

.001

3.439

118.23

.001

3.082

551

.002

5.342

120.30

.00

4.010

120.54

.00

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Davetli
Konuşmacı
Tablo 3’te görüldüğü üzere sigara kullananların anksiyete (t=3.407, p<.01), depresyon (t=3.474,
p<.01),
olumsuz benlik (t=3.439, p<.01), somatizasyon (t=3.082, p<.01) ve hostilite (t=5.342, p<.01) alt ölçeklerindeki
puan ortalamaları ve toplam psikolojik belirti puan ortalamaları (t=4.010, p<.01) sigara kullanmayanlara oranla anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır.
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Tablo 4. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Alkol Kullanım Durumuna
Göre Karşılaştırılması
Alkol

N

Ort.

Kullanan

53

13.62

Kullanmayan

499

10.41

Depresyon

Kullanan

53

18.21

Olumsuz benlik

Kullanmayan
499
13.58
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kullanan
53
13.28

Anksiyete

Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti

t

sd

p

2.802

550

.005

2.986

59.479

.004

Kongre ve Oturum Başkanı 3.278

60.017

.002

2.538

57.469

.01

4.697

59.012

.00

3.448

58.964

.001

Kullanmayan

499

9.14

Kullanan

53

8.41

Kullanmayan

499

5.90

Kullanan

53

11.57

Kullanmayan

499

7.53

Kullanan

53

65.10

Kullanmayan

499

46.56

Tablo 4’te görüldüğü üzere alkol kullananların anksiyete (t=2.802, p<.01), depresyon (t=2.986, p<.01), olumsuz benlik (t=3.278, p<.01), somatizasyon (t=2.538, p<.01) ve hostilite (t=4.697, p<.01) alt ölçeklerindeki
puan ortalamaları ve psikolojik belirti toplam puan ortalamaları (t=3.448, p<.01) sigara kullanmayanlara oranla anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
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Tablo 5. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Psikiyatrik Tanıya Sahip
Olma Durumuna Dayalı Olarak Karşılaştırılması
Psikiyatrik tanı

N

Ort.

Var

68

15.06

Yok

484

10.11

Depresyon

Var

68

19.00

Olumsuz benlik

Yok
484
13.29
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Var
68
13.95

Anksiyete

Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti

Kongre ve Oturum Başkanı

Yok

484

8.92

Var

68

8.58

Yok

484

5.82

Var

68

10.70

Yok

484

7.52

Var

68

67.29

Yok

484

45.66

t

sd

p

4.220

80.446

.00

4.412

81.789

.00

4.395

79.584

.00

4.166

550

.00

4.498

550

.00

6.289

550

.00

Tablo 5’te görüldüğü üzere psikiyatrik tanısı olanların anksiyete (t=4.220, p<.05), depresyon (t=4.412, p<.05),
olumsuz benlik (t=4.395, p<.05), somatizasyon (t=4.166, p<.05), hostilite (t=4.498, p<.05) ve psikolojik belirti
toplam puan ortalamaları (t=6.289, p<.05) psikiyatrik tanısı olmayan katılımcılardan anlamlı derecede daha
yüksek bulunmuştur.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
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Tablo 6. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Psikiyatrik İlaç Kullanma
Durumuna Dayalı Olarak Karşılaştırılması
Psikiyatrik ilaç

N

Ort.

Kullanan

48

13.49

Kullanmayan

509

10.52

Depresyon

Kullanan

48

16.91

Olumsuz benlik

Kullanmayan
509
13.81
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kullanan
48
11.66

Anksiyete

Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti

Kongre ve Oturum Başkanı

Kullanmayan

509

9.41

Kullanan

48

8.29

Kullanmayan

509

5.99

Kullanan

48

9.50

Kullanmayan

509

7.80

Kullanan

48

59.85

Kullanmayan

509

47.54

t

sd

p

1.846

46.17

.07

2.136

550

.03

1.846

550

.06

2.801

550

.005

2.117

550

.03

2.619

550

.03

Tablo 6 incelendiğinde psikiyatrik ilaç kullananların depresyon (t=2.136, p<.05), somatizasyon (t=2.801,
p<.01), hostilite (t=2.117, p<.05) ve psikolojik belirti toplam puan ortalamaları, psikiyatrik ilaç kullanmayanlardan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Anksiyete (t=1.846, p>.05) ve olumsuz benlik (t=1.846,
p>.05) puan ortalamaları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktur.
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Tablo 7. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Kronik Hastalığa Sahip
Olma Durumuna Dayalı Olarak Karşılaştırılması
Kronik hastalık

N

Ort.

Var

49

14.16

Yok

504

10.41

Depresyon

Var

49

17.18

Olumsuz benlik

Yok
504
13.72
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Var
49
12.30

Anksiyete

Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti
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Yok

504

9.27

Var

49

9.80

Yok

504

5.79

Var

49

9.29

Yok

504

7.79

Var

49

62.74

Yok

504

46.99

t

sd

p

3.142

551

.002

2.537

551

.01

2.653

551

.008

3.994

52.787

.00

1.988

551

.05

2.364

55.502

.003

Tablo 7 incelendiğinde kronik hastalığı olan katılımcıların anksiyete (t=3.142, p<.01), depresyon (t=2.537,
p<.05), olumsuz benlik (t=2.653, p<.01), somatizasyon (t=3.994, p<.01) ve psikolojik belirti puan ortalamaları
(t=2.364, p<.01) kronik hastalığı olmayan katılımcılardan anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Hostilite (t=1.998, p=.05) puan ortalamaları açısından ise iki grup arasında anlamlı fark yoktur.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Tablo 8. Psikolojik Belirti ve Alt Ölçeklerden Alınan Puan Ortalamalarının Psikolojik Yardım Alma
Durumuna Dayalı Olarak Karşılaştırılması

Anksiyete
Depresyon
Olumsuz benlik
Somatizasyon
Hostilite
Psikolojik belirti

Psikolojik yardım

N

Ort.

Alan

56

15.03

Almayan

497

10.27

Alan

56

17.90

Almayan
497
13.60
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Alan
56
13.26
Kongre ve Oturum Başkanı

Almayan

497

9.16

Alan

56

8.02

Almayan

497

5.95

Alan

56

10.17

Almayan

497

7.69

Alan

56

64.38

Almayan

497

46.68

t

sd

p

3.517

62.897

.001

3.355

551

.001

3.249

63.498

.002

2.838

551

.005

3.505

551

.00

4.084

551

.00

Herhangi bir ruh sağlığı uzmanına (psikiyatrist, psikolojik danışman, psikolog vb.) psikolojik yardım almak
amacıyla başvuranların anksiyete (t=3.517, p<.01), depresyon (t=3.355, p<.01), olumsuz benlik (t=3.249,
p<.01), somatizasyon (t=2.838, p<.01), hostilite (t=3.505, p<.01) ve psikolojik belirti puan ortalamaları
(t=4.084, p<.01) psikolojik yardım almayanlardan anlamlı düzeyde daha yüksektir.
Prof. Dr.Psikolojik
Kutluk belirti
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SÜMERakademik başarı
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Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
ler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi sonucunda iki değişken arasında negatif yönde anlamlı bir ilişi bulunmuştur (r=-.10, p<.05). Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak sosyo-ekonomik düzeye dayalı
yapılan karşılaştırmalar sonucunda ise katılımcıların depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur (F(2, 547)=3.286, p<.05). Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin depresyon puan ortalamaları (Ort.=16.66) yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olanlarınkinden (Ort.= 9.94) anlamlı derecede daha
yüksektir.
SONUÇ
Bu araştırma sonucunda genç yetişkin bireylerin psikolojik belirti düzeyleri ve ilişkili demografik değişkenlere ilişkin birtakım bulgular ortaya konmuştur. Cinsiyete dayalı yapılan karşılaştırmalar sonucunda erkeklerin
psikolojik belirti puan ortalamaları kadınların puan ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca erkeklerin anksiyete, olumsuz benlik ve hostilite alt ölçeklerindeki puan ortalamaları da kadınlara
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oranla anlamlı düzeyde daha yüksektir. Cinsiyete dayalı karşılaştırmaların yapıldığı çalışmalar incelendiğinde
kadınlarda psikolojik belirtilerin (Gündoğar, Gül, Uskun, Demirci ve Keçeci, 2007; Fawzy ve Hamed, 2017;
Keskin, Ünlüoğlu, Bilge ve Yenilmez, 2013) daha yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmalara rastlanmakla
birlikte klinik olmayan bir örneklemde kadın ve erkeklerin depresyon puanları arasında anlamlı farklılığın
olmadığını ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (Bozkurt, 2004). Alkol ve madde bağımlılarıyla yürütülen
Keskin ve Gümüş’ün (2017) çalışmasında ise erkeklerin depresif belirti düzeyi anlamlı düzeyde kadınlardan
daha yüksek bulunmuştur.
Sigara ve alkol kullananların psikolojik belirti düzeyleri ve anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasDr.kullanmayanlara
Mustafa ÜNAL
yon ve hostilite puan ortalamaları sigaraProf.
ve alkol
oranla anlamlı düzeyde daha yüksek çıkKongre ve Oturum Başkanı
mıştır. Madde kullanımı ile psikolojik belirtiler ve ruhsal problemler arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve bu
araştırmanın bulgularını destekleyen çalışmalar literatürde mevcuttur (Açıkgöz ve diğ., 2018; Herken, Bodur
ve Kara, 2000). Alkol ve madde bağımlılığı tanısı konmuş klinik bir örneklemle yürütülmüş olan Keskin ve
Gümüş’ün (2017) çalışmasında, bağımlı hastalarda depresif belirtilerin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur.
Araştırmamızda psikiyatrik tanısı olanların, psikiyatrik ilaç kullananların, kronik hastalığı olanların ve psikolojik yardım alanların psikolojik belirti puan ortalamaları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Açıkgöz
ve diğerleri (2018) üniversiteye devam eden kadın öğrencilerle yürütmüş oldukları araştırmada, ruhsal sorunu
olanlarda depresif belirtilerin 2.3 kat daha fazla olduğunu ve kronik bir hastalığın varlığı ile depresyon belirtilerinin ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar bizim çalışmamızın da bulgularını destekler niteliktedir. Bu araştırmada psikolojik belirti düzeyiyle akademik başarı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişi bulunmuştur. Fawzy ve Hamed de (2017) üniversite öğrencileriyle yapmış oldukları araştırmada düşük akademik
başarıya sahip öğrencilerin stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Sosyo-ekonomik düzeye (SED) dayalı yapılan karşılaştırmalar sonucunda katılımcıların depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Düşük SED’e sahip bireylerin depresyon puan ortalamaları
SED’e
sahipSÜMER
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olduğuBOZKURT
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Davetli
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mada düşük SED’e sahip öğrencilerin depresyon puanlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DOYUMLARININ AİLESEL
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öykü ÖZYAZICI1, Fatma ALTUN2
1-2

Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Trabzon / Türkiye

Öz: Bireylerin bir davranışı gerçekleştirmesinde itici bir güç olan ihtiyaçlar, insanın potansiyelini geliştirmesi
ve etkili kişilerarası ilişkiler kurabilmesi adına oldukça önemli bir kavramı oluşturmaktadır. Öz belirme kuraProf. Dr. Mustafa ÜNAL
mı bu ihtiyaçları yeterlik, özerklik ve ilişkili
olma
sınıflandırmaktadır.
Bireylerin aile ve sosyal çevreKongre
veolarak
Oturum
Başkanı
leri, bu ihtiyaçların doyurulma düzeylerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyerek kişiliklerinin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencisi kadınların psikolojik ihtiyaçlarının (yeterlik,
özerklik ve ilişkili olma) doyurulma dereceleri ile çeşitli ailesel değişkenler (aylık gelir, anne ve babanın
hayatta olup olmaması, anne-baba eğitim düzeyleri, anne-baba tutumları) arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.
Araştırma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 474 kadın üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu ve İhtiyaç Doyumu
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinden özerklik
ihtiyacının doyurulma düzeyinin anne tutumu (H=10.03, sd=3, p<0.05) ve baba tutumuna göre farklılaştığı
(F(3;458)= 8.03, p<0.01) bulunmuştur. Yeterlik ihtiyacının doyurulma düzeyinin anne eğitimine (F(3;468)= 4.12,
p<0.01) ve baba tutumuna (F(3;,458)= 6.23, p<0.01) göre farklılaştığı bulgulanmıştır. İlişki ihtiyacının doyurulma
düzeyinin anne tutumu (H=13.64, sd=3, p<0.01) ve baba tutumu (F(3;458)= 3.80, p<0.05) değişkenlerine göre
farklılaştığı görülmüştür. Baba eğitim, anne babanın hayatta olup olmaması, aylık gelir değişkenleri ise, psikolojik ihtiyaç doyumu ile ilişkili bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik İhtiyaç Doyumu, Üniversite Öğrencileri, Kadınlar
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Canlı varlıkların yaşayabilmesi için organizma; değişen çevre koşulları içinde, kendi iç koşullarını kontrol
altında tutmak ve fizyolojik dengesini korumak zorundadır. Denge durumunun bozulması sonucu duyulan
eksikliğe ihtiyaç denilmektedir (Baymur, 1994; Cüceloğlu, 2012). Psikolojide ihtiyaç kavramı, insanın potansiyelini geliştirmesi ve etkili kişilerarası ilişkiler kurabilmesi için gereken önemli koşulların eksikliği anlamında kullanılmaktadır (Baymur, 1994). Sözü edilen ihtiyaç açıklamaları dikkate alındığında, ihtiyaçlar kişinin
bir davranışı gerçekleştirmesi için itici güç oluşturan, karşılanmaması durumunda kişinin gelişimini sekteye
uğratabilecek eksikliklerdir. Bu ihtiyaçlar biyolojik olabileceği gibi psikolojik veya toplumun değerlerine göre
biçimlenen sosyal ihtiyaçlar olabilmektedir (Cüceloğlu, 2012).
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Bu araştırmanın temel aldığı yaklaşım olan öz belirleme kuramında temel psikolojik ihtiyaçlar özerklik, yeterlik ve ilişkili olma olarak açıklanmaktadır (Deci ve Ryan, 2000). Özerklik ihtiyacı, kişinin faaliyetlerinin
özüyle uyumlu olduğu veya özü tarafından desteklendiği hissini kapsamaktadır (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe
ve Ryan, 2000). Yeterli olma ihtiyacı, kişinin arzu edilen etki ve sonuçları etkin biçimde ortaya çıkarabileceğinin tecrübe edilmesi ile elde edilir. İlişkili olma ihtiyacı ise, kişinin önemli gördüğü diğerleri ile bağlantılı ve
yakın olmayı hissetmesini ifade etmektedir (Reis vd., 2000).
Yukarıda açıklanan üç temel psikolojik ihtiyacın bir bütün içerisinde birbirleriyle ilişkili olduğu ve dengeli
bir şekilde doyurulmalarının kişinin gelişimine ve iyi oluşuna katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. Bireylerin
içinde bulundukları aile ve sosyal çevreProf.
ortamı,
psikolojik
ihtiyaçlarının doyumunu sağlarsa kişinin
Dr.temel
Mustafa
ÜNAL
bütünleşme eğilimine katkıda bulunacaktır
(CihangirÇankaya,
2005). Kadınlar, sözü edilen aile ortamında
Kongre
ve Oturum
Başkanı
gerek çoğu zaman bağlanma figürü olmasıyla gerekse gelişim dönemleri boyunca sağladıkları rol model işleviyle önemli bir kesimi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bireylerin gelişiminde önemli bir noktayı oluşturan
ihtiyaç doyumunun kadın örneklem grubunda ailesel değişkenler açısından incelenmesi önemli görülmektedir.
AMAÇ
Bu araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencisi kadınların psikolojik ihtiyaç doyumlarının çeşitli ailesel değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada psikolojik ihtiyaç doyumu alt boyutları olan özerklik, yeterlik
ve ilişkili olma ihtiyacının ailesel değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ayrı ayrı ele alınmıştır.
KAPSAM
Bu araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, Trabzon’da öğrenim gören 474 kadın üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada belirtilen psikolojik ihtiyaçlar öz belirleme kuramının ele aldığı
kapsamda incelenmiştir ve ailesel değişkenler gelir düzeyi, ebeveynin hayatta olma durumları, eğitim düzeyi,
ebeveyn tutumları ile sınırlıdır.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
YÖNTEM
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen bu çalışmada, ilişkisel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma araştırmalarında, insan grupları arasındaki farklılıkların nedenleri veya sonuçları belirlenmeye çalışılır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012, s. 366). Araştırmanın
örneklemini oluşturan 474 kadın üniversite öğrencisinin yaş ortalaması 20.49 (Ss= 1.99, En Düşük= 17; En
Yüksek=34) dur. Araştırma grubuna ait diğer bilgiler Tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo 1. Araştırma Grubunu Tanımlayıcı Bulgular
Değişken

Faktör

n

%

0-1300 TL

74

15.7

1301-2285 TL

149

31.7

2286-3210 TL

99

21.1

3211-4550 TL

96

20.4

4551-9625 TL ve üstü
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
İlkokul ve altı
Kongre ve Oturum Başkanı

52

11.1

270

57.2

Ortaokul

96

20.3

Lise

68

14.4

Yüksek okul veya üniversite

38

8.1

İlkokul ve altı

147

31.2

Ortaokul

110

23.4

Lise

137

29.1

Yüksek okul veya üniversite

77

16.3

Her ikisi de sağ

453

95.6

Anne veya baba ölü

21

4.4

İlgisiz

11

2.3

Demokratik
Anne Tutum
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMEROtoriter
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Koruyucu

120

25.4

İlgisiz

35

7.6

Demokratik

130

28.1

Otoriter

67

14.5

Koruyucu

230

49.8

Gelir Düzeyi

Anne Eğitim

Baba Eğitim

Anne Baba
Hayatta/Değil

Baba Tutum

49
10.4
Prof. Dr.
Veysel BOZKURT
Davetli
292
61.9 Konuşmacı

Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu ve İhtiyaç Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. İhtiyaç
doyumu ölçeği psikolojik ihtiyaçların ölçümünde kullanılmak amacıyla Deci ve Ryan (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Bacanlı ve Cihangir- Çankaya (2003) tarafından gerçekleştirilen bir ölçektir.
Ölçekte 21 madde ve özerklik, yeterlik ve ilişkili olma olmak üzere üç alt boyut bulunmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan bireylerin temel psikolojik ihtiyaçların doyurulduğunu göstermektedir.
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BULGULAR
Bulgularda öncelikle değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu basıklık ve çarpıklık değerleri ile test edilmiş,
değişkenlerin -1.5 ile +1.5 arasında değiştiği ve normal dağılıma uygun olduğu bulunmuştur (Tabachnik ve
Fidell, 2015).
Anne Babanın Hayatta Olma Durumuna İlişkin Farklılıklar
Üniversite öğrencisi kadınların psikolojik ihtiyaç doyumu puanlarının anne ve babanın hayatta olup olmamasına göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U testi ile incelenmiş, sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, anne babası hayatta
anne veyaÜNAL
babası ölmüş olan kadın öğrencilerin özerklik,
Prof.olan
Dr.veMustafa
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
yeterlik ve ilişkili olma ihtiyaç doyumu puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Tablo 2. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ile Anne Babanın Hayatta Olma Durumu Arasındaki İlişkiler
Değişken

Anne Baba
Hayatta Olma

n

Sıra Ort.

Sıra
Toplamı

U

z

p

Psikolojik İhtiyaç
Doyumu- Özerklik

Her ikisi de sağ

453

238.30

107951.00

4393.00

-.59

.55

Anne veya baba
ölü

21

220.19

4624.00

Psikolojik İhtiyaç
Doyumu- Yeterlik

Her ikisi de sağ

453

239.39

108441.50

3902.50

-1.39

.16

Anne veya baba
ölü

21

196.83

4133.50
4343.00

-.67

.50

Psikolojik İhtiyaç
Her ikisi de sağ
453
238.41
108001.00
Doyumu- İlişkili
Anne veya baba
21
217.81
4574.00
Olma
ölü
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Gelir Düzeyine Dayalı Farklılıklar
Katılımcıların psikolojik ihtiyaç doyumlarının gelir düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA ile
incelenmiş, sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda psikolojik ihtiyaç doyumu alt boyutları olan özerklik, yeterlik ve ilişki ihtiyacının gelir düzeyine göre bir farklılık göstermediği bulgulanmıştır.
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Tablo 3. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ile Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki
KT

sd

KO

F

p

Gruplar Arası

220.56

4

55.14

1.64

.16

Gruplar İçi

15625.71

465

33.60

Toplam

15846.26

469

Psikolojik İhtiyaç Doyumu
Yeterlik

Gruplar Arası

136.08

4

1.08

.37

Psikolojik İhtiyaç Doyumu
İlişkili Olma

Gruplar Arası

1.08

.37

Psikolojik İhtiyaç Doyumu
Özerklik

34.02

465
14719.30
Gruplar İçi
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
469
14855.38
Toplam
Kongre ve Oturum Başkanı

31.65

267.30

4

66.83

Gruplar İçi

28777.63

465

61.89

Toplam

29044.93

469

KT= Kareler Toplamı, KO= Kareler Ortalaması
Anne Baba Eğitimine Dayalı Farklılıklar
Öğrencilerin psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörleri ile anne ve baba eğitimi arasındaki ilişkiler ANOVA ile
test edilmiş, sonuçlar Tablo 4’te belirtilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında; özerklik, yeterlik ve ilişkili olma alt
boyutlarının baba eğitimine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Anne eğitim düzeyine bakıldığında ise, yeterlik ihtiyacı (F3;468= 4.12, p<0.05) alt boyutunda anlamlı bir farklılaşma olduğu bulgulanmıştır. Farklılığın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey testinde, yeterlik alt boyutundaki farkın annesi lise mezunu (X̅= 31.02, SS= 6.44) bireylerin puanlarının, annesi ortaokul mezunu (X̅=
Prof. Dr.28.48,
Kutluk
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel
BOZKURT
SS=Kağan
5.51) veSÜMER
ilkokul ve altı mezunu
(X̅= 28.44,
SS= 5.47)
öğrencilerin puanlarından
yüksek
olmasından
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
kaynaklandığı belirlenmiştir. Özerklik ve ilişkili olma alt boyutlarında, anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir
farklılaşma olmadığı bulunmuştur.
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Baba Eğitim

Anne Eğitim

Tablo 4. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ile Anne Baba Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
KT

sd

KO

F

p

2.51

.06

4.12

.01

2.35

.07

1.17

.32

.11

.96

1.28

.28

Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Gruplar Arası

252.40

3

84.13

Özerklik

Gruplar İçi

15705.86

468

33.56

Toplam

15958.26

471

Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Gruplar Arası

382.33

3

Yeterlik

468
14481.52
Gruplar İçi
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
471
14863.85
Toplam

Kongre ve Oturum Başkanı

127.44
30.94

Gruplar Arası

434.55

3

144.85

Gruplar İçi

28890.86

468

61.73

Toplam

29325.41

471

Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Gruplar Arası

117.99

3

39.33

Özerklik

Gruplar İçi

15753.47

467

33.73

Toplam

15871.46

470

Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Gruplar Arası

10.28

3

3.43

Yeterlik

Gruplar İçi

14838.13

467

31.77

Toplam

14848.42

470

Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Gruplar Arası

240.03

3

80.01

İlişkili Olma

Gruplar İçi

29094.19

467

62.30

Psikolojik İhtiyaç Doyumu
İlişkili Olma

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

470
29334.22
Toplam
Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Anne Baba Tutumuna Dayalı Farklılıklar

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Üniversite öğrencisi kadınların psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinin anne tutumuna göre farklılaşıp farklılaşmaması Kruskall Wallis; baba tutumuna göre farklılaşıp farklılaşmaması ANOVA ile test edilmiş, sonuçlar
Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 5 incelendiğinde, psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinden özerklik (H=10.03, sd=3, p<0.05) ve
ilişkili olmanın (H=13.64, sd=3, p<0.01) anne tutum değişkenine göre farklılık gösterdiği, yeterlik ihtiyacının
ise anne tutum değişkenine göre bir farklılık göstermediği bulgulanmıştır. Elde edilen farklılıkların kaynağına
Mann Whitney U testi ile bakılmıştır ve annesini demokratik olarak değerlendiren üniversite öğrencilerinin
özerklik doyumu puanların annesini otoriter (U= 2207.00, z= -2.54, p<0.05) ve koruyucu (U= 14485.50, z=
-2.77, p<0.05) olarak değerlendiren katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. İlişkili olma
ihtiyaç doyumuna ilişkin farklılık incelendiğinde, annesini demokratik değerlendiren katılımcıların puanları
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annesini otoriter (U= 1889.50, z= -3.64, p<0.01) olarak değerlendiren katılımcıların puanından yüksektir. Annesini koruyucu olarak değerlendiren katılımcıların puanlarının da annesini otoriter (U= 5437.00, z= -2.69,
p<0.05) olarak tanımlayan katılımcıların puanından yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ile Anne Tutumu Arasındaki İlişkiler
Değişken
Psikolojik İhtiyaç Doyumu
Özerklik

Psikolojik İhtiyaç
DoyumuYeterlik

Psikolojik İhtiyaç Doyumu
İlişkili Olma

Anne Tutumu

n

Sıra Ort.

İlgisiz

11

208.86

269.21
120
Demokratik
Prof.
Dr.
Mustafa
ÜNAL
212.04
49
Otoriter

X2
10.03

sd

p

3

.02

3

.06

3

.00

Kongre ve Oturum Başkanı

Koruyucu

292

228.20

İlgisiz

11

228.32

Demokratik

120

265.54

Otoriter

49

223.10

Koruyucu

292

227.12

İlgisiz

11

205.00

Demokratik

120

262.79

Otoriter

49

179.41

Koruyucu

292

236.46

7.35

13.64

Tablo 6 incelendiğinde, psikolojik ihtiyaç doyumunun özerklik (F(3,458)= 8.03, p<0.01), yeterlik (F(3,458)= 6.23,
p<0.01) ve ilişkili olma (F(3,458)= 3.80, p<0.05) alt boyutlarının baba tutumuna göre farklılaştığı belirlenmiştir.
Özerklik ihtiyacındaki farklılığın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey testinde, babasını demokratik (X̅=
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
32.64, SS=
5.72), ilgisiz (X̅= 28.17, SS= 6.40)
ve otoriter
(X̅= 29.53, SS= 5.30) olarak tanımlayan
öğrencileDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
rin puanlarında demokratik tanımlayanların lehine, koruyucu (X̅= 31.18, SS= 5.63) ve ilgisiz (X̅= 28.17, SS=
6.40) değerlendiren öğrencilerde koruyucu tutum lehine bir farklılaşma görülmektedir. Yeterlik ihtiyacındaki
farklılığın kaynağına bakıldığında, babasını demokratik (X̅= 30.21, SS= 5.59), ilgisiz (X̅= 26.94, SS= 5.32)
ve otoriter (X̅= 27.07, SS= 5.28) olarak tanımlayan öğrencilerin puanlarında demokratik tanımlayanların lehine bir farklılaşma bulunmuştur. İlişkili olma ihtiyacındaki farklılık incelendiğinde, babasını demokratik (X̅=
49.75, SS= 7.38) ve ilgisiz (X̅= 45.34, SS= 8.54) olarak değerlendiren öğrencilerin puanlarında demokratik
tanımlayanların lehine anlamlı bir farklılaşma bulgulanmıştır.
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Tablo 6. Psikolojik İhtiyaç Doyumu ile Baba Tutumu Arasındaki İlişkiler
KT

sd

KO

Psikolojik İhtiyaç
Doyumu

Gruplar Arası

774.67

3

258.22

Gruplar İçi

14733.27

458

32.17

Özerklik

Toplam

15507.94

461

Psikolojik İhtiyaç
Doyumu

Gruplar Arası

581.86

3

Yeterlik

458
14254.53
Gruplar İçi
Prof.
Dr.
Mustafa
ÜNAL
461
14836.39
Toplam

193.96
31.12

F
8.03

6.23

p
.00

.00

Ƞ2
0.05

0.04

Kongre ve Oturum Başkanı

Psikolojik İhtiyaç
Doyumu

Gruplar Arası

706.53

3

235.51

Gruplar İçi

28420.62

458

62.05

İlişkili Olma

Toplam

29127.15

461

3.80

.01

0.02

KT= Kareler Toplamı, KO= Kareler Ortalaması
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlara göre katılımcıların psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinden aldıkları puanlar ebeveynin hayatta olma değişkenine göre farklılaşmamaktadır. Literatürde ebeveyn ölümünden
sonra çocuğun ihtiyaçlarının kabul edildiği ve duygular hakkında konuşmanın anlayış ile karşılandığı olumlu
bir etkileşim ortamında yas sürecinin daha sağlıklı ilerleyeceği belirtilmektedir (Dyregrov, 2008). Bu bağlamda böyle bir bulgunun ortaya çıkmasında, geride kalan ebeveynin yas sürecinde çocuklarının gerek fizyolojik
gerekse psikolojik ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Bu çalışmada
katılımcıların psikolojik ihtiyaç
doyumu
alt faktörlerinden aldıkları puanların
gelir düzeyine
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde, Toprak’ın (2014) çalışmasında
mevcut araştırma ile paralel olarak psikolojik ihtiyaç doyumu alt boyutlarının sosyo-ekonomik düzeye göre
farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının incelendiği bir çalışmada ise,
özerklik ihtiyacının gelir düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, gelir düzeyini yeterli olarak değerlendiren akademisyenlerin özerklik puan ortalaması yeterli değil olarak değerlendiren akademisyenlerin ortalamasından yüksek bulunmuştur (Türk, 2013).
Bu araştırmada psikolojik ihtiyaç doyumu ile ebeveyn eğitim düzeyi arasında ilişkiler incelenmiştir. Buna
göre psikolojik ihtiyaç doyumunun alt boyutlardan yeterlik ihtiyacının annenin eğitim düzeyine göre farklılaştığı bulunmuştur. Yiğit’in (2012) çalışmasında psikolojik ihtiyaç doyumu yalnızca annenin eğitim düzeyi ile
incelenmiş ve psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinden özerklik ihtiyacının annenin eğitim düzeyine göre
farklılaştığı ve bu farklılığın annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu çalışmada da benzer şekilde anne eğitim düzeyinin yüksek olmasının bireyin yeterlik ihtiyacının doyurulmasında pozitif katkısı olduğu görülmektedir.
Araştırmanın son bulgusuna bakıldığında, anne ve babalarını demokratik olarak değerlendiren bireylerin
özerklik ve ilişkili olma ihtiyaçlarını daha fazla doyurdukları gözlenmiştir. Bununla birlikte yeterlik ihtiyacının
doyurulmasında demokratik baba tutumunun anlamlı bir katkısı olduğu görülmektedir. Ayrıca anne tutumlarını koruyucu olarak algılayanların ilişkili olma ihtiyaçlarında ebeveynlerini otoriter algılayanlara göre, baba
turumlarını koruyucu olarak algılayanların ise özerklik ihtiyaçlarında ebeveynlerini ilgisiz algılayanlara göre
anlamlı düzeyde yüksek puanlar elde edilmiştir. Literatürde psikolojik ihtiyaç doyumunu anne baba tutumu ile
birlikte doğrudan inceleyen bir araştırmaya
rastlanılmamıştır.
Prof.
Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Elde edilen bulgulara bağlı olarak; ailelerin, çocuklarının psikolojik ihtiyaçlarına olan duyarlılığının arttırılmasına ve ihtiyaç doyumundaki rollerine ilişkin anne baba eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.
Ayrıca bu çalışmada anne baba tutumlarına ilişkin bilgiler kişisel bilgi formunda yer alan sorulardan elde edilmiştir. Gelecek çalışmalarda anne baba tutumlarına yönelik ölçeklerin kullanılması ve daha ayrıntılı bilgilerin
öğrenilmesi için nitel veri toplama tekniklerinden de faydalanılması önerilmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI OLGUNLAŞMA DÜZEYLERİ İLE
YARDIM ALMA DAVRANIŞLARIARASINDAKİ İLİŞKİLER
Münevver ÖZDEMİR1, Hikmet YAZICI1, Vildan SAKİ1
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon / Türkiye

1

Öz: Travma sonrası olgunlaşma (TSO) kavramı, olumsuz yaşam olayları ile mücadele eden bireylerin kendilik
algısında, diğer insanlarla ilişkilerinde ve
yaşam
ortaya çıkan olumlu değişiklikleri tanımlamak
Prof.
Dr.felsefesinde
Mustafa ÜNAL
Kongre
ve sonrası
Oturum
Başkanı düzeyinin profesyonel ve profesyonel
için kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar;
travma
olgunlaşma
olmayan yardım alma davranışları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasındaki ilişkileri
incelemektir. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve en az bir travmatik yaşantıya sahip 247 (Kız=170,
Erkek=77) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70’dir (Ss= 2.67). Veriler; Bilgi Toplama
Formu ve Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizi için; bağımsız t testi ve betimsel analiz
teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin %15’i yaşadıkları travmatik
olay sonrasında profesyonel bir ruh sağlığı yardımı alırken; %28.7’si profesyonel olmayan yardım kaynaklarına başvurmuştur. Kadın ve erkek öğrencilerin profesyonel (c2= .901, sd=1, p= .34) ve profesyonel olmayan
(c2=2.42, sd=1, p=.11) yardım kaynaklarını kullanma durumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma puanları profesyonel (t245=-.941, p=.347) ve profesyonel olmayan
yardım kaynaklarını (t245=1.624, p=.106) kullanıp kullanmamalarına göre farklılaşmamaktadır. Sonuç olarak;
öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Travma, Olgunlaşma, Yardım Alma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Travma sonrası olgunlaşma (TS0), olumsuz yaşam olayları ile mücadele eden bireylerde meydana gelen olumlu değişiklikleri ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır (Tedeschi ve Calhoun, 2004). Olgunlaşma;
kendilik algısı, diğer insanlarla olan ilişkiler ve yaşam felsefesi olmak üzere üç alanda ortaya çıkmaktadır
(Tedeschi ve Calhoun, 1996). TSO’nun gelişimindeki en önemli basamaklardan biri, travmatik olaya maruz
kalan bireyin kendisini bir kurbandan (victim) ziyade hayatta kalan (survivor) olarak algılamaya başlamasıdır. Bireyin kendisine güveninin artması ve incinebilirliğin farkına varması da bu süreçte rol oynamaktadır.
Yaşanan travmatik olay sonrasında diğer insanlara karşı fedakâr, empatik ve şefkatli davranışların artması da
TSO’nun gelişime katkı sağlamaktadır (Tedeschi, Tedeschi, Park ve Calhoun, 1998). Bunlara ek olarak; TSO,
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yaşamdaki önceliklerin farkına varılması, hayatın anlamını keşfetmeye dönük çabalar ve dini konulara artan
ilgi ile yakından ilişkilidir (Tedeschi ve Calhoun, 1995).
Yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek için başvurulan yardım kaynakları ikiye ayrılmaktadır. Ebeveyn ve
arkadaş gibi kişiler profesyonel olmayan yardım kaynaklarını, okul psikolojik danışmanı, psikolog, psikiyatrist gibi kişiler ise profesyonel kaynakları oluşturmaktadır (Nicholas, Oliver, Lee ve O’Brien, 2004). Yapılan
araştırmalar; travmatik olaylara maruz kalan ya da şahit olan bireylerin birçoğunun profesyonel yardım kaynaklarını kullanmadığını göstermektedir (Ghafoori, Barragan ve Palinkas, 2014; Wang ve diğ.,2007). Örneğin;
Özdemir ve Yazıcı (2018) tarafından 700 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına
göre, bu öğrencilerin yalnızca %14.5’i yaşadıkları
travmatik olay
sonrasında profesyonel düzeyde psikolojik
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
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profesyonel olmayan yardım kaynaklarını prove Oturum
fesyonel kaynaklara oranla daha fazla tercih ettikleri bilinmektedir (Cuevas, Bell ve Sabina. 2014; Stuber, Galea, Boscarino ve Schlesinger, 2006). Bunların yanında; erkeklere oranla kadınlar yaşadıkları travmatik olay
sonrasında profesyonel (Alleyne-Green, Fernandes ve Clark, 2015; Ghafoori ve diğ., 2014). ve profesyonel
olmayan yardım kaynaklarını Swickert ve Hittner (2009) daha fazla kullanmaktadırlar.
Profesyonel kişilerden alınan yardımın travma sonrası ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir
(Ehlers ve diğ.,2014; Knaevelsrud, Brand, Lange, Ruwaard ve Wagner, 2015). Bunun yanında; travmatik yaşantıya sahip bireylerin algıladıkları sosyal destek ile psikolojik uyumları arasındaki pozitif yönlü anlamlı
ilişkiyi ortaya koyan birçok araştırma yapılmıştır (Akbaş, Aydın, Dündar ve Turla, 2016; Avcı ve Doğan, 2014;
Carlson, McNutt, Choi ve Rose, 2002; .Pietrzak ve diğ., 2010). Ancak; literatür tarandığında travma sonrası
olgunlaşmanın yardım alma davranışları açısından incelendiği çok az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bu
araştırmaların sonuçları ise; travma sonrası olgunlaşma düzeyinin profesyonel (Hassija ve Turchik, 2016) ve
profesyonel olmayan yardım alma davranışları (Hasson-Ohayon ve diğ., 2016; Panjikidze, Beelmann, Martskvishvili ve Chitashvili, 2019) ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Prof. Dr.AMAÇ
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Davetli Konuşmacı
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Bu araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma
davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir.
Alt amaçlar;
1.

Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları travmatik olay sonrasında başvurdukları yardım kaynaklarını tespit
etmek

2.

Kadın ve erkeklerin yardım alma davranışları arasındaki farklılıkları incelemek

3.

Kadın ve erkeklerin TSO düzeyleri arasındaki farklılıkları tespit etmek

100

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

KAPSAM
Travmaya ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmek; travmatik olayların olumsuz sonuçlarının yanında olumlu
sonuçlarına da odaklanmayı gerektirmektedir. Ancak; travmatik olayların insan yaşamı üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğine ilişkin bakış açısının bilimsel bir nitelik kazanması oldukça yakın bir zamana dayanmaktadır. Dolayısıyla; TSO ve bununla ilişkili faktörler hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Ayrıca; travma
sonrası ruh sağlığının incelendiği araştırmalarda önemli bir değişken olan yardım alma davranışları, TSO ile
ilgili araştırmalarda göz ardı edilmiştir. Bu kapsamda; üniversite öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada; 18 olaydan oluşan travma
yaşantıları listesi kullanılmıştır. BunlarınProf.
dışında
farklı ÜNAL
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Mustafa
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YÖNTEM
Araştırma Deseni
Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen bu çalışmada, korelasyonel ve nedensel-karşılaştırmalı
yöntemler kullanılmıştır. Korelasyonel araştırmalar, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin, manipüle edilmeksizin, incelendiği çalışmalardır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012:331). Nedensel karşılaştırma araştırmalarında ise bireyler ya da gruplar arasındaki farklılıkların nedenleri veya sonuçları belirlenmeye çalışılır
(Fraenkel ve diğ., 2012:366).
Araştırma Grubu
Araştırmaya dahil edilecek bireyleri seçmek için, tesadüfî olmayan-amaçlı (nonrandom) örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme kullanılmıştır.Amaçsız ya da sistematik amaçlı örneklemenin kullanılmasının zor olduğu zamanlarda araştırmacılar uygun örnekleme yöntemini tercih etmektedirler. Uygun örnekleme;
örneklemin, kolay ulaşılabilir kişilerden oluşturulmasına dayanmaktadır (Fraenkel ve diğ., 2012:99).Bu araşProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
tırmanınKonuşmacı
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yaşantıya sahip 247 (Kız=170, Erkek=77) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70’dir (Ss=
2.67).
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Bilgi Toplama Formu: Araştırmacılar tarafından katılımcıların bazı demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, ailenin sosyo-ekonomik gelir düzeyi ve ikamet edilen yer) ve yardım alma davranışlarını
belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (TSBÖ): Tedeschi ve Calhoun (1996) tarafından geliştirilen TSBÖ; 21
maddelik, altılı Likert tipinde bir ölçektir. TSBÖ, başkalarıyla İlişkiler, Yeni Fırsatlar, Kişisel Güçlülük, Manevi Değişim ve Yaşamı Takdir Etme olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Orjinal ölçeğin toplam iç
tutarlılık katsayısı .90 iken; , alt boyutların iç tutarlılık katsayıları .67 ve .85 arasında değişmektedir (Tedeschi
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ve Calhoun, 1996). TSBÖ’ nün Türkçe uyarlama çalışması Dürü (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmış ve beş faktörlü bu yapının toplam varyansın
%67.84’ünü açıkladığı bulunmuştur.
Araştırmanın İşlem Yolu
İlk olarak; araştırmada kullanılan ölçme aracı için ölçeği Türk kültürüne uyarlayan araştırmacıdan ve yapılacak
uygulamalar için Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden izinler alınmıştır. Ölçekler, grup halinde sınıf
ortamında ve tek oturumda (ortalama 20 dakikada) uygulanmıştır. Ölçeklerin uygulanması sırasında öğrencilerin araştırmaya katılmaya gönüllü olması ve geçmişte travmatik bir olay yaşaması esas alınmıştır. KatılımProf. Dr.
Mustafa
ÜNAL bir işaretleme yapmamaları istenmiştir.
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Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Teknikleri
Araştırmanın verileri SPSS 23.00 paket programı ile analiz edilmiştir. Temel istatistiksel tekniklerle gruba ait
tanımlayıcı bilgiler ortaya konmuştur. Veri analizi için; bağımsız t testi ve Ki-Kare analiz teknikleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Öğrencilerin Yardım Kaynaklarına Başvurma Yaygınlıkları
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin %15’i yaşadıkları travmatik olay sonrasında profesyonel
bir ruh sağlığı yardımı alırken; %28.7’si profesyonel olmayan yardım kaynaklarına başvurmuştur.
Tablo 1. Öğrencilerin Yardım Kaynaklarına Başvurma Yaygınlıkları
n
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Travma Yaşantısına Sahip Kadın ve Erkeklerin Yardım Alma Davranışları Arasındaki Farklılıklar
Travma yaşantısına sahip kadın ve erkeklerin yardım alma davranışları arasındaki farklılıkları incelemek için
yapılan Ki Kare analizi sonuçları Tablo 2’ de özetlenmiştir. Buna göre; travma yaşantısına sahip öğrencilerin
profesyonel (c2= .901, sd= 1, p= .34) ve profesyonel olmayan (c2=2.42, sd=1, p=.11) yardım kaynaklarını kullanıp kullanmamaları cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşmamaktadır.
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Tablo 2. Travma Yaşantısına Sahip Kadın ve Erkeklerin Yardım Alma Davranışları Arasındaki Farklılıklar
Cinsiyet
Gruplar

Kız

Erkek

Toplam

c2

sd

p

Profesyonel
Kişilerden

Yardım Alan

23

14

37

.901

1

.34

Yardım Almayan
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1
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Kadın ve Erkeklerin TSO Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar
Öğrencilerin TSO düzeylerinde cinsiyet değişkenine bağlı anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek
amacıyla yapılan bağımsız t testi sonucu Tablo 3’te özetlenmektedir. Buna göre; kadın ve erkelerin TSO puanları arasında anlamlı dayalı anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t245=.53, p=.59).
Tablo 3. Kadın ve Erkeklerin TSO Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar
N

Ort.

Ss.

t

Sd

p

Kadın

170

57.8

21.76

.53

245

.59

Erkek

77

56.1

22.63

Öğrencilerin TSO Düzeylerinde Yardım Alma Davranışlarına Dayalı Farklılıklar
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ğımsız t testi sonucu Tablo 4’te özetlenmektedir. Buna göre; öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma puanları
profesyonel (t245=-.941, p=.347) ve profesyonel olmayan yardım kaynaklarını (t245=1.624, p=.106) kullanıp
kullanmamalarına göre farklılaşmamaktadır.
Tablo 4. Öğrencilerin TSO Düzeylerinde Yardım Alma Davranışlarına Dayalı Farklılıklar

Profesyonel
Kişilerden
Prof. Olmayan
Kişilerden

N

Ort.

Ss

t

Sd

p

Yardım Alan

37

54.16

22.43

-.941

245

.347

Yardım Almayan

210

57.85

21.94

Yardım Alan

71

60.87

19.48

1.62

245

.106

Yardım Almayan

176

55.86

22.84
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmadan elde edilen sonuca göre; öğrencilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları travmatik olay sonrasında
profesyonel düzeyde psikolojik bir yardım almamışlardır. Literatür tarandığında; benzer araştırma bulgularına
rastlamak mümkündür (Ghafoori ve diğ., 2014; Wang ve diğ.,2007). Örneğin; Youstin ve Siddique (2019)
tarafından şiddet mağduru bireyler üzerinde yapılan çalışmada bu bireylerin yalnızca %23’ünün profesyonel
düzeyde psikolojik bir yardım aldığı kaydedilmiştir.
Bu araştırmada; travma sonrası profesyonel olmayan yardım kaynaklarının kullanım sıklığı %28.7 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu ile uyumlu olarak;
Halcon
diğerleriÜNAL
(2004) tarafından 18-25 yaş arası 338 mülteci
Prof.
Dr. ve
Mustafa
üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna Kongre
göre; bu ve
bireylerin
%27.8’i
olumsuz duyguları ile başa çıkmak için bir
Oturum
Başkanı
arkadaşları ile konuşmayı tercih etmişlerdir. Bir başka çalışmada ise; İsrail’ de gerçekleşen terör eylemlerine
maruz kalan ya da şahit olan bireylerin en sık kullandıkları başa çıkma yönteminin sosyal desteğe başvurmak
olduğu rapor edilmiştir (Bleich, Gelkopf ve Solomon, 2003).
Bu çalışmada; travma yaşantısına sahip kadın ve erkeklerin profesyonel yardım kaynaklarına başvurma sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak; literatür tarandığında, erkeklere oranla kadınların
yaşadıkları travmatik olay sonrasında daha fazla profesyonel psikolojik destek aldıkları görülmektedir (Alleyne-Green ve diğ., 2015; Ghafoori ve diğ., 2014). Bu çalışmada; travma sonrası profesyonel yardım kaynaklarının kullanımında cinsiyete dayalı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu bulgudan farklı olarak Swickert ve Hittner
(2009) erkeklere göre kadınların sosyal desteğe daha fazla başvurduklarını bildirmişlerdir.
Bu çalışmaya katılan öğrencilerin TSO düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmamaktadır. Ancak; literatür tarandığında TSO düzeyi ile kadın olmak arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (Hungerbuehler, Vollrath ve Landolt, 2011; Kesimci, Göral ve Gençöz, 2005). Bu araştırmadan elde
edilen sonuca göre; öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma puanları profesyonel ve profesyonel olmayan
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yardım kaynaklarını
göre Konuşmacı
farklılaşmamaktadır. Ancak; yapılan Davetli
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Konuşmacı kullanıp kullanmamalarına
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sonrası olgunlaşma düzeyinin profesyonel (Hassija ve Turchik, 2016) ve profesyonel olmayan yardım alma
davranışları (Hasson-Ohayon ve diğ., 2016; Panjikidze, Beelmann, Martskvishvili ve Chitashvili, 2019) ile
ilişkili olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin yaşadıkları travmatik olay sonrasında
profesyonel ve profesyonel olmayan yardım kaynaklarına başvurma oranları oldukça düşüktür. Bunun yanında; öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada; profesyonel ve profesyonel olmayan yardım kaynaklarından alınan
desteğin etkililiğine ilişkin bir inceleme yapılmamıştır. TSO ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalarda,
alınan yardımın niteliğinin de araştırmaya dahil edilmesi bulgularının güvenirliğini arttıracaktır.
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AĞLAMA DAVRANIŞI VE ALEKSİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Vildan SAKİ1, Hikmet YAZICI1, Münevver ÖZDEMİR1
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon / Türkiye

1

Öz: Bu araştırmanın amacı ağlama davranışı ile aleksitimi arasındaki ilişkileri incelemektir. Bununla birlikte
katılımcılara ait bazı sosyodemografik bilgilerin aleksitimi ile ilişkileri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel yöntemli araştırmanın örneklem grubu Trabzon Üniversitesi lisans ve lisans üstü programlarında öğrenim gören
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oluşmaktadır.
Kongre
ve Oturum
BaşkanıAraştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile toplanmıştır. Kişisel Bilgi
Toplama Formu’nda katılımcılara ilişkin demografik verilerin yanı sıra katılımcıların ağlama davranışlarına
ilişkin bazı sorulara yer verilmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların yarısının ara sıra ve büyük çoğunluğunun en çok olumsuz duygular hissettiğinde ağladığını göstermiştir. Katılımcıların yarısı son bir hafta içinde
ağladığını bildirmiştir. Katılımcıların %23.2’si çoğunlukla, %48.8’i ara sıra ağlama davranışını engellemeye çalışmakta; büyük çoğunluğu başkalarının kendisini ağlarken görmelerini istememektedir. Katılımcıların
aleksitimi toplam puanları ağlama davranışlarını engelleme ve başkalarının yanında ağlama tercihlerine göre
anlamlı derecede farklılaşmamıştır. Sıklıkla ağladığını bildiren katılımcılar ara sıra ağlayanlara göre anlamlı
derecede yüksek aleksitimi puanlarına sahiplerdir. Katılımcıların aleksitimi puanları cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken, eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte, evli bireylerin aleksitimi puanları, ilişkisi olan ve olmayan bireylerden anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Son olarak psikolojik
yardım almakta olan bireylerin aleksitimi puanlarının yardım almayanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları bireylerin ağlama davranışına genellikle olumsuz anlamlar yüklediklerini ve ağlama sıklığının yüksek aleksitimi düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Olumsuz duygulanımı ve
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Anahtar Kelimeler: Duyguların İfadesi, Duygu Düzenleme, Ağlama, Aleksitimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
İnsan doğasının bir parçası olan duygular; kişiler arası ilişkilerde ve eylemde bulunmak için karar vermede
önemli role sahiptir. Duygulara kulak verme ve duygulardan yararlanma duygusal zeka ile ilişkilendirilmektedir. Duygularını düzenleyebilme, diğerlerine empatik yaklaşabilme, olumsuz durumlarla karşılaştığında kontrolünü kaybetmeme ve gerektiğinde dürtülerle başedip doyumu erteleyebilme gelişmiş bir duygusal zekaya
işaret etmektedir (Goleman, 2018: 62). Araştırmalar duygusal zekanın aleksitimi ile negatif ilişkisi olduğunu
göstermektedir (Lonsdale, 2018; Parker, Taylor ve Bagby, 2001; Schutte ve diğ., 1998). Aleksitimik bireyler
duygu dünyalarına yönelik farkındalıkları olmayan, dolayısıyla hissettikleri duyguları anlamlandıramayan ve
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bu duyguların oluşturduğu gerilimden kaçınmaya çalışan kişilerdir (Goleman, 2018: 83). Bir grup uzman,
aleksitimik bireyleri bir aleksitimi ölçeğindeki ifadelerden en çok; “kişilerarası ilişkilerinde mesafeli olma”,
“bireyden bireye değişmeksizin herkesle tekdüze bir iletişimde bulunma”, “kendisini ve diğerlerini toplumsal
baskı ve olması gereken/doğru olan gibi basmakalıp yöntemlerle yargılama”, “stres verici durumlarla baş etmede zorlanılan, güçsüz bir egoya sahip olma” ve “bedensel semptomlar olarak dışarıya yansıyan kaygı” ile
karakterize etmişlerdir (Haviland ve Reise, 1996). Aleksitimik bireylerin kişiler arası ilişkilerinde insanlara
karşı mesafeli ve özgüvensiz (nonassertive) olduklarını gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır (Spitzer,
Siebel Jürges, Barnow, Grabe ve Freyberger, 2005; Vanheule, Desmet, Meganck ve Bogaerts, 2006).
Aleksitiminin gelişiminde erken yaşlardan
itibaren
edinilen ÜNAL
bazı öğrenme yaşantıları etkili olabilmektedir.
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Çocukluğundan itibaren duygularını göstermenin
dışOturum
çevre tarafından
Kongre ve
Başkanı nasıl yorumlanacağı hakkında olumsuz
şemalar edinen bir birey, ileri yaşlarda duygularını saklama eğiliminde olabilmekte, duygularıyla ilgili öz farkındalığı olmaması sebebiyle yaşadığı huzursuzluğu bedensel bir problem olarak algılayabilmektedir (Koçak,
2002). Bu bağlamda ağlama davranışına bakış açısının ve ağlama sıklığının aleksitimi ile ilişkili olabileceği
düşünülmektedir.
Ağlama davranışı fiziksel bir acı ya da olumsuz bir durum sebebiyle ortaya çıkabileceği gibi, olumlu durumlara verilen mutluluk tepkisi olarak da meydana gelebilmektedir. Rottenberg, Bylsma, Wolvin ve Vingerhoets’a
göre (2008) empatik bireyler olumlu ya da olumsuz durumlarda ağlamaya daha fazla eğilimliyken, aleksitimik
bireylerde bu durum tam tersinedir ve ağlamanın ardından duygudurumda olumlu bir değişim hissedilmemektedir. Koçak (2002) aleksitimik bireylerin nadiren ağlamakla birlikte bazı olumsuz duyguları yoğun ağlama
davranışı ile açığa vurduklarını belirtmiştir. Bu bilgiler aleksitimik bireylerin duygusal farkındalıktan yoksun
olmaları sebebiyle duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edemediklerini ve içlerinde biriken rahatsızlık durumunu yine duygusal farkındalıktan uzak bir ağlama davranışı ile dışa vurduklarını göstermektedir. Bu nedenle
ağlama davranışı ve aleksitimi arasındaki olası ilişkileri inceleme önemli görünmektedir. Bununla birlikte
literatürde ağlama davranışının genellikle yeni doğanlar üzerine yapıldığı (ör. Fuamenya, Robb ve Wermke,
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olduğu görülmektedir. Oysa ağlamanın taşıdığı anlamları, birey üzerinde bıraktığı etkiyi ve ağlarken dış çevreye verilen mesajları araştırmanın insan psikolojisini daha iyi anlayabilmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmanın temel amacı ağlama davranışı ile aleksitimi arsındaki ilişkileri incelemektir. Bununla birlikte
çalışmada; bireylerin ağlama sıklıkları, daha çok hangi durumlarda ağladıkları, en son ne zaman ağladıkları,
ağlama davranışına yönelik tutumları ve bazı demografik değişkenlere göre aleksitimi düzeylerindeki farklılaşmalar incelenmektedir.
KAPSAM
Ağlama davranışı duyguların bilinçli ya da bilinçsiz dışavurumunda bir araç olmaktadır. Ağlamaya ilişkin
bireysel algılamalar ve öğrenme yaşantıları bu davranışın sergilenmesinde bazı farklılıklara neden olabilmek-
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tedir. Aleksitimi ise duyguları tanımlayamama ve duygusal farkındalıktan yoksun olma şeklinde ifade edilen
bir problem durumudur. Literatür taraması aleksitimik bireylerin ağlama sıklıklarının aleksitimi düzeyi düşük
bireylerden farklılaştığını göstermektedir. Ancak aleksitimi düzeyi yüksek bireylerin ağlamaya yönelik tutum
ve davranışlarını ayrıntılı inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte literatürde ağlama davranışına atfedilen anlamlar üzerine yapılan araştırmaların son derece kısıtlı olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada ağlama davranışı ile ilgili nicel veri ortaya koyma ve aleksitimik bireylerin sosyodemografik
özellikleri ile ağlamaya ilişkin davranış örüntülerini inceleme hedeflenmektedir.
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gerçekleştirilmiştir. Korelasyonel araştırma iki ya da daha fazla değişken arasındaki olası ilişkileri; nedensel
karşılaştırma araştırması ise kesin bir neden-sonuç ilişkisi vermeksizin gruplar arasındaki farklılıkları belirlemede yapılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014: 15-16). Araştırmanın
örneklem grubu Trabzon Üniversitesi’nin çeşitli programlarında öğrenim gören 371 öğrenciden (Kadın=263,
Erkek=107, LGBTİ+=1) oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 21.99 (Ss=4.09) olup %80.3’ü (N=298)
lisans, %19.7’Sİ (N=73) lisans üstü öğrencisidir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu (KBF) ile Bagby, Parker ve Taylor (1994a, 1994b) tarafından geliştirilen ve Güleç ve diğerleri (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20) ile toplanmıştır. KBF, katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve
ağlama ile ilgili düşünce ve davranışlarına ilişkin maddeler içermektedir. TAS-20 (Bagby, Parker ve Taylor,
1994a, 1994b) beşli likert tipinde 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin duyguları tanımada güçlük, duyguları
ifade etmede güçlük ve dışa dönük düşünce olmak üzere üç alt boyutu vardır. Ölçekten alınan toplam puanların
yükselmesi, aleksitimi düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasında (Güleç
ve diğ., 2009) Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları; birinci faktör için .80, ikinci için .57, üçüncü için .63 ve
toplam puan için .78 olarak hesaplanmıştır. Ölçek uygulamasından önce gerekli izinler alınmış ve formlar sınıf
ortamında gönüllü öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Ölçek verileri SPSS 23.0 paket programında; tanımProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Dr.analiz
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Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

BULGULAR
Katılımcıların ağlama örüntüleri ve ağlamaya yönelik tutumları Tablo 1’de gösterilmektedir. Katılımcıların
%19.6’sı (n=73) sıklıkla, %49.6’sı (n=184) ara sıra ağladıklarını bildirmişlerdir. Katılımcılar en çok (%84.6,
n=314) olumsuz duygular hissettiklerinde ağlamaktadırlar. Katılımcıların yarısı (%50.7, n=188) son bir hafta
içinde, %25.1’i (n=93) son bir/birkaç ay içinde ağladıklarını belirtirken %24.3’ü (n=90) en son ne zaman ağladığını hatırlamamaktadır. Katılımcıların %23.2’si (n=86) ağlama davranışını çoğunlukla, %48.8’i (n=181)
bazen engellemekte; %28’i (n=104) ise engellememektedir. Bununla birlikte katılımcıların büyük çoğunluğu
(%74.9, n=278) başkalarının onu ağlarken görmelerini istemediğini bildirmişlerdir.
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Tablo 1. Ağlama ile İlgili Betimsel İstatistikler
Değişken

Ağlama Sıklıkları

En Çok Ağladıkları Durumlar

En Son Ağladıkları Zaman

Değişken
Ağlama Davranışını
Engellemeye Yönelik Tutumları
Başkalarının Yanında Ağlama
Tercihleri
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Kategori

n

%

Nadiren ağlarım

114

30.8

Ara sıra ağlarım

184

49.6

Sıklıkla ağlarım

73

19.6

Olumsuz duygular hissettiğimde

314

84.6

Olumlu duygular hissettiğimde
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Fiziksel ve
olarak
canımBaşkanı
acıdığında
Kongre
Oturum

17

4.6

12

3.2

Diğer

28

7.5

Geçtiğimiz hafta içinde

188

50.7

Son bir/birkaç ay içinde

93

25.1

Hatırlamıyorum

90

24.3

Kategori

n

%

Çoğunlukla engellerim

86

23.2

Bazen engellerim

181

48.8

Engellemem

104

28

Başkalarının beni ağlarken görmelerini istemem

278

74.9

Başkalarının yanında ağlamak benim için sorun
93
25.1
değildir
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Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
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Katılımcıların cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine ve başkalarının yanında ağlama ile ilgili tercihlerine göre
aleksitimi toplam puanları arasındaki farklılıklar Bağımsız t testi ile analiz edilmiş ve Tablo 2’de özetlenmiştir.
LGBTİ+ grubu yalnızca 1 (%0.3) kişiden oluştuğu için cinsiyet ile ilgili analize dahil edilememiştir. Tablo
2’ye göre katılımcıların aleksitimi puanları cinsiyetlerine (t(368)=-.99, p>.05) ve başkalarının yanında ağlama
tercihlerine (t(369)=1.20, p>.05) göre anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. Ancak eğitim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadırlar (t(369)=4.68, p<.01). Lisans üstü öğrencilerinin aleksitimi toplam puanları
(Ort=46.70, Ss=9.53) lisans düzeyindeki öğrencilerden (Ort=52.33, Ss=9.13) anlamlı düzeyde düşük çıkmıştır.
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Tablo 2. Aleksitimi Toplam Puanları ile İlgili Bağımsız t Testi Sonuçları

Cinsiyete Göre
Eğitim Düzeyine Göre
Başkalarının Yanında
Ağlama Tercihlerine
Göre

N

Ort.

Ss

Kadın

263

50.91

9.64

Erkek

107

51.99

9.08

Lisans

298

52.33

9.13

Lisans üstü

73

46.70

9.53

Başkalarının beni ağlarken
51.56
Prof. Dr. Mustafa278
ÜNAL
görmelerini istemem

9.44

Başkalarının yanında ağlamak
benim için sorun değildir

9.55

Kongre ve Oturum Başkanı

93

50.20

t

p

-.99

.32

4.68

.000***

1.20

.23

d

.59

***p<.001
Katılımcıların ilişki durumlarına, ağlama sıklıklarına ve ağlama davranışını engelleme tercihlerine göre aleksitimi düzeyleri arasındaki farklılıklar Tek Yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiş ve Tablo 3’te özetlenmiştir.
Katılımcıların aleksitimi düzeyleri ilişki durumlarına (F(368;2)=5.26, p<.01) ve ağlama sıklıklarına (F368;2=6.40,
p<.01) göre anlamlı düzeyde farklılaşırken ağlama davranışını engelleme tercihlerine (F368;2=.90, p>.05) göre
anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Bonferroni testi yapılmıştır. Buna göre evli katılımcıların (Ort=45.23, Ss=9.07) aleksitimi düzeyleri ilişkisi olmayan
(Ort=51.94, Ss=8.95) ve evli olmayıp ilişkisi olan katılımcılardan (Ort=50.91, Ss=10.21); ara sıra ağlayan katılımcıların (Ort=49.93, Ss=9.54) aleksitimi düzeyleri ise sıklıkla ağlayanlardan (Ort=54.55, Ss=9.78) anlamlı
düzeyde düşük çıkmıştır.
Tablo 3. Aleksitimi Toplam Puanları ile İlgili Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları
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İlişki Durumuna
Göre
Ağlama Sıklıklarına
Göre
Ağlama Davranışını
Engelleme
Durumlarına Göre

Davetli Konuşmacı

KT

sd

KO

F

Gruplar arası

922.28

2

461.14

Grup içi

32258.17

368

87.66

Toplam

33180.43

370

Gruplar arası

1115.14

2

557.57

Grup içi

32065.30

368

87.13

Toplam

33180.43

370

Gruplar arası

160.59

2

80.29

Grup içi

33019.85

368

89.73

Toplam

33180.43

370

Davetli Konuşmacı

p

η2

5.26

.006**

.023

6.40

.002**

.034

.90

.41

**p<.01
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Katılımcıların psikolojik yardım alıp almamalarına göre aleksitimi toplam puanları arasındaki farklılıklar,
yardım alan katılımcıların almayanlara oranla sayıca az olmaları nedeniyle, Mann Whitney U testi ile analiz
edilmiştir. Tablo 4’e göre psikolojik yardım almakta olan ve almayan katılımcıların aleksitimi toplam puanları
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (U=1422.50, p<.05). Psikolojik yardım almakta olan bireylerin aleksitimi
toplam puanlarının medyan değeri (Medyan=58, Ranj=29) almayanların (Medyan=50, Ranj=50) medyan değerinden yüksektir.
Tablo 4. Psikolojik Yardım Almaya Göre Aleksitimi Toplam Puanları Arasındaki Farklılıklar

Alıyorum

N Prof. Dr. Sıra
Ort. ÜNAL
Sıra Top.
Mustafa
Oturum Başkanı
13Kongre ve255.58
3322.50

Almıyorum

358

183.47

U

Z

p

1422.50

-2.38

.017*

65683.50

*p<.05
SONUÇ
Ağlama davranışının daha çok olumsuz duygularla ilişkilendirildiği bu araştırmadan elde edilen bulgular literatürle paralellik göstermektedir (Bylsma, Vingerhoets ve Rottenberg, 2008; Santiago-Menendez ve Campbell,
2013, Sung ve diğ., 2009). Katılımcıların yarısı önceki hafta içinde, her beşinden biri ise sıklıkla ağladığını bildirmiştir. Otuz ülkeyi kapsayan bir araştırmada Türkiye; son dört hafta içinde ortalama 3.6 kez ağlama oranı ile
genç yetişkin kadınların en fazla ağladığı ülkelerden biri iken, ortalama 1.1 kez ağlayan erkekler, diğer ülkelerin örneklemlerinden belirgin düzeyde farklılaşmamışlardır (Becht ve Vingerhoets, 2002). Katılımcıların üçte
biri ağlama davranışını engellemezken diğerleri bazen ya da çoğunlukla engellemeye çalışmaktadır. Bununla
birlikte katılımcıların büyük çoğunluğu insanların kendisini ağlarken görmelerini istememektedir. Bylsma ve
bireylerin
en çok yalnızken
ağladıklarını;
partnerinin, ailesinin ve yakın arkadaşlarının
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Kutluk(2008)
Kağan
SÜMER
Prof.
Dr. Gülsenbunu
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
yanındaKonuşmacı
ağlamanın takip ettiğini tespit etmişlerdir.
bulgular bireylerin ağlama davranışına
bazı
Davetli
Davetli Bu
Konuşmacı
Davetliyönelik
Konuşmacı
olumsuz düşünceleri olduğunu ve bu davranışı deneyimlerken ancak kendilerine en yakın gördükleri kişilerin
yanlarında olmalarını istediklerini göstermektedir.
Araştırma bulguları aleksitimi düzeyinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermiştir. Levant, Hall, Williams ve Hasan (2009) aleksitiminin hangi cinsiyette daha yaygın olduğunu araştırmak amacıyla
psikiyatrik tanısı olan ve olmayan katılımcılardan oluşan ve 42 araştırmayı ele alan metaanaliz araştırması yapmışlardır. Araştırma sonucu erkeklerin daha aleksitimik olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte aleksitiminin cinsiyete göre farklılaşmadığı (ör. Martínez-Sánchez, Ato-García ve Ortiz-Soria, 2003) ve kadınlarda daha
yüksek düzeyde (ör. Grabe ve diğ., 2008; Taycan, Özdemir ve Erdoğan Taycan, 2017) olduğu bulunan araştırmalar da vardır. Erkeklerin aleksitimik özellikleri daha fazla göstermelerinde; duyguları ifade etme ve ilişkili
beceriler konusunda toplum tarafından pekiştirilen öğrenme yaşantılarının etkili olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmada lisans üstü eğitim düzeyindeki katılımcıların lisans düzeyindekilere göre daha az aleksitimik özellikler gösterdikleri görülmüştür. Honkalampi, Hintikka, Saarinen, Lehtonen ve Viinamäki de (2000) benzer
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şekilde eğitim düzeyi 12 yılın altındaki bireylerin aleksitimi düzeylerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.
Taycan, Özdemir ve Erdoğan Taycan (2017) ise aleksitimik olan ve olmayan depresyon hastalarını inceledikleri araştırmada, eğitim alınan yıl sayısına göre anlamlı bir farklılık gözlemlememişlerdir. Ancak depresyon
ve aleksitimi arasındaki ilişki (Berthoz, Consoli, Perez-Diaz ve Jouvent, 1999; Duddu, Isaac ve Chaturvedi,
2003) dikkate alındığında, aleksimi puanlarındaki farklılaşmalarda depresyonun diğer faktörlere göre daha ön
plana çıkacağı düşünülmektedir. van Middendorp ve diğerleri (2005); duygu düzenleme alt boyutlarından duyguları tanımlama ve ifade etmede zorlanma anlamına gelen belirsizlik (ambiguity) ile eğitim düzeyi arasında
olumsuz ilişki bulmuşlardır. Dolayısıyla yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin entelektüel gelişimle birlikte
duygusal farkındalıklarının ve duygu düzenleme becerilerinin gelişebileceği söylenebilir. Bir diğer bulgu evli
Dr.
Mustafa
ÜNAL anlamlı düzeyde düşük olmasıdır. Bazı
bireylerin aleksitimi düzeylerinin ilişkisiProf.
olan ve
olmayan
bireylerden
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araştırmalarda aleksitimi düzeyi medeni duruma göre farklılaşmamaktadır (Honkalampi, Hintikka, Saarinen,
Lehtonen ve Viinamäki, 2000; Taycan, Özdemir ve Erdoğan Taycan, 2017). Aleksitimik bireylerin daha az
sosyal destek algıladıkları (Lumley, Ovies, Stettner, Wehmer ve Lakey, 1996) düşünüldüğünde, evli bireylerin
eşlerinden aldıkları desteğin aleksitimik belirtileri daha az göstermeleri üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
Ağlama ile ilişkisi incelendiğinde aleksitimi; başkalarının yanında ağlamayla ilgili düşüncelere ve ağlamayı
engellemeye yönelik tutumlara göre farklılaşmamaktadır. Ancak literatürün (Koçak, 2002; Rottenberg ve diğ.,
2008) aksine sıklıkla ağlayan bireylerin daha aleksitimik oldukları sonucuna varılmıştır. Aleksitimik bireylerin
duygu düzenlemelerinde; duyguların farkında olma ve gerektiğinde akılcı bir yaklaşımla onları kontrol altına
alma yerine, duygusal farkındalıktan yoksun bir bastırma mekanizması bulunmaktadır (van Middendorp ve
diğ., 2005). Dolayısıyla aleksitimi düzeyi daha yüksek bireylerin daha fazla ağlamaları; duyguları tanıyamamaktan ve sağlıklı bir şekilde ifade edememekten kaynaklanan bilinçsiz bir gerilimin dışavurumu olarak açıklanabilir. Bu nedenle veya sağlıklı ilişkiler kuramama nedeniyle oluşabilecek problemler, aleksitimi düzeyi
yüksek bireylerin psikolojik yardıma daha fazla başvurmaları bulgusunu da desteklemektedir.
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rın yarısının önceki hafta içinde, her beşinden birinin ise sıklıkla ağladığını bildirmiş olması genç yetişkinler
için bir risk faktörüdür. Ayrıca çoğunun ağlama davranışını engellemeye çalışması ve insanların kendisini
ağlarken görmelerini istememesi, ağlama davranışına olumsuz anlamlar yüklediklerini göstermektedir. Son
olarak ilişkisi olmayan, eğitim düzeyi görece düşük, sıklıkla ağlayan ve psikolojik yardım alan bireylerin
aleksitimik özelliklere daha çok sahip oldukları görülmüştür. Araştırma; örneklemin yalnızca eğitim düzeyi
yüksek bireylerden oluşması ve ağlama davranışına yönelik tutumların detaylı bir şekilde ölçülebileceği bir
ölçek bulunmaması sebebiyle sınırlıdır.
Bu araştırma duygusal farkındalığın ve duyguları ifade edebilme becerilerinin bireyin ruh sağlığı üzerindeki
etkilerini göstermiştir. Toplumun geleceği olan genç yetişkinlerin ruh sağlıklarını koruyabilmeleri ve yaşam
doyumlarını arttırabilmeleri için küçük yaşlardan itibaren onları ve ailelerini kapsayan çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir. Bireylerin duygularını düzenleyebilme ve ifade edebilmelerine, duygusal farkındalıklarını
arttırmalarına ve sağlıklı kişiler arası ilişkiler sürdürebilmelerine katkıda bulunacak araştırma ve uygulamalar
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aleksitimik tutum ve davranışları daha az sergilemelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte yetişkin ağlama
davranışının kültürel arka planı hakkında yapılacak çalışmalar literatüre ve ruh sağlığı çalışanlarına katkıda
bulunabilir.
KAYNAKÇA
Bagby, R.M., Parker, J.D.A., Taylor, G.J., (1994a). The Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale-I Item Selection and Cross Validation of the Factor Structure. J Psychosom Res, 38: 23-32.
Bagby, R.M., Parker, J.D.A., Taylor, G.J., (1994b). The Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale-II Convergent, Discriminant, and Concurrent Prof.
Validity.
Res, 38: 33-40.
Dr.J Psychosom
Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Becht, M.C., Vingerhoets, A.J.J.M., (2002). Crying and Mood Change: A Cross-Cultural Study. Cognition &
Emotion, 16 (1): 87-101.
Berthoz, S., Consoli, S., Perez Diaz, F., Jouvent, R., (1999). Alexithymia and Anxiety: Compounded Relationships? A Psychometric Study. European Psychiatry, 14: 372-378.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Bylsma, L.M., Vingerhoets, A.J.J.M., Rottenberg, J., (2008). When is Crying Cathartic? An International
Study. Journal of Social and Clinical Psychology, 27 (10): 1165-1187.
Duddu, V., Isaac, M.K., Chaturvedi, S.K., (2003). Alexithymia in Somatoform and Depressive Disorders. Journal of Psychosomatic Research, 54: 435-438.
Fuamenya, N.A., Robb, M.P., Wermke, K., (2015). Noisy but Effective: Crying Across the First 3 Months of
Life. Journal of Voice, 29 (3): 281–286.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Goleman, D., (2018). Duygusal Zeka: Neden IQ’dan Önemlidir? (48. Baskı). İstanbul: Varlık
Yayınları.
Grabe, H.J., Frommer, J., Ankerhold, A., Ulrich, C., Gröger, R., Franke, G.H., ..., Spitzer, C., (2008). Alexithymia and Outcome in Psychotherapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 77: 189-194.
Güleç, H., Köse, S., Güleç, M., Çitak, S., Evren, C., Borckardt, J., Sayar, K., (2009). Reliability and Factorial
Validity of the Turkish Version of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Bulletin of Clinical
Psychopharmacology, 19: 214-220.
Haviland, M.G., Reise, S.P., (1996). A California Q-Set Alexithymia Prototype and Its relationship to EgoControl and Ego-Resiliency. Journal of Psychosomatic Research, 41 (6): 597-608.
James Roberts, I.S., Conroy, S., Wilsher, K., (1995). Clinical, Developmental and Social Aspects of Infant
Crying and Colic. Early Development and Parenting, 4 (4): 177–189.

114

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Koçak, R., (2002). Aleksitimi: Kuramsal Çerçeve Tedavi Yaklaşımları ve İlgili Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2): 183-212.
Levant, R.F., Hall, R.J., Williams, C.M., Hasan, N.T., (2009). Gender Differences in Alexithymia. Psychology
of Men & Masculinity, 10 (3): 190-203.
Lonsdale, A.J., (2018). Emotional Intelligence, Alexithymia, Stress, and People’s Reasons for Listening to
Music. Psychology of Music. https://doi.org/10.1177/0305735618778126
Lumley, M.A., Ovies, T., Stettner, L., Wehmer, F., Lakey, B., (1996). Alexithymia, Social Support and Health
Problems. Journal of PsychosomaticProf.
Research,
41 (6): 519-530.
Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Martínez Sánchez, F., Ato García, M., Ortiz Soria, B., (2003). Alexithymia—State or Trait? The Spanish Journal of Psychology, 6 (1): 51-59.
Parker, J.D., Taylor, G.J., Bagby, R.M., (2001). The Relationship Between Emotional Intelligence and Alexithymia. Personality and Individual Differences, 30 (1): 107–115.
Rottenberg, J., Bylsma, L.M., Wolvin, V., Vingerhoets, A.J.J.M., (2008). Tears of Sorrow, Tears of Joy: An
Individual Differences Approach to Crying in Dutch Females. Personality and Individual Differences, 45
(5): 367–372.
Santiago Menendez, M., Campbell, A., (2013). Sadness and Anger: Boys, Girls, and Crying in Adolescence.
Psychology of Men and Masculinity, 14 (4): 400-410.
Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L., (1998). Development and Validation of A Measure of Emotional Intelligence. Personality and Individual Differences,
25 (2): 167–177.
Prof. Dr.Spitzer,
Kutluk
SÜMER
Dr.
Gülsen
DEMİR
Prof. Dr.
BOZKURT
C.,Kağan
Siebel Jürges,
U., Barnow, S.,Prof.
Grabe,
H.J.,
Freyberger,
H.J., (2005). Alexithymia
andVeysel
Interpersonal
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 74 (4): 240–246.
Sung, A.D., Collins, M.E., Smith, A.K., Sanders, A.M., Quinn, M.A., Block, S.D., Arnold, R.M., (2009).
Crying: Experiences and Attitudes of Third-Year Medical Students and Interns. Teaching and Learning in
Medicine, 21 (3): 180-187.
Taycan, O., Özdemir, A., Erdoğan Taycan, S., (2017). Depresyon Hastalarında Aleksitimi ve Bedenselleştirme:
Belirtileri Bedensel Nedenlere Bağlama Biçiminin Rolü. Noro-Psikyatri Arsivi, 54 (2): 99-104.
Vanheule, S., Desmet, M., Meganck, R., Bogaerts, S., (2006). Alexithymia and Interpersonal Problems. Journal of Clinical Psychology, 63 (1): 109–117.
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Hox, J.J., Vingerhoets, A.J.J.M., van Doornen, L.J.P., Bijlsma,
J.J., (2005). Styles of Emotion Regulation and Their Associations with Perceived Health in Patients with
Rheumatoid Arthritis. Annals of Behavioral Medicine, 30 (1): 44-53.
115

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

LOHUSAYA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Hazal AKSU1,Ümran SEVİL2
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

1-2

Öz: Giriş: Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte gebelik, doğum ve doğum
sonu dönemde yaşanmakta olan sağlık sorunları nedeniyle birçok anne ve bebek yaşamını kaybetmektedir.
Ülkemizde de yaşanan öncelikli sorunlardan
durum ana
çocuk sağlığı sorunları olarak adlandırılmakProf.biri
Dr.buMustafa
ÜNAL
tadır. Kadının ve çocuğunun hayatında önemli
sahip olan
bu dönemlerin sağlıklı geçirilmesi, yaşamın
Kongrebirveyere
Oturum
Başkanı
sonraki dönemlerinin de sağlıklı sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Türk halk kültüründe yeni doğum yapmış
kadına “lohusa” denmektedir. Çeşitli sosyo-kültürel yapılarda değişiklik gösteren lohusalık dönemi genellikle
kırk gün olarak kabul edilir. Lohusalık dönemi, kadının ve bebeğin hastalıklara karşı savunmasız kaldığı ve
korunması gereken bir dönem olarak algılanır. Bu dönem anne ve bebek için özel bir dönem olup her kültürde
farklı uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı zararlı uygulamalar olup, lohusanın sağlığını
tehdit ederniteliktedir.Bu nedenle doğum sonu geleneksel uygulamaların ve bu uygulamaları etkileyen faktörlerin bilinmesi, sağlık profesyonellerinin ve çalışanlarının hizmet sunduğu toplumu tanıması, etkin sağlık hizmeti vermesi, anne ve bebeklerin sağlığının korunması ve geliştirmesi için oldukça önemlidir. Sonuç: Doğum
sonu dönemdeki kadın ve yakınına bakım verecek olan sağlık profesyonelleri bireyleri bütüncül olarak değerlendirirken onların inandıkları ve yaptıkları geleneksel uygulamaları da ortaya koyacak şekilde geniş çaplı
veri toplaması, yapılan bu uygulamaların sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmesi ve bireyi bilgilendirmesi
oldukça önemlidir. Bu makalede lohusalık dönemde yapılan geleneksel uygulamalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lohusa, Lohusalık, Geleneksel Uygulamalar, Doğum Sonu, Postpartum Dönem
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GİRİŞ
Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde
yaşanan sağlık sorunları nedeniyle birçok anne ve bebek yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde de yaşanan öncelikli sorunlardan biri bu durum ana çocuk sağlığı sorunları olarak adlandırılmaktadır (Çakırer,Çalışkan,2010).
Kadının ve çocuğunun hayatında önemli bir yere sahip olan bu dönemlerin sağlıklı geçirilmesi, yaşamın sonraki dönemlerinin de sağlıklı sürdürülebilmesini sağlamaktadır (Taşkın,2016; Akman, Gözüyeşil, 2018).Doğum
öncesi, doğum ve doğum sonrası yapılacak olan bakım hizmetleri bu durumun önlenmesine yönelik yapılan en
önemli aktiviteler arasında yer almaktadır.
Modern tıp uygulamalarının çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesine rağmen özellikle de kırsal bölgelerde yaygın olduğu bilinen geleneksel sağlık uygulamalarının günümüzde halen kullanıldığı görülmektedir.
Geleneksel sağlık uygulamaları; toplumun inanç, gelenek, değer ve kültürleri kapsamında yapmış oldukları
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tıbbi uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık uygulamalarından ve teknoloji ile birlikte gelen yeniliklerden yeteri kadar yararlanamayan, maddi yetersizlikler veya başka sebeplerle sağlık hizmeti veren kurumlara
gidemeyen veya gitmeyi reddeden kırsal yerlerdeki toplumun, geleneksel uygulamaları kullanmayı uzun yıllardan beri çözüm olarak bulduğunu görmekteyiz (Çakırer,Çalışkan,2010).
Anadolu’da yaygın olarak yeni doğum yapmış olan kadına “lohusa, doğazkesen, loğsa, nevse ya da emzikli”
gibi isimler verilmektedir. Bunlar içinde en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılanı “lohusa”dır (Yalçın,2011).
Lohusalık, postpartum ya da puerperiyum dönemi olarak da adlandırılmaktadır ve doğum sonu dönemde, annede oluşan gerileyici ve ilerleyici değişikliklerle karakterize, kadın, yeni doğan ve ailesi için fiziksel ve psikolojik değişimlerin yaşandığı, önemli veProf.
ciddiDr.
bir geçiş
dönemidir
(Aslan, 2015;Taşkın,2016; Akman,2018).
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Çeşitli sosyo-kültürel yapılarda farklılık gösteren lohusalık süresi kırk günlük (altı hafta) süreyi kapsamaktadır.Bu dönem, hızlı fizyolojik değişiklikler ile birlikte ebeveynliğe geçişin yaşandığı, yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği zor bir dönemdir(Cetişli; Bolışık;Saruhan,2014).Türk toplumlarında bu dönemin önemi
“lohusa kadının mezarı 40 gün açık olur” cümlesiyle de ifade edilmektedir (Savran,2012).Bundan dolayı birçok toplumda doğum sonu dönem bir duyarlılık dönemi olarak belirtilmektedir ve bu dönemde anne ve bebeğin sağlığını koruma amacıyla çeşitli geleneksel uygulamalar yapılmaktadır.
Geleneksel sağlık uygulamaları; toplumun inanç, gelenek, değer ve kültürleri kapsamında yaptıkları ve ilerleyen dönemlerde de devam ettirdikleri tıbbi uygulamaları kapsamaktadır. Yapılan bu uygulamalardan bazıları
sağlığa yararlı, bazıları zararlı iken bir kısmının ise sağlık üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle doğum sonu geleneksel uygulamaların ve bu uygulamaları etkileyen faktörlerin bilinmesi,
sağlık profesyonellerinin ve çalışanlarının hizmet sunduğu toplumu tanıması, etkin sağlık hizmeti vermesi,
anne ve bebeklerin sağlığının korunması ve geliştirmesi için oldukça önemlidir(Cetişli; Bolışık; Saruhan,
2014).
DOĞUM SONU DÖNEME İLİŞKİN BAZI UYGULAMALAR
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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vaktiKonuşmacı
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kadınaKonuşmacı
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bulamaç yedirilmesine rağmen su içirilmemesivb. uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Ebe ve hemşireler
tarafından yapılan ev ziyaretlerinin bu tür uygulamaları fark etmek ve müdahale edilebilmek adına önemli
olduğu düşünülmektedir.
Etkisiz Olan Uygulamalar: İç Anadolu kültüründe lohusa ziyaretine gelen adetli kadınlardan korunmak için
bebeğin ilk kakasının olduğu bez dış kapının arkasına konulmaktadır. Al basmasına yönelik yapılan geleneksel
uygulamaların sağlık açısından lohusaya bir zarar vermediği, aksine kadının yalnız bırakılmamasıyla sosyal
destek sağlandığı belirtilmiştir.
Yararlı Olan Uygulamalar: Lohusanın doğumdan sonra beslenmesine dikkat edilmesi, annenin ve bebeğin
40 gün boyunca yalnız bırakılmaması sosyal destek açısından çok önemlidir. Ülkemizde lohusa doğumdan
sonra bir süre kendi annesi ya da eşinin annesi, kardeş gibi akrabalarla desteklenmekte ve yalnız bırakılmamaktadır. Bu kişiler bebek bakımı ve ev işleri gibi aktivitelerde anne-babalık rollerine adapte olmaya çalışan
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kadın ve erkeğeyardımcı olmaktadırlar. Bunun dışında, cinselliğini istediği gibi yaşayamayan kadınlar için
doğum sonu erkeğin kadından 40 gün uzak kalması da kadına dinlenme ve iyileşme fırsatı sağlamaktadır. Postnatalizolasyon olarak belirtilen bu süreçte cinsel ilişkiden kaçınmanın yanında bazı besinlerden ve nesnelerden
de uzak durulduğu belirtilmektedir. 7-40 gün arasında gerçekleşen postnatalizolasyon dönemi 0-21. günler
arası gerçekleşen loşia dönemine de rastlamaktadır. Bu nedenle uygulamanın enfeksiyonlardan korunmak ve
vajinal-perineal dikişlerin açılmasını önlemek adına faydalı bir geleneksel uygulama olduğu düşünülmektedir
(Coşkun, 2012).
DOĞUM SONU DÖNEMDE ANNEYE İLİŞKİN YAPILAN UYGULAMALAR
Prof.
Mustafa
ÜNAL
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şeydir. Hazırlanmış olan yatak çok süslü olKongre ve Oturum Başkanı
maktadır. Osmaniye’de, kırmızı satenden yapılmış sırıklı yorgan serilmektedir ve anne, kız ya da erkek çocuk
farketmeksizin bu kırmızı satenli yatakta yatırılır. Bu rengin kullanılmasındaki temel neden, al karısını korkutmak olarak bilinmektedir (Yalçın,2011). Lohusa en az üç gün boyunca bu yataktan çıkarılmaz ve lohusaya güç
verdiğine inanılan, sütünü çoğaltmaya yarayacak yemekler yedirilir. Yeni doğum yapan bir kadın toplumda
ilgi, alaka ve saygı görmektedir. Bu dönemde lohusanın ve çocuğun bedeninin sıcak tutulmasına, üşümemesine dikkat edilmektedir. Ayrıca doğumdan sonra üç gün boyunca doğum yapmış kadının toprağa yatırılarak
ağrısının azaltılacağı inancı da halen devam etmekte olan uygulamalar arasındadır. Doğum sonrası kadın ve
çocuğun üşütmemesi için kadın, doğumdan önce özel olarak hazırlanan, elenmiş, torbalara konmuş toprağa yatırılmaktadır. Doğumdan sonraki dönemde gelişen birçok problem hastalık olarak değerlendirilmemektedir ve
doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirildiğine inanılmaktadır. Bu inanç nedeniyle tedavi için sağlık kurum
ve kuruluşları yerine, hocaya ya da ocağa (yatır, tekke vb) götürülerek tedavi edilmeye çalışılmaktadır(Yalçın,
2011).
BESLENME ve SÜT GELMESİNE YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Lohusalık dönemi uygulamalarının büyük bir kısmı sütü arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Sütü arttırmak için
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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Doğum sonrası halsiz ve yorgun
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Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
ve pekmez karışımı yapılır ve kadına yedirilir. Kırmızı pul biberli süt içirilir. Zararlı olduğuna inanılan fasulye,
nohut, üzüm, süt gibi yiyeceklerin tüketilmesine izin verilmez. Türkiye de çoğunlukla lohusalık döneminde,
yenidoğan bebeğin büyümesi ve gelişmesi için yapılan en yaygın uygulamalardan biri olan “lohusa şerbeti,
lohusa payı, kaynar” yöresel farklı adlarla ifade edilmektedir. Lohusanın sütünün artması için anneye pekmez
içirilmekte, ciğer, şekerli yiyecekler, tereyağlı yumurta yedirilmektedir. Lohusanın herhangi bir şeyden korkmamasına ve yanında yüksek sesle konuşulmamasına çok özen gösterilmektedir. Çünkü korkarsa sütünün
azalacağına inanılmaktadır. Lohusa kadının meme başlarına soğan sürülerek meme başı çatlak oluşması önlenmeye çalışılmaktadır.Erzurum ilinde lohusa kadının sütünün çoğalması için yumurta ve herle çorbası, hasıta ve
bulgur yedirilmektedir, Adana Karaisalı’da ise doğum yapan kadına; sütünün bol olması için yağ yakılarak bal
pekmez, kırmızı biber, biraz da su ilave edilerek hazırlanmış bulamaç lohusaya yedirilmektedir. Trabzon ilinde
yaygın olarak yağı eritip içerisine süt, su ve şeker koyarak yağlı yağlı yeni doğum yapan kadına yedirmeleri
lohusalık döneminde yapılan geleneksel beslenme uygulamalarına örnektir(Şenol,2004;Işık,2010).
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KARIN SARKMASINI ve KANAMAYI ÖNLEMEK İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR
Lohusaya yönelik yapılmakta olan geleneksel uygulamalar arasında, lohusanın karnının sarkmaması için sarılması; karnı şişmemesi için fazla su içmenin engellenmesi; rahminin küçülmesi ve eski haline dönmesi için et
yedirilmesi ve pirinç çorbası içirilmesi; karnındaki morluğunun iyileştirilebilmesi için pelte yedirilmesi; yeşil
sebze, kavun, karpuz, incir yemesine ölümüne yol açabileceği düşüncesi ile izin verilmemesi yer almaktadır.
Höllük uygulamasına dayanarak doğum sonrası kanamayı azaltmak amacıyla bir kapta toprak kavrulur, lohusa kavrulan sıcak toprağın üzerine çömeltilir ya da oturtulur, toprağın buharının kanamayı durdurması ya da
azaltması beklenir (Işık; Akçınar; Kadıoğlu,2010).
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Lohusa kadının enfeksiyon riski olduğunda sıcak hayvan pisliğine gömülmesi gerektiğine inanan toplumlarda
vardır. Sancısı olan lohusanın rahminin bebeği aradığına inanılmaktadır ve bebeği karnının üstüne koyarak
sancısını geçirmeye çalışılmaktadır. Halk ağzında “dikişli doğum” olarak bilinen epizyotomi işlemi yapılmış
kadınların yaralarının daha hızlı iyileşmesi için temiz bir bezin arasına yağda kızartılmış yumurtayı koyarak
kadının cinsel organın üzerine yerleştirmesi şeklinde uygulamalarda yapılmaktadır (Işık, 2010).
ALBASMASINA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Al basması inancı; Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde devam eden lohusa kadınlara kendini gösteren onların
korkup hasta olmalarına hatta ölmelerine sebebiyet veren, yeni doğana zarar veren, “al anası” ya da “al karısı”
gibi değişik adları olan kötü bir cinin varlığının kabul edilmesine dayanmaktadır. Annede ve yenidoğanda gelişen enfeksiyon ve sepsis olgularının varlığı bu inanışın altında yatan asıl sebep olarak bilinmektedir.
Albasmasını önlemeye yönelik uygulamalara bakıldığında, kırk gün evden dışarıya çıkmama; kırmızı gecelik
veya saça kırmızı kurdele kullanma; bir başka lohusayla bir arada olmama; adet döneminde olan ziyaretçileri
kabul etmeme; yastık altına makas ya da bıçak koyma, yatak yakınında soğan veya sarımsak bulundurma;
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Al basmasından korunmak için lohusa evde yalnız bırakılmaz, soğana iğne batırılır, yanına bıçak koyulur, süpürge ya da maşa gibi metal parçası odanın içinde bulundurulur. Lohusanın yanında 40 gün süreyle mutlaka bir
erkek bulunması gerekir. Bu erkek eşi ya da başka bir erkek çocuk, bebek olabilir. Başka bir lohusa kadınla bir
araya gelme durumunda; kadınların birbirlerinin birer düğmesini kopartıp saklaması önerilen uygulamalardan
biridir. Bu şekilde kırk karışmasının olmayacağı düşünülür. Aynı ortamda iki yenidoğan varsa eğer anneler ve
babalar kırk karışmalarını önlemek için bir miktar bozuk parayı kendi içlerinde değiştirirler. Bu uygulamaya
“arılık değiştirme” denmektedir (Işık,2010;Şenol, 2004).
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SICAK ve SOĞUK TEORİSİNE YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Annenin fiziksel durumunda dengesizlik olarak algılanan bu inanç hastalığın nedenini sıcak-soğuk teorilerine
dayandırmaktadır. Gebelik sıcak bir durum olarak düşünülür ve doğum sürecinde bu durumun kaybolduğuna
inanılır. Bu nedenle postnatal uygulamalar, sıcak-soğuk inancı yadaying ve yang arasındaki dengeyi sağlama
üzerine odaklanmıştır.
Çinli olan annelerin banyolarını, taze zencefil köküyle hazırlanan karışımla yaptıkları bulunmuştur. Zencefil
“yang” (sıcak) besin olarak düşünülmekte ve bu nedenle de taze kan akımını ve dolaşımı sağladığına, kişiyi
güçlendirdiğine inanılmaktadır. Batıda yaşayan birçok Çinli kadınlar oturarak banyo yapmak istemezler.ÇünProf. Dr. Mustafa ÜNAL
kü durgun olan banyo suyununhijyenik olmadığına
Fakatperinealtravma ve süturlar nedeniyle
Kongre veinanmaktadırlar.
Oturum Başkanı
duyulan ağrıyı azaltmak için ılık su üzerine oturmaktadırlar. Meksikalı kadınlar ise doğumdan sonra 40 gün
banyo yapılmamasının doğru olduğuna inanmaktadırlar. Ülkemizde ise bazı yörelerde lohusanın doğumdan
sonra basitçe yıkandığı, ikinci kez ise doğumdan iki gün sonra ebe tarafından yıkandığı, bazı yerlerde ise kadının doğumdan en erken 12 veya 20 gün sonra ebe tarafından yıkandığı ve eşlerine yıkanmadan yaklaşmadıkları belirtilmiştir. Diğer kültürlere benzer olarak bu uygulamalarında soğuk etkiden kaçınmak için olabileceği
düşünülebilir(Sevil; Duran,2014)
SONUÇ
Doğum sonrası anne bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamaların yaygın olduğu görülmektedir. Lohusalık dönemi kadını destekleyen kültürel uygulamaların bir kısmı yararlı olsa da zararlı kültürel uygulamalarda
bulunmaktadır. Bu nedenle lohusa kadına ve yakınlarına bakım verecek olan sağlık profesyonelleri bireyleri
bütüncül olarak değerlendirirken onların benimsedikleri ve yapmış oldukları geleneksel uygulamaları da göz
önünde bulunduracak şekilde geniş çaplı bilgi toplaması, yapılan bu uygulamaların sağlık üzerindeki etkisini
değerlendirmesi ve bireyi bilgilendirmesi oldukça önemlidir. Lohusa izlemi yapacak olan hemşirelerin topProf. Dr.lumdan
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SÜMER
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hizmetin amacına ulaşması ve bakımın kalitesi açısından önemlidir.
KAYNAKÇA
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SİNİR GERİ BİLDİRİM TEDAVİSİNİN
YAYGINLAŞTIRILMASI
Merve BEYARSLAN1, Ali Serdar YÜCEL2
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verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsel çabalardan istediğimiz ölçüde sonuç alınamamakta
ve insanların kendi kendileriyle olan sorunlarını çözememeleri, stresin ön plana geçip sevgi ve saygı çemberini
daraltması şiddeti doğurmaktadır. Toplumda kadının hala ikinci sınıf olarak görülmesi de bu sorunu büyütmektedir. Bunun yanında kadınların gelişen ve değişen dünyada ilerlemelerinin önünde pek çok engel ortaya çıkabilmektedir. Aile ve iş ortamında erkek üstünlüğünün sürmesi kadınların özellikle kendi güçlerini ve yetilerini
ortaya koymalarını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden sözlü, fiziksel, cinsel veya duygusal olarak kadına şiddet
kendini göstermektedir. Bu şiddet türlerini engelleme kapsamında ülkemizde birçok kampanya yapılmaktadır.
Kanun ve yasalarla caydırıcı yaptırımlar düzenlenmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra
erkeklerin bilinçaltlarında oluşturdukları kadına şiddet duygusunun önüne geçmek için psikolojik terapiler,
tıbbi ilaçlar da mevcuttur. Bu tedavilerin yanı sıra bazı uzmanlar tarafından beyinde düzensiz olan elektriksel
aktiviteyi düzenli hale getirip, aynı zamanda beyindeki elektriksel dağılımı dengeleyerek, beynin daha sağlıklı
bir şekilde işlemesini sağlayan terapi de birçok hastalık için kullanılmaktadır. Kadına şiddetin çözümünde büyük bir gelişme sağlayabilecek bu terapinin adı sinir geri bildirim tedavisidir. Şiddetin altında yatan olumsuzluklar beynin elektriksel işleyişini bozabilmektedir. Bu terapi yönteminin yaygınlaştırılmasıyla beynin işleyişi
düzeltilip, kadına şiddetin önüne büyük ölçüde geçilebileceği düşünülebilir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Şiddet, bedene fiziksel ve ruhsal açıdan zarar veren her türlü davranış olarak nitelendirilebilir. Şiddet tarafı,
boyutu ve türü fark etmeksizin bir hak ihlali konusudur. Toplumsal cinsiyet algıları ve toplumdaki cinsiyete
ilişkin eşitsiz güç ilişkisi mağdur tarafın çoğunlukla kadınlar olmasını sağlamaktadır. Şiddetin kadını etkilemesi, cinsiyet eşitsizliğine neden olan söylemlerin, kabullerin, geleneksel değerlerin şiddeti besleyen temel öğe
olarak işlev görmesinden kaynaklanmaktadır (Cihan ve Karakaya, 2017).
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’ya Göre Şiddetin Tanımı:
Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan
veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellemesini

122

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.15
Ülkemizde kadına şiddet çözüm aranan ve sürekli gündemde olan bir sorundur. İnsanların artan eğitim-öğretim
seviyeleri, maddi olarak ulaştıkları rahatlıklar bile onların üzerinde gerekli doyumu sağlamamaktadır. Toplumda kaybolan değerler insani özelliklerimizi dibe çekmekte, üzerimizde baskın hale gelmiş bir stres faktörü bizi
yönetmekte rol oynamaktadır. Stres faktörü de şiddet, öfke gibi duyguları harekete geçirebilmektedir. Bu da
kadına şiddeti tetikleyen etkenler arasında yer almaktadır. Kadınlar toplumda sözlü, fiziksel, cinsel, ekonomik
veya duygusal şiddet türlerine maruz kalmaktadırlar. Şiddet olgusu oldukça karmaşık bir yapıdadır. Şiddet,
fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb.Prof.
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olmasını yanı sıra, bireyin kendine dönük,
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boyutlu bir davranış seti olma özelliğine de sahiptir (Akkaş ve Uyanık 2016’dan akt.:Uluocak ve ark., 2014).
Tüm şiddet türleri ve gelişen teknoloji ile birlikte kadına şiddetin çözümü için yeni yollar keşfedilmeye başlanmıştır. Bunlardan biri de son yıllarda kullanılmaya başlanan sinir geri bildirim tedavisidir. Sinir geri bildirimi
eğitiminde; kişinin o andaki Elektroensefalografi (EEG)’sinden gelen beyin dalgalarıyla ilgili bilgiler kişiye
görsel ve/veya işitsel sinyallerle bildirilir ve kişiden bunun belli yönlerini kontrol altına alması istenir. Kişinin
yaşadığı soruna veya ihtiyacına uygun olarak beynin hangi bölgesinde hangi frekanstaki dalgayı arttırmak/
azaltmak gerekiyorsa ona göre bir tedavi protokolü ile öğrenme ortamı oluşturulur. Kişi o andaki düşüncesi ile
beyin dalgaları arasındaki bağı görerek istediği yönde kontrol edebilmeyi öğrenir. Beynin temel bioelektriksel
aktivitesi alfa, beta, teta ve delta dalgalarıdır. Yavaş delta dalgaları daha çok derin uykunun 3.-4. evrelerinde ortaya çıkar. Teta dalgası genel olarak hayal görme ile ilişkilidir. Alfa aktivitesi ise uyanık, dikkatli ama
gevşemiş bir durumda ortaya çıkar. Görme-duyma ve dikkat yoğunlaşmasında, yani tam uyanık düşünme durumunda beta görülür. Yayınların karışımında alfa dalgası çoksa uyanık bir huzur durumu yaşanır. Anksiyete
kontrolünü öğretirken alfa dalgaları geri bildirim aletiyle monitorize edilerek kişiye görsel ve işitsel sinyallerle
bildirilir. Bu sayede kişi alfa düzeyindeki iniş çıkışları ve bunun yaşadığı anksiyete ile ilişkisini objektif olaProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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öğrenebilmektedir. Nörofeedback (sinir geri bildirim) yöntemi klinik kullanımda anksiyete kontrolü dışında,
zihinsel performansı arttırmada ve özellikle de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde
yaygın olarak kullanılmakta ve etkili sonuçlar alınmaktadır.16 Yöntem bireyin ruhsal yönden gerginlikten uzaklaşıp rahatlamasını sağlamakta ve daha önce farkına varamadığı birçok bedensel tepkisinin farkına varmaktadır. Anormal düzeydeki kalp atışı, kan basıncı, vücut ısısı, uyku düzeni, stres ve kaygı düzeyi, kas gerginliği
vb. bedensel mekanizmalar bu yöntemle kontrol edilebilmektedir.3 Otizm, migren gibi daha birçok hastalığın
tedavisinde de bu yöntem yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kadına şiddet uygulayan kişilerde de bu
yöntemi kullanarak çözüm yolları üretilebilmektedir.

15 http://gorduysessizkalma.org/6284-sayili-ailenin-korunmasi-ve-kadina16 https://npistanbul.com/neurobiofeedback-noroterapi-sinir-geri-bildirim
3http://www.saglikveyasamdergisi.com.tr/biofeedback-yontemiyle-sinav-kaygisina-son.html
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Şiddete başvuran kişilerin geçmişte yaşadığı çoğu travmatik durum, kişinin bilinçaltına yerleşmiş ve beynini
bu şekilde yönetmeyi başarmış olabilmektedir. Sinir geri bildirim yöntemiyle beynin normal aktivitesine dönmesi sağlanarak, şiddetin önüne geçilebilmektedir. Şiddete başvuran kişiler genel olarak kendi duygularını,
düşüncelerini kontrol edememektedirler. Geçmişte yaşadıkları birçok olay onların beyin kimyasını değiştirmiş
olabilmektedir. Beyinde elektriksel akışın değişmesiyle insanı farklı bir şekilde yönlendirebilen bu olumsuzluklar, peşinden şiddeti de getirebilmektedir. Fakat şiddete başvuranlar, bunu karşılarındaki kişilerden dolayı
yaptığını söyleyip, en ufak durumları bile büyüterek onlara çeşitli şekillerde acı vermenin haklılığını savunmaktadırlar. Durum böyle olunca şiddetin asla başvurulmaması gereken bir yol olduğunu kabul ettirmekte
güçleşmektedir. Sinir geri bildirim tedavisi ise tam bu noktada şiddetin aslında kişinin kendi kendisiyle olan
Prof.
Dr. var
Mustafa
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yapısında gizlidir. Bu olumsuz işleyişi tespit edip düzeltince de kadına şiddetin önlenmesi konusunda ilerleme
kaydedilebilmektedir. İnsanın şiddete başvurmaması kendisiyle barışık olması ve kendini kontrol edebilme
derecesiyle ilişkilidir. Beyin işleyişindeki bozulmaları düzeltmenin hem şiddet oranlarını düşüreceği, hem de
beraberinde var olan fakat fark edilmeyen diğer problemleri de çözeceği düşünülmektedir.
AMAÇ
Araştırmanın amacı, ülkemizde şiddete maruz kalan kadınlar için yeni yöntemlerin yaygınlaştırılması ve gelişen bilimsel çözüm önerileriyle daha kabul edilebilir fikirlerin aşılanmasıdır. Sinir geri bildirim tedavisi de
bu çözüm yollarından biridir. Fakat uygulama oranının arttırılması ve yeterli önemin verilmesi gerekmektedir.
Böylelikle hem şiddet oranları düşürülebilmekte, hem de kişiler geçmişten bugüne kadar taşıdığı beynin elektriksel işleyişle bağlantılı diğer sorunlarına da çare bulunabilmektedir.
YÖNTEM
Çalışmada ilgili alanyazın (web siteleri, kitap, dergi vb.) dokümantasyon tekniği ile taranarak bulgular oluşProf. Dr.turulmuştur.
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İnsan var oluşuyla cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin değerli bir varlıktır. İnsanlar arasında, herhangi bir olumsuz
durum karşısında başvurulan şiddetin hiçbir türü kabul görmemelidir. Haksızlığa uğrayan taraf elbette cinsiyet
ayrımına tabi tutulmadan korunmalıdır.
Ülkemizde ne yazık ki kadına şiddet büyük bir sorun halindedir. Gelişen imkanlar dahilinde şiddete maruz
kalan hangi taraf olursa olsun, onlar için olumlu sonuçlara varılacak yöntemler takip edilmelidir. Bu araştırmanın temelini oluşturan kadına şiddet sorununda da son yıllarda yaygınlaşmaya başlanan sinir geri bildirim
tedavisi çözüm yolu olarak önemli bir seçenek olma potansiyeli taşımaktadır. Tedavi başlangıçta daha çok
dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm gibi hastalıklar için uygulanmaya başlansa da, ilerleyen zamanlarda beyin
kaynaklı sorunların şiddete yöneltiyor olabilmesi gerçeği, şiddetin önlenmesi konusunda da bu yöntemin işe
yarayacağını ortaya koymuştur.
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Sonuç olarak uzmanlar tarafından bu yöntemin yaygınlaştırılması için eğitim programları düzenlenip, daha önceden uyguladıkları tedavi programlarını anlatmaları konusunda çalışmalar yapmak, alternatif çözüm yolları
açabilecek bir seçenektir. Tedavi sürecinde özellikle olumlu sonuçlar aldıkları şiddete eğilimi olan kişilerden,
gönüllü olmaları koşuluyla, tedavi sonrası hayatlarında ne gibi değişikler olduğunu anlatmaları da istenilirse bu seçeneğin daha etkili bir hale geleceği düşünülmektedir. Böylece belli seans aralıklarıyla yapılan bu
tedavi süreci, aslında şiddetten kurtulma konusunda çok basit bir seçeneğin varolduğunu kanıtlayıp, herkes
tarafından anlaşılarak yaygınlaşabilecektir. Ayrıca şiddetin çözümü konusunda köklü değişimler istiyorsak,
eğitim öğretim hayatları yarım kalmış kadınlara destek verilmesi ve kursların açılması, kadınlara yeni istihdam
alanlarının oluşturulması, bireylere çocukluk çağındayken şiddetin her türlüsünün kötü olduğunun aşılanması
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de yaşatılmaya çalışılması bir ülke politikası
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olarak uygulanırsa şiddet sorununun tam anlamıyla çözüme kavuşacağı düşünülmektedir.
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TÜRK TOPLUMUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ VE TOPLUMDAKİ FARKLI
YANSIMALARI
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lararası düzeyde bir program olup kadın ve kadın haklarının çeşitli şekillerde dile getirilmesi açısından öne
çıkmaktadır. Her yıl aynı gün tekrarlanan kutlamalar kadına verilen değeri ön plana çıkarmak istemenin fırsat
dahilinde bir yansıtılışıdır. Kadın olmanın önemi çeşitli etkinlikler ve eylemlerle eğitim ve iş hayatında kadın-erkek eşitliği, kadına şiddet konuları üzerinden bahsi yapılarak konu tartışmaya hemen her zaman açık
bir şekilde işlenmektedir. Bu çalışma Türk Toplumunun Dünya Kadınlar Gününe bakış açısını ve toplumdaki
farklı yansımalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde çeşitli meydan ve mekanlarda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Eylemlere katılan kadın nüfusu ağırlıklı olmakla birlikte son zamanlarda
hazırlanan söylemler ve yazılar “Kadın” ve “Kadın Hakları” kavramlarını ötekileştirip amacından saptırılarak
toplum önünde kadın algısının basitleştirilmesine yol açmaktadır. Çalışmada dökümantasyon tekniği kullanılarak konu ile ilgili yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir. Konuyla ilgili
literatürde derin ve detaylı çalışmalar mevcut değildir ve sınırlı sayıda veriye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında
konuyla ilgili yapılan genel değerlendirmelerde Dünya Kadınlar Gününün, kadın haklarını korumaya yönelik
yapılan etkinlik ve eylemlerin ötesinde daha çok cinsiyetçiliğin ön plana çıkarıldığı eylemlere yöneldiği görülmektedir. Aynı zamanda Türk toplumundaki kültürel ve ahlaki değerlerden uzak bir şekilde gözler önüne
serildiği ve etik değerleri yansıtmadığı söylenebilir. Toplumda kadına verilen değerin inanç ve annelik kavramı
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görünmektedir. Bu güne özel oluşturulmaya çalışılan farklı söylem ve algıların toplumda aslında var olan ve
değerli görünen kadın algısının da sapmalara uğrayacağını işaret etmektedir. Dünya kadınlar gününün ortaya
çıkışı ve tarihi konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu düşünülerek konuyla ilgili olarak kadın ve toplumdaki
öneminin inançsal, tarihsel, sosyal, kültürel vb. pek çok boyut ele alınarak toplumsal hatırlatmaların yapılması, kültürel değerlerimiz de göz önüne alınarak kamu spotları, sosyal medya, yurtiçi etkinliklerle konunun
kadınları ötekileştirmeden değerlendirilmesi ve bu tür etkinliklerin Sağlık bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. pek çok ilgili bakanlık, STK’lar, yerel yönetimler ve üniversiteler öncülüğünde planlanması ve düzenlenmesi kadının toplumda ki öneminin ve kadın öğesinin doğru
algılanması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart
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GİRİŞ
Tarihte Dünya Kadınlar Günü
Birleşmiş milletler tarafından tanımlanmış insan hakları temellerine dayanan, kadınların eğitim bilincinin gelişmesine, siyasi, sosyal ve ekonomi gibi her alandaki başarısını kutlamasına ayrıcalık tanıyan uluslararası
bir gün olarak bilinmektedir.17 Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği savaşın temsili
başlangıcı 8 Mart olarak bilinmektedir18 Yirminci yüzyılın başında giyim endüstrisi New York’un en çok işçi
istihdam eden sektörü olduğu bilinmektedir. O dönemde ekonomik kriz nedeniyle ücretlerde düşüş yaşanmasıyla birlikte kullanılan iğne-iplik, elektrik ve oturulan sandalyelerin ücretinin bile işçilerden kesinti yoluna
Prof.
Dr. Mustafa
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saatlerine 5 dolar karşılık verildiği ve çıkarılan
Kongre ve Oturum Başkanı
işçi sayısı işçileri zor durumda bıraktığı düşünülerek daha iyi ve adaletli şartlarda çalışma koşullarına sahip
olabilmek adına seslerini duyurabilmek için 40.000 dokuma işçisinden yaklaşık 20.000’inin greve başladığı19,
1857 yılında gerçekleşen bu olay esnasında çıkan yangında kapların kilitli kalmasıyla içeride kalan 129 kadın işçinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bunun üzerine Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden
Clara Zetkin 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında
(Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın (International Women’s Day)
Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirmiş ve öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.20 Türkiye’de
1921 yılından itibaren kutlanmaya başlanan gün çeşitli etkinlikler ve eylemlerle eğitim ve iş hayatında kadınerkek eşitliği, kadına şiddet konuları üzerinden kadın hakları gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır (Erden ve
Koç, 2017).
Türk Tarihinde Kadın ve Günümüz Kadın Profili
İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı günden bu yana erkeğin yanında yer alan kadın, neslin devamını sağlamakla birlikte toplumda göz ardı edilmeyecek düzeyde mevki sahibidir (Tanrıbuyurdu, 2012). Dünyadaki
bütün toplumlarda, belirli bir mevki sahibi olan kadın, Türk toplumunda sadece kadın rolünü sürdürmekle
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mişte bunu uygulamalarıyla göstermiştir (Uyanıker, 2007). Tarlada çalışan cephede eşleriyle omuz omuza
mücadeleyle savaşan aynı zamanda çocuklarına annelik yaparak yaşadığı kültürü ve ahlakı aşılayan toplumun
önemli bir yapıtaşı olarak görülmüştür (Ülker, 2010). Fakat zamanla ve mekana bağlı olarak bulundukları
coğrafyalarda yaşayarak farklı kültürlerle etkileşim halinde olan kadın, rollerini gerçekleştirirken zamanla bir
takım değişiklikler yaşamıştır (Ağlı, 2015). Kadına verilen hak ve ayrıcalıklar yanında iş, eğitim, siyasi ve sosyal dünyasına yönelik çıkarılan kanunlarla sadece işgücü olarak değil lider pozisyonda da işveren statüsünde
olmasının kadının sosyal hayattaki gücünü arttırdığından söz edilebilir. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen
kadınların çalışma şartlarından doğan problemlere ilişkin sağlıklı politikaların yürütülmemesi sebebiyle an17 http://www.milliyet.com.tr/dunya-kadinlar-gunu-neden-kutlanir--pembenar-detay-yasam-2023994/
18 https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/03/08/kadinlar-gunu-ne-zaman-kutlanmaya-baslandi-8-mart-kadinlar-gunu-tarihcesi.
11.04.2019
19 https://onedio.com/haber/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--265170
20 https://onedio.com/haber/8-mart-dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--265170
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nelik ve zevcelik vazifelerinin yeterince yerine getirmiyor olmaları “anne olma” durumundan uzaklaşarak
aile kavramını zedelemektedir (Ülker, 2010). Aynı zamanda kadının milletin geleceğini oluşturacak nesilleri
yetiştirirken ahlaki ve kültürel değerleri yeterince aktaramaması çocuk üzerindeki işleyişini zayıflatacağı düşünülerek geleceğe sağlıksız bireyler aktarılacağından bahsedilebilir. Ülkemizde özellikle son yıllardaki kadın
profiline baktığımızda iş hayatıyla meşgul, sosyal hayatta daha aktif ev ve aile içi rollerinin azaldığı görüldüğü
düşünülebilir. Bu konuyla ilgili olarak Arat’ın (1996) yaptığı bir çalışmanın araştırma sonuçlarına göre, “kadına en çok değer katan özellikler bilgi (%75.8) ve çalışkanlık (%54.8) sadakat (%37.1) ile üçüncü sırada yer
almaktadır. Toplumumuz kadının bilgi ve çalışkanlığa verdiği değerle ise geleneklerin hala önemli olduğunu
ortaya koyuyor. Eskiden ilk sıralarda yer alan güzellik, aşağılara inmiş durumda (%25.7) dindarlık ise, daha da
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si sayılabilecek olan, “soyut” değerlerden çok somut, elle tutulur özelliklere önem vermesidir. Kişilik (%1.7),
dürüstlük (%1.9), kültür (%0.8) ve sevgi (%0.2) artık revaçta olmadığını göstermektedir (Arat, 1996).
Türk Toplumunda Dünya Kadınlar Gününe Bakış Ve Toplumdaki Farklı Yansımaları
Kadın genelde ülkemizde toplumun kültürüyle çizdiği sınırlar içerisinde kendine yaşam alanı oluşturmakta ve
buna uygun şekilde kimlik ve davranış kalıpları geliştirmektedir. Çizilen sınırların dışına çıkan ve ya çıkmayı arzu eden kadınların kendilerini ne kadar özgür ve güçlü hissettiği de tartışma konusudur (Erden ve Koç,
2017). Yenilikler ve batılılaşmanın toplumumuzda esneklik algısı oluşturması ve kadına yönelik yapılan ve
ya yaptığı düşünülen haksızlıklar karşısında kadınlara sesini daha çok çıkarma arzusu doğurabilir. Bu isteğin
Dünya Kadınlar Günü’nde özgürce dile getirilip vurgulanması bir fırsat niteliğinde toplumun anlayış ve kültür
çizgisinin az da olsa esnetilmesine olanak sağlamakta fakat ahlaki sınırlar çevresinden uzaklaştığı düşünülebilir. 8 Mart 2019 tarihinde Türk toplumu kadınının etkinliklerinde hazırladığı ahlak dışı pankartlar konuya
örnek niteliğinde olup amacından uzaklaşarak kadın haklarını en aşağılayıcı şekilde savunulduğu açıkça gözler
önüne sergilenmiştir. Çeşitli haber kaynakları bu konuya fazla dikkat çekmeyerek normal bir şekilde farklı
programlarda izleyicinin önüne sunulurken konunun sosyal medyada olumsuz eleştiriler aldığı söylenebilir.
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kültürden ziyade ahlak perdesini indirecek pankartlarla bu günün anlam ve öneminden uzaklaşarak topluma
sağlıklı bir nesil aktaramayacağı ve kadına karşı bakış açısını olumsuz etkileyecek nitelikte olduğu düşünülerek toplum sağlığı açısından önemle değerlendirilmesi gerekmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışma Türk Toplumunun Dünya Kadınlar Gününe bakış açısını ve toplumdaki farklı yansımalarını ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada dökümantasyon tekniği kullanılarak konu ile ilgili yazılı ve basılı
kaynaklar ile ilgili web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma kapsamında konuyla ilgili yapılan genel değerlendirmelerde Dünya Kadınlar Gününün, kadın haklarını korumaya yönelik yapılan etkinlik ve eylemlerin ötesinde daha çok cinsiyetçiliğin ön plana çıkarıldığı
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eylemlere yöneldiği görülmektedir. Aynı zamanda Türk toplumundaki kültürel ve ahlaki değerlerden uzak bir
şekilde gözler önüne serildiği ve etik değerleri yansıtmadığı söylenebilir. Ülkemizde özellikle son yıllarda
kadına verilen haklar ve verilen hakların kullanımı konusunda topluma yansımaları hükümet tarafından değerlendirilip gündeme getirilmesi faydalı olacağı düşünülebilir. Dünya kadınlar gününün ortaya çıkışı ve tarihi
konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu düşünülerek konuyla ilgili olarak kadın ve toplumdaki öneminin
inançsal, tarihsel, sosyal, kültürel vb. pek çok boyut ele alınarak toplumsal hatırlatmaların yapılması, kültürel değerlerimiz de göz önüne alınarak kamu spotları, sosyal medya, yurtiçi etkinliklerle konunun kadınları
ötekileştirmeden değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bu tür etkinliklerin Sağlık bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. pek çok ilgili bakanlık, STK’lar, yerel
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öğesinin doğru algılanması açısından da önemlidir.
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ÜLKEMİZDEKİ SEZARYEN ORANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
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Öz: Sağlık hizmetlerinde kalite sisteminin ana unsurlarından biri olan “Sağlıkta Kalite Standartları” hem hastanelerde oluşturduğu katma değer hem de hasta ve çalışan güvenliği boyutuyla sağladığı faydalar itibariyle
önemli bir standart set olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum hizmetleri kapsamında takip edilen kalite indikatörleri; Sezaryen Oranı, Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı, Sezaryen Sonrası
Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Uygulanma Oranı, Enstürümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma
Oranı, Enstürümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı ve Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı’dır. Doğum fizyolojik bir olaydır, çoğunlukla normal yolla gerçekleşebilir. Sezaryen ancak “Tıbbi
Endikasyon”un varlığında yapılır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılından itibaren ülke genelinde kamu,
üniversite ve özel sağlık kuruluşlarındaki tüm doğumlara ait veriler izlenmektedir. Sezaryen oranı, sezaryen
ile yapılan doğumların izlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Sezaryen oranı indikatörünün çıkış
noktası, hasta güvenliği ve hasta odaklılıktır. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen oranlarının %10-15’ten fazla
olmasının uygun olmadığı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sezaryenin optimal oranı tartışılmaya devam
de, gelişmiş
maternal
riskleri arttırabileceği,
gebelikler
için
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etkileri olduğu ve sağlık hizmetleri Davetli
açısından
da ek maliyetlere neden olduğu konusundaki
düşüncelerden dolayı bu oranı azaltmak amaçlanmaktadır. Ülkemizde, primer sezaryenin tüm doğumlar içindeki payı
2017’de 25,7’dir. 2011 yılından itibaren, sürece baktığımızda devlet ve üniversitede primer sezaryen oranları
azalırken, özelde artmaktadır. Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından itibaren hastane doğumlarını artırmak, sezaryen
oranlarını düşürmek ve anne sağlığını korumak amacıyla ülke genelinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında doğumun yöntemlerine göre dağılımı, sezaryen oranları ve sezaryenlerin tıbbi gerekçelerine göre
dağılımını izlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Sezaryen Oranı, Kalite İndikatörleri, Üreme Sağlığı
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GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının vazgeçilmez ana unsurlarından birini standartların geliştirilmesi ve
geliştirilen standartların uygulanması teşkil etmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte ülkemizdeki
hastanelerin gündeminde yer almaya başlayan kaliteli sağlık hizmet sunumu ve bunu sağlamaya yönelik ortaya konan sistem her geçen gün daha da geliştirilerek ulus ötesi uygulanabilir bir yapıya dönüşmektedir. Bu
sistemin ana unsurlarından biri olan “Sağlıkta Kalite Standartları(SKS)” hem hastanelerde oluşturduğu katma
değer hem de hasta ve çalışan güvenliği boyutuyla sağladığı faydalar itibariyle önemli bir standart set olarak
karşımıza çıkmaktadır. Medeni bir bakış açısı kazanmış ülkeler, kurumlar ya da bireyler, ölçme, değerlendirme
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNALhaline getirmişlerdir (Kalite İndikatörleri
ve iyileştirme süreçlerini çalışma hayatının
vazgeçilmez
bir parçası
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
ve SİYOS, 2014: V). Ölçme, bireylerin, nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade
edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara
varma sürecidir. Yani, ölçme, bir tanımlama işlemidir. Değerlendirme ise, bir yargılama işlemidir ve ölçme
sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır(Kalite İndikatörleri ve SİYOS, 2014: 3). Ölçülen indikatörlerin yönetilebilir sayıda olmasına dikkat edilmelidir. Esas olan indikatörlerin süreçleri iyileştirme noktasında
fayda sağlamasıdır(Kalite İndikatörleri ve SİYOS, 2014: 5). Veri toplama kaynaklarının belirlenmesi; verinin
şekli, kurum koşulları, gönüllü ya da zorunlu veri toplama durumu, bildirime dayalı olması gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Sıklıkla kullanılan veri kaynakları; elektronik kayıtlar, prospektif veriler, retrospektif
veriler, randomize- kontrollü çalışmalar ve bildirimlerdir. Ölçtüğümüz şeyi yönetebiliriz, o halde iyi yönetmek
istediğimiz şeyi ölçmeliyiz. Hizmet Kalite Standartlarında izlenmesi istenen başlıkların belirlenmesinde sorunun önemi, görülme sıklığı, ülke öncelikleri, ölçülebilirlik, etkin müdahalelerin mümkün olma durumu rol
oynamaktadır.
Sezaryen, bebeğin annenin karın duvarı ve rahmine yapılan kesi ile karından doğurtulmasıdır. Sezaryen, norProf. Dr.mal
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SÜMER
Prof.
Dr.olduğu
Gülsen
DEMİR
Prof. bebek
Dr. Veysel
doğumun
sezaryen
ile doğumdan daha
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tarmak için uygulanan bir ameliyattır. Sezaryen ile doğum cerrahi bir müdahaledir. Anne ve bebek sağlığına
olumsuz etkileri göz önüne bulundurulduğunda tıbbi nedenler dışında yapılmamalıdır. Sezaryen normal doğumun alternatifi değildir. Sezaryen ile doğum cerrahi bir girişim olup, tıbbi gerekçelerle yapılması esastır
ve vajinal doğumun alternatifi değildir. Sezaryen planlanırken gebeye ve gebeliğe özgü yararları ve riskleri
göz önüne alınmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) sezaryen oranlarının %10-15’ten fazla olmasının uygun
olmadığı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sezaryenin optimal oranı tartışılmaya devam edilse de, gelişmiş
ülkelerde yüksek sezaryen oranlarının maternal riskleri arttırabileceği, ileriki gebelikler için olumsuz etkileri
olduğu ve sağlık hizmetleri açısından da ek maliyetlere neden olduğu konusundaki düşüncelerden dolayı bu
oranı azaltmak amaçlanmaktadır.
Sezaryen oranı, sezaryen ile yapılan doğumların izlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Sezaryen
oranı indikatörünün çıkış noktası, hasta güvenliği ve hasta odaklılıktır. Hekim bazında sezaryen oranları, Endikasyon bazında sezaryen oranları, Sezaryen sonrası mortalite ve morbidite oranları, Hasta yaşına göre sezar131
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yen oranları dağılımı, Tüm sezaryen vakaları içinde primer sezaryen yüzdesi ve Tüm doğumlar içinde primer
sezaryen yüzdesi takip edilmektedir.
AMAÇ
Bu makale ile, anne ve bebek sağlığına olan olumsuz etkilerinin yanında cerrahi bir girişim olan sezaryenin,
ülkemizdeki ve dünyadaki durumunun analiz edilip, sezaryen oranlarının düşürülmesi için çözüm önerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
T.C.Sağlık Bakanlığı’nın en son yayınlanmış
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YÖNTEM
Ülkemizde doğum yapılan tüm hastanelerde “Sezaryen Oranı İndikatörü” hesaplanırken, sezaryen oranı, ilgili
ayda toplam sezaryen sayısı, toplam doğum sayısına bölünüp 100 ile çarpılmaktadır. Bu verilerin toplanmasıyla ülkemiz için sezaryen oranları hesaplanmaktadır. Hastanelerdeki Hastane Bilgi Yönetim Sistemi(HBYS)
verileri ayda bir toplamakta ve üç ayda bir değerlendirip Bakanlığa göndermektedir.
BULGULAR
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013, 2014 ve 2015(ilk 6 ay) yıllarında 30 aylık süre boyunca sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı %42’dir. Hastanemizde bu oran 2013’te %41,21, 2014’te
%43,35 ve 2015’te %41,40 olmuştur. Ülkemizde sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2002’de
%21 iken 2010’da bu oran %45,5, 2011’de %46,6, 2012’te %48,0, 2013’te %50,4, 2014’te %51,1, 2015’te
%53,1, 2016’da %53,1 ve 2017’de %51,6 olmuştur. Hastanemizdeki sezaryen oranı Türkiye ortalamasının
altındadır. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün sezaryen oranlarının %10-15’ten fazla olmasının uygun
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Hastanemizdeki primer sezaryenlerin tüm doğumlar içindeki payı 30 aylık dönem boyunca ortalama %16,34
olup, 2013’te %15,23, 2014’te %19,19 ve 2015’te 12,88’dir. Ülkemizde primer sezaryenlerin tüm doğumlar
içindeki payı 2010’da %25,7, 2011’de %24,8, 2012’de %24,6, 2013’te %25,9, 2014’te %26,3, 2015’te %27,2,
2016’da %26,4 ve 2017’de %51,6 olmuştur. Hastanemizdeki primer sezaryenlerin tüm doğumlar içindeki payı
Türkiye ortalamasının altındadır( Sağlık İstatistikleri Yıllığı; 2017: 63)

Sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranının uluslararası karşılaştırması yapıldığında, 2014’te
Türkiye’de bu oran %51 iken, dünya ortalaması%17, DSÖ Avrupa Bölgesi %25, üst gelir grubu ülkeler
%28, orta-üst gelir grubu ülkeler ise %32 olmuştur ( Sağlık İstatistikleri Yıllığı;2014:64). 2015 verilerine
göre, OECD ülkelerindeki sezaryen oranları (bin doğumda) Finlandiya’da 155, Norveç’te 161, İsrail’de 162,
İsveç’te 173, Estonya’da 187, Lidvanya’da 198, Slovenya’da 208, Danimarka’da 211, İspanya’da 245, Çek
Cumhuriyeti’nde 254, İngiltere’de 262, Lüksemburg’ta 278, Avusturya’da 287, İrlanda’da 301, Almanya’da
302 ve Türkiye’de 353’tür. Türkiye, OECD ülkeleri içinde en yüksek orana sahip ülkelerdendir(Şekil.1)
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Şekil 1. OECD Ülkeleri Sezaryen Oranları, 2015 (Bin doğumda)
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TNSA verilerine göre, sezaryen doğum oranları ülkemizde, 1993 yılında 6,9 iken, 1998 yılında 14,0, 2003
yılında 21,2, 2008 yılında 36,7 ve 2013 yılında 48,1 şeklinde gerçekleşmiş olup, yıllar itibari ile artmıştır
(Şekil.2).
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TNSA verilerine göre, ülkemizde hastane doğum oranı 2010 yılında %91,6, sezaryen doğum oranı %45,5 ve
primer sezaryen oranı %25,7 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise hastane doğum oranı %95,8, sezaryen
doğum oranı %51,6 ve primer sezaryen oranı %24,9 olmuştur(Şekil.3 ).
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Şekil 3. Türkiye’de Yıllara Göre Hastanede Doğum, Sezaryen ve Primer Sezaryen Oranları (%)
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Türkiye’de hastanede doğum, 2010 yılında, %91,6 iken yıllara göre sırasıyla, %93,7, %96,8, %98,1, %98,0,
%98,5, %98, %95,8 olarak gerçekleşmiştir (Şekil.4)
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Şekil 4. Türkiye’de Yıllara Göre Hastanede Doğum(%)
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2010 yılında ülkemizde primer sezaryenlerin %38,4’ü üniversite hastanelerinde, %36,3’ü özel hastanelerde
ve %22,3’ü ise devlet hastanelerinde gerçekleşmişken, 2017 yılında, %37,5’i özel hastanelerinde, %33,6’sı
üniversite hastanelerde ve %14,9’u ise devlet hastanelerinde gerçekleştir (Şekil.5)
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Şekil 5. Türkiye’de Kurum Bazında Yıllara Göre Primer Sezaryen Oranları (%)

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

137

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

2010 yılında ülkemizde üniversite hastanelerinde gerçekleşen doğumların %65,2, özel hastanelerde %63,7’si
ve devlet hastanelerinde %40,2’si sezaryen şeklinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında, üniversite hastanelerinde
gerçekleşen doğumların %69,5, özel hastanelerde %68,1’i ve devlet hastanelerinde %38,6’sı sezaryen şeklinde
gerçekleşmiştir (Şekil.6)
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Şekil 6. Türkiye’ de Kurum Bazında Yıllara Göre Sezaryen Oranları(%)
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Ülkemizde hastane doğumlarının sektörlere göre payına baktığımızda, 210 yılında devlette %60, Özelde
%35 ve üniversitede %5 oranında iken, 2017 yılında, %50 devlet, %44 özel ve %6 üniversite olarak
gerçekleşmiştir.
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Şekil 7. Türkiye Hastane Doğumlarının Kurumlara Dağılımı (%)
Ülkemizde tüm doğumların yaklaşık % 37’si ilk doğumdur. İlk doğumların % 48,9’u kamuda,% 46,5’u özelde
olmaktadır. Kamuda ilk doğumunu yapanların % 26,7’si sezaryen olurken özelde % 61,9’u sezaryen olmaktaDoğumKağan
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doğum yapmaktadır. Kamuda doğum yapan multiparların % 10.6’sı sezaryen olurken özelde % 39,4’ü sezaryen olmaktadır. Doğumların yaklaşık %17’sine indüksiyon uygulanmaktadır ve hem nullipar hem de multiparlarda sezaryen sıklığı 2-3 kat artmaktadır. Özelde kamudan çok daha fazla indüksiyon uygulanmaktadır.
En düşük sezaryen sıklığı; % 12,7 ile multipar, tekil baş gelişi, 37 hafta ve üstü, travayı spontan başlayanlarda
olmaktadır; yaklaşık % 3,5’u prematür doğum olmakta ve kamu hastaneleri dahil en yüksek sezaryen sıklığı
bu grupta olmaktadır; % 47,7-% 80,4. Robson grup büyüklükleri kurumlarda yıllar içinde farklılık göstermemektedir. Yaklaşık % 93’ü baş gelişidir. Yaklaşık % 23’ü eski sezaryenlidir.
Primer sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranının Türkiye ortalaması 2016’da %26,4 iken, İBBS1’e göre, Ege, Akdeniz ve Doğu Marmara’da sırasıyla %33,1, 30,7 ve 30,5 oranlarıyla en yüksek yaşanan
bölgeler olmuştur. Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu ise, %16,1, 17,2 ve 19,4
oranlarıyla primer sezaryen doğumların en düşük yaşandığı bölgeler olmuştur.
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Hekimlerin sezaryen tercih nedenleri, hekimler açısından sezaryenin risksiz hale gelmesi ve endikasyonunun
genişlemesi, hekimlerin normal doğumu riskli olarak algılaması ve risk almak istemesi, fetal elektronik monitörizasyon ile ilişkili yalancı pozitif sonuçlar, ultrasonografi ile saptanan yalancı pozitif makrozomik fetuslar,
hekimin profesyonel ve sosyal yaşamında vakit kazanmak için doğumu planlama isteği, özel hastanelerin
çalışma koşulları ve hizmet anlayışlarıdır.
Annelerin sezaryen tercih nedenleri ise; anne açısından sezaryen ile doğumun daha kısa sürede, daha kolay
gerçekleşmesi, anne, baba ve ailenin bu mutlu olayı uygun bir zaman ve ortamda yaşama düşüncesi, infertilite
tedavisi ile gerçekleşen gebeliklerde bebeklerin sağlığının daha fazla önemsenmesi ve çoğul gebeliklerin artması, ileri yaş gebeliklerin artması, özel Prof.
hastanelerin
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ÜNAL ve hizmet anlayışlarıdır.
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Yüksek sezaryen oranlarının düşürülmesi için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:
1.Finansman Boyutu: SUT Düzenlemeleri kapsamında, normal doğum fiyatları artırılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığı), Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı),
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı çalışmaktadır. Girişimsel İşlemler Listesi Düzenlemesi kapsamında, ebe eşliğinde yapılan doğum puanı artırılmalıdır. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Ek Ödeme Daire Başkanlığı), Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Maliye Bakanlığı tarafından konu üzerinde çalışmalar
devam etmektedir. 1 Ekim 2016 tarihi itibarı ile ebe eşliğinde doğum performanstan kaldırılmıştı. Mevzuat
Değişiklikleri konusunda; normal doğuma bağlı oluşan malpraktislerin tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından
sigorta kapsamına alınması ve mevcut performansa dayalı ek ödeme yönetmeliğinde düzenlemeler yapılması
gerekmektedir (Şahin, 2009).
2.Ödeme Boyutunda; Performans Ödemesi boyutunda, Sezaryen oranı hedeflerine ulaşan hekimlere 6 ayda bir
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Ödemeleri boyutunda, ebelerin çalıştığı birimin bakanlığın sezaryen oranı hedeflerine ulaşması durumunda
6 ayda bir hastane ortalamasının %20’sine kadar ek performans ödenmesi ve ebelerin %200 olan tavan ek
ödeme katsayılarının Bakanlık kriterleri yakalandığında %250’ye çıkarılması gerçekleştirilebilir. Normal sınırlara belli sürelerde yaklaşamayan birimlere düşük fiyat uygulaması boyutunda, normal sınırların 2 standart
sapma üstünde olan ve belirlenen sürede düşüş gerçekleştirmeyen kliniklere % 15 kesintili ödeme ile normal
sınırların 1 standart sapma üstünde olan ve belirlenen sürede düşüş gerçekleştirmeyen kliniklere %5 ödeme kesintisi yapılabilir. Primer sezaryen oranı yüksekliğinde kurumlara yaptırım uygulanması boyutunda, belirlenen
oranların üzerine çıkan özel kurumların kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin sözleşmesi ve ruhsatının askıya alınması, belirlenen oranların üzerine çıkan kamu kurumlarının kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin
hastane yöneticisi sorumlu tutulup ve yaptırım uygulanabilir ve normal sınırların üstünde olan ve belirlenen
sürede düşüş gerçekleştirmeyen kurumların karnelerine negatif puan yansıtılabilir. Organizasyon Boyutunda;
fiziksel değişiklikler boyutunda, doğum yaptıran tüm birimlerin envanter ve özellik tablosu çıkartılıp, kategorizasyon yapılabilir, envanter çıkarıldıktan sonra yıl hedefleri netleşecektir. Envanter sonuçlarına göre Anne
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Dostu Hastane kriterleri yerine getirilebilir ve sürekliliği sağlanabilir. Çalışanların organizasyonu boyutunda,
ebelere ek yetenek kazandırılması (telkin, masaj, gebenin travay diyetinin düzenlenmesi, nefes teknikleri vb.)
eğitimlerin verilmesi sağlanabilir. Annelere doğru / etkin müdahale boyutunda, mezuniyet öncesi standart eğitimlerin verilmesinin sağlanmalıdır. Mezuniyet öncesi ebe ve KDU asistanları için TUK’da yapmaları gereken
müdahalelere ilişkin standartlar oluşturulmalıdır. Standarda uyum tespit edilmelidir. Mezuniyet öncesi standart
eğitimlerin verilmesinin sağlanmalı, normal doğum pratiğinin geliştirilmesi sağlanmalıdır (Duran, 2011).
3.Regülasyon Boyutunda; eğitim değişiklikleri boyutunda, gebe eğitimlerini standardize edilmesi sağlanmalıdır. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi dokümanları hazırlanmalıdır. Personel planlama değişiklikleri boyutunda, ebelik alanında insan kaynağı ihtiyacı
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sirkülasyonunun azaltılması sağlanmalıdır. İhtiyaçları karşılama ve konforun sağlanması boyutunda, Sancı,
Doğum ve Lohusa (SDL) odası sayılarının arttırılması için teşvik edici düzenleme yapılmalı ve rastgele seçilen
örnek dosyaların sezaryen endikasyonları sürekli takip edilerek hatalı veya geçersiz endikasyonlara yaptırım uygulanmalıdır. Komplikasyonlar doktor hatası olarak görülmekten çıkarılması boyutunda, sosyal medya
kampanyaları düzenlenmeli ve kamu spotları düzenlenmelidir.
4.Davranış Boyutunda; sağlık personelinin normal doğuma olan yatkınlığını artırma davranışı geliştirilmesi
boyutunda, normal doğum sigorta altına alınarak sağlık personelinin kasıt içermeyen kusurlardan sorumlu
tutulmaması sağlanmalı ve yeterli ebe ile hekim iş yükü azaltılmalıdır. Annelere doğru / etkin müdahale boyutunda, Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programlarında, Gebe Bilgilendirme Sınıflarının hastanelerin kalite göstergesinde olması sağlanmalı, Gebe Bilgilendirme Sınıflarının artırılması ve nitelikli bilgilendirme hizmetinin
sunulmasına devam edilmesi ve toplumdaki normal doğumun daha güvenli olduğu algısının yerleştirilmesi ve
güçlendirilmesi gerekmektedir. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programlarında, etkinliğin değerlendirilmesi (anne
ölümü oranı, sezaryen oranı değişimi) yapılmalıdır.
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ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası
süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum
hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Mahremiyet gereksinimleri itina
ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin
olarak uygulanmamalıdır. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı
olmalıdır. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Gebe Bilgilendirme Sınıfı boyutunda; Taşımaları muhtemel riskler
nedeniyle sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli hizmet almaları zorunlu olan annelerin ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyi doğru kaynaktan öğrenmeleri amacıyla 2014/28 sayılı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi
yayımlanmıştır. Genelge ile Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görev alacak personele yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Gebe Bilgilendirme Sınıflarında çalışan sağlık personeline her yıl bir kez eğitim düzenlenmesi için
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çalışmalar yapılmalıdır. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi boyutunda, anne adaylarına bilgi ve danışmanlık
veren ayrıca gebelik izlemlerini yapan personelin (Gebe eğitimcisi ve ASE) doğuma hazırlık konusunda yeterli
bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Aile Sağlığı Elemanları Eğitimi için, kadın sağlığının korunması,
desteklenmesi ve sürdürülmesi, anne morbidite ve mortalitesinin en aza indirilmesi, normal doğum oranlarını
artırılarak sezaryen ile gerçekleşen doğumların azaltılması amacıyla aile hekimliği birimlerinde çalışan aile
sağlığı elemanlarına yönelik eğitimler yapılmalıdır. Temel yaklaşım; doğumun fizyolojik bir olay olduğu ve
normal yolla gerçekleşmesi gerektiğidir. Sezaryen ancak “Tıbbi Endikasyon”un varlığında yapılmalıdır.
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ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMASININ ÇOCUK GÖZÜNDEN YANSIMASI: BİR SENARYO
KURGUSU
Esra SAYAR1, Nejla CANBULUT ŞAHİNER2
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, Karaman / Türkiye
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Karaman / Türkiye
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Öz: Aile çocuk için doğduğu andan itibaren kendisini içinde bulduğu yerdir. Ailenin onu yetiştirdiği tarzda hayata bakan ve ailedeki her şeyden fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkilenen varlıklardır. Hastaneye yatmak
da çocuğun hayatında başına gelebilecek olaylardan birisidir. Çocuk hastanede kalmaya başladığında ailedeki
rollerde de değişmeler olduğundan çocuk ve aile için hastane ortamı anksiyete oluşturan bir yerdir. Çocuk
hastaneye kalmaya başladığında çevresindeki yabancı insanlar, hastalığın nasıl seyredeceği, ilk defa gördüğü
farklı aletlerin ona ne yapacağı konusunda ve bakım veren kişinin değişmesi gibi sebeplerden dolayı anksiyete
yaşamaktadırlar. Çocuğun hastaneye başvuru ve yatırılması sırasında/sürecinde yapılan işlemler acılı, ağrılı,
korku verici ve travmatik olabilir. Çocukların yaşayabilecekleri travma ve olumsuz duyguları en aza indirmek
için atravmatik bakım modeli geliştirilmiştir. Atravmatik bakımın amacı fiziksel ve psikolojik sıkıntıları en az
seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Atravmatik bakım uygulamaları arasında, hastane ortamının çocuğa göre
düzenlenmesi, oyun alanı, evden getirdiği oyuncağa izin verilmesi, duvarlarda posterler, afişler, videoların
bulunması, çocuğun işlemler sırasında ağrısını ve anksiyetesini azaltmak için terapötik oyun, müzik terapisi,
oyun terapisi, aromaterapi, hipnoz, egzersiz, masaj, uğraş terapisi gibi yöntemler sayılabilir. Atravmatik bakım
uygulamalarının hastaneye yatışın yarattığı korku ve endişeyi azalttığı, ağrılı girişimlerin kabul oranını arttırçocuğun
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GİRİŞ
Çocuk hastane ortamına girdiği zaman yabancı hiç bilmediği bir ortamla karşılaşır, o ortamda kendisine ne
yapılacağını bilmemesi, ağrılı ve acılı işlemler, ameliyat, yabancı insanlar, hemşireler ve doktorlar olmak üzere
birçok etken çocukta anksiyeteye ve korkuya sebep olmaktadır. Çocuklar hastanede temel olarak; ailesinden
ayrı kalmaktan, yabancı kişilerin onlara bakım vermesinden, ağrı yaşamaktan, fiziksel olarak kısıtlanmaktan
ve kötü muamele görmekten dolayı kaygı duymaktadırlar (Akkavak ve Karabudak 2019). Çocukların bakımında ve tedavisinde gelişmeler olmasına rağmen hastanelerde uygulanan işlemlerin birçoğu ağrılı, korkulu,
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travmatik ve anksiyeteye sebep olabilen nitelikte uygulamalardır. Bu durumda atravmatik bakım modeli geliştirilmiştir. Atravmatik bakım; sağlık bakım ortamında bulunan çocuklar ve aileleri için oluşabilecek fiziksel
(ağrı, hareket etmekte isteksizlik, uykusuzluk) ve psikolojik (korku, suçluluk, anksiyete) sıkıntıları en az düzeye indirmeyi amaçlayan bir bakım felsefesidir (Teksöz ve Ocakçı 2014, Teksöz 2013, Sözer 2015). Atravmatik
bakımın temel amacı; zarar vermemektir. Bunun için sağlık bakımı verilen alanda çocuk ve ailesi için stres
oluşturan unsurlar belirlenmelidir. Çocuğa yapılan işlemler sırasında ailesinin yanında olması sağlanmalıdır.
Hemşire işleme başlamadan önce çocuğa ve aileye bilgi verdikten sonra işlem sırasında iletişimi sürekli canlı
tutmalıdır. Bu sayede çocuğun ağrı toleransı artmaktadır (Teksöz 2013, Sözer 2015). Çocuğun ve ailenin yaşadığı travmayı en aza indirmek için tüm sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmekle birlikte çocuğa bakım
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
veren hemşireye bu konuda daha fazla görev düşmektedir (Teksöz ve Ocakçı 2014). Ayrıca çocuğa hastalığı
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ile ilgili tam olarak açıklama yapılmadığı zaman, kalan bilgi boşluklarını çocuk kendi fantezi dünyasına göre
kurgulamaktadır. Bu durumda vücudundaki enerjinin büyük bir kısmını artan anksiyetesini düşürmek için
kullandığında iyileşme süresi uzamaktadır (Teksöz 2013). Çocuklara hastane ortamının nasıl olması gerektiğinin sorulduğu bir çalışmada; çocukların hastane içerisinde oyun, sinema, bilgisayar, ilköğretim odası ve park
olmasını istedikleri bulunmuştur (Akkavak ve Karabudak 2019).
Çocuğa yapılacak işlemler hakkında yaşına uygun açıklamalar yapılmalıdır. Eğer çocuk ameliyat olacaksa
daha önce hastaneyi ziyaret etmesi sağlanır ve hastane tanıtılır (Teksöz 2013).
Yapılan çalışmalar sonucunda; çocuklarda anksiyeteyi en aza indirmek için hastane ortamının çocuğa göre düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Teksöz ve Ocakçı 2014). Çocukların oynayacağı bir oyun alanının olması, evden oyuncak getirmesine izin verilmesi, duvarlarda posterler, afişler, videolar bulunması gerekmektedir.
Ayrıca çocuğun işlemler sırasında ağrısını ve anksiyetesini azaltmak için terapötik oyun, müzik terapisi, oyun
terapisi, aromaterapi, hipnoz, egzersiz, masaj, uğraş terapisi gibi yöntemler kullanılabilir. Palyaço (terapötik
mizah) ve tiyatro gibi gösterilerin yapılmasının da çocuk ve ebeveynlerin anksiyetesi üzerinde olumlu etkiler
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Günümüzde hastane ve hastalıktan dolayı travmatize olmuş çocuklar için oyun terapisi, sanat terapisi, uğraş
terapisi ve yaratıcı drama gibi pek çok uygulama üzerinde çalışmalar devam etmekte ve faydaları ortaya konulmaktadır. (Teksöz 2013).

Çocuklar için travmatize edici olaylar faklı yaş grupları, çocuğun bilişsel gelişimi, hastalığın süresi, sıklığı,
tipi, çocuğun daha önceki hastane deneyimleri, hastalığın vermiş olduğu hareket kısıtlılığı, aile yapısı, kültür
gibi etkenler her çocukta travmanın boyutunun farklı olmasını belirleyen etkenlerdir (Çelebi ve ark. 2015,
Yayan ve Zengin 2018).
Ağrı ve Atravmatik Bakım Modelinin Uygulanması
Ağrı, kişinin vücudunda organik veya farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan kişiye hoş olmayan ve kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Ağrı farklı yaş gruplarında farklı şekillerde ifade edilmektedir. Yenidoğan bebekler
ağrılarını fizyolojik (kalp ve solunum sayısında artma,deri rengi ve pupillerde değişim, terleme), davranışsal
144

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

(ağlama şekli ve süresi, yüz ifadeleri), metabolik ve hormonal değişiklikler ile göstermektedirler (Eroğlu ve
Arslan 2018). Küçük bebekler ağrısı olan kısma dokunmaya çalışarak veya ayaklarını karnına çekerek, düzensiz ağlayarak ağrısını ifade ederken üç yaşlarındaki çocuklar ağrıları olduğunu söyleyebilirler veya yüz
ifadeleriyle belli edebilirler. Yapılan bir çalışmada ise; çocukların ağrılarını genellikle ağlama, huzursuzluk ve
yüz ifadelerinde oluşan değişikliklerle gösterdiklerini belirtmiştir (Göl ve Onarıcı 2016). Okul çağındaki bir
çocuk ağrının rahatsız edici olduğunun farkındadır ve kendisine verilmiş bir ceza olarak düşünebilir. Ergenlik
dönemindeki kişiler ise ağrıdan dolayı fiziksel görüntülerinin bozulmasından korkmaktadırlar (Ocakçı ve Yiğen 2004). Çocukluk döneminde yaşanan birçok ağrı, kişi yetişkin olduğunda tıbbi tedavilerden kaçmasına ve
korkmasına sebep olmaktadır (Göl ve Onarıcı 2016).
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değerlendirmelidir. Özellikle terminal dönemde olan çocuğun ağrısını azaltmak hemşirelere düşmektedir. Çocuğa sadece ilaç vererek değil aynı zamanda farmakolojik olmayan yöntemlerle masaj yapma, dikkati başka
yöne çekme, pozisyon verme, gevşeme teknikleri gibi yöntemlerle çocuğun ağrısının azalmasına yardımcı
olunmalıdır. Ayrıca çocuğun ağrıyı nasıl algıladığını bilmeli ve hemşire aileye ve çocuğa psikolojik destek de
sağlamalıdır (Ocakçı ve Yiğen 2004).
Hemşirelerin çocuk hastalarının ağrılarını azaltmak için hangi yöntemleri kullandıklarına bakıldıklarında analjezik uygulamalar ilk sırada yer alırken daha sonra masaj, sıcak uygulama, emzirme, dikkati başka yöne çekme, egzersiz ve gevşeme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde hemşireler non-farmakolojik
yöntemlerin başarılı olduğunu fark etmeye ve kullanmaya başlamışlardır ancak hala yeterli görülmemektedir
(Göl ve Onarıcı 2016).
İlaç Uygulamalarında Atravmatik Bakım Modelinin Uygulanması
Oral ilaç uygulamasında çocuğun yaşı emme ve yutma fonksiyonlarının gelişmişliği önemlidir. Yenidoğan ve
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suyu gibi etkisi bozmayacak içeceklerle karıştırılıp verilmesi çocukta ilaca karşı bir travma yaratmamış olmaktadır. Çocukların enjeksiyona tepkisi yaşına ve daha önce yaşadığı deneyimlere göre değişmektedir. 6-12
aylık bir bebek acı verecek nesneyi genellikle enjektörü gördüğünde ağlayarak tepki gösterir. Bu durumda
enjeksiyon bölgesine anestezik krem (EMLA) 1 saat önceden sürülerek çocuğun ağrı duyması engellenebilir
ve işlem bittikten sonra da çocuk kucağa alınarak sakinleştirilmelidir. Bunların hepsi atravmatik bakım uygulaması kapsamına girmektedir. 1-3 yaş ve 3-6 yaş grubundaki çocuklarda önceki deneyimlerine göre tepki
gösterirler. Öncelikle aileye işlem hakkında bilgi verilir daha sonra ise çocuğun anlayabileceği düzeyde işlem
kısaca anlatılır çocuğa teşekkür edilir ve övülür. 6-12 yaşındaki çocuklar ilaçlarla ilgili yapılan açıklamaları
anlayabilir bu yüzden çocuğa açıklama yapılmalı, olumlu davranışları takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir
(Ocakçı ve Yiğen 2004).
Aşı uygulamalarında atravmatik bakımın öneminin vurgulamak için yapılan çalışmada ülkemizde aşı yapma
sırasında atravmatik modellerin kullanılmadığı görülmektedir. Aşı sırasında annenin bebeğini emzirmesi, te145
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rapötik dokunması, kucağına almasının stresi azalttığı belirtilmiştir (Erkul ve Efe 2013). Aşı uygulamalarında
analjezik kullanımı hala tartışma konusudur. Analjezik kullanımının aşının etkisini azaltacağı düşünülmektedir. Ayrıca çocuklara video izletmek, tabletten oyun oynatmak, müzikal hikayeler dinletmek gibi uygulamalar
sonucunda belli oranda anksiyete ve korkuda azalma olmaktadır (Pazarcıkcı ve Efe 2017).
Atravmatik Bakım Modelinde Oyun ve Önemi
Oyun birçok kaynakta “çocuk işi” olarak tanımlanmaktadır. Oyun, çocuk için temel ihtiyaçlar arasında yer
almaktadır. Oyun çocuğun çevresinde olanları merak etmesini, bilgilenmesini, seçim yapmasını, sosyal ve
duygusal gelişimini, cinsel kimlik kazanması gibi önemli gelişimsel olayları desteklemektedir. Çocuk için
Prof. Dr.Oyun
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lişimi yönünden çocuğu desteklemektedir. Herhangi bir amacı veya kuralı yoktur, çocuk çevresinden gördüklerini ve ailesindeki rolüne göre oyun içerisine kendisini katmaktadır. Oyun, çocuğu rahatlatır ve güzel vakit
geçirmesini sağlar. Hastaneye yatan çocuk oyun oynayamaz ise; öfkeli, kontrol kaybı yaşayan, anksiyetesi
yüksek çocuklara dönüşürler. Uzun vadede ise; büyüme-gelişmede gerilik, oryantasyon bozukluğu, depresyon
gibi durumlar gözlenebilir. Çocuk oyun oynarken yaşadığı duyguları kelimelere döker, bu durum çocuğun dil
gelişimini olumlu etkiler. Hastane ortamı yüzünden evinden ve arkadaşlarından ayrılan çocuk oyun oynayarak
fiziksel ve psikolojik olarak rahatlamış hissetmektedir. Ayrıca terapötik oyunda çocuğun söyledikleri ve yaptıkları çocuk hemşireleri için birer ipucudur çocuğun ne hissettiğini anlamayı kolaylaştırmaktadır (Kıran ve
ark. 2013, Yayan ve Zengin 2018)
Terapötik Oyun
Terapötik oyun çocuğun hastaneye yatmasındaki travmayı en aza indirmeyi amaçlayan, çocuğun olayları
nasıl değerlendirdiğini anlamaya yardımcı olan ve çocuğun kaygısını artıran bir işlemin; işlem öncesinde,
işlem sırasında ve işlem sonrasında yaşadığı stresle baş edebilmesi için çocuğa uygun baş etme yönteminin
bulunması için geliştirilmiş bir oyun yöntemdir (Teksöz 2013, Kıran ve ark.2013). Bir oyunun terapötik olarak
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tim sağlaması ve fizyolojik yarar sağlaması gibi özelliklerden en az birinin bulunması gerekmektedir (Teksöz
2013). Terapötik oyunun içerisine eğer hastalık veya yapılan işlemler katılarak oynanırsa çocuğun durumu
anlamasına yardımcı olmaktadır (Kıran ve ark. 2013).
Terapötik oyunu etkileyen faktörlerden birisi de çocuğun oyuna katılmaya istekli ve aktif olmasıdır. Terapötik
oyunla ilgili ülkemizde ve yurtdışında birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar genellikle ameliyat öncesinde
(Aydın ve ark. 2017), kemoterapi alan çocuklarda (Artilheiro ve ark. 2011) ve perioperatif dönem çocuklarda
(He ve ark 2015) anksiyete düzeyleri ile ilgili yapılan çalışma sonucunda terapötik oyunun çocukların stres,
anksiyete ve korkularını azalttığı, işlemleri daha iyi anlamalarına, sağlık çalışanıyla işbirliği yapmasına yardımcı olduğu ve ailelerin memnuniyet düzeylerini arttırdığı bildirilmiştir. Hastanedeki oyun ortamları hem
çocuk için yarar sağlarken hem de ailenin tükenmişliğini azaltmakta ve ailenin dinlenmek için kendilerine
zaman ayırmalarına imkân tanımaktadır (Teksöz ve Ocakçı 2014). Soma’da yaşanan maden faciasında şehit
olan kişilerin çocukları üzerinde bıraktığı travmayı azaltmak için “Yeryüzü Doktorları ve Pedagoji Derneği”
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tarafından “Soma Çocukları için Oyun Terapisi Projesi” uygulanmıştır. 6 seans süren terapi sonucunda ailelerden alınan geribildirimlere göre çocukların tırnak yeme, alt ıslatma gibi davranışları bıraktıkları, annesinden
ayrılmayan sürekli ayrılık anksiyetesi yaşayan çocukların annelerinden ayrılabildikleri, babalarının vefatından
sonra hiç konuşmayan çocukların artık yaşadıkları kaygıları anlatabilmeleri gibi olumlu sonuçlar doğurmuştur
(Gürbüz ve ark. 2015).
Atravmatik Bakım Modeli Uygulanmasının Yararları
Psikolojik ve fizyolojik zarar vermeyi en aza indirmektedir.
Çocuğun hastaneye olan uyumu kolaylaşır.
BuMustafa
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olmaktadır ve bu süreçte ebeveynlere dinlenebilmeleri için fayda sağlamaktadır.
Çocuğa uygulanacak işlemler hakkında çocuğun yanlış şeyler biliyorsa bu yanlışlıklar ve kafa karışıklığı
giderilmiş olur.
Çocuğun seçim yapmasını kolaylaştırır ve kontrol hissini kaybetmesini engeller.
 Çocukların stres, anksiyete ve korkularında azalma sağladığı için sağlık personeliyle iletişime geçerek
bakımına katılabilmektedir. Ayrıca duygularını rahatça ifade edebilmektedir (Teksöz ve Ocakçı 2014, Teksöz 2013, Sözer 2015).
Bu çalışmada okul çağındaki bir çocuğun gözünden hastaneye yatışı sırasında ve sürecinde atravmatik bakım
uygulamalarına değinilecektir.
Senaryo Kurgusu
Güzel bir güne uyanmıştım fakat üzerimde bir halsizlik olduğunu hissettim. Anladım ki çok kötü hasta olmuştum ve o gün okula gidemedim. Babam çalıştığı için annemle beraber hastaneye gittik. Hastaneye geldiğimizProf. Dr.deKutluk
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daha da korkmaya başladım. Çevremde sürekli beyaz formalı gezen kişiler vardı, ellerinde değişik aletler ve
bazılarında iğne vardı bu durum beni daha da çok korkutuyordu. Doktordan randevumuzu almıştık ve sıra bize
gelmişti. Daha sonra doktorla görüştük ve birkaç gün hastanede kalmam gerektiğini söyledi ne yapacaktım
ben evimden arkadaşlarımdan ayrı hastanede kalacaktım. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum ve korkuyordum. Ancak bu durum çocuk servisine gelene kadar devam etti. Servise girdiğimiz anda düşüncelerim
değişmeye başlamıştı ama yine biraz korkuyordum. Daha sonra yanımıza bir hemşire gülümseyerek geldi ve
servisi bize tanıttı, odamızı gösterdi. Odam çok güzeldi, evdeki odama benziyordu, duvarda sevdiğim çizgi
kahramanlar vardı. Annemle beraber odamıza yerleştik ayrıca en sevdiğim oyuncağımı getirmeme izin vermişlerdi, onunla uyuyabilecektim çok mutluydum.
Hemşire daha sonra yine geldi ve bize bazı bilgiler sordu biraz zaman geçtikten sonra ben sıkılmıştım ve yine
kötü hissetmeye başlamıştım. Bu sırada hemşire içeri girdi ve elinde birkaç kukla ve oyuncak bebeklerle yanıma oturdu. Bana ismimi sordu, ben de ona sordum ve hemşireyle tanıştık. Daha sonra;
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-Beraber oynayabilir miyiz? dedi.
Hemşireler oyun oynuyor muydu? Gerçekten çok şaşırmıştım, oynamaya başladık. Tıpkı arkadaşlarımla oynadığım gibiydi. Bu sırada hastanede olmaktan sıkıldığım için yapmak istediğim şeyleri oyun sırasında söylemiştim ve gerçekten çok rahatladım çünkü karşımda beni anlayabilecek benimle oynayabilen bir kişi vardı.
Daha sonra hemşire gitti. Biraz zaman geçtikten sonra elinde bir tepsi ve içinde iğneler ve renkli küçük iğne
benzeri aletlerde kapıdan görünmüştü. Çok sevdiğim hemşire bana ne yapabilirdi acaba? yine korkmaya başlamıştım. Yanıma yaklaştı ve benden kan alması gerektiğini ve koluma serumun gitmesi için damar yolu açmak
istediğini söyledi. Çok korktum ağlamaya başladım. Hemşire ise; elindeki tepsiyi bir kenara bıraktı ve oyuncak
bebeği alıp yanıma geldi ve dedi ki;
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

-“Şimdi sen bir hemşiresin ve bu bebekten kan alman gerekiyor” dedi.
Daha sonra bana oyuncak bebeğin kolundan nasıl kan alınacağını öğretmişti. Aslında korkulacak bir şey olmadığını anlamıştım. Şimdi roller değişmişti ve hemşire benden kan almaya başlayacaktı. Yanımda annem vardı
ve elimi tutuyordu, bana destek oluyordu. Hemşire bana bir gözlük taktı ve ben sanki hastanede değildim, kolumu bile göremiyordum. Gözlükte ise en sevdiğim çizgi film vardı izlemeye başladım o sırada kolumda hafif
bir ağrı hissetim fakat birkaç dakika sonra geçmişti. Hemşire gözlüğü çıkarma zamanı geldi dedi ve gözlüğü
çıkarttığımda çoktan kanım alınmış ve işlem bitmişti. Neyse ki bir gün daha hastane maceralarımla bitmişti.
Ertesi gün hemşire yine yanıma geldi bu sefer elinde resim defteri ve boya kalemleriyle birlikte benden resim
çizmemi istedi uzun zamandır resim çizmiyordum bu bana çok iyi gelmişti. Daha sonra bana ne yapmak istediğimi, eğer üç dilek hakkım olsaydı ne olmasını dilerdim gibi sorular sordu daha sonra resmim bitti. Hemşirenin beni anladığını düşündüğüm için yine çok mutlu olmuştum. Nihayet taburcu olacağım güne gelmiştik
çok mutluydum fakat bir yanımda burukluk vardı. Beni iyileştirirken aynı zamanda beni anlayan, acımı en aza
indiren, çok iyi vakit geçirmemi sağlayan ve yabancılık çekmemi engelleyen hemşirelere teşekkür ettim ve onlarla vedalaşarak hastaneden ayrıldım. Eve geldiğimde ise hayatıma alışmakta hiç zorluk çekmedim sanki hiç
ve hastanenin korkulacak
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ise hemşireme bir hediye aldım ve onu ziyaret etmeye gittim.
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HEMŞİRELİK 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA YÖNELİK RAHATLIK VE
ENDİŞE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Halime DAĞTEKİN1, Nejla CANBULAT ŞAHİNER2
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
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Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelik 3. sınıf
öğrencilerinin
klinik
uygulamaya yönelik rahatlık ve endişe durum-

larının belirlenmesi amacıyla planlandı. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Karaman İlindeki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 3. Sınıf öğrencileriyle yürütüldü.
Hemşirelik bölümü 3. sınıfında öğrenim gören 78 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Öğrencilere literatür
doğrultusunda hazırlanan anket formu ve ‘Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Ölçeği’ uygulandı. Elde edilen veriler SPSS11 programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, en
küçük, en büyük değerler gibi tanımlayıcı istatistikler, t testi ve Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 22,47±1,51 (min:20, maks:27) olduğu, %78,2’sinin kız, %65,4’ünün
hemşirelik mesleğine isteyerek geldiği, %80,8’inin okuduğu bölümden memnun olduğu, %53,8’inin klinik
uygulamadan korktuğu, %32,1’inin daha önce uygulamada olumsuz deneyim yaşadığı, %92,3’ünün çocukları sevdiği, %47,4’ünün çocuk kliniklerinde çalışmayı istediği belirlendi. Öğrencilerin %83,3’ü çocuk dersi
ile ilgili yeterli bilgi aldıklarını ifade etti. Öğrencilerin Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve
Endişe Değerlendirme Aracından aldıkları puan ortalamaları; rahatlık boyutunda, 14,03±2,06 (min:5, maks:
20), endişe boyutunda; 10,79±3,20 (min:5, maks: 20) idi. Öğrencilerin daha önce uygulamaya ilişkin olumsuz
deneyime sahip olma, çocukları sevme durumu ve çocuk kliniklerinde çalışmayı isteme durumu ile Pediatri
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olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Kızların rahatlık alt boyutundan erkeklere oranlara daha yüksek
puan ortalamasına sahip olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05), uygulamaya ilişkin korku yaşayanların endişe alt boyutundan daha düşük puan aldıkları ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
(p<0,05) belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin klinik uygulamaya yönelik rahatlık ve endişe düzeylerinin cinsiyetten etkilendiği, klinik uygulama korkusu yaşayanların endişe alt boyutundan daha düşük puan aldıkları, daha
önce olumsuz deneyim yaşama, çocukları sevme ya da çocuk kliniklerinde çalışmayı isteme durumları ile
ölçekten alınan puanlar arasında fark olmadığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşireliği Öğrencileri, Klinik Uygulama, Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Ölçeği, Çocuk, PHÖKRED
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GİRİŞ
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını geliştirme, hastalık halinde tedavi sürecinde rol alma ve rehabilitasyon
aşamasında görev alan hemşireliğin amacı sağlıklı veya hasta bireyin ya da toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli yardımı sağlamaktır (Akça Ay 2015 S: 16). Hemşirelerin çalışma alanı diğer sağlık disiplinlerinde olduğu gibi çalışan kişinin sağlığını olumsuz etkileyebilecek, iş doyumunu bozabilecek, çevresel kaza ve
risklere sahip stresli ortamları oluşturmaktadır (Mollaoğlu ve ark 2010). Hemşirenin stres yaşaması kendisinin;
ailesini, sosyal hayatını ve çalışma hayatını etkileyebilecek önemli bir unsurdur ve stres yaşamak iş hayatında
çalışma hemşirenin ve sağlık ekibinin/ örgütünün amaçlarına ters düşmektedir (Balcı 2014). Hemşireleri iş
yaşamının bu stresli ortamına hazırlayanProf.
eğitimDr.
müfredatı
ise;ÜNAL
mesleğin icrası için gerekli bilgileri bilmek bu
Mustafa
bilgileri uygulamak için teorik ve uygulama
olarak
bölümden
oluşmaktadır (Ünsal Avdal ve ark 2014, KaKongre
ve iki
Oturum
Başkanı
raca ve ark 2017). Klinik eğitim uygulamalı bir sağlık disiplini olan hemşirelik için vazgeçilmez bir unsurdur,
öğrenciler için diğer programlara nazaran stres yaratmaktadır ve bu eğitim öğrencilere bilişsel beceriler, duyuşsal beceriler ve psikomotor becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır (Taşdelen ve Zaybak 2013, Fırat Kılıç
2018). Nitekim mezun olan hemşirelik öğrencileri öğrendikleri bilgiler ve kazandıkları beceriler ile çalışma
hayatında kliniklerde çalışacak, insan hayatına hayati önemi olan dokunuşlarda bulunacak ve mesleklerini icra
edeceklerdir (Balcı 2014). İş stresi çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olarak karşımıza çıksa da öğrencilerin mesleklerini öğrenirken ne tür streslerle karşılaşacaklarını bilmeleri, klinik sahada hangi alanda rahat hangi
alanda stresli olduklarını saptayabilmeleri, stres oluşturabilecek unsurları tahlil edebilmeleri ve stresle baş
edebilecek çözüm yolları/baş etme mekanizmaları geliştirebilmeleri için bu tür çalışmalar önem taşımaktadır
(Mert 2018). Bu çalışma Karaman ilinde hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik rahatlık
ve endişe durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmış ve hemşirelik öğrencilerinin klinik sahada yaşadıkları
stres unsurlarına çözüm üretebilmeleri için hangi alanda daha fazla stres yaşadıklarının belirlenmesi açısından
önem taşımaktadır.
MATERYAL METOD
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli
Konuşmacı
Araştırmanın Tipi: Bu çalışma tanımlayıcı Davetli
tipte bir Konuşmacı
araştırmadır.

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Evren-Örneklem: Çalışmanın evrenini Karaman İlindeki bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik bölümü 3. Sınıfında öğrenim gören 95 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise veri
toplama tarihi olan 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan
ve çalışmaya katılmaya gönüllü 78 öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplama Formu: Veriler literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve
‘Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı (PHÖKRED)’ uygulanarak
toplanmıştır.
Verilerin Toplanması: Veriler 04- 08.03.2019 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
dersi kapsamında sınıf ortamında toplanmıştır. Anketin uygulanması ortalama 15 dk sürmüştür. İstatistiksel
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değerlendirme: Elde edilen veriler SPSS11 programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, en küçük, en
büyük değerler gibi tanımlayıcı istatistikler, t testi ve Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Öğrencilerin yaş ortalamasının 12,47±1,51 (min:20, maks:27) olduğu, %78,2’sinin kız, %65,4’ünün hemşirelik mesleğine isteyerek geldiği, %80,8’inin okuduğu bölümden memnun olduğu, %53,8’inin klinik uygulamadan korktuğu, %32,1’inin daha önce uygulamada olumsuz deneyim yaşadığı, %92,3’ünün çocukları sevdiği,
%47,4’ünün çocuk kliniklerinde çalışmayı istediği belirlendi. Öğrencilerin %83,3’ü çocuk dersi ile ilgili yeterli bilgi aldıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
Oturum Başkanı
Tablo 1. ÖğrencilerinveDemografik
ve Bazı Özellikleri
Demografik Özellikler

Sayı (%)

Cinsiyet
Kız

61 (78,2)

Erkek

17 (21,8)

Hemşirelik Bölümüne İsteyerek Gelme
Evet

51 (65,4)

Hayır

27 (34,6)

Okuduğu Bölümden Memnun Olma
Evet

63 (80,8)

Hayır

15 (19,2)

Uygulamaya İlişkin Korku Varlığı
Prof. Dr. Kutluk Kağan
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Var SÜMER
Davetli Konuşmacı

Yok

Davetli Konuşmacı

Prof.
Dr. Veysel BOZKURT
42
(53,8)
Davetli Konuşmacı

36 (46,2)

Daha Önce Uygulamaya İlişkin Olumsuz Olay Yaşama Durumu
Evet

25 (32,1)

Hayır

53 (67,9)

Çocukları Sevme Durumu
Evet

72 (92,3)

Hayır

6 (7,7)

Çocuk Kliniklerinde Çalışmayı İsteme Durumu
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37 (47,4)

Hayır

41 (52,6)
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Öğrencilerin Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından aldıkları
puan ortalamaları; rahatlık boyutunda; 14,03±2,06 (min:5, maks: 20), endişe boyutunda; 10,79±3,20 (min:5,
maks: 20) idi.
Öğrencilerin bazı özelliklerinin Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme
Aracından aldıkları puan ortalamaları ile karşılaştırılması Tablo 2’ de verildi. Buna göre; cinsiyet ve uygulamaya ilişkin korku durumu ile Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından alınan puan ortalamaları farklılık göstermekte idi. Kızların rahatlık alt boyutundan erkeklere oranlara
daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05), uygulamaya ilişkin korku yaşayanların endişe alt
boyutundan
daha düşük
puan aldıkları ve farkın istatistiksel olarak
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
anlamlı olduğu (p<0,05) belirlendi.
Kongre ve Oturum Başkanı
Tablo 2. Öğrencilerin bazı özelliklerinin Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe
Değerlendirme Aracından Aldıkları Puan Ortalamaları ile Karşılaştırılması
PHÖKRED

Rahatlık Alt Boyutu

Endişe Alt Boyutu

Özellik

Ort±SS

Ort±SS

Kız (61)

14,31±1,83

10,57±3,32

Erkek (17)

13,05±2,56

11,58±2,67

MU/p

2,269/ ,027

-1,155/,300

14,21±2,10

10,02±3,36

Cinsiyet

Uygulamaya İlişkin Korku Varlığı
Var (42)
Yok (36)
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
t/pKonuşmacı
Davetli

13,83±2,03
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
,810/ ,421
Davetli
Konuşmacı

11,69±2,79
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
-2,359/ ,021
Davetli Konuşmacı

Öğrencilerin daha önce uygulamaya ilişkin olumsuz deneyime sahip olma, çocukları sevme durumu ve çocuk
kliniklerinde çalışmayı isteme durumu ile Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA
Hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik rahatlık ve endişe durumlarının belirlenmesi
amacıyla yapılan çalışmada öğrencilerin %65,4’ü hemşirelik mesleğine isteyerek geldiğini belirtmiştir. Hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda da benzer şekilde öğrencilerin %61,2-%71,3’ünün (Taşdelen
ve Zaybak 2013; Ünsal Avdal ve ark 2014; Baysan Arabacı ve ark 2015; Açıksöz ve ark 2016; Akkaya ve
ark 2018; Ergin ve ark 2018) bölüme isteyerek geldiği bildirilmiştir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda
hemşirelik mesleği üniversite tercihleri esnasında ilk beş tercihleri içinde yer almış (Yılmaz 2017), %89,2’si
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hemşirelik mesleğine kendini ait hissettiğini (Karagözoğlu ve ark 2013) ve %88,4’ü (Ünsal Avdal ve ark
2014), mesleğini sevdiğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğu
hemşirelik bölümüne isteyerek gelmiştir bu durum çalışmadaki bulguyla paralellik göstermektedir. Çalışmada
öğrencilerin %80,8’i okuduğu bölümden memnun olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde literatürde de öğrencilerin %80,5- %89,4’ünün (Baysan Arabacı ve ark 2015; Ergin ve ark 2018) hemşirelik mesleğini sevdiği,
%59,1’inin hemşirelik bölümünde öğrenim gördükleri için memnun olduğunu (Taşdelen ve Zaybak 2013) bildirmiştir. Yapılan çalışmalarda öğrenciler hemşirelik bölümünden memnun olduğunu bildirirken, bu çalışmada
bu alanda yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar çıkmış ve hemşirelik öğrencilerinin okuduğu bölümden memnun olduğu sonucu çıkmıştır. Çalışmada öğrencilerin %53,8’inin klinik uygulamadan korktuğu belirlenmiştir.
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
Yapılan literatür taramasında öğrencilerin
korkuları/stres
yaratan
unsurlar şu şekilde yüzdeliklerle karşımıza
Kongre ve Oturum Başkanı
çıkmıştır; öğrencilere klinik stres yaratan durumlar olarak %34,9’u hemşireler, %33,5’i öğretim elemanları,
%27,5’i doktorlar ve %24,2’si hastalar olarak (Taşdelen ve Zaybak 2013), %45,1’inin enjeksiyon uygulamasını, %25,8’inin intravenöz uygulamasını, %50’sinin hastaya zarar vermeyi ve %41,7’si de yanlış uygulama
yapmayı en fazla korktukları uygulama olduğunu (Açıksöz ve ark 2016), %50,7’si öğretim elemanının bakım
planı konusundaki ısrarı/sıkıştırma davranışında bulunması, %41,4’ü klinik hemşirelerin öğrenciye saygılı olmayan tutumlarından, %43,2’si klinik hemşireleri tarafından öğrenciye görev ve yetkileri dışındaki işleri yaptırmak istemesi, %63,2’si hastaların hemşireye güvenmemeleri ve %43,6’sı öğrencilerin klinik uygulamalarda
hata yapma korkusu olduğunu (Yılmaz 2017), %58,25’inin öğretim elemanı ve hemşirelerden kaynaklanan
stres (Ergin ve ark 2018) olarak bildirmiş ve klinikte acı çeken bir hastayı izlemek te stres yaratan bir durum
olarak (Yıldırım ve ark 2016) değerlendirilmiştir.
Başka bir çalışmada ise hemşire ve stajyer hemşireler için sekiz ayrı kategori belirlenmiş ve stajyer hemşirelerin invaziv girişim, yanlış tedavi yapma veya uygulama ve acil tıbbi müdahale durumundan korktuğu ve bu
durumların en çok stres yaratan durumlar olduğunu belirtmişlerdir (Mert 2018). Çalışmada öğrencilere klinik
uygulamadan korkup korkmadıkları sorulmuş fakat korkularının neden köken aldığı sorulmamıştır. Çalışmaöğrencilerin
uygulamadan
korktuğunu
taramasında
Prof. Dr.daki
Kutluk
Kağanyarısından
SÜMER fazlası klinik
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİRbildirirken, yapılan
Prof.literatür
Dr. Veysel
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
öğrenciler
hemşirelerden, enjeksiyon uygulamasından
ve öğretim elemanından korku/stresDavetli
yaşadıklarını
ifade
Konuşmacı
etmiş ve en çok korku/stres yaratan durum olarak hastaya zarar vermek ve hastaların hemşireye güvenmemeleri olarak saptanmıştır. Çalışmada öğrencilerin %32,1’i daha önce uygulamada olumsuz deneyim yaşadığını
belirtmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmalarda da öğrencilerin %74,4’ü daha önce olumsuz hastane deneyiminin olmadığını (Ünsal Avdal 2014), %69,6’sı klinik uygulamaya kendilerini hazır hissettiğini, %73,5’i
hastalarla birebir ilgilenmekten korkmadığını (Açıksöz ve ark 2016) bildirmiştir. Çalışmada öğrencilere daha
önce uygulamada olumsuz bir olay yaşayıp yaşamadığı sorulmuş fakat olayın çeşidi ve niteliği sorulmamıştır.
Yapılan literatür taraması sonuçları öğrencilerin daha önce uygulamada olumsuz bir olay yaşama durumları
düşük bulunmuştur ve çalışmamızla uyumlu sonuç elde edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin %92,3’ü çocukları
sevdiğini belirtmiştir. Benzer şekilde yapılan bir çalışmada da öğrencilerin %95,7’sinin çocuklarla oyun oynamaya istekli olduğu bulunmuştur (Bektaş ve ark 2015). Çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun çocukları sevdiği bulunmuş ve yapılan literatür taraması sonucu ile uyumlu bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin
%47,4’ünün çocuk kliniklerinde çalışmayı istediği belirlendi. Bektaş ve ark (2015)’nın çalışmalarında ise öğ-
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rencilerin %80,8’i çocuk sağlığı kliniklerinde çalışmak istediğini bildirmiştir. Çalışmadaki öğrencilerin yarıya
yakını çocuk kliniğinde çalışmak istediğini belirtmiştir bu miktarın yüksek olmamasının sebebi öğrencilerin
uygulamaya ilişkin korkularının varlığı olabilir. Çalışmada cinsiyet ve uygulamaya ilişkin korku durumu ile
Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından alınan puan ortalamaları
farklılık göstermekte birlikte kızların rahatlık alt boyutundan erkeklere oranlara daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmada öğrencilerin sosyo demografik özellikler, vital bulgu değerlendirme, fiziksel muayene değerlendirme ile durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark saptanmazken öğrencilerin çoğunluğunun hafif düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları belirlenmiştir (Türkmen ve ark 2016). Çalışmada uygulamaya ilişkin korku yaşayanların endişe alt boyutundan daha
Prof.
Dr.anlamlı
Mustafa
ÜNAL
düşük puan aldıkları ve farkın istatistiksel
olarak
olduğu
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda rahatlık
Kongre ve Oturum Başkanı
faktör puanı düşük olan bireylerin endişe puanının arttığı (Arslan ve ark 2018), çocuk ağrılarına neden olma
endişesini ele alan maddenin en yüksek endişe puanına sahip olduğu (Lassche M ve ark 2013), uygulamalar
esnasında uygulamalarda, ağrılı işlemlerde çocuk ve aile yakınlarıyla iletişimde, kriz ve keder durumlarında
çocuk ve aile yakınlarına destek sağlama konularında rahat olan bireylerin rahatlık boyut puanı yüksek olduğu
(Arslan ve ark 2018), çocuğun göğüs çevresini, karın çevresini ölçme ve çocuğun gazını çıkarma becerisi ile
durumluk kaygı puan ortalaması; SC ilaç uygulama, ID ilaç uygulama ve postural drenajda vibrasyon hareketi,
resüsitasyon, üriner kateter takma, kateter bakımı gibi invaziv bazı hemşirelik becerileri ile sürekli kaygı puan
ortalamaları arasındaki fark anlamlı olduğu bulunmuştur (Türkmen ve ark 2016). Bu durum çalışmamızdaki
bulgu ile çelişmektedir. Çocuğun bakımı, çocukta ağrıya sebebiyet verme, çocuğa fiziksel ve duygusal zarar
verme, çocukların aile ile etkileşimi konularında endişe taşıyan bireylerin, endişe faktör puanı yüksek olarak
değerlendirilirken (Arslan ve ark 2018) bu durum çalışma ile paralellik göstermektedir. Çalışmada uygulamaya ilişkin korku yaşayanların endişe alt boyutundan daha düşük puan aldıkları ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenirken yapılan çalışmada pediatrik uygulama becerileri konusunda çoğunlukla kendilerini
yeterli hissettikleri ve klinikte daha az uyguladığı ve gözlemlediği hemşirelik becerilerinde daha fazla kaygı
yaşadığı görülmüştür (Türkmen ve ark 2016). Bu durum ise çalışmadaki bulgu ile paralellik göstermektedir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Davetli Konuşmacı
SONUÇKonuşmacı
ve ÖNERİLER
Davetli Konuşmacı
Araştırma sonucunda çalışmamıza katılıp anket sorularımızı cevaplayan öğrencilerin çoğunluğunun klinik uygulamadan korktuğu, üçte birinin daha önce uygulamada olumsuz deneyim yaşadığı, büyük bir çoğunluğunun
çocukları sevdiği, yarıya yakının çocuk kliniklerinde çalışmayı istediği belirlenmiştir. Hemşirelik mesleğinin
stresli olduğu yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuştur (Mert ve ark 2018). Cinsiyet ve uygulamaya ilişkin
korku durumu ile Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından alınan puan ortalamaları farklılık göstermekte birlikte kızların rahatlık alt boyutundan erkeklere oranlara daha
yüksek puan ortalamasına sahip olduğu ve uygulamaya ilişkin korku yaşayanların endişe alt boyutundan daha
düşük puan aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin daha önce uygulamaya ilişkin olumsuz deneyime sahip olma,
çocukları sevme durumu ve çocuk kliniklerinde çalışmayı isteme durumu ile Pediatri Hemşireliği Öğrencileri
Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Çalışmaya kaynak oluşturabilecek benzer çalışmalar olmasına rağmen klinik saha dene-
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yimi öncesi, sırası ve sonrası için yeni, güncel ve klinik sahanın her adımında stres oluşturabilecek unsurları
saptayabilecek çalışmaların yapılması önerilmektedir. Nitekim klinik eğitim uygulamalı bir sağlık disiplini
olan hemşirelik için vazgeçilmez bir unsurdur ve mezun olan hemşirelik öğrencileri öğrendikleri bilgiler, kazandıkları beceriler, stres unsurlarını tanıma ve stresle baş edebilme gücüyle ile çalışma hayatında kliniklerde
çalışacak ve mesleklerini icra edeceklerdir. Yapılacak bilimsel çalışmalar ile öğrenciler iş stresi, çalışma hayatının zorlukları ve iş yaşamında ne tür streslerle karşılaşacaklarını bilmeleri çalışma motivasyonu için önem
teşkil edecek ve öğrencilere yol haritası oluşturacaktır.
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geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik olarak planlandı. Araştırmada veri toplama aracı
olarak; ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan Birey Tanıtım Formu, Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği kullanıldı. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği 5 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçek İzmir ili, Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebe Polikliniğine Şubat 2015- Nisan 2015 tarihleri arasında başvuran araştırma kriterlerine uyan 128 sağlıklı gebeye uygulandı. Çalışmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi
Hemşirelik Etik Kurulu’ndan etik izin ve hastaneden kurum izni alındı. Kapsam geçerliği için Kendal W Analizi, yapı geçerliliği için faktör analizi, yordama geçerliliği için one-way ANOVA, iç tutarlılık için Cronbach
Alfa Katsayısı, yarı test güvenirlik analizi için Guttman Split-Half, madde analizi ve testin tekrarı için bağımlı
gruplarda t testi kullanıldı. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin dil geçerliğine yönelik çalışmalar yapıldıktan sonra, ölçekteki 5 maddenin içerik geçerliliği için 9 uzman görüşüne başvuruldu. Yapılan analiz sonucunda, uzmanların maddelerin içeriği konusunda görüş birliği olduğu belirlendi (Kendall’s W=0.600, p=0.142).
Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin madde analizi sonucunda tüm maddelerin ölçek toplam korelasyon
değeri 0.20’nin üzerinde bulundu. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı µ=0.86 olarak saptandı. Ölçeğin test tekrar test ve iki yarı güvenirliğine ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğini desteklediği belirlendi. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin ülkemiz gebeleri
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Anahtar Kelimeler: Emzirme, Yenidoğan Besleme, Güvenirlilik ve Geçerlilik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Emzirme bebeğin sağlıklı büyüyüp gelişmesini, anne sağlığının korunmasını, anne-bebek arasındaki duygusal
bağın kurulmasını sağlar (Irmak, 2016:27-31). Amerikan Pediatri Akademisi (APA) bebeğe ilk 6 ay sadece
anne sütü verilmesini ve anne sütüne ek gıda desteği ile birlikte iki yaşına gelinceye kadar anne sütüne devam edilmesini önermektedir (APA, 2005:496-506). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılan pek çok
özendirici çalışmaya rağmen, sadece anne sütü ile beslenme süresi istenilen düzeyin altındadır ve emzirme ile
ilgili karşılaşılan en önemli sorunlardan biri ek besinlere erken başlanmasıdır (Imdad et al, 2011:24). Türkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 yılı raporuna göre annelerin büyük çoğunluğu (%92) doğumdan

159

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

sonra bebeğini emzirmeye başlamaktadır, ancak sadece anne sütü ile beslenme oranı ise yaşamın ilk bir ayında
%57.9 iken, 4-5 aylıklarda %9.5’e düşmektedir (TNSA 2013). Yüksek başlangıç oranı, kadınların emzirmeye
başlamak için güçlü niyetleri olabileceğini, 6 aya kadar ise sadece emzirmenin düşük oranının, emzirmenin
devamını etkileyebilecek bağlamsal engellerin varlığına işaret ettiğini göstermektedir (Yehya et al, 2017:283389). Annelerin istendik süre ve nitelikte bebeklerini emzirmeleri için sağlık profesyonellerinin emzirme davranışlarını etkileyen faktörleri modele dayalı olarak saptamaları ve annenin eğitimi ve desteklenmesiyle başarılı bir emzirme sağlamaları önemlidir (Muslu et al, 2011:350-7). Ülkemizde yapılan bir çalışmada multipar
ve yaşı büyük olan annelerin emzirme kontrol algılarının daha yüksek olduğu, üniversite mezunu olan ve
çekirdek aile tipine sahip olan annelerin emzirmeye yönelik olumlu tutumlarının olduğu, çocuk sayısı fazla
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
olan annelerin emzirmeye yönelik olumsuz
tutumlarının
yüksek
olduğu, annelerin emzirme niyetleri ile ilk altı
Kongre ve Oturum Başkanı
aydaki emzirme davranışları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (Muslu ve
Başbakkal, 2013:28-40). Çalışmalarda emzirme niyetinin ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir araç kullanılmadan annelere emzirme niyetlerinin sorulduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar, yalnızca emzirmeye başlama
niyetini ölçtüğü ve amaçlanan emzirme süresini veya devamlılığı hesaba katmadığı için sınırlı kullanımdadır
(Nommsen-Rivers, Devey, 2009:334-42). Annelere emzirmeyi planladığı süre açık uçlu bir biçimde sorulduğunda ‘yapabildiğim kadar’ ya da ‘bebek istediği kadar’ gibi problematik, sayısal olmayan ve genellenemeyen
cevaplar verebilmektedirler (DiGirolamo,2005:208-26).
Yani kısacası; emzirme davranışı çalışmalarında annenin emzirme niyetinin sayısal bir ölçüsüne ihtiyaç bulunmaktadır. Nommsen-Rivers and Dewey (2009) tarafından geliştirilen, The Infant Feeding Intentions (IFI) Scale, annelerin emzirme niyetlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenir bir araçtır. Ülkemizde
böyle bir ölçüm aracı yoktur. Yenidoğanı Besleme Niyeti(IFI) ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin
yapılmasına bu ihtiyacı doldurmak için gereksinim duyulmuştur.
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uyarlanmasına yönelikProf.
gebeler
üzerinde
Prof. Dr.Araştırma,
Kutluk Kağan
SÜMER
Prof. Dr.Türkçe’ye
Gülsen DEMİR
Dr.
Veyselgeçerlik
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik olarak planlandı.
KAPSAM
Araştırma, İzmir ili, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebe Polikliniğine Şubat 2015- Nisan 2015
tarihleri arasında başvuran araştırma kriterlerine uyan (gestasyonel hafta olarak 28. ve üzeri gebeler, anket sorularını cevaplamaya engel oluşturan mental sağlıkla ilgili tanı almamış, okuma yazma bilen, sağlıklı gebeliği
olan, çoğul gebeliği olmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan) gebeler alınmıştır. Araştırmada geçerlik
ve güvenirlik çalışmalarında örneklem büyüklüğünün madde sayısının beş katı ile yirmi katı civarında olması
gerektiği bilgisine dayanılarak beş maddelik ölçek için her maddenin 25 katı gebeye ulaşılması hedeflendiği
için 128 gebe alınmıştır (Büyüköztürk, 2002:470-83). Veriler, araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme
yöntemi ile toplanmıştır. Anket, kağıt üzerinde kalemle 10 dakikada doldurulmuştur. Anketin yordama geçerliliğini değerlendirmek için doğum sonrası ilk hafta, 1., 3. ve 6. ayda beslenme şeklini(sadece anne sütü, karma
beslenme veya sadece mama ile besleme) belirlemek için telefon görüşmesi ile veri toplanmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma verilerinin toplanmasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan “Birey Tanıtım Formu”, ve “Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği (IFI-T) ” kullanılmıştır. Birey Tanıtım formunda bireylerin bazı sosyo-demografik
özelliklerine, gebelik ve doğum öyküleri ile şimdiki gebelik ve doğumlarına yönelik 29 soru yer almaktadır.
Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği (IFI): Nommsen-Rivers ve Dewey tarafından 2008 yılında geliştirilmiş
olan ölçek gebenin emzirme sürecine ilişkin soruların yer aldığı 5 maddelik likert tipli bir ölçektir. Cronbach
alfa katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Toplam IFI skoru 0 ile 16 arasında değişmektedir, 0 güçlü bir emzirmeme niyetini temsil ederken 16 ilk 6 ay boyunca tek süt kaynağı olarak anne sütünün kullanılması niyetini
temsil eder (Nommsen-Rivers ve Dewey,Prof.
2009).Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin geçerlik çalışmasında ölçeğin dil eşdeğerliği, kapsam geçerliği ve yordama geçerliği kullanılmıştır. Kapsam geçerliği için Kendal W Analizi, yapı geçerliliği için faktör analizi,
yordama geçerliliği için one-way ANOVA analizi kullanılarak incelenmiştir. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeğinin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach alfa katsayısının hesaplanması, madde analizleri ve yarı test
güvenirlik yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ölçeğin zaman göre değişmezliğini test etmek amacıyla bağımlı
gruplarda t testi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Etik Kurulu’ndan
(no. 27344949/229) etik kurul kararı, kurum izni ve ölçek izni alınmıştır.
BULGULAR
Bu çalışma 128 gebe ile yürütülmüştür. Tablo 1’de katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve emzirme
niyetleri özetlenmektedir. Gebelerin, sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların tümünün evli,
19-39 yaş arasında, ortalama yaş 28,56 ± 5,37, % 48,5’inin (n = 62) ilköğretim mezunu olduğu bulundu. Gebelerin emzirme niyetleri zayıf ila çok güçlü arasında değişmektedir. IFI-T (SD) puanı 14.23 + 2.49 ve 1 ile 16
arasında değiştiği saptandı.
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Tablo 1. Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Yenidoğanı Besleme Niyeti
Özellik

n

%

Primipar

50

39.1

Multipar

78

60.9

Parite

Çalışma durumu
Evet
Hayır

99
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77.3
22.7

Eğitim durumu
İlköğretim

62

48.5

Lise

47

36.7

Üniversite

19

14.8

Kötü

15

11.7

Orta

90

70.3

İyi

23

18

Çok Düşük (0-3.5)

-

-

Düşük (4-7.5)

2

1.6

Gelir durumu

Emzirme niyeti(IFI –T puan)

Orta (8-11.5)
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(12-15.5)

Çok güçlü (16)

16 DEMİR
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Davetli Konuşmacı
48

62

12.5
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Yenidoğan Besleme Niyeti Ölçeği’ nin Geçerlilik Analizi Bulguları
Dil Geçerliliği
Ölçeğin İngilizce’ye çevirisi Türkçe ve İngilizce dillerini iyi bilen 10 uzman tarafından yapılmış, yapılan
çeviriler kombine edilerek “Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Türkçe formu oluşturulmuştur. Ölçeğin
orijinalini hiç görmemiş bağımsız bir dil bilimci tarafından Türkçe’den İngilizce’ye geri çevirisi yapılmış ve
orijinal ölçek ile karşılaştırılmıştır. Bu form, ölçeğin birincil yazarına gönderilerek, aslına uygunluğu onaylatılmıştır (L.A. Nommsen-Rivers, e-mail, 23 Şubat 2015). Ölçeğin Türkçe formunun son hali oluşturularak dil
eşdeğerliği sağlanmıştır.
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Kapsam Geçerliği
Uzmanlar ölçek maddelerini ayırt edicilik, anlaşılabilirlik, amaca uygunluk, kültürel uygunluk açısından değerlendirmişlerdir. Uzmanların değerlendirme puanları Kendall W analizi ile değerlendirilmiştir. Uzmanların
görüşlerine göre bazı maddeler yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğinin içerik
geçerliliğinde uzman görüşlerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan Kendall Coefficient of Concordance
korelasyon analizi sonucunda uzman görüşleri arasında istatistiksel olarak (Kendall’s W=0.600 p=0.142>0.05)
farklılık olmadığı görülmüştür.
Dil ve içerik geçerliliği yapılmış olan ölçeğin uygulanabilir ve anlaşılabilirliği açısından Ege Üniversitesi
Prof. Dr.
Mustafa
ÜNAL
Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebe polikliniğine
başvuran
çalışma
kriterlerine uyan 10 gebeye uygulanarak
Kongre ve Oturum Başkanı
gebelerin maddelere ilişkin düşünceleri ve maddelerin anlaşılıp anlaşılamadığı değerlendirilmiştir. Ölçeğin
maddelerine ilişkin olarak olumsuz geri bildirim olmamıştır. Ön uygulama yapılan gebelerin verileri araştırma
kapsamına alınmamıştır.
Yordama Geçerliği:
Bu çalışmada ölçülmek istenen davranış bebeklerin beslenme yöntemidir. Doğum sonrası birinci haftada 93
(% 72.7) , doğum sonrası 1 ay içinde 86 (% 67.2), doğum sonrası 3 ay içinde 76 (% 59.4) ve doğum sonrası 6
ay içinde 71 (% 55.5) anneye ulaşılmıştır. Doğum öncesi dönemde ortalama IFI-T skorlarının doğum sonrası
birinci haftada, 1.,3. ve 6. ay aynı annelerin bebek besleme yöntemleriyle karşılaştırılmasıyla değerlendirildi.
Doğum sonrası birinci hafta, 1., 3. ve 6. ayda, annelerin sadece emzirme, emzirme + bebek maması ile besleme
ve sadece bebek maması ile beslenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p <.001)(Tablo 2).
Scheffe çoklu karşılaştırma testi, bu farkın sadece emzirme ile sadece mama ile besleme grupları arasında olduğunu belirledi (p = .001). Bebeklerini sadece anne sütü ile ilk hafta, 1,3 ve 6 ay boyunca besleyen annelerin
ortalama puanlarının daha yüksek olduğu saptandı.
Prof. Dr. Tablo
Kutluk
Kağan SÜMER
Prof.
Dr. Kadınların
Gülsen DEMİR
Prof. Dr. KarşılaştırılVeysel BOZKURT
2. Yenidoğanı
Besleme Yöntemine
Göre
Ortalama IFI-T Puanlarının
Davetli Konuşmacı
Davetliması
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Gruplar

Hafta

Ay

3.Ay

6. Ay

n

X (SD)

n

X (SD)

n

X (SD)

n

X (SD)

Sadece anne sütü

58

14.9 (1.53)

63

15.23(1.35)

45

14.8(1.56)

41

15.03(1.42)

Anne sütü+Mama

22

13.93(1.74)

17

14.88 (1.28)

18

13.52(1.76)

14

13.10(1.54)

Sadece Mama

13

8.88 (1.94)

6

11.5(4.97)

13

8.88(1.94)

16

10.93(2.68)

F

71.057

11.953

62.690

30.838

p

.00001*

.00001*

.00001*

.00001*
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Yenidoğan Besleme Niyeti Ölçeği’ nin Güvenirlik Analizi Bulguları
IFI-T ölçeğinin güvenilirlik analizinde, Cronbach alfa katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı, ölçek maddelerinin birbiriyle tutarlı olduğu ve gebelik sırasında emzirmek istediklerini test ettiği anlamına
gelmektedir. Madde-toplam korelasyonları Madde 2 için .39 ile Madde 4 için .87 arasında değişmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Maddeleri ile Ölçek Toplam Puan Korelasyonlarının
Dağılımı
Maddeler

MaddeToplam Puan
Korelasyonu

Madde
çıkarıldığında
Cronbach’s α

Bebeğimi sadece hazır mama ile beslemeyi planlıyorum (Hiç
emzirmeyeceğim)

.53

.79

Bebeğimi emzirmeyi en azından denemeyi planlıyorum

.39

.81

Bebeğim 1 aylık olduğunda, herhangi bir hazır mama veya diğer
sütleri kullanmadan emziriyor olacağım

.74

.76

Bebeğim 3 aylık olduğunda, herhangi bir hazır mama veya diğer
sütleri kullanmadan emziriyor olacağım

.87

.73

Bebeğim 6 aylık olduğunda, herhangi bir hazır mama veya diğer
sütleri kullanmadan emziriyor olacağım

.71

.75

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Ölçeğin yarı test güvenilirlik sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Guttman Split-Half katsayısı 0.79; SpearmanBrown katsayısı 0.78 olarak saptanmıştır. Birinci yarının Cronbach Alfa değeri 0.58; ikinci yarının CronAlfa değeri
0.76;
iki yarı arasındakiProf.
korelasyon
ise 0.65DEMİR
olarak saptanmıştır (Tablo
Prof. Dr.bach
Kutluk
Kağan
SÜMER
Dr. Gülsen
Prof.4).Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Tablo 4. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Yarı-Test Güvenilirlik Analizleri
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Guttman Split-Half

0.79

Spearman-Brown

0.78

3 Maddelik Birinci Yarı Cronbach Alfa Değeri

0.58

2 Maddelik İkinci Yarı Cronbach Alfa Değeri

0.76

İki Yarı Arasındaki Korelasyon

0.65

N

128

Madde Sayısı

5
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Test tekrar test güvenirliği
Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin 30 kişi ile ve üç hafta arayla, zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için yapılan güvenirlik analizinde test ve tekrar testten elde edilen puan ortalamaları bağımlı gruplarda t
testi ile karşılaştırıldığında puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır
(p>0.05). Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin güvenirlik analizi olarak ilk ve ikinci uygulamadan elde
edilen puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde; 3 hafta ara ile yapılan iki ölçüm
puanları arasındaki güvenirlik katsayısı r=0.93 olarak, pozitif yönde, çok güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (Tablo 5).
Prof. Dr.Test
Mustafa
ÜNAL
Tablo 5. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin
ve Tekrar
Test Puan Ortalamalarının KarşılaştırılKongre ve Oturum Başkanı
ması ve Korelasyonları (n= 30)
Birinci Uygulama

İkinci Uygulama

n

30

30

X

14,63

14,71

Ss

1.90

1.91

t

-1.980

p

0.057

r

0.93

p

0.000

SONUÇ
BeslemeSÜMER
Niyeti Ölçeği’nin ülkemiz
gebeleri
içinDEMİR
geçerli ve güvenilir bir
araçtır.
ölçeğinin
Prof. Dr.Yenidoğanı
Kutluk Kağan
Prof. Dr.
Gülsen
Prof.
Dr. IFI-T
Veysel
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
toplumumuzda geçerlik ve güvenilirliğini sınayan bu çalışma, bilgilerimize göre ilk çalışma niteliğindedir.
Ölçeğin farklı özelliklere sahip gebe ve daha geniş örnekleme gruplarıyla tekrar sınanması, genellenebilirliğini
sağlayacaktır.
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GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI
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Öz: Haptonomi “iletişim kurma” ve “birlikte
anlamına
gelmektedir. Haptoterapi ise haptonomonin
Prof.hissetmek”
Dr. Mustafa
ÜNAL
ilkelerinin teröpatik olarak uygulanmasıdır.
Haptoterapi
gebelik
sırasında kadının doğum korkusunu azaltKongre
ve Oturum
Başkanı
mada, maternal-paternal bağlanmayı güçlendirmede, anksiyetenin gebeye ve çocuğa olan etkisini azaltmada kullanılan saygılı ve güvenli bir dokunma türüdür. 1950’lerde Frans Veldman tarafından keşfedilmiştir.
1993’te ise haptoterapi Hollanda’da bir meslek olarak kabul edilmiştir. Çoğu haptoterapist, fizyoterapist olarak
temel bir eğitime sahiptir. Ancak haptoterapi dışında gebelik ve doğum bilgisine de sahip olmaları gerekmektedir. Haptoterapistlerden farklı olarak, “Haptonomik Gebelik Danışmanları” terapötik müdahalelere ihtiyaç
duymayan sağlıklı hamile kadınların haptonomi danışmanlığı için yetkilidirler. Bu danışmanlar ne terapisttir
ne de haptoterapi girişimlerinde bulunabilirler. Haptoterapi eğitimi doğum korkusunu tedavi etmeye yönelik
özel egzersizleri içermektedir. Bu egzersizler, kadının gebelik algısını değiştirmeye ve gebelik ile doğuma
yönelik pozitif tutum geliştirmek için geliştirilmiştir. Haptoterapi gebeliğin 20. ve 36. haftaları arasında, birer
saatlik sekiz seansta öğretilen bir beceri kombinasyonunu içermektedir. Haptoterapinin üç temel basamağı
bulunmaktadır. Bunlar; 1) Gebelerin algıladıkları izlenimlerin farkındalığına tepki vererek açılıp kapanabilme
yeteneklerinin olması, 2) Gebenin karnına dokunarak (haptoterapist ve anne) maternal bağlanmayı sağlama ve
babanın da gebenin karnına dokunması ile fetüsün reaksiyona geçmesiyle paternal bağlanmanın sağlanması, 3)
Doğumun üçüncü evresinde, abdominal gücün itme aşamasında doğru kullanılması ve kontraksiyonlarla etkili
etmeyleKağan
ilgili beceriler
kazanılması ve
öğrenilen
bu becerilerin
kadına daha yetkin
ve kontrolün
kendisinProf. Dr.baş
Kutluk
SÜMER
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
de olduğunu
hissettirerek anksiyetesini kontrol
etmesinin
sağlanmasıdır. Hemşirelerin/ ebelerin
haptoterapi
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
becerilerini öğrenip gebeler üzerinde uygulamaları, gebelerin doğum korkularıyla başetmelerini sağlamaları,
maternal ve paternal bağlanma düzeylerini ve doğum memnuniyetlerini arttırmaları, doğuma bağlı komplikasyonların ve postpartum problemlerin azalması için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Haptonomi, Haptoterapi, Hemşirelik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kadınların yaklaşık %10’nunun gebelikte doğum korkusu yaşadığı belirtilmektedir (Storksen ve ark., 2012).
Doğum korkusu tokofobi olarak da tanımlanmaktadır. Tokofobi doğum esnasında ölüm korkusu anlamına
gelmektedir (Melender, 2002). Kadınlar doğumun nasıl olacağını bilmeme, kendisi ya da bebeği ile ilgili endişeler, doğum personeline güvenmeme, doğumda yapılan tıbbi müdahaleler, doğumu yapamayacağını düşünme
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gibi birçok nedenden dolayı doğum korkusu yaşamaktadırlar (Serçekuş ve Okumuş 2009). Doğum korkusunu
azaltmak amacıyla kadınların rahatlamasını ve gevşemesini sağlayan bir bakım almalarının doğum sonuçlarını
olumlu etkilediği belirtilmektedir (İsbir ve Serçekuş, 2015). Gebelikte haptoterapi kullanımı da bu bakımlar
arasında yer almaktadır (Klabbers ve ark., 2018; Klabbers ve ark., 2014). Haptoterapi, masajda olduğu gibi,
dokunmanın merkez olduğu tamamlayıcı bir bakım şeklidir. Haptoterapide, dokunma yoluyla duygular arasında bağlantı kurmanın öğrenilmesi ve oradan kişinin içinde bulunduğu durum (hastalık vb.), kendisi ve çevresindeki dünya ile nasıl daha iyi başa çıkılacağını öğrenmesi vardır (Van Den Berg ve ark., 2006). Bir bakıma
ellerle empati yapma bakış açısını da içerisinde barındırmaktadır (Duyndam, 2013)
AMAÇ
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Bu derlemede haptoterapinin içeriği, gebelikte kullanımı ve etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sağlık
çalışanlarına bilgi verilmesi amaçlanmıştır
KAPSAM
Derlemenin içeriğinde; haptoterapinin tanımı, kökeni, kullanım amacı, uygulaması, bu uygulamayı kimlerin
gerçekleştirdiği, gebelikte kullanımı ve etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar ve sağlık çalışanlarına öneriler yer
almaktadır.
YÖNTEM
Bu derleme oluşturulurken, pubmed veri tabanı “haptotherapy, haptonomy” anahtar kelimeleri kullanılarak,
01-09 Nisan 2019 tarihleri arasında taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda; “haptotherapy” kelimesi tarandığında yalnızca İngilizce ve Flemenkçe dillerinde, 2 adet doğum korkusu ile ilgili, 3 adet ise kanser hastaları ile
ilgili makalelere ulaşılmıştır. “Haptonomy” kelimesi tarandığında ise 3 adet makaleye ulaşılabilmiştir.
BULGULAR
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Haptonomi
Yunancadan gelen hapsis (iyileşmek
için Konuşmacı
dokunmak) ve nomos (hukuk, kural, Davetli
norm) kelimelerinin
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
birleşimidir. Haptonomi “iletişim kurma” ve “birlikte hissetmek” anlamına da gelmektedir. Haptoterapi ise haptonomiden köken almakta olup haptonomonin ilkelerinin teröpatik olarak uygulanmasıdır (AH, 2018). Haptoterapi gebelik sırasında kadının doğum korkusunu azaltmada, anne çocuk bağlanmasını güçlendirmede ve fetüsün
ebeveynleri ile bağını güçlendirmede, anksiyetenin gebeye ve çocuğa olan etkisini azaltma gibi birçok durumda
kullanılan saygılı ve güvenli bir dokunma türüdür (VHZB, 2018). 1950’lerde Frans Veldman tarafından keşfedilmiştir. 1993’te ise haptoterapi Hollanda’da bir meslek olarak kabul edilmiştir. Hollanda’da haptoterapistler
birinci basamak sağlık merkezlerinde çalışmakta olup bireyler kendilerine sevk gerekmeden direk başvurulabilmektedir. Ayrıca tüm sağlık sigortaları bu tedavi giderlerini karşılamaktadır (Klabbers ve ark., 2014).
Çoğu haptoterapist, fizyoterapist olarak temel bir eğitime sahiptir. Ancak haptoterapi dışında gebelik ve doğum
bilgisine de sahip olmaları gerekmektedir. Haptoterapistler lisanslarını üyesi olmak zorunda oldukları Haptoterapist Derneğinden almaktadır. Haptoterapistlerden farklı olarak, “Haptonomik Gebelik Danışmanları” tera-
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pötik müdahalelere ihtiyaç duymayan sağlıklı hamile kadınların haptonomik danışmanlığı için yetkilidirler. Bu
gebelik danışmanları ne terapisttir ne de haptoterapi girişimlerinde bulunabilirler. Haptoterapi eğitimi doğum
korkusunu tedavi etmeye yönelik özel egzersizleri içermektedir. Bu egzersizler, kadının gebelik algısını değiştirmeye ve gebelik ile doğuma yönelik pozitif tutum geliştirmek için geliştirilmiştir. Kadınların doğuma hazır
oluşluklarını arttırarak doğum korkuları ile başetmelerini sağlamaktadır (Klabbers ve ark., 2014).
Haptoterapinin üç temel basamağı bulunmaktadır. Bunlar;
1) Gebe kadınların algıladıkları izlenimlerin farkındalığına tepki vererek açılıp kapanabilme yeteneklerinin
olması,
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2) Gebenin karnına dokunarak (haptoterapist ve ve
anne)
maternal
bağlanmayı sağlama ve babanın da gebenin
karnına dokunması ile fetüsün reaksiyona geçmesiyle paternal bağlanmanın sağlanması,
3) Doğumun üçüncü evresinde, abdominal gücün itme aşamasında doğru kullanılması ve kontraksiyonlarla
etkili baş etmeyle ilgili beceriler kazanılması ve öğrenilen bu becerilerin kadına daha yetkin ve kontrolün kendisinde olduğunu hissettirerek anksiyetesini kontrol etmesinin sağlanmasıdır.
Haptoterapi gebeliğin 20. ve 36. haftaları arasında, birer saatlik sekiz seansta öğretilen bir beceri kombinasyonunu içermektedir. Tercihen, gebenin eşinin de her seansa ve çeşitli egzersizlere aktif olarak katılması
beklenmektedir (Klabbers ve ark., 2014). Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada Haptoterapinin doğum
korkusuna etkisi değerlendirilmiştir. Haptoterapi uygulanan girişim grubunda, kontrol grubuna doğum korkusu yaklaşık yarı yarıya azalma göstermiştir. Ayrıca Haptoterapinin yenidoğan doğum ağırlığı veya doğum
haftası üzerine olumsuz bir yan etkisi olmadığını saptanmıştır (Klambers ve ark., 2019). Bir diğer çalışmada
da maternal ve paternal bağlanma düzeyleri düşük olan gebelerde haptoterapinin uygulanması durumunda
bağlanma düzeylerinde önemli artış sağladığı saptanmış ve gebelikteki pozitif etkileri (anksiyetede azalma,
doğum sonrası depresyon riskinde azaltma vb. gibi) ortaya konulmuştur. Haptoterapinin doğum korkusu olan
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Kadınların doğum korkusu yaşamaları doğum sürecini olumsuz etkilemektedir (Adams, Eberhard-Gran ve
Eskild, 2012). Haptoterapi ise hem kadınların doğum korkularının azalmasında hem de maternal bağlanma
üzerinde olumlu etkilere sahiptir (Klambers ve ark., 2019; Klambers ve ark., 2018; Klambers ve ark., 2016).
Ayrıca gebelik sürecinde fetüsün duygusal, duyusal ve tonik-postural güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede ileriki yaşam dönemlerinde ve kişilerarası ilişkilerde güvenle hareket etme ve etkileşimde
bulunma yeteneklerinin artmasına yardımcı olmaktadır (Dolto, 2018). Bu nedenle hemşirelerin/ebelerin haptoterapi becerilerini öğrenip gebeler üzerinde uygulamaları, gebelerin doğum korkuları ve anksiyeteleriyle başetmelerini sağlamaları, maternal ve paternal bağlanma düzeylerini ve doğum memnuniyetlerini arttırmaları,
doğuma bağlı komplikasyonların ve postpartum problemlerin azalması için önemlidir. Bu konuda yapılacak
gelecek çalışmalar için; antenatal eğitim programlarına bu yöntemin entegre edilmesi, gebelik boyunca ve
travayda gebelere uygulanmasının doğum korkusu, doğum memnuniyeti, konforu ve maternal ve paternal
bağlanmaya olan etkilerinin değerlendirilmesi önerilir.
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POSTPARTUM KANAMANIN ÖNLENMESİ
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temlerde çeşitli değişiklikler meydana getiren, değerlendirmenin eksiksiz yapılıp, riskli durumlara karşı
son derece dikkatli davranılması gereken bir dönemdir. Önlenebilir anne ölüm nedenlerinin başında gelen
postpartum kanama, doğum sonrası annenin hayatını tehlikeye atan obstetrik kanamalar olarak tanımlanır ve
meydana gelme süresi açısından erken ve geç olarak sınıflandırılır. Plasentanın ayrılmasıyla damar uçlarının
myometrium ile sıkıştırılmaması sonucu meydana gelen atoni kanamaları en sık görülenidir. Atoni kanamalarında hemşirenin ve ebenin görevi hastayı dikkatli değerlendirerek komplikasyon oluşmadan kanamaya son
verilmesini sağlamaktır. Kanamanın tedavisi uterus masajı, bimanuel kompresyon, uterus tamponlanması gibi
yöntemlerin yanında uterotonik ajanlar veya cerrahi yöntemlerle sağlanabilir. Doğumun 3. evresinin aktif yönetimi, doğumdan hemen sonra uterotonik kullanılması, kordonun kontrollü çekilmesi ve plasenta doğduktan
sonra uterus masajı yapılması postpartum kanamanın önlenmesinde temel ilkelerdir. Gerekli durumlarda ise
histerektomi ya da küretaj yapılır. Erken postpartum kanamada izlem ve girişimlerle kanamanın kontrol altına
alması sağlanırken, geç postpartum kanamada acil müdahale ve tedaviye başvurulur. Postpartum kanama, multidisipliner ekip çalışmasına ihtiyaç duyan bir komplikasyondur. Kanamanın önlenmesinde, fark edilmesinde
ve yönetiminde kilit nokta hemşire/ebelerdir. Hemşire/ebeler kanamaya ilişkin riskli durumları travay sürecinde saptamalı, doğumdan sonra uterus, perine, batın, varsa epizyotomi ve laserasyonları iyi değerlendirmelidir.
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literatür doğrultusunda incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Postpartum Kanama, Uterus Masajı, Bimanuel Kompresyon, Uterus
Tamponlanması.

Postpartum Dönem
Postpartum dönem; doğum eyleminin sona ermesi ve laktasyonun başlamasıyla beraber vücudun antomik,
fizyolojik ve endokrinolojik olarak değişime girdiği önemli bir süreçtir. Gebelikteki değişimlerin ortalama 6
hafta içinde büyük oranda geriye dönüşü beklenir. Fiziksel değişikliklerin yanı sıra ailenin psikolojik olarak da
uyum süreci olduğu için bu döneme gebeliğin 4. trimesteri de denmektedir (Yıldız, 2010).
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Obstetrik uygulamalarda kanamayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir ve bu kanamalar ölüme bile neden olabilmektedir. Obstetrik kanama doğumdan önce de sonra da oluşabilir, bu kanamaların %80’i doğum sonrası
meydana gelir. Vajinal doğumların yaklaşık olarak %3’ünde ciddi postpartum kanama göürülür (Durmaz ve
Kömürcü 2018).
Postpartum Dönemde Fiziksel Değerlendirme
Postpartum değerlendirme ve bakımın esas amacı anne ve bebek sağlığını korumak, geliştirmek, ihtiyaçlarını
gidermek ve aile desteğini geliştirmektir1.
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başlayan kanamanın erken fark edilip gerekli müdahalenin yapılmasını amaçlayan tam bir fiziksel muayene
yapılmalıdır. Hemşire; uterus ve loşia kontrolü yapmalı, meme, mesane, bağırsak, perine, ekstremiteler, enerji
düzeyi, fiziksel rahatsızlık varlığı, beslenme ihtiyacını değerlendirmelidir. Doğum sectio operasyonu şeklinde
gerçekleşmişse bunlara ilave olarak insizyon bölgesi değerlendirilmeli, pansuman kontrol edilmelidir (Öztürk,
2014).
Postpartum hemşirelik bakımı doğumu takiben holistik biçimde planlanıp uygulanmalı, annenin evde de yapabileceği uygulamalar konusunda eğitimi sağlandıktan sonra taburcu edilmelidir. Her anne ve yenidoğan için
bireyselleştirilmiş bakım verilmelidir (Şimşek ve Yılmaz Esencan, 2017).
Postpartum Dönemde Riskli Durumlar
Dünya çapında yapılan izleme araştırmaları sonucu alınan bulgulara göre yılda yaklaşık 287000 kadın gebelik
ve doğumla ilgili nedenlerden dolayı önlenebilir olmasına rağmen ölmektedir. Anne ölümlerinin nedenlerinin
başında postpartum kanama (%35) gelmekle birlikte kanamayı hipertansiyon ve enfeksiyon takip etmektedir.
Postpartum dönemde anneye verilen nitelikli bakımla anne ve bebek ölümlerinin önlenebilir olduğu gösteril(Durmaz
ve Kömürcü,
Prof. Dr.miştir
Kutluk
Kağan
SÜMER 2018).
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) postpartum kanamayı; doğum sonrası 24 saat içinde meydana gelen 500 ml’den
fazla, hemodinamik denge bozukluğuna sebep olarak kadının hayatını tehlikeye atan, kan ve kan ürünlerinin
transfüzyonunu gerektiren obstetrik kanamalar şeklinde tanımlamaktadır (Dilek, 2011).
Postpartum kanamalar, primer ve sekonder kanamalar olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Postpartum ilk 24 saat içinde ortaya çıkan erken kanamalara primer postpartum kanama, 24. saatten 12. haftaya kadar
süren kronik seyirli geç kanamalara sekonder postpartum kanama adı verilir (Dilek, 2011).
WHO tarafından 2018 Şubat ayında yayınlanan raporda her gün yaklaşık 830 kadının bu sebeplerden dolayı
hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında 2030 yılına kadar küresel anne
ölüm oranının 100000 canlı doğumda 70’in altında tutmak yer almaktadır.
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Ülkemizde kadın ölüm nedenlerinin %4.2’sini gebelik, doğum ve postpartum dönem oluştururken, anne ölümlerinin %24.9’unu ante, intra ve postpartum kanamalar oluşturmaktadır (TNSA 2013).
Plasenta ayrıldıktan sonra plasental yatağı besleyen kan damarlarının myometrium tarafından basıya uğraması
ve hemostatik faktörlerin koagülasyon sağlamasıyla kontrol edilir. Bu mekanizmalar işlemez veya travma gelişirse postpartum kanama görülür (Kaya ve Sezer, 2017).
Uterin distansiyon ve distorsiyon, intraamniyotik enfeksiyon, mesane distansiyonu, kotiledon retansiyonu, plasenta insersiyon anomalileri, laserasyonlar, uterin rüptür ve inversiyon, hemofili A, idiopatik trombositopenik
purpura, trombositopeni, DIC, terapötik antikoagülan kullanımı postpartum kanamaya risk faktörleri olarak
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
sayılabilir (Kaya ve Sezer, 2017).
Kongre ve Oturum Başkanı

Postpartum kanamaya neden olan faktörler dört ana başlık altında incelenerek 4T akrostişi ile ifade edilir (Durmaz ve Kömürcü, 2018).
• Tone (Tonüs): Uterusun aşırı distansiyonu, kas tonüsünün değişimine neden olur (Oskay ve Avcı Serbest,
2016). Doğum sonu yeterince kontraksiyon olmaması, yumuşak uterus ve şiddetli kanama sonucu uterin atoni
meydana gelir (Akdemir, 2014). Atoni için majör faktör, uterusun aşırı distansiyonudur (Oskay ve Avcı Serbest, 2016).
Fundusa yapışık plasenta mevcutsa umblikal kordun kuvvetle çekildiği durumlarda veya crede manevrası
sonucunda uterin inversiyon meydan geldir (Dilek, 2011). Fark edildiği anda uterus geri çevrilmeye çalışılmalıdır (Oskay ve Avcı Serbest, 2016).
• Tissue (Doku): Uterin kontraksiyonların doğumdan sonra sürmesi, plasentanın ayrılmasını, atılmasını, kan
damarlarının uçlarının kapanmasını sağlar (Oskay ve Avcı Serbest, 2016). Bu olgular gelişmediği takdirde
plasenta eklerinin ayrılmaması sonucu plasenta retansiyonu meydana gelir. Yineleme oranı yüksektir (Dilek,
Prof. Dr.2011).
Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Bazal desiduanın total/parisyel yokluğu veya fibrinoid tabakanın hatalı gelişimi ile ortaya çıkan invazyon anomalileri, plasentasyon anomalilerini oluşturur (Dilek, 2011).

• Trauma (Travma): Komplike vajinal doğum, epizyotomi, sectio veya histerektomi gibi genital kanal laserasyonları önemli travma sebepleridir (Dilek, 2011).
• Thrombin (Trombin): Kazanılmış veya kalıtsal koagülasyon anomalileridir (Dilek, 2011). Postpartum dönemde idiopatik trombositopenik purpura, von Willebrand hastalığı ve DIC, koagülopati ile ilgili durumlardır
(Oskay ve Avcı Serbest, 2016).
Postpartum Kanamada Bakım ve Hemşirelik Girişimleri
Postpartum kanama, multidisipliner ekip çalışmasına ihtiyaç duyulan bir komplikasyondur. Kanamanın kısa
sürede anlaşılıp değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi açısından hemşireye önemli sorumluluklar düşmekte-
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dir. Hemşirenin postpartum kanama bakımında yapması gereken uygulamalar şu şekilde özetlenebilir (Fışkın
ve Oskay, 2015):
à Vajinal kan kaybı, uterus tonüs ve pozisyonunun değerlendirilmesi à Hipovolemik belirtilerin önceden tespit
edilmesi à Uterin masajın kontraksiyon sağlanana kadar yapılması, beraberinde IV yol açıklığı sağlanarak kan
ve ürünlerinin elde bulundurulması à Plasenta retansiyonu ya da laserasyon değerlendirmesi à Bimanuel uterus
kompresyonu ya da abdominal aort kompresyonu yapılması à Uterin tamponad uygulanması à Hekim isteği
doğrultusunda uterotonik ajanların uygulanması à Nonfarmakolojik yöntemlerden yararlanılması à Hasta ve
ailesinin psikososyal gereksinimlerinin karşılanması (Fışkın ve Oskay, 2015).
Uterus Masajı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Uterusun fizyolojik kontraksiyonları, plasenta doğumuna ve uterus damarlarının vazokonstrüksiyonuna yardımcı olarak kanamayı azaltır. Fizyolojik kontraksiyonlar oluşmaması durumunda postpartum kanama oluşur
(İldan Çalım, 2014). Postpartum kanamada uterusa güçlü bir şekilde bası uygulayarak uterus masaj yapılması,
kavitede toplanan kan pıhılarının boşaltılmasını ve gevşek uterusun toplanmasını sağlar. Bir pedin bir saatten
daha az zamanda değiştirilmesi gerekiyorsa ve uterin fundus ele yumuşak geliyorsa hemşire uterus masajı
uygulayabilir (Bilgin, 2015).
Uterus masajı, eksternal ve internal olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Eksternal uterus masajları; bir el ile
fundusa dairesel hareketlerle bası uygulanırken diğer el ile simfisis pubis desteklenmesi şeklinde olan transabdominal dairesel fundus masajı ve fundusu sıkıştırma şeklinde olan transabdominal bimanuel fundus masajı
olarak uygulanabilir. İnternal uterus masajında ise mesane boşaltıldıktan sonra steril eldiven giyilmiş el vajen
içine ön forniks hizasına yerleştirilirken diğer el ile abdomen üzerine baskı yapılarak uterus sıkıştırılır, kanama
kontrolü sağlanana kadar bu pozisyonda beklenir (Bilgin, 2015).
Transabdominal dairesel fundus masajı, transabdominal bimanuel fundus masajı ve kontrol grubu etkinliğini
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ile toplam loşia miktarı arasında anlamlı bir fark saptamıştır.
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Bimanuel Kompresyon
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Bir el femoral arter üzerine pulsasyon kontrolü
içinOturum
yerleştirilirken
diğer el yumruk şeklinde umblikus üzeKongre ve
Başkanı
rindedir. Umblikus üzerindeki el yavaşça anterior kolumna vertebralise doğru kaydırılarak femoral arterden
pulsasyonun durduğu izlenmelidir (Bilgin, 2015).

Uterus Tamponlanması
Uterus içinde basınç oluşturulması ilkesine dayanır. Uterus boşluğunda genişleyerek sistemik arter basıncındaha yüksek
basınç oluşturan intrauterin
balon
tamponad
ve uterus içi damarların
yüzey
sızıntılarına
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doğrudan basınç yapacak şekilde uterus içine sıkı yerleştirilen rulo bir gazdan oluşan paketle uygulanan rulo
gazla tamponad olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Tamponlamada enfeksiyon riski yüksektir (Bilgin, 2015).
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Kordonun Kontrollü Çekilmesi
Doğumda üçüncü evrenin aktif yönetimi olarak plasentanın doğması için kordonun kontrollü olarak çekilmesi
uygulanmaktadır. Kontrollü çekilen kordonun üçüncü evre süresini ve beraberinde postpartum kanama riskini
azalttığı belirtilmiştir, ancak veriler sınırlıdır (Başgöl ve Kızılkaya Beji, 2015).
Bir meta analiz çalışmasının sonuçlarına göre doğumda üçüncü evrenin aktif yönetimi, postpartum kanama
vakalarının azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur (McDonald, 2007).
Postpartum Kanamada Tedavi
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Medikal Tedavi - Uterotonik Ajanlar Kongre ve Oturum Başkanı
Postpartum kanamalardan en sık görülen atoni olduğu için vakalara uterotonik ajanların etkisi başlayana kadar
uygulanması doğru bir tercihtir. Henüz uygulanmadıysa oksitosin 10 IU IM yapıldıktan sonra %4’lük oksitosin solüsyonu 250 ml/sa infüzyon uygulanır. Lüzum halinde oksitosin dozu 80 üniteye kadar çıkarılabilir. Ani
enjeksiyonlardan hipotansiyon ve kardiyak kollaps sebebiyle kaçınılmalıdır (Toğrul ve ark., 2011).
Enjekte edilen uterotoniklerin kullanımı kontrendike ise en etkili yöntem prostoglandin analogu olan misoprostoldür. 600-1000 μg rektal kullanım postpartum kanama üzerinde anlamlıdır. Kullanımına bağlı ateş, titreme,
mide yakınmaları meydana gelebilir (Toğrul ve ark., 2011).
Cerrahi Tedavi – Küretaj / Histerektomi
Plasentadan kotiledon ayrılmasında ve bimanuel kompresyonun yetersiz kaldığı durumlarda küretaja başvurulur. Uterin atoni mevcut olduğundan perforasyon riski yüksektir (Toğrul ve ark., 2011).
Postpartum vital bulgular kan kaybına oranla normal değilse batın içi kanama akla gelmeli ve cerrahi yöntemlere başvurulmalıdır. Cerrahi yöntem olarak hasta özelliklerine göre; aortanın basınçla oklüzyonu, uterin
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uygulanabilir (Toğrul ve ark., 2011).
Postpartum Kanamayı Önleme ve Etkin Yönetim
Doğumun üçüncü evresinin uzamamasının sağlanması ve uterotonik ilaç uygulaması, özellikle oksitosin, postpartum kanamayı önlemede ciddi anlamda etkilidir (Durmaz ve Kömürcü, 2018).
Postpartum kanamada etkin yönetimi sağlamak için WHO tarafından altı adım belirlenmiştir. Bu adımlar; sorunu tanımlamak, yönetimin amacına karar vermek, en iyi yönetimi seçmek, öncelikleri belirleyerek yönetimi
sağlamak, sonuçları değerlendirmek ve gerekirse ileri yönetim için sevk etmek şeklinde sıralanabilir (Durmaz
ve Kömürcü, 2018).
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Postpartum Kanamayı Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamalar
Kanıta Dayalı Uygulama

Kanıt Düzeyi

Doğumun halas evresinde uterotonik kullanılmalıdır.

Orta kalite kanıt,
güçlü öneri

Tecrübeli eleman olmayan doğumlarda kontrollü kord traksiyonu önerilmez.

Orta kalite kanıt,
güçlü öneri

Atoninin erken saptanması için postpartum uterin tonüs değerlendirmesi tüm
kadınlara yapılmalıdır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Çok düşük kalite
kanıt, güçlü öneri

ve Oturum Başkanı
Postpartum kanama tedavisi için uterusKongre
masajı önerilir.

Çok düşük kalite
kanıt, güçlü öneri

(Er Güneri, 2015 ; Hamlacı ve ark., 2017).
Primer (Erken) Postpartum Kanama Yönetimi
Erken postpartum kanamalar doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde meydana gelir. Yönetiminde; iletişim, acil
müdahale, izlem ve kanamayı durdurmaya yönelik önlemler yer almaktadır. Kanama atoniyse durdurmaya
yönelik bimanuel kompresyon, uterotonik ajan uygulaması veya rektal misoprostol uygulaması yapılabilir
(Fışkın ve Oskay, 2015).
Sekonder (Geç) Postpartum Kanama Yönetimi
Geç postpartum kanamalar doğumdan sonraki 24 saat ile 6 hafta arasında ortaya çıkar. Yönetiminde; acil müdahale, izlem ve tedavi yer almaktadır. Tedavi farmakolojik, cerrahi ya da radyolojik olabilir (Fışkın ve Oskay,
Prof. Dr.2015).
Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

SONUÇ ve ÖNERİLER

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Postpartum kanamalar, çoğu zaman kadının hayatını tehdit eden obstetrik kanamalardır. Bu kanamaların önlenmesi, önlenmek için geç kalındıysa yönetimi ve en az hasarla geri dönüşü hemşire ve ebenin bilgi ve becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Postpartum dönemde kadının fiziksel değerlendirmesini eksiksiz yapmak kanamayı
önlemek için önemli bir adımdır. Fiziksel değerlendirmeyi tam ve doğru yapan hemşire/ebe, postpartum kanamaya giden bir klinik tabloyla karşı karşıya geldiğinde uterus masajı, bimanuel kompresyon, uterus tamponlaması gibi uygulamalara başvurabilir.
Postpartum kanama kaynaklı maternal ölümleri en aza indirgemek için hemşire ve ebelerin bu konuda eğitilerek beceri eksikliklerinin giderilmesi, bazı hastanelerde bulunan acil obstetrik kanama müdahale ekiplerinin
yaygınlaştırılması, gecikmeye bağlı ölümlere maruz kalmamak için ise hasta ve ailesinin bu konularda eğitilmesi önerilmektedir.
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KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL ÖĞRENME KURAMI KULLANILARAK YAPILAN
ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ
Figen KAZANKAYA1, Ruken YAĞIZ1, Ümran SEVİL1
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

1

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı kullanılarak kadın sağlığı alanında
yapılmış çalışmaları sistematik olarak değerlendirmek ve bu alanda ne tür çalışmalara gereksinim olduğunu
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
ortaya çıkarmaktır. Gereç ve Yöntemler:
Bu çalışmanın
evrenini
“YÖKTEZ”, “Google Akademik”, “PubKongre
ve Oturum
Başkanı
med” veri tabanları (1995-2018) taranarak ulaşılan YÖKTEZ:109, Google Akademik:3880, Pubmed: 61292
olmak üzere toplam 65281 tez/makale oluşturmuştur. İncelemede “Bandura”, “Sosyal Öğrenme”, “Kadın”,
“Öz Etkililik” anahtar kelimeleri kullanılarak, yayın dili Türkçe olan tezler ve tam metinine ulaşılan araştırma
makaleleri seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini kadın sağlığı ile ilgili olan beş tez ve altı makale oluşturmuştur.
Bulgular: Tezlerden iki tanesi uzmanlık, bir tanesi yüksek lisans ve iki tanesi doktora tezi olarak yapılmıştır.
Tezlerden bir tanesi 2013 yılında, iki tanesi 2014 yılında, bir tanesi 2017 ve bir tanesi de 2018 yılında yapılmıştır. Yapılan araştırmalardan biri ölçek geçerlik güvenirlik çalışması olup, diğerleri kurama dayalı verilen eğitim
ve danışmanlıkların etkisinin değerlendirildiği çalışmalardır. Uluslararası literatüre bakıldığında çalışma yıllarının daha eski olduğu belirlenmiştir Sonuç: Yapılan çalışmalar incelendiğinde Bandura’nın Sosyal Öğrenme
Kuramına dayalı verilen eğitimlerin istendik davranışlar oluşturmada etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bandura, Sosyal Öğrenme, Kadın Sağlığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Sosyal öğrenme
kuramı, davranışçı kuramların
insanların
karmaşık davranışlarını açıklamakta
yetersiz
kaldığı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
düşüncesiyle geliştirilmiştir. İnsan davranışlarının bireylerin edimsel ve klasik koşullanmaları dışında, sosyal
öğrenme yoluyla gerçekleştiğini savunmaktadır. Bu kavramdan yola çıkarak 1960’larda Bandura, pekiştireçlerin doğrudan davranış değişikliğine yol açmadığını, kişinin davranış algısını değiştirerek dolaylı olarak davranışı etkilediğini ortaya atmıştır (Margaret, Braungart, &Pamela, 2011; Bayrakçı, 2007). Kuramda; birey çevresindekilerin davranışlarını ve bu davranışların sonucunu gözlemler. Gözlediği davranışlardan sonucu olumlu
olanları (pekiştirilenleri) taklit eder, fakat sonucu olumsuz olanları taklit etmez. Bu anlamda bir modeli taklit
etme bir tür edimsel şartlanmadır. Buna göre bir davranışın öğrenilmesi için, bireyin bu davranışın sonucunu
kendisi yaşayarak öğrenmesi gerekmemektedir. Örneğin; bir köpek tarafından ısırılan birini gözlemleyen birey
köpekten korkabilir (Bayrakçı, 2007).
Sosyal Öğrenme Kuramı, insan davranışının öğrenilmesi ve deneyimlere bağlı olarak zaman içinde değişikliğe
uğramasının şart ve gerekçeleri ile yakından ilgilenmektedir. Buna göre, insan davranışı gözlemlerden olduğu
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kadar, doğrudan deneyimden de etkilenmektedir. Sosyal öğrenmede, öğrenmenin, sosyal ortamlardaki deneyimlerden sosyal paydaşlardan etkilenmek koşuluyla oluşan davranış değişikliklerini ele alan (öngören) bir
üst öğrenme biçimidir (Kırhan, 2007). Bandura’ya göre, sosyal etkileşim, insan davranışının şekillenmesi ve
değişmesinde temel etkenlerden biridir (Bandura, 1978). Toplumda her birey, diğerini gözler ve diğerlerinden
bir şeyler öğrenir.
AMAÇ
Tüm bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı kullanılarak kadın
sağlığı alanında yapılmış çalışmaları sistematik olarak değerlendirmek ve bu alanda ne tür çalışmalara gerekProf. Dr. Mustafa ÜNAL
sinim olduğunu ortaya çıkarmaktır.
Kongre ve Oturum Başkanı

YÖNTEM
Bu çalışmanın evrenini “YÖKTEZ”, “Google Akademik”, “Pubmed” veri tabanları taranarak ulaşılan YÖKTEZ:109, Google Akademik:3880, Pubmed: 61292 olmak üzere toplam 65281 tez/makale oluşturmuştur. İncelemede “Bandura”, “Sosyal Öğrenme”, “Kadın”, “Öz Etkililik” anahtar kelimesi kullanılarak yayın dili Türkçe
olan tezler ve tam metnine ulaşılan makaleler seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini kadın sağlığı ile ilgili olan
beş tez ve altı makale oluşturmuştur. Çalışmalar kronolojik sırayla incelenmiştir.
BULGULAR
Çalışmadan elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo1). Çalışmalardan üçü tanımlayıcı, ikisi
metodolojik, biri iki aşamalı olarak önce metodolojik sonra tanımlayıcı, beşi kontrollü deneysel/müdahaleli
çalışmadır.

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
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Tablo 1. İncelenen Çalışmaların Kronolojik Dağılımları
Yazarı/Yılı

Amaç

Çalışmanın Tipi

Ngomuo, E.T.,
Klepp, K.I., Rise,
J., & Mnyika,
K.S., 1995

Tanzanya’daki kırsal
Tanımlayıcı
kesimde çalışan 1535 yaş arasındaki
sağlık çalışanlarının
daha güvenli cinsel
uygulamaların teşviki Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı
ile ilgili tutumlarını,
algılanan normlarını
ve öz yeterliklerini
değerlendirmek

Drummond, J.,
Doğum Öz Yeterlilik
Metodolojik
& Rickwood, D., Envanteri’nin
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
1997
(CBSEI) (Lowe 1993) Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Avustralya toplumu
için güvenilirliğini ve
geçerliliğini incelemek
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Çalışmanın
Örneklemi

Sonuç

342 kişi

Danışma davranışının
sıklığı ve kalitesi ile
algılanan normlar,
tutumlar ve öz yeterlik
arasında arasında
güçlü ilişkiler olduğu
gözlenmiştir. Davranış
değişikliği eğitimi
alanların, gençlere,
daha güvenli cinsel
uygulamalarla
ilgili danışmanlık
hizmeti almalarını,
bu eğitim almadan
meslektaşlarından
daha fazla bildirme
olasılıkları daha
yüksek olduğu
belirlenmiştir.

100 gebe
kadın

Doğum Öz Yeterlilik
Envanteri’nin
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
doğum
Davetlideneyimine
Konuşmacı
ilişkin algılar,
yaşanan ağrının
şiddeti, obstetrik
komplikasyonlar
ve doğum eğitimi
gibi birçok yönden
araştırılması için
geçerli ve güvenilir
bir ölçüm aracı olduğu
belirlenmiştir.
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Lev, E. L., &
Owen, S.V., 2000

Hemşirelerin, meme
kanseri olan ve
kemoterapi alan
kadınlara verdikleri
öz yeterlik eğitiminin
etkisini incelemek

Kontrollü müdahale
çalışması

Deney
grubu=10
Kontrol
grubu= 8

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Oetker‐Black,
S.L., Jones, S.,
Estok, P., Ryan,
M., Gale, N., &
Parker, C., 2003

Abdominal histerektomi
geçirmiş kadınlarda
postoperatif davranışların
iyileştirilmesi için
verilen preoperatif
eğitimin etkinliğini,
kısa ve uzun vadeli
sağlık sonuçlarını
etkileyip etkilemediğini
belirlemek

Deneysel çalışma

Lazoğlu, M.,
Doğum korkusunun
Tanımlayıcı
2009
derecesine göre
Prof. Dr. Kutluk Kağangebelerin
SÜMERöz-yeterlilik Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
algılarını karşılaştırmak
ve aralarındaki ilişkiyi
belirlemek
Yıldırım, F.,
İlhan, İ.Ö., 2010

Genel Öz yeterlilik
Ölçeği’nin Türkçe
formunun geçerlik ve
güvenirlik

Metodolojik

Öz yeterliliği
arttırmaya
yönelik eğitim
müdahalelerinin,
meme kanseri teşhisi
konan kadınlar için
yaşam kalitesini
artırdığı ve semptom
rahatsızlığını azalttığı
belirlenmiştir.

108 kadın

Eğitim alanlarla
almayanlar arasında
ameliyat sonrası,
ağrı, kaygı, öz
yeterlilik, hastanede
kalış süresi arasında
fark saptanmazken;
ameliyat öncesi öz
- yeterlilik artışının,
ameliyat sonrası
ambulasyonu arttırdığı
belirlenmiştir.

456 gebe

Doğum korkusu düşük
olan gebelerin, doğum
Prof.korkusu
Dr. Veysel
BOZKURT
yüksek
olan
Davetli Konuşmacı
gebelere göre daha
yüksek öz-yeterlilik
algısına sahip olduğu
belirlenmiştir.

895 kişi

Genel Özyeterlilik
Ölçeği-Türkçe
formunun genel
özyeterlilikleri
ölçmede geçerli ve
güvenilir bir araç
olduğu belirlenmiştir.
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Brakefield, T.,
Wilson, H., &
Donenberg, G.,
2012

Annelerin riskli cinsel
davranışı ve madde
kullanımının, ergen
kızların riskli cinsel
davranışı ve madde
kullanımına etkisini
incelemek

Kaya, C.E., 2013

Gebelere sunulan
deneysel
Prof. Randomize
Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
ebeveyn uyum desteği
araştırma
programının (EBUDEP)
ebeveyn öz yeterlik
algıları ve evlilik
uyumuna etkilerini
incelemek

Balcı, H., 2014

Tanımlayıcı

Vajinismuslu kadınların
Tek grup deneysel
ve eşlerinin tedavi
Prof. Dr. Kutluk Kağanbaşında
SÜMER
benlik saygısı,Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
özyeterlilik ve yaşam
kalitesi düzeylerini
ölçmek ve tedavi
sonunda bu düzeylerdeki
değişimi değerlendirmek.
Ek olarak tedavinin
tamamlanmasını
yordayabilecek etmenleri
belirlemek
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214 anne ve
kızları

Anneler tarafından
bildirilen riskli cinsel
davranışların ve
yasadışı uyuşturucu
kullanımının,
ergenlerin riskli
davranışları ile ilişkili
olduğu belirlenmiştir.

olgu (n=35)
ve kontrol
grubu (n=33)
olmak üzere
68 katılımcı

Sosyal bilişsel
öğrenme kuramına
dayalı olarak
hazırlanan
EBUDEP’in öz
yeterlik algılarını
olumlu yönde
etkileyerek, ebeveyn
bilgi ve becerilerinin
gelişmesini sağladığı,
ebeveynliğe uyumu
arttırdığı ve evlilik
uyumunu azalttığı
belirlenmiştir.

36 çift

Tedaviyi tamamlayan
vajinismuslu kadınlar
Prof.ve
Dr.
Veyseltedavi
BOZKURT
eşlerinde
Davetli Konuşmacı
sonunda benlik
saygısı, yaşam
kalitesi, özyeterlilik
ve cinsel doyum
düzeylerinde anlamlı
ve olumlu değişimler
olduğu tespit
edilmiştir.
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Dal, N.A., 2017

Jinekolojik Kanserler
1.aşama:metodolojik
Farkındalık Ölçeği’nin
2. aşama: tanımlayıcı
(JİKFÖ) geliştirilmesi
ve sosyal öğrenme
kuramına dayandırılan
planlı bir eğitim ile
farkındalığın arttırılarak
kadınlarda olumlu
davranış değişikliğinin
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
oluşturmak
Kongre ve Oturum Başkanı

Til, A.,
2018 KağanSağlık
inanç modeli Prof.Kontrollü
bir müdahale
Prof. Dr.
Kutluk
SÜMER
Dr. Gülsen
DEMİR
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
temelli, Bandura’nın
çalışması
sosyal öğrenme kuramı
temel alınarak davranış
değişikliği oluşturmaya
yönelik, yapılandırılmış
bir eğitim programının
doğum tercihlerine
etkisini belirlemek

ilk aşaması
700 kadın,
ikinci
aşaması 50
kadın

Geliştirilen
Jinekolojik Kanserler
Farkındalık
Ölçeği’nin geçerli
ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu
belirlenmiştir. Sosyal
öğrenme kuramına
dayalı yapılan eğitim
ile kadınların; papsmear yaptırma
davranışı, düzenli
kondom kullanma
davranışı, kendi
kendine vulva
muayenesi yapma
davranışı, jinekolojik
kontrole gitme
davranışı, kombine
oral kontraseptif
kullanımında
danışmanlık alma
davranışlarının arttığı
saptanmıştır.

kontrol grubu
Prof.Yapılandırılmış
Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
=80 kişi,
doğuma hazırlık
müdahale
eğitiminin normal
grubu = 80
doğum oranlarını
kişi
arttırdığı saptanmıştır

SONUÇ
Sonuç olarak, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramına dayalı verilen eğitimlerin istendik davranışlar oluşturmada etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan metodolojik çalışmalarda kullanılan ölçeklerin öz yeterlilikleri
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ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğu, sosyal öğrenme kuramına dayalı verilen eğitimlerin, bireylerin öz
yeterliliklerini ve yaşam kalitelerini artırdığı, ebeyenlerde görülen riskli davranışların çocuklarında da görülebileceği saptanmıştır.
Bu doğrultuda kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin, kadın sağlığını geliştirmek amacıyla bu
kurama dayalı eğitimleri yapmasının olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİDE KARAR VERME BECERİLERİNİN BAZI AİLESEL
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Cansu TOSUN1, Fatma ALTUN2
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon / Türkiye

1 -2

Öz: Karar verme, var olan ihtiyacın karşılanması için en uygun görülen seçeneğe yönelme davranışıdır. Hayatın her alanında önemli olan bilinçli karar
verme
romantik
ilişkilerde de ilişkinin seyri açısından yükProf.
Dr.süreci,
Mustafa
ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
sek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ilişkide karar verme becerilerini bazı
ailesel ve ilişki bazlı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini farklı bölümlerin lisans ve
lisansüstü programlarında öğrenim gören 427 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel
bilgi formu ve İlişkide Karar Verme Ölçeği ile elde edilmiştir. Analiz sonucunda ilk olarak bireylerin ilişkide
karar verme becerilerinin cinsiyete (t=.24, p>.05), eğitim düzeyine (t=-.58, p>.05) ve ilişki türüne (t=-1.84,
p>.05) göre değişmediği gözlenirken; şu an bir ilişkiye sahip olanların (t=6.59, p<.01, d=.64) ve hayatlarının
herhangi bir döneminde ilişki deneyimi (t=3.46, p<.01, d=.46) olanların olmayanlara göre daha yüksek puanlar
aldığı ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ailesel faktörler göz önüne alındığında ise
ilk çocukların ilişkide karar verme puanlarının diğerlerinden anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (F(3,415)=3.40,
p<.05); kardeş sayısına (H=4.61, sd=4, p>.05), anne (F(3,421)=1.86, p>.05) ve baba (F(3,420)=.27, p>.05) eğitim düzeyine, algılanan ebeveynlik tutumlarına [anne (F(3,417)=.53, p>.05), baba (F(3,418)=1.38, p>.05)], gelire
(F(2,420)=.56, p>.05) ve aile içi şiddet geçmişine (t=1.60, p>.05) bağlı olarak ise farklılaşmadığı gözlenmiştir.
Tüm bu bulgular ışığında bireylerin ilişkide karar verme puanlarının ailesel değişkenlerden ziyade ilişkiye
bağlı durumlardan etkilendiği düşünülmektedir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Anahtar Kelimeler: İlişkide Karar Verme, Romantik İlişki, Aile
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

GİRİŞ
Karar verme, ihtiyaç durumunda bireyin ihtiyaçlarını karşılamak üzere var olan seçenekleri değerlendirmesi ve
uygun gördüğü seçeneğe yönelme sürecidir (Güçray, 2001). Karar verme durumunun gerçekleşebilmesi için
bireylerin bir ihtiyaç hissetmesi, bu ihtiyacı karşılamak için birden fazla seçeneğinin bulunması ve bireyin bu
seçeneklerden birine yönelmede özgür olması gerekmektedir (Kuzgun, 2000).
Bireyler her gün farklı konulara ve önem derecesine sahip durumlara ilişkin kararlar vermektedirler. Bu süreçte her bir birey farklı bir karar verme stratejisi kullanabilmektedir. Bireylerin karar alma durumundaki yaklaşımı ifade eden (Phillips, Pazienza ve Ferrin, 1984) karar verme stratejileri, dört kategori altında toplanmaktadır:
a) mantıklı karar verme, b) içtepisel karar verme, c) bağımsız karar verme ve d) kararsızlık (Kuzgun, 1992).
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Karar verme stratejileri bireylere göre değiştiği gibi kimi zaman ise bireylerin içinde bulunduğu durumlara
göre farklılık gösterebilmektedir.
İlişkide karar verme ise ilişkinin seyri ve devamı için alınması gereken kararları içermektedir. Özellikle ilişkide önemli geçiş kararlarında bilinçli karar vermenin eksikliği yani savuşturma davranışı ilişkilerin geleceği
için olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (Stanley, Rhoades ve Markman, 2006). Diğer taraftan ilişkide karar
verme ile ilişki memnuniyeti arasında pozitif bir ilişki olduğu bilinmektedir (Yoshida, 2013).
Bu çalışmada incelenen ilişkide karar verme becerileri, bireylerin bilinçli karar verme tutumunun yanı sıra;
iyi bir ilişkiye sahip olacaklarına dair beklenti ve kendilerine güveni, ilişkilerdeki kötüye gidişatı fark etme,
Prof. Dr.
Mustafa ÜNAL
çatışmalarla başa çıkma ve müdahale edebilme
kabiliyetlerine
dair kendilerine dönük inançlarını ortaya koyKongre ve Oturum Başkanı
maktadır. Literatürde karar verme becerilerinin incelendiği pek çok çalışma mevcuttur. Fakat romantik ilişki
bağlamında karar verme becerilerini ve stillerini, ayrıca ilişkide karar verme becerisini inceleyen çalışmalara
rastlanmamıştır. Bu doğrultuda ilişkide karar verme becerisinin ailesel değişkenlerle incelenmesinin hem aileromantik ilişki arasındaki ilişkileri ortaya koymak hem de bu kavramın açıklanmasına dönük literatüre katkı
sağlamak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin romantik ilişkide karar verme becerilerini incelemektir. Bireylerin karar verme becerileri cinsiyet, eğitim düzeyi, romantik ilişki türü, durumu ve deneyimi; ayrıca ailesel
değişkenlerden anne-baba eğitim durumu, ebeveynlik tutumları, kardeş sayısı, doğum sırası, gelir ve aile içi
şiddet geçmişi açısından ele alınmıştır.
KAPSAM
Araştırma lisans ve lisansüstü öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma ve427 katılımcıdan
alınan cevaplarlaProf.
sınırlıdır.
Çalışmada
bireylerin ilişkide karar verme puanları sahip
Prof. Dr.rileri
Kutluk
Kağan SÜMER
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
olduklarıKonuşmacı
ilişki bazlı değişkenlerden ilişki türü,
durumu
ve deneyime sahip olma ile; ailesel
değişkenlerden
Davetli
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
anne-baba eğitim durumu, ebeveynlik tutumları, kardeş sayısı, doğum sırası, gelir ve aile içi şiddet geçmişi
bağlamında incelenmiştir ve bunlarla sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırma nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi farklı bölümlerin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören 427 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılara ait bazı tanımlayıcı bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler
Faktör

Değişken

f

%

Cinsiyet

Kız

299

70.1

Erkek

121

28.3

Belirtilmeyen

7

1.6

Var

221

51.7

İlişki Durumu

Anne Eğitim Düzeyi

Baba Eğitim Düzeyi

Yok

204
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Belirtilmeyen
2 Başkanı
Kongre ve Oturum

47.8

İlkokul ve altı

228

53.4

Ortaokul

62

14.5

Lise

99

23.2

Lisans ve lisansüstü

36

8.4

Belirtilmeyen

2

.5

İlkokul ve altı

128

30

Ortaokul

70

16.4

Lise

120

28.1

Lisans ve lisansüstü

106

24.8

Belirtilmeyen

3

.7

Demokratik

220

51.5

Anne Tutum
58 DEMİR
Prof. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER Otoriter Prof. Dr. Gülsen
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
İlgisiz ve tutarsız
25

Baba Tutum

190

.5

13.6 Dr. Veysel BOZKURT
Prof.
5.9 Davetli Konuşmacı

Aşırı koruyucu

118

27.6

Belirtilmeyen

6

1.4

Demokratik

225

52.7

Otoriter

90

21.1

İlgisiz ve tutarsız

62

14.5

Aşırı koruyucu

45

10.5

Belirtilmeyen

5

1.2

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Doğum Sırası

Gelir

İlk çocuk

151

35.4

İkinci çocuk

150

35.1

Üçüncü çocuk

78

18.2

Dördüncü ve üzeri

40

9.4

Belirtilmeyen

8

1.9

Düşük

105

24.6

Orta

Yaş

181
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Yüksek Kongre ve Oturum
137 Başkanı

42.4

Belirtilmeyen

4

.9

Min.-Max.

Ort. (Ss)

18-48

24.64(±4.95)

32.1

Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan ailesel ve romantik ilişkiler ile ilgili bazı soruları içeren kişisel
bilgi formu ve bireylerin ilişkide karar verme becerilerini ölçmeye dönük olan İlişkide Karar Verme ÖlçeğiİKVÖ (Tosun, Yazıcı ve Altun, 2017) ile elde edilmiştir. İKVÖ’nün orijinal formu Vennum ve Fincham (2011)
tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Tosun ve diğ. (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. 5’li likert
tipi derecelendirmeye sahip olan ölçekten alınan puanın artması bireylerin ilişkide karar verme becerilerinin
arttığı anlamına gelmektedir. Ayrıca İKVÖ “ilişkide kendine güven” ve “ilişkiyi yönetme” olmak üzere iki alt
boyuta sahiptir. Ölçeğin tamamı ve alt boyutlar için Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları .80 ile .87 arasında
değişmektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik teknikleri, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ve Kruskal Wallis teknikleri kullanılmıştır.
Prof. Dr.BULGULAR
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Analiz yapılmadan önce verilerin normalliği test edilmiş, ilişkide karar verme puanlarının basıklık (.08) ve
çarpıklık (-.35) katsayılarının uygun aralıklar arasında olduğu belirlenmiştir. İlk olarak bireylerin ilişkide karar verme becerilerinin cinsiyete, eğitim düzeyine, ilişki durumuna, ilişki deneyimine ve türüne bağlı olarak
değişip değişmediği bağımsız t testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Analiz sonucunda ilişkide karar verme puanlarının cinsiyete (t=.24, p>.05), eğitim düzeyine (t=-.58, p>.05) ve
ilişki türüne (t=-1.84, p>.05) göre değişmediği gözlenmiştir. Diğer taraftan bireylerin şu anki ilişki durumlarının (t=6.59, p<.01, d=.64) ve ilişki deneyimine sahip olup olmamalarının (t=3.46, p<.01, d=.46) anlamlı farka
sebep olduğu belirlenmiştir. Gruplar arasındaki farkın kaynağına bakıldığında ise şu an ilişkisi olanların ve
ilişki deneyimi bulunanların olmayanlara göre daha yüksek puanlar aldığı belirlenmiştir.
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Tablo 2. İlişkide Karar Verme Puanlarının Bazı Demografik ve İlişkisel Değişkenler Açısından Bağımsız t Testi ile İncelenmesi

Cinsiyet

N

Ort.

SS

sd

t

p

Kız

299

39.81

5.36

418

.24

.81

Erkek

121

39.66

6.15

39.82

5.42

399

-.58

.56

-1.84

.07

423

6.59

.01**

421

3.46

.01**

Eğitim
Düzeyi

Lisans

291

Lisansüstü

110

İlişki Türü

Flört

40.17
5.81
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
143
40.95
5.50
219

Nişanlı/Evli

78

İlişki
Durumu

Var

İlişki
Deneyimi

Kongre ve Oturum Başkanı

42.32

4.90

221

41.44

5.33

Yok

204

38.05

5.27

Var

347

40.18

5.64

Yok

76

37.76

4.92

İlişkide karar verme puanlarının ailesel değişkenlerden gelir düzeyi, doğum sırası, anne-baba eğitim düzeyi
ve anne-baba tutumuna göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA tekniği ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo
3’te sunulmuştur. İlişkide karar verme puanlarının anne (F(3,421)=1.86, p>.05) ve baba (F(3,420)=.27, p>.05) eğitim
düzeyine, anne (F(3,417)=.53, p>.05) ve baba (F(3,418)=1.38, p>.05) ebeveynlik tutumlarına ve gelire (F(2,420)=.56,
p>.05) bağlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Doğum sırasına göre ilişkide karar verme puanlarının
farklılık gösterdiği (F(3,415)=3.40, p<.05, η2=.02), ilk çocukların puanlarının diğerlerinden anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir (X̄(ilk çocuk)=38.96, Ss=5.39; X̄ (ikinci çocuk)=40.53, Ss=5.28; X̄ (üçüncü çocuk)=39.32, Ss=5.92;
Prof. Dr.X̄Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
=41.39,
Ss=5.40).
(dördüncü ve üzeri)
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Tablo 3. Ailesel Değişkenlere Dayalı Olarak İlişkide Karar Verme Puanlarındaki Farklılıkların ANOVA ile İncelenmesi

Gelir
Düzeyi
Doğum
sırası
Anne
Eğitim
Düzeyi
Baba
Eğitim
Düzeyi
Anne
Tutumu

KT

sd

KO

Gruplar Arası

35.05

2

17.52

Grup İçi

13108.78

420

31.21

Toplam

13143.83

422

Gruplar Arası
Grup İçi

303.50
3
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12357.79
415

Toplam

12661.29

418

Gruplar Arası

173.73

3

57.91

Grup İçi

13094.72

421

31.10

Toplam

13268.45

424

Gruplar Arası

25.46

3

8.49

Grup İçi

13127.84

420

31.26

Toplam

13153.30

423

Gruplar Arası

49.24

3

16.41

Grup İçi

12909.55

417

30.96

Toplam

12958.79

420

127.76

3

Gruplar Arası
Baba
İçi
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Davetli Konuşmacı
Toplam

Kongre ve Oturum Başkanı

12899.99
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421

F

p

.56

.57

3.40

.02

1.86

.14

.27

.85

.53

.66

101.17
29.78

42.59
30.86

1.38
.25
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

İlişkide karar verme puanlarının kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal Wallis ile test edilmiş,
gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir (H=4.61, sd=4, p>.05).
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Tablo 4. İlişkide Karar Verme Puanlarındaki Farklılıkların Kardeş Sayısı Doğrultusunda Kruskal
Wallis ile İncelenmesi
Kardeş Sayısı

N

Sıra Ortalaması

c2

sd

p

Tek Çocuk

12

185.33

4.61

4

.33

İki Çocuk

131

217.54

Üç Çocuk

171

199.21

Dört Çocuk

73

5 Çocuk ve Üzeri

34

217.88
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239.37
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Son olarak bireylerin hayatlarının herhangi bir döneminde aile içi şiddete maruz kalıp kalmama durumlarına
göre ilişkide karar verme puanları bağımsız t testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda aile içi şiddet geçmişine
dayalı olarak gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (t=1.60, p>.05).
Tablo 5. İlişkide Karar Verme Puanlarındaki Farklılıkların Aile İçi Şiddet Geçmişi Doğrultusunda
Bağımsız t Testi ile İncelenmesi
Şiddet
Geçmişi

N

Ort.

SS

sd

t

p

Var

72

38.80

5.17

424

3.46

.11

Yok

354

39.95

5.65

TARTIŞMA ve SONUÇ
sonucunda
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karar verme
becerilerinin
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tespit
Prof. Dr.Araştırma
Kutluk Kağan
SÜMER
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel BOZKURT
Davetli
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edilmiştir.
Literatürde ilişkide karar verme becerilerini
inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır
fakatKonuşmacı
bireylerin
Davetli
karar verme stillerini ve karar vermede özsaygıyı inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu doğrultuda karar verme
stillerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını (Avşaroğlu ve Üre, 2007; Eraslan, 2015; Öztürk, Kutlu ve Atlı,
2011) gösteren çalışmalar olduğu gibi cinsiyete göre fark olduğunu ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır
(Güçray, 1998; Güçray, 2001). Karar vermede özsaygıyı cinsiyete göre incelendiğinde ise; özsaygıda cinsiyete dayalı fark olmadığını (Avşaroğlu ve Üre, 2007; Tatlılıoğlu, 2014) ve erkeklerde özsaygının daha yüksek
olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (Güçray, 2001). İlişkide karar verme becerilerinin cinsiyete göre
farklılaşmaması, karar verme becerilerinin içerdiği yapıyla alakalıdır. Bireylerin iyi bir ilişkiye sahip olmaya
ve ilişkiyi yönetmeye dair inançlarının bu durumlarla ilgili beceri algılarına ve geçmiş deneyimlerine bağlı
olduğu söylenebilir.
Bireylerin ilişkide karar verme becerilerinin ilişki türüne göre değişmediği fakat şu an bir ilişkiye sahip olanların ve hayatlarının herhangi bir döneminde ilişki deneyimi olanların olmayanlara göre daha yüksek puan-
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lara sahip olduğu gözlenmiştir. İlişkide karar verme becerileri ilişkide özgüven ve ilişkinin gidişatına ilişkin
farkındalık ile ilişkiyi yönetme yönlerini içermektedir. Bu bağlamda ilişkide karar verme becerilerinin ilişki
sürecinde fark edilmesi ve geliştirilmesinin söz konusu olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ilişkinin varlığı ve
deneyim önem arz ederken ilişki türü fark yaratmamaktadır.
Diğer taraftan bu çalışmada lisans ve lisansüstü eğitime devam eden bireylerin puanları karşılaştırılmıştır ve
ilişkide karar verme becerilerinin eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda bahsedilen boyutlarla ilgili bir programdan yararlanılmadığı sürece lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında anlamlı
bir fark olmaması beklenilir bir sonuçtur.
Prof.
Dr. sayısına,
Mustafaanne-baba
ÜNAL eğitim düzeyine, algılanan ebeveynlik
Ailesel faktörler göz önüne alındığında ise
kardeş
Kongre ve Oturum Başkanı
tutumlarına, gelire ve aile içi şiddet geçmişine göre ilişkide karar verme puanlarının farklılık göstermediği
gözlenmiştir. Fakat bunlardan farklı olarak doğum sırasına göre gruplar arasında ilişkide karar verme puanları
açısından anlamlı bir farklılık olduğu, ilk çocukların diğerlerinden daha düşük puanlar aldıkları belirlenmiştir.
Güçray (1998) tarafından gerçekleştirilen çalışmada karar verme stillerinden sadece ilgisizlik stilinde kardeş
sayısına göre gruplar arasında fark olduğu, tek çocukların puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatürde karar verme stillerinin anne-baba eğitim düzeyine göre değişmediğini (Öztürk ve diğ., 2011) ve bazı
stillerin anne-baba eğitim düzeyine ve tutumuna bağlı olarak farklılık gösterebildiğini (Erözkan, 2011; Güçray,
1998; Tatlılıoğlu, 2014) ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.
Tüm bu bulgular ışığında bireylerin ilişkide karar verme puanlarının ailesel değişkenlerden ziyade ilişkiye bağlı durumlardan etkilendiği söylenebilir. İlişkide karar verme becerileri doğuştan gelen bir özellik olmayıp sonradan kazanılmaktadır. Bu beceriler bireylerin ilişkide çatışmalarla başa çıkabilme, ilişkinin kötüye gittiğine
dair sinyalleri görebilme ve müdahale edebilmeye ilişkin becerilerine dair inançları içermektedir. Dolayısıyla
bireylerin kendilerinde bu özellikleri görebilmeleri, geliştirebilmeleri ve iyi bir ilişkiye sahip olabileceklerine
dair inançlarının oluşabilmesi için ilişki içinde kendilerini gözlemleyebilmeleri yani ilişki deneyimine sahip
romantik ilişkiler
diğer
daha özel bir yapı gösterdiği
için
bireylerBOZKURT
aileProf. Dr.olmaları
Kutlukönemlidir.
Kağan Ayrıca
SÜMER
Prof.
Dr.ilişkilere
Gülsengöre
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
lerinin etkilerini ya da müdahalelerini engellemektedir. Bu doğrultuda aileye bağlı değişkenlerin ilişkide karar
verme becerileri üzerinde etkili olmamasının nedeninin bu özel yapı olabileceği düşünülmektedir.
Diğer taraftan bireylerin ilişkide kendi ve partnerinin duygu ve düşüncelerini anlama, yönetme ve var olan
durumu değerlendirmelerini etkileyen diğer değişkenlerin ilişkide karar verme becerilerine etkisinin incelenmesinin, bu beceriyi anlama yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma sadece lisans ve
lisansüstü eğitim düzeyine sahip bireylerle yürütülmüştür, örneklemin eğitim düzeyi ve yaş ranjının genişletilmesi de bu beceriyi açıklamaya katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
Avşaroğlu, S., Üre, Ö., (2007). Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa
çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 85-100.
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HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA MODEL KULLANIMI: KADIN SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİNDE OREM ÖZ BAKIM MODELİ
Selin AHSUN1, Ümran SEVİL1
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir /Türkiye

Öz: Amaç: Hemşirelik kuramları mesleğin gerçeklerini yorumlamakta ve tanımlamakta, böylece bir profesyonel olarak uygulama, eğitim ve araştırma aktivitelerinde hemşirelere rehberlik etmektedir. Ayrıca hemşirelik
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
kuramları hemşirenin hastaya sistematikKongre
yaklaşmasını
sağlamakta
ve hemşirelik uygulamalarının gerçeklerini
ve Oturum
Başkanı
yansıtmaktadır. Orem’e göre hemşireliğin ilgi alanı; insan sağlığının ve yaşamının devamı, hastalıklardan ve
sakatlıktan kurtulması ve onların olumsuz etkileri ile baş edebilmesi yani bireysel bakımını üstlenebilmesi için
duyduğu gereksinimlerin karşılanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında hemşireler
tarafından en sık kullanılan modelin Orem’in Öz Bakım Modeli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan derlemenin amacı hemşirelik alanında çalışılma düzeyi sınırlı olan kuram kullanımına, Orem’in Öz Bakım
Modeli ile yapılmış çalışmaların hasta bakımı üzerine yaptığı olumlu sonuçlarına dikkat çekilmesiyle farkındalık yaratmaktır. Yöntem: Konu ile ilişkili çalışmalara “Google Akademik, YÖKTEZ, ULAKBİM ve PubMed/
Medline veri tabanları arşivlerinden “Orem Öz Bakım Modeli, öz bakım, öz bakım gücü, kadın sağlığı, self
care ve self care theory anahtar kelimeleriyle yapılan taramalar sonucu ulaşılmıştır. Çalışma kapsamına 20032018 yılları arasında kadın sağlığı alanında yapılmış ve tam metnine erişilebilen 9 adet araştırma alınmıştır.
Derlemeler, olgu sunumları ve tam metnine erişilemeyen araştırmalar çalışma dışı bırakılmıştır. Literatürde
Orem Öz Bakım Modeli esas alınarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Kadın sağlığı alanında yapılmış
araştırmalara bakıldığında adölesan dönem, gebelik dönemi, postpartum dönem ve postmenopozal dönem gibi
öz bakım gereksinimi fazla olan dönemlerde yapılan araştırmaların yanı sıra dismenore ve osteoporoz gibi öz
bakım gereksinimi olan diğer durumlara yönelik de model temelli çalışmalar yer almaktadır. Kadın sağlığı
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
alanındaKonuşmacı
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Davetli
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Konuşmacı Nazik ve Eryılmaz’ın yaptıkları
Davetli Konuşmacı
postpartum dönemdeki bakımın doğum sonrası komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesinde etkili olduğu;
Kılıç’ın yaptığı çalışmada erken doğum tanısı alan gebelere verilen bakımın öz bakım gücüne olumlu etkisinin
olduğu; Kılıç’ın araştırmasında sezaryen ile doğum yapan kadınlarda operasyona bağlı komplikasyonların
azaltılmasında etkili olduğu; Wong’un araştırmasında dismenoresi olan adölesanların öz bakım davranışlarına
olumlu etkisinin olduğu; Bahri’nin araştırmasında postmenopozal kadınların öz bakım aktivitelerinin geliştirilmesine katkı sağladığı; Sharifi’nin çalışmasında osteoporoz riskine yönelik koruyucu öz bakım davranışı
kazandırılmasında etkin olduğu ve Apay’ın çalışmasında postpartum dönemde verilen bakımın doğum sonrası
öz değerlendirmeye olumlu katkıları olduğu saptanmıştır. Ayrıca Karadağlı’nın yaptığı çalışmada kemoterapi
alan hastalarda öz bakım davranışlarının belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Sonuç: Literatürde
yapılan çalışmalar incelendiğinde kuram/model kullanımının, bakımın kalite ve etkinliği üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu açıktır. Ancak genel perspektiften bakıldığında hemşireler tarafından araştırmalarda kuram/
model kullanımının sınırlı olduğu, kuram/model kullanımının araştırma sürecinin tüm basamaklarında yer al-
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madığı görülmektedir. Hemşirelik araştırmalarına rehberlik etmesi amacıyla hemşirelik kuram ve modellerinin
daha sık kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz Bakım, Orem Öz Bakım Modeli, Hemşirelik

GİRİŞ
Öz-bakım kavramı Dorethea Orem tarafından geliştirilmiş ve 1959 yılında yayınlanmıştır. Orem’e göre hemşireliğin ilgi alanı; insan sağlığının ve yaşamının devamı, hastalıklardan ve sakatlıktan kurtulması ve onların
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
olumsuz etkileri ile baş edebilmesi yaniKongre
bireysel ve
bakımını
üstlenebilmesi
için duyduğu gereksinimlerin karşıOturum
Başkanı
lanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Orem öz bakım kavramında kişisel kontrolün önemli olduğunu, öz bakımın
bireyin ihtiyaçlarını sürekli olarak tanıması ve karşılaması anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu kurama göre
hasta kendisinin bakımına aktif olarak katılmaktadır (1,2).
Orem’in teorisi bireylerin öz-bakım işlevlerini arttırmak için hastaların eğitilmesi, hemşirelik uygulamalarının
tıbbi uygulamalardan ayırt edilebilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca bireylerin öz-bakım işlevlerini arttırmak
için hastaların eğitilmesi, hemşirelik uygulamalarının tıbbi uygulamalardan ayırt edilebilmesi için bir fırsat
yaratmaktadır (3,4).
Orem’in teorisi alkol alışkanlığı olan adölesanlar, romatoid artiritli çalışanlar, radikal mastektomi geçiren kadınlar, kistik fibrozlu çocuklar ve aileleri, konjestif kalp yetmezliği olan hastalar, böbrek transplantasyonu
olanlar ve peritoneal diyalize giren hastalarla yapılan birçok çalışmada kullanılmıştır. Ana-çocuk sağlığına
yönelik olarak ise aile merkezli bir bakım olarak nitelendirilebilmektedir (3,4).
Pek çok araştırma planı Orem’in teorisini kapsamaktadır. Kearney ve Fleischer, bir bireyin öz-bakım uygulamalarını ve ön lisans programı hemşirelik öğrencilerinin öz-bakım yeteneklerini ölçmek için bir araç gelişProf. Dr.tirmişlerdir.
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olma, kendine güvenme, yeteneklilik, atılganlık, sorumluluk duygusu, yardımseverlik ve uyumluluk olarak
tanımlanmıştır (1,3,4).
Öz-Bakım Çatısı ve Öz-Bakım Teorisi, Öz-Bakım Eksikliği Teorisi ve Hemşirelik Sistem Teorisi, diğer sağlık
profesyonellerinde farklı olan belli ve özel hemşirelik girişimi odağı sağlayarak hemşirelik bilgisine önemli bir
katkı sağlamaktadır. Bu teoriye dayalı gerçekleştirilen bakım ile bir bilim ve sanat olarak hemşireliğin sınırları
ve alanları hedeflenen amacını uygun şekilde yerine getirmektedir. Öz-Bakım çatısının sahip olduğu, genel
kapsamlı bir hemşirelik modeli olarak hemşirelik araştırmacıları ve bilimcileri tarafından, hemşirelik eğitimcileri tarafından, hemşirelik müfredat programı tasarlayıcıları tarafından, hemşirelik uygulayıcıları tarafından
kabul edilmektedir (1,3,4).
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AMAÇ
Hemşirelik kuramları mesleğin gerçeklerini yorumlamakta ve tanımlamakta, böylece bir profesyonel olarak
uygulama, eğitim ve araştırma aktivitelerinde hemşirelere rehberlik etmektedir. Ayrıca hemşirelik kuramları
hemşirenin hastaya sistematik yaklaşmasını sağlamakta ve hemşirelik uygulamalarının gerçeklerini yansıtmaktadır. Orem’e göre hemşireliğin ilgi alanı; insan sağlığının ve yaşamının devamı, hastalıklardan ve sakatlıktan kurtulması ve onların olumsuz etkileri ile baş edebilmesi yani bireysel bakımını üstlenebilmesi için
duyduğu gereksinimlerin karşılanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında hemşireler
tarafından en sık kullanılan modelin Orem’in Öz Bakım Modeli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan derlemenin amacı hemşirelik alanında
düzeyiÜNAL
sınırlı olan kuram kullanımına, Orem’in Öz
Prof. çalışılma
Dr. Mustafa
Bakım Modeli ile yapılmış çalışmalarınKongre
hasta bakımı
üzerineBaşkanı
yaptığı olumlu sonuçlarına dikkat çekilmesiyle
ve Oturum
farkındalık yaratmaktır.
YÖNTEM
Konu ile ilişkili çalışmalara “Google Akademik, YÖKTEZ, ULAKBİM ve PubMed/Medline veri tabanları
arşivlerinden “Orem Öz Bakım Modeli, öz bakım, öz bakım gücü, kadın sağlığı, self care ve self care theory
anahtar kelimeleriyle yapılan taramalar sonucu ulaşılmıştır. Çalışma kapsamına 2003-2018 yılları arasında
kadın sağlığı alanında yapılmış ve tam metnine erişilebilen 9 adet araştırma alınmıştır. Derlemeler, olgu sunumları ve tam metnine erişilemeyen araştırmalar çalışma dışı bırakılmıştır.
BULGULAR
- Orem’in Özbakım Modeli Kullanılarak Yapılan Hemşirelik Araştırmaları
Ülkemizde ve dünyada hemşire araştırmacılar tarafından kadın sağlığı alanında Orem’in öz-bakım teorisi kullanılarak birçok araştırma yapılmıştır:
Prof. Dr.Nazik
Kutluk
Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen
Prof. Dr.
Veyselverilen
BOZKURT
ve Eryılmaz
(2013), postpartum dönemdeki
kadınlaraDEMİR
Orem’in öz-bakım modeline
dayanarak
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
bakımın postpartum komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine etkisini incelemek amacıyla bir araştırma
yapmıştır. Araştırma sonucunda yedi haftalık bakım sonucunda beslenmede yetersizlik, sıvı volüm eksikliği,
bilgi eksikliği (beslenme), konstipasyon, sosyal izolasyon, bilgi eksikliği (hijyen), bireysel bakımda eksiklik
(hijyen), enfeksiyon riski (perine), bilgi eksikliği (emzirme), enfeksiyon riski (meme), rahatta değişim-ağrı
(meme) yetersiz emzirme, rahatta değişim-ağrı (perine), teröpatik rejimi ineffektif yönetme (birey), bilgi eksikliği (aile planlaması), doku bütünlüğünde bozulma riski, rahatta değişim-ağrı (meme), enfeksiyon (üriner
sistem), stres inkontinans tanıları giderilmiştir. Bireysel bakımda eksiklik (banyo yapma), uyku düzeninde
bozukluk, yorgunluk, yalnızlık, rahatta değişim-ağrı (hemoroid) tanıları giderilememiştir. Orem’in öz-bakım
modeli kullanılarak verilen bakım sonucunda postpartum problemlerin çoğunun giderildiği, öz-bakım gücünün yükseldiği saptanmıştır. Orem’in öz-bakım modelinin normal doğum yapan lohusalar için etkin bir bakım
modeli olduğu belirlenmiştir (5).
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Durmaz (2013)’ın adölesan gebelerde öz bakım eğitiminin öz bakıma, benlik saygısına ve beden imajına
etkisini değerlendirmek amacıyla yapmış olduğu çalışmanın temelinde Orem’e göre hazırlanmış ve adölesan
gebenin öz bakımı ile ilgili bilgiler içeren bir eğitim kitapçığı yer almaktadır. Eğitim kitapçığının içeriğinde;
öz bakımın öneminden, öz bakım gücü, öz bakım gereksinimleri (evrensel öz bakım gereksinimleri; hava su
ve besin, atıklar, hareket ve dinlenme, yalnızlık ve toplumsal etkileşim, yaşam ve iyiliğe yönelik tehditler,
normal durumda olma, gelişimsel öz bakım gereksinimleri), sağlıktan sapmada öz bakım gereksinimleri, öz
bakım yetersizliği gibi bilgiler içermektedir. Kitapçıktaki bilgiler adölesanlara sunum şeklinde anlatılmıştır.
Eğitimlerden sonra öğrenme düzeyini ölçmek için ölçekler uygulanmıştır. Araştırma sonucunda verilen eğitimin öz bakıma, benlik saygısına ve beden imajına olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak Orem’in
Prof.
ÜNAL
öz-bakım modelinin adölesan gebeler için
etkinDr.
bir Mustafa
bakım modeli
olduğu belirlenmiştir (6).
Kongre ve Oturum Başkanı

Kılıç (2011)’ın erken doğum tanısı alan gebelere verilen bakımın, gebelerin öz-bakım gücüne etkisini incelemek amacıyla yaptığı doktora çalışmasında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada erken doğum tanısı
alan deney grubundaki gebeler hastanede yattıkları sürece ve taburcu olduktan bir ay sonra ev ziyareti yapılarak deney grubundaki gebelerle görüşme yapılmış ve toplam 34 hemşirelik tanısı belirlenmiştir. Bunlardan 28
tanesi verilen bakımla giderilmiştir. Belirlenen tanılardan; konstipasyon, aktivite intoleransı, yorgunluk, yalnızlık, terapötik rejimi etkisiz yönetme tanısı, rol performansında değişim riski tanısı giderilememiştir. Kontrol
grubundaki gebelere de toplam 34 tanı konulmuştur. Erken doğum tanısı alan gebelere verilen bakımın, gebelerin hemşirelik tanılarını azalttığı belirlenmiştir. Belirlenen tanılardan; sosyal izolasyon, sıvı volüm eksikliği,
beslenmede yetersizlik, uyku düzeninde bozulma, sağlığın sürdürüleme riski, enfeksiyon riski, aile sürecinde
değişim riski, bilgi eksikliği gibi birçok tanı giderilmiştir. Sonuç olarak Orem’in öz-bakım modelinin erken
doğum tanısı alan gebeler için etkin bir bakım modeli olduğu belirlenmiştir (7).
Karadağlı (2017)’nin yaptığı araştırma sonucunda; Orem’in öz bakım yetersizliği kuramı temel alınarak kemoterapi uygulanan hastalarda öz bakım davranışlarının belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir altı alt
boyuttan oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekten alınabilecek en az puan 24, en fazla puan ise 120 olup, ölProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof.bulgular
Dr. Veysel
BOZKURT
çekten alınan puan arttıkça bireyin öz bakım düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Elde edilen
kemoterapi
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
uygulanan hastaların, bireysel bakım, uyku düzeni, solunumu sürdürme, aktivite ve hareket, beslenme alışkanlıkları ve sorunlarla başa çıkma konularındaki davranışlarını belirlemede ölçeğin uygun niteliklerde olduğunu
göstermiştir. Geliştirilen bu ölçek, bireylerin öz bakım davranışlarının değerlendirilmesini sağlayarak, bireyin
öz bakımının karşılanmasında hangi alanlarda yardıma ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve gerekli olan hemşirelik bakımının planlanması ve sunulmasında son derecede önem taşımaktadır (8).
Kılıç (2005)’in yaptığı Orem’in Öz-bakım modeli kuramına temellendirilmiş hemşirelik girişimlerinin, sezaryen ile doğum yapan primipar kadınlarda, postpartum 3. güne kadar, operasyona bağlı problemlerin kontrolüne
etkisini belirlemek amacıyla yarı-deneysel bir çalışma yürütmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu, öz-bakım gücü ölçeği (OBGÖ), öz-bakım izlem cetveli,
yaşanan sağlık sorunlarını belirleme formu, alınan eğitimi değerlendirme ve memnuniyet formu, öz-bakım
rehberi kullanılmıştır. Kontrol ve deney grubunda veri toplama araçları, antenatal dönemde ve sezaryen operasyonu sonrasında üç gün boyunca uygulanmıştır. Kontrol grubundaki anneler bakım sırasında normal pro-
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sedüre uygun hemşirelik bakımı alırken, deney grubundaki annelere Orem’in öz-bakım modeli çerçevesinde
sezaryene bağlı oluşabilecek yan etkiler ve kontrolüne yönelik öz-bakım uygulamaları hakkında eğitim verilmiştir. Deney grubundaki gebelerin eğitim öncesi ve sonrasında öz-bakım gücü ortalama puanlarında da artış
belirlenmiştir. Sonuç olarak öz-bakım modeline uygun olarak verilen hemşirelik bakımımın sezaryene yönelik
yan etkilerin/komplikasyonların önlenmesi ve/veya azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür (9).
Wong ve ark. (2015) Orem’in kuramına temellendirilmiş dismenoresi olan adölesanların özbakım davranışları
ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel betimleyici bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın
verileri en az son üç siklusta dismenoresi olan 531 adölesan üzerinde özbakım davranışları ile alakalı 11 değişken içeren yapılandırılmış anketler ileProf.
toplanmıştır.
Bu değişkenler
Dr. Mustafa
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faktörü, kendi kendine tedavi şekli ve dismenore için özbakım davranışıdır. Sonuç olarak Orem’in modeli
kullanılarak değerlendirilen ve dismenoresi olan adölesanlar arasında öz bakım davranışları ile bunlarla ilişkili
faktörlerin başlangıç aşamasında belirlenmesine olumlu katkı sağladığı bulunmuştur (10).
Bahri ve Saljooghi (2018)’nin postmenopozal kadınlarda öz bakım aktivitelerinin geliştirilmesinde geri dönüş
yönteminin etkinliğinin değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmanın temelinde Orem’in öz bakım modeli
yer almaktadır. Çalışmada 80 postmenopozal dönemde kadın rastgele iki gruba ayrılarak 40 kişi deney 40
kişi kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu kontrol grubunun aksine menopoz sırasında öz bakım prensiplerine dayalı öğretme metodu ile 45 dakikalık dört seans eğitime katılmıştır. Öz bakım davranışları eğitim
öncesinde ve eğitimden bir ay sonra değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öz bakım aktivitelerinde geri
dönüş metodu kullanılan postmenopozal kadınların öz bakım aktivitelerinin geliştiği saptanmıştır. Sonuç olarak Orem’in öz bakım modeli postmenopozal kadınların öz bakım davranışlarının geliştirilmesinde de yararlı
bulunmuştur (11).
Sharifi (2017) kız öğrenciler üzerinde osteoporoz riskine yönelik koruyucu öz bakım davranışları kazandırıletkinliğini
Orem
kullanarak
amacıyla
bir araştırma
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Prof.
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Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
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yapmıştır. Çalışmada iki aşamalı tabakalı örnekleme metodu ile belirlenen kişiler deney ve kontrol grubu
olarak rastgele ikiye ayrılmış ve deney grubuna modele uygun olacak şekilde iki ay süren osteoğorozdan korunmak için öz bakım davranışlarına yönelik eğitim verilmiştir. Ardından çalışmaya dahil edilen herkese Orem
modeline dayanarak osteoporoz önleyici öz bakım uygulamalarını içeren bir anket uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda kız öğrenciler arasında osteoporoz önleyici öz bakım eğitiminin etkili olduğu bulunmuştur. Sonuç
olarak Orem’in öz bakım modelinin gençlerin öz bakım eğitimleri üzerinde de yararlı olduğu bulunmuştur
(12).
Apay (2015) Orem’in öz bakım modelini kullanarak yaptığı çalışmasında postpartum dönemdeki kadınlara
model kullanılarak sağlanan bakımın doğum sonrası öz değerlendirme durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma deney ve kontrol gruplarına (deney grubu 55, kontrol grubu 56 toplamda 111 kişi) altı adet ev ziyareti gerçekleştirilmesiyle birlikte ön test son test uygulanarak yapılmıştır. Deney grubunda 6 haftada yapılan
6 görüşme sonucunda 35 adet hemşirelik tanısı konulmuş olup, kontrol grubuna 1 görüşme yapılarak 6 hafta
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sonunda 24 adet hemşirelik tanısı konulmuştur. Deney grubuna konulmuş 35 adet tanıdan 12 tanesi evrensel
öz bakım gereksinimlerinden, 17 tanesi gelişimsel kişisel bakım gereksinimlerinden ve 6 tanesi sağlık sapmalarında öz bakım gereksinimlerinden oluşmaktadır. Çalışma sonucunda postpartum dönemde Orem’in öz
bakım modeline göre bakım verilen kadınların doğum sonrası dönemde karşılaştıkları problemlerin önlendiği
ve doğum sonrası döneme daha iyi adapte oldukları bulunmuştur. Sonuç olarak Orem’in öz bakım modelinin
postpartum dönemdeki kadınların öz bakım ve öz değerlendirmeleri üzerinde yararlı olduğu bulunmuştur (13).
SONUÇ
Literatür incelendiğinde kuram/model kullanımının, bakımın kalite ve etkinliği üzerinde olumlu sonuçlar doProf. Dr.hemşireler
Mustafa tarafından
ÜNAL araştırmalarda kuram/model kullanığurduğu açıktır. Genel perspektiften bakıldığında
Kongre ve Oturum Başkanı
mının sınırlı olduğu, kullanımın araştırma sürecinin tüm basamaklarında yer almadığı görülmektedir. Ülkemizde de hemşirelik araştırmalarına rehberlik etmesi amacıyla hemşirelik kuram ve modellerinin kullanımı
son yıllarda artmakta ancak sınırlı düzeyde kalmaktadır. Model kullanılarak yapılan çalışmaların çoğunluğunda Orem’in Öz Bakım Modeli göze çarpmaktadır. Hemşirelik araştırmalarına rehberlik etmesi amacıyla diğer
hemşirelik kuram ve modellerinin de daha sık kullanılması önerilmektedir (14,15).
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Oturum
Dünyanın birçok ülkesinde halen bebek ve çocuk ölümlerinden sorumludur. Bu çalışma, bebek ve çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olan kızamık hastalığının, ülkemizdeki mevcut tüm verilerini epidemiyolojik açıdan
analiz etmek amacıyla planlanmış, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Sağlık Bakanlığı
1956-2017 istatistik yıllıklarından elde edilmiştir. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Yıllıklarda
yayınlanan vaka sayıları o yıldaki ülke nüfusuna oranlanarak nüfusa oranlanmış vaka sayıları bulunmuştur.
Her on yıl için vaka ortalamaları alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 1950 – 2017 yılları arasında Sağlık
Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının en
yüksek olduğu yılların sırasıyla 1965 (16,9), 1966 (15,9), 1969 (19,2) olduğu, daha sonra 1970, 1971, 1973,
1975, 1981, 1983, 1984, 1993, 2001 ve 2013 yıllarında da vaka sayılarında diğer yıllara göre anlamlı artışlar
olduğu ve salgınlar yaşandığı tespit edilmiştir. 1950 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakalarının 10 yıllık ortalamaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının 60’lı
yıllarda en yüksek olduğu ve özellikle 1965-1969 yılları arasında salgınlar yaptığı tespit edilmiştir. Bardağın
dolu tarafına bakacak olursak; 2007-2010 yılları arasında yıllık ortalama 3-4 vaka bildirimi yapılmışken, 2011
yılından itibaren vaka sayısı hızla artarak 2013 yılında 7405 vaka ile son 10 yılın pik değerine ulaşmıştır. Son
olarak 2017 yılında 84 vaka bildirildiği ve trendin yukarı yönlü olduğu tespit edilmiştir. Kızamıkla mücadele
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artırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kızamık, Sürveyans, İnsidans, Salgın, Eradikasyon

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE
Kızamık, bulaştırıcılığı çok yüksek, solunum yoluyla bulaşan, aşısı olan, viral çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarından, A grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle çocuklarda görülen bir hastalık iken;
artık her yaşta görülebilmektedir. İleri yaşlarda geçirildiğinde komplikasyonları (Subakut sklerozan pansensefalit, otitis, pnömoni, gastroenterit ve ensefalit gibi) nedeniyle yüksek mortaliteye neden olmaktadır. Kızamık
virüsü taşıyan bir kişi 16-18 kişiyi enfekte edebilmektedir (Bertan, 1997: 22-25).
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Kızamık, tarih boyunca muayyen aralıklarla (2-3 yılda bir) salgınlar yapan, bebek ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden birisiydi. Ancak etkin bağışıklama programları sayesinde salgın aralıkları
uzamış ve kızamığa bağlı ölümler %71 oranında azalmıştır. Kızamık halen birçok ülkede bebek ve çocuk
ölümlerine neden olmaktadır. Özellikle sağlık koşullarının iyi olmadığı ülkelerde; çocuk ölümleri arasında
kızamık ilk sırayı almakta ve 5 yaş altı ölümlerin %7-10’unu oluşturmaktadır (WHO, 2013: 45-46). Bununla
birlikte bağışıklama oranlarının yüksekliği hastalığa yakalanma yaşını ileri yaşlara kaydırmıştır (Orenstein,
2000:1521-1525).
Kızamık fatalite hızı gelişmiş ülkelerde binde 0,5-1 iken, gelişmekte olan ülkelerde %7,4’e çıkmakta, mülteci
kamplarında ise %32’ye kadar yükselmektedir.
Çalışmamızda
ülkemizde 1950-2017 yılları arasında toplam
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11.755 ölüm olduğu tespit edilmiştir. Toplam bu
ve Oturum
süre içindeki kızamık fatalite hızı %1,03 olarak hesaplanmıştır.
Kızamıktan korumanın en etkili ve tek yolu aşılamadır. Kızamık geçirenler ömür boyu bağışıklık kazanırlar.
Canlı kızamık aşısı ile aşılananlar da ömür boyu bağışıklık kazanırlar. Aşı yapıldığı halde hastalığına yakalananlar, bağışıklığın zaman içinde azalmasına bağlı olarak değil, bağışıklık oluşmaması nedeniyle kızamığa
yakalanmaktadırlar (WHO/UNICEF;2001).
Gelişmiş ülkelerde bağışıklama sayesinde kızamık insidansında önemli azalmalar sağlanmıştır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) “Genişletilmiş Bağışıklama Programını” 1974 yılında başlatmış olmakla birlikte ülkemizde
1985 yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde kızamık aşısı ilk kez 1970 yılında uygulanmaya
başlanmış, ancak düzenli olarak kızamık aşı uygulaması (Global Bağışıklama Programı) 1985 aşı kampanyası
ile başlamıştır. Günümüzde uygulanan KKK aşısı 2006 yılından itibaren uygulanmaktadır. Kızamık aşısının
2. dozu ise ilköğretim 1. sınıfta 1998 yılından bu yana ülkemizde uygulanmaktadır. Kızamık aşısının 2. dozu
Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından okullara bizzat gidilerek yapılmaktadır. Kızamık aşısı 9. ayda
yapılırsa %85 (2007 yılına kadar bu şekilde uygulandı); 12. ayda yapılırsa %90-95 dolayında bağışıklık sağlar.
dozun
koruyuculuğu,
2008:192-194).
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tek doz kızamık aşısı ile aşılanma hızı 2011 yılı için %98 ve iki doz kızamık aşısı ile aşılanma hızı %86’dır
(DSÖ;2012).
Toplumda kızamığa karşı bağışıklık düzeyi yeterli değilse (duyarlı kişiler fazla ise) ve kızamık hastaları mevcutsa; salgın zemini hazır demektir. Kızamığa karşı bağışıklama yeterince yapılmaz ise 2-3 yılda bir salgınlar
görülmektedir (DSÖ;2009;44-56). Bağışıklama düzeyi, salgınlar arasındaki süreyi uzatmakta ve salgının boyutunu azaltmaktadır. Salgınların önlenebilmesi için bağışıklama oranının %92-95 düzeyinde olması gerekmektedir. Toplumun tümü aşılanmış olsa bile aşı etkinliği %95 olduğundan kızamık salgınları görülecektir.
Her yıl toplumun %5’i duyarlı havuzuna ekleneceği için havuz dolduğunda (duyarlı kişi sayısı yeterli hale
geldiğinde) salgın oluşacaktır. Amerika kıtasındaki ülkelerde (ilk olarak kızamık eliminasyonu yapan ülkeler)
%100 aşılama yapıldığı halde 1990’lı yılların sonunda peş peşe salgınlar görülmüştür (CDC; 2013). Bizim ülkemiz gibi kızamık eliminasyonu hedefine ulaşan ülkelerde salgınlar, importasyon (yabancı vaka) ile oluşmaktadır. Bu salgınlarda, importe olgularla bağlantılı olarak yerli olgular da oluşmakta ve salgın halini almaktadır.
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AMAÇ
1. Bu çalışma; tarih boyunca çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olan ve eliminasyon çalışmaları devam
eden kızamık hastalığının ülkemizdeki surveyans verilerinin analiz edilmesi ve gelecekte yeni salgınlar yaşanmaması amacıyla gerekli derslerin çıkarılması, alınması gereken önlemler konusunda önerilerde bulunulması
amacıyla planlanmıştır.
KAPSAM
Bu çalışma; Sağlık Bakanlığı’na 1950 – 2017 yılları arasında bildirilen ve istatistik yıllıklarında yayınlanan
toplam 1.135.451 kızamık vakasını kapsamaktadır.
tipte bir araştırmadır. 24.08.2018 – 05.04.2019
Prof. Dr. Tanımlayıcı
Mustafa ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
tarihleri arasında yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın verileri Sağlık Bakanlığının 1956-2017 yılları arasında düzenli olarak yayınladığı istatistik yıllıklarından elde edilmiştir. Tüm istatistik yıllıkları (31 adet yıllık) taranarak kızamık bildirimlerine ait veriler
elde edilmiştir.
Bu çalışmada ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklardan olan kızamık hastalığına ait vaka sayıları, insidans
hızları (nüfusa oranlanmış vaka sayıları) ve her on yılda bir vaka ortalamaları ve insidanslar hesap edilmiştir.
İstatistiksel değerlendirmeler bilgisayar ortamında yapılmıştır. On yıllık vaka ortalamaları ve insidanslar açısından yıllar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak sunulmuştur. Verilerin
daha anlaşılır olması amacıyla grafikler çizilmiştir.
BULGULAR
Ülkemizde bugüne kadar yayınlanan sağlık istatistik yıllıkları incelendiğinde; eski yıllara ait yıllıklarda kızaverilerine
dahaSÜMER
çok önem verildiği görülmektedir.
Eski tarihli
yıllıklarda; hastalığın
yaptığı BOZKURT
yıllar,
Prof. Dr.mık
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DEMİR
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gören veKonuşmacı
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Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
hayatını kaybeden kızamık vakalarına ait verilere de yer verilmektedir, iller ve mevsimler bazında daha detaylı
bilgiye ulaşmak mümkündür. Ancak, son yıllara ait istatistik yıllıklarında sınırlı sayıda hastalık için az sayıda
veri yayınlanmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar yayınlanan tüm istatistik yıllıklarında bildirilen toplam 1.135.451
kızamık vakasının yıllara göre dağılımı ve insidans hızları ile 10 yıllık ortalamaları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. 1950-2017 Yılları Arasında Bildirilen Kızamık Vaka Sayıları ve İnsidans Hızları
Yıllar

Kızamık Bildirimleri
Vaka

İnsidans*

Yıllar

Vaka

İnsidans*

Yıllar

Vaka

İnsidans*

1950

13531

65

1960

15926

57

1970

46761

133

1951

19311

89

1961

16604

59

1971

43002

119

1952

10721

48

1962

10347

36

1972

23601

64

1953

11175

49

1973

43271

113

1954

20137

86

1963
18517
63
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
1964
17312
Kongre ve
Oturum57
Başkanı

1974

12836

33

1955

18036

75

1965

52617

169

1975

24347

61

1956

11560

47

1966

50650

159

1976

21740

53

1957

17832

70

1967

42906

131

1977

16123

38

1958

15950

61

1968

38266

114

1978

12517

29

1959

10107

37

1969

66111

192

1979

11775

27

Ortalama

14836

61

Ortalama

32926

107

Ortalama

27417

69

1980

8618

19

1990

11372

20

2000

16244

24

1981

26547

58

1991

22521

39

2001

30509

47

1982

8778

19

1992

24626

42

2002

7810

12

1983

31515

67

1993

34285

57

2003

5844

9

1984

30666

63

1994

23733

39

2004

8929

14

1985
14695 SÜMER
30
Prof. Dr.
Kutluk Kağan

1995Prof. Dr.13544
Gülsen 22
DEMİR

2005

4

1996

2006

2194

4

1997

22795

36

2007

3

0

1988

9279

17

1998

27120

42

2008

4

0

1989

19273

35

1999

16329

25

2009

4

0

Ortalama

15378

31

Ortalama

22350

36

Ortalama

7050

11

2010

7

0

2011

111

0

2012

349

0

2013

7405

10

2014

565

1

Davetli
1986 Konuşmacı
2218

1987

Davetli
Konuşmacı
27171
43

2 BOZKURT
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0
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2015

342

0

2016

9

0

2017

84

0

Ortalama

1109

1

Top. Ort.

16.698

34

Toplam Vaka Sayısı

1.135.451

* 100.000 nüfusa düşen vaka sayısı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

1950 – 2017 yılları arasında bildirilen toplam kızamık vaka sayısının ortalaması yıllık 16698 olarak tespit
edilmiştir. Bildirilen toplam vaka sayısının 1950 – 2017 yılları arasındaki ortalama nüfusa oranlanması ile elde
edilen insidans hızı yüz binde 34 olarak tespit edilmiştir. Başka bir deyişle 1950 yılından günümüze kadar her
yıl ülkemizde 100.000 kişiden 34’ü kızamık hastalığına yakalanmıştır.
1950 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; on yıllık
ortalamanın en yüksek olduğu dönemin 1960 – 1969 yılları arası olduğu ve bu yıllar arasındaki ortalama insidansın yüz binde 107 olduğu tespit edilmiştir. Kızamık insidansının (yüz binde) en yüksek olduğu yılların sırasıyla 1965 (169), 1966 (159), 1969 (192) yılları olduğu, daha sonra 1970-1971, 1973, 1975, 1981, 1983-1984,
1993, 1996-1998, 2001 ve 2013 yıllarında da vaka sayılarında diğer yıllara göre anlamlı artışlar olduğu ve salgınlar yaşandığı, 2017 yılına gelindiğinde 84 vaka bildirildiği ve trendin yukarı yönlü olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de kızamık aşılama çalışmalarının düzenli olarak başladığı 1985 yılında kızamık insidansı yüz binde
63’ten 30’a düşmüş, takip eden iki yılda ise insidans yüz binde 4 düzeylerine kadar düşmüştür. Ancak, 1988
yılından itibaren aşılama oranlarının düşmesi ile birlikte vaka sayıları ve ölümlerde artışlar olduğu görülmekProf. Dr.tedir.
Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Bildirilen kızamık vaka sayıları ve bağışıklama oranlarının yıllara göre dağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1. Bildirilen Kızamık Vaka Sayıları ve Bağışıklama Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı
1950 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; 2007-2010
yılları arasında yıllık ortalama 3-4 vaka bildirimi yapılmışken, 2011 yılından itibaren vaka sayısının hızla
artarak 2013 yılında 7405 vaka ile son 10 yılın pik değerine ulaştığı ve kızamık insidansının yüz binde 10’a
çıkarak salgına neden olduğu tespit edilmiştir. 2013 yılındaki salgının virüsün D8 ve B3 genotipi ile olduğu,
bildirimi yapılan 7.405 vakanın yaş aralıklarının 1 ay ile 45 yaş arasında değiştiği (medyan 4 yaş) ve 150 vakanın 1980-1991 yılları arasında doğmuş askerler olduğu bildirilmiştir. İleri yaşta görülen vakaların fazla olması
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dir. Yine 2013 yılında bildirilen vakaların %92,7’sinin yerli vaka olduğu, 73 vakanın yabancı uyruklu importe
vaka olduğu bildirilmiştir. Olguların %81,9’u 7 ilden (Ankara. Gaziantep, İstanbul, Adana, Amasya, Batman,
Şanlıurfa) bildirilmiştir. Olguların kümelendiği diğer iller: Amasya, Ağrı, Diyarbakır, Elazığ, Kars, Kayseri,
Konya, Kütahya, Samsun, Siirt, Van, Yozgat, Kilis, Muş, Iğdır, İzmir, Adıyaman, Hakkâri, Gümüşhane ve
Osmaniye’dir (HASUDER; 2013).
DSÖ 2013 yılında kızamık insidansının DSÖ Avrupa Bölgesi’nde yüz binde 4,5 ve Avrupa Birliği Bölgesi’nde
ise 1,7 olduğunu bildirmiştir. Ülkemizde 2013 yılındaki kızamık insidansının, DSÖ Avrupa Bölgesi ve Avrupa
Birliği Ülkelerine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kızamık insidansının, ülkemizde belirtilen bölgelere göre yüksek olmasının nedeni; kızamık eliminasyon çalışmalarının yetersizliğine ve iç göç nedeniyle
importe virüse maruz kalma riskinin yüksek olmasına bağlanabilir (ECDC; 2013).
Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde kızamık salgınları olmuştur. Bu ülkelerin başında Bulgaristan, Fransa,
İrlanda, İsviçre, Almanya ve Yunanistan gelmektedir (WHO; 2013). Bulgaristan insidansın en fazla olduğu
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ülke olarak 2010 yılında 20.000’den fazla kızamık vakası bildirmiş, Fransa insidansın ikinci en yüksek olduğu
ülke olarak Avrupa’da 2011 yılındaki tüm olguların %80’ini bildirmiştir (WHO;2013).
2. Fransa’da bildirilen yıllık kızamık vaka sayısı 2006 ve 2007 yıllarında 50’nin altında ve kızamık insidansı
yüz binde 0,1’in altında iken, 2008 yılında yeniden artış göstererek salgına neden olduğu; ilk dalgada insidansın yüz binde 2,7, ikincide 5,2, üçüncüde ise 25,6 vakaya çıktığı ve Fransa’nın tamamının salgından etkilendiği
belirtilmiştir. Vakaların yarısından fazlasının 15 yaşın üzerinde olduğu, salgının başlangıcında ortanca yaşın 12
olduğu ve salgının sonuna doğru 16’ya çıktığı belirtilmiştir. Hastane yatışı yapılan 4980 vakanın 1023’ünde
ciddi viral veya bakteriyel pnömoni geliştiği, 27’sinde ensefalit ya da miyelit geliştiği ve 10 vakanın ölümle sonuçlandığı belirtilmiştir (Floret D; Prof.
2012).Dr.
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11.755 ölüm olduğu tespit edilmiştir. Toplam bu
ve Oturum
süre içindeki kızamık fatalite hızı %1,03 olarak hesaplanmıştır.
Bağışıklama kampanyaları ile çocukluk çağındaki kızamık vakalarında önemli azalma olmakla birlikte daha
geç ya da erişkin yaştakilerde salgınlar görülebilmektedir. Aşı daha çok 0-6 yaş grubunda uygulandığı için,
vakalar ileri yaşlara (7-14 yaşa) doğru kaymaktadır. ABD’de kızamık vakalarının %34’ünün erişkin yaşta (20
yaş üzeri) görüldüğü bildirilmiştir (HPA; 2013). Erişkin yaşlardaki vakaları engellemek için; okullarda serolojik taramalar ve rutin KKK rapel aşılama uygulamaları yapılmalıdır (Zamir; 2012).
Zorunlu bildirimlere dayanan kızamık insidansının gerçek sayıdan en az %50 daha az olduğu tahmin edilmektedir. Bir evde bir kişi kızamık tanısı aldığında sekonder olgular olasılıkla sağlık kurumuna getirilmemiş,
başvurmamış olabilirler. Ayrıca laboratuvarlarda kızamık IgM’i pozitif saptanan olgu sayısı da bildirilenlerden
1,5 kat daha fazladır (WHO and UNICEF; 2011).
Kızamıkla mücadele (eliminasyon) konusunda DSÖ hedefleri (WHO; 2010):
İlk doz kızamık aşı oranını %90 ve üzerine çıkarmak, iki dozla rutin aşılamada %95 kapsayıcılığa ulaşılProf. Dr. Kutluk
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sürdürülmesi, duyarlıProf.
kişilere
aşılama yapılması Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Kızamık insidansını bir milyonda 5’in altına indirmek,

Davetli Konuşmacı

Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinde 2015 yılına kadar; Afrika ve Güneydoğu Asya Bölgelerinde ise 2020 yılına kadar Kızamığın elimine edilmesini sağlamak.
Sürveyansın güçlendirilmesi
Sağlık çalışanlarının ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.
Bu hedefler dikkate alındığında ülkemiz için bağışıklama oranları ve vaka sayıları istenen düzeye inmemiştir.
Bu durum ülkemizin son yıllarda dışardan aşırı miktarda göç almasına bağlanabilir.
CDC’ye göre; eliminasyon hedeflenirken bir vaka dahi görülmesi “salgın” olarak kabul edilmelidir (CDC;
2011).
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DSÖ’nün Avrupa Bölgesinde yer alan Türkiye, 2010 yılı sonuna kadar kızamığı elimine etmek amacı ile yerli
virüs geçişini durdurma, 2010 yılından sonra da importe kızamık virüslerini ve kızamığa bağlı ölümleri önlemeyi hedeflemiştir (Sağlık Bakanlığı; 2004).
Türkiye’de Kızamık Eliminasyon programı 2002 yılından beri yürütülmektedir. Ancak, bölgeler arasında aşılama hızı homojen değildir. Aşılanma hızı %95’in altında bulunan bölgeler importe vaka durumunda virüsün
dolaşımına olanak sağlamakta ve eliminasyonu engellemektedir. Türkiye’de 2013 yılındaki salgın eliminasyon
hedefini ileriki yıllara atmıştır. Hastalığın yeniden ortaya çıkması; kızamık aşılama oranının yetersizliğine
bağlı olarak duyarlı kişilerin giderek artması ve importe vakalar nedeniyle aslında öngörülebilirdi. Salgının
İstanbul’da çıkması da tesadüf değildir. İstanbul’da
2012 yılında
başlayan salgında, Romanyalı bir aile ve SuProf. Dr. Mustafa
ÜNAL
udi Arabistan ziyaretinden dönen bir vatandaş
kaynak
olarak bildirilmiştir
(HASUDER 2013).
Kongre
ve Oturum
Başkanı
Ülkemizde yayınlanan 2017 yılı Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığında; çocuklarda KKK bağışıklama oranı %96
olarak belirtilmiştir ancak ikinci doz (rapel) için bağışıklama oranı verilmemiştir. Eliminasyon hedefi için ulaşılması gereken oranlar sırasıyla %95 ve %80 olmalıdır (WHO; 2012).
Toplumda ve okullarda yapılan serolojik araştırmalar bağışıklama düzeyinin halen yetersiz olduğunu göstermektedir (Dilli; 2008: 172-178). Ülkemizde 2010 yılında yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”
seroprevalans sonuçlarına göre; toplumun 20-29 yaş grubunda %9,6’sının, 30-39 yaş grubunda %5,5’inin ve
40 yaş ve üzerinde %7,2’sinin, toplamda tüm nüfusun %7,4’ünün kızamığa duyarlı olduğu belirtilmektedir
(Sağlık Bakanlığı & Hacettepe Üniversitesi; 2014). Bu da yaklaşık 1,5 milyon kişinin duyarlı olduğu anlamına
gelmektedir.
SONUÇ
Ülkemizde bugüne kadar yayınlanan sağlık istatistik yıllıkları incelendiğinde; eski yıllara ait yıllıklarda kızamık bildirimlerine ait daha detaylı verilere yer verildiği görülmektedir. Ancak, son yıllara ait istatistik yılProf. Dr.lıklarında
Kutluk sınırlı
Kağan
SÜMER
Prof. Dr.
DEMİR
Prof. biri
Dr. olan
Veysel
BOZKURT
sayıda
veri yayınlanmaktadır.
Bu Gülsen
durum önemli
bulaşıcı hastalıklardan
kızamığın
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
epidemiyolojik açıdan analizini zorlaştırmaktadır.
3. Çalışmamızda ülkemizde 1950-2017 yılları arasında toplam 1.135.451 kızamık vakasının bildirildiği ve bu
vakalara bağlı 11.755 ölüm olduğu tespit edilmiştir. Toplam bu süre içindeki kızamık fatalite hızı %1,03 olarak
hesaplanmıştır. Bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; insidansın 1960 – 1969 yılları arasında yüz
binde 107 ile en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kızamık insidansının (yüz binde) en yüksek olduğu yılların
ise sırasıyla 1965, 1966, 1969 yılları olduğu, daha sonra 1970-1971, 1973, 1975, 1981, 1983-1984, 1993,
1996-1998, 2001 ve 2013 yıllarında da vaka sayılarında önemli artışlar olduğu ve salgınlar yaşandığı, 2017
yılına gelindiğinde 84 vaka bildirildiği ve trendin yukarı yönlü olduğu tespit edilmiştir.
Kızamık bildiriminin 2013 yılında 7405 vaka ile son 10 yılın pik değerine ulaştığı ve kızamık insidansının da
yüz binde 10’a çıkarak salgına neden olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler yapılabilir:
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Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bilgilendirilmelidir. Okul sağlığı hizmetlerine önem verilmelidir.

Kızamık hastaları döküntü ortaya çıktıktan sonraki 4 gün kalabalık içine girmemeli, işe ve okula gitmemelidir.

Aile içi bulaşmayı önlemeye yönelik önlemler alınmalı ve gerekli eğitimler verilmelidir.

Aşılama oranları %95’in altında olan illerde tamamlama aşılamaları yapılmalıdır.

Soğuk zincirin kırılmaması için gerekli önlemler alınmalı ve etkin bir denetim yapılmalıdır.
Dr. Mustafa
ÜNAL yapılmalı ve sonuçları açıklanmalıdır.

Risk altındaki grupların belirlenmesi Prof.
için seroprevalans
çalışmaları
Kongre ve Oturum Başkanı


Kızamık eliminasyonu için riskli gruplarda ve bölgelerde bağışıklama çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

İki doz kızamık bağışıklama oranının %80’nin üzerinde olması sağlanmalı ve bu oran sürdürülmelidir.

Kızamık konusunda etkili bir sürveyans sağlanmalıdır.

Salgına hazırlıklı olunmalı, erken uyarı ve hızlı yanıt sistemi geliştirilmeli ve sürdürülmelidir.

Halkın aşıya güvenini sağlamak için profesyonel halkla ilişkiler yöntemleri kullanılmalıdır.

Yeni aşı ve tanı araçları geliştirmek için araştırmalar yapılmalıdır.

Ülkemizde her ilde Halk Sağlığı Müdürlüğü web sayfasında o ildeki kızamık vakalarıyla ilgili güncel verilerin yayınlanması sürveyans açısından oldukça gereklidir ve bu aynı zamanda DSÖ’nün de önerisidir.
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GEBELİKTE UYGU KALİTESİ, YAŞAM KALİTESİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE
DÜZEYLERİ
Filiz ÖZSOY
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun / Türkiye

Öz: Amaç: Gebelikte anksiyete, depresyon, uyku ve yaşam kalitesi düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem:
Gebeliğin 20. Haftasındaki rutin tetkiklerindebakılarak, ek tıbbi hastalığı olmayan gebelere Beck Depresyon
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ),
UykuBaşkanı
Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği
KongrePitsburg
ve Oturum
(SF-36) uygulandı. Gebelerle yaş, medeni durum, eğitim durumu ve sosyoekonomik durum olarak benzer
nitelikte kontrol grubu ile sonuçlar kıyaslandı. Bulgular: Gebe grubunun yaş ortalaması 24.45±4.33, kontrol
grubunun ise 22.55±1.6 idi. Katılımcıların sosyodemografik verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmedi. Gebe grubunun BAÖ ve BDÖ skorları kontrol grubundan istatistiksel olarak yüksekti
(sırası ile p değerleri, 0.025; <0.001 olarak hesaplandı). PUKÖ için gebelerde uyku latansı (0.012), alışılmış
uyku etkinliği (0.013) ve uyku bozukluğu (<0.001) bileşenlerinde istatistiksel olarak anlamlıydı. Son olarak yaşam kalitesi ölçeğinde ise; fiziksel fonksiyon (<0.001), fiziksel rol kısıtlılığı (0.002), sosyal fonksiyon
(0.036) ve ağrı alt boyutunda (<0.001) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Sonuç: Gebelerin depresyon ve anksiyete skorlarının yüksek, beraberinde belli alt bileşenlerde uyku ve yaşam kalitelerinin
bozulmuş olduğu saptanmıştır. Ek olarak uyku bozuldukça yaşam kalitesi daha da bozulmuştur, bu durum
kaygıyı ve depresyon skorlaırnı arttırmıştır. Gebeliğin doğal seyrinde olan hormonal değişimler, yeme düzenin
değişmesi ve beraberinde fiziksel aktivitenin de azalması ile birlikte elde ettiğimiz sonuçlar aslında beklenen
bir durum olarak yorumlanmıştır. Gebelik sürecinde her anne adayının jinekoloji uzmanı ile; psikoloji ve diyetisyen uzmanı gibi birden fazla disiplin tarafından iş birliği içinde değerlendirilmesi önerilebilir.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
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Gülsen
DEMİR
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Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

GİRİŞ
Tüm insanlar için fizyolojik bir gereksinimlerden biri uykudur. Kişinin duygu durumunu, yaşam kalitesini,
genel sağlığını ve sağlık algısını etkileyen temel ve vazgeçilmez günlük yaşam aktivitelerinden biridir. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları da olan bir kavramdır (1). Beraberinde uyku en iyi dinlenme şeklidir.
Kaliteli bir uyku uyuyan kişi uyanınca kendini formda ve yeni bir güne hazır hisseder. Uykunun kalitesi ise;
yaşam şekli, iş hayatı, sosyal ve ekonomik durum gibi çevresel faktörlerden ve genel sağlık durumundan etkilenmektedir (2).
Yaşam kalitesi ise; pozitif sosyal ilişkiler, yaşanılan çevrenin düzeni, yaşamdaki amaç, kendini kabullenme,
özerklik, kişisel gelişim, psikolojik ve fiziksel sağlık gibi birden çok alandan oluşan birleştirici bir kavram
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olarak kullanılır (3,4). Bireyin yaşam kalitesi, hem genel sağlık düzeyinden hem de sosyal ilişkileri, kişisel
inançlarından ve kendi çevresiyle olan ilişkilerinden karmaşık bir şekilde etkilenebilir (5).
Kadının hayatı boyunca yaşadığı en önemli ve özel olaylardan biri olan gebelik; doğal bir olay olmasına
rağmen, psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan birçok değişikliği de beraberinde getirir (6). Gebelik boyunca
oluşan bu değişimler; uyku kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyebilir (7).
Son 30 yıllık sürede ruh sağlığı alanındaki gelişmeler ışığında çeşitli çeşitli ruhsal sorunların gebelikte sık
görüldüğü bildirilmektedir. Bu sorunların başında; depresyon ve anksiyete bozuklukları gelmektedir (8-11).
Gebelikte ortaya çıkan depresyon ve anksiyete belirtileri de hormonal ve fiziksel değişikliklere bağlanmakta
Prof. depresyon
Dr. Mustafa
ÜNAL
ve gözden kaçabilmektedir. Gebelikte yaşanan
ve/veya
anksiyete bozukluğu; anne adayının çökkün
Kongre ve Oturum Başkanı
duygu durum içinde olmasına, uyku ve iştah bozuklukları yaşamasına ve buna bağlı olarak da fetüsün hem
bedensel hem de ruhsal gelişiminin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Beraberinde gebe annelik rolüne iyi
hazırlanamayıp, yaşam kalitesi düşmekte ve aile içi çatışmalar da ortaya çıkabilmektedir (12). Gebelerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirildiği pek çok çalışma vardır. Fakat yaşam kalitesi, uyku kalitesi,
depresyon ve anksiyete düzeylerinin birlikte incelendiği çalışmalar kısıtlı sayıdadır (13).
Bu çalışmada amacımız belli bir haftadaki gebelerin depresyon ve anksiyete düzeylerini değerlendirmektir.
İkincil amacımız ise bu kişilerin uyku ve yaşam kalitelerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmamızda ilk varsayımımız; gebelerin anksiyete ve depresyon skorlarının yüksek olabileceğidir. İkincil varsayımımız ise; gebelerin uyku kalitelerinin ve beraberinde de yaşam kalitelerinin bozulmuş olacağıdır. Birbiri ile ilişkili olan bu
varsayımlar ışığında gebelerin psikiyatrik eş hastalanma oranlarının artabileceği, bu durumun gebenin yaşam
kalitesini ve beraberinde uyku kalitesini daha da etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu açıdan bakılınca gebelerin, gebelik süresince yeme, içme, fiziksel aktivite ve uyku düzeni gibi pek çok alanının iyi düzenlenmesi,
psikososyal desteklerinin iyi olması hem gebeliğin seyri hem de bebeğin gelişimi açısından oldukça önemlidir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
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Çalışmamıza Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde takipleri yapılan, gebeliğinDavetli
20. haftasındaki
40
kişi alındı. Gönüllü, okuma yazması olan yazılı onam verebilecek, geçmişinde psikiyatri tedavisi alımı öyküsü
olmayan, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, kalp hastalığı, diyabet, hipertiroidi ya da hipotiroidisi olmayan gebeler çalışmamıza dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise; gebeliği olmayan, kronik hastalığı
ve psikiyatri tedavi alımı olmayan, gebe grubu ile yaş, medeni durum, sosyoekonomik durum, eğitim durumu
gibi demografik veriler açısından eşleşebilecek kişiler arasından seçildi.
Tüm katılımcılara; Sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği
(BAÖ), Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) uygulandı.
Veri toplama araçları
Sosyodemografik veri formu: Klinik deneyim ve taranan kaynaklardan elde edilen bilgilere uygun olarak ve
çalışmanın amaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yaş, medeni durum, eğitim durumu, yaşa-
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nılan yer, çalışma durumu ve ekonomik durum gibi demografik veriler ile gebelik haftasını, hali hazırda ve
öncesinde psikiyatri tedavisi alıp almadığı gibi klinik değerlendirme sorularını içeren bir formdur.
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): 21 soruluk öz bildirim ölçeğidir, depresyon riskini belirlemek ve depresif belirtilerin düzeyini ve şiddetini ölçmek amacıyla uygulanır. Her maddeye 0-3 arası puan verilir ve toplam puan
0-63 arasında değişir. Elde edilen puan ne kadar yüksekse depresyonun şiddeti o kadar fazla olarak yorumlanır
(14,15).
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Toplam 21 sorudan oluşan, yaşanan anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçmek
amacıyla kullanılan bir ölçektir. Her maddeye 0-3 arasında puan verilir. Alınan puan ne kadar yüksekse kişinin
Dr. Mustafa
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yaşadığı anksiyete de o kadar yüksektir. Prof.
Alınabilecek
en yüksek
puan 63’tür (16,17).
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Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ): Buysse ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (18). Son 1 aylık
süredeki uykunun kalitesini değerlendiren bir öz bildirim ölçeğidir. 19 soru, 7 bileşenden oluşur. Öznel uyku
kalitesi, uyku latensi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz
işlev bozukluğu bileşenleridir. 7 bileşenin puanları ve toplam puanı hesaplanır. Toplam puan 0–21 arasındadır.
Toplam puanın ≤5 olması “iyi uyku kalitesini”, >5 olması ise “kötü uyku kalitesini” göstermektedir (19).
Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36): Her biri toplam 2-10 soru arasında değişen sekiz alt başlıktan; genel sağlık,
fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol, sosyal fonksiyon, ağrı, enerji ve mental sağlık oluşmaktadır. Her
bir soru, yalnızca bir skalada skorlanmaktadır. Her bir skala için 0-100 arasında puanlanır. Düşük puan, kötü
sağlık durumunu ifade etmektedir (20,21).
İstatistiksel analiz: Katılımcıların genel özellikleri hakkında bilgi vermek amacı ile tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Sürekli değişkenlere ait veriler ortalama±standart sapma şeklinde; kategorik değişkenlere ilişkin veriler
ise n (%) şeklinde verilmektedir.
nitel değişkenleri;
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veriler ile psikiProf. Dr.Çalışmanın
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Davetli
arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmek için çapraz tablo ve ki-kare testlerinden yararlanılmaktadır.
Nicel değişkenler ise; BDÖ, BAÖ, SF-36 ve PUKÖ’dan elde edilen puanlardır. Nicel değişkenler arasında
ilişki olup olmadığı değerlendirilirken; İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik testi ve pearson korelasyon
katsayısından yararlanılmaktadır. p değerleri 0.05’den küçük hesaplandığında istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir. Hesaplamalarda hazır istatistik yazılımı SPSS for Windows 19 (Statistical Package for Social Sciences for Windows 19) kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmamıza toplamda 82 kişi dahil edildi. Gebe grubunun yaş ortalaması 24.45±4.33, kontrol grubunun ise
22.55±1.6 idi. Katılımcıların sosyodemografik verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmedi (Tablo 1). Uygulanan ölçekler açısından incelendiğinde, gebe grubunun anksiyete ve depresyon ölçeği skorları kontrol grubundan istatistiksel olarak fazlaydı (sırası ile p değerleri, 0.025; <0.001 olarak hesap-
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landı). PUKÖ için gebelerde uyku latansı, alışılmış uyku etkinliği ve uyku bozukluğu bileşenleri istatistiksel
olarak anlamlı yüksekti (sırasıyla p değerleri, 0.012; 0.013; <0.001 olarak hesaplandı). Son olarak yaşam kalitesi ölçeğinde ise; fiziksel fonksiyon (<0.001), fiziksel rol kısıtlılığı (0.002), sosyal fonksiyon (0.036) ve ağrı
alt boyutunda (<0.001) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Tablo 2).
Uygulanan ölçeklerin pearson korelasyon analizi sonuçları irdelendiğinde; BAÖ ile PUKÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. BAÖ ve SF-36 arasında ise; fiziksel rol kısıtlılığı (r=-0.405), emosyonel rol kısıtlılığı (r=-0.399), canlılık (r=-0.417), sosyal fonksiyon (r=-0.424) ve genel sağlık düzeyleri (r=0.439) arasında negatif bir korelasyon tespit edildi. BDÖ için ise; PUKÖ uyku süresi (r=0.307), uyku kalitesi
ölçeği toplam puanı (r=0.392) ile pozitifProf.
yöndeDr.
anlamlı
bir ilişki
saptandı. BDÖ ve SF-36 arasında ise; ağrı
Mustafa
ÜNAL
(r=-0.412) ve genel sağlık düzeyleri (r=-0.372)
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yönde anlamlı bir ilişki belirlendi.
Kongrearasında
ve Oturum
Başkanı
Uyku kalitesi ölçeği ve yaşam kalitesi ölçeği arasında ise; uyku süresi ve ağrı arasında (r=-0.418) negatif
yönde anlamlı bir ilişki saptandı. Uyku bozukluğu alt bileşen ile emosyonel rol kısıtlılığı (r=-0.543), sosyal
fonksiyon (r=-0.312) ve ağrı (r=-0.318) arasında yine negatif yönde korelasyon tespit edildi. Gündüz işlev
kaybı ile fiziksel rol kısıtlılığı (r=-0.323), uyku kalitesi ölçeği toplam puanın sosyal fonksiyon (r=-0.344) ve
ağrı (r=-0.502) ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu görüldü.
TARTIŞMA
Gebelerin uyku ve yaşam kalitelerinin incelendiği çalışmamızda gebelerin belli alt boyutlarda uyku ve yaşam
kalitelerinde bozulma olduğu saptandı. Beraberinde gebe grubun depresyon ve anksiyete ölçeği puanları da
kontrol grubundan yüksek olarak tespit edildi.
Bir kadının hayatının en özel dönemlerinden biri olan gebelik, kişiyi sevindirip heyecanlandırmanın yanında
endişelendirmektedir. Gebelikte görülen depresyon ve anksiyete belirtileri gebelikle ilgili hormonal ve fiziksel
değişikliklere bağlanmakta ve gözden kaçabilmektedir. Son 20-30 yıllık süre içerisinde yapılan çalışmalarda
Prof. Dr.gebelikte
Kutlukortaya
Kağan
SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
Prof. Dr.
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BOZKURT
çıkan
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veDEMİR
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Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
(8-11). Hatta bazı çalışmalarda; gebenin yaşı, medeni durumu, eğitim seviyesi, sosyoekonomik durumu, yaşadığı yer gibi sosyodemografik özelliklerle ilişkili olabileceği gösterilmiştir (22,23). Bizim sonuçlarımızda ise,
ne depresyon ölçeği ne de anksiyete ölçeği puanları sosyodemografik veriler ile korelasyon göstermemiştir.
Depresyon skorları ve anksiyete skorları ise birbiri ile literatür ile uyumlu olarak pozitif yönde anlamlı bir
ilişki göstermiştir (9-11,24,25). Yani anksiyetesi artan gebenin beraberinde depresyon puanlarının; depresyon
puanları artan gebenin de anksiyete puanlarının arttığı görülmüştür.
Uyku kalitesi açısından ise; uyku latansı, azalmış uyku etkinliği ve uyku bozukluğu alt boyutlarında kontrollere göre bir bozulma tespit edilmiştir. Bizim sonuçlarımızda; PUKÖ toplam skorları kontrol grubundan
anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Aslında gebelerin uyku kalitesi toplam puanları açısından %77.5 kişinin
5 ve üzerinde puan alarak bozulmuş uyku kalitesi olarak hesaplansa da kontrol grubunun da bu alt bileşen puanları yüksek olduğu için anlamlı bir farklılık vermemiştir. Literatür incelendiğinde; yine PUKÖ ile gebelerde
yapılan bir çalışmada gebelerin ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 5.13±3.35 olmuştur ve bu çalışma
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için katılımcıların %39.6’sının uyku kalitesi bozuk olarak hesaplanmıştır (26). Kadınların uyku kalitesi üzerine
yapılan çalışmalarda; pek çok genç kadının uyku bozukluğu yaşayabildiği gösterilmiştir (27,28). Aslında bu
sonuç bizim verilerimizle de uyumludur; hem kontrol grubundaki hem de gebe grubundaki kadınların çoğunluğunun uyku kaliteleri bozuk olarak bulunmuştur.
Yaşam kalitesi açısından irdelendiğinde; bizim sonuçlarımızda aslında gebeler tüm alt boyutlarda kontrol grubundan daha düşük puanlar almışlardır yani tüm alt boyutlarda gebe olmayan kişilerden yaşam kaliteleri bozuk
çıkmıştır. Fakat istatistiksel olarak anlamlılık; fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı, sosyal fonksiyon ve
ağrı alt boyutlarında elde edilmiştir. Gebelerde farklı yaşam kalitesi ölçekleri ile yapılan çok sayıda çalışmaya
rastlanılmıştır. SF-36 ile yapılan başka bir
çalışmada;
tüm alanlarda
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNALçok düşük sonuçlar elde edilmiştir (13).
Başka bir çalışmada, gebelikte fiziksel Kongre
aktivite seviyesinin
ve Oturumazaldığı
Başkanıberaberinde de yaşam kalitesinin bozulduğu bulunmuştur (7). Bizim sonuçlarımızda uyku kalitesi ve yaşam kalitesi pek çok alt bileşende ters ilişkili
olarak saptanmıştır. Yani uyku kalitesi bozuldukça; yaşam kalitesi daha da kötüleşmektedir.
Sonuçlarımız bazı kısıtlılıklar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Kısıtlılıklardan ilki; örneklem sayısının
görece küçük oluşu, katılımcıların kendilerinin doldurdukları ölçekler ile çalışmanın yapılması, tek bir trimestr
alanında gebelerin değerlendirilmiş olması kısıtlılıklar olarak sayılabilir. Bu kısıtlılıklar elde ettiğimiz bulguları genellemeyi engellemektedir. Daha büyük örneklem gruplarında, çok daha fazla sayıda ve farklı trimestrlarda gebe ile yapılacak ileri araştırmalar gerekmektedir.
Sonuç olarak; gebelerin depresyon ve anksiyete skorlarının yüksek, beraberinde belli alt bileşenlerde uyku ve
yaşam kalitelerinin bozulmuş olduğu saptanmıştır. Gebelikte olan hormonal değişimler, alınan kilolar, yeme ve
fiziksel aktivite düzenin değişmesi ile uyku ve yaşam kalitesi bozulabileceği düşünülmüştür. Değişen yaşam
kalitesi ve oluşan uyku problemleri de depresyona ve kaygıya yatkınlığı arttırabilir. Pek çok gebe bu açıdan ele
alındığında; hem sosyal açıdan iyi desteklenmeli, hem fiziksel aktiviteleri, yeme ve uyku düzenleri iyi kontrol
altında tutulmalıdır. Her gebenin daha rahat, sorunsuz ve sağlıklı bir gebelik geçirmesi için kadın hastalıkları
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lin tarafından iş birliği içinde değerlendirilmesi önerilebilir.
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EK-A: Tablolar
Tablo. 1. Katılımcıları Sosyodemografik Özellikleri
Sağlıklı kontrol grubu

Gebe grubu

(n=40)

(n=42)

p

Medeni durum
Evli

97.5

Bekar

2.5

97.6
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
2.4 Başkanı
Kongre ve Oturum

0.972

Yaşadığı yer
İl merkezi

72.5

73.8

İlçe

25

23.8

Köy

2.5

2.4

İlköğretim mezunu

5

4.8

Lise mezunu

27.5

33.3

Üniversite mezunu

67.5

61.9

Tam zamanlı iş

5

4.8

Yarı zamanlı iş

7.5

7.1

0.991

Eğitim durumu
0.848

Çalışma durumu

Ev hanımı
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Öğrenci
Davetli Konuşmacı

87.5
0

Sosyoekonomik Durum

88.1
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
0
Davetli Konuşmacı

Düşük

5

4.8

Orta

85

85.7

Yüksek

10

9.5

0.997

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

0.996

Hiçbir katılımcının hali hazırda ve özgeçmişinde tanı almış bir psikiyatrik hastalığı ve ek tıbbi
hastalığı yoktu.
Ki-kare testi kullanılmıştır.
Tabloda gösterilen değerler yüzde (%) olarak sunuldu.
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Tablo 2. Gruplara Göre Nicel Değişkenlerin Dağılımı
Uygulanan Ölçek

Kontrol grubu

Gebe grubu

p

Beck Depresyon Ölçeği

5.68±4.57

10.29±5.98*

<0.001

Beck Anksiyete Ölçeği

9.1±9.11

13.62±8.68*

0.025

Pitsburg Uyku Kalitesi
Ölçeği

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
1.05±0.76
0.98±0.7
Kongre ve Oturum Başkanı

0.655

0.93±0.83

1.43±0.94*

0.012

Öznel uyku kalitesi

0.23±0.48

0.5±0.94

0.103

Uyku latansı

0.18±0.38

0.62±1.03*

0.013

Uyku süresi

1.03±0.62

1.6±0.7*

<0.001

Azalmış uyku etkinliği

0.13±0.4

0.1±0.37

0.849

Uyku bozukluğu

0.85±0.92

0.9±0.88

0.784

Uyku ilacı

6.6±15.3

6.14±2.66

0.849

Fiziksel fonksiyon

85.62±28.49

47.98±21.89*

<0.001

Fisiksel rol kısıtlılığı

68.75±38.71

41.79±36.37*

0.002

Gündüz işlev kaybı
Toplam puan
Yaşam kalitesi ölçeği

Emosyonel
rol kısıtlılığı
Prof. Dr. Kutluk
Kağan
SÜMER
Davetli
Konuşmacı
Canlılık/vitalite

46.56±40.02
60.4±43.31
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli
Konuşmacı
54.17±17.17
49.38±19.59

0.136Dr. Veysel BOZKURT
Prof.
Davetli Konuşmacı
0.242

Mental sağlık

58.95±18.75

53.25±16.95

0.152

Sosyal fonksiyon

71.37±23.36

60.74±21.78*

0.036

Ağrı

73.62±18.62

55.06±20.94*

<0.001

Genel sağlık

60.13±18.66

55.36±16.17

0.219

* P<0.05
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ÇALIŞAN KADINLAR VE EMZİRME: LİTERATÜR DERLEMESİ
Nur ÇEŞMECİOĞLU
Ebelik Öğrencisi / Türkiye
Öz: Amaç: Anne sütü bebeklerin normal büyüme, gelişmesi ve enfeksiyonlardan korunması için gerekli olan
tüm besinleri içermektedir. İş hayatına katılan kadın toplumsal düzeyde kadın ve erkeğe yüklenen roller nedeniyle iş ve aile hayatı arasında makul bir denge kurma konusunda erkeklere kıyasla daha fazla problem
yaşamaktadır. Çalışan anneler için en büyük sorun emzirme imkanı ve haklarının yeterli düzeyde sahada işlenmiyor olmasıdır. Çalışan kadınlar içinProf.
kreş olanaklarının
iş yerlerinde emzirme ve süt sağDr. Mustafasağlanmasının,
ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
ma düzenlemelerinin, ücretli izin sürelerinin artırılmasının emzirmeye etkilerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Science Direct, Pubmend, Pedro veri tabanlarında ”emzirme, anne sütü, çalışan
kadın, annelik hakları” anahtar kelimeleri kullanılarak 2008-20018 yılları arasında ki çalışmalar taranarak
hazırlanmıştır. Taramalar sonucunda 5 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Doğum sonu ücretli izin
süresinin kısa olduğunu, ekonomik nedenlerle istedikleri kadar ücretsiz izin alamadıklarını, evin iş yerine uzak
olmasının süt izni kullanmaya engel olduğunu, süt izni süresinin yetersiz olduğunu, iş yerinde süt sağma ve
emzirme için koşulların uygun olmadığını, annelik nedeniyle işten çıkarma, statü değişikliği gibi kayıplar olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ülkemizde çalışan kadınlar için annelik hakları yetersizdir. Günümüzde bile gebelik ve anneliğe ilişkin bazı yasal haklarını tam olarak kullanamamaktadırlar. Çalışan annelerin emzirme süresi,
sıklığı, mamaya başlama durumları konusunda olumsuz etkileri belirlenmiştir. İş yerlerinde annelerin sütlerini
sağma ve saklamaları için uygun koşulların sağlanması emzirme süresinin uzamasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimler: Çalışan Anne, Emzirme, Annelik Hakları, Anne Sütü
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Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Konuşmacı
Anne sütü, diğer besinlere göre besleyicilik, temizlik ve ekonomik açıdan en yararlı besinDavetli
kaynağıdır
ve çok
özel biyolojik, duygusal bir etkiye sahiptir(WHO,2001). Anne sütü bebeklerin normal büyüme, gelişmesi, enfeksiyonlardan korunması için gerekli olan tüm besin ögelerini içermektedir (Ballard&Morrow,2013).Emzirmeyi etkileyen pek çok etmen vardır. Bu etmenlerden birisi de çalışma yaşamıdır(Rollins ve ark., 2016; Atabey
ve ark., 2015; Karancı ve Yenal,2014; Çeçe ve Yanal,2012).Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 verilerine
göre ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı %33’tür(TUİK,2016).₁

Annelerin işe başlamasıyla, bebeklerin beslenme düzenleri değişmekte ve sonuçta bebekler emmeyi reddedebilmektedir. Doğumdan sonra erken dönemde işe dönen kadınlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) önerdiği
gibi bebeklerini gerek yaşamın ilk altı ayı sadece anne sütü ile gerekse de altı aydan sonra ek besinlerle birlikte
anne sütü ile besleyememektedir(TSNA 2013).₁
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Çalışan kadın için bebek bakımı ve emzirme önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu durumda kadın için iki seçenek mevcuttur; ya çalışma yaşamına devam edip bebeğiyle ilgilenmeyi ve onu anne sütü ile beslemeyi sınırlı
tutacak ya da iş yaşamından ayrılıp bebeğine daha fazla zaman ayırmayı isteyecektir (Bodur, Yıldız, Mermer
ve Oran 2002;Ong,Yap,Li,Choo 2001).₂
Esnek olmayan çalışma saatleri, şift usulü çalışma, çalışılan yerin emzirmeye uygun olmaması ve iş yerinde emzirmeye yönelik politikaların olmaması/uygulanmaması emzire süresini olumsuz olarak
etkilemektedir(Jonhson, Kirk ve Müzik, 2015;Mikrovic ve ark., 2014).₁
YÖNTEM

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Araştırma verileri araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulmuştur.
Science Direct, Pubmend, Pedro veri tabanlarında ”emzirme, anne sütü, çalışan kadın, annelik hakları” anahtar kelimeleri kullanılarak 2008-20018 yılları arasında ki çalışmalar taranarak hazırlanmıştır. Taramalar sonucunda 5 çalışma değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmada emzirme süreleri “sadece anne sütü” ve “toplam anne sütü” verme yönünden incelenmiştir. Sadece anne sütü verme süresi için Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) tanımı esas alınmıştır. DSÖ bebeğin emzirilerek veya sağılmış anne sütü ile beslendiği, bunun yanında vitamin, mineral ve ilaçların verilebildiği,
bunların dışında su dahil hiçbir gıdanın verilmediği beslenme şeklini sadece “sadece anne sütü alma” olarak
tanımlamıştır(WHO, 2008). Toplam anne sütü verme süresi ise; direk memeden veya sağılmış anne sütünün
verildiği, bunun yanında tüm ek besinleri de içeren beslenme şekli olarak tanımlanmıştır.3
BULGULAR
Türkiye 1981 yılında “Anne Sütü ve Muadillerinin Pazarlaması” ile ilgili uluslararası yasayı imzalayan 118
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yer almıştır.
Ülkemizde emzirmenin
desteklenmesi
çalışmaları bu yasanın
kabulDr.
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başlaDavetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
mıştır ve 1987 yılında büyümenin izlenmesi programı ile hız kazanmıştır(TCSB, 2010). Türkiye, 1990 yılında
emzirmenin önemini net bir şekilde vurgulayan Innocenti Bildirgesi’nin hazırlanmasında görev almış ve 26-27
Haziran 1991’de Ankara’da yapılan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF),DSÖ ve Uluslararası Pediatri Birliği(IPA)’ nın katıldığı toplantı da Innocenti Bildirgesi tüm maddeleri kabul etmiştir. Bu toplantı sonucunda ise ”Bebek Dostu Hastaneler” kavramının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır(Özcebe ,1991)₁
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması(TSNA)2008 yılı verilerine göre sadece anne sütü ile beslenme oranı;
sıfır-bir aylık bebeklerde %68.9 iken, altı aydan küçük bebeklerde bu oran %21.9’a düşmektedir. Bodur ve
arkadaşları Konya’da yaptıkları bir çalışmada, çalışan annelerin %3.2’sinin bebeğini hiç emzirmediğini ve
ekonomik durumu iyi olan annelerin emzirme süresinin kısa olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada çalışmayan
annelerin emzirme süresi ortancası 12 ay iken, çalışan annelerde bu süre sekiz ay bulunmuştur. İş yerlerinde emziren annelere uygun koşulların sağlamamasına bağlı olarak annelerin emzirmeyi erken dönemde bıraktıkları belirtilmiştir(Thulier 2009). Ünsal ve ark.(2005), çalışan annelerin %35.5’inin, çalışmayanların ise
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%33.1’inin ilk altı ay sadece anne sütü verdiğini, annelerin çalışma durumunun sadece anne sütü ile beslenme
süresini etkilemediğini belirlemiştir.3
Birçok kadın, doğum izni sona erdiğinde artık emzirmeye devam etmenin çok zor olacağını düşünerek yanılgıya düşmekte ve emzirmeyi ilk hafta sonunda ya da tamamen bırakmaktadır. Doğum sonu işe başlama
zamanınız en az altı hafta sonra olmalıdır. Çünkü süt üretiminizin iyi bir şekilde gerçekleşmesi yaklaşık dört
hafta sürebilmektedir.4
İşe dönmesi gerektiği günü düşünen annelerin aklı şu tip sorularla meşgul: “Eğer biberon almazsa ne olur?”
”Eğer bakıcısına alışamazsa ne olur?” “Onu
alıştırmalı
mıyım, ve onu doğru şekilde mi bırakmalıProf.biberona
Dr. Mustafa
ÜNAL
yım, bu yüzden şımarmayacak mıdır?” Kongre
anneler işe
önce bebekleri ile olan bağlarını koparmanın
ve başlamadan
Oturum Başkanı
daha doğru olduğunu düşünürler.
Tabla 1. Çalışan Annelerin İş Yerlerindeki Minimum İhtiyaç Listesi
İş yerinde süt sağma izni

Gizlilik(kapı değilse bile perde)

Oturacak bir yer

İçten kilitlenen bir kapı

Buzdolabı

Çalışma alanına yakın temiz, hoş bir oda

Rahat bir koltuk

Esnek mola zamanı

• Emziren çalışanları iş yerinde süt sağma hakkını destekleyen ve diğer çalışanların emziren annelere karlı
taciz ya da ayrımcılık yapmasını yasaklayan yazılı bir politika.4
Resmi Gazete’de 25 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerProf. Dr.deKutluk
Kağan
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Yapılması
Hakkında Kanun’un
106.Maddesi’nin
D Fıkrası’ nda kadın memurlara
önce
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
sekiz doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmesi gerektiği belirtilmektedir(Resmi
Gazete, 2011).1
Hekim raporu ile çalışmaya devam edebileceğini belgeleyen kadınlar bu sürenin beş haftasında daha çalışabilirler. Doğum öncesi izin olarak kullanmadıkları beş hafta ise doğum sonrası izin süresine eklenir. Çoğul
gebeliklerde ise doğumdan önceki sekiz haftaya iki hafta daha eklenir ve erken doğumlarda kullanılmayan
doğum öncesi izinlerde doğumdan sonra izne eklenir. Doğum yapan memura yasal olan analık izni bittikten
sonra çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış gün izin
verilir. Ücretsiz izin süresi ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Çoğul doğum yapan kadının ücretsiz iznine ek olarak 30 gün daha izin
verilir. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde ise bu süreç üç yüz altmış gün
olarak uygulanır(Resmi Gazete, 2016).1
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657 sayılı Kanunun 104.maddesinin(D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası
analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat
süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun
tercihi esastır.” Hükmü yer almaktadır. Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu
emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz(Resmi Gazete)1
Bu süre, günlük çalışma süresinden sayılır ancak bu kanundan sadece memur konumunda olan emziren anneler faydalanabilmektedir. Ancak ülkemizde çalışan kadınların sadece %37.01’i kamuda çalışmaktadır ve
bu haklar sadece onları kapsamaktadır(DPB, 2016). Ancak DSÖ’nün önerdiği gibi ilk altı ay bebeğine sadece
anne sütü vermek isteyen işçi konumundaki
çalışanÜNAL
için ücretli ve ücretsiz izin süresinin yetersiz
Prof.bir
Dr.kadın
Mustafa
1
olduğu görülmektedir.
Kongre ve Oturum Başkanı
Anne sütünün sağılması; bebek altı aylıktan küçükse ve anne bebeğinden uzun süre ayrı kalacaksa iki-üç saatte
bir sağma yapıp, saklanması gerekebilir ve bu miktar bebek için yeterli olacaktır. Çalışan anneler sabah evden
ayrılmadan önce sağma yapmalıdırlar çünkü sabah saatleri süt miktarının en fazla olduğu zamandır. Her bir
meme en az 15 dakika süre ile sağılmalıdır1.
Sağılan Sütün Saklanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler1
Süt sağılmadan önce eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el temizleyicilerle temizlenmelidir(ABM, 2010).
Anne sütü plastik ya da cam kaplarda ya da dondurucu için uygun olan süt torbalarında saklanmalıdır(LLLI,
2014).
Anne sütünün hücresel içeriği cama yapıştığı için tercihen polietilen veya polipropilen (sert plastik) kaplarda saklanması önerilmektedir(CDC 2016, ABM 2010).
Bebekler bir seferde yaklaşık 60-120 ml süt alabileceği için saklanacak süt de bu miktarda
Prof. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER2014).
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
paketlenmelidir(LLLI,
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Sağılan sütün bulunduğu kabın üstüne mutlaka tarih ve saat yazılmalıdır(CDC, 2016, ABM 2010).
Saklanan süt kullanılacağı zaman eski tarihli sütten başlanmalıdır(CDC,2016).
Yeni sağılan süt asla dondurulmuş sütün üzerine eklenmemelidir(CDC,2016).
Dondurulacak süt, konulduğu paketteki havayı çıkardıktan sonra dondurulmalıdır(LLLI,2014).
Dondurulacak süt, buzdolabının arka kısmında ya da hava değişikliğinin en az olacağı yerde
saklanmalıdır(LLLI,2014).
Saklama kapları ve pompa parçaları sabunlu sıcak su ile iyice yıkanmalı ve iyice durulanmalıdır(FDA,2013)
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Saklanan Sütün Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler1
Donmuş süt çözdürülmeden önce paket açılarak bir miktar havanın içine girmesi ve sonrasında paket kapatılarak erimesi beklenmelidir(LLLI,2014)
Eritilen süt tekrar dondurulmamalıdır(CDC,2016)
Erimiş süt buzdolabında 24 saat bekleyebilir(LLLI,2014)
Donmuş sütü saklama paketiyle birlikte sıcak su dolu kaba koyarak da eritme işlemi yapılabilir(LLLI,2014)
Prof.daDr.
Mustafa ÜNAL
Dondurulan süt ocakta ya da mikrodalga
eritilmemelidir
çünkü bu tip ısıtma işlemleri anne sütündeki
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
immünolojik özellikteki maddelerin yıkılmasına ve sütün bazı bölümleri aşırı ısınacağı için bebekte yanığa sebep olabilir(LLLI,2014; ABM,2010)
TARTIŞMA
Çalışma durumunun emzirme sıklığını, öğünlerin dağılımını, ek mamaya başlamayı etkilediği görülmektedir. Ong ve ark.(2005)’nın Singapur’da yaptıkları çalışmada annenin çalışma durumunun emzirmeye başlama
zamanını etkilemediği, ancak emzirme süresini etkilediği belirlenmiş olup, çalışan annelerin 2-6 ay da emzirmeyi bırakma nedeni olarak erken işe başlamak, iş yoğunluğu ve emzirmenin sürekli bölünmesi gösterilmiştir.
Tansuğ ve ark.(2006)’nın yaptığı çalışma da emzirme sıklığının çalışan annelerde çoğunlukla 2-3 saatte bir,
çalışmayan annelerde ise daha çok bebeğin her ağladığında emzirildiği düşünülmüştür. Ayrıca bu çalışmada
gece emzirme süresi çalışmayan grupta çalışan gruba göre yüksek bulunmuştur2.
Lakati ve ark.(2002)’nın yaptıkları çalışmada çalışan kadınlarda ek gıdaya başlama yüksek bulunmuştur.
Demirhan(1997) ve Dinçtürk(2006)’ün ayrı ayrı yaptıkları araştırmalarda çalışan annelerin bebeklerini daha
uzun süre emzirmeyi düşündükleri belirtilmiştir. Araştırma grubunda çalışmayan annelerin, çalışan annelere
2
.
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fazla süre ile emzirmeyi
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KKTC yasalarında kamu görevlisinin 6 aya kadar, kış mesaisinde bir saat sabah, bir saat öğleden sonra toplam
iki saat, yaz mesaisinde Pazartesi günleri bir saat sabah, bir saat öğleden sonra diğer günler ise bir saat süt izin
hakkı vardır. Türkiye’de kamu görevlisinin bebeği 1 yaşına olana kadar günde 2 defa 45’er dakika toplam 1.5
saat emzirme hakkı vardır2.
Kore’de yapılan bir çalışmada emzirmeyi etkileyen nedenler arasında emzirmenin özendirilmesi ile ilgili
eğitim yetersizliği, ailelerin daha çok çekirdek aile haline dönüşmesi ve kadınların iş hayatında daha fazla yer
alması gibi sosyal faktörlerin de emzirmeyi etkilediği gözlemlenmiştir(Kang, Choi ve Ryu 2007)2.

Eğitim düzeyinin toplam anne sütü verme süresi üzerine etkisini inceleyen birçok çalışmada, eğitim düzeyi
arttıkça toplam anne sütü verme süresinin de uzadığı bulunmuştur(Alp 2009; Chen ve ark. 2006; Guendelman
ve ark. 2009). Al-Shoshan’ın 2007’de yaptığı çalışmada ise eğitim düzeyi arttıkça toplam anne sütü verme
süresinin kısaldığı saptanmıştır. Normal ve sezaryen doğum yapılmasının sadece anne sütü ve toplam anne
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sütü verme süresini etkilemediği saptanmıştır(Cerdanas ve ark.2001;Chuang ve ark. 2010;Fein ve Roe 1998).
Annenin doğum şeklinin anne sütü verme süresini etkilememesinin nedeni, bebek ve anne dostu hastane sayılarının artmasıyla emzirme eğitimi ve danışmanlıklarının daha çok yapılması ve doğum sonrası bu kuruluşlarda erken emzirmenin desteklenmesine bağlı olabilir. Bunun yanında, geleneksel olarak emzirmeyi destekleyen
bir toplum olmamız ve doğum sonu sosyal desteklerin yoğunluğu da bu sonuca neden olmuş olabilir3.
Bazı Amerika eyaletleri(Kaliforniya, Hawai, New York vs.)işverenin molalarda süt sağmaya izin vermesi
ve/veya süt sağmak için bir alan sağlaması gerekir. Bazı diğer eyaletlerde ise, yasalarında”-meli,-malı” gibi
sözcükler yerine “-ebilmek, -abilmek” gibi kelimeler kullanarak işverenin kendi üzerine düşen yükümlülükten
kurtulması sağlanmaktadır4.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Annelerin doğum ve süt izinleri yetersiz buldukları, çalışan annelerin hemen hemen hiçbirine emzirme odası
sağlanmadığı görüldü. Doğum sonrası annelerin iş yaşamından ayrılmamalarının teşvik edilmesi ancak bebeğin emzirmeye devam etmesine yönelik önlemlerin alınması, bu amaçla iş yerinde ya da yakın bir yerde kreşlerin bulunması, çalışan annelerin işe döndükten sonra emzirmeyi engelleyen faktörlerle karşılaşmamaları için
esnek çalışma koşullarının sağlanması ve iş ortamında bebeklerini emzirmelerini kolaylaştıracak veya annenin
sütünü sağabileceği ve saklayabileceği uygun bir ortamın sağlanması önerilmektedir2.
Eğitim düzeyi yüksek, kız bebeği olan, geliri giderine eşit ve emzirme molasında işine destek olacak birisi
olanların toplam anne sütü verme süresinin daha uzun olduğu bulunmuştur. Geliri giderine eşit, iş yerinde
sütünü sağan ve sağmaya destek olan faktörleri bulunan kadınların sadece anne sütü verme sürelerinin uzun
olduğu görülmüştür3.
İşe gitmek için evden ayrılmadan hemen önce bebeğinizi emzirin. Bebek bakıcınıza siz eve gelmeden önceki
bir saat içinde ona bir şey yedirmemesini söyleyin. İstekli bir bebek ve göğüsleri süt dolu bir anne mutlu bir
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tam gün emzirme süt üretiminizi yüksek tutmak için gereklidir. Gece boyu emzirmenin tadını çıkarın. Güvenli
ve çabuk bir şekilde bebek ve anne emzirirken uyumayı öğrenirler. Birbirine sokulmak ve annenin bebeğini
emzirmesi, gün boyunca özledikleri dokunuşu ve annenin iş stresinden kurtulmasını sağlar5.
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Çeber, E., ve diğ., (2018). Emzirme Rehberi Kitabı-Ina May Gaskin (Çeviri:Esin Çeber Turfan), Akademisyen
Kitabevi.
Fatoş, Y.S., Ergül, A., (2012). Kadın Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi, İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi.
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lardan ve sağlık sorunlarından daha fazla etkilenmektedir. Afet durumunda kadınların cinsel sağlık ve üreme
sağlığı daha çok tehdit altına girmekte, sağlık hizmetine ulaşımda zorluklar yaşanabilmektedir. Bunun yanı
sıra kadınların düşük sosyoekonomik durumu, afetlerin onlar üzerindeki ölümcül etkilerini daha da artırmakta
ve olumsuz sağlık koşulları sebebiyle yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca acil obstetrik
durumlar, HIV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), cinsel istismar, cinsel şiddet ve aile içi şiddet gibi
durumlar kriz anlarında artmakta ve afet ortamlarında morbidite ve mortaliteye önemli katkılarda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda deprem ve kasırga gibi doğal afetlerden sonra kadınlarda menstruasyon bozukluk, pelvik inflamatuar hastalık, kadınların cinsel yaşamlarında memnuniyetsizlik, gebe kalma isteklerinde
azalma ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere sahip olma riskinin arttığı bildirilmiştir. Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu (UNFPA) tarafından “Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS)” için “Minimum(asgari) Sağlık Hizmet Paketi (MISP)geliştirmiştir. Bu hizmetin amaçları içerisinde; MISP’ koordinasyonunu sağlamak,
cinsel şiddeti önlemek ve sonuçlarını yönetebilmek; HIV ve diğer CYBE geçişini önlemek, morbidite ve
mortalite riskini azaltmak; anne ve yenidoğan hastalık ve kayıplarını en aza indirebilmek ve artışını önlemek,
istenmeyen gebelikleri önlemek; kapsamlı üreme sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kuruluşlarına
mümkün olduğunca çabuk entegrasyonunu sağlamak ve bu hizmetlerin sunumunu planlamak yer almaktadır.
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MISP uygulamasına yönelik bilgiler verilmektedir. Sağlık profesyonellerinin, afet durumlarında cinsel sağlık
ve üreme sağlığı farkındalıklarının artırılması, kriz ve kriz sonrası durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığının MISP bağlamında ele alınması ve afetlerde bir standart olarak kullanılması kadınların uzun vadeli sağlık
sonuçlarını iyileştirmek açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Afet, Kadın, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Asgari Sağlık Hizmet Paketi (MISP)

GİRİŞ
Tarih boyunca gerek iklim özellikleri gerekse de jeolojik konumu sebebiyle Türkiye, doğal afetlere zaman
zaman da insan kaynaklı afetlere maruz kalmış olup, günümüzde de bu tehlike ile karşı karşıyadır. Yeryüzünde 600 milyon insan deprem tehdidi altında yaşarken,deprem kuşağında yer alan ülkemizde nüfusun % 98’i
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deprem açısından tehdit altındaki bölgelerde yaşamaktadır(TMMOB, 2012). Ayrıca ülkemizde 1900’lü yılların
başında beri 200’ün üzerinde deprem meydana gelmiş ve bu depremler yaklaşık 86 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştır (Altun, 2018).
Toplumsal gelişme, bilimsel ilerleme ve insan yaşamına verilen önemin artmasıyla toplumların afetlere bakışı
değişmeye başlamış, afetlerin hastalıklar gibi önceden gerekli önlemler alındığında önlenebileceği veya en az
zararla atlatılabileceği anlaşılmıştır. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan afetler; afet yönetimi ile ilgili plan ve
stratejiler oluşturulurken, toplumsal cinsiyet bakışı göz ardı etmeyen bir yapı, afet yönetiminin başarısında
önemli katkılar sağlamaktadır (Işık ve ark., 2012).
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Dr. Mustafa
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ve kriz sonrası durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığının MISP bağlamında ele alınmasını ve afetlerde bir
standart olarak kullanılmasını incelemek amacıyla bu derleme hazırlanmıştır.
Kanıtlar, afetlerin biyolojik, sosyal, kültürelve üreme sağlığı farklılıkları nedeniyle kadın ve erkekleri aynı
şekilde etkilemediğini göstermektedir.1976 yılında İtalya’nın Seveso teknolojik felaketinde, nüfus dioksine
maruz kalmış, biyolojik farklılıklar sebebiyle 15 yıl sonra birçok erkek rektum ve akciğer kanserinden ölürken
birçok kadın diyabet sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 2004 yılında meydana gelen Hint Okyanusu tsunamisinde ise kadınlar ve erkekler arasındaki ölümlerin oranı 3: 1 olarak saptanmış ve bunun sebebi olarak erkeklerin
daha güçlü olması, kadınların ise yüzmeyi bilmemesi olarak belirtilmiştir (Nawal, 2011). Ayrıca krizler sağlık
sistemlerinde mevcut zayıflıkları da ortaya çıkarmakta, özellikle de kadınlar, çocuklar ve ergenler olmak üzere
alt nüfuslara farklı biçimde etki etmektedir. Kadınlar ve kızlar hem ani hem de yavaş başlayan acil durumlardan orantısız bir şekilde etkilenir ve acil durumlarda çoklu cinsel ve üreme sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya
kalırlar. Bunun yanı sıra kadınların düşük sosyoekonomik durumu, afetlerin onlar üzerindeki ölümcül etkilerini daha da artırmakta ve olumsuz sağlık koşulları sebebiyle yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir.
Ayrıca obstetrik acil durumlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsü (HIV), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
cinsiyeteSÜMER
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maktadır (Sohrabizadeh et al., 2016; Lisam, 2014; Nawal, 2011; Askew et. all., 2016).
Ağustos 2012’de, 300’den fazla vatandaşı öldüren ve etkilenen bölgelerde yaşayan 3.000 kişinin fiziksel yaralanmasına neden olan Haris, Varzaghan ve Ahar kentlerinde ikiz yıkıcı depremler gerçekleşmiş ve kadınlar
ve çocuklar, bu depremlerle ilgili tüm mağdurların %70’inden fazlasını oluşturmuştur (Jafari, 2012). Shombeh
şehri depreminde ise, tüm ölümlerin yaklaşık %60’ının kadın olduğu tespit edilmiştir (Iranian Students’NewsAgency, 2013).
Kadınların üreme sağlığı, daha çok planlanmamış gebelikler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar sebebiyle
felaketlerden potansiyel olarak etkilenmektedir. Çin’deki Wenchuan depreminden sonra kadınlarda menstruasyon bozuklukları ve pelvik inflamatuar hastalık görülme oranlarının arttığı ve buna ek olarak kadınların
cinsel yaşamlarından memnuniyetleri ve hamile kalma isteklerinin azaldığı belirlenmiştir (Liua et al.2010).
Benzer şekilde, Katrina Kasırgası’ndan sonra kadınların% 40’ının doğum kontrolünü kullanmadığı ve kadınların% 4’ünün üreme sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim nedeniyle istenmeyen bir hamilelik yaşadığı saptan230
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mıştır (Kissinger et al.2007). Ayrıca gebelerin Katrina Kasırgası ve Büyük Doğu Japonya Depremi’ne maruz kalmasından sonra düşük doğum ağırlıklı bebeklere sahip olma riskinin arttığı da bildirilmiştir(Suzuki et
al.2016;Xiongetal.2008).
1994 yılında Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ÜS’nı bir insan hakkı olarak tanımıştır. Acil durumlarda ÜS ihtiyaçlarının farkındalığı 1990’lı yılların ortalarında başlamış ve ÜS için Ajanslar Arası Çalışma
Grubu (IAWG), 30’dan fazla Birleşmiş Milletler (BM) ajansı ve kaliteli ÜS bakımına erişimin desteklenmesi
ile görevli devlet ve sivil toplum kuruluşları oluşturulmasına neden olmuştur.Daha sonra, kriz ortamlarında
ÜS hizmet sunumu için bir kılavuz olan Minimum İlk Hizmet Paketi (MISP) oluşturulmuştur (Onyango et al.,
2012;Lisam, 2014).
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

MISP, kapsamlı üreme sağlığı bakımı için bir temel oluşturmak ve kadınlar, yenidoğanlar ve kızlar arasındaki
hastalığın nasıl önlenebileceğini ele almak üzere tasarlanmıştır (United Nations Population Fund [UNFPA],
2015).
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu- UNFPA tarafından ülkemizde de “Kriz ve Kriz Sonrası Durumlarda Cinsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı” başlığı altında 5 gün süren eğitim programları uygulanmaktadır. Bu eğitimler ile
Asgari Hizmet Paketlerinin (MISP) uygulamasının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği, uygun araç ve göstergelerin neler olduğu ve Asgari Hizmet Paketleri (MISP)’nden kapsamlı CSÜS’e geçiş için planlamada
nasıl rehberlik yapabileceğine yönelik bilgiler verilmektedir. (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu [UNFPA], 2018;
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı [TAPV], 2014).
Kriz durumlarında minimal düzeyde hizmet politikasını benimseyerek geliştirilmiş Asgari Hizmet Paketinin
amacı acil durumlarda üreme sağlığı hizmeti için bir dizi kural oluşturmaktır. Programın amaçları arasında
MISP’ yi koordine ederek uygulamasını gerçekleştirecek organizasyonları ve kişileri saptamak, cinsel şiddeti
önlemek ve sonuçlarını yönetebilmek, HIV ve CYBE’ ların geçişini önlemek, anne ve yeni doğan hastalık ve
kayıplarını en aza indirebilmek ve artışını önlemek, kapsamlı üreme sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
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yer almaktadır (Inter Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings [IAWG], 2018).
Minimum Hizmet Paketi (MISP) Amaçları
MISP faaliyetlerinin koordinasyonu: Bu alanda ilk amaç sağlık sektörünün, MISP’in uygulanmasına öncülük
edecek bir kuruluş tanımlamasını sağlamaktır. Sağlık hizmeti veren tüm kurumlara teknik ve operasyonel destek sağlamak için bir üreme sağlığı yetkilisi görevlendirilir. Üreme sağlığı görevlisi, MISP’yi uygulamak ve
kapsamlı ÜS hizmet sunumu planı yapmak için sağlık sektörü ortaklarını desteklemekten, referans malzeme
ve malzemelerin koordineli tedarikini temin etmekten, MISP’nin uygulanmasının stratejisinin belirlenmesinden ve MISP kaynak materyallerinin sağlanması için ilgili seviyelerde düzenli üreme sağlığı toplantılarına ev
sahipliği yapmaktan sorumludur (MISP, 2011).
Cinsel Şiddetin Sonuçlarının Önlenmesi ve Yönetimi:Tarihsel olarak, cinsel şiddet sürekli olarak doğal afetler dâhil çatışma ve zorla göç durumlarının bir sonucu olmuştur ve bugün de böyle olmaya devam etmektedir.
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Bu nedenle, acil durumlarda yanıt veren tüm aktörlerin bu sorunun farkında olması ve derhal koruyucu tedbirler alması önemlidir. MISP’de cinsel şiddete değinmenin nedeni tecavüz, cinsel sömürü ve istismarı önlemek,
etkilenen nüfusları cinsel şiddetten korumak için önlemler almak, tecavüz mağdurlarına tıbbi yardım ve temel
psikososyal hizmetlerin kullanılabilirliğini sağlamak, kişilerin mevcut klinik hizmetlerden haberdar olmasını
sağlamaktır(IAWG, 2018; MISP, 2011).
HIV ve Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Önlenmesi, Morbidite ve Mortalite Riskinin
Azaltılması:Afet sırasında CYBE ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ve AIDS’e karşı önleyici tedbirler unutulur veya göz ardı edilebilir. Ek olarak, HIV pozitif kişiler ilaçlarına erişemeyebilir ve sonuç olarak
hastalığın bu süre zarfında bulaşma riskiProf.
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olur. BuÜNAL
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Bu alanda amaç; kanın rasyonel ve güvenli kullanımını, standart önlemlerin uygulanmasını sağlamak, erkek
prezervatiflerinin mevcudiyetini garanti altına alıp uygun olduğunda (örneğin, nüfus tarafından zaten kullanılıyorsa) kadın kondomununu temin etmektir. Bunların yanı sıra anne-çocuk geçişini önleme (Prevention of
mother-to-child transmission [PMTCT]) programına kayıtlı olan kadınlarda dâhil olmak üzere afet öncesinde
antiretroviral tedavi (ART) programına kayıtlı olan kadınların tedavisine devam etmesi için antiretrovirallerin
(ARV’ler) sağlanmasını desteklenmek, cinsel şiddet mağdurlarına PEP (post-exposure prophylaxis) sağlanmaktır. Ayrıca HIV tanısı almış hastalar için fırsatçı enfeksiyonları önlemede yardımcı trimoksazol profilaksisi
sağlanmasını desteklemek ve CYBE’ lerin tanı ve tedavisinin sağlık tesislerinde mevcudiyetini sağlamakta
hedefler arasındadır (IAWG, 2018).
Aşırı Anne ve YenidoğanMortalitesinin ve Morbiditesinin Önlenmesi: Maternal mortalite kaynak yetersizliği olan ortamlarda yaşayan üreme çağındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm nedenidir. Bu alanda amaç
acil obstetrik bakım ve yenidoğan bakım hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini sağlamaktır. Bu
nedenle: Nitelikli doğum görevlilerinin, normal doğum için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve obstetrik
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haftanın 7 günü, günde 24 saat mevcut olması gerekmektedir. Sağlık merkezi ile hastane arasında ulaşım ve
iletişim için bir sevk sistemi kurulmalıdır. Bir sağlık tesisine erişimin mümkün olmadığı durumlarda ise gebe
kadınlara ve doğum görevlilerine temiz teslim kitleri sağlanmalıdır. Ayrıca sağlık merkezlerinde ve hastanelerde güvenli kürtaj ve kürtaj sonrası bakımın yasanın tüm boyutlarına uygun olarak kullanılabilir durumda
olması sağlanmalıdır (IAWG, 2018; MISP, 2011).
Tanzanya’nın Mwanza kentinde yapılan bir araştırma, ‘temiz doğum kitlerini’ kullanan annelerin yeni doğmuş
bebeklerinin, ‘temiz doğum kitini’ kullanmayan annelerin bebeklerine kıyasla 13.1 kat daha az kord enfeksiyonu geçirme şansı olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, kitleri kullanan annelerde puerperal sepsis olasılığı
3.2 kat daha azdı olarak belirlenmiştir (Winani et. all., 2007).
İstenmeyen Gebeliklerin Önlenmesi:Acil bir durumun başlangıcında, istenmeyen gebelikleri önlemek için
kontraseptiflerin hazır bulundurulması önemlidir. CSÜS Koordinatörü, sağlık programı yöneticileri ve servis
sağlayıcıların amacı; birinci basamak sağlık tesislerinde, uzun vadeli geri dönüşümlü ve kısa etkili kontrasep232
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tif yöntemlerin taleplerinin karşılanması amacıyla kullanılabilirliğini sağlamak, gizlilik, eşitlik ve ayrımcılık
yapılmamasını vurgulayan kontraseptif danışmanlık sağlamak, topluluğun, kadınlar, gençler ve erkekler için
kontraseptiflerin varlığından haberdar olmasını sağlamak ve topluluğun üreme sağlığı hizmetlerinin mevcudiyeti ve konumunun farkında olmasını sağlamaktır (Qayum et. all, 2013;IAWG, 2018).
Kapsamlı Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Mümkün Olduğunca Çabuk Entegrasyonunun Sağlanması ve Bu Hizmetlerin Sunumunun Planlanması:Yeterli insan ve finansman
kaynağı ayırarak, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı’nın (CSÜS) Ulusal Sağlık Acil Risk Yönetimi programları
içine, riski azaltmak için, Ulusal Eylem Planın bir parçası şeklinde yerleştirilmesi gereklidir. Kapsamlı CSÜS
planlarken, MISP’nin bir parçası olarak ortaya
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ve programlaması ile genişletilmelidir (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu [UNFPA], 2016; IAWG, 2018).
Literatürde MISP uygulamalarına bakıldığında; acil durumda Minimum Başlangıç Hizmet Paketi’nin üreme
sağlığı hizmetlerine erişimini değerlendirmek amacıyla Ocak-Temmuz 2010 tarihleri arasında Pakistan’da Jalozai kampında gerçekleştirilen araştırmaya göre kamptaki sağlık tesislerinin hiçbirinin Minimum Başlangıç
Hizmet Paketi’nin farkında olmadığı saptanmıştır. Çalışma sonucuna göre Jalozai kampında üreme sağlığı hala
ihmal edilen bir alan olarak belirlenmiştir (Qayum et. all, 2013).
Ürdün Haşimi Krallığı, Irbid Şehrindeki ve Zaatari Kampındaki Suriyeli mülteciler için üreme sağlığı hizmetleri: Minimum İlk Hizmet Paketinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir başka çalışmada ise Lider sağlık
kuruluşlarının MISP’ye fon ve malzeme temin ettikleri ve üreme sağlığı odak noktaları, hizmetler ve koordinasyon mekanizmaları kurdukları belirlenmiştir. Ancak, Irbid Şehri’nin koordinasyon faaliyetlerine dâhil
olma durumunun daha düşük olduğu ve sağlık tesislerinin insan kaynakları kapasitesinde zorluklar olduğu
bildirilmiştir. Tecavüz mağdurlarının klinik yönetimine erişiminin sınırlı olduğu ve hem kadınların hem de
servis sağlayıcının bu hizmetlerin kullanılabilirliği konusundaki bilgisinin düşük olduğu saptanmıştır. Çalışma
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rekliliklerin olmamasından şikâyetçi olmuşlardır (Krause et al., 2015).
Sonuç olarak afet durumunda kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı daha çok tehdit altına girmekte, sağlık
hizmetine ulaşımda zorluklar yaşanabilmektedir. Bu bağlamda Sağlık profesyonellerinin, afet durumlarında
cinsel sağlık ve üreme sağlığı farkındalıklarının artırılması, kriz ve kriz sonrası durumlardacinsel sağlık ve üreme sağlığının MISP kapsamında ele alınması kadınların uzun vadeli sağlık sonuçlarını iyileştirmek açısından
büyük önem taşımaktadır.
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ması, gereksiz ve ihmalkar tıbbi uygulamalar, zorbalık, baskı, özerklik kaybı ve serbestçe karar verebilme
kabiliyetinin alınması obstetrik şiddet olarak ifade edilmektedir. Doğum sırasında uygulanan şiddet insan haklarının ihlalini içeren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (2015) birçok kadının, doğum sırasında saygısız, küfürlü veya ihmalkâr muamelelere maruz kaldığını belirtmiştir. Amaç: Bu derlemenin amacı
dünyanın çeşitli ülkelerinde sıkça görülen, obstetrik şiddet konusunu literatür doğrultusunda incelemektir.
Güvenli doğum ortamı, doğum sırasında saygı görme gibi insancıl uygulamaları, sosyal destekleri içermelidir.
Da Silva ve ark. (2014) Brezilya’da obstetrik şiddeti üç farklı kategoride sınıflandırılan, cinsiyete dayalı bir
şiddet türü olarak nitelendirmiştir. Bu üç kategori; doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından
şiddet içeren agresif konuşmalar; gereksiz/ihmalkâr tıbbi prosedürler; yetersiz fiziksel imkanlar, ekipman,
ortam gibi kurumsal yetersizliklerdir. Bunun yanında kadınlar epizyotomi, tıbbı prosedürler gibi durumların
anestezi olmadan uygulandığını, uygunsuz pelvik muayene yapıldığını, fiziksel şiddet uygulandığını ve doğum
ağrıları sırasında sözlü taciz, bağırılma ve küfüre maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Obstetrik şiddete maruz
kalan kadınların, fiziksel, psikolojik, cinsel iyiliklerinin ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Doğum sırasında şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunun ortaya çıkması üzerine bazı ülkeler
obstetrik şiddetin suç olduğuna dair yasalar kabul etmişlerdir. Yasalara rağmen Venezuella, Arjantin, Meksika,
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recinde yaşanabilen bu tür davranışlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda politikalar oluşturulmalı, cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Doğum sırasında saygılı annelik bakımının sağlanması ve kötü muamelenin önlenmesi
konusunda sağlık personeline eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Doğum Eylemi, Obstetrik Şiddet, Sağlık Personeli

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünyada maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteyi azaltma çabalarının anahtar bileşenlerinden biri, hastanede doğum oranlarını arttırmak olmuştur. 1990 ve 2012 arasında, hastanede doğum oranı, teşvik, eğitim
ve topluluk seferberliği yoluyla %57’den % 69’a yükseldi. Bununla birlikte, birçok kadın, sağlık açısından
yararlarını bilmesine rağmen, hastanede doğum yapmayı red etmektedir. Bu karar genellikle sağlık tesislerinde
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gördükleri kötü muamele, kötüye kullanım, ayrımcılık ve ihmal de dahil olmak üzere önceki obstetrik bakım
deneyimlerinin düşük kaliteli olmasına dayanabilmektedir (Vogel, Bohren, Tuncalp, Oladapo, & Gulmezoglu,
2015). Dünya çapındaki birçok kadın doğum sırasında saygısız ve küfürlü muameleye maruz kalmaktadır. Bu
tür muamele yalnızca kadınların saygılı bakıma olan haklarını ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda onların
yaşam, sağlık haklarının ellerinden alınmasına, bedensel bütünlüğünün zarar görmesine ve ayrımcılığa maruz
kalma haklarına da neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü bu önemli halk sağlığı ve insan hakları sorunu konusunda daha fazla eylem, araştırma ve savunuculuk çağrısında bulunmaktadır (WHO, 2015).
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olumsuz yönde etkileyen obstetrik şiddet konusunu literatür doğrultusunda incelemektir.
KAPSAM
Yapılan bu derlemenin içeriğini obstetrik şiddet konusunda güncel literatür bilgileri, yapılmış araştırmalar ve
ilgili sistematik derlemeler oluşturmuştur.
YÖNTEM
Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur.
BULGULAR
Gebe kadınların doğum sırasında sağlık personeli tarafından bedenlerinin ve üreme süreçlerinin insanlık dışı
muameleye maruz kalması, gereksiz ve ihmalkâr tıbbı uygulamalar zorbalık, baskı, özerklik kaybı ve serbestçe
karar verebilme kabiliyetinin alınması obstetrik şiddet olarak ifade edilmektedir. Doğum sırasında uygulanan
onbstetrik şiddet insan haklarının ihlalini içeren ciddi bir ve bir halk sağlığı sorunudur (Tello, 2016; Shabot,
2016). Güvenli,
kaliteli
üreme sağlığı
ve kontraseptif hizmetlerine
anneninBOZKURT
erişiSadler,
ve diğerleri,
Prof. Dr.2016;
Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof.
Dr.veGülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel
minin sağlanması,
küresel maternal morbidite
ve mortalite
oranlarını önemli ölçüde azaltabilir.
Son
on yılda,
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
topluluk seferberliği, eğitim, finansal teşvikler veya politika önlemleri yoluyla kadınlar doğum için hastanelerden yararlanmaya teşvik edilmiştir ve hastanede doğum oranları artmıştır. Bununla birlikte, kadınların hamilelik, özellikle doğum deneyimleri hakkındaki artan araştırmalar rahatsız edici bir tablo çizmektedir. Dünyadaki
birçok kadın, hastanede doğum sırasında saygısız, küfürlü veya ihmal edici bir muamele görmektedir. Bu durum, kadınların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına olan güvenin sarsılmasına ve aynı zamanda kadınların, anne
sağlık hizmetlerini araması ve kullanmasına engel olmaktadır. Kadınlara saygısız ve küfürlü muamele hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde görülebilmesine rağmen, kadınlar doğum sırasında özellikle savunmasızdır. Bu tür uygulamaların hem anne hem de bebek için doğrudan olumsuz sonuçları olabilir (WHO, 2015).
Doğum sırasında saygısızlık ve kötü muamele raporları şu şekildedir; fiziksel stismar, mahremiyete özen göstermeden bakım, aşağılama ve sözlü taciz, zorlayıcı veya onaylanmamış tıbbi prosedürler (sterilizasyon dahil), gizlilik eksikliği, bilgilendirilmiş onam alınmaması, ağrı kesiciliğin verilmemesi, sağlık tesislerine kabul
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edilmeme, doğum sırasında kadının yaşamını tehdit edici ihmal, kadınların doğumdan sonra hastaneye ödeme yapmaması nedeniyle gözaltına alınması, hastalar arasında ayrımcılık yapmak. Bunun yanında fiziksel
istismar, cinsel istismar, sözlü istismar, damgalanma ve ayrımcılık, sağlık profesyoneli yetersizliği, kadınlar
ve sağlık bakım sağlayıcıları arasında kötü ilişki ve sağlık koşullarının yetersizliğidir (Sadler, ve diğerleri,
2016;WHO, 2015). Bunun yanında, epizyotomi, tıbbı prosedürler gibi durumların anestezi olmadan uygulandığı, uygunsuz pelvik muayeneler, dayak ve doğum ağrıları sancıları sırasında sözlü taciz, bağırma ve küfüre
maruz kaldıkları rapor edilmiştir. Obsterik şiddete maruz kalan kadınların hem fiziksel hem psikolojik hem de
cinsel iyiliklerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir (DaSilva, ve diğerleri, 2014).
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göçmen kadınlar ve HIV ile yaşayan kadınların özellikle saygısız ve küfürlü muamele görmeleri muhtemeldir.
Doğum sırasında suistimal, ihmal veya saygısızlık, uluslararası kabul edilmiş insan hakları standartları ve
ilkelerinde açıklandığı gibi, bir kadının temel insan haklarının ihlal edilmesine yol açabilir. Özellikle gebe
kadınların, saygınlık, özgür olma, bilgi alma, ayrımcılığa maruz kalmama ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı da
dahil olmak üzere ulaşılabilir en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standartlarını kullanma hakkı vardır (WHO,
2015). Sağlık tesislerinde merkezine kadını değil kurumu alan doğum hizmeti obstetrik şiddete zemin hazırlar
(Bradley, 2016)
DaSilva ve ark. (2014) Brezilya’da obstetrik şiddeti üç farklı kategoride sınıflandırılan cinsiyete dayalı bir
şiddet türü olarak nitelendirmiştir. Bu üç kategori; doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından
şiddet içeren ve agresif konuşmalar, gereksiz/ihmalkâr tıbbi prosedürler, yetersiz fiziksel imkanlar, ekipman,
ortam ve gibi kurumsal yetersizliklerdir. Doğum sırasında şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunun ortaya
çıkması üzerine bazı ülkeler obstetrik şiddetin suç olduğuna dair yasalar kabul etmişlerdir. Yasalara rağmen
Venezuella, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerde bu yasaların uygulanmasında ciddi
sorunlar vardır.
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Obstetrik bakımda şiddeti incelemek amacıyla Hindistan’da, Chattopadhyay ve arkadaşları
2018Konuşmacı
yılında bir
çalışma planlamışlardır. En çok anne ölümlerinin kayda geçtiği Kırsal Assam da 2015-2017 arasında 15 aylık
yapılan araştırmalar sonucunda, kurumsal desteklerin arttırıldığı bölgede, sağlık tesislerindeki doğum kayıtlarında obstetrik şiddet bulgularının karakteristik olarak gözlemlendiği tespit edildi. Hastaneleri orantısız olarak
kullanan fakir yöre kadınının şiddete maruz kaldığı, epizyotomi, iyatrojenik prosedürler gibi durumların anestezi olmadan uygulandığı, uygunsuz pelvik muayeneler, dayak ve doğum sancıları sırasında sözlü taciz ve
bazen akrabaları tarafından bağırılma ve küfüre maruz kaldıkları rapor edildi. Sağlık yardımlarının artmasıyla
obstetrik bakıma erişim artarken, anne ölümleri azalmaktadır. Doğum sancıları esnasında insani bakımın olmaması yüzünden bu yardımlar sayesinde anne ölümlerinin azalması “sağlıklı doğum” olarak adlandırılmaktadır.
Doğum öncesi dönemdeki bakımda görülen şiddetin, eşitsiz, karmaşık ilişkinin fakir ve üretken kadın üzerindeki etkisinin altı çizilmeye devam edecek (Chattopadhyaya, Mishrab, & Jacobc, 2018).
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Jardim ve arkadaşları 2018 yılında obstetrik şiddet ve hamilelik dönemi sağlık bakımındaki temel özelliklere
ilişkin bir çalışma yapmışlardır. Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Sci Verse Scopus, Web of Science and the Scientific Electronic
Library Online and Virtual Health Library gibi veri tabanlarını incelenerek 24 yayına ulaşılmış ve bir literatür
incelemesi oluşturulmuştur. İncelenen çalışmalardan elde dilen bilgilere göre obstetrik şiddet insan haklarını
ihlal eden bir durumdur. Bu sorunla mücadele için kadınların eğitimi ve farkındalığının arttırılması, sosyal seferberlik, politika ve yasaların oluşturulması önerilmektedir. İhmalkâr, umursamaz, ayrımcılık yapan, saygısız
davranışlar şeklinde ortaya çıkan sembolik ilişkileri doğallaştıran ve sıradan kılan oluşumlar sağlık profesyonelleri tarafından ortaya çıkarılmalıdır (Jardim & Modena, 2018).
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rımcılıktan uzak, onurlu, ulaşılabilir ve saygılı sağlık bakımı almaya hakkı vardır” şeklinde bir açıklama yapmıştır. (WHO, 2014). Dünya sağlık örgütü ve belli başlı kuruluşlar 2015 yılında Anne Bebek Dostu doğum
olanaklarına dair 10 kriter belirlemişlerdir. Bu kriterler (Lalonde & Miller, 2015):
1. Sancı ve doğum durumunda konum tercih edebilme serbestliği,
2. Mahremiyete saygı gösterilmesi,
3. Doğum esnasında kendisine eşlik edecek kişiyi seçebilmek,
4. HIV taşıyan, genç olan ya da toplumda azınlık olarak görülen kadınlara ayrımcı olmayan politikalarla
tedavi yapılması,
5. Fiziksel, sözlü, duygusal ya da ekonomik olarak taciz yapılmaması,
6. Makul fiyatlarla ya da parasız anne bakımı alma imkanı,
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içinde
olmaması,
Prof. Dr.7.Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof.uygulamalar
Dr. Gülsen
DEMİR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

8. Farmakolojik olmayan ve/veya farmakolojik uygulamaların gerektiğinde ağrı kesici olarak kullanılması,
9. Anne bebek bakımının yakın ten teması yöntemi ile yapılması,
10. Emzirmenin teşvik edilmesi.
SONUÇ

Sağlık profesyonelleri tarafından yapılan ihmalkâr, umursamaz, ayrımcılık yapan, saygısız davranışlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda cezai yasalar ve politikalar oluşturulmalıdır. Doğum sırasında saygılı annelik
bakımı ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda sağlık personeline eğitim yapılmalıdır. Hastanede doğum
sırasında kadınların saygısızlık ve istismar deneyimlerini gösteren mevcut kanıtların yaygın olmasına rağmen,
günümüzde saygısızlığın ve istismarın bilimsel olarak nasıl tanımlanması ve ölçülmesi gerektiği konusunda
uluslararası bir fikir birliği bulunmamaktadır. Sonuç olarak, kadınların sağlığı, refahı ve seçimleri üzerindeki
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etkisi ve yaygınlığı bilinmemektedir. Kadınların doğum sırasında maruz kaldıkları saygısız ve küfürlü muamelelerini daha iyi tanımlamak, ölçmek ve anlamak ve bunun nasıl önlenebileceği ve nasıl ortadan kaldırılabileceği konusu önemli bir araştırma alanıdır. Doğum sırasında yüksek bir bakım standardı elde etmek için
sağlık sistemlerinin, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarının insan haklarına saygı gösterecek şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesi gerekir. Her ne kadar birçok hükümet, profesyonel örgütler, araştırmacılar,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, saygılı anne bakımını teşvik etmenin vurgulasa da, bu problem
politikalarla benimsenmemiş, henüz eyleme geçirilmemiştir.
Küresel olarak hastanede doğum sırasında saygısızlık ve kötüye kullanımın önlenmesi ve ortadan kaldırılması
için, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

1. Saygısızlık ve kötüye kullanma için hükümetler ve kalkınma ortaklarından daha fazla destek, araştırma ve
eylem planlamalıdır.
2. Anne sağlığı hizmetinin kalitesini artırmak için tasarlanmış programları başlatmak, desteklemek ve sürdürmek, kaliteli bakımın temel bir bileşeni olarak saygılı bakıma odaklanılmalıdır.
3. Kadınların hamilelik ve doğum boyunca onurlu, saygılı sağlık hizmetlerine yönelik haklarının vurgulanmalıdır.
4. Saygılı ve saygısız bakım uygulamaları ile ilgili verileri toplamak, profesyonel destek ve hesap verebilir bir
sistem kurmak. Sağlık hizmeti sağlayıcılarına, doğum yapan kadınlara şefkat ve saygınlıkla muamele edilmesini sağlamak için destek ve eğitim vermek.
5. Kadınlar dahil tüm paydaşları, bakım kalitesini iyileştirme ve saygısız ve küfürlü uygulamaları ortadan
kaldırma çabalarına dahil etmek. Doğum sırasında saygısızlık ve kötüye kullanımın sona ermesi ancak, kadınların, toplulukların, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, yöneticilerin, sağlık profesyonellerinin eğitimi, belgemeslek birliklerinin,
sağlık sistemleri paydaşlarının, araştırmacıların,
Prof. Dr.lendirme
Kutlukkuruluşlarının,
Kağan SÜMER
Prof. hükümetlerin,
Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
sivil toplum
gruplarının ve uluslararası kuruluşların
içeren kapsayıcı bir süreçle Davetli
sağlanabilir
(WHO,
Davetli
Konuşmacı
Davetlikatılımını
Konuşmacı
Konuşmacı
2015).
Obstetrik şiddet sadece şiddet açısından değil, aynı zamanda özellikle toplumsal cinsiyet şiddeti açısından
kadına yönelik şiddet olarak da sıkça tanımlanmaktadır. Kanıta dayalı olmayan, kadınlardan onay alınmayan
hatta kadınlar tarafından açıkça red edilmesine rağmen obstetrik şiddet uygulamalarına dair çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır, ancak bu çalışmalar tıbbi sonuçları iyileştirmemektedir. Bu çalışmalar obstetrik şiddet
ile post travmatik stres bozukluğu arasında açık bir ilişki oluğunu gösteriyor. Birçok çalışma anneler açısından doğumların ne kadar travmatik olarak geliştiğini gösteriyor, anneler genelde tıbbi otoriteler tarafından
insanlık dışı muamelelere maruz kaldıklarını, doğum esnasındaki bakım süreçlerinden yoksun bırakılmalarını
belirtiyorlar. Kadınlar müdahale, süreç ve sonuçlar hakkında detaylıca bilgilendirilmeden bazı müdahalelere
zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bu durumdan dolayı kendilerine gereken bakım ve saygının gösterilmediğini
düşünüyorlar (Shabot, 2016).
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN DOĞURGANLIK
GÖSTERGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre vebaşvuran
Oturum gebelerin
Başkanı doğurganlık göstergeleri açısından deÖz: Bu araştırma bir eğitim araştırma hastanesine
ğerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın yürütülebilmesi için
Gümüşhane Üniversitesi etik kurulundan 30.10.2018 tarih ve 2018/8 sayılı izin alınmıştır. Bir eğitim araştırma
hastanesinin kadın doğum polikliniğine 01.11.2018-31.12.2018 tarihleri arasında başvuran 316 gebeye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler bilgisayarda
istatistik paket programı aracılığı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Gebelerin yaş ortalaması 30,25±8,79’dur. Gebelerin toplam gebelik sayısı ortalaması 2,17±1,64, canlı doğum sayısı ortalaması 1,52±1,17, düşük sayısı ortalaması 0,42±0,99, ölü doğum sayısı ortalaması 0,14±0,48, yaşayan
çocuk sayısı ortalaması 1,40±1,21, ölen çocuk sayısı ortalaması 0,15±0,58, istemsiz düşük sayısı ortalaması
0,20±0,80, istemli düşük (kürtaj) sayısı ortalaması 0,23±0,82 olarak tespit edilmiştir. Gebelerin % 82,7’sinin
eşi ile akrabalığının olmadığı, %14,5’inin 1. dereceden, %2,8’inin 2. dereceden akraba olduğu tespit edilmiştir.
Gebeler tarafından en fazla bilinen aile planlaması yöntemleri sırasıyla %29,4 ile doğum kontrol hapı, %20,1
ile kondom ve %17,5 ile rahim içi araçtır. Gebelerin %75,2’si son gebeliğinde isteyerek gebe kaldığını belirtirken, %24,8’i istemeyerek gebe kaldığını belirtmiştir. Gebelerin %88,2’si bebeğe doğumdan sonra ilk 6 ay
sadece anne sütü verilmesi gerektiğini biliyordu. Yine gebelerin %90,6’sı anne sütü alan bebeğe ek gıdaların
zaman başlanacağını
doğru biliyordu.Prof.
SonuçDr.
olarak
hala istemli
düşüklerin olması
ve gebelerin
%24,8’inin
Prof. Dr.neKutluk
Kağan SÜMER
Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
son gebeliğinde
istemeyerek gebe kaldığını belirtmesi
karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı
olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğurganlık Göstergeleri, Doğum Öncesi Bakım, Aile Planlaması, Bilgi Düzeyi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
1994 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı çok önemli bir küresel olaydır ve
nüfus artışı ile ilgilenen dünyayı üreme hakkı ve eşitliği ile ilgilenir hale getirmiştir. Hem kadınlar hem de
erkekler için modern, kolay erişilebilen ve uygun fiyatlı aile planlaması yöntemlerinin kullanımını gündeme
getirmiştir (Carr, 2012: 80-82). Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ayrıca aile planlaması uygulamalarını temel bir insan hakkı olarak görmüştür (Hardee, 2014:1-8). Son 20 yılda, aile planlamasının başarısını
ölçmek için iki ana ölçüm kullanılmıştır - kontraseptif prevalansı ve karşılanamayan ihtiyaç. Her ikisi de
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iyileşme eğilimi göstermiştir. Dünya çapında, 1990-2012 yılları arasında genel kontraseptif prevalansı artış
göstermiştir (Alkema, 2013: 1642–1652, Darroch, 2013: 1756–1762). Buna paralel olarak aile planlaması için
karşılanamayan ihtiyaç küresel olarak azalmıştır (Darroch, 2013: 1756–1762). Kontraseptif prevalansındaki
artışın çoğu, hem dünya çapında hem gelişmekte olan ülkelerde 1990’larda gerçekleşmiştir ve bu oran 2003
ve 2012 arasında yavaşlamıştır (Darroch, 2013: 1756–1762). 2010 yılında dünya çapında 220 milyon kadının
modern aile planlaması yöntemleri açısından karşılanamayan bir ihtiyacı vardı (Darroch, 2013: 1756–1762,
Cleland, 2013:1604–6).
Ülkemiz için toplam doğurganlık hızı (TDH) 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasında kadın başına
2,26 doğum olarak tespit edilmiştir (Hacettepe
Üniversitesi
Prof. Dr.
MustafaNüfus
ÜNALEtütleri Enstitüsü, 2014: 60-66). Bu veri
TNSA-2008’de elde edilen TDH (2,16)Kongre
ile benzerdir
ve ülkemizde
doğurganlığın son beş yılda azalmadığını
ve Oturum
Başkanı
göstermektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2009: 60-129), Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü, 2014: 60-66). Daha önceki dönemlerle karşılaştırıldığında ülkemizde doğurganlık hızının
azaldığı, son otuz beş yılda yaklaşık olarak yarıya indiği tespit edilmiştir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014: 60-66).
Canlı doğum sayısı ortalaması ve yaşayan çocuk sayısı ortalaması, annenin yaşı ile orantılı olarak artmaktadır.
Ülkemizde kadınlar doğurganlık dönemlerinin sonuna kadar ortalama 3,03 çocuk doğurmaktadırlar ve bu çocukların 2,81’i hayatta kalmaktadır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014: 60-66).
Kadınların kontraseptif yöntemler hakkında bilgi sahibi olması hem gebeliği önleyici yöntem kullanma kararı,
hem de hangi yöntemi kullanılacağı kararı açısından çok önemlidir. Doğurganlığın kontrolüne ilişkin bilgi
sahibi olmak uygun gebeliği önleyici yöntem kullanılması için oldukça önemlidir. TNSA 2013 verilerine göre
anket uygulanan kadınlar ile evli kadınların neredeyse tamamı en az bir kontraseptif yöntem bilmektedir. En
çok bilinen kontraseptif modern yöntemler hap, kadının tüplerinin bağlanması ve kondomdur (sırasıyla %96,
%87 ve %86) (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014: 60-66).
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
AMAÇ Konuşmacı
Davetli
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Bu araştırma bir eğitim araştırma hastanesine başvuran gebelerin doğurganlık göstergeleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür.
KAPSAM
Aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi eksikliği gelişmekte olan ülkelerde doğum kontrolü kullanımının
artmasının önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda Demografi ve Sağlık Araştırması verilerinin analizi sonucunda dünya çapında doğum kontrolü yöntemi kullanılmamasının en
önemli iki nedeninin yan etkiler, sağlık riskleri ve kadının, eşinin veya yakınlarının aile planlamasına karşı
olması olduğu tespit edilmiştir (Sedgh, 2014: 151–169, Diamond-Smith, 2012: 421–433, Bongaarts, 1995:
57-75).
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Gelişmekte olan ülkelerde her yıl çoğu güvensiz ortamlarda gerçekleşen 35 milyonun üzerinde düşük olmaktadır. Gebeliği önlemek isteyen kişilerin aile planlaması hizmetlerine erişimi sağlanabilse anne ölümlerinin
%25-35 oranında düşeceği tahmin edilmektedir (Carolyn, 2010:23-35).
Doğum öncesi bakım teorik olarak iki yolla fayda sağlar. İlk olarak, hastalıkların erken tanısı ile doktorların
prematüre doğum ve yeni doğan ölümlerini önlemelerine yardımcı olur. İkincisi, doğum öncesi bakım sırasındaki eğitim ve danışmanlık, hamile kadınların sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı kazanmasına yardımcı olur;
bu durum, doğal olarak çocuk gelişimini olumlu yönde etkiler ve doğum sonrası annenin sağlık sorunlarını da
azaltır (Celik, 2000: 797–806, Chen, 2003: 99–112, Liu, 2004: 113–130, Reichman, 2006: 761–782, Conway,
2006: 461–488, Reichman, 2010: 171–197).
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

YÖNTEM

Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Gümüşhane Üniversitesi etik kurulundan
30.10.2018 tarih ve 2018/8 sayılı izin alınmıştır. Bir eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum polikliniğine 01.11.2018-31.12.2018 tarihleri arasında başvuran 316 gebeye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket
formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler bilgisayarda istatistik paket programı aracılığı ile
değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma grubundaki gebelerin yaş ortalaması 30,25±8,79’dur.
Araştırma grubundaki gebelerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Grubundaki Gebelerin Sosyo-demografik Özellikleri
Özellik
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Eğitim Durumu
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Dr. Gülsen
DEMİR
Değil
Davetli Konuşmacı

Sayı
16

%
Prof.
5,1 Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

İlkokul

82

25,8

Ortaokul

79

25,1

Lise

93

29,4

Ön Lisans

26

8,1

Lisans

18

5,8

Yüksek Lisans ve
Doktora

2

0,7

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Eşinin Eğitim Durumu

Okuryazar Değil

12

3,8

İlkokul

68

21,8

Ortaokul

94

29,7

Lise

94

29,7

Ön Lisans

20

6,3

Lisans

27

8,4

1

0,3

Ev Hanımı

239

75,8

Kamu

52

16,3

Özel

22

7,1

Emekli

3

0,8

Serbest Meslek

125

39,6

Kamu

67

21,1

Özel

116

36,7

Emekli

2

0,7

Çalışmıyor

6

1,9

Kır

76

24,0

Kent

240

76,0

Yüksek Lisans ve
Prof. Doktora
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Meslek

Eşinin Mesleği

Yerleşim Yeri
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Aile Tipi

Ailenin Ekonomik
Durumu

Toplam Gelir

Çekirdek
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Geniş Konuşmacı
Davetli

265
47

83,7
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
14,9Davetli Konuşmacı

Parçalanmış

4

1,4

Kötü

84

26,6

Orta

180

57,0

İyi

52

16,5

0-2000 TL

146

46,3

2001-4000 TL

128

40,4

4001+ TL

42

13,3
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Kendi Geliri

0-2000 TL

173

54,6

2001-4000 TL

105

33,3

4001+ TL

38

12,0

Gebelerin eğitim durumu incelendiğinde %5,1’inin okuryazar olmadığı görülmüştür. Ülkemizde halen okuryazar olmayan kadınların olması oldukça düşündürücüdür. Gebeleri büyük çoğunluğu ilkokul (%25,8), ortaokul
(%25,1) veya lise (%29,4) mezunudur. Ön lisans, üniversite ve üzeri eğitim alan gebe oranı ise %14,6 ile çok
düşüktür. Gebelerin eşlerinin de eğitim durumunun kendilerinki ile benzer olduğu tespit edilmiştir. Gebelerin
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
%75,8’i ev hanımı idi. Gebelerin büyükKongre
çoğunluğu
(%76) kentte
yaşıyordu. Gebelerin %83,7’i çekirdek aive Oturum
Başkanı
lede, %14,9’u geniş ailede, % 1,4’ü ise parçalanmış ailede yaşamaktadır. Gebelerin % 1,4’ünün parçalanmış
ailede yaşaması oldukça düşündürücüdür. Yine gebelerin %57,0’ının ailelerinin ekonomik durumu orta iken,
sadece %16,4’inin ekonomik durumu iyi, % 26,6’sının ekonomik durumunun ise kötü olduğu tespit edilmiştir.
Gebelerin %46,3’ünün ailesinin toplam geliri 2000 TL ve altındadır. Yine gebelerin % 54,6’sının geliri 2000
TL ve altındadır (Tablo 1).
Araştırma grubundaki gebelerin doğurganlık göstergeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Araştırma Grubundaki Gebelerin Doğurganlık Göstergeleri
Doğurganlık Göstergesi

Aritmetik Ortalama±Standart Sapma

Toplam Gebelik Sayısı Ortalaması

2,17±1,64

Canlı Doğum Sayısı Ortalaması

1,52±1,17

Düşük Sayısı Ortalaması

0,42±0,99

Ölü Doğum Sayısı Ortalaması
0,14±0,48
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Yaşayan Çocuk Sayısı Ortalaması
1,40±1,21
Davetli Konuşmacı
Ölen Çocuk Sayısı Ortalaması

0,15±0,58

İstemsiz Düşük Sayısı Ortalaması

0,20±0,80

İstemli Düşük (Kürtaj) Sayısı Ortalaması

0,23±0,82

Gebelerin toplam gebelik sayısı ortalaması 2,17±1,64, canlı doğum sayısı ortalaması 1,52±1,17, düşük sayısı
ortalaması 0,42±0,99, ölü doğum sayısı ortalaması 0,14±0,48, yaşayan çocuk sayısı ortalaması 1,40±1,21, ölen
çocuk sayısı ortalaması 0,15±0,58, istemsiz düşük sayısı ortalaması 0,20±0,80, istemli düşük (kürtaj) sayısı
ortalaması 0,23±0,82 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2).
Araştırma grubundaki gebelerin %100’ü en az bir aile planlaması yöntemini duymuştur. Araştırma grubundaki
gebelerin aile planlaması yöntemlerini bilme düzeyleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Araştırma Grubundaki Gebelerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme Düzeyleri
Aile Planlaması Yöntemi

Sayı

%

Oral Kontraseptif (doğum kontrol hapı)

93

29,4

Prezervatif (Kondom)

64

20,1

Rahim İçi Araç

55

17,5

Geri Çekme

39

12,3

14

4,4

Enjektabl (İğne)
İmplant

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı 9

2,7

Takvim Yöntemi

9

2,7

Emzirme

7

2,2

Diğer (Spermisit, diyafram, tüp ligasyonu vd.)

28

8,7

Toplam

316

100,0

Gebeler tarafından en fazla bilinen aile planlaması yöntemleri sırasıyla %29,4 ile doğum kontrol hapı, %20,1
ile kondom ve %17,5 ile rahim içi araçtır (Tablo 3).
Gebelerin ilk adet görme yaşı ortalaması 14,42±18,87, ilk evlenme yaşı ortalaması 21,86±3,89, ilk gebe kalma
yaşı ortalaması 20,38±9,21, evlilik süresi ortalaması 7,5±6,02 yıl olarak tespit edilmiştir.
Gebelerin %75,2’si son gebeliğinde isteyerek gebe kaldığını belirtirken, %24,8’i istemeyerek gebe kaldığını
belirtmiştir.
82,7’sinin
eşi ile akrabalığının
olmadığı,
%14,5’inin
1. dereceden, %2,8’inin
dereceden
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Gebeliklerin %93,4’ü riskli gebelik değilken %6,6 gebenin son gebeliğinde eklampsi, çoğul gebelik, erken
doğum öyküsü gibi en az bir risk taşıdığı belirlenmiştir.
Gebelere yapılan tetanoz aşısı sayısı otalaması 2,38±1,66 olarak tespit edilmiştir. Yine gebelere verilen doğum
öncesi bakım izlem sayısı ortalaması 4,66±4,13 olarak tespit edilmiştir.
Gebelerin %88,2’si bebeğe doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini biliyordu. Yine
gebelerin %90,6’sı anne sütü alan bebeğe ek gıdaların ne zaman başlanacağını doğru biliyordu.
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SONUÇ
Sonuç olarak araştırma grubundaki gebelerin %100’ü en az bir aile planlaması yöntemini duymuştur. Buna
rağmen hala istemli düşüklerin olması ve gebelerin %24,8’inin son gebeliğinde istemeyerek gebe kaldığını
belirtmesi karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
Gebelere yapılan tetanoz aşısı sayısı otalaması 2,38±1,66 olarak tespit edilmiştir. Yine gebelere verilen doğum
öncesi bakım izlem sayısı ortalaması 4,66±4,13 olarak tespit edilmiştir. Gebelerin farklı gebelik aylarında oldukları göz önüne alındığında bu oranların istenen düzeyde olduğu kabul edilebilir.
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JİNEKOLOJİK KANSERLERDE EN YAKIN DÜŞMAN: GENETİK YATKINLIK
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Öz: Etiyolojik faktörlerin etkisiyle hücrede oluşan, genetik ve moleküler değişikliklerin kontrolsüz bir şekilde
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nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, tıp alanındaki yeniliklere rağmen
toplum için korku, endişe, anksiyete gibi olumsuz duygular yaratmaktadır. Dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türü serviks, over ve endometrium gibi jinekolojik kanserlerdir. Jinekolojik kanserlerden serviks kanseri birinci, uterus kanseri altıncı, over kanseri ise yedinci sırada yer almaktadır.
Anatomik olarak alt üriner sistem ve genital sistem aynı embriyolojik kökene sahip olduklarından jinekolojik
kanserler alt üriner sistemine ait belirti bulgularda göstermektedir. Jinekolojik kanserlerin kadınları etkileyen
yönü sadece üreme yeteneğinde azalma ya da kayıplara neden olması değil beden imajı, cinsel kimlik ve
üreme yeteneği ile ilgili birey ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesidir. İleri yaşlarda ortaya
çıkan jinekolojik kanserlerin tedavisi manevi ve maddi yükünün fazlalığı ile diğer kanser türlerinden farklıdır.
Jinekolojik kanserlerde risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık gibi etkenler değiştirilemez iken,
değiştirilebilir faktörlerin kontrol altında tutulması ile kanserden korunma mümkün olabilmektedir. Birinci
derece akrabalarda kolon ya da endometrial kanser var ise, jinekolojik kanser görülme riskini arttırmaktadır.
Derleme niteliğinde yapılan bu çalışma jinekolojik kanserlerin türleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili son literatür bilgisini ve kanserlerin aile ile ilişkisini vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanserler, Aile, Kanser
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kanser, hücre çekirdeğinin hastalığıdır. Hücrenin DNA sentezi sırasında etiyolojik faktörlerin etkisiyle genetik
ve moleküler değişikliklere uğrayarak kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelir. Kanser hücresi
sağlıklı hücrelerin büyümesi için gerekli olan büyüme faktörüne ihtiyaç duymadığı için normal büyüme sınırına uymamaktadır. Ayrıca sağlıklı hücrelere göre birbirlerine çok az tutundukları için hücrelerin dokuları
arasında gezmeye eğilimleri vardır. Böylece kan dolaşımına girerek bütün vücuda dağılırlar ve yeni kanser
odakları oluştururlar (Enç, N., 2014, Sf:366; Guyton, A.,C., 2007, Sf: 40-42; Karadakovan, A., 2011, Sf:202).
Kanser vücudun hemen her bölümünü etkileyebilir ve her biri özel yönetim stratejileri gerektiren birçok anatomik ve moleküler alt tipe sahiptir. Kanser, dünya çapında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenidir. 2018’de 18.1 milyon kanserli birey mevcut iken bunun 9.6 milyon kişinin ölümü kanser olduğu tahmin
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edilmektedir.2040 yılında tahmini 29.5 milyon kişinin kanser olması beklenmektedir. Her yıl 3 milyondan
fazla yeni vaka ve 1,7 milyon ölüm ile kanser görülmektedir (1). Dünyada 2018 yılı verilerine göre kanserden
ölüm oranları içerisinde 1. Sırada %46.3 ile meme kanseri, 5. Sırada %13.1 ile serviks kanseri gelmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ise 1. Sırada meme var iken, serviks kanseri 4.sıradadır. Türkiye’de
ise 100.000’da 225.1 oranında kanserli kişi vardır (2). Jinekolojik kanserler tutulan organlara göre farklılık
göstermektedir. Türkiye de 2014 yılı Kanser İstatistiklerinde en sık görülen jinekolojik kanser türleri sırasıyla
endometrium (%9.8), over (%6.1) ve serviks (%4.0)’dir (Sağlık Bakanlığı, 2014, Uçar, T. 2010).
Endometrium kanseri halk arasında rahim içi kanseri olarak isimlendirilmektedir. Rahim serviks ve uterus diye
isimlendirilen iki bölümden oluşur. Uterusun
kısmı
vardır; iç
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50-60 yaşlar arasında görülmektedir. Erken evre
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hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranları %95’lerde iken lokal yayılımı olan hastalarda %68, uzak metastazı olan
hastalarda ise % 17 sağ kalım oranları görülmektedir. Endometrium kanseri erken evrede (%80’i evre I) sıklıkla menapoz sonrası anormal vajinal kanama ile semptom vermektedir (3). Ayrıca idrar yaparken yanma, cinsel
ilişki sırasında ağrı, pelvik bölgede ağrı gibi klinik bulgular mevcuttur. Over kanserinin aksine endometrium
kanseri hastalarına erken tanı konularak tedavi şansı çok yüksektir. Erken menarş, geç menapoz, progesteronla
birlikte olmayan östrojen kullanımı, diabet, fazla kilo, hipertansiyon, hayvansal yağdan fazla beslenme endometrium kanseri için risk faktörleridir. Ailede endometrium ya da kolon kanseri varsa endometrial kansere
yakalanma riski artmıştır (4).
Over kanseri belirgin olmayan semptom vermesi nedeniyle tanı geç konulmaktadır. Bu nedenle çoğu ileri
evrede tanı konan hastaların mortalite oranı yüksektir (Yalçın, Ö. 2009 504-505; 5). Over kanseri yaş, yaşam
stil, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı risk faktörlerinden etkilenmektedir. Genetik anomalisi yani BRCA
mutasyonu olan kadınlarda over kanseri olma riski %40’a kadar artmaktadır, genel popülasyondaki kadınların
ise %1.4’ü risk altındadır. Bu genlerdeki mutasyon bütün over kanseri vakalarının %15’inde vardır. Belirtileri
nonspesifik olduğu için hastalar çoğunlukla evre III ya da IV’de tanı almaktadır. İnatçı şişkinlik, kasık ve kaProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Prof.ihtiyacı
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bağırsak sendromunu düşündürecek belirti bulgulara sahiptir. İleri evre over kanseri için beş yıllık sağ kalım
oranı %37.6’dır (Yetimalar, H.2007; 5).
Kadınlarda serviks kanseri erken tanı ile önlenebilecek kanserlerin başında gelmektedir. Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyon ve 16 ile 18 (human papilloma virüsü) HPV tipi servikal kanserlerin %70’ine neden olmaktadır.
HPV cinsel temeas yoluyla bulaşır ve çoğu insan cinsel aktivitenin başlamasından kısa bir süre sonra HPV ile
enfekte olur. Dünya genelinde kanserden ölüm oranları içerisinde 2. Sırada gelmektedir. 2018 yılında 570.000
yeni vaka ile tüm kadın kanser ölümlerinin% 7.5’ini temsil etmektedir (6). Serviks kanseri için risk faktörü ilk
cinsel ilişki yaşının <16 olması, çoklu eş, sigara kullanımı ve düşük sosyo ekonomik düzeydir (Pınar, G. 2008).
Anatomik olarak alt üriner sistem ve genital sistem aynı embriyolojik kökene sahip olduklarından jinekolojik
kanserler alt üriner sistemine ait belirti bulgularda göstermektedir. Sık idrara çıkma, urgency, hematüri, ilerleyen evre de fistül ve üreteral obstrüksiyona rastnalabilir. (Yalçın, Ö. 2009 Sf: 501). Servikal kanser için en
büyük risk hiç Papanicolaou (Pap) smear yaptırmamaktır. Amerikan Kanser Derneğine (2011) göre; 21-29 yaş
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aralığındakilere her 3 yılda bir, 30-65 yaş arasındakiler her 5 yılda bir HPV 3 yılda bir pap smear testi yaptırmalıdır. Düzenli pap smear test sonuçları negatif sonucu gelen 65 yaş üstü kadınların test yaptırmasına gerek
yoktur.
Ülkemizde yaygın görülen jinekolojik kanserler kadın sağlığı üzerinde çok faktörlü olumsuz etkileri mevcuttur. Jinekolojik kanserlerin kadınları etkileyen yönü sadece üreme yeteneğinde azalma ya da kayıplara neden
olması değil beden imajı, cinsel kimlik ve üreme yeteneği ile ilgili birey ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz
yönde etkilemesidir (Reis, N. 2006).
Tedavi edilmezse jinekolojik kanserden ölümler 2040 yılına kadar %50 artacaktır. Kanser %30-50’si önlenebiProf.şansını
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nedenleri hakkında yeterince bilgi bulunmaktadır ve meme, kolorektal ve rahim ağzı kanseri de dahil olmak
üzere en yaygın türlerin bazıları erken teşhis edilirse tedavi edilebilir. DSÖ jinekolojik kanserlerin önlenmesi
ile morbiditenin, erken tanı ile de mortalitenin azalacağını belirtmektedir. Jinekolojik kanserlerin önlenmesinde dengeli beslenme, egzersiz, sigara ve alkolden uzak durmak gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanmak önemlidir. Genetik yatkınlığı olan kadınlar kontrollerini düzenli bir şekilde yaptırmalıdır (2; Dal, N.A.,
2017 ). Tütün kullanımı dünyadaki önlenebilir en büyük kanser nedenidir, kansere bağlı ölümlerin %22’sinden
sorumludur. Serviks kanseri için aşılama önemlidir, HPV karşı aşılama her yıl 1.1 milyon kanser vakasını
önleyebilir (2). Ayrıca cinsel ilişki sırasında bariyer yöntem kullanma, over ve endometrium kanserler için de
kontrollü hormon ilaçları kullanmak kanserden korunma açısından önemlidir (Dal, N.A., 2017). Toplum ve bireyler ile sürekli iletişim halinde olan hemşireler kişiler tek eşli cinsel yaşam, aile planlaması yöntemleri, HPV
aşısının önemi, hijyen konuları konusunda eğitim vermeli. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanabilmeleri
için teşvik etmelidir. Düzenli sağlık kontrollü taramalarının yapılması ve erken tanının tedavi de sağ kalım
şansını büyük ölçüde olumlu yönde etkilediği konusunda bilgilendirilmelidir.
Jinekolojik kanserlerin risk faktörleri içerisinde en yakın ve değiştirilemez faktör ailesidir. Genetik yatkınlık
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(2007) over kanseri tanısı almış kadınlara yapmış oldukları çalışmada deney grubundaki hastaların %45.2’sinin kontrol grubundakilerinde %30.2’sinin ailesinde kanser öyküsü vardır. Yapılan önemlilik testinde, aile
öyküsüne göre gruplar arası fark anlamlı (p<0.05) bulunmuş ve ailesinde kanser öyküsü olanların over kanserine yakalanma olasılıkları, aile öyküsünde kanser olmayanlara göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.
Hastaların 1. derece akrabasındaki kanser öykülerinin dağılıma göre de deney grubundaki kadınların %37.
7’sinin ve kontrol grubundaki kadınların %17’sinin 1. derece akrabasında kanser oldugu tespit edilmiş ve
yapılan önemlilik testinde 1. derece akrabada kanser olmasına göre gruplar arası fark anlamlı bulunmuştur
(p<0.05). Yani 1. derece akrabasında kanser olanların over kanserine yakalanma olasılıkları, aile öyküsünde
kanser olmayanlara göre daha fazladır. Pınar ve arkadaşlarının (2008) jinekolojik kanser tanısı almış kadınların risk faktörlerini inceledikleri çalışmalarında: %42.4 endometrium kanserli hastaların %12.8’inin ailesinde
endometrium kanser öyküsü olduğu; %33.2 over kanserli hastaların %6.5’inin ailesinde endometrium kanseri,
%11.4’ünün ailesinde de meme kanseri olduğu; %24.5 serviks kanserli hastaların %13.3’ünün ailesinde serviks kanseri öyküsü olduğu tespit edilmiştir.
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İNFERTİLİTE PROBLEMİ YAŞAYAN VE TIBBİ TEDAVİ GÖREN KADINLARDA ORTAYA
ÇIKAN PSİKOSOSYAL SORUNLARA ATAERKİL SİSTEMİN İNŞA ETTİĞİ ANNELİK
TEMSİLİNİN ETKİLERİ
Hanife KAHRAMAN
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı, İzmir / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Öz: Temelde kadınların meselesi gibi görünen
her dönemde
Kongre annelik
ve Oturum
Başkanı ataerkil sistemin kendini devam ettirebilmesi için iktidar tarafından çeşitli uygulamalarla düzenlenmesi gereken ve toplumsal olarak inşa edilen bir
olgu olmuştur. Bu durum çocuk sahibi olmak isteyip de, herhangi bir nedenle doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek yöntemi gibi yardımcı üreme yöntemlerine başvuran kadınların yaşamını pek çok açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de çocuk sahibi olmak için tıbbi
tedavi gören kadınların yaşadığı sorunlara, toplumsal olarak inşa edilen annelik algısının etkileri incelenmiştir.
Araştırmada, ayrıca, ortaya çıkan bu sorunlar ve çözüm önerileri feminizm perspektifinden tartışılmıştır. Yöntem: Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni, amaçlı örnekleme yöntemlerinden
benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 20 kadınla, yaklaşık 30 dk. süren yüz yüze görüşmeler yapılmış, kadınlara açık ve kapalı uçlu olmak üzere 17 tane soru yöneltilmiştir. Daha sonrasında soruların
yanıtlarına içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda ataerkil sistemin inşa ettiği annelik temsilinin, kadınların yaşadıkları infertilite problemi ve tedavisi sürecinde ortaya çıkan psikolojik ve sosyal sorunları çok fazla derinleştirdiği, kadınların kendi kadınlık kimliğine ilişkin algılarını zedelediği ve kadınların bu
durumla başa çıkma süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Sonuç: Türkiye’de çocuk sahibi olmak için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadıkları psikososyal sorunları, ataerkil sistemin toplumsal olarak inşa
ettiği annelik algısı çok fazla derinleştirmektedir. Kadınların söz konusu sorunlarının azaltılması ve başaçıkma
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Davetli Konuşmacı
gerekmektedir. Bu değişim de ancak tüm toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Annelik, Ataerkil Sistem, İnfertilite, Kadın, Feminizm

GİRİŞ
Toplumların büyük bir kısmı, insanların özelliklede kadınların tamamının çocuk sahihi olmak istediklerini,
üremeye yönelik dürtülerinin olduğunu ve bu dürtünün hem bireyin hem de türün devamı için gerekli olduğunu kabul ederler. Bu nedenle çocuk sahibi olmanın ve büyütmenin bir kadınının yerine getirmesi gereken en
değerli ve en temel görev olduğunu düşünürler (Macintyre, 1976). Bu durum, son yıllarda çocuksuz olmanın
daha az yargılanması, kadınların eğitim düzeyinin artması, evlilik oranının düşmesi gibi çeşitli nedenlerle bir
miktar önemini kaybetse de halen anne olmak kadınlar için önemini korumaktadır (Burton, 2017).
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Temelde kadınların meselesi gibi görünen annelik konusu her dönemde, eğitim, psikoloji, sağlık hizmetleri,
iş gücü piyasası ve politik müdahaleler gibi bir dizi söylemin ve uygulamanın bir araya geldiği oldukça tartışmalı bir alan olmuştur (Davis, 2012). Özellikle ataerkil sistemin kendini devam ettirebilmesi için kadının
anne olma kapasitesi-diğer bir deyişle kadın bedeninin üreme kapasitesi- iktidar tarafından düzenlenmesi gereken bir olgudur. Annelik rolü üzerindeki bu düzenleme ve denetleme kadının içinde yaşadığı kültür, yakın
ilişkiler, tıbbi uygulamalar ve hali hazırda yürürlükte olan yasalar aracılığı ile yapılır (Dixion-Mueller, 1993).
Yürütülen bu uygulamalar bir taraftan kadına anneliğin kadının biyolojik kaderi olduğunu ve çocuk sahibi
olmazsa eksik kalacağını aşılarken, diğer taraftan sadece evli kadının çocuk yapabileceğini söyler. Kadının bir
statü kazanabilmesi için evlenmesi ve çocuk doğurması şarttır (Gittins, 1985). Bu tarz uygulamalarla ataerkil
Prof. Dr.
Mustafa
sistem anneliği sosyal olarak inşa eder (Bartky,
1990;
O’Brien,ÜNAL
1981; Rich 1977). Böylelikle aslında kadınlara
Kongre ve Oturum Başkanı
muazzam bir güç ve mutluluk veren ve yaratıcı öğeler içeren “bir deneyim olarak annelik”in yaşanmasına
sert koşullar getirerek ataerkil sistem kendini sürdürmektedir (Rich 1977). Anne olmaya ilişkin inşa edilen bu
sosyal temsiller, evlenmeden çocuk sahibi olan kadınların damgalanmasına ve korkunç şekilde dışlanmasına
sebep olurken (Hertz, 2006); kadınlarda ancak evlenip, anne olduğunda fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak
bütünlüğe ulaşmış olacağına ve kendini gerçekleştireceğine ilişkin bir yapının oluşmasına, kimliğini bu yönde geliştirmesine de yol açmaktadır. Bu durumun tersi, kadınlara şunu söylemektedir. Eğer bir kadın evlenip
anne olmadıysa hatalı, eksik, suçlu ve yetersizdir. Hayatlarında pek çok şeyi başarsalar bile “evlenip çocuk
sahibi olamama başarısızlığı” onların diğer alanlardaki başarılarının önemini alıp götürmektedir. Özelliklede
gelişmekte olan ülkelerde söz konusu durum ciddi bir sorundur. Kadın ya anne olmalıdır ya da hiçbir şeydir
(WHO, 2010; Sever, 2015).
Ataerkil toplumda anne olmaya ilişkin inşa edilen sosyal temsiller, doğal yollarla anne olamayan ve anne olabilmek için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadıkları sorunları doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar
infertilite sorunu yaşayan ve tedavi gören kadınların yaşam doyumunda azalma, kadınlık algısında yetersizlik,
öfke, anksiyete, depresyon, evlilik ilişkisinde ve kişiler arası ilişkilerde bozulma gibi pek çok sorun yaşadığını
koymuştur.
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düşüncesi taşıdığı ortaya çıkmıştır (Akyüz, Gürhan ve Bakır, 2008; Karaca ve Ünsal, 2012; Williams, 1997).
Kadınların infertile ve tıbbi tedavi sürecinden bu denli etkilenmesi, doğrudan ataerkil sistemin inşa ettiği annelik temsiliyle ilişkili gibi görünmektedir (Ulrich ve Weatherall, 2000; Greil, McQuillan, ve Slauson-Blevins,
2011; Sahinoglu ve Buken, 2010).
Bu araştırmada, Türkiye’de çocuk sahibi olmak için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadığı psikososyal sorunlara ve başa çıkma becerilerine, toplumsal olarak inşa edilen annelik algısının etkileri incelenmiştir. Araştırmada,
ayrıca, ortaya çıkan bu sorunlar ve çözüm önerileri feminizm perspektifinden tartışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada çocuk sahibi olabilmek için tıbbi tedavi gören, 20 kadınla,
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yaklaşık 30 dk. süren yüz yüze görüşmeler yapılmış, kadınlara açık ve kapalı uçlu olmak üzere 17 tane soru
yöneltilmiştir. Sorular hazırlanırken literatür dikkate alınarak, şu temaları kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kadınların içselleştirmiş oldukları anneliğe ilişkin algıları/temsillleri, infertilitenin ve çocuk sahibi olamamanın kadınlarda yarattığı psikolojik etkiler, infertilitenin ve çocuk sahibi olamamanın kadınlarda yarattığı
sosyal etkiler, kadınlarda tıbbi tedavi sürecinin yarattığı etkiler, çocuk sahibi olamamanın ve tedavi sürecinin
karı-kocalık ilişkisine etkisi ve kadınların yaşadıkları sorunlarla başa çıkma yöntemleri. Daha sonrasında sorulara verilen yanıtlara içerik analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Kadınların anne olmaya ilişkin algılarıProf. Dr. Mustafa ÜNAL
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Kadınların anneliğe ilişkin algılarına bakıldığında mevcut ataerkil sistemin inşa ettiği annelik algısının bir
temsili olduğu görülecektir. Bu temsil anneliğin kutsal olduğu, dolayısı ile bu kutsal görevi gerçekleştirmiş
kadınların çok daha değerli olduğuna ilişkin bir temsildir.
“Benim için anne olmak çok kutsal bir şey. Anne bakımı ve şefkati bir çocuğun hem fiziksel açıdan, hem de
psikolojik açıdan sağlıklı olmasını belirleyen en önemli faktör. Anne olacak kişinin kendisini çok geliştirmiş
olması gerekiyor. Önüne gelenin anne olması bana çok düşüncesiz bir davranış gibi geliyor. Nihayetinde hayvanlarda ürüyor.”
“Emek ve koşulsuz sevgi”
“Bence çocuk doğurmak ve iyi bir anne olmak bir kadının en temel görevi. Her zaman çok başarılı bir öğrenciydim. İyi bir akademik kariyer edindim. Ama çocuğum olmadığı için hiçbir zaman kendimi başarmış hissetmiyorum. Annemin bana söylediğine içten içe hak verirken buluyorum kendimi. ’keşke okumasaydın erkenden
evlenirdin ve bir çocuğun olurdu. Anneliğini kariyere değiştin.’ der annem.”
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Kadınlarda çocuk sahibi olamamak depresyon, mutsuzluk, kadınlığı konusunda eksiklik hissetme, özgüven
eksikliği, kaygı, yoğun suçluluk duygusu gibi ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Aşağıda, yapılan görüşme örneklerinden bazı kesitler sunulmuştur.
“Sanki çocuğum olmazsa yaşamamın da hiçbir anlamı yok gibi hissettim. Halada öyle hissediyorum. İşe yaramaz ve değersiz. Sanki kadın değilmişim gibi. Bu nedenle çocuk sahibi olabilmek için her tür tedaviyi sonuna
kadar denemek istiyorum.”
“Ben problemli bir çocuğum olmasından korktuğum için çocuk sahibi olmak istemiyordum. Daha öncede söyledim eşim istediği için çocuk doğurmaya karar verdim. Buna rağmen olmaması beni çok üzdü. Çünkü kendimi
anne olmaya çok hazırlamıştım. Hatta çocuğumu sağlıklı bir şekilde kendim büyütebilmek için istifa etmeyi
bile planlamıştım. Neden bu benim başıma geldi diye düşünüyorum sık sık. Bütün bunları hak etmişim gibi
geliyor bazen. Allah bana ‘çocuk istemeyen sen değil miydin? Al öyleyse’ dedi sanki.”
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“üniversiteyi ailemden uzakta okudum. Bekarken bir erkek arkadaşım vardı. Onunla ilişkim esnasında kazara
hamile kaldım ve kürtaj olmak zorunda kaldım. O zaman çok ağlamıştım ve kendimi yaptıklarımdan dolayı
suçlu hissetmiştim. Sanki onların bedelini ödüyormuşum gibi hissediyorum.”
Çocuk sahibi olamamanın yarattığı sosyal etkiler
Yapılan görüşmelerde kadınların çok büyük bir kısmı yaşadıkları problemi ve tedavi sürecini saklamaktadır.
Bunun nedeni ataerkil sistemin kadının değerini anne olmak üzerinden belirlemesi ve kadının bunu içselleştirmesidir. Anne olamayan kadın en sıradan ifade ile “kısır” kadındır. Anne olmaya ilişkin sosyal olarak inşa
edilen bu algı kadınların anne olmak üzerinden diğer kadınlarla rekabete girmesine bazen bu rekabetin yıkıcı
Dr.bununla
Mustafa
ÜNAL
boyuta taşınmasına neden olan bir algıdır.Prof.
Aşağıda
ilişkili
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tedir.
“Yaşadığımız sorunu ve tedavi sürecini Sadece annem biliyor. Açıkçası kimseyle paylaşmak istemiyorum. Zaten “kısır” olmak, adı üstünde çok aşağılayıcı bir şey. Sizi çok eksik hissettiren bir şey. Dolayısıyla da böyle
bir eksikliği başkalarının bilmesine gerek yok.”
“Bu durumu hiç kimseyle paylaşmadım. Paylaşmayı da düşünmüyorum. İnsanların bana kısır, doğuramadı
gözüyle bakmasını istemiyorum. Problem eşimde olmasına rağmen sanki bendeymiş gibi bir duyguya kapılıyorum.”
“İlişki kurduğum kadınlar benim infertilite tedavisi gördüğümü bilmiyor. Onlara çocuk istemediğimi, böyle bir
dünyaya çocuk getirmenin çok saçma olduğunu söylüyorum. Onlara gerçeği anlatmadığım için bir taraftan
samimiyetsiz hissediyorum. Öteki taraftan da onların beni anlayamayacağını ve beni küçümseyeceklerini düşünerek kendimi haklı çıkarıyorum. Genellikle insanlar benim ‘çocuk istemiyorum’ açıklamamı tuhaf ve saçma
buluyorlar. Öyle ya. Nasıl bir kadın çocuk istemez ki.”
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“Açıkçası çok karışık duygular yaşıyorum ve kendime şaşırıyorum. Daha önceden çocuk istemeyen ben bu
kadınları kıskanırken buluyorum kendimi. Üstelik bu kadınlar benim çocuk için tedavi gördüğümü bilmiyor.
Benim yanımda “Çocuğun yok. Sen anlamazsın anne olmanın ne kadar zor bişey olduğunu” dediklerinde aşırı
derecede sinir oluyorum. Çocuklarıyla ilgili şikayetlenirken bile seslerinin tonunda çocuk doğurmayı başarmış, tam bir kadın olmanın gururu var. Bilmiyorum belki ben alınganlık yapıyorum. Ama iyi hissetmediğim
kesin.”
Kadınlarda tedavi sürecinin yarattığı etkiler
Yapılan görüşmelerde kadınların çok büyük bir kısmı tıbbi tedavi sürecinden hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan olumsuz etkilenmektedir.
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“İki kez tüp bebek denedik. Ve ikisi de tutmadı. Önümüzdeki ay üçüncüsünü deneyeceğiz. Son 4 yıldır çocuk
sahibi olmaya çalışıyoruz. Her ay ya bu sefer hamileysem umudunu yaşayıp sonrasında adet olduğumda içim
parçalanıyor. Defalarca hayal kırıklığına uğramaktan bıktım. Hem maddi olarak ta çok yıprandık. Maddi
manevi çok yorgunum”.”
“Ben normal koşullar başım ağrıdığında bile ilaç içmeyen birisiyim. Tedavi sürecinde aldığım ilaçlar bana çok
zarar veriyormuş gibi geliyor ve çok gergin oluyorum. Ayrıca bana kilo aldırıyor. Tedaviyle olan çocukların
sakat doğma olasılığın daha yüksekmiş. İçtiğim her ilaç sakat bir çocuk doğması için attığım bir adım sanki.”
“Üç kez aşılama dört kez de tüp bebek denedik. Aşırı derecede gergin stresli ve sinirliyim. Uykularım bozuldu.
Prof. çok
Dr. bozdu.
Mustafa
İlaçlar ve süreç bedensel olarak da dengemi
KiloÜNAL
aldım çok. Sürekli yemek istiyorum. Kendimi
Kongre ve Oturum Başkanı
birçok şeyde kontrol etmekte güçlük çekiyorum.”
Çocuk sahibi olamamanın ve tedavi sürecinin karı-kocalık ilişkisine etkisi
Kadınların büyük kısmı tedavi sürecinde ortaya çıkan duygularını eşleriyle paylaşmakta problem yaşadıklarını, eşlerinin genellikle sessizleştiğini veya ilişkiden uzaklaştıklarını ifade etmişlerdir.
“Eşim problemin kendinde olduğunu öğrenince çok içe kapandı, benden uzaklaştı ve çok sinirli hale geldi.
Evde varlığı yokluğu belli değil. Ona bir psikoloğa gitmemiz gerektiğini söylüyorum ama asla ikna olmuyor.”
Eşim hem çocuk istiyor-ki beni de çocuğumuzun olması fikrine angaje etti- hem de bu konuda benimle konuşmaktan kaçıyor. Ona her geçen gün kızgınlığım artıyor.”
“Eşimle ilişkim pek çok açıdan çok bozuldu. Öncelikle sürekli olarak bir takvime göre sevişmek cinselliğimizi
aşırı derecede bozdu. Şu anda tamamen bir görev gibi birlikte oluyorum eşimle. Eşim bu konuda bana hiçbir
şey söylemiyor ama adım adım benden uzaklaştığını hissediyorum. Ve çok korkuyorum evliliğimde bitecek
diye.”
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Tedavi gören kadınların büyük bir kısmı baş etmekte çok zorlandıklarını, süreçle tek başlarına mücadele ettiklerini, pek çoğu psikolojik yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin olarak aşağıda kadınların bazı ifadelerine yer verilmiştir.
“Psikiyatriste gittim. Zaman zaman ilaç kullanıyorum. Her tür alternatif tıbbi tedavi yöntemini denedim. Nefes
terapisi, yoga, biyoenerji, reiki. Sanırım doğru düzgün bir terapi alsam iyi olacak.”
“Eşimle konuşuyorum. Yürüyüşe çıkıyorum. Psikolojimi iyi tutmaya çalışıyorum. Gün içinde olumlamalar
yapıyorum kendime. Dua ediyorum.”
“Aslında yaşadığım bir çeşit iç savaş. Çok zor oluyor başetmek. Gençken bunun hiç bu kadar zor bir durum
olabileceğini düşünmezdim. Pek çok şey yapıyorum bununla baş etmek için. Yürüyüşe çıkıyorum. Dua ediyo-
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rum. Psikolojik yardım alıyorum. Çocuklu insanlarla pek takılmamaya çalışıyorum. Bunda da vardır bir hayır
diye düşünmeye çalışıyorum ama çok zor oluyor.”
TARTIŞMA
Bu araştırmada, Türkiye’de çocuk sahibi olmak için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadığı sorunlara, toplumsal
olarak inşa edilen annelik algısının etkileri incelenmiştir. Bunun için kadınlara yarı yapılandırılmış sorular sorulmuş, bu sorulara verilen yanıtlara içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan bulgular çocuk sahibi
olamayan kadınların hem psikolojik açıdan hem de sosyal açıdan ciddi sorunlar yaşadığını, büyüme sürecinde
içselleştirmiş oldukları annelik algısının kadınların sorunlarını ve bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerini olProf.
Dr. Mustafa
ÜNAL
dukça olumsuz etkilediğini ortaya çıkmıştır.
Araştırmaya
katılan
kadınların anneliğe ilişkin temsillerine bakılKongre ve Oturum Başkanı
dığında, anneliğin “fedakarlık, kutsal bir görev, kadının hayattaki en büyük amaç, sağlıklı bir toplum, kadına
toplumda önemli bir statü ve güç kazandıran eylem” infertilitenin/kısırlığın ise “kısırlık, utanç, eksiklik, başarısızlık, suçluluk, yeterince kadın olamamak” gibi ifadelerle anlatıldığı görülecektir. Kadınların anneliğe ilişkin bu temsilleri toplumsal olarak inşa edilen annelik temsilleriyle bütünüyle uyumludur. Anneliğin, evlenerek
ve çocuk doğurarak her kadının başarması gereken en önemli görev olarak inşa edilmesi (Greenglass, 1982),
infertilite tedavisi gören kadınlarda çok ciddi psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmaya katılan kadınlar inşa ettikleri annelik algılarından dolayı anne olamadıkları için kendilerini
aşırı derecede suçlamakta ve tam bir kadın gibi hissetmemektedirler. Bu durum kadınları yoğun şekilde çaresiz, depresif ve kaygılı yapmaktadır. Yapılan araştırmalar infertilite yaşayan kadınların erkeklere oranla her
açıdan çok daha yoğun bir şekilde sorun yaşadığını göstermektedir (Akyüz, Gürhan ve Bakır, 2008; Karaca ve
Ünsal, 2012; Williams, 1997). Bu kadınlar toplumda damgalanmakta, özellikle geleneksel toplumlarda şiddetin çeşitli şekillerine maruz kalmaktadır (Sami ve Ali, 2012; WHO, 2010; Yildizhan, Adali, Kolusari, Kurdoglu
ve ark. 2009). Toplumun anneliğe ilişkin bu temsilleri ve uygulamaları kadınların mevcut sorunlarla baş etme
sürecini de etkilemektedir. Araştırmaya katılan kadınlar infertilite problemini korkunç bir utanç kaynağı ve eksiklik olarak gördükleri için kimseyle paylaşmamaktadır. İnsanların sorunlarla başa çıkma yönteminde sorunu
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temel baş etme yöntemlerinde biridir. Ve utanç kadınlara bu baş etme yöntemini kullanmasını imkânsız hale
getirmektedir. Ayrıca anneliğe ilişkin bu uygulamalar kadınların anne olan kadınları kıskanmasına, onlarla rekabete girmesine neden olarak kadınlar arasındaki dayanışma ilişkisini de bozmaktadır (Sandelowski, 1990).
Araştırmaya katılan kadınların neredeyse tamamı anne olan kadınlarla ilişkilerinde olumsuz yönde bir değişim
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulardan biride kadınların defalarca tüp bebek tedavisi denemesidir. Kadınların başarısız tedavilere rağmen anne olma konusunda bu denli ısrarcı olmalarında
ataerkil sistemin “her kadın mutlaka anne olmalıdır” dayatmasının etkisi araştırılması gereken noktalardan
biridir. Feminist araştırmacılar, ataerkil sistemin yardımcı üreme teknolojilerindeki gelişimi sistemin kendisini
sürdürebilmek için kendi lehine bir araç olarak kullandığını öne sürmektedir. Bunu bilimin kadına sınırsız
olanaklar sunduğunu, bu nedenle kadının mutlaka anne olması gerektiğini söyleyerek yapar (Raymond, 1993;
Rowland, 1992; Sandelowski, 1991). Bu durum kadınların durumu bir türlü kabullenememesinin ve ısrarlı bir

259

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

şekilde çocuk istemesinin kendi kararı mı yoksa bir dayatma mı olup olmadığı konusunda karmaşa yaşamalarına sebep olabilir.
İnfertilite sorunu yaşayan kadınlarda ortaya çıkan psikososyal sorunların azaltılması ve bu sorunlarla sağlıklı
bir şekilde başaçıkma becerilerinin arttırılması için toplumda anne olmakla ilgili yaratılan mitlerin ve sosyal
temsillerin değişmesi gerekmektedir. Ayrıca yardımcı üreme teknolojilerindeki gelişimin kadının kendi bedeni
konusunda özgürce karar verebilmesi lehine kullanılabilmesi için (örn. Tercihli bekar anneliğe hem yasal hem
de kültürel olarak izin verilmesi vb.) yasal düzenlemeler ve kültürel değişim sağlanmalıdır. Bu değişim de
ancak tüm toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesiyle mümkündür.
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DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE DESTEKÇİLERİNİN
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sağlanması annenin stres düzeyini azaltarak anne ve bebekte oluşabilecek fizyolojik, psikolojik, sosyal problemleri en aza indirgemektedir. Araştırma, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan annelere doğum
öncesi ve doğum sonrası dönemde destek sağlayan kişileri ve bu süreçteki görüşlerini saptamak amacıyla
yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 25
baba ve 25 anne yakını oluşturmuştur. Nitel veri toplama tekniğiyle ele alınan araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Alınan yanıtlar sistematik olarak kodlanmış, annelerin verdikleri cevaplara
göre tablolar oluşturulmuştur. Bulgular: Yapılan görüşme sonrası, babanın ve annenin yakınlarının anneyi tanımlama, anneye en çok destek olmaları gereken zaman, annenin stresini azaltabilecek davranışlar, annenin kişisel temizliğine yönelik uygulamaları, geçmişten gelen büyüklerimizin kullandığı yöntemlere ilişkin görüşler,
annenin doğumdan sonra annelik rolüne ilişkin görüşleri, anneyi destekleyenlere önerileri, anneyi emzirmeye
özendirmek için yöntemler, süt oluşumunu arttırmak için yöntemler, anne ile ters düşülen konular, annenin
beslemesini desteklemek, hastanede yanındayken anneye sağlanılan desteğe ilişkin görüşler, anne-bebek için
ev düzenlemeleri konularında görüşleri belirlenmiştir. Tartışma ve Sonuç: Araştırma sonucunda anneye yapılan desteğin babadan çok annenin yakınları tarafından geldiği görülmüştür. Bununla birlikte doğum öncesi
döneme göre, doğum sonrası dönemde anneye daha çok destek olunduğu görülmüştür.
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GİRİŞ
Doğum anneliğe uyum sağlamada önemli olan biyolojik, fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerin yaşandığı
bir dönemdir. Bu dönemde kadınlar, tanımadığı ortamda bulunma, mahremiyetini koruyamama ve doğum
süreciyle baş etmeye çalışmaktadırlar (Karaçam ve Akyüz, 2011). Doğum sonu dönemde, yeni bir üyenin
katılmasıyla ailede yeni bir düzen kurulmaktadır. Anne, bu dönemde bebeğine, ailedeki yeni düzene, beden
imgesindeki değişikliklere ve yaşadığı postpartum rahatsızlıklara uyum sağlamak zorunda olduğundan bazı
güçlükler yaşayabilmektedir. Bu dönem yalnızca anneleri değil, ailenin bütün üyelerini etkiler, beraberinde
yeni stresli durumlar getirebilir. Aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişimin varlığında doğum sonu dönem daha
rahat geçirilmektedir. Kadın ve eşi için yeni bebekleri bir doyum kaynağı olmakta ve aile bağı güçlenmektedir.
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Bu dönemde artan ve değişen etkileşim, aynı zamanda bir stres kaynağı da olabilmektedir. Çünkü eşlerin birbirlerinden beklentileri değişmiş, rol ve sorumlulukları artmıştır (Taşkın, 2000; Eker vd., 2001). Sosyal destek
sistemi bireyin sosyolojik ve psikolojik sorunlarının çözümü, önlenmesi ve tedavisinde, karşılaşabileceği zor
durumlarla başa çıkabilmesinde güçlü bir kaynaktır ve insan tüm yaşamı boyunca destek sistemlerine gereksinim duyar (Yıldırım, 1997; Eker vd., 2001). Sosyal desteğin, fiziksel ve ruhsal çok sayıda hastalığın ortaya
çıkışı, gidişi ve süresi üzerinde önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir. Sosyal desteğin, hem stres verici
yaşam olaylarının oluşumunu hem de onların yarattığı sonuçları çeşitli şekillerde etkilediği düşünülmektedir
(Ardahan, 2006).
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vd., 2010). Çocuk sahibi olan eşler, sosyal yaKongre
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şamlarında da değişiklik yaşamaya başlarlar. Anne çalışıyorsa bir süre iş yaşamını ikinci planda tutmak durumunda kalır. Sosyal ve iş yaşamının kısıtlanması annede stres yaratabilir. Öte yandan birçok erkek için, eşinin
ilgisinin ve sevgisinin tamamen bebeğe yönelmesi stres kaynağı olabilir. Bu açıdan bakılacak olursa postpartum dönem stresli bir dönemdir ve bu döneme uyum sağlamak oldukça güçtür (Eker vd., 2001). Kadın bu
dönemde özellikle eşinden destek beklemektedir ve bu beklenti ihtiyacı eşi tarafından sağlanmalıdır. Aksi takdirde “karşılanmamış beklentiler” eşler arasındaki ilişkide memnuniyetsizlik yaratmakta, annenin psikososyal
durumunu ve çocukla ilgili olan ebeveyn davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Balkaya, 2002). Sosyal
destek eksikliği, yeni doğanda bir takım sorunlara neden olacağı gibi annede de postpartum depresyona yol
açabilmektedir. Yapılan çalışmalarda postpartum depresyonun her sekiz kadından birinde görüldüğü saptanmıştır (Efe vd. 2009;Ayvaz vd., 2006; Arslantaş vd., 2009). Buna bağlı olarak sosyal desteğin güçlendirilmesi
başta hemşirelerin aktif rol alması ile annenin; fiziksel ve psikososyal beklentilerinin eş, aile ve sosyal çevre
tarafından karşılanması stres düzeyini azaltarak annede, bebekte ve aile bütünlüğünde oluşabilecek sorunlar
önlenebilecektir (Ayvaz vd., 2006; Arslantaş vd., 2009).
Anneler doğum sonrası dönemde fizyolojik, psikolojik, sosyal boyutlarda birçok problemle karşılaşabilmekProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Dr. Veysel
BOZKURT
tedir. Literatüre göre anneler genellikle yorgunluk, bitkinlik, uyku problemleri, ağrı,Prof.
cinsellikle
ilgili kaygılar,
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
hemoroit, konstipasyon, meme problemleri gibi fiziksel sorunlar, değişen oranlarda depresif sorunlar yaşayabilmektedir. Bebek bakımı, beslenmesi, emzirme, bebek sağlığı konularında ve sosyal hayatlarında da problemler ile karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar paralelinde, normal yaşamlarından daha fazla ve farklı boyutlarda
yardım, destek gereksinimleri olmaktadır (Başer vd., 2005; Eğri ve Gölbaşı, 2007).
Sosyal destek gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadını annelik rolüne adaptasyon sürecini olumlu yönde
etkilemekte, bebeğine olan duyarlılığını artırmakta ve yakınları ile ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Destek eksikliği ise bu deneyimi negatif yönde etkileyebilir (Taşkın, 2000). Kadının sosyal çevresinden aldığı destek
sayesinde, gebeliğini daha olumlu geçirdiği, annelik rolünü daha çabuk kazandığı ve doğum sonrası daha az
sorun yaşadıkları belirtilmiştir (Mermer vd., 2010). Yapılan araştırmalarda da doğum sonu dönemde görülen
psikososyal bozuklukların önemli nedenleri arasında sosyal destek yetersizliği, eşler arasında uyumsuzluk ve
stresli yaşam şartları gösterilmektedir. Bu nedenle kadınların gebelik ve doğum sonrası dönemde sosyal destek
almaları anne ve bebek sağlığı ve olumlu aile içi ilişkileri açısından oldukça önemlidir (Aksakallı vd., 2012).
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AMAÇ
Doğum öncesi ve sonrası dönemde anneye sağlanan desteğin, özellikle ebe ve hemşire desteği dışında eş desteği, bakıcı desteği, annenin yakınları ve ailesinin desteğinin kritik rol oynadığı ileri sürülmektedir (Karaçam
ve Akyüz, 2011). Bu çalışmada annelere doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde destek sağlayan kişiler ve
bu süreçlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve incelenmesi amaç edinilmiştir.
KAPSAM
Araştırma, Karabük ili Merkez ilçesinde 0-2 yaş bebeğine sahip annelere destek olan destekçiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafından
hazırlanan
Destek Formu kullanılmıştır.
Prof. Dr.
MustafaAnne
ÜNAL
YÖNTEM

Kongre ve Oturum Başkanı

Araştırma Modeli
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde anneye destek olan bireylerin görüşlerini incelemek amacıyla derinlemesine veri toplamaya yarayan nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır.
Araştırma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018 yılında Karabük ili Merkez ilçesi genelinde 0-2 yaş bebeğe sahip annelere doğum sürecinde destek olan 50 kişi oluşturmaktadır. Destekçilerden 25 tanesi eş, 25 tanesi ise annenin
ailesidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Anne Destek Formu kullanılmıştır.
Anne Destek Formu; doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde anneye destek sağlayan destekçilerin görüşdeğerlendirmek
için 16 tane açık uçlu
oluşur. DEMİR
Hazırlanan tüm soruların
amaca
uygunluğunun,
Prof. Dr.lerini
Kutluk
Kağan SÜMER
Prof.sorudan
Dr. Gülsen
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
içeriğinin, doğru ve net olarak anlaşılırlığının incelenmesi ve görüş belirtilmesi için iki ayrı uzman görüşü
alınmıştır ve form hazır hale getirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri, yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla 1-30 Nisan 2018 tarihleri arasında yüzyüze
görüşme ile toplanmıştır. Araştırmacılar formu doldurmadan önce eşler ve annenin yakınları ile tanışmış; gebelik, annelik rolü gibi kavramlardan, doğum öncesi ve sonrası dönem özelliklerinden bahsetmiş, araştırmanın
amacını kısaca anlatmıştır. Her bir görüşme, yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.
Veri Analizi
Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli verileri toplama teknikleri ile elde edilen verilerin daha önce olarak belirlenmiş temalara ve başlıklara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Özdemir, 2010).
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BULGULAR
Tablo 1. Bakımına Destek Olunan Annenin Nasıl Tanımlandığına İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Sabırlı/Sakin

6

7

İyi

5

7

Sinirli

5

3

Düşünceli
/Bilinçli
4 ÜNAL
2
Prof.
Dr. Mustafa
Kongre
ve Oturum
Çocukları
seven/İlgili
3 Başkanı
3
Endişeli

2

3

Toplam

25

25

Tablo 1 incelendiğinde, anneyi baba destekçilerden 6’sı sabırlı/sakin, 5’i iyi ve 5’i sinirli olarak tanımlarken;
anne yakınlarından 7’si sabırlı/sakin ve 7’si iyi olarak tanımlamıştır.
Tablo 2. Destekçi Olarak Annenin Yanında Bulunulan Zamana İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Yakınlar

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Doğumdan Sonra

10

Doğum Öncesi ve Sonrası

9

Doğuma Yakın

6

Toplam
25
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Tablo 2 incelendiğinde yakınların 10’u doğumdan sonra, ve 9’u doğum öncesi ve sonrasında annenin yanında
bulunulduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 3. Anne Yakınlarının Doğum Sürecinde Annenin Yanında Bulunma Sıklığının Dağılımı
Yakınlar
Son Aylarında

8

Her zaman

7

Olabildiğince

5

Arada bir

5

Toplam

25
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Tablo 3 incelendiğinde, yakınların 8’inin son aylarda ve 7’sinin her zaman annenin yanında bulunduğunu
belirtmişlerdir.
Tablo 4. Destekçilerin Daha Çok Hangi Zamanlarda Annenin Yanında Olma Gereği Duyduklarına İlişkin Görüşlerin Dağılımı

Annenin duygusal ihtiyaç zamanlarında

Baba

Yakınlar

17

11

Anne ve bebeğin kişisel bakım zamanlarında
3
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum
Bebeğin uyku zamanlarında
4 Başkanı

8
3

Bebeğin beslenme zamanlarında

1

3

Toplam

25

25

Tablo 4 incelendiğinde baba destekçilerin 17’sinin ve yakınların 11’inin annenin duygusal ihtiyaç zamanlarında annenin yanında olma gereği duyduklarını belirtmişlerdir.
Tablo 5. Anne ile Ters Düşülen Konulara İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Olmadı

6

8

Anne beslenmesi

6

7

Anne dikkatsizliği

7

5

Zararlı alışkanlıklar
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Ev düzeni
Davetli
Konuşmacı
Toplam

3
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
3
Davetli Konuşmacı
25

3
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
2
Davetli Konuşmacı
25

Tablo 5 incelendiğinde anne ile ters düşülen konular babalarda daha çok anne dikkatsizliği ve beslenmesi iken,
yakınlarda anne beslenmesi ile ters düşülmüştür.
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Tablo 6. Doğumdan Önce Annenin Stresini Azaltmaya Yönelik Davranışlar ve Önerilere Ait Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Rahatlatıcı konuşmalar/motive etmek

9

16

Egzersizler / Yürüyüşler

8

3

Doğuma yönelik videoların izletimi

3

2

Olmadı
Doktor tavsiyeleri

2
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
2

Kongre ve Oturum Başkanı

2
-

Diğer çocukların bakımına yardımcı olmak

1

2

Toplam

25

25

Tablo 6 incelendiğinde babaların ve yakınların annenin stresini azaltmaya yönelik davranışlarını en çok rahatlatıcı konuşmalar/motive etmek olduğunu belirtmişlerdir. Babaların 8’i egzersiz ve yürüyüşlerin de etkili
olduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 7. Annenin Beslenmesine Yönelik Bulunulan Tavsiyelere İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Bol bol sıvı tüketimi

7

4

Doktor tavsiyelerine uyma

5

6

Protein ağırlıklı beslenme

4

6

Doğal yiyeceklerin
tüketimi
Prof. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER
Davetli
AburKonuşmacı
cubur ürünlerin yenmemesi

3 DEMİR
Prof. Dr. Gülsen
Davetli Konuşmacı
3

3 Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
2

Meyve – sebze tüketimi

2

2

Tuzlu yiyeceklerin tüketilmemesi

1

2

Toplam

25

25

Tablo 7 incelendiğinde anne beslenmesinde baba destekçilerinin 7’si bol bol sıvı tüketimi, yakınların ise 6’sı
doktor tavsiyelerine uyma ve 6’sı protein ağırlıklı beslenme tavsiyesi verdiği görülmüştür.
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Tablo 8. Annenin Temizliği ve Bakımına Yönelik Yapılan Uygulamalara İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Olmadı

7

8

Doktor tavsiyelerine uyma ve başkalarından
yardım alma

7

-

Derideki değişime karşı krem kullanımı

4

2

Ev temizliğinde yardım
Banyo ve duş alımında yardım

2
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
2

Kongre ve Oturum Başkanı

6
4

Anneye ait kişisel eşyaların kullanılmaması

2

4

Kıyafet değişiminde yardım

1

1

Toplam

25

25

Tablo 8 incelendiğinde babaların 7’sinin annenin kişisel temizliği ve bakımına destek olmadığı, 7’sinin doktorlar ve başkalarından yardım alarak destek olduğu; yakınların 8’inin olmadığı, 6’sının ev temizliğinde destek
oldukları görülmüştür.
Tablo 9. Ev içi Kazaları Önleyici Düzenlemeler ve Değişikliklere İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Olmadı

3

10

Eşya düzenindeki değişiklik

9

5

MutfakKağan
eşyalarındaki
yer değişimi
Prof. Dr. Kutluk
SÜMER
Davetli
Konuşmacı
Eşyaların
sabitlenmesi

5 DEMİR
Prof. Dr. Gülsen
Davetli Konuşmacı
4

4 Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
4

Kazaları engelleyici araç gereçlerin alımı

4

2

Toplam

25

25

Tablo 9 incelendiğinde babaların 10’u eşya düzenindeki değişikli ile eviçi kazaları önleyici düzenlemeler yaptığı, yakınların ise9’unun düzenlemeler yapmadığı görülmüştür.
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Tablo 10. Geçmişten Gelen Büyüklerimizin Kullandığı Yöntemlere İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınlar

Olmadı

9

13

Bebeği çarşafta veya ayakta sallayarak uyutma

3

3

Nazar için korunma yöntemleri

3

1

Zeytinyağı kullanımı

3

-

Mide bulantıları için şekerli su tüketimi
3
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kundak yöntemi
2 Başkanı
Kongre ve Oturum

-

Sarılığı engellemek amaçlı sarı bez kullanımı

1

1

Göğüs yaraları için karbonatlı su ile göğsü
temizlemek

1

1

Toplam

25

25

2

Tablo 10 incelendiğinde babaların 9’u, yakınların 13’ü geçmişten gelen yöntemleri kullanmadığını belirtmiştir.
Tablo 11. Doğumdan Sonra Annenin Annelik Rolüne Hazır Bulunduğuna Dair Görüşlerin Dağılımı
Baba

Yakınları

Çocuk sevgisi ve çocuk sahibi olma isteği

14

12

Bilgi toplama ve araştırmaya istekli oluşu

8

8

Çocuk bakımı ve beslenmesindeki tecrübeleri
3
Prof. Dr. Kutluk
Prof. Dr. Gülsen
ToplamKağan SÜMER
25 DEMİR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

5
25Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Tablo 11 incelendiğinde babaların 14’ünün, yakınların 12’sinin annenin annelik rolüne hazır olduğunu annenin
çocuk sevgisi ve çocuk sahibi olma isteği ile ilişkilendirerek belirtmişlerdir.
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Tablo 12. Emzirmeye özendirmek, desteklemek ve korumak için anneye sağlanılan desteğe ilişkin görüşlerin dağılımı
Baba

Yakınları

Emzirmenin önemini anlatmak

5

11

Doktor tavsiyelerine uyma ve başkalarından
yardım almak

7

5

Emzirme için tutuş ve pozisyonunu sağlamak
4
Prof.
Dr.
Mustafa
ÜNAL
Süt oluşumunu arttırıcı besin desteği sağlamak
3

3

Sırt ağrılarını önleyici destek

2

-

Emzirme saatlerinin uyumu ve düzeninde
yardımcı olmak

1

2

Göğüs yaraları için ilaç kullanımına teşvik etmek

1

1

Emzirme eğitimlerine katılmak

1

1

Emzirme için araç kullanımına önerilerde
bulunma

1

-

Toplam

25

25

Kongre ve Oturum Başkanı

2

Tablo 12 incelendiğinde babaların 7’sinin doktor tavsiyesi ve başlarının desteğiyle; yakınların ise 11’inin emzirmenin önemini anlatarak anneyi emzirmeye özendirdiğini, desteklediğini belirtmişlerdir.
Tablo 13. Hastanede Annenin Yanında Bulunurken Sağlanılan Desteğe İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Baba
Yakınları
Başkalarından yardım alma

8

4

Beslenme açısından (anneye ek yemek desteği)

6

3

Psikolojik açıdan (yanında olma, motive etme…
gibi)

5

4

Anne ve bebeğin bakım ve temizliğinde yardım

2

8

Fizyolojik açıdan (annenin doğrulması,
yürümesi… gibi)

2

5

İhtiyaç eksikliğini gidermek

2

1

Toplam

25

25
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Tablo 13 incelendiğinde hastanede annenin yanında bulunurken sağladığı desteklerde babaların 8’inin başkalarından yardım aldığı, 6’sının beslenme açısından destek olduğu; yakınların 8’inin anne ve bebeğin bakım ve
temizliğinde destek olduğu belirtilmiştir.
Tablo 14. Doğumdan Sonra Süt Oluşumunu Desteklemek Amaçlı Annenin Beslenmesine İlişkin Tavsiyelerin Dağılımı
Baba
Bol bol sıvı tüketimi
Doktor tavsiyelerinin uyulması
Yeşillik tüketimi

4
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
6

Kongre ve Oturum Başkanı

Yakınları
7
3

4

4

Bitkisel çayların kullanımı (rezene çayı, humana
çayı. vb.)

3

3

Kuru meyvelerin tüketilmesi

3

2

Ev yapımı yiyeceklerin tercihi

2

3

Tuz tüketiminin azaltılması

2

-

Komposto tüketimi

1

3

Toplam

25

25

Tablo 14 incelendiğinde doğumdan sonra süt oluşumunu desteklemek amaçlı babaların 6’sıın doktor tavsiyesine uyduğu, yakınların 7’sinin bol bol sıvı tüketmek tavsiyesi verdiği görülmüştür.
Tablo 15. Doğumdan Sonra Anne-Bebek İçin Ev İçinde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Görüşlerin Dağılımı DEMİR
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Baba

Yakınları

Bebek odasında düzenlemelerin yapılması

12

11

Beşiğin anne ulaşımına kolaylığının sağlanması

10

12

Olmadı

3

2

Toplam

25

25

Tablo 15 incelendiğinde babaların 12’sinin ve yakınların 11’inin bebek odası düzenlemeleri yaptığı ve babaların 10’u, yakınların 12’si beşiğin anne ulaşımına kolaylığının sağlanması düzenlemesi yaptığı görülmüştür.
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Tablo 16. Anne Yakınlarının Doğumdan Sonra Destekçi Olarak Annenin Yanında Kalınacağı Zaman
Planlarına İlişkin Görüşlerin Dağılımı

Yakınları
0-2 ay

19

2-6 ay

3

6-24 ay

3

Toplam

Prof. Dr. Mustafa
25 ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Tablo 16 incelendiğinde yakınların doğum sonrasında en çok 0-2 ay arasında destekçi olarak annenin yanında
kalacağını belirtmişlerdir.
Tablo 17. Destekçi Olarak Edinilen Tecrübelerden Yola Çıkarak Anneyi Destekleyecek Kişilere Önerilen Görüşleriin Dağılımı
Baba

Yakınları

Sabırlı ve anlayışlı olunması

12

9

Empati kurulması

4

6

Eş varlığının önemi

6

2

Eleştirilerde bulunulmaması

1

6

Ev işlerinde yardımcı olunması

1

2

Toplam
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

25
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

25
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Tablo 17 incelendiğinde babaların 12’si, annelerin 9’u anneleri destekleyecek kişilere sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiği önerisini vermişlerdir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmanın amacı doğrultusunda, araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Gebelik sürecinde annenin yaşadığı ruhsal, duygusal yaşantılar annenin değişken ruh haline sebep olabilir ve
anne daha çok desteğe ihtiyaç duyar. Yakınlar bu desteğe en çok doğuma yakın ve doğumdan sonra katılmaktadır. Eşler ise gebe kadının duygusal ihtiyaç desteğinin farkındadır ve her süreçte yanındadır.
Destekçilerin annenin yanında olma gereği duydukları zamanlar, annenin desteğe ihtiyaç duydukları zamanlarda artmaktadır. Baba destekçilerinin annenin duygusal ihtiyaç zamanlarında annenin yanında bulunmaları
anne yakınlarına göre daha yüksek düzeydedir.
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Anne destekçilerinin geçmişten gelen büyüklerimizin kullandığı yöntemleri tercih etmedikleri görülmüştür.
Destekçilerin, destekçi olarak edindikleri tecrübelerden yola çıkarak anneyi destekleyecek kişilere sabırlı ve
anlayışlı olunması gerektiğini önerdikleri görülmüştür.
Babalar da anneler kadar çocukların bakım ve beslenmesinde sorumludurlar. Fakat annelerin bebeğin bakımında kendilerini ön planda tutması ve annelerin ya da akrabaların bebek bakımı konusunda babalara fırsat
vermemesi babaları doğum sonunda erken dönemde de ikinci plana atmaktadır. Babaların babalık rolüne hazırlanma ve adapte olabilmeleri için babaların bebek bakımında ve bebek ile temasının arttırılmasına fırsatlar
verilmelidir.
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BEBEKLERLE DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Şehnaz CEYLAN1, Hatice BEŞİR2
1
2
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Öz: Giriş ve Amaç: Bebekler ilk olarak duyuları aracılığıyla çevreyi tanırlar. Etrafındaki sesleri duyarak,
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onların güvenle keşfedeceği nesnelerin bulunduğu, hareket özgürlüklerinin olduğu ve farklı duyusal uyarılar
(renk, dokunma, ses vb.) içeren ortamlar onların tüm gelişim alanları için büyük öneme sahiptir. Araştırmada,
bebeklerin gelişim özellikleri dikkate alınarak bebeklerin görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularının
gelişimini desteklemek amacıyla duyu materyalleri ve aktiviteleri ile duyu eğitimi programı oluşturulmuştur. Araştırmada, bebeklerin duyu gelişimlerine yönelik etkinlikleri içeren Duyusal Deneyimler Duyu Eğitimi
Programı yer alır. Bu programda görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularına yönelik materyaller
ile hazırlanmış 20 etkinlik örneği yer almaktadır. Bu etkinliklerin asıl amacı, çocuğun duyu gelişimini desteklemek olmakla birlikte bebeklerin bilişsel, dil, motor, sosyal ve özbakım gelişim alanları da programdaki
duyu etkinlikleri ile bütünleştirilerek desteklenmiştir. Duyu gelişimini destekleyen bu eğitim programı; tüm
duyuları ve dil, bilişsel, ince motor, özbakım becerilerini destekleyen duyu kitapları ile etkileşimli kitap okuma aktiviteleri, özellikle işitme duyusunu ve çeşitli diğer duyuları ve dil, sosyal, motor becerileri destekleyen
müzik aktiviteleri, yine tüm duyuları ve dil, motor, sosyal, bilişsel becerileri destekleyen oyun aktivitelerini
içermektedir. Etkinlikler çocukların dikkat sürelerine göre değişmekte olup ortalama 15-20 dakika sürmektedir
ve iki ya da daha fazla kişi ile gerekleştirilebilir. Bu aktivitelere ek olarak, eğitim programında ailelere çeşitli
öneriler sunularak, bebekleri ile evde ya da dışarıda duyu aktiviteleri gerçekleştirmeleri de desteklenmektedir.
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örnek bir Duyu Eğitimi Modeli geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, bebek ya da çocuklara yönelik olarak
çeşitli duyu eğitimi programlarının geliştirilmesi; bu programların kütüphaneler, anasınıfları, kreşler, Sağlık
Ocakları, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüklerinde geliştirilmesi önerilir.
Anahtar Kelimeler: Duyu Aktiviteleri, Duyu Eğitimi Programı, Duyu Gelişimi

GİRİŞ
Gelişim, gebelikte ve yaşamın ilk yıllarında en hızlı şekilde gerçekleşmektedir. Prenatal dönemden itibaren
beyin gelişimi birbiri içine geçmiş çeşitli basamaklardan oluşmaktadır. Bunlar nöronların oluşumu, nöronların
doğru yere gitmeleri, nöronların birbirine bağlanmasını sağlayacak akson ve dendritlerin oluşumu, sinapsların
oluşumu, sinapsların arıtılması, geliştirilmesi ve sonuç olarak nöronların çevresinde etkili iletişimi gerçekleş-
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tirecek destek dokuların oluşmasıdır. Tüm bu gelişim çevrenin ve genetik yapının etkisi ve etkileşimleri ile
gerçekleşir (Özmert 2006; Bertan vd. 2009).
Duyu, merkezi sinir sistemi aracılığıyla çevreden aldığı uyaranları anlamlı hale dönüştürebilme ya da canlıların çevresinde ya da kendisinde meydana gelen fiziksel, kimyasal, elektriksel ve ruhsal uyaranlar gibi değişiklikleri algılayabilme ve bunlar doğrultusunda organizmanın harekete geçmesidir (Sultanoğlu ve Aral 2015).
Duyu organlarınca algılanan uyarılar duyu sinirleriyle birlikte beyindeki duyu merkezlerine (görme, işitme,
koku alma, tat alma, dokunma ve hissetme merkezi) iletilir. Beyindeki bu merkezler duyu organlarından gelen
bu uyarıları değerlendirerek yanıtını motor sinirleri ile ilgili organa gönderir. Böylece çevreden gelen duyular
algılanmış olur (Hamalosmanoğlu ve Bozkurt
2012).
Duyu bütünlüğü
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beyin çevreden gelen uyarıları, reseptörler ile alıp düzenledikten sonra ona uygun davranış ve yanıt geliştirir.
Duyu bütünlüğü kendini kontrol etme, benlik, motor beceriler ve çeşitli üst bilişsel fonksiyonlar için büyük
önem taşımaktadır (Aksoy, İnal ve Kayıkçı 2010).
Duyusal işlem rahimde başlar ve çocukluk dönemi boyunca gelişmeye devam eder. Çocuğun merkezi sinir
sitemi olgunlaştıkça duyusal sistemi de olgunlaşır. Duyular işlenmese de, bebekler duyularını çok küçük yaşlarda kullanabilirler. Çoğu insanlar ergenliğe ulaştıklarında tamamen işleyen bir duyusal sistemlere sahiptirler.
Yenidoğan çoğu çeşitli dokunma türüne koruyucu yanıtlarla tepki verir. Örneğin, yeni doğmuş bir bebek,
ayağının tabanındaki bir dokunuşa yanıt olarak bacağını çeker. Üç yaşına geldiğinde, dokunma türlerini ayırt
etmeyi öğrenecek ve ayağı gıdıklandığında ya da ayağını üzerine bastığı bir oyuncaktan uzaklaştıracağı zaman
gülecektir. Yedi duygunun her biri kendi hızında gelişir. Görme, işitme, hareket ve vücut pozisyonu duyumları
genellikle daha fazla zamanda olgunlaşır. Yeni doğmuş bir bebek, renkleri veya şekilleri tanımlama yeteneğinden yoksundur. Üç yaşına gelindiğinde, birçok çocuk uzak mesafelerden nesneleri görebilir ve şekiller ve
renkler arasındaki farkı anlayabilir. Yeni doğmuş bir bebeğin duyabiliyor olmasına rağmen sesin kimin olduğunu ya da yerini tanımlayamaz (Isbell ve Isbell 2007).
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Duyu gelişimiyle ilgili diğer bir kavram olan duyu eğitimi; duyuları kullanarak ve bedeni Davetli
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duyuların nasıl kullanılacağını ve bedenin hangi bölümlerinden faydalanılacağını belirleyerek, çeşitli duyu
materyalleri ve etkinlikleri ile öğrenmeye destek olan bir süreç olarak tanımlanabilir. Görme, işitme, dokunma,
koklama ve tat alma duyuları çocukların dünya hakkında bilgi toplamalarında en önemli araçlardır. Çocuklar
duyularıyla algılama sonucunda öğrenir. Algı duyu organının beyinde kaydettiği bir uyarıcının yorumlanmasıdır. Dış dünyadan bilginin toplanabilmesi yani çocuklardaki öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için tüm bu duyu
organlarının görevlerini yerine getirerek; duyuların beyne iletilmesi ve iletilen bu bilgilerin algı tarafından
anlamlı hale getirilip yorumlanması gerekir. Çocukların çok yönlü gelişmesini sağlayan ve eğitimine katkıda
bulunan duyular, erken çocukluk dönemi boyunca bilgi toplamaya devam eder. Çocuk, duyuları aracılığıyla
çevresini keşfeder, duyar ve algılar. Çocuklardaki öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için tüm duyular görevlerini
yerine getirerek; bilgiler beyne iletilir ve iletilen bu bilgiler algı tarafından anlamlı hale getirilip yorumlanır.
Erken çocukluk dönemindeki çocukların, tüm duyularının birlikte çalışması potansiyellerinin en üst düzeye
ulaşması için çok önemlidir. (Yazıcı, Kandır ve Yaşar 2014; Atay 2009).
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Bir çocuğun hayatının ilk yıllarında, duyusal sistemin yoğun gelişimi gerçekleşir. Bu, yalnızca nicel olarak
değil, aynı zamanda uygun süreçlerin içeriğinde ve yapısında derin niteliksel değişikliklerle karakterize edilir.
Duyusal sistemin gelişiminde bu kadar önemli bir rol oynayan kazanım, pasif karakterden ziyade aktiftir. Duyusal süreçler çeşitli faaliyet biçimlerine uyum sağlar, bunları organize eder ve düzenler. Duyusal süreçlerin
gelişimi, bu aktivitelere bağlıdır. Çocuk, maddi ve manevi insan kültürünün ürünlerini aktif olarak satın alır.
Herhangi bir duyusal içeriğin elde edilmesi görevi, yalnızca belirli bir biçimdeki insan aktivitesi bağlamında
özel anlamını varsayar (Zaporozhets 2014). Her çocuk kendi hızında duyusal becerilerini geliştirir. Bununla
birlikte, geniş bir “tipik” duyusal gelişim ve beceri yelpazesi vardır. Genetik ve çevresel etkiler duyusal gelişimde rol oynar. Örneğin, bazı çocukların iç kulaklarının oluşması genetik nedeniyle kulak enfeksiyonlarına
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dumana maruz kaldıkları ortamlarda yaşamışlardır. Bu etkilerin her ikisinde de küçük çocukların işitme duyusuyla ilgili sorunlara neden olması yaygındır. Tüm duyuların birlikte çalışması gerekir, böylece okul öncesi
öğrenciler en yüksek potansiyele ulaşabilirler. Okul öncesi çocuklar, dünyaları hakkında bilgi edinmek ve
etkili bir şekilde çalışmak için yedi duyuyu koordine edebilmelidir (Isbell ve Isbell 2007). Çocuklar doğumdan sonraki zaman içinde çevresinin farkına varmaya başlar ve gününün çoğunu çevresini tanıma uğraşlarıyla
geçirir. Okul öncesi dönem ise çocukların doğal olarak meraklarını doyurma, araştırma, inceleme, keşfetmeye
eğilimlerinin en üst düzeyde olduğu dönemdir. Çocuklar duyularını kullanarak bu eğilimlerini gerçekleştirir.
Nesneleri görmek, çıkardıkları sesi işitmek, dokunmak, tatmak ve nesneyi tanımada oldukça etkilidir (Akaroğlu ve Dereli 2012).
Bebekler ve çocuklar çevrelerinden durmadan uyarı alırlar. Çocuğun bulunduğu her ortamın onun gelişimi
üzerine etkisi vardır. Çocuklar için uyarıcı olan ortamlar, onların güvenle keşfedeceği nesnelerin bulunduğu,
hareket özgürlüklerinin olduğu ve farklı duyusal uyarılar (renk, dokunma, ses vb.) içeren ortamlar çocukların
tüm gelişim alanları için büyük öneme sahiptir. Erken çocukluk dönemi eğitimcileri de eğitim ortamı ve materyallerinin önemi konusuna değinmiştir (Altıntaş ve Yılmazer 2015). Bebeklikte ve erken çocuklukta kullanılan
materyalleri
bireylerin çeşitli duyularına
ederek
duyularını etkinleştirir.
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lamalarını, uyarıcı kapasitelerinin daha çok farkında olmalarına ve bilgileri anlamlandırmalarının daha kolay
olmasına yardım eder (Erben 2005). Bununla birlikte, çeşitli duyulara hitap ederek (görme, dokunma, tatma,
koklama, işitme); çocukların bilişsel, motor, dil, özbakım, sosyal gelişim alanlarının gelişimine de destek
olurlar. Aileler de evde ya da farklı ortamlarda çocuklarına çeşitli duyusal deneyimler yaşatarak gelişimlerine
katkıda bulunmalılardır. Çocuğun çevresindeki malzemelerin tüm özelliklerini duyularını kullanarak algılamasına olanak tanınmalıdır. Güvenli ve bol uyarıcılı bir ortam sağlayarak bebek ve çocuklarının nesneleri,
duyuları ile keşfetme isteğini desteklemelilerdir (Özmert 2006; Atay 2009).
AMAÇ
Duyu eğitiminin yaşamın ilk yıllarında gelişimin en hızlı olduğu dönemde verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda, bebeklik dönemine ilişkin özellikler dikkate alınarak çalışmada; 12-36 ay bebeklerin görme,
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işitme, koklama, dokunma, tatma duyularının gelişimini desteklemek amacıyla duyu materyalleri ve aktiviteleri ile duyu eğitimi programı geliştirmek amaçlanmıştır.
KAPSAM
Araştırmada, 12-36 aylık bebeklerin duyu gelişimlerine yönelik etkinlikleri içeren Duyusal Deneyimler Duyu
Eğitimi Programı yer alır. Bu programda görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularına yönelik materyaller ile hazırlanmış 20 etkinlik örneği yer almaktadır. Bu etkinliklerin asıl amacı, çocuğun duyu gelişimini
desteklemek olmakla birlikte bebeklerin bilişsel, dil, motor, sosyal ve özbakım gelişim alanları da programdaki
duyu etkinlikleri ile bütünleştirilerek desteklenmiştir. Duyu gelişimini destekleyen bu eğitim programı; tüm
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ma aktiviteleri, özellikle işitme duyusunu ve çeşitli diğer duyuları ve dil, sosyal, motor becerileri destekleyen
müzik aktiviteleri, yine tüm duyuları ve dil, motor, sosyal, bilişsel becerileri destekleyen oyun aktivitelerini
içermektedir. Etkinlikler çocukların dikkat sürelerine göre değişmekte olup ortalama 15-20 dakika sürmektedir
ve iki ya da daha fazla kişi ile gerekleştirilebilir.
DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Etkinlik 1. Çal Kapıyı Öğren Duyuları
Duyu Materyalinin Adı: Çal Kapıyı Öğren Duyuları
Yaş Grubu: 12-36 ay
Desteklediği Duyu Alanları: Dokunma, Görme, Koku Alma, İşitme Duyu Alanı
Gelişim Göstergeleri
Bilişsel
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1. Özellikleri söylenen nesneleri gösterir. Davetli Konuşmacı
İnce-motor
1. Nesnelerin kapağını yerine yerleştirir.
Sosyal-Duygusal
1. Başkasının duygularını anlamak için yüzüne bakar.
2. Başkalarının duygusal ifadelerini taklit eder.
Duyusal
1. Çeşitli dokular ile temas ederek dokuları ayırt eder.
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2. Çeşitli kokuları hissederek nesnelerin kokuları hakkında
fikir edinir.
3. Çeşitli tatları ayırt eder.
Kavramlar: Mutlu-üzgün-kızgın-şaşkın-korkmuş, sert-yumuşak.
Kullanılan Materyaller: Farklı renklerde elbiselik kumaş (kırmızı, mavi, yeşil, beyaz), farklı renklerde keçe
(sarı, turuncu pembe, yeşil, beyaz, mor), sünger, zil, poşet, limon kabuğu, nane, kahve çekirdeği, çubuk tarçın, kayısı, yapay çimen, yapay yaprak, lavanta esansı, ağaç kütüğü, ıslak mendil kapakları, bulaşık süngeri,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
pamuk, elyaf, tahta boncuk, karton, dikişKongre
aletleri ve
(ince
ve kalınBaşkanı
ip, iğne), çıtçıt, düğme, fermuar, yapışkan cırt,
Oturum
makas, yapışkan.
Kimlerle Oynanacağı: Çocuğun yakınındaki kişiler (ebeveynler, öğretmen vb.)
Kaç Kişi Oynanacağı: 2 ya da daha fazla kişi
Materyalin Oynanışı:
Çocuğun dikkati “Hadi bakalım, bu evin içinde ne varmış?” gibi ifadelerle duyu materyaline yöneltilir. İlk
olarak çocukla birlikte evin dışı incelenir. Çocuğa “Burada bir çatı varmış.”, “Turuncu pencereler de varmış.”
ifadeleriyle görme duyusunu aktifleştirerek renklere dikkati çekilebilir. Daha sonra çocukla birlikte evin açılması sağlanır. Fermuar, çıtçıt, düğmeler, yapışkan cırtlar açılırken çocuğa destek olunur. “Evet, evimizi açtık,
evin ortasına oturmaya ne dersin?” diyerek çocuğun rahat etmesi için orta minder kısmına oturması sağlanabilir. Çocuktan bir bölüm seçmesi istenir ve istediği bölümle birlikte duyuları harekete geçirmeye başlanılır.
Duygular bölümünde başlanıldığı varsayarsak, çocuğa şuan ki duygularını anlatması istenir. Duyu materyali
ile oynarken kendini nasıl hissettiği sorulabilir. Daha sonra bu duyguyu göstermesi istenir. Çeşitli örneklerle
örneğin
“Çok
sevdiğin bir oyuncağın
nasıl hissederisin?”
çocuk
Prof. Dr.birlikte
Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof. kırıldığında
Dr. Gülsenkendini
DEMİR
Prof.gibi
Dr.ifadelerle
Veysel BOZKURT
yönlendirilebilir.
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Koku ve tat duyuları kısmında çocuktan kapaklardaki resimleri incelemesi istenir. “Bakalım bu kapakların altında neler çıkacak?” gibi ifadelerle kapakları açması istenilir. Limon kabuğu, nane, kahve, çubuk tarçın çocuğun isteği doğrultusunda koklatılır. Daha sonra limon ve kayısı “Bunların tadına bakmaya ne dersin?” diyerek
çocuktan tatması istenebilir. “Biri daha tatlı, sence hangisi?” gibi ifadelerle tat duyusu ile tatlar arasındaki fark
ifade edilir. “Limon daha ekşi, kayısı daha tatlı.” diyerek yüz ifadeleri desteğiyle duyu farkındalığı sağlanır.
Dokunma duyusu ile ilgili olan bölümde çocuktan tüm figürlere dokunması istenir. Çocuk dokunurken “Ne
kadar da sert bir ot, ne kadar yumuşak bulut.” İfadeleriyle desteklenir. Daha sonra çocuktan kendisi dokunarak
nasıl olduğunu ifade etmesi sağlanır. Son bölümde çiçeğin yaprakları hareket ettirildiğinde, ince ve kalın seslerin çıkması sağlanır. Çocuğa “Bu ses de nereden geliyor, bulabilir misin?” gibi sorularla sesi bulması sağlanır.
Tüm yaprakları sallaması istenir ve sesleri dinlerler. “Çiçekler sence kokar mı?” sorusuyla yönlendirerek, “Bir
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kokla bakalım kokuyor muymuş?” ifadeleriyle koku duyusu da desteklenir. Çocuk istediği bölüme yeniden dönebilir ve çeşitli sorularla yeniden tekrar edilebilir. Ek olarak, duyu alanları kendi isteğinize göre yenilenebilir.
Etkinlik 2. Yavru Vırrak
Yaş Grubu: 18-36 ay
Desteklediği Duyu Alanları: Dokunma, Görme, Koku Alma, İşitme Duyu Alanı
Gelişim Göstergeleri
Bilişsel

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

1. Özellikleri söylenen nesneleri gösterir.

2. Bir grup arasından söylenen nesneyi gösterir.
3. Yetişkinin davranışını, ses ve hareketle taklit eder.
4. Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunur.
Dil
1. Kısa öyküleri dikkatini vererek dinler.
2. Eylemleri uygun ses taklitleriyle ifade eder.
Sosyal-Duygusal
1. Yetişkinle etkileşimli oyunlar oynar.
Prof. Dr.Duyusal
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

1. Çeşitli dokular ile temas ederek dokuları ayırt eder.

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

2. Çeşitli kokuları hissederek nesnelerin kokuları hakkında fikir edinir.
Kavramlar: Parlak, sesli-sessiz.
Kullanılan Materyaller: Polar (yeşil), elyaf, elbiselik kumaş (koyu yeşil, pembe), mavi örtü, farklı renklerde
keçe (mor, sarı), lavanta esansı, pullu kumaş, ördek sesi, zil, elyaf, çıtçıt, sesli oyuncak ördek, renkli top, dikiş
aletleri (ince ve kalın ip, iğne), fermuar, makas, yapışkan.
Kimlerle Oynanacağı: Çocuğun yakınındaki kişiler (ebeveynler, öğretmen vb.)
Kaç Kişi Oynanacağı: 2 ya da daha fazla kişi
Materyalin Oynanışı:
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Yavru vırrak duyu materyalinin mavi örtüsü yere serilir. Duyu kitabındaki sıraya göre yapraklar ve üzerindeki
duyu materyalleri dizilir. Çocuğa “Hadi bakalım, bu büyük kurbağa seni bekliyor, sırtına oturabilirsin. Gölde
yavrusunu kaybetmiş bulmak için ona yardım edelim.” diye başlanır. “Şimdi sana bir şeyler söyleyeceğim.
Söylediklerimi yaparsan yavru kurbağayı daha kolay bulabileceğiz. Beni iyice dinle ve söylediklerimi yap.
Bunları yaparken kurbağa gibi “vırrak” sesi çıkartabilirsin.” diyerek duyu kitabındaki ifadelerle birlikte söylemeye başlar. “Balığın olduğu yaprağa zıpla. Ne kadar parlak bir balık onu eline al ve incele.” der. Çocuk
dokunamazsa oynayan kişi dokunarak cesaretlendirir. “Şimdi balığı bırakabilirsin. Sonraki yaprağa zıpla ve
çiçeği kokla.” der. Çocuk çiçeği de koklar ve devam eder. “Üçüncü yaprağa zıpla. Orada bir ördek olacak. Ördeği sıkarak sesini çıkar ve sende ördek sesi çıkar.” diyerek ördek sesi çocukla birlikte çıkarılır. “Ever, yavru
Prof.
Mustafa
kurbağa önümüzdeki yaprakta! Önce renkli
topuDr.
salla
ve zil sesiÜNAL
duyduğunda yavru kurbağa uyanacak. Ona saKongre ve Oturum Başkanı
rılabilirsin.” Diyerek renkli top sallanır ve yavru kurbağa bulunur. Oyundan sonra çocuğa “Anne kurbağa çok
mutlu oldu ve bize çok teşekkür etti.” gibi ifadelerle oyun sonlandırılır. Daha sonra çocuk yönerge olmadan
kendisi yavru kurbağayı bulabilir. Duyu materyali ile oynandıktan sonra “Kurbağa, yavrusunu bulmak için nerelere gitti? Neler yaptı?” gibi ifadelerle değerlendirme yapılır. Bu duyu materyali çocuğun dokunma, görme,
işitme, koku alma duyusunu desteklemiş olur. Ek olarak duyu materyalindeki takmalı çıkarmalı materyallerin
ve yavru kurbağanın yeri değiştirilerek bu oyun oynanabilir.
Etkinlik 3. Yol Arkadaşım
Yaş Grubu: 12-36 ay
Desteklediği Duyu Alanları: Dokunma, Görme, Koku Alma,
İşitme Duyu Alanı
Gelişim Göstergeleri
Prof. Dr.Bilişsel
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

1. Nesnelerin ya da kişilerin adlarını söyler.

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

2. Özellikleri söylenen nesneyi gösterir.
3. Birbiriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirir.
İnce-motor
1. Oyunlarda her iki elini eşgüdümlü kullanır.
Duyusal
1. Çeşitli dokular ile temas ederek dokuları ayırt eder.
2. Çeşitli kokuları hissederek nesnelerin kokuları
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3. hakkında fikir edinir.
Kavramlar: Tüylü-tüysüz, parlak, pütürlü.
Kullanılan Materyaller: Farklı renklerde keçe (sarı, mavi, mor, kahverengi, kırmızı, siyah, yeşil, beyaz), çeşitli dokuda kumaşlar (polar, peluş, şifon, tütü, deri, tüylü, parlak kumaş), zımpara, muz, şeftali, çilek ve kavun
koku taşı, düğme, yapışkan cırt, fermuar, kurdele, ses çıkaran renkli toplar, zil, ahşap çubuklar, dikiş aletleri
(ince ve kalın ip, iğne), makas, silikon, maşa raptiye.
Kimlerle Oynanacağı: Çocuğun yakınındaki kişiler (ebeveynler, öğretmen vb.)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kaç Kişi Oynanacağı: 2 ya da daha fazla
kişi ve Oturum Başkanı
Kongre
Materyalin Oynanışı:
Çocuktan bir duyu materyali seçmesi istenir. Yol arkadaşım duyu materyaline “Aaa, ne kadar da sevimli bir
ördek hem de bu bir çantaymış.” der. Çocuk çantayı alır ve oynayan kişi çantayı açmasını ister. Çocuk çantayı
açtığında destek ile çanta açık şekilde masa konumunda durur. Çocukla birlikte çantanın içi incelenir. Çocuğun
istediği bir duyu bölümü ile başlanır. Ses duyusuna yönelik alanda “Hadi bakalım, rengarenk toplar varmış bu
toplarla oynamaya ne dersin?” ifadeleriyle toptan çıkan sesleri işitmesi sağlanır. Çocuk bu sesleri duyduktan
sonra ahşap çubuklarla toplara vurarak çocuğun istediği özgün müzikler oluşturması sağlanır ve işitme duyusu desteklenir. Diğer kısımda bulunan tüylü kuş, yumuşak ayı, ip kuyruklu tavşan, zımpara ile kelebek, deri
kurbağa ve parlak kumaş balık figürleri ile dokunma duyusu desteklenir. Çocuğa “Ne kadar yumuşak bir ayı,
baksana bu balığın derisi ne kadar da parlakmış di mi?” ifadeleriyle bütün dokuları incelemesi sağlanır. Daha
sonra oynayan kişinin desteğiyle hayvanların dokuları yapışkan cırt ile takıp çıkarılabilir. Muz, şeftali, çilek,
kavun meyvelerinin olduğu bölüm çocukla birlikte incelenir ve yetiştiği yerler hakkında konuşulur. Çocuğa
“Bu çilek ne kadar güzel kokuyormuş.” ifadeleriyle meyvelerin kokusuna bakılır ve koku duyusu harekete
bölümünde
güzelDr.
oynadık,
gülen
bir yüz karşımıza çıktı.” diyerek puzzle birProf. Dr.geçirilir.
KutlukPuzzle
Kağan
SÜMER çocuğa “Çok
Prof.
Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
leştirilerek
gülen yüz oluşturulur. Bu duyu materyali
çanta olarak kullanılabildiği için çeşitli
yerlere
giderken
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
çocuğun yanında istediği zaman taşınabilir. Ek olarak, meyveler ya da çeşitli hayvanlar hakkında belgeseller
izletilebilir ve konuşulabilir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmada, bebeklerin duyu gelişimlerine yönelik olarak ve tüm gelişim alanlarını içeren örnek bir Duyu Eğitimi Modeli geliştirilmiştir. Bu program modeli geliştirilirken;
• Bebeklik döneminde gelişimin çok hızlı olmasına ve bu dönemde çevrenin ve uyaranların etkisinin büyük
olması göz önünde bulundurularak,
• Duyu materyallerinin gelişime uygunluğu,
• Kullanılacak materyallerin ve ortamın kaza riski içermemesi,
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• Kullanılacak materyallerin hijyen koşullarına uygun olması,
• Zengin uyarıcılı duyu materyalleri olması,
• Ebeveynlerin ve diğer kişilerin rahatlıkla uygulayabilir olması,
• Bebeğin rahat hareket edebilmesinin sağlanması,
• Bebeğin gelişim aşamalarına uygun olması,
• Tüm gelişim alanlarıyla bütüncül olarak özellikle duyuların gelişimini desteklemesi dikkate alınmıştır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Çalışmanın sonucunda, bebek ya da çocuklara
yönelik
olarak Başkanı
çeşitli duyu eğitimi programlarının geliştirilmeKongre
ve Oturum
si; bu programların kütüphaneler, anasınıfları, kreşler, Sağlık Ocakları, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüklerinde geliştirilmesi önerilir.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ VE BAŞ ETME
Şevval ŞEN1, Zeynep DAŞIKAN2
1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Öğrencisi, İzmir / Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
İzmir / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

ve Oturum
Başkanı
Öz: Polikistik Over Sendromu (PKOS)Kongre
15-49 yaşındaki
kadınları
etkileyen, sıklıkla pubertede ortaya çıkan,

etyolojisinde çevresel ve genetik faktörleri barındıran endokrin bozukluktur. Bu yaştaki kadınlarda prevelansı
% 18’dir. Belirtilerinde; oligomenore, amenore, hirsutizm, cilt problemleri, alopesi ve infertilite sayılabilir.
Ayrıca kadını psikolojik ve kardiyovasküler sorunlarla yüzleştirir. Birçok semptomun kombinasyonu PKOS’u
sıkıntı verici bir rahatsızlık haline getirmektedir. PKOS’lu kadınların yaşam kalitesi belirleyicileri beden kitle
indeksi (BKİ), meslek, menstruasyon sıklığı, cinsel tatmin azlığı, hirsutizm, duygusal problemler ve infertilitedir. BKİ’nin artması birçok metabolik hastalığı beraberinde getirirken endişe, çaresizlik ve depresyona yol
açar, over fonksiyonunu bozarak infertiliteye sebep olur. Dış görünümdeki değişiklikler kadının feminen hissetmemesine yol açmaktadır. Daha fazla duygusal sıkıntı yaşamaları, anksiyete ve öfke düzeylerinin yüksek,
özsaygılarının düşük olması, sosyal fobilere, yeme bozukluklarına, intihara yatkınlıkları PKOS’lu kadınların
yaşam kalitesini düşürmektedir. PKOS’tan korunma ve tedavide beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerin rolü vardır ve yaşam tarzı değişiklikleri en önemli tedavi stratejileridir. Kadının PKOS hakkındaki bilgisi
arttırılırsa verimliliği yükselir, komplikasyonlardan korunma şansı artar. Depresyon, hirsutizm ve obezitenin
etkin tedavisinin yaşam kalitesini arttırdığı bilinmektedir. Obezite tedavisi; diyet değişikliği ve enerji tüketimini azaltmaktır. Başarıyı arttırmak için, davranış değişikliği, stres yönetimi, düzenli aktivite gibi uygulamalar
Prof. Dr.yapılmalıdır.
Kutluk Kağan
SÜMER
GülsenveDEMİR
Prof.iyileştirebilir.
Dr. VeyselBenzer
BOZKURT
Akupunktur;
PKOS kökenliProf.
üreme,Dr.
metabolik
psikiyatrik anormallikleri
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
olarak melatoninin de PKOS’lu kadınlarda menstruasyonu düzenleyebileceği, hiperandrojenizmi iyileştirebileceği söylenebilir. Sonuç olarak; PKOS multifaktöriyel, yaşam kalitesini azaltan, düzenli semptomatik tedavi
gerektiren bir hastalık olduğundan, medikal tedaviyle birlikte düzenli uygulanan, destekleyici tedavilerden,
davranış ve yaşam değişiklikleri kadının yaşam kalitesini arttıracaktır. Bunun için sağlık personeli hastayı
desteklemeli, uygun beceriler kazandırmalı, eğitim vermeli, yeni yaşam değişikliklerine adaptasyonunu sağlamaya yardımcı olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Yaşam Kalitesi, Kadın, Baş Etme, Yaşam Tarzı
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GİRİŞ
Polikistik Over Sendromu (PKOS) 15-49 yaş arası kadınları etkisi altına alan, sıklıkla pubertede ortaya çıkan
bir endokrin sistem bozukluğudur (Dervişoğlu, 2014; Stepto, et al., 2013). PKOS’un bu yaş grubu kadınlar
arasında prevelansı % 18’dir (March, et al., 2010).
Etyolojisinde çevresel ve genetik olarak bir takım faktörlerin yer aldığı öne sürülür. Aşırı androjen salınımı,
anovulatuvar sikluslar ve insülin direnci karakteristik özellikleri arasında yer alır. İnsülin direnci, zayıf kadınlarda bile mevcut olan PKOS’un temel bir etiyolojik bileşenidir ( Stepto, et al., 2013) .
PKOS uzun ve kısa dönemde kadının yaşam
etkileyen
pek çok riske sahip bir bozukluktur. PKOS
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belirtileri arasında adölesan dönemde başlayan menstruasyon bozukları olan oligomenore ve amenore, hiperandrojenizm bulguları olan hirsutizm, akne, ciltte yağlanma, androjenik alopesi ve son olarak infertilite ile kadını yüzleştiren bir sorundur. PKOS’lu kadınlarda hirsutizm %60-90, oligomenore %50-90, infertilite %55-75,
obezite %40-60, amenore %25-50, akne %25 ve disfonksiyonel uterus kanaması %30 oranında görülmektedir.
PKOS’lu kadınlarda uzun dönemde Tip 2 diyabet, kardiyovasküler sorunlar, psikososyal sorunlar, endometrium kanseri karşılaşılabilecek bazı sorunlar arasındadır (Kadıoğlu & Beji, 2013; Baysal, 2008).
Obezite PKOS’la birlikte gelişen pek çok hastalık için de bağımsız bir risk faktörüdür ve yaşam kalitesini
en çok etkileyen parametredir. Çoğunlukla santral obezite görülür, bu durum PKOS’lu hastalara ek riskler
getirmektedir (Baysal, 2008; Bates & Legro, 2013; Balen, Franks, Homburg, & Kehoe, 2010). Yapılan bir
çalışmaya göre PKOS’lu kadınların kilosu, kan basıncı değerleri normal kadınlara göre daha fazla, D vitamini
seviyeleri normal düzeyin altında bulunmuştur. Yine PKOS’lu kadınlarda insülin direnci ve metabolik sendrom daha yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır (Totan, 2017). PKOS’lu kadında metabolik olarak obezite
insülin direncini yükselterek PKOS semptomlarının şiddetini artırır ayrıca ruhsal olarak kadınların kiloları ve
diyetleri hakkındaki endişeleri, çaresizlikleri yaşam kalitesini oldukça kötü etkiler, depresyona zemin hazırlar.
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insülin direnci kardiyovasküler risk faktörlerini de arttırır (Amer, 2009; Larsson, et al., 2016;
Moran,
-Helm,
Tedee, & Deeks, 2010) .
Obezite, PKOS’lu kadında bozulmuş over fonksiyonunun şiddetinin artmasına neden olur. Böylece kliniğe
sıklıkla anovulatuvar infertilite ile başvururlar. Gebeliğin erken dönemlerinde abortusa, gebeliğin geç dönemlerinde ise preeklemsi, gestasyonel diyabete ve makrozomik bebeğe yol açar. Bu nedenle PKOS’lu obez kadınların gebe kalmadan önce ve eğer infertilite varsa tedaviden önce mutlaka kilo vermesi hem kadının hem de
bebeğin yaşam kalitesi için önemlidir (Amer, 2009).
PKOS’un Yaşam Kalitesine Etkisi
Yaşam kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla; bireyin belirli bir zamandaki yaşamının kendi kültürü ve
değerlerine göre bireyin ideallerine, önceliklerine, beklentilerine, standartlarına, algı ve duygulara yönelik
çıkarlarına dayanır ( Power & Green, 2010; Lucas- Carrasco, 2012). Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi tüm bu
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parametrelerin birleşimidir ve hastanın hastalığa dair iç görüsü hakkında bilgi sağlar (Jones, Hall, Balen, &
Ledger, 2008).
PKOS yaşam kalitesini düşürmektedir. Gözle görülebilen ve üremeyi engelleyen semptomların kombinasyonu,
PKOS’u sıkıntı verici bir rahatsızlık haline getirmektedir. Örneğin, sivilce ve hirsutizm (kıllanma), sosyal ve
duygusal stresin ve psikolojik rahatsızlığın ana nedenleri olarak tanımlanmıştır. Düzensiz adetler ve infertilite
sorunlarının aile içinde gerginliğe, kişisel algı değişikliğine, cinsel işlevde bozulmaya ve işyerinde sorunlara
neden olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca, yarattığı ilaç bağımlılığının yan etkilere neden olması muhtemeldir.
PKOS’a sebep olan etmenlerin tıbbi tedavi ile tamamen hafifletilememesi nedeniyle yaşam tarzı değişiklikleri
ile düzeltilmesi tavsiye edilir. (Patel, 2018;
Balen,
Homburg,
Prof.
Dr.Franks,
Mustafa
ÜNAL& Kehoe, 2010; Moghadam, Fereidoon,
Saffar, & Montazer, 2018).
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Yapılan çalışmalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin en fazla menstrüasyon problemleri, hirsutizm, duygusal problemler, depresyon, beden imajı, obezite, infertilite ve cinsel tatminsizlik olduğu bulunmuştur ( Ebrahimi & Enjezab, 2016; Aliasghari, Mirghafourvand, Mohammad‐Alizadeh Charandabi, & Behroozi lak, 2017;
Moghadam, Fereidoon, Saffar, & Montazer, 2018; Veltman-Verhulst, Boivin, Eijkemans, & Fauser, 2012).
PKOS’lu kadınlarda bu sendroma bağlı olarak gelişen dış görünümdeki değişiklikler kadınının cinsel açıdan
kendini daha az çekici ve feminen hissetmemesine, seksüel bozukluklara neden olmaktadır. Özellikle PKOS
ile ilişkili olarak ortaya çıkan santral obezite kadında zayıf beden imgesine neden olur. Beden imgesinin azalması obezitenin pek çok kültürde kadının cinsel çekiciliğini azalttığı düşüncesidir. PKOS’lu tüm kadınların
beden kitle indeksine bakılmaksızın kilo almaya dair endişelerinin yüksek olması, bu endişenin yaşam kalitesini etkilemesi bu sebebe bağlıdır. Yapılan bir çalışmada PKOS’lu kadınların öfke ve anksiyete seviyelerinin
PKOS olmayan kadınlardan daha yüksek bulunmuştur (Balıkçı, et al., 2014). Kadınların streslerini yönetmek
için uygun olmayan başa çıkma becerilerine sahip oldukları bilinmektedir. En sık kullanılan yöntem kendini
kontrol etme olarak bulunmuştur. Ardından sosyal destek alma, uzaklaşma, kaçınma gibi yöntemlerin kullagörülmüştür
( Carron, Kooienga, Prof.
Boyle,Dr.
& Alvero,
2017).
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düğü çalışmada kadınların benlik saygılarının düşük olduğu belirlenmiştir (Nazik, Özdemir, Nazik, & Arslan,
2014). PKOS’lu kadınlarda sosyal fobiler, yeme bozuklukları ve intihar girişimleri açısından da riskli gruptur.
Ayrıca PKOS’a sahip kadınların seksüel istek, uyarılma, lubrikasyon, tatmin ve orgazm bozuklukları sağlıklı
bireylerdekine benzer şekilde görülmekle birlikte bu kadınlarda sağlıklı kadınlara oranla depresyon daha sık
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada PKOS’lu kadınların yaklaşık % 39.1’i cinsel ilişkilerinden nadiren memnun olduğunu söylemiştir ( Aliasghari, Mirghafourvand, Mohammad‐Alizadeh Charandabi, & Behroozi lak,
2017).
Hirsutizm de kadının yaşam kalitesine olumsuz etkisi olan kriterdir. Yapılan bir çalışmada lazer tedavisinin,
PKOS’lu kadınlarda yüzdeki hirsutizmin ciddiyetini, epilasyon için harcanan zamanı, depresyon ve anksiyeteyi azalttığını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle laser yöntemiyle hirsutizm tedavisinin kadının yaşam kalitesini
arttırdığını söyleyenebilir ( Clayton, Lipton, Elford, Rustin, & Sherr, 2005).
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Başetme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri
PKOS’tan korunma ve tedavide beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörler önemli bir rol oynamaktadır ve
yaşam tarzı değişiklikleri bu hastalarda en önemli tedavi stratejileridir. Diyet değişiklikleri, düzenli egzersiz ve
kilo kaybı gibi yaşam tarzı değişiklikleri, PKOS’lu birçok kadın için uygun birinci basamak müdahaleleridir
( Bates & Legro, 2013). Bu stratejiler sağlıklı kiloya ulaşmak veya korumak, hormonal sonuçları ve yaşam
kalitesini iyileştirmek için önemlidir. Yaşam tarzı değişikliklerinin bireyselleşmiş, kadının kültürel, sosyoekonomik, etnik farklılıklarına saygı gösteren bir yapıda olması gereklidir. Bu şekilde yapılan yaşam tarzı değişiklikleriyle daha etkili sonuçlar ortaya
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Kongre ve Oturum Başkanı
azaltmaktır. PKOS’lu kadınların kilo kaybetmeleri için fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut ağırlıkları dikkate
alınarak günlük aldıkları kalori miktarını % 30 oranında azaltmaları gerektiği söylenebilir. Diyet değişikliklerinin yiyecek tercihlerine göre düzenlenmesi, fazla kısıtlayıcı müdahaleler yerine esnek ve bireysel yaklaşım
önerilmektedir ( Teede, et al., 2018). Bu, vücut ağırlığını azaltmayı ve uzun vadede ağırlık bakımını iyileştirmeyi mümkün kılar, böylece daha fazla kilo alımını önlemeye yardımcı olur. Basit şekerler ve rafine edilmiş
karbonhidratlar ile düşük glisemik indeksli, doymuş ve trans yağ asitlerinin azaltılması ve D vitamini, krom ve
omega-3 içeren gıdaların tüketimi arttırılmalıdır. ( Faghfoori, Fazelian, Shadnoush, & Goodarzi, 2017; Balen,
Franks, Homburg, & Kehoe, 2010). Omega-3 ve E vitamini takviyesinin, PKOS’lu kadınların ruh sağlığının
iyileştirilmesine katkı sağladığı belirlenmiştir (Jamilian, et al., 2018).
Kilo vermede başarıyı arttırmak için, davranış değişikliği, hedef belirleme, kendini gözlemleme, stres yönetimi, özgüveni güçlendirme, düzenli fiziksel aktivite, daha yavaş yemek yeme gibi uygulamalar yapılmalıdır
( Balen, Franks, Homburg, & Kehoe, 2010; Teede, et al., 2018). Bu uygulamalar kişinin yaşam tarzını değiştirmesine ve bu değişimin kalıcılığını arttırmaya yardımcı olur. Bu uygulamalarla desteklenen kilo kaybının
ardından kadında menstruasyonda ve ovulasyonda bir iyileşme, kıllanmada azalma, kardiyovasküler risk fakgebeliklerin
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egzersiz, PKOS olan kadınlarda yaşam tarzı tedavisinin etkinliğini, uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini
artırabilir, kilo kaybı ve diyet tavsiyesinden bağımsız olarak metabolik faydalar sağlayabilir. ( Balen, Franks,
Homburg, & Kehoe, 2010). PKOS’lu kadınlarda 2 günde bir en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite
veya haftada 75 dakika şiddetli fiziksel aktivitenin olumlu sonuçları görülmüştür ( Teede, et al., 2018).
Yapılan bir çalışmada davranış değişikliğine yönelik yapılan beslenme ve fiziksel aktivite bireysel danışmanlığın bedensel ve ruhsal açıdan yaşam kalitesine olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anksiyete, yorgunluk, özgüvende azalma, PKOS’la baş etmede yetersizlik, ruhsal durum değişiklikleri gibi semptomların da
olumlu yönde gelişme gösterdiği görülmüştür (Öcalan, 2017). Başka bir çalışmada bilişsel davranışsal terapi
ve yaşam tarzı müdahalesinin PKOS’lu kadınlarda kilo kaybını arttırdığı, stresi azalttığı ve yaşam kalitesini
arttırdığı görülmüştür ( Cooney, et al., 2018).
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Yapılan bir çalışmanın sonucuna göre düşük kalorili diyet uygulamasının PKOS’lu obez kadınlarda ovulasyon
sonuçları üzerinde anlamlı derecede etkisi olmadığı fakat bu yaklaşımın kadınların sağlık ve iyilik hali üzerine
olumlu etkisi olduğu bildirilmiştir (Jarrett & Lujan, 2018).
PKOS ile ilişkili semptomların tedavisinde akupunktur, şifalı bitkiler ve bitkisel karışımların kullanımı bugüne
kadar iyi araştırılmamıştır. Tedavi, klinik ve biyokimyasal hiperandrojenizmi azaltmak, adet döngüsünü eski
haline getirmek, ovulasyonu teşvik etmek ve üremeyi iyileştirmek amacıyla üreme anomalilerinin düzeltilmesine odaklanır. Akupunktur PKOS’lu kadınlarda yan etkisi olmayan, üreme, metabolik ve psikolojik anormallikleri iyileştirebilen bir yöntemdir. Bunu sinir sistemine ve hipofiz bezine yaptığı etkiyle sağlar. Klinik ve
deneysel kanıtlar, akupunkturun PKOS’lu
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Dr. Mustafa
ÜNAL
mamlayıcı olabileceğini ve yan etkiler olmadan
semptomları
hafifletebileceğini göstermektedir ( Balen,
Kongre diğer
ve Oturum
Başkanı
Franks, Homburg, & Kehoe, 2010). Yapılan bir çalışmada düşük kalorili diyet ve fiziksel egzersiz ile birlikte
geleneksel bitkisel tedavilerin kullanımının kilo kaybını desteklediği, menstrual siklusu düzenlediği ve kadının
yaşam kalitesi üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir ( Lee & Jo, 2017). Başka bir çalışmada hem terapötik
hem de farmakolojik tedaviyle eş zamanlı olarak kullanılan, bitkisel tedavinin PKOS semptomları üzerinde
olumlu etki sağladığı bildirilmiştir ( Rooney & Pendry, 2014).
Melatoninin over fonksiyonunu doğrudan etkileyebileceği düşünülmektedir. Melatonin, folikülleri oksidatif
strese karşı korumakta ve atrezi olmalarını önlemekte, foliküler olgunlaşmayı teşvik etmekte ve ovulasyonu
sağlamaktadır ( Jain, Jain, Haldar, Singh, & Jain, 2013). Böylece PKOS’lu bireyler üzerindeki oosit koruyucu
etkileri ortaya çıkmaktadır (Yücel, Kaplanoğlu, & Seymen, 2018). Yapılan bir çalışmada uzun süreli melatonin
PKOS’lu kadınlarda adet düzensizliğini ve hiperandrojenizmi iyileştirebileceği bulunmuştur ( Tagliaferri, et
al., 2018).
PKOS’lu kadınların psikolojik sağlıkla ilgili yaşam kalitesi düşüktür ( Balen, Franks, Homburg, & Kehoe,
2010). Bu kadınlarda orta veya şiddetli derecede anksiyete ve depresif belirtiler görülmektedir ( Teede, et al.,
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Franks, Homburg, & Kehoe, 2010). Beden imajı ve benlik saygılarına yönelik olarak PKOS’u olan bireylerin
değerlendirilmesi, beden imajı ve benlik saygısının yükseltilmesi için uygun girişimlerde bulunulması, bireyin
uygun baş etme becerileri geliştirmesine destek olunması ve multidisipliner bir yaklaşım önerilmektedir (Nazik, Özdemir, Nazik, & Arslan, 2014; Larsson, et al., 2016).
Sonuç olarak; PKOS çok boyutlu, yaşam kalitesini azaltan, yaşam boyu semptomatik tedavi gerektiren bir
hastalık olması sebebiyle medikal tedavinin yanında destekleyici tedavi olarak önerilen davranış değişiklikleri
oldukça önemlidir. Uygun davranış ve yaşam değişiklikleri ile PKOS’lu kadınların yaşam kalitesini arttırmak
mümkündür. Sağlık personeli bu hastalığın ortaya çıkardığı sorunları azaltmak amacıyla hastayı desteklemeli,
uygun beceriler kazandırmalı, eğitim vermeli, yeni yaşam değişikliklerine adaptasyonunu sağlamaya yardımcı
olmalıdır (Kadıoğlu & Beji, 2013; Teede, et al., 2018).
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN “OKULÖNCESİ
ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Nilüfer POLAT1, Sevilay YILDIZ2, Kaya YILDIZ3
1

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
2-3

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, Okul Öncesi
Öğretmenliği
Anabilim
Dalı’nda eğitim gören farklı sınıf düzeyleProf.
Dr. Mustafa
ÜNAL
rindeki öğrencilerinin okulöncesi öğretmeni
kavramı
ile ilgiliBaşkanı
görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir.
Kongre
ve Oturum
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda farklı
sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler (n=134) oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve öğretmen adaylarından “Okulöncesi Öğretmeni………… benzer; çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma bulguları öğretmen adaylarının
15 kategori altında 76 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk altı metafor; güneş, mum, anne, bahçıvan,
ağaç, toprak metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Öğretmeni, Okulöncesi Öğretmen Adayları, Metafor

GİRİŞ
Eğitim faaliyetinin baş unsurunun öğretmen olduğu söylenebilir. Öğretmenler eğitimi belirlenmiş amaç ve
hedef davranışları kazandırmaya yönelik etkinlik faaliyetleri, planlamalar ve programlamalar yaparak, ayrıca
rol model olarak Prof.
devamDr.
ettirmeye
çalışmaktadır.
Prof. Dr.davranış
Kutlukkazandırmada
Kağan SÜMER
Gülsen
DEMİR (Cerit, 2008)
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar, öğretmen yeterlikleri olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2017,4). Bu özellikler öğretmenliğe
hazırlanma aşamasında öğretmen eğitiminin niteliğinden ve aynı zamanda öğretmenin kişisel özelliklerinden,
mesleğine bakış açısından, mesleğini değerlendirmelerinden ve mesleğine yönelik beklentilerinden etkilenebilmektedir (TED, 2009). Dolayısıyla öğretmen adaylarının alanlarına yönelik bilgi ve beceri kazanarak mesleğe iyi hazırlanmalarının dışında öğretmenlik mesleğine, kendi alanlarına ve çalışacakları öğrenci grubuna
yönelik algılamaları da önem taşımaktadır. Bireylerin algılamalarının belirlenmesinde kullanılan yollardan biri
olan metaforlar “bir kavram yapısını başka bir kavram yapısıyla ifade ederek anlama” olarak tanımlanabilir.
Daha önceleri metafor kavramı edebiyat ve dil bilim çalışmaları için ele alınırken, bilişsel düşüncelere destek
olarak ilk kez Lakoff ve Johnson (2005) tarafından ifade edilmiştir.

Yıldırım ve Şimşek (2011)’e göre metaforlar insanın doğayı ve çevresini anlamasına, yaşantı ve deneyimlerine
anlam kazandırmasına olanak sağlayan araçlardır. İki farklı olgu arasında bir ilişki kurulması veya belirli bir
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zihinsel şemanın başka bir zihinsel şema üzerine yansıtılmasına olanak veren metaforlar zihinsel model olarak
değerlendirilmektedir.
Herhangi bir metafor ilişkisinde, metaforun konusu, metaforun kaynağı ve metaforun konusuna atfedilmesi
düşünülen özellikler olmak üzere en az üç temel öğenin varlığından söz edilmesi gerekmektedir. Metaforun
kaynağı, metaforun konusunu farklı bir bakış açısıyla anlamada ve açıklamada zihinsel bir “filtre” veya “süzgeç” işlevi görmektedir (Forceville, 2002; Akt, Saban, 2004). Örneğin, “Öğretmen güneş gibidir. Çünkü etrafındaki tüm çocukların dünyasını aydınlatır.” cümlesindeki “öğretmen” sözcüğü metaforun konusunu, “güneş”
sözcüğü metaforun kaynağını, “çünkü etrafındaki tüm çocukların dünyasını aydınlatır.” İfadesi de metaforun
kaynağından metaforun konusuna atfedilmesi
özellikleri
göstermektedir.
Prof.düşünülen
Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Denshire (2002) eğitim alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan metafor analizinin kişisel ve mesleki alanlar
arasındaki ilişkiyi yapılandırmak için bir araç olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının
ya da ilgili bölüm öğrencilerinin kendilerini ve mesleklerini tanımak ve anlamak için metaforları kullanmaları,
öz-anlatı yoluyla ifade etmeleri önem taşımaktadır (Tannehill ve MacPhail, 2014)
Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının kendi branşlarına ilişkin algılamalarını belirleme amacı ile yapılan çalışmalar da incelendiğinde Afacan (2011) fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen ve teknoloji öğretmeni”
ne ve Özbaşı ve Aktekin (2013) tarih öğretmen adaylarının “tarih öğretmeni”ne ilişkin inançlarını metafor
analizi yoluyla incelemiştir.
Okulöncesi öğretmen adaylarına yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında Şenel ve Aslan (2014) okul öncesi
öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforlarını değerlendirmiştir. Ayrıca Ertürk
Kara (2014) öğretmen adaylarının “okul öncesi eğitim” kavramına, Ergin, Şahin ve Erişen (2013) çocuk kavramına ilişkin metafor kullanımlarını değerlendirmiştir.
Araştırmalar genel olarak öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının meslek alanlarına yönelik algılarını meProf. Dr.taforlarla
Kutlukifade
Kağan
SÜMER
Dr. Gülsen
DEMİRalgılamalar öğretmenlerin
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
ettiklerini
göstermektedir.Prof.
Bu olumlu
ya da olumsuz
mesleki kimliDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
ğinin bir parçası olması nedeni ile öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının davranışlarına da yansımaktadır.
Bu çerçeve içerisinde araştırmanın amacı, okulöncesi anabilim dalı öğrencilerinin okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Okulöncesi anabilim dalı öğrencilerinin okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar
(ya da zihinsel imgeler) nelerdir?
2. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Okulöncesi anabilim dalında eğitim gören öğrencilerin okulöncesi öğretmeni algısını saptamayı amaçlayan bu
araştırmada nitel araştırma modellerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji); aslında
aşina olduğumuz ama detaylı bilgiye sahip olmadığımız olguları ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar için
kullanılır (Yıldırım & Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019
öğretim
İstanbul
Zaim Üniversitesi (% 46,26) ve Bolu Abant
Kongre
veyılında
Oturum
Başkanı
İzzet Baysal Üniversitesi’nde (%53,73) eğitimine devam eden 134 Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı % 8,95 (n=12)’i erkek,
%91,05 (n=122)’i kız öğrencidir.
Verilerin Toplanması
Öğrencilerin okulöncesi öğretmenine yönelik görüşleri metaforlar yoluyla elde edilmiştir. Bu bağlamda öğrencilere; “Okulöncesi Öğretmeni……..gibidir. Çünkü……..” ifadelerini yazılı olarak cevaplandırmaları istenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin metaforlarına mantıksal bir dayanak ortaya koyabilmeleri için “çünkü”
kısmına yer verilmiştir. Hazırlanan form katılımcılara elden dağıtılmış katılımcılar cevaplarını yazılı olarak
belirtmişlerdir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilere elden dağıtılmış ve toplanmıştır.
Verilerin Analizi
araştırmada
elde edilen metaforlar
nitelDr.
araştırma
yöntemlerinden
içerik analizi
ileDr.
çözümlenmiş
olup
Prof. Dr.Yapılan
Kutluk
Kağan SÜMER
Prof.
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DEMİR
Prof.
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1. Kodlama ve ayıklama
2. Örnek metafor imgesi derleme
3. Kategori geliştirme
4. Geçerlik ve güvenirliği sağlama (Saban, 2008)
Kodlama ve Ayıklama:
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim gören öğrencilerin oluşturdukları metaforların geçici bir
listesi yapılarak, öğrencilerin belirli bir metaforu net bir şekilde ifade edip etmediğine bakılmıştır. Her katılımcının metaforu kodlanmış olup, herhangi bir metafor imgesini içermeyen formlar ile boş bırakılan formlar
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ayıklanmış 2 form uzman görüşü de alınıp araştırmacı tarafından elenerek araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.
Örnek Metafor İmgesi Belirleme
Öğrencilerin geçersiz formları ayıklandıktan sonra toplam 134 form analiz işlemine alınmıştır. Bu formların
analizi sonucunda Okulöncesi Öğretmeni kavramına yönelik toplam 76 metafor elde edilmiştir. Metaforlar
tekrar alfabetik sıraya göre dizilmiş ve ham veriler tekrar gözden geçirilerek her metaforu temsil eden katılımcı
kompozisyonlarından birkaç “örnek metafor ifadesi” seçilmiştir. Böylece Okulöncesi Öğretmenliği kavramı
için geliştirilen metaforların her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan “örnek metafor listesi” oluşturulProf.
Dr.oluşturulmuştur.
Mustafa ÜNAL
muştur. Bu liste iki temel amaca yönelik
olarak
(1) metaforların belli bir kategori altında
Kongre ve Oturum Başkanı
toplanmasında bir başvuru kaynağı olarak kullanmak ve (2) bu araştırmanın veri analiz sürecini ve yorumlarını geçerli kılmak. Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforun kime ait olduğuna ilişkin kişisel bilgiler, söz
konusu metafor ifadesinin hemen ardından yer alan parantez içinde kodlanmış olarak verilmiştir (ÖK5/ÖE2
gibi). Bu araştırma sırasında Ö; öğrenci, K/E; cinsiyet, 2 ise katılan kaçıncı öğrenci olduğunu ifade etmektedir.
Kategori Geliştirme
Öğrenciler tarafından oluşturulan metaforların okulöncesi öğretmenliği kavramına ilişkin sahip oldukları ortak
özellikler bakımından irdelenmiştir. Bu işlem esnasında okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin üretilen …
metafor ile ilgili oluşturulan “örnek metafor listesi” dikkate alınarak her metaforun okulöncesi öğretmenliğini
nasıl kavramsallaştırdığına bakılmıştır. Bu amaç için öğrenciler tarafından üretilen her bir metafor; (1) metaforun konusu, (2) metaforun kaynağı ve (3) metaforun konusu ile kaynağı arasındaki ilişki bakımlarından analiz
edilmiştir. Daha sonra araştırmacı üretilen her bir metaforu okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin belli bir
tema ile ilişkilendirerek okulöncesi öğretmenine ilişkin 15 farklı kavramsal kategori oluşturmuştur.
Geçerlik ve Güvenirlik
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının
inandırıcılığını
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önemli iki ölçüttür. “Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu araştırmaya özgü olarak, araştırmacılar tarafından araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak
amacıyla iki önemli işlem gerçekleştirilmiştir: (1) Veri analiz süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. (2) Araştırmada elde edilen okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin 76 metaforun her biri için onu en iyi temsil ettiği
varsayılan örnek metafor imgesi derlenmiş ve bu metafor imgelerinin tümüne bulgular kısmında yer verilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, araştırmada ulaşılan okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin 15
kavramsal kategori altında verilen metaforlar söz konusu bir kavramsal kategoriler konusunda uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma konusunda bilgisi ve deneyimi olan 1 öğretim
üyesine kategori listesi verilmiştir: (a) Okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin metaforların alfabetik sıraya
göre dizili olduğu bir liste ve (b) Okulöncesi öğretmeni kavramına ilişkin 15 kavramsal kategorinin adlarını
ve özelliklerini içeren bir liste. Uzmana bu iki listeyi de kullanarak birinci listedeki örnek metafor imgeleri-
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ni ikinci listedeki kavramsal kategorilerle eşleştirmesi istenmiştir. Daha sonra, uzmanın yaptığı eşleştirmeler
araştırmacının kendi kategorileriyle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmaya katılan Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin “Okulöncesi Öğretmeni” olgusu hakkında ürettikleri metaforlara ilişkin olarak elde edilen bulgular Tablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17’de sunulmuş ve analiz edilmiştir.
Okulöncesi Öğretmenliği Kavramına İlişkin Bulgular
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim DalıKongre
öğrencilerinin
algılarına
dayalı olarak “Okulöncesi Öğretmeni” kavve Oturum
Başkanı
ramına ilişkin 76 adet metafor saptanmıştır. “Okulöncesi Öğretmeni” kavramına ilişkin öğrenciler tarafından
üretilen metaforlar Tablo 1’de alfabetik sırada sunulmuştur.
Tablo 1. “Okulöncesi Öğretmeni” Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar
Metafor
Kodu

Metafor Adı

f

Metafor
Kodu

Metafor Adı

f

1

3.ebeveyn

1

39

Güneş

13

2

Ağacın kökü

1

40

Haberci güvercin
kuşu

1

3

Ağaç

5

41

Hayat

1

4

Akan su

1

42

Işık

4

5

Ampul

1

43

Işıklı bir yol

1

6
Anahtar
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli 7KonuşmacıAnne
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2
44
İlham perisi
1
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
7
45
İlk arkadaş
1 Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli

8

Anne sütü

1

46

İstridye

1

9

Ateş böceği

1

47

Kalem

2

10

Atlı karınca

1

48

Kalp

1

11

Ay

1

49

Kapı

1

12

Ayna

2

50

Kitap

1

13

Ayva

1

51

Mimar

2

14

Bahçıvan

5

52

Mum

7

15

Balta

1

53

Müteahhit

1

16

Beyin

1

54

Navigasyon

1
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17

Bilgi yüklü bir bulut

1

55

Odayı aydınlatan ışık

1

18

Binanın temeli

3

56

Oyun hamuru

1

19

Bukalemun

1

57

Oyun parkı

1

20

Bulut

1

58

Rehber

1

21

Cansuyu

3

59

Sanatçı

1

22

Çiftçi

1

60

Sanatkar

2

23

Çocuğun annesi,babası 1
61
Sinir sistemi
Prof.
Dr.
Mustafa
ÜNAL
ya da en sevdiği
Kongre ve Oturum Başkanı
oyuncağa

1

24

Çocuk hamuru

1

62

Hamal

1

25

Çocuk kitabı

1

63

Sokak lambası

1

26

Çok donanımlı arama
motoru

1

64

Su

2

27

Çöpçü

1

65

Şelale

1

28

Deniz feneri

3

66

Temel atan inşaatçıya

1

29

Dünya

2

67

Tohum

1

30

Ebe

1

68

Toprak

5

31

Eğitici oyuncak

1

69

Uçan bir balon

1

32

El feneri

1

70

Umut

1

1

71

Uzay

1

33

En çok sevilen
Prof. Dr. Kutluk Kağan oyuncağa
SÜMER

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Davetli 34
KonuşmacıEvin temelini atan kişi

Davetli
Konuşmacı
3
72

Yapıtaşı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
1 Konuşmacı

35

Gökkuşağı

3

73

Yaşam koçu

1

36

Gökyüzü

2

74

Yıldız

1

37

Gözetleyici ve temel
yönlendirici

1

75

Yol

1

38

Gözlük

2

76

Yön haritası

1

TOPLAM:134
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Tablo 1. incelendiğinde, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin algılarına dayalı olarak “Okulöncesi Öğretmeni” kavramına ilişkin 76 adet metaforun üretildiği görülmektedir. Katılımcıların büyük bir
çoğunluğu tarafından üretilen ilk altı metafor incelendiğinde sırasıyla; Güneş ( 13 ), Mum (7), Anne (7), Bahçıvan ( 5 ), Ağaç (5), Toprak (5) olduğu görülmektedir.
Öğretmen adayları tarafından üretilen 76 adet metafor araştırmacılar tarafından 15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla;
1. Aileden Sonraki En Yakın Kişi
2. Aydınlatan-Işık Tutan

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

3. Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan
4. Donanımlı Olan
5. Eğitime Zemin Hazırlayan
6. Fedakar
7. Hayati Önem Taşıyan
8. Kendini Öğrencisine Yansıtan
9. Öğreten-Geliştiren
10. Sorumluluk Ve Meslek Bilinci Olan
11. Şefkat Ve Merhametli Olan
12. Şekil Değiştirebilen
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

13. Tatlı Sert Olan

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

14. Temel Atan
15. Yaratıcı
Aileden Sonraki En Yakın Kişi
Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Aileden Sonraki En
Yakın Kişi” kategorisinde, 3 öğretmen adayı tarafından üretilen 3 metafor bulunmaktadır ve bu kategori altında üretilen metaforlar Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Aileden Sonraki En Yakın Kişi Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Çocuğun annesi, babası ya da
en sevdiği oyuncağa

1

2

3.ebeveyn

1

3

İlk arkadaş

1

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

TOPLAM 3

Kongre ve Oturum Başkanı

Tablo 2’de “Aileden Sonraki En Yakın Kişi” kategorisini oluşturan metaforlar ve her bir metaforu geliştiren
öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca aşağıda “Aileden Sonraki En Yakın Kişi” kategorisine
ilişkin üretilen metaforların öğretmen adayları tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere
yer verilmiştir.
Çocuğun annesi, babası ya da en sevdiği oyuncak : “Çocuğun ailesi dışında ilk kez ilişki kurduğu büyüktür.”
(ÖK 2)
3.ebeveyn : “Aileden sonra benimsenen ilk ve en önemli kişidir.” (ÖK50)
İlk arkadaş : “Ailene anlatamadığını, konuşamadığını ona anlatırsın onunla dertleşirsin.” (ÖK31)
Aydınlatan-Işık Tutan
Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda öğrenciler tarafından üretilen metaforlar arasından oluşturulan
“Aydınlatan Işık Tutan” kategorisinde 31 öğretmen adayı tarafından üretilen 13 metafor bulunmaktadır. Tablo
3’de “Aydınlatan-Işık Tutan ” kategorisini oluşturan metaforları ve her bir metaforu üreten öğretmen adayı
Prof. Dr.sayısı
Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
ile ilgili
bilgiler
sunulmuştur.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
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Tablo 3. Aydınlatan-Işık Tutan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Ampul

1

2

Ateş böceği

1

3

Ay

1

4

Deniz feneri

1

5

1

6

El feneri
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Gözlük
Kongre ve Oturum Başkanı

7

Güneş

12

8

Işık

4

9

Işıklı bir yol

1

10

Mum

5

11

Odayı aydınlatan ışık

1

12

Sokak lambası

1

13

Yıldız

1

1

TOPLAM 31
Tablo 3 incelendiğinde bu kategoride öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen metaforun [Güneş (n=12) ]
olduğu görülmekte olup aşağıda “ Aydınlatan-Işık Tutan” kategorisinde üretilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Güneş: Konuşmacı
“Çocukların geleceğine ışık tutar, onları
aydınlatır.”
(ÖK106)
Davetli
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
“Çevresini aydınlatır, çocukların ışığıdır.” (ÖK102)
“Güneş etrafımızı aydınlatır. Okulöncesi öğretmeni de bu şekilde çocuklara öğrettikleriyle onları aydınlatır,
ışık saçar.” (ÖK100)
Mum: “Öğretmen etrafına ışık saçan bir mum gibidir.” (ÖE131)
Işık: “Öğrencilerin hayatlarına dokunuşlar yaparak karanlık ortamlarına ışık saçıyor. Etrafındaki insanları
parlatır.” (ÖK 64)
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Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan” kategorisinde, Tablo 4 de görüleceği gibi 2 öğrenci tarafından 2 metafor üretilmiş olup bu kategoride üretilen metafor ve bu metaforu üreten öğrenciler ile ilgili bilgiler Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Anahtar
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Bahçıvan
Kongre ve Oturum Başkanı

1

2

1
TOPLAM 2

Tablo 4 incelendiğinde bu kategoride öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen metaforlar görülmekte olup
aşağıda “Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan” kategorisinde üretilen metaforların öğrenciler tarafından
açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Bahçıvan: “Farklı cinsten çiçeklerin bakımlarının ayrı ayrı yapılması gerektiğini bilir.” (ÖK25)
Anahtar: “Her kapının kendine özel anahtarı vardır. Okulöncesi öğretmeni her bir çocuğun bireysel özelliklerini tanıyarak ona uygun anahtarı bulur. Kilidi açar.” (ÖK33)
Donanımlı Olan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Donanımlı Olan” kategorisinde 2 öğrenci tarafından 2 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci
sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 5’de sunulmuştur.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı
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Tablo 5. Donanımlı Olan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Ağaç

2

2

Akan bir su

1

3

Atlı karınca

1

4

Bilgi yüklü bir bulut

1

5

1

6

Bulut
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Çocuk
kitabı
Kongre
ve Oturum Başkanı

7

Donanımlı bir arama motoru

1

8

Dünya

2

9

Gökkuşağı

3

10

Gökyüzü

1

11

Haberci güvercin kuşu

1

12

Kapı

1

13

Kitap

1

14

Sinir sistemi

1

15

Uzay

1

1

TOPLAM 19
5 incelendiğinde
bu kategoride öğrenciler
en fazla tercih edilen metaforların [gökkuşağı
Prof. Dr.Tablo
Kutluk
Kağan SÜMER
Prof. Dr. tarafından
Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
(n=3), (ağaç
(n=2), dünya (n=2) ] olduğu görülmekte
olup aşağıda “ Donanımlı” kategorisinde
üretilen
metaDavetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
forların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Ağaç: “Öğretmen ağaç ve dalları gibi donanımlı olmalıdır. Gelişim, alan bilgisini çok iyi bilmelidir.” (ÖK84)
Dünya: “ Her şeyden her düşünceden bir şeyler bulundurmalı kendinde. Dünya gibi olmalı içinde her şey
olmalı.” (ÖK94)
Gökkuşağı: “Her alanda sahip olduğu bilgilerini öğrencilere yansıtır.” (ÖK125)
Eğitime Zemin Hazırlayan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Eğitime Zemin Hazırlayan” kategorisinde 3 öğrenci tarafından 1 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve her bir metaforu
üreten öğrenci ile ilgili bilgiler Tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 6. Eğitime Zemin Hazırlayan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Toprak

3
TOPLAM 3

Tablo 6 incelendiğinde bu kategoride öğrenciler tarafından oluşturulan metafor görülmekte olup aşağıda “
Eğitime Zemin Hazırlayan” kategorisinde üretilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneğe yer verilmiştir.
Toprak:
“Toprak sayesinde
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL tohumlar filizlenir, beslenir ve meyve
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
veren bir ağaca dönüşür.”(ÖK81)
Fedakar
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Fedakar” kategorisinde 2 öğrenci tarafından 1 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten öğrenci ile ilgili
bilgiler Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 7. Fedakar
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Mum

2
TOPLAM 1

Tablo 7 incelendiğinde bu kategoride öğrenciler tarafından oluşturulan metafor görülmekte olup aşağıda “
Fedakar” kategorisinde üretilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin
Prof. Dr.örneğe
Kutluk
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
yer Kağan
verilmiştir.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Mum: “Kendisi erir tükenir, yorulur ama ışık saçar. Aydınlatır ve dibine aktıkça yeniden oluşur. Öğretmen de
kendini hep yeniler.” (ÖK127)
Hayati Önem Taşıyan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Hayati Önem Taşıyan” kategorisinde 2 öğrenci tarafından 2 metafor
üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve her bir metaforu üreten
öğrenci ile ilgili bilgiler Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo 8. Hayati Önem Taşıyan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Ağaç

1

2

Ebe

1
TOPLAM 2

Tablo 8 incelendiğinde öğrenciler tarafından aşağıda bu kategoriye ilişkin olarak öğrenciler tarafından üretilen
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL ilişkin örneklere yer verilmiştir.
metaforların öğrenciler tarafından açıklanan
mantıksal
dayanaklarına
Kongre ve Oturum Başkanı

Ağaç: “Yaşamın devamı için ağaç (oksijen kaynağı) neyse yaşanılan hayatta da öğretmen odur. Eksikliği düşünülemez.” (ÖK105)
Ebe:” Çocuk dünyaya ilk gelişinde ebe ona destek olur ve hayata tutundurur. Okulöncesi öğretmeni de ilkokul
deneyiminde eğitim hayatına tutunmasına yardımcı olur.” (ÖK104)
Kendini Öğrencisine Yansıtan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda “Kendini Öğrencisine Yansıtan” kategorisinde 3 öğretmen adayı tarafından 2 metafor üretildiği görülmektedir ve bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve her bir
metaforu üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9. Kendini Öğrencisine Yansıtan Kategorisi
Metafor Kodu
1
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
2
Davetli Konuşmacı

Metafor Adı

f

Ayna
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
En çok sevilen oyuncak

2

Davetli Konuşmacı

1

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

TOPLAM 3

Davetli Konuşmacı

Tablo 9 incelendiğinde öğrenciler tarafından üretilen metaforlar ve ayrıca aşağıda bu kategoriye ilişkin olarak
öğrenciler tarafından üretilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Ayna: “Nasıl bir öğretmensen öyle öğrencilerin olur. Yani öğrencilerin seni yansıtır.” (ÖK44)
En çok sevilen oyuncak: “Bazen öğretmen nasılsa öğrenci, bazen de öğrenci nasılsa öğretmen o şekli alır ve
aslında birbirlerine benzerler. Bu da kaliteli bir eğitim olmaz. Okulöncesi çocukları öğretmenini anlamayacağı için öğretmenin çocuğu anlaması içindeki ışığı ortaya çıkarabilmek için onun aynası olmalıdır. “ (ÖK87)
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Öğreten/ Geliştiren
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Öğreten/ Geliştiren” kategorisinde, 35 öğretmen adayı tarafından üretilen 26 metafor ve her bir metaforu üreten öğretmen adayı sayısı ile
ilgili bilgiler Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10. Öğreten/Geliştiren Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

2

2

Ağaç
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Bahçıvan
Kongre ve Oturum Başkanı

3

Balta

1

4

Beyin

1

5

Can suyu

1

6

Çiftçiye

1

7

Deniz feneri

2

8

Eğitici oyuncak

1

9

Gözetleyici ve temel
yönlendirici

1

10

Gözlük

1

11

İlham perisi

1

12

İstridye

1

Kalem
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
MimarDavetli Konuşmacı

2

15

Navigasyon

1

16

Oyun parkı

1

17

Rehber

1

18

Sanatçı

1

19

Sanatkar

2

20

Su

2

21

Şelale

1

22

Toprak

2

23

Uçan bir balon

1

13
Prof. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER
Davetli
Konuşmacı
14

3

2

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
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24

Yaşam koçu

1

25

Yol

1

26

Yön haritası

1
TOPLAM

Tablo 10 incelendiğinde öğrenciler tarafından en fazla üretilen metaforun Bahçıvan (n=3) olduğu görülmektedir. Aşağıda “Öğreten/Geliştiren” kategorisini oluşturan metaforların öğrenci tarafından açıklanan mantıksal
dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Bahçıvan: “Öğrenciler zaten çiçektir. Kötü davranışları varsa eğer bu çiçeklerin bahçıvanı o davranışları
budar iyi davranışları da sular.” (ÖE133)
Ağaç: “Toprağa kök salmış ve bu salmış olduğu kökle çocuğun sırtını dayayabilmesini ve öğrenebilmesini
sağlar.” (ÖE 132)
Deniz Feneri: “Çocukların öğrenme hızlarının en açık olduğu zamanda onların doğru bilgiyi ahlakı vs. almalarında rol model, bir yol göstericidir. Öğrencilerinin yanlış olan yola yaklaşmaması; doğru yola ulaşması
için çaba sarf eder.” (ÖK83)
Kalem: “Öğretmen bir öğrencinin geleceğini yeniden oluşturur ve yazar.” (ÖK72)
Mimar: “Çocuğun beynini, davranışlarını şekillendirir.” (ÖK99)
Sorumluluk ve Meslek Bilinci Olan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Sorumluluk ve Meslek Bilinci
kategorisinde,
2 öğrenci tarafındanProf.
üretilen
metafor ve
her bir metaforu üreten
öğrenci
sayısı ileBOZKURT
ilgili
Prof. Dr.Olan”
Kutluk
Kağan SÜMER
Dr.2Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
bilgiler Konuşmacı
Tablo 11’de sunulmuştur.
Davetli
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Tablo 11. Sorunluluk ve Meslek Bilinci Olan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Hamal

1

2

Umuda

1
TOPLAM 2

Tablo 11 incelendiğinde öğrenciler tarafından üretilen metaforların aşağıda “Sorumluluk ve Meslek Bilinci
Olan” kategorisini oluşturan metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
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Hamal: “Yaptığı işin yükü ağır, sorumluluğu büyüktür.”(ÖE60)
Umut: “Çocuklar geleceğin teminatıdır.0-6 yaş dönemi kapsayan bölümümüz ülke geleceğine umut vermek,
sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmelidir.” (ÖK63)
Şefkat ve Merhametli Olan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Şefkatli ve Merhametli Olan”
kategorisinde 6 öğretmen adayı tarafından 1 metafor üretildiği görülmekte olup bu üretilen her bir metaforu
üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 12’de sunulmuştur.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Tablo 12. Şefkat
Merhametli
Olan Kategorisi
Kongreveve
Oturum Başkanı
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Anne

6
TOPLAM 6

Tablo 12 incelendiğinde öğrenciler tarafından üretilen metaforların aşağıda “Şefkat ve Merhametli Olan” kategorisini oluşturan metaforun öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer
verilmiştir.
Anne: “Öğretmen öğrencisini bir anne gibi benimser, sahiplenir ve şefkatle yaklaşır. Bilgi birikimini, çocuklarla paylaşır.” (ÖK115)
Anne: “Çocukları bir anne gibi koruyup kollar onlara bir anne gibi şefkat gösterip onları yetiştirir.” (ÖK20)
Anne: “Anne kadar marifetli, bir anne kadar şefkatli, sıcak ve beceriklidir.” (ÖK112)
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Şekil Değiştirebilen
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Şefkatli ve Merhametli Olan”
kategorisinde 4 öğretmen adayı tarafından 3 metafor üretildiği görülmekte olup bu üretilen her bir metaforu
üreten öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 13’de sunulmuştur.
Tablo 13. Şekil Değiştirebilen Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Bukalemun

1

2

Gökyüzü

1

3

Oyun Hamuru

2
TOPLAM 4
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Tablo 13 incelendiğinde öğrenciler tarafından üretilen metaforların aşağıda “Şekil değiştirebilen” kategorisini
oluşturan metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Bukalemun: “Bukalemun renk değiştiren bir hayvandır. Okulöncesi öğretmeni de tıpkı bukalemun gibi renk
değiştirir. Ve tıpkı onun gibi renkli olmalıdır.” (ÖK66)
Gökyüzü: “Uçsuz bucaksız ufkuyla, hayalleriyle her düşünce ve fikre açık olarak çocukların istediği kalıba
girerek onlara istediğimiz bilgiyi veriyoruz.” (ÖK16)
Oyun Hamuru: “Okulöncesi öğretmeni oyun
hamuru
gibi belli ÜNAL
renklerde ve etken maddede olabilir. Ancak başProf.
Dr. Mustafa
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
ka eğitimlerle yeni bir rengi olabilir. Gereken şekle bürünebilir. Çocuklar için uygun oyun arkadaşı olabilir.”
(ÖK88)
Tatlı Sert Olan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Tatlı Sert Olan” kategorisinde
1 öğretmen adayı tarafından Ayva (n=1) metafor üretildiği görülmekte olup bu üretilen her bir metaforu üreten
öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 14’de sunulmuştur.
Tablo 14. Tatlı Sert Olan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Ayva

1
TOPLAM 1

Ayrıca aşağıda “Tatlı Sert Olan” kategorisini oluşturan metaforlar ve bu kategoriye ilişkin metaforların öğrenProf. Dr.ciler
Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. ilişkin
Gülsen
DEMİRyer verilmiştir. Prof. Dr. Veysel BOZKURT
tarafından
açıklanan
mantıksal dayanaklarına
örneklere
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Ayva: “Okulöncesi öğretmeni her zaman tatlı-sert olma sınırını korumalıdır. Tatlı sert olmalıdır.” (ÖK101)
Temel Atan
Öğrencilerin görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Temel Atan” kategorisinde 19
öğretmen adayı tarafından 13 metafor üretildiği görülmekte olup bu üretilen her bir metaforu üreten öğrenci
sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 15’de sunulmuştur.
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Tablo 15. Temel Atan Kategorisi
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Ağacın kökü

1

2

Anahtar

1

3

Anne

1

4

Anne Sütü

1

5

1

6

Bahçıvan
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Bina
temeli
Kongre
ve Oturum Başkanı

7

Can suyu

2

8

Hayat

1

9

Kalp

1

10

Müteahhit

1

11

Temel atan inşaatçı

3

12

Tohum

1

13

Yapıtaşı

1

4

TOPLAM 19
Tablo 15 incelendiğinde öğrenciler tarafından en fazla üretilen metaforun Bina temeli (n=4) olduğu görülmektedir. Aşağıda “Temel Atan” kategorisini oluşturan metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal
dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Bina temeli:
“Bir bina sağlam temel atılmazsa
nasıl Konuşmacı
ki üstüne çok kat çıkılmaz bundan dolayı
sağlam
eğitim
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Davetli
Konuşmacı
temeli atılmayan bir çocukluğun gençlik ve yetişkinliğinde sıkıntı olur.” (ÖE59)
Temel atan inşaatçı: “İnsanların ileriki yaşlardaki davranışları okulöncesi dönemde atılır. O yaşlardan kaynaklanır. Çocuğun o dönemde eğitimi önemlidir. İyi bir eğitim alması ileriki yaşlardaki davranışlarının da
olumlu olmasını sağlar.” (ÖK9)
Hayat: “Hayatın temelini de okulöncesi öğretmeni atar. Geleceği de yine o şekillendirir.” (ÖK36)
Can suyu: “Nasıl yeni dikilmiş bir tohum için can suyu çok önemliyse yaşama başlangıç dönemindeki öğrenci
için de öğretmen önemlidir.” (ÖK103)
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Yaratıcı
Öğrenci görüşleri doğrultusunda üretilen metaforlar arasından oluşturulan “Yaratıcı” kategorisinde, 1 öğrenci
tarafından üretilen 1 metafor bulunmaktadır ve bu kategori altında üretilen metaforlar Tablo 16’de sunulmuştur.
Metafor Kodu

Metafor Adı

f

1

Çöpçü

1

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

TOPLAM 1

Kongre ve Oturum Başkanı

Tablo 16’da “Yaratıcı” kategorisini oluşturan metaforlar ve her bir metaforu geliştiren öğrenci sayısı ile ilgili
bilgiler yer almaktadır. Tablo 16 incelendiğinde, bu kategoride öğrenciler tarafından üretilen metafor görülmektedir. Aşağıda “Yaratıcı” kategorisine ilişkin üretilen metaforların öğrenciler tarafından açıklanan mantıksal dayanaklarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Çöpçü: “Atık maddeleri dersinde etkin kullanır.” (ÖE130)
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmanın bulguları Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin kendi meslek
alanları olan okulöncesi öğretmenine yönelik bakış açılarını ortaya koymaktadır. Metaforlar, öğrencilerin ileriki mesleklerine yönelik bakış açıları hakkında bilgi edinilmesini sağlama, araştırma, yaşam, eğitim, çocukluk
ve öğretim gibi kavramları yorumlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu araştırmanın sonucunda okulöncesi
öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak “Okulöncesi Öğretmeni” kavramına ilişkin
76 adet metafor ürettikleri, öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından geliştirilen ilk beş metaforun sırasıyla;
“güneş”, “mum”, “anne”, “bahçıvan”, “ağaç”, “toprak” olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin “Okulöncesi
Prof. Dr.Öğretmeni”
Kutluk Kağan
SÜMER
Prof. Dr.
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
kavramına
ilişkin olarak oluşturulan
76 Gülsen
adet metaforun;
“Aileden Sonraki
En Yakın
Kişi”, “AydınDavetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
latan-Işık Tutan”, “Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan”, “Donanımlı Olan”, “Eğitime Zemin Hazırlayan”,
“Fedakar”, “Hayati Önem Taşıyan”, “Kendini Öğrencisine Yansıtan”, “Öğreten-Geliştiren”, “Sorumluluk Ve
Meslek Bilinci Olan”, “Şefkat Ve Merhametli Olan”, “Şekil Değiştirebilen”, “Tatlı Sert Olan”, “Temel Atan”,
“Yaratıcı” olarak isimlendirilen 15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerden en fazla metafora sahip
olan kategorilerin “Öğreten-Geliştiren” (n=35) ve “Aydınlatan-Işık Tutan” (n=32) olduğu görülmektedir.
Araştırmacı tarafından 15 kategori altında toplanan okulöncesi öğretmeni ile ilgili metafor kategorilerinin
hepsi okulöncesi öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği özellikleri ve görevlerine ilişkin görüşlerini yansıttığı
görülmektedir. Okulöncesi öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği özelliklerin olduğu kategoriler dikkat çekmektedir. Kategorileri; “Aileden Sonraki En Yakın Kişi”, “Aydınlatan-Işık Tutan”, “Bireysel Farklılıkların
Bilincinde Olan”, “Donanımlı Olan”, “Fedakar”, “Hayati Önem Taşıyan”, “Kendini Öğrencisine Yansıtan”,
“Sorumluluk ve Meslek Bilinci Olan”, “Şefkat ve Merhametli Olan”, “Şekil Değiştirebilen”, “Tatlı Sert Olan”,
“Yaratıcı” şeklinde sıralamak mümkündür. Görevlerin belirtildiği kategoriler ise şu şekildedir; “Eğitime Ze-
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min Hazırlayan”, “Öğreten-Geliştiren”, “Temel Atan”. İlgili alan yazına göre Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
eğitim ya da öğretmene ilişkin görüşleri, mesleğe yönelik inanç ve tutumları kendilerinin eğitim yaşanmışlıklarına, sosyal çevre etkenlerine bağlı olarak gelişmektedir (Ghaith & Shaaban, 1999).
Araştırmada öğrencilerin en çok tercih ettiği metaforların kategorileri olan; “Öğreten-Geliştiren” ve “Aydınlatan-Işık Tutan” a bakıldığında bu durumun bireylerin vakitlerinin önemli bir bölümünü öğretmenleriyle geçirmelerinden ve informal olarak başladıkları eğitim hayatlarının devamında formel olarak eğitmeyi ve öğretmeyi
kendine amaç edinmiş öğretmenleriyle devam etmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Rehber, yol gösteren,
geleceği aydınlatıp çocukların yaşamlarına ışık tutman öğretmenlere bu değerler rol biçilmiştir. Bu durum öğrenciler tarafından da kabul görüldüğü üzere
bu çalışmada
elde edilen verilere de yansıtılmıştır.
Prof.yapılan
Dr. Mustafa
ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Ayrıca “Aydınlatan-Işık Tutan” kategorisi alan yazında (Oxford, ve diğerleri, 1998), Seferoğlu, Korkmazgil ve
Ölçü (2009) tarafından yapılan araştırmaların bulgularıyla da örtüşmektedir. En çok kullanılan metaforları içeren “Öğreten-Geliştiren” kategorisi ve “Aydınlatan-Işık Tutan” kategorisi Saban, Koçbeker ve Saban (2006)’ın
yaptığı çalışmada “Bilgi Kaynağı Olan” kategorisi ile benzerlik göstermektedir.
Öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin önemli ve hatırlanması gereken özelliklerinden biri olan özverili-fedakar olma özelliği yapılan bu çalışmada elde edilen bulgularda sadece 2 öğrenci tarafından metafor geliştirilmiş ve “Fedakar Olan” kategorisi olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada bu durumun öğretmenlerin sadece
görevlerine yönelik özelliklerinin hatırlanarak minnet duyulması gereken fedakar-özverili davranışlarının geri
planda düşünülmesi ve ağırlıklı olarak eğitim- öğretim görevinin hatırlanması mesleğe olan saygı ve kutsallığının azaldığı düşüncesinin haklılık payını doğrulamaktadır. Ocak & Gündüz (2006)’ün yaptığı çalışmanın da
bu düşünceyi desteklediği görülmektedir.
Çalışmada elde edilen kategorilerden biri de “Kendini Öğrencisine Yansıtan” kategorisidir. Bu kategorinin
veri olarak ortaya konmasının sebeplerinden biri de öğrencilerin geçmiş yıllardaki öğretmenlerinden davranışını, değerlerini, bilgisini veya hayata bakış açısını kendine model alması olduğu düşünülmektedir. (Erciyeş,
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
2006;120;
Eskicumalı, 2011; Yaşar, 2008;187)
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Okulöncesi öğretmeninde olması gerektiği düşünülen bir özelliklerden bir diğeri, yaratıcı ve hayal gücü geniş olup bu bağlamda ortaya özgün çalışmalar çıkarabilmesidir. Yapılan çalışmada elde edilen bulgularda bu
özellik sadece 1 öğrenci tarafından belirtilmiş ve o da araştırmacı tarafından “Yaratıcı” kategorisinde değerlendirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu araştırmada alan yazında yapılan emsal çalışmalara kıyasla öğrencilerin kendi mesleklerine
yönelik olumsuz bir metafor geliştirmedikleri de dikkat çekmektedir.
Sonuç olarak, metaforlar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip oldukları algıları anlamada, açığa çıkarmada ve açıklamada güçlü birer araştırma aracı olarak kullanabilir. Bu nedenle gelecekte,
öğretmen adaylarının eğitimle ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri arttıkça, onlardan farklı eğitsel kavram ya da
olgularla ilgili metaforlar geliştirmeleri istenebilir. Böylece öğretmen adaylarının metafor kavramını anlamaları, içselleştirmeleri ve bunu mesleki yaşamlarında kullanmaları ve sorunların çözümünde birer araç olarak
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görmeleri sağlanabilir. Ayrıca son sınıf öğretmen adayları ile birinci sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin algılarında farklılıklar olup olmadığına yönelik araştırmalar yapılabilir. Bir diğer araştırma
önerisi olarak da devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin ortaya koydukları metaforların
niteliği karşılaştırılabilir. Öğretmenlik bölümü öğrencilerinin alana yönelik öğretmen algısının daha olumlu
olması için öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği söylenebilir. Çünkü öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin prestijini arttırabilir.
KAYNAKÇA
Afacan, Ö., (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına
Prof.
Dr.World
Mustafa
ÜNAL
yönelik metafor durumları. E-Journal
of New
Sciences
Academy, 6 (1):
1242-1254.
Kongre ve Oturum Başkanı

Cerit, Y., (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(4): 693-712.
Denshire, S., (2002). Metaphors we live by: Ways of imagining practice. Qualitative Research Journal, 2 (2):
28-46.
Erciyeş, G., (2006). Bir meslek olarak öğretmenlik. Eğitim Bilimine Giriş. 119-156. Ankara: Nobel Y a y ı n
Dağıtım.
Ergin, A.B., Şahin, M., Erişen, Y., (2013). Prospective pre-school teachers’ perceptions of “child”: A study of
metaphors. International Journal on New Trends in Education and their
Implications, 4(4): 88101.
Ertürk Kara, H.G., (2014). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim kavramına i l i ş k i n
metaforları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2): 104-120.
A., (2011).
Eğitimin temel kavramları.
Eğitim bilimine
A k a dBOZKURT
emi
Prof. Dr.Eskicumalı,
Kutluk Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen
DEMİRgiriş. (1-22). Ankara:
Prof. Pegem
Dr. Veysel
Yayıncılık.
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Ghaith, G., Shaaban, K., (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns,teacher efficacy,
and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education, 487-496.
Lakoff, G., Johnson, M., (2015). Metaforlar: hayat, anlam ve dil. (Çev: G. Y. Demir). İstanbul. İthaki Yayıncılık.
Meb. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Ocak, G., Gündüz, M., (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2): 293-310.

314

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R., Saleh, A., Longhini, A., (1998). Clashing metaphors about classroom teachers:toward a systematic typology for the language teaching field.
System, 3-50.
Seferoğlu, G., Korkmazgil, S., Ölçü, Z., (2009). Gaining insights into teachers’ ways of thinking v i a m e t a p hors. Educational Studies, 35(3): 323-335.
Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri
metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2): 131-155.
Saban, A., Koçbeker, B.N., Saban, A., (2006).
of the concept of teacher
amongprospecProf.An
Dr.investigation
Mustafa ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
tive teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory &
Practice, 6 (2): 509-522.
Saban, A., (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 459-496.
Şenel, T., Aslan, O., (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2): 76-95.
Yaşar, Ş., (2008). Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri. Editor M. Gültekin, Eğitim Bilimine G i r i ş
(179-197). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Yıldırım, A., Şimşek, H., (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yıldırım, A., Şimşek, H., (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Tannehill, D., MacPhail, A., (2014). What examining teaching metaphors tells us about preservice teachers’
developing beliefs about teaching and learning. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(2): 149-163
TED. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

315

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR
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toplumda yenidoğanın beslenmesinde eşsiz bir besin özelliği taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı ulaşma şekli emzirmedir. Emzirmenin başlaması ve devam ettirilmesi anne ve bebekle ilgili pek çok faktörden
etkilenir. Zorlayıcı faktörlerle annenin tek başına baş etmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Emzirme ile
ilgili tüm sorunların bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından çözülmesine literatürde “emzirme
danışmanlığı’’ denilmektedir. Emzirme danışmanları meme bakımı, anne sütü ve emzirmenin yararları, emzirme teknikleri ve emzirme döneminde genel beslenme ilkeleri konusunda anne adaylarına bilgi vermektedir.
Yapılan çalışmalar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası emzirme eğitimlerinin anne sütü ile beslenmenin
başlatılması ve sürdürülmesi oranlarını arttırdığını göstermiştir. Ülkemizde ve dünyada bu sebeple emzirme
danışmanlığı sertifika programları düzenlenmektedir. Ülkemizde yaklaşık üç dört günlük teorik eğitimden oluşan kurslardan sonra katılımcılara emzirme danışmanlığı sertifikası verilmektedir. ABD ve Avrupa ülkelerinde
ise emzirme danışmanları 90 saatlik teorik eğitimin ve 300-1000 saat arasında değişen klinik uygulamaları
tamamlaması şartından sonra 175 soruluk sınavın başarılmasıyla sertifika sahibi olmaktadırlar. Avrupa ülkelerinde emzirme danışmanlığı sigorta kapsamında olup annelere ücretsiz olarak hastanede doğum öncesi ve
sonrası, emzirme polikliniklerinde ve ev ziyaretleriyle hizmet vermektedir. Ülkemizde ise anne sütü alımını
arttırıp devamını sağlamak amacıyla bazı illerde emzirme poliklinikleri kurulmuştur. Bu polikliniklerde genelProf. Dr.likle
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için politika desteği sağlanmalı ve bu konuda kalifiye emzirme danışmanları yetiştirilmelidir. Bu derlemenin
amacı ülkemizde ve dünyada emzirme danışmanlığı kim, ne, nedir, ne zaman, nerede, niçin sorularını cevaplayıp rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emzirme, Emzirme Danışmanlığı, Uluslararası Emzirme Danışmanlığı, Laktasyon, Emzirme Sertifikasyonu

EMZİRME
Anne sütü ve emzirme daha çok anneliğin kutsallığı ile birlikte tanımlanır. Hemen hemen her çağda ve toplumda yeni doğanın beslenmesinde eşsiz bir besin özelliği taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı ulaşma şekli
emzirmedir. Emzirme bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun, eşsiz bir beslenme şekli olup,
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anne ile bebeğin sağlığı üzerinde çok özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir (Balcı 2011, Yiğitbaş ve ark
2012, Yapımcı 2012). Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bebeklerin ilk altı aya kadar sadece anne sütüyle beslenmesini, altıncı aydan itibaren ise ek besinlerle birlikte olmak
koşuluyla en az iki yaşına kadar anne sütüyle beslenmesini önermektedir (Bhandari, 2008; UNICEF 2016) .
Düşük-orta gelirli ülkelerde emzirmenin önemi kavranmış olsa da yüksek gelirli ülkeler için bu uzlaşı oluşmamıştır. Dünya genelinde 12 ay emzirme oranları en yüksek Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika’nın
bir kısmındadır. Birçok yüksek gelirli ülkede bu oran %20’nin altına düşmektedir. İngiltere’de bu oran %1’in
altında, Amerika Birleşik Devletleri’nde %27, Norveç’te %35, İsveç’te %16’dır ( İlice, 2018) .
Prof.
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zirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek
Dostu Hastaneler Programı” başlatılmıştır. (Şahin, 2008)
Emzirme temel özelliklere göre farklılıklar gösterse de beş yaş altı çocukların %96’sı bir süre emzirilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde emzirme Türkiye’de yaygın olmasına rağmen, çocuklarda yalnızca anne
sütü ile beslenme Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2008’de %42 iken, TNSA 2013’de %30’a
düşmüştür; dolayısıyla yalnızca anne sütüyle beslenme önerildiği gibi yaygın olarak uygulanmamaktadır.
Buna rağmen, doğumdan sonraki ilk günde emzirme TNSA 2013’te (%70) TNSA 2008’dekinden (%73) daha
yaygındır. Bebek maması ve diğer sıvılara erken başlama pratiklerine sıkça rastlanmıştır ve biberon ile besleme de yaygın bir biçimde yeğlenmektedir. (TNSA 2013). Bu sorunların temel nedenleri olarak, annenin düşük
eğitim düzeyi, çalışıyor olması, emzirmeye geç başlaması, emzirme konusunda yeterince bilgilendirilmemesi,
emzirmeye başlanırken annelere sağlık personeli tarafından destek olunmaması ya da yetersiz destek olunması, aile içi desteğin yetersizliği, ek gıdalara erken ya da geç başlanması, anne sütü ile beslemeye başlamadan
önce ilk besin olarak su veya şekerli su verilmesi, biberon ve emzik kullanılması gibi faktörler gösterilmiştir
(Victoria, 2016; Gün, 2009) .
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ya rağmen, hala istenen düzeye ulaşılamamıştır (Hanula, 2008; UNICEF 2016). UNICEF Kalkınma Ortaklığı
Raporuna göre anne sütü alımı için yeni doğan çocuk başına yapılacak 4,70 dolarlık yatırımın 2025 yılına
kadar 300 milyar dolar tutarında ekonomik kazanç olarak geri döneceğini göstermektedir (UNICEF, 2017) .
TÜRKİYE’DE EMZİRME DANIŞMANLIĞI
Emzirmenin başlaması ve devam ettirilmesi anne ve bebekle ilgili pek çok faktörden etkilenir. Yapılan bir araştırmada ağrılı meme başı, bebeğin memeyi iyi kavrayamaması ve annenin bebeğine yeterli süt üretemeyeceği
endişesi ilk ay içinde emzirmenin bırakılmasında önemli bir faktör olarak bulunmuştur (Ahluwalia, 2005).
Ayrıca annenin ev dışında çalışması, annenin uzun süre bebeğinden ayrı kalmasına yol açan çalışma saatleri,
kamuya açık alanlarda emzirmenin toplum tarafından yadırganması gibi sosyokültürel etmenler de emzirmenin devam ettirilmesi önündeki önemli engeller olarak bildirilmiştir (Thurman, 2008). Tüm bu zorlayıcı
faktörlerle annenin tek başına baş etmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Emzirme ile ilgili tüm sorun-
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ların bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından çözülmesine literatürde “emzirme danışmanlığı”
denilmektedir (Kepekçi, 2012) . Emzirme danışmanları gebelik ve postpartum dönemlerinde kadınlara meme
muayenesi yapıp, bebeğin memeyi rahat ve kolay emebilmesi için meme başı masajını anneye gösterir. Ayrıca
meme bakımı, destekleyici sütyenlerin kullanımı, anne sütü ve emzirmenin yararları, emzirme teknikleri ve
emzirme döneminde genel beslenme ilkeleri konusunda anne adaylarına bilgi verirler. (Özkara ve ark., 2017)
Ülkemizde ise 1990’lı yıllardan beri emzirme danışmanlığı konusunda mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları
devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, bu alanda önderlik yapan kurumlardan biridir. Emzirme danışmanlığı konusunda
1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
ile birlikte
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Kongre ve Oturum
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hizmeti verilmeye başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doğum Kliniğinde doğum yapanlara, “Bebek Dostu Hastane Olma Kriterleri” gereği olarak, Emzirme Danışmanlığı birimi hakkında bilgi verilmekte ve gerektiğinde telefonla ya da bizzat gelerek başvurabilecekleri belirtilmektedir. Her başvuru için özel
bir emzirme danışmanlığı formu doldurulmakta ve bu formda başvuru nedenleri, öneriler ayrıntılı kaydedilmektedir. Bir hemşire yarı zamanlı olarak haftanın iki günü görev yapmaktadır. Bu hemşire aynı zamanda anne
adaylarına toplu halde, doğum kliniğinde doğum yapan ve yatmakta olan annelere, çocuk kliniğinde yatmakta
olan bebeklere ve annelerine anne sütü ile beslenme konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ülkemizde emzirme
danışmanlığını doktorlar, hemşireler, ebeler ve diyetisyenler gibi tüm sağlık çalışanları tarafından verilebilir
(Kepekçi, 2012) . Emzirme danışmanlığı sertifika programları ise TC Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” adı altında yılın belirli zamanlarında kurslar
düzenlenmektedir 1,2. Bu eğitim özel kurum ve üniversiteler tarafından da düzenlenmektedir. Kursun içeriği
ise anne sütü ve emzirmeye yönelik teorik bilgilerden oluşmaktadır. Klinik staj zorunluluğu yoktur. Kursun
toplam süresi kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Sertifika yenilenmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır3. Emzirme danışmanlığı ülkemizde yeni bir uzmanlaşma alanı olması sebebiyle genellikle emzirme dakurumlardan
bağımsız olarak Prof.
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Davetli için
Konuşmacı
öz güven oluşturarak süt oluşumunu arttırıp doğru tekniklerle bebeğini yeterli sürede emzirmesini sağlamak
amacıyla yeni birimler kurulmaktadır. İstanbul, Ankara, Aydın, Bursa ve İzmir illerinde kurulan emzirme poliklinikleri ayaktan hasta bakma ve konsültasyon yoluyla hizmet vermektedir1 .
Annelerin emzirmeyi başlatıp başarıyla devam ettirmeleri için önemli derecede desteğe gereksinimi vardır. Yapılan çalışmalar, emzirme konusunda eğitilmiş sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan desteğin, daha fazla
annenin bebeğini sadece anne sütü ile beslemesine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. (Kurnaz, 2014)
Çalık ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada annenin emzirme danışmanlığı eğitimi alması yaşayan çocuk sayısının ve anne sütü alma durumunu arttırdığını göstermiştir. (Çalık ve ark., 2017)
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Doğumda yapılan emzirme eğitimleri ve ilk altı ay boyunca devam eden izlemler bebeklerin yalnızca anne
sütü ile beslenme sürelerini artırmaktadır. Eğitimin sürekli tekrarlanması ve her ay izlemle annenin anne sütüyle beslenme konusunda motive edilmesi sadece anne sütü ile beslenme alışkanlığının kazandırılmasını sağlamaktadır (Üstüner ve Bodur 2009).
Anne sütüyle beslenme oranlarını hedeflenen düzeye ulaşmasında her şeyden önce nitelikli bir personele ve
politikaların düzenlenmesine gereksinim vardır. Literatürde emzirmede başarıyı hazırlayan faktörler arasında
sağlık çalışanlarının bilgi, uygulama ve tutumlarının oldukça önem taşıdığı belirtilmektedir (Duran 2008, Onbaşı ve ark 2011). Register N.nin pediatri hemşireleriyle yaptığı bir çalışmada hemşirelerin emzirme desteğine
katıldığı fakat birçoğunun emzirmeye ilişkin
ve olumsuz
tutum sergilediklerini göstermiştir (Register,
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Başkanıemzirmeyi anlamlı bir şekilde arttırmaktadır. Bebek dostu hastanelerde doğum yapan anneler, doğumdan sonra emzirme ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştıklarında ya da sadece danışmak istediklerinde aile sağlığı merkezleri, kadın ve aile sağlığı merkezleri gibi kuruluşlara başvurduklarında burada çalışan sağlık çalışanı tarafından emzirmeyle ilgili ücretsiz
olarak destek alabilmektedir. Annelerin anne sütü hakkındaki bilgi durumunun iyileştirilmesi, doğum öncesi
dönemde anne sütü konusunda sağlık personeli tarafından eğitilmesi ile ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranlarının artması sağlanacağından daha fazla anneye ulaşılmalı ve eğitim verilmelidir. (Onbaşı, 2011).
DÜNYADA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk altı ay anne sütüyle beslenme konusundaki pek çok özendirici çalışmaya rağmen, hala istenen düzeye ulaşılamamıştır (Hanula, 2008; UNICEF 2016). Emzirmeyi arttırmaya yönelik
girişimlerden biri de emzirme danışmanlığıdır. Yurtdışında bu sebeple Uluslararası Emzirme Danışmanları
Adayları Kurulu (IBLCE) Mart 1985’te emzirmek isteyen kadınlara, destek, bilgi ve eğitim vermeye kendini
adamış, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt olan La Leche League International’dan başlangıç fonu olarak 40.000 dolarlık bir kredi kullanarak kurulan bir kuruluştur. IBLCE’nin kuruluşu, ortaya çıkan emzirme damesleğinde
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80’li yıllarda annelerin özel emzirme bakımı için ihtiyaç ve talebine cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bu tüketici
talebi faktörleri, bilimsel kanıtlar ve pratik klinik beceriler, yeni meslek için ve uygulayıcının emzirme danışmanlığı alanında uygulama bilgi ve becerisini gösteren standartlar oluşturmayı hedefler. Uluslararası Emzirme
Danışmanları Adayları Kurulu, süt verme dönemi ve emzirme bakımında, uygulayıcıları sertifikalandırmada,
uluslararası bağımsız ve güvenilir bir kuruluştur. Amerika, Avrupa İsrail ve Avusturya ülkelerinde hizmet vermektedir. Bu sertifika sahipleri Uluslararası Sertifikalı Emzirme Danışmanı ünvanı (IBCLC) alır. Uluslararası Kurul Sertifikalı Emzirme Danışmanları, anne-çocuk sağlığı ekibinin bir üyesi olarak görev yapar. Diğer
sağlık profesyonellerine ve toplum destek kaynaklarına uygun yönlendirmeler yaparken, çeşitli ortamlarda
bakım sağlarlar. Anneler, aileler, politika yapıcılar ve toplumla birlikte çalışan, Uluslararası Kurul Sertifikalı
Emzirme Danışmanları emzirme ve emzirme bakımı sağlar, emzirmeyi destekleyen değişiklikleri teşvik eder.
Bu sertifikaya sahip olmak için kişinin hemşire, ebe, doktor, diş hekimi, diyetisyen gibi sağlık mesleği mensubu olması şartı aranır. Tüm başvuru sahipleri bir sağlık bilimleri geçmişine ek minimum 90 saatlik emzirmeye
yönelik teorik bir eğitimden geçerler, ardından kişinin klinik deneyimine göre saatlendirilen 300-1000 saat
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arasında değişen klinik uygulamaları tamamlaması şartı aranır. Bu şartlar tamamlandıktan sonra 175 sorudan
oluşan dört saatlik bir sınavın başarılmasıyla kişi sertifika sahibi olabilmektedir. Uluslararası Kurul Sertifikalı
Emzirme Danışmanları sertifikayı beş yıl süreyle saklar ve sonra yeniden sertifikalandırılırlar. Son sınavı geçtikten beş yıl sonra IBCLC’ ler Sürekli Eğitim Tanıma Noktaları (CERP) tarafından yeniden sertifikalandırma
veya sınava girme seçeneğine sahiptir.5 Ülkemizde bu sertifikaya sahip altı kişi bulunduğu belgelenmiştir.6
Avrupa’da emzirme danışmanları kliniklerde, servislerde hem de serbest zamanlı olarak ev ziyareti şeklindedir. Emzirme danışmanları telefonla, yüz yüze ve video konferans aracılığıyla danışanlara hizmet vermektedir.
Hatta video konferans teknolojisinin rutin bakıma dahil edilmesinin, sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki
işbirliğini geliştirmeye yardımcı olabileceğini
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kolay erişilebilir emzirme eğitimi ve desteği
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Amerika ve Avrupa ülkelerinde emzirme danışmanlığı ücretsiz olarak sağlanıp, sigorta kapsamındadır. Bu hizmet üç şekilde verilmektedir. İlki anne hastanedeyken servislerde, ikincisi çocuk izlem ziyaretlerinde, üçüncüsü ise altı aya kadar emzirme polikliniklerinden gerçekleştirilip emzirme danışmalığı hizmetleri verilmektedir
(Marta Lukac, 2006).
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Ülkemizde emzirme danışmanlığı mesleki tanımı politikalar tarafından desteklenmeli. Emzirme polikliniklerinin sayısı arttırılmalıdır. Bu polikliniklerde çalışacak bu konuda özelleşmiş emzirme danışmanları yerleştirilmelidir. Emzirme danışmanlığı sertifika programlarının niteliği arttırılıp klinik uygulama zorunlu kılınıp,
sertifikaların beş yılda bir yenilenmesi zorunlu kılınması eğitimlerin kalitesini arttırıp kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır.
KAYNAKÇA
E., (2011).
Sütünün Çocuk Prof.
Büyüme
Gelişmesine
Etkisi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 15(3):
Prof. Dr.Balcı,
Kutluk
KağanAnne
SÜMER
Dr.VeGülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
ss.135-138.
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Carol, A., (2015). Using Videoconferencing Technology to Provide Breastfeeding Support to Low-Income
Women: Connecting Hospital-Based Lactation Consultants with Clients Receiving Care at a Community
Health Center. Journal Of Human Lactations.,
Marta, L., (2006). How to Integrate a Lactation Consultant in an Outpatient Clinic Environment. Journal Of
Human Lactations.
Bhandari, N., Kabir, A.K., Salam, M.A., (2008). Main Streaming Nutrition in to Maternal And Child Health
Programmes: Scalingup of Exclusive Breastfeeding. Matern Child Nutr, 4 (1): ss.5-23.
Kondolot, M., Yalçın, S., Yurdakök, K., (2009). Sadece Anne Sütü Alım Durumuna Etki Eden Faktörler. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(3): ss.122-127.

320

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Hannula, L., Kaunonen, M., Tarkka, MT., (2008). A Systematic Review of Professional Support Interventions
for Breastfeeding. J ClinNurs, 17(9): ss.32-43.
Çalık, K., (2017). Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. GÜSBD; 6(3): ss.8091.
Kurnaz, D., (2014). Erken Postpartum Dönemde Annelerin Emzirmeye İlişkin Tutum Ve Başarılarını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Victora, C.G., et al., (2016). Breastfeeding İn The 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, And Lifelong
Effect. Lancet, 387: ss.475- 90.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Özilice, Ö., Günay T., (2018). Emzirme Ve Sürdürülebilir Kalkınma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi,
8(1): ss.1-7.
Özkara, H., (2016). Emzirme Danışmanlığı.TAF Prev Med Bull, 15(6): ss.551-555.
Şahin, G., (2008). Emziren Annelerin Bilgi, Uygulama ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi.
Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği, İstanbul.
Gün, İ., Yılmaz, M., Şahin, H., İnanç, N., Aykut, M., Günay, O., Tuna, Ş., (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim
Ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 Aylık Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi, 52: ss.176-182.
Ahluwalia, I.B., Morrow, B., Hsia. J., (2005). Why Do Women Stop Breastfeeding? Findings From The Pregnancy Risk Assessment And Monitoring System. Pediatrics; 116: ss.1408-1412.
Britton, C., McCormick, FM., Renfrew, MJ., Wade, A., King, SE., (2007). Support For Breastfeeding Mothers.
Cochrane Database Syst Rev, 1.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Kavuncuğolu, S., Akın, MA., Aldemir, H., (2005). Bebek Dostu Hastanede Emzirme Eğitimi
Ve Anne
Sütü İle
Beslenmeye Etkisi. Ege Pediatri Bülteni, 12(3): ss.47–50.
Üstüner, F., Bodur, S., (2009). Bebeklerde Aylık İzlem Ve Hemşire Tarafından Annenin Pekiştirici Emzirme
Eğitimi İle İlk Altı Ay Yalnızca Anne Sütü Verme Arasındaki İlişki. Genel Tıp Dergisi, 19(1): ss.25-32.
Duran, S., (2008). Ebe Ve Hemşirelerin Anne Sütü Ve Emzirme Konusundaki Bilgi Ve Tutumlarının Danışmanlık Verdikleri Annelerin Bebeklerini Anne Sütü İle Beslemede Davranışlarına Etkisi. Uzmanlık Tezi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Edirne.
Onbaşı, Ş., Duran, R., Çiftdemir, NA., Vatansever, Ü., Acunas, B., (2011) Normal Doğum Öncesianne Adaylarına Verilen Emzirme Ve Anne Sütü Eğitiminin Emzirme Davranşları Üzerine Etkisi. Türk Pediatri Arşivi,
46: ss.75-80.

321

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

İNTERNET KAYNAKLARI
https://iblce.org/about-iblce/ ( E.T. 02.02.2019)
https://iblce.org/about-iblce/current-statistics-on-worldwide-ibclcs/ (E.T. 02.02.2019)
https://www.saglik.gov.tr/ (E.T. 03.01.2019)
http://cocuksagligi.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/anne-sutu-ile-beslenmede-danismanlik-egitimi-kursu-24-25-26kasim-2018-770045005200460079006D00460065004B00440041003100 (E.T. 15.01.2019)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
http://cocuksagligi.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/anne-sutu-ile-beslenmede-danismanlik-egitimi-kursu-24-25-26Kongre
ve Oturum Başkanı
kasim-2018-770045005200460079006D00460065004B00440041003100
(E.T. 02.12.2018)
http://www.emzirmedanismanligi.com/?bir-emzirme-danismani-ne-yapar-187.html (E.T. 02.11.2018)

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

322

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

HEM DEZAVANTAJLI HEMDE KADIN OLMAK
Çağla YİĞİTBAŞ
Giresun Üniversitesi, SBF, Halk Sağlığı, Giresun / Türkiye

Öz: Literatürde; dezavantajlı grup, dışlanmış grup, savunmasız veya korunmasız grup, marjinal grup, risk grubu veya sınıf altı grup gibi farklı tanımlamalarla yer alan dezavantajlı grup kavramını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 1998 yılında “Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
olma şansı sınırlı ya da hiç olmayan” olarak
tanımlamıştır.
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durumun gerçekleşmesinde; kaynakların yokluğu, kaynakların ulaşılmazlığı, toplumsal bakış, devlet politikaları, kurumsal uygulamalar ve sosyal şartlar etkili olabilmektedir. Dezavantajlı grup olma aslında çatı kavram
olup içerinde işsizler, göçmenler, kadınlar, engelliler, mülteciler, göçmenler, eşcinseller, yoksullar ve çocuklar
gibi kesimleri barındırmaktadır. Dezavantajlılığı oluşturan sebepler içerisinde, “cinsiyet” birinci gruba giren
faktörler arasındadır. İkinci grubu oluşturan faktörler ise (örn: dini özellikler, anadil ya da coğrafi köken gibi
özellikler), toplumdan topluma kültürden kültüre değişebilen “göreli” özelliklerdir. Bu grupların toplumsal
hatta ekonomik yaşama katılım oranları, şansları ve hatta uyumları da oldukça düşük düzeydedir. Dezavantajlı
grupta yer alan bireyler toplumun büyük kesiminin ulaşabildiği özerklik, teşvik, sorumluluk, öz saygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, sermaye, bilgi, istihdam gibi kaynaklara ulaşamamakta ya da onların buralarda
kullandıkları araçları kullanamamaktadır. Dezavantajlı gruplar içerisinde kadınların durumu dikkate değerdir.
Bu derlemenin amacı Türkiye’deki kadınların dezavantajlılık durumlarını ele almak olup birçok alanda dezavantajlılık durum ve düzeylerinin farklı olduğu görülmektedir. Örneğin sağlığa erişim açısından bakıldığında
göçmen kadınların bu haktan yararlanma durumları oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen aynı durum ülkede yaşayan kadınlar için benzer değildir. Yine işgücüne katılım açısından bakıldığında, ülkedeki kadınların
durumunun göçmen dezavantajlı kadınlarınkinden çok daha iyi olduğu görülmektedir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
1. Dezavantajlılık ve Nedenleri
Batı dillerinden Türkçe’ye doğrudan geçen dezavantajlılık ile; toplumun çoğunluğunun ulaşabildiği ve kullandığı otonomi, teşvik, sorumluluk, özsaygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, bilgilenme, istihdam, sermaye,
destek sistemleri gibi bireysel ve sistemsel araçlara ulaşamama kastedilmektedir (Elmas, 2018; 946). Literatürde; dezavantajlı grup, dışlanmış grup, savunmasız veya korunmasız grup, marjinal grup, risk grubu veya sınıf
altı grup gibi farklı tanımlamalarla yer alan dezavantajlı grup kavramını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü 1998 yılında “Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre olma şansı
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sınırlı ya da hiç olmayan” olarak tanımlamıştır. Kendi kendine yetememe olarak da tanımlanan bu durumun
gerçekleşmesinde; kaynakların yokluğu, kaynakların ulaşılmazlığı, toplumsal bakış, devlet politikaları, kurumsal uygulamalar ve sosyal şartlar etkili olabilmektedir (Caillods,1998: 10).
Dezavantajlılığın nedenleri; doğuştan gelen ve değiştirilemeyen faktörler (deri rengi, bedensel engel ve biyolojik cinsiyet gibi) ile toplum ve kültür içerisinde inşa edilen faktörler (kültürden kültüre değişen hatta aynı
kültür içerisinde evrim gösteren dini özellikler, etnik ve mezhepsel kökenler, anadili ve coğrafî köken) olmak
üzere temelde iki başlık altında incelenmekle birlikte genel hatları açısından beş gruba ayrılarakta incelenebilmektedir. Bunlar;
Prof. Dr.
Mustafa ÜNAL
1.Cinsiyet: Erkek olmanın dezavantaj getireceği
durumlardan
söz etmek güçtür. Hem geleneksel toplumlarda
Kongre ve Oturum Başkanı
hem de modern toplumlarda kadınların kamusal alandaki aktiviteleri çeşitli nedenlerle sınırlı olabilmektedir.
2. Bedensel Durum: Bedensel farklılıkları olan bireylerin kültürel, sosyal ve ekonomik zeminlerde rekabet
etmesi çok zordur. Bu bireyler sahip oldukları bedensel engellerin yanı sıra, kendilerine toplumun atfettiği
değerlerle de baş etmek zorundadırlar.
3. Yaş: Dezavantajlı grupların oluşmasında yaş önemli bir faktör olarak yerini almaktadır. Çocuklar ve yaşlılar,
yani ekonomik olarak “bağımlı” sayılan ve üretime katılma şansları düşük olan insanlar dezavantajlı grupların
bir kısmını teşkil etmektedir.
4. Sosyal Tabaka: Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomi bakımdan hangi toplumsal tabakada yer aldıklarına bağlı
olarak kişiler dezavantajlı grup olarak sayılabilir. Örneğin çok düşük gelir düzeyine sahip kimseler bağlı oldukları toplumsal tabaka nedeniyle önemli dezavantajlarla karşılaşabilirler.
5. Etnik ve Dinsel Köken: Bireylerin kendi tercihleriyle ya da doğum nedeniyle içerisinde bulundukları dini ve
etnik grup, bireyleri dezavantajlı konumuna düşürebilir. Yine bireylerin bir toplum içerisindeki yasal statüleri
bir takım
dezavantajlılık
(Elmas,
2018: 947).
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2. Dezavantajlı Olmanın Tehlikeleri
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Dezavantajlıların karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar; temel ihtiyaçların yetersiz karşılanması ya da karşılanamaması, kaynaklara ulaşamama ya da yetersiz ulaşma, hizmetlere ulaşamama, uygun barınma koşullarına sahip olmama, yeterli gelire sahip olmama, ·sosyal ihtiyaçlarını karşılayamama, yoksulluk ve yoksunluk
içinde olma, eğitim alamama, yeterli güvenliğe sahip olamama, şiddet ortamlarında bulunma, şiddete maruz
kalma, fiziksel engelli olma, kendini gerçekleştirememe, siyasal alanda karar mekanizmalarına katılamama ve
biyolojik, sosyal ve siyasal gereksinimlerini karşılayamama şeklinde sıralanabilir.
3. Kadınların Dezavantajlı Olmasının Nedenleri
Birçok sebepten özellikle de geleneksel düşünce kalıplarından dolayı, ekonomik ve siyasal açılardan az gelişmiş toplumlarda göz ardı edilen sosyal dezavantajlı gruplar arasında en önemli grubu kadınlar oluşturmaktadır.
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Türkiye, geleneksel değer yargılarının ve modern kurumsallaşma anlayışının bir arada yaşandığı toplumsal
yapı özelliğindedir (Elmas, 2018; 949).
Sosyal ve ekonomik hayatta etkin rol oynayan kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle dezavantajlı olmaları demokratikleşme ve kalkınmayı olumsuz etkilemektedir (Özaydinlik, 2014). Bu
duruma, kadının fiziksel olarak erkeklerden zayıf olarak görülmesi, çeşitli dinlerin kadınlara ilişkin önyargıları
ve pratiklerinin olması, toplumların sosyal ve kültürel değer kodları, geleneksel sosyal çevresi ve aile içi sorumlulukları kaynaklık etmektedir (Yeşilorman, 2001).
4. Kadınların Yaşadıkları Dezavantajlılık Halleri
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren kadınlar;
eğitim,
sağlık, çalışma hayatı, siyaset ve karar alma
mekanizmalarına katılım ve şiddet alanlarında dezavantajlı konumdadırlar (KSGM, 2017).
Birleşmiş Milletlerin (BM) 2013 yılında kabul ettiği “BM Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 52 Minimum Gösterge Seti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilk defa 2017 yılında yayımlanmıştır ve raporun
açıklama kısmında; “kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm
taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin işaret ettiği alanlarda iyileştirilmelerin yapılması gerekliliğinin bir gerçek” olduğu vurgusu yapılmaktadır.
Avrupa Konsey dezavantajlı gruplar için; uzun süreli bakım, sağlık, sosyal güvenlik, barınma ve istihdam
gibi hizmetlerin genel kamu ve sosyal hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir (Çeviker ve ark.;
2018)
a) Kadınların sağlık sektöründe yaşadıkları dezavantajlılık halleri
Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte kadınların toplumsal ve ailevi baskılardan dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları bilinmektedir (Coşkun ve Özdilek, 2012). Bu duruma en fazla üreme ve cinsel sağlık
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TÜİK’in en sonuncusunu 6 Mart 2019’da yayınlandığı bir sonrakini Mart 2020 de yayımlayacağını açıkladığı
raporda sağlığa ilişkin veriler açısından bakıldığında; ülke nüfusunun %49.8’ini oluşturan kadınların yaşam
sürelerinin erkeklerden uzun olduğu belirtilmektedir. 65 yaş ve üstü yaşlı grupta yaşayanlar açısından kadınların oranlarının (%55.9) erkeklerinkinden (%44.1) fazla olduğuna, doğuştan beklenen yaşam süresinin de
kadınlarda 80.8 yıl erkeklerde ise 75.3 yıl olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bir diğer veri ise kadın erkek ölüm
nedenlerine ilişkin olup her iki cinsiyet açısından fark olmadığı belirtilmektedir. Kadınlarda ölüm nedenleri
açısından erkeklerinki ile aynı olacak şekilde sırasıyla; dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler
ve solunum sistemi hastalıkları vardır. Açıklanan verilere göre mutlu olduğuna inanan erkek oranı kadın oranından %7.4 daha azdır ve medeni hal de mutluluk algısı açısından farklılık oluşturmaktadır. Bu bağlamda evli
ve mutlu olan kadınların oranı erkelerinkinden %9.1 daha fazladır. TÜİK raporunda eğitim süresi açısından
bildirilen cinsiyetler arası farklılıkta dikkat çekicidir.
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b) Kadınların eğitim ve evlilikte yaşadıkları dezavantajlılık halleri
Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 63 milyon kız çocuğunun ilköğrenime devam etmediği tahmin edilmektedir. Okula gitmeyen erkek çocuklarının iki katı sayıda kız çocuğunun ise hiç okula gitmeyeceği tahmin
edilmektedir. BM’nin 2030 gündeminde küresel ölçekte karşı karşıya kalınan tüm bu sorunların aşılması için
değişen dünyamıza uygun bir şekilde kadınların ve kız çocuklarının hem kamusal hem de özel alanda toplumsal konumlarının güçlendirilmesi için nitelikli eğitim, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele alanlarında son derece kapsayıcı hedefleri ortaya koymuştur (BM-Türkiye; 2019)
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 2016 yılında 15 yaş
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ÜNAL
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Ayrıca, 2015 yılında 16-17 yaşlarında 31.300
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kız çocuğu evlendirilmiştir. Yine aynı yıl 18 yaşından küçük 18 bin kız çocuğu ve 15 yaşından küçük 240’ı
aşkın kız çocuğunun doğum yaptığı kayıtlara geçmiştir. TÜİK tarafından 2019 yayımlanan raporda bildirildiğine göre ise; 25 ve üstündeki yaşta olanlarda en az bir eğitim düzeyini tamamlama açısından Türkiye’deki
kadınların oranları erkeklerinkinden %11.9 daha azdır (TÜİK; 2019).
Öte yandan küresel ölçekte bakıldığında, kalkınmakta olan ülkelerde her üç kız çocuğundan birinin henüz 18
yaşına gelmeden evlendirildiği görülüyor. Dahası bu çocuk gelinlerin dokuzda birinin ise 15 yaşın altında evlendirildiği anlaşılıyor. UNICEF’in tahminlerine göre bu konuda önlem alınmadığı takdirde 2050 yılına kadar
çocuk gelin sayısının 1,2 milyara ulaşabileceği belirtiliyor (BM-Türkiye; 2019).
TÜİK 2010-2017 evlenme istatistiklerine göre ise; Türkiye’de 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenmiş kadınların oranı 2010 yılında %8.2 iken bu oran 2017 yılında %6.2 olmuştur.
c) Kadınların istihdam sektöründe yaşadıkları dezavantajlılık halleri
Geleneksel anlayış içerisinde kadının temel ve birincil görevi, ev içerisinde annelik ve çocuk bakımını sürdürürken komşuluk ve akrabalık ilişkilerini de yerine getirmek şeklinde olduğundan kadınların işgücüne katılımProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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zaman istenen düzeye ulaşamamaktadır.
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Ataerkil aile yapısı, çocuk bakımı ve aile bireylerinin bakımını kadının sorumluluğu olarak gören geleneksel
bakış açısı ve mali olarak erişilebilir çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği, özellikle kentlerde kadınların
istihdama katılımını daha da zorlaştırmaktadır.
Hem Türkiye’de hem de dünyanın pek çok ülkesinde istihdama katılan kadınlarda kayıt dışı, sigortasız ve
sendikasız çalışmak şeklindeki sorunların yanı sıra çoğunlukla tarım, az oranda sanayi ve hizmet sektöründeki
işlerde yer bulabildikleri görülmektedir. Öte yandan iş gücüne katılan kadınların çalışma koşulları da olumsuzluklar içermektedir. Kadınların çalışma ortamında karşılaştıkları sorunların başında cinsiyete dayalı mesleki
ayrımcılık gelmektedir (Gül ve ark.; 2014)
Türkiye’de Hane halkı işgücü araştırması verilerinin sunulduğu TÜİK raporunda; 15 ve üstündeki yaşta olanlarda istihdama katılım açısından kadınların oranlarının erkeklerdekinden %36.6 daha az olduğu belirtilmek-

326

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

tedir. Kadınların istihdama katılımında erkeklere göre en fazla yer aldıkları sektörün hizmet sektörü olduğuna
vurgu yapılmaktadır. İstihdamdaki bireylerin bakmakla yükümlü oldukları bireyler açısından yüklendikleri
sorumlulukların oranları açısından durum kadınların lehine olarak bildirilmiştir (TÜİK; 2019).
A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; yükseköğretim mezunu olan kadınların istihdamı açısından,
Türkiye’deki kadınlar Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kadınlar açısından en düşük istihdam oranına sahiptir.
AB ülkelerin 2017 üçüncü çeyreğine göre yüksek öğretim mezunu olan kadınların işsizlik oranı Türkiye’de
%21.3 iken, AB ülkelerinde bu oran sadece %5.1’dir (Uyar V; 2019).
d) Kadınların kamu yaşamı ve karar almada yaşadıkları dezavantajlılık halleri
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum
TÜİK verilerine göre; Türkiye’de bakan olarak çalışan
kadınBaşkanı
oranı son 12 yılda %8.3 oranında artmıştır. Raporda 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda akademik hayatta yer alan kadınların oranlarında (%31.2) on yıl
öncesine göre %3.8’lik bir artış olduğuna vurgu yapılmaktadır. Benzer şekilde bazı mesleklerde kadınların
varlığındaki artışa da vurgu yapılmaktadır. Örneğin Büyükelçi olan kadın oranının son on yılda %11.3, yönetici pozisyonda olan kadın oranının ise son beş yılda %2.9 oranında arttığı açıklanmaktadır. TÜİK raporunda
Hane Halkı Bilişim teknolojileri kullanım oranları kıyaslamaları da yapılmış olup internet kullanan kadınların
erkeklerden %14.5 daha az olduğu açıklanmıştır
e) Kadınların şiddette maruz kalmada yaşadıkları dezavantajlılık halleri
Şiddete yüklenen anlam toplumdan topluma hatta zamandan zamana değişebilmektedir. Şiddeti ortaya çıkaran
nedenler kadar, şiddete meşruluk kazandırmaya çalışan kültürel değerler de belirleyici olmaktadır (Moses,
1996). Kadına yönelik şiddetin nedenlerine yönelik araştırmalarda sıklıkla Heise (1998) tarafından önerilen
Ekolojik Model temel alınmaktadır. Ekolojik Model’de farklı düzeylerdeki etmenler iç içe dört halka şeklinde kurgulanmakta, en içteki halka bireylerin kişisel özelliklerini (örn., demografik özellikler, alkolün kötüye
kullanımı, çocuklukta şiddete maruz kalma), ikinci halka ilişkinin özelliklerini (örn., karar alma sürecinde
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sosyal etkenleri (örn., çekirdek/geniş aile gibi aile türleri, ailenin yaşadığı yerleşim birimi, yakın çevrenin şiddete karşı tutumları), son halka ise toplumun özelliklerini (örn., ataerkil toplum düzeni, cinsiyetçilik, sınıfsal
eşitsizlikler) temsil etmektedir (Boyacıoğlu; 2016, 128).
İster kamu hayatında ister özel hayatta meydana gelsin baskı veya rastgele özgürlüğünü engelleme de dâhil
kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zararı veya ızdırabı ile sonuçlanan veya sonuçlanması
muhtemel olan tüm eylemler olarak kavramsallaştırılan kadına yönelik şiddet (KSGM, 2016), Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar içerisindedir. Yapılan bir çalışmada; hem kırsal hem de kentsel yerleşim alanında yaşayan 15-59 yaş aralığındaki kadınların maruz kaldıkları birçok şiddet türü ve sosyal yaşamdan engellenmeleri
Türkiye genelinde 12 bölge dikkate alınarak yüz yüze görüşmelerle sayısal olarak raporlanmıştır. Bu rapora
göre herhangi bir nedenle şiddete maruz kalmış kadınların oranı % 36 olarak bulunmuştur. Bu oran kentsel
alanda % 35, kırsal alanda ise % 37.5‘dir. Uygulanan şiddet türlerine bakıldığında fiziksel şiddet oranı % 36,
cinsel şiddet oranı % 12, hem cinsel hem de fiziksel şiddet % 38’dir (Ediz ve Altan;2017).
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TÜİK tarafından en son yayınlanan raporda ise; son 12 ayda eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet yaşayan kadın oranı %9.9, cinsel şiddet yaşayan kadın oranı %7.0, duygusal şiddet/istismar yaşayan kadın
oranı ise %24.7’dir.
SONUÇ
Türkiye deki kadınlar, kadın olmanın getirilerinden ziyade götürülerini daha fazla yaşamakta olup, toplumun
eğitim, gelir, istihdam seviyesinin iyileştirilmesi, sosyal yaşam alanlarının zenginleştirilmesi gibi yol haritalarıyla bu tür sorunların önüne geçilmesi mümkün olabilir.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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lirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı-Kesitsel nitelikteki araştırma, 01 Kasım- 01 Aralık 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 279 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların demografik ve
ailesel özelliklerine yönelik 16 soruluk anket formu ve “Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği=İSKEBE Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden aile içi sorunlarda kimin sözünün geçtiği sorusuna
%38.3’ü anne-baba orta cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %70.3’ü ise aile içinde şiddete tanık olma ya
da maruz kalma durumu olmadığını belirtmiştir. Araştırmada kullanılan İSKEBE ve alt boyutların puan ortalaması ölçek puan ortalamasının üzerindedir. Ölçek toplam puanı üzerinden kesme puanı kullanılmakta olup
90’ın altında puan alanların şiddete karşı olmadığı, 90 ve üzerinde puan alanların ise şiddete karşı olduğu
belirtilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcıların %18.7’sinin (39 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olmadığı
kalanların ise (170 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, İSKEBE, BYT, KYT
boyut puanları katılımcının sınıfı, annesinin eğitim düzeyi, annesinin çalışma durumu ve aile tipi değişkenleri
açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı,
önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve uygun yaklaşımın her sağlık çalışanı tarafından benimsenmesi gereken bir tutum olduğu önerilmektedir. Bu bağlamda, hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında kadına
yönelik şiddet konusundaki farkındalıklarının arttırılması amacıyla konuya ilişkin eğitimlerin arttırılmalıdır.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kadına yönelik şiddet kavramı, dünya sağlık örgütü tarafından “kadının bedensel bütünlüğüne sırf kadın olduğu için yapılan her türlü fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik müdahaleler sonucunda kadının zarar
görmesi ve toplum içinde ya da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanması şeklinde tanımlanmıştır (Ediz & Altan, 2017; 397-410).
Kadına yönelik şiddet tüm dünyada mücadele gerektiren çok önemli bir sorundur. Şiddete ilişkin tutumlar
şiddetin yaygınlaşması ve devam etmesinde çok etkilidir. Yaygın bir sorun olan aile içinde kadına yönelik
şiddete ilişkin toplumsal tutumların belirlenmesi, kadına yönelik şiddetin nedenlerini anlayabilmek ve bu nedenlere ilişkin çözüm yollarını üretebilmek için önemlidir (Demir, 2017). Hemşireler kadına şiddete yönelik
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en önemli sorumluluğu şiddeti önleme ve şiddete maruz kaldığı zaman neler yapması gerektiği konusunda
bilgilendirmektedir. Özellikle de kadın sağlığı kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelere önemli roller düşmektedir. Hemşireler kadınlara şiddet türleri, şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında eğiterek ve olası çözüm
yolları öğreterek etkili olabilirler. Hemşirelerin, kadına yönelik şiddeti fark etmemeleri ya da kayıtsız kalmaları, bazen yargılayıcı olmaları, mesleki sorumluluk olarak görmemeleri ya da yeterli bilgiye sahip olmamaları
şiddete müdahaleyi engelleyebilmektedir (Beyazpınar, 2010).
Şiddeti önleme, şiddetten korunma ve şiddete erken müdahalede daha etkin bir rol almalıdırlar. Hemşirelerin
aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi, sevk edilmesi, yüksek risk gurubunda olan kadınların desteklenmesi ve bakımında önemli rolleri bulunmaktadır.
Evde,
toplumda
şiddeti önleme ve şiddeti azaltmada “şiddete
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çaba göstermesi önemlidir ( Demir, 2017; Kanbay, 2017; 453-459).
AMAÇ
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Tanımlayıcı tipte kesitsel araştırma bir kamu üniversitesinde lisans düzeyinde sağlık eğitimi gören hemşirelik
öğrencilerini kapsamaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Verilerin Toplanması: Araştırmanın evrenini bir kamu üniversitesinde lisans düzeyinde sağlık eğitimi gören hemşirelik öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur (N=279 öğrenci).
Örneklem seçimine gidilmemiş, katılımcıların tamamına ulaşılmaya çalışılmış ancak araştırmaya katılmaya
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hatalı doldurma gibi sebeplerden dolayı araştırma 209 öğrenci ile tamamlanmıştır (Cevaplılık oranı: %74.9).
Anketin uygulandığı günlerde staj programları kapsamında hastanelerde bulunan ya da o gün devamsızlık
yapan öğrenciler araştırma dışında bırakılmıştır. Araştırma için ilgili kurumdan etik kurul ve kurum izinleri
alınmıştır. Veriler araştırıcılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemine göre ve literatür bilgisine uygun olarak
geliştirilen ve iki kısımdan oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Formun ilk kısmı katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin soruları ikinci kısmını ise Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği (İSKEBE
Tutum ölçeği) oluşturmuştur ve araştırmanın verileri 01 Kasım- 01 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.
Sosyo-demografik ve ailesel özellikler Formu: soru formunda; kişilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin 4 soru, ailesel özelliklere yönelik 12 soru yer almaktadır. Sosyo-demografik özellikler için; cinsiyet, devam
edilen sınıf, yaş ve en uzun süre ile yaşanılan yer sorulmuştur. Ailesel özelliklere yönelik; anne ve babanın
öğrenim durumu, anne ve babanın çalışma durumu, ailenin ekonomik durumu, aile tipi, kardeş sayısı, aile içi
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sorunlarda kimin söz sahibi olduğu, öğrenim-öğretim konularında kimin söz sahibi olduğu, parasal konularda
kimin söz sahibi olduğu, aile içinde şiddete maruz kalma/tanık olma durumu sorgulanmıştır.
Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği (İSKEBE Tutum ölçeği): Yalçın Kanbay tarafından 2016 yılında
geliştirilmiş, iki faktör ve 30 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçeğin, “bedene yönelik
tutumlar” ve “kimliğe yönelik tutumlar” olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır.
a. Bedene Yönelik Tutumlar (BYT)(Cinsel ve fiziksel şiddet): 16 madde (3., 4., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16.,
17., 20., 22., 25., 26., 28. ve 30. maddeler)
b. Kimliğe Yönelik Tutumlar (KYT) (Psikolojik
veMustafa
ekonomikÜNAL
şiddet): 14 madde (1., 2., 5., 6., 7., 11., 13., 18.,
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19., 21., 23., 24., 27. ve 29. maddeler) şeklinde gruplanmaktadır.
Ölçekte 5. ve 24. sorular ters puanlanmaktadır. İki faktörden alınan puanların toplanmasıyla ölçek toplam puan
elde edilmektedir. Ölçekte, ‘1=tamamen katılıyorum’, ‘2=katılıyorum’, ‘3=kararsızım’, ‘4=katılmıyorum’,
‘5=hiç katılmıyorum’ şeklinde beşli cevap seçeneği vardır. Ölçeğin puanlanmasında her soru 1-5 arasında
puanlanmaktadır. Puanların yüksekliği kanda şiddete karşı olduğunu, puanların düşük olması kadına yönelik
şiddete karşı olmadığını göstermektedir. Ölçeğin genelinde ise alınacak en düşük puan 30 en yüksek puan ise
150’dir. Gerekli hesaplamalar yapıldığında, 90 puanın üzerinde alan bireylerin kadına şiddete kaşı olduğu,
90 puanın altında olanların ise kadına şiddete karşı olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Kanbay, ölçeğin
cronbach α değerini birinci faktör için .80; ikinci faktör için .83 ve ölçeğin geneli için .86 olarak belirlemiştir.
Ölçeğin en az ilkokul mezunu, 15-65 yaş arası yaşa sahip bireylerde uygulanabileceği belirtmiştir (Kanbay ve
ark 2017).
Bilgilendirilmiş Onam Formu: Bireyler araştırma kapsamına alınmadan önce etik ilkeler doğrultusunda araştırma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Bilgilendirilmiş onam formu; bireylerin araştırmaya katılıp
katılmama kararı vermekte tümüyle özgür olduklarını, katılmama yönündeki kararlarında ise onlara verilen
Prof. Dr.hizmetin
Kutlukhiçbir
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen
DEMİR istediği andaProf.
Dr. Veysel
BOZKURT
şekilde
olumsuz yönde etkilemeyeceğini,
katılımcıların
araştırmadan
çekilebileDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
ceği, bu kararında daha sonra ki hizmette olumsuzluğa yol açmayacağı, araştırmanın tüm aşamalarında kimliklerinin gizli tutulacağı ancak elde edilen bilgilerin kullanılacağı, araştırmanın bireye ve/veya sağlık kuruluşuna
herhangi bir mali yük getirmeyeceği ve araştırmaya kendi isteği ile katılacağı metinde belirtilmektedir ve
bireyin adını, soyadını, imzasını içermektedir.
Araştırmanın Etik İlkeleri: Araştırmanın yapılabilmesi için Etik Kurul, Dekanlık İzni ve katılımcılardan
sözel onam alınmıştır. Araştırma grubunu oluşturan bireylere araştırmanın amacı ve yöntemi açıklanmıştır.
Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce katılımcı haklarının korunması amacı ile “Özerklik” ilkesi
doğrultusunda katılımcılara araştırmadan çekilebilecekleri belirtilerek “Bilgilendirilmiş Olur Formu” sözlü
olarak sunulmuştur. Araştırma süresince “Gizlilik” ilkesine saygı gösterilmiş, katılımcı kimliğinin ve elde
edilen bilgilerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Araştırmanın verileri öğrencilerin herhangi bir kaygya maruz
kalmamaları adına, derslerine girmeyen bir araştırma görevlisi tarafından toplanmıştır. “İnsan Onuruna Saygı”
ilkesi doğrultusunda katılımcılar düşünce ve uygulamalarından dolayı yargılanmamıştır.

332

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

İstatistiksel Çözümlemeler: Araştırmanın bağımsız değişkenlerini katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, bağımlı değişkenini ise İSKELE toplam ve alt boyut puanları ile kadına yönelik şiddete ilişkin tutumları
oluşturmuştur.
Analizler için SPSS 15 programı kullanılmış, hata kontrolleri ve tablolar program aracılığıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı verilerde sayı ve yüzde dağılımları yapılmış; verilerin analizlerinde chi-suare ve fisher’s exact
test-2-sided testleri, nicel verilerin analizlerinde ise parametrik koşulları taşıma durumunda t testi ve Anowa
testi taşımama durumunda ise Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri yapılmıştır. Ölçek alt grupları ve
nicel veriler arasında korelasyon analizleri yapılmıştır. Tutumu etkileyen faktörleri belirlemek için lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Ortalamalar standart
sapmalarla
birlikte
verilmiş, p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak
Prof. Dr.
Mustafa
ÜNAL
kabul edilmiştir.
Kongre ve Oturum Başkanı
BULGULAR
Öğrencilerin %65.1’i kız ve %34.9’u ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır ve yaş ortalaması 20.53±1.76 yıl
(18-28 yıl) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu (%29.2) 1. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %84.2’si
orta düzeyde ekonomik durumunun olduğunu ve %77.5’i çekirdek aileye sahip olduğunu belirtmiştir (Tablo
1).
Tablo 1. Katılımcıların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (N=209)

Değişken
Cinsiyeti
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Sınıfı
Davetli Konuşmacı

En uzun süre ile yaşanan
yer
Annenin eğitim düzeyi

Sayı

Yüzde

Özellik

(n)

(%)

Kadın

136

65.1

Erkek

73

34.9

61
1.sınıf
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
2.sınıf Davetli Konuşmacı 53

29.2
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
25.4

3.sınıf

52

24.9

4.sınıf

43

20.6

İlçe/köy

78

37.3

İl

89

42.6

Büyükşehir

42

20.1

Okur-yazar değil

98

46.9

İlköğretim mezunu

89

42.6

Ortaöğretim mezunu

19

9.1

Üniversite mezunu

3

1.4

Davetli Konuşmacı
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Okur- yazar değil

24

11.5

İlköğretim mezunu

96

45.9

Ortaöğretim mezunu

70

33.5

Üniversite mezunu

19

9.1

Annenin çalışma
durumu

Evet

8

3.8

Hayır

201

96.2

Babanın çalışma
durumu

Evet
148
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Hayır
61

70.8

Babanın eğitim düzeyi

Ailenin ekonomik
durumu

Aile tipi

Kongre ve Oturum Başkanı

29.2

Düşük

25

12.0

Orta

176

84.2

Yüksek

8

3.8

Çekirdek aile

162

77.5

Geniş aile

47

22.5

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan öğrencilerden aile içi sorunlarda kimin sözünün geçtiği sorusuna %38.3’ü
anne-baba orta cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %70.3’ü ise aile içinde şiddete tanık olma ya da maruz
kalma durumu olmadığını belirtmiştir.
Bu araştırmada Cronbach alfa değerleri İSKEBE’de .961, BYT’de .956, KYT’de .931 dir. Araştırmada kullanılan İSKEBE ve alt boyutların puan ortalaması ölçek puan ortalamasının üzerindedir. Ölçek toplam puanı
üzerinden kesme puanı kullanılmakta olup 90’ın altında puan alanların şiddete karşı olmadığı, 90 ve üzerinde
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof.%18.7’sinin
Dr. Veysel
puan alanların ise şiddete karşı olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcıların
(39BOZKURT
kişi)
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
kadına yönelik şiddete karşı olmadığı kalanların ise (170 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3 te görüldüğü üzere, katılımcıların İSKEBE puan ortalaması 90 puanın üzerinde olup araştırmadaki
katılımcıların kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Bazı Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı (N=209)
Sayı

Yüzde

(n)

(%)

Anne

10

4.8

Baba

60

28.7

Anne-baba ortak

80

38.3

59
Tüm aile bireyleri ortak
Prof.
Dr.
Mustafa
ÜNAL
11
Anne

28.2

Sorular
Aile içi sorunlarda kimin
sözünün geçer?
Ailede eğitim-öğretim
konularında kimin sözünün
geçer?

Ailede parasal konularda kimin
sözünün geçer?
Aile ilişkilerini nasıl
tanımlarsınız?
Aile içinde şiddete tanık
oldunuz mu/maruz kaldınız mı?
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Kongre ve Oturum Başkanı

5.3

Baba

34

16.3

Anne-baba ortak

58

27.8

Tüm aile bireyleri ortak

106

50.7

Anne

11

5.3

Baba

91

43.5

Anne-baba ortak

71

34.0

Tüm aile bireyleri ortak

36

17.2

Kötü

5

2.4

İyi

130

62.2

Çok iyi

74

35.4

Evet

62

29.7

Hayır

147

70.3

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Tablo 4’de görüldüğü üzere bu araştırmada İSKEBE, BYT, KYT boyut puanları katılımcının sınıfı, annesinin
eğitim düzeyi, annesinin çalışma durumu ve aile tipi değişkenleri açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05).
Ancak İSKEBE, BYT, KYT boyut puanlarında şiddete karşı olma açısından kadın olmanın, 3. sınıfta okuyor
olmanın, babanın çalışıyor olmasının, ailenin ekonomik düzeyi orta düzey olarak algılanmasının önemli olduğu ve istatistiksel açıdan fark yarattığı bulunmuştur (p<0.05). İSKEBE ve KYT’de şiddete karşı olma açısından ise; yaşamının çoğunluğunu büyükşehirde geçirmiş olmanın ve babanın üniversite mezunu olmasının
önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). İSKEBE ve BYT’de şiddete karşı olma açısından ise; 22 yaş ve üstünde
olmanın önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05).
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Tablo 3. Katılımcıların İSKEBE Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puan Ortalamaları
Ort±SS

Min

Max

İSKEBE Toplam Puanı

115.65±25.12

52

150

BYT: Bedene Yönelik Tutumlar (Cinsel ve fiziksel şiddet) Alt
boyutu

70.01±12.98

16

80

KYT: Kimliğe Yönelik Tutumlar (Psikolojik ve ekonomik
şiddet) Alt boyutu

46.56±13.33

18

69

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Tablo 4. Katılımcıların Bazı Özelliklerine Göre İSKEBE, BYT, KYT Boyut Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=209)
İSKEBE*

BYT*

KYT*

Değişken

Özellik

n

Mean Rank

Mean Rank

Mean Rank

Yaş

21 yaş altı

149

99.58

98.44

100.23

22 yaş ve üstü

60

118.45

121.30

116.83

.041

.012

.073

Test Değeri
Cinsiyeti

Erkek

136

50.79

59.29

50.43

Kadın

73

134.10

129.54

134.29

.001

.001

.001

86.77a

88.22a

86.01a,b,c

Test Değeri
61

1. sınıf
Sınıfı
2. sınıf
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
3. sınıf
Davetli Konuşmacı

53
104.40
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
52
122.93a

4. sınıf

Davetli Konuşmacı

43

Test Değeri
En uzun süre ile
yaşanan yer

336

110.15a
Veysel
BOZKURT
b
127.15a,bProf. Dr.
115.20
Davetli Konuşmacı

109.92

106.74

113.26c

.015

.007

.034

İlçe/köy

78

90.24a,b

95.44

87.79a,b

İl

89

111.48a

107.61

113.79

Büyükşehir

42

118.67b

117.23

118.33a,b

.020

.139

.006

Test Değeri
Annenin eğitim
düzeyi

101.16b

Okur-yazar değil

98

93.80

98.39

93.48

İlköğretim mezunu

89

113.41

111.27

112.66

Ortaöğretim mezunu

19

120.08

109.00

125.76

Üniversite mezunu

3

125.83

109.50

122.50
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Test Değeri
Babanın eğitim
düzeyi

69.98a,b,c

74.67

72.77a,b,c

İlköğretim mezunu

96

105.89a

106.69

105.94a

Ortaöğretim mezunu

70

111.75b

113.29

108.82b

Üniversite mezunu

19

119.87c

104.26

126.89c

.018

.054

.022

112.38

130.06

104.71

104.00

.280

.721

.232

Evet
Hayır

8
127.63
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
201 104.10

Kongre ve Oturum Başkanı

Evet

148

111.85

111.26

110.82

Hayır

61

86.78

88.21

89.27

Test Değeri
Ailenin
ekonomik
durumu

.006

Test Değeri

.011

.019

Düşük

25

67.44

Orta

176

110.18a

109.93a

110.08a

Yüksek

8

108.44

90.50

116.06b

.004

.018

.002

Test Değeri
Aile tipi (n=205)

.058

24

Test Değeri
Baba çalışıyor
mu?

.515

Okur-yazar değil

Test Değeri
Anne çalışıyor
mu?

.085

a

74.96

a

65.68a,b

Çekirdek aile

159

106.31

104.88

105.97

Geniş aile

46

91.58

96.49

92.72

.138

.391

.182

Prof. Dr.*İki
Kutluk
Kağan
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
Dr. Veysel
BOZKURT
seçenekli
yanıtıSÜMER
olan özellik için Mann
Whitney
U testi, üç
ve daha fazla yanıtı Prof.
olan özellik
için Kruskall
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Wallis testi yapılmıştır.
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Tablo 5. Katılımcıların Yaş ve İSKEBE, BYT, KYT Boyut Puanları Arasındaki İlişki* (N=209)

Yaş
İSKEBE
BYT

Yaş

İSKEBE

BYT

KYT

Rho

1

.084

.077

.087

p

-

.228

.267

.209

Rho

.084

1

.917**

.927

p

.228

-

.001

.001

Rho
p

KYT

.077
.917**
1
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
.267 ve Oturum
.001 Başkanı
Kongre

.721**
.001

Rho

.087

.927

.721**

1

p

.209

.001

.001

-

*Spearman korelasyon analizi yapılmıştır.

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
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Tablo 6. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Olma Açısından Lojistik Regresyon Analizi
Değişken

p

OR

%95 GA

Yaş (Sayısal)

0.075

0.058

0.322-1.056

Cinsiyet

Kadın

1.00
0.009

Erkek
Sınıf

2
4
En uzun süre ile
yaşanan yer
Baba eğitim
düzeyi

Anne eğitim
düzeyi

Prof. Dr. Kutluk Kağan
AileninSÜMER
ekonomik
Davetli Konuşmacı
durumu

0.001-0.044

1

1
3

0.008

0.002 0.006
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
0.007 0.040

0.000-0.163

0.744

0.078-7.137

Kongre ve Oturum Başkanı

0.796

0.004-0.413

1

İlçe/köy
İl

0.389

2.113

0.385-11.587

Büyükşehir

0.629

0.644

0.108-3.835

1

Okur-yazar değil
İlköğretim mezunu

0.324

0.324

0.422-13.660

Ortaöğretim mezunu

0.134

0.134

0.614-39.163

Üniversite mezunu

0.308

0.308

0.244-87.431

1

Okur-yazar değil
İlköğretim mezunu

0.491

0.619

0.158-2.422

Ortaöğretim mezunu

0.175

0.150

0.010-2.323

189644.0
1.00
Üniversite mezunu
1
Düşük Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Orta
Yüksek

Davetli Konuşmacı

0.000Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

0.490

0.554

0.104-2.964

0.742

2.389

0.013-423.59

Tablo 5’te görüldüğü üzere yaş ile İSKEBE, BYT ve KYT puanları arasında ilişki bulunmamakta, ancak
İSKEBE ile hem BYT hem de KYT puanları arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde ilişki (p<0.05) bulunmaktadır.
Tablo 6 da; birbirinden bağımsız olan değişkenlerin kadına yönelik şiddete karşı olma ya da olmama şeklinde
gruplandırılan bağımlı değişken üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Yapılan bu modelleme için -2log likelihood
değeri 84.445 Nagelkerke R square değeri 0.692, overall percentage değeri %91.9 olarak tespit edilmiştir. Buna
göre odds oranları bakımından sırasıyla; erkek olmanın (0.008 kat), 2. sınıfta olmanın (0.006 kat), 3. sınıfta
olmanın (0.04 kat), etkili olduğu tabloda gösterilen diğer değişkenlerin ise etkili olmadığı tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Öğrencilerin %65.1’i kız ve %34.9’u ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır ve yaş ortalaması 20.53±1.76 yıl
(18-28 yıl) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu (%29.2) 1. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %84.2’si
orta düzeyde ekonomik durumunun olduğunu ve %77.5’i çekirdek aileye sahip olduğunu belirtmiştir.
Bu araştırmada Cronbach alfa değerleri İSKEBE’de .961, BYT’de .956, KYT’de .931 dir. Araştırmada kullanılan İSKEBE ve alt boyutların puan ortalaması ölçek puan ortalamasının üzerindedir. Ölçek toplam puanı
üzerinden kesme puanı kullanılmakta olup 90’ın altında puan alanların şiddete karşı olmadığı, 90 ve üzerinde
puan alanların ise şiddete karşı olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcıların %18.7’sinin (39 kişi)
Prof. Dr.
kadına yönelik şiddete karşı olmadığı kalanların
iseMustafa
(170 kişi)ÜNAL
kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilKongre ve Oturum Başkanı
miştir. Ayrıca, İSKEBE, BYT, KYT boyut puanları katılımcının sınıfı, annesinin eğitim düzeyi, annesinin çalışma durumu ve aile tipi değişkenleri açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05). Ancak İSKEBE, BYT, KYT
boyut puanlarında şiddete karşı olma açısından kadın olmanın, 3. sınıfta okuyor olmanın, babanın çalışıyor
olmasının, ailenin ekonomik düzeyi orta düzey olarak algılanmasının önemli olduğu ve istatistiksel açıdan
fark yarattığı bulunmuştur (p<0.05). İSKEBE ve KYT’de şiddete karşı olma açısından ise; yaşamının çoğunluğunu büyükşehirde geçirmiş olmanın ve babanın üniversite mezunu olmasının önemli olduğu bulunmuştur
(p<0.05). İSKEBE ve BYT’de şiddete karşı olma açısından ise; 22 ya; ve üstünde olmanın önemli olduğu
bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve
uygun yaklaşımın her sağlık çalışanı tarafından benimsenmesi gereken bir tutum olduğu önerilmektedir. Bu
bağlamda, hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalıklarının
arttırılması amacıyla konuya ilişkin eğitimlerin arttırılmalıdır.
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SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE İZLEM FONKSİYONLARININ ANNE BEBEK BAĞLANMASINA
ETKİSİ
Fadime ÜSTÜNER TOP1, Çağla YİĞİTBAŞ2, Pınar CANTÜRK3, Fatma YÜKSEL4
1

2
3

Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD,
Giresun / Türkiye

Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Giresun / Türkiye

GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebe Okulu, Giresun / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum
Başkanı
4
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma
Hastanesi, Sağlık Hizmetleri Müdürü,
Giresun / Türkiye

Öz: Perinatal süreçte güvenli bağlanmanın sağlanması anne ile bebeğin yaşamını fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden sağlıklı bir biçimde sürdürmesi için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı; ebe ve hemşirelerin sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasındaki etkinliğini tespit etmektir. Çalışma;
yarı deneysel tipte olup Türkiye’de bir il merkezinde bulunan Eğitim Araştırma Hastanesinde 01.11.201730.12.2018 tarihleri arasında tüm etik ve resmi izinler alındıktan sonra yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü için
power analizi sonrasında araştırmaya deney grubu 45, kontrol grubu 45 kişi olacak şekilde 90 kişi dâhil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik, sağlık ve gebelik öyküleri bağımsız değişken, Prenatal ve Meternal
Bağlanma ölçekleri ise bağımlı değişkendir. Her iki gruba ilk karşılaşmada ön test olarak prenatal bağlanma
ölçeği uygulanmıştır. Sadece deney grubundaki gebelere dört kez perinatal sürece ilişkin olan eğitim sağlık
personeli tarafından verilmiştir. Doğumdan bir ay sonra her iki gruba son test olarak maternal bağlanma ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı, karşılaştırıcı, ilişki arayıcı analizler yapılmış
Prof. Dr.veKutluk
Kağan SÜMER
Prof.Bu
Dr.
Gülsenprenatal
DEMİRbağlanma ölçeğiProf.
Veysel BOZKURT
p<0.05 anlamlılık
düzeyi kabul edilmiştir.
çalışmada
puanDr.
ortalamasının
hem
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
deney hem de kontrol grubunda yüksek olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Maternal bağlanma ölçeği puan ortalaması ise her iki grupta ölçek puan ortalamasının üzerindedir ancak sağlık
danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının uygulandığı grubun puanı diğer grubunkinden anlamlı derecede daha
yüksektir (p<0.05).Sonuç: Çalışmada sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasında oldukça önemli düzeyde katkı sağladığını tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Danışmanlığı, İzlem, Prenatal Bağlanma, Maternal Bağlanma

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Gebelik, kadın için önemli biyolojik değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar, karmaşık sosyolojik, psikolojik, gelişimsel kriz olarak tanımlanabilecek bir süreçtir. Gebeliğe adaptasyon sağlanması; ana-
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tomik, fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmalar sonucunda gerçekleşmektedir (Taşkın L, 2011). Bu dönemde
kadının gebeliğine ve gelecekteki annelik rolüne uyum sağlaması oldukça önemlidir. Bu sürecin anne ve bebek
için sağlıklı olması için bağlanma önemli bir unsurdur. Bağlanma çift yönlü bir süreç olup, hem bebeğin anneye bağlanması (attachment), hem de annenin çocuğuna yönelik duygusal bağı (bonding) bağlanma sözcüğüyle
karşılanmaktadır. Anne-bebek bağlanma süreci gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde aşamalar halinde
gelişmektedir. Prenatal bağlanma anne ve doğmamış bebeği arasında gelişen ilişki olarak ifade edilmektedir.
Maternal bağlanma, çocuğun sağlıklı büyüme-gelişimi için önemli öğelerden biri olup, zaman içinde gelişen
özel eşsiz bir ilişkidir. Bu ilişki çocuğun fiziksel, psikolojik ve entelektüel gelişimini şekillendirmekte ve yaşam boyunca etkinliğini sürdürmektedir (Sıddıqui and Hagglöf 2000, Tilokskulchai et all 2002, DellaVedova
Prof.
Dr. hizmetlerinden
Mustafa ÜNAL
et all, 2008, Elkin 2015). Anne ve bebekler
sağlık
öncelikli ve özellikli yararlanması gereken
Kongre ve Oturum Başkanı
risk grubundadır. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemdeki sağlık bakımı annelerin fizyolojik, psikolojik ve
sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını kapsar. Bu anlamda geliştirilen hizmetlerden biride sağlık kurumlarında gebe okullarının oluşturulmasıdır. Gebe okulları eğitimlerinde anne, baba ve bebeğin olumlu gebelik ve
doğum deneyimi edinmelerini konusunda bilgi ve beceri kazandırmak, sürecin sağlıklı devamlılığını desteklemek yer almaktadır. Bu süreçte güvenli bağlanmanın sağlanamaması halinde annenin-bebeğin yaşamını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir biçimde sürdürmesi mümkün olamamaktadır. Anne-fetüs bağlanma
düzeyini tespit etmek önemli olup, sorunlu durumlarda eğitim ve motivasyonun etkili olacağı düşünülmektedir
(Shieh et all 2001, Mercer 2006, Link 2016, Malm et all, 2016).
AMAÇ: Bu çalışma, ebe ve hemşirelerin sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasındaki etkinliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Yarı deneysel tipte olan çalışma Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Giresun İl Merkezi’nde
01.11.2017-30.12.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü için power analiz yapılmış gruplara
kişi olmak
toplamda 86 kişinin
seçilmesine
karar
verilmiştir (n=86). Kayıplar
olabileceği
düşüProf. Dr.43’er
Kutluk
Kağanüzere
SÜMER
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
nülerek 90 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. 20 ve 30 hft arasındaki gebelerin araştırma kapsamına alınmaları
planlanmış olup, literatür bilgisinin 20. haftadan önce prenatal bağlanmayı zayıf düzeyde olarak belirtmesi,
30. haftadan büyük olanların ise 3. görüşmelerinin term döneme yaklaşması bu dönemde de tokophobia olasılığının karıştırıcı faktör olması nedeniyle araştırma tasarımının dışında tutulmasına karar verilmiştir. Bu araştırmada veri toplama araçları olarak; Bireysel Bilgi Formu, Prenatal Bağlanma Ölçeği ve Maternal Bağlanma
Ölçeği kullanılmıştır.
Prenatal Bağlanma Ölçeği (PBÖ): Ölçek Muller tarafından 1993’te geliştirilmiş olup, Yılmaz ve Beji tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (Yılmaz ve Beji 2013). The instrument is based on principles of attachment
theory, and was designed to measure, from the woman’s perspective, the affectionate relationship that develops
between a woman and her unborn baby (Malm et all, 2016).Ölçek dörtlü likert tipindedir ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten en az 21, en fazla 84 puan alınmaktadır. Elde edilen puanın yüksek olması prenatal bağlanmanın yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada PBÖ Cronbach alfa değeri .863 olarak tespit edilmiştir.
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Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ): Mary E. Muller tarafından geliştirilen ölçek, Kavlak ve Şirin’in tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (Kavlak ve Şirin 2009). Bu ölçek annelerin kendinin uyguladığı bir ölçektir.
Ölçek dörtlü likert tipte, 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten en az 26, en fazla 104 puan alınabilmekte ve
yüksek puan maternal bağlanmanın yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada MBÖ Cronbach alfa katsayısı .909 olarak tespit edilmiştir.
Doğum ve Çocuk hastalıklarına yönelik hizmet sunan bir araştırma hastanesinin gebe okulunun çalışanı olan
ebe tarafından deney grubundaki katılımcılar dört hafta süreyle eğitime alınmıştır. Kontrol grubundaki katılımcılar aynı hastanenin doğum polikliniklerine gelen gebe okulu eğitimlerine katılmayan gebelerden tespit
edilmiştir. Çalışmaya katılanların, verileriProf.
toplayanların
ve veriÜNAL
girişini sağlayanların kimin hangi grupta olduDr. Mustafa
ğunu bilmemesi sağlanmıştır. Deney grubuna
kurumun
dört oturum
olarak planlanan gebe okulu eğitimlerinde
Kongre
ve Oturum
Başkanı
gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte anne bebek sağlığı kapsamındaki uygulamaları olan eğitimler (gebelik
ve sağlık, doğumun fizyolojisi ve doğum dalgaları ile baş etme teknikleri, pilates egzersizleri, doğum çantası
hazırlama, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri, yeni doğan bebek bakımı ve yeni doğanda karşılaşılan sorunlar, lohusalık bakımı ve aile planlaması yöntemleri eğitimleri ve doğumhane salonunun önceden
görülmesi şeklindeki etkinlikler) verilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların verileri
1. Aşamada Bireysel Bilgi Formu ve Prenatal Bağlanma Ölçeği ile toplanmıştır. 2. Aşama için ise katılımcılar
takip edilmiş doğum yaptıktan bir ay sonra kadınlarla yüz yüze görüşülerek Maternal Bağlanma Ölçeği uygulanmıştır.
Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilerek hata kontrolleri, tabloları ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde yüzde, ortalama, değişkenlerin özelliğine göre
kategorik veriler için ki-kare testi, ölçümsel veriler için ise grupların bağımlılık ya da bağımsızlık durumlarına
göre Paired ya da nonpaired testler kullanılmıştır. Ortalamalar (Ort.) standart sapma (SS) ile birlikte verilmiş
(Ort.±SS), p<0.05 istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Etik KuProf. Dr.rulKutluk
Kağan SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİR ilkeleri kapsamında
Prof. Dr.
Veysel BOZKURT
onayı (2017/06/3)
ve kurum izni alınmıştır.
Helsinki
deklerasyonu
katılımcılara
yazılı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
olarak bilgilendirilmiş onam formu verilmiş ve sözel onamları alınmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların yaş ortalaması 28.81±5.03’tür (min:20, max:41). Evlilik süresi ortalaması ise yıl olarak
5.54±4.60’tır (min:1, max:20). Tablo 1’de görüldüğü üzere gruplar arasında sosyo demografik özellikler arasında fark yoktur. Katılımcılar arasında sigara kullananların oranı %8.9’dur. Bu çalışmada katılımcının kullandığı sigara sayısının ortalaması 7.13±3.79 tanedir (min:2, max:12). Gebe kalabilmek için tedavi alanların oranı
%5.6’dır. Katılımcıdan ailesi ve eşi ile ilişkisine 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında puan vermesi istenmiştir.
Aile ile ilişkisi için verilen puanın ortalaması 8.80±1.66 (min:5, max: 10); eş için ise 9.33±1.23’tür (min:3,
max:10). Deney grubunun %63’ünün, kontrol grubunun ise %37’sinin gebelik süreci normal vajinal yolla doğum eylemi ile sonlanmış, gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
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Ön test olarak uygulanan PBÖ puan ortalaması hem deney hem de kontrol grubunda yüksek ortalamaya sahiptir. Yapılan karşılaştırmada ise her iki grup arasında fark olmadığı görülmüştür (p>0.05). Son test olarak
uygulanan MBÖ puan ortalaması da her iki grupta yüksektir ve gruplar arasında fark bulunmaktadır (p<0.05).
Deney grubunun puan ortalaması kontrol grubununkinden yüksektir (Tablo 2).
Bu çalışmada bazı sosyo-demografik özellikler ile PBÖ ve MBÖ arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Sosyodemografik özelliklerden hiç birinin hem PBÖ hem de MBÖ puanı açısından farklılık oluşturmadığı görülmüştür (p>0.05). Çekirdek aileye sahip olanlarda, çalışmayanlarda, gebeliğini isteyenlerde, daha önce düşük
ve ölü doğum yapmamış olanlarda, sigara kullanmayanlarda, gebelik oluşumu için herhangi bir tedavi almayanlarda, önceki çocuğu erkek olanlardaProf.
ve herhangi
bir kronik
hastalığı olmayanlarda PBÖ puan ortalaması
Dr. Mustafa
ÜNAL
daha yüksektir (p>0.05) (Tablo 3).
Kongre ve Oturum Başkanı
Tablo 1. Katılımcıların Gruplarına Göre Bazı Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=90)
Deney Grubu

Kontrol Grubu

Bazı Tanımlayıcı Özellikler

Sayı (%*)

Sayı (%*)

Yaş Aralığı

20-28 yıl

20 (47.6)

22 (52.4)

28.81±5.03

29-35 yıl

20 (52.6)

18 (47.4)

36 yıl ve üstü

5 (50.0)

5 (50.0)

Çekirdek

41 (53.2)

36 (46.8)

Geniş

4 (30.8)

9 (69.2)

Okuryazar, okul bitirmemiş

1 (50.0)

1 (50.0)

İlkokul mezunu

3 (33.3)

6 (66.7)

Aile Tipi

Eğitim düzeyi

11 (42.3)
Ortaokul mezunu
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMERLise mezunuProf. Dr. Gülsen DEMİR
11 (57.9)
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

19 (55.9)

15 (44.1)

Kendisinin çalışma
durumu

Çalışıyor

11 (55.0)

9 (45.0)

Çalışmıyor

34 (48.6)

36 (51.4)

Eşinin çalışma
durumu

Çalışıyor

45 (51.1)

43 (48.9)

Çalışmıyor

0 (0.0)

2 (100.0)

Gelir düzeyi algısı

Gelir fazla

1 (100.0)

0 (0.0)

Gider fazla

14 (53.8)

12 (46.2)

Gelir gider eşit

30 (47.6)

33 (52.4)

Evet

3 (37.5)

5 (62.5)

Hayır

42 (51.2)

40 (48.8)
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p=0.634

15 (57.7)
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8 (42.1)

Üniversite mezunu

Sigara kullanma
durumu

Test
Değeri

Davetli Konuşmacı

p=0.612
p=0.153

p=0.523
p=0.459
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Kronik hastalığa sahip
olma

Evet

2 (50.0)

2 (50.0)

Hayır

43 (50.0)

43 (50.0)

Eş ile akrabalığa sahip
olma

Akraba

0 (0.0)

3 (100.0)

Akraba değil

45 (51.7)

42 (48.3)

Düşük yapma durumu

Yaptı

10 (43.5)

13 (56.5)

Yapmadı

35 (52.2)

32 (47.8)

0 (0.0)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
45 (51.1)

2 (100.0)

Ölü doğum yapma
durumu

Yaptı

Gebeliğin istenme
durumu

İstenen gebelik

43 (50.6)

42 (49.4)

İstenmeyen gebelik

1 (33.3)

2 (66.7)

Karışık duygulara sahip

1 (50.0)

1 (50.0)

Gebelik için tedavi
alma durumu

Evet

2 (40.0)

3 (60.0)

Hayır

43 (50.6)

42 (49.4)

Şiddet görme durumu

Evet

2 (66.7)

1 (33.3)

Hayır

43 (49.4)

44 (50.6)

Son 1 ayda şiddet
görme durumu

Evet

0 (0.0)

1 (100.0)

Hayır

45 (50.6)

44 (49.4)

Bu doğumun şekli

Normal vajinal yolladoğum

29 (63.0)

17 (37.0)

Sezeryan ile doğum

16 (36.4)

28 (63.6)

Kız

20 (47.6)

22 (52.4)

Bu bebeğin cinsiyeti

Yapmadı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMERErkek
Davetli Konuşmacı

Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
25 (52.1)
Davetli Konuşmacı

p=1.00
p=0.078
p=0.468
p=0.153

43 (48.9)
p=0.842
p=0.645
p=0.557
p=0.315
p=0.011
p=0.673

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
23 (47.9)
Davetli Konuşmacı

*Satır yüzdesi alınmıştır.
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Tablo 2. Katılımcıların Gruplarına Göre PBÖ ve MBÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı (N=90)
Grup

ÖN TEST (PBÖ)

SON TEST (MBÖ)

Ort±SS

Ort±SS

Deney

65.53±7.47

98.02±4.72

Kontrol

63.00±11.72

85.37±5.81

Test Değeri

t=1.22 p=0.22

t=-11.32 p=0.001

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Tablo 3. Katılımcıların Bazı Sosyo-Demografik
Özelliklerinin
PBÖ ve MBÖ Puan Ortalamalarına
Kongre ve Oturum
Başkanı
Göre Dağılımları (N=90)
PBÖ

Test
Değeri

MBÖ

Test
Değeri

Bazı Sosyo-Demografik Özellikler

n

Ort±SS

Yaş Aralığı

20-28 yıl

42

65.40±8.87

28.81±5.03

29-35 yıl

38

63.00±11.04

F=0.58

92.57±7.83

F=0.38

36 yıl ve üstü

10

64.30±9.35

p=0.55

91.50±11.02

p=0.68

Evlilik süresi

1-5 yıl arası

55

65.36±9.22

5.54±4.60

6-10 yıl arası

24

63.50±9.42

F=1.24

89.33±7.91

F=2.53

11 yıl ve üstü

11

60.45±13.30

p=0.29

89.18±10.13

p=0.08

Çekirdek

77

64.57±9.51

t=0.71

92.18±8.24

t=1.35

Geniş

13

62.46±11.93

p=0.47

88.84±8.07

p=0.17

Aile Tipi

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Okuryazar
Davetli Konuşmacı

En son bitirdiği
okul

90.95±8.03

93.23±7.77

Prof.
DEMİR
58.00±12.72
2 Dr. Gülsen
Davetli Konuşmacı

Ort±SS

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
88.00±15.55
Davetli Konuşmacı

9

65.77±11.56

F=1.27

87.88±6.97

F=1.07

Lise

26

61.23±10.16

p=0.28

90.53±7.66

p=0.37

Üniversite

19

64.63±10.46

92.84±7.90

34

66.35±8.47

93.17±8.78

İlkokul Ortaokul

Kendisinin çalışma
durumu

Çalışıyor

20

65.65±8.83

t=0.71

93.35±7.94

t=1.01

Çalışmıyor

70

63.87±10.15

p=0.48

91.22±8.33

p=0.31

Eşinin çalışma
durumu

Çalışıyor

88

64.10±9.84

t=-1.05

91.86±8.26

t=1.25

Çalışmıyor

2

71.50±10.60

p=0.29

84.50±3.53

p=0.21
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Gelir düzeyi algısı

Gebeliğin istenme
durumu
Daha önce düşük
yapma

104.00±-

Gelir fazla

1

65.00±-

Gider fazla

26

67.26±8.89

F1.74

92.30±7.37

F=1.28

Gelir gider eşit

63

63.01±10.10

p=0.18

91.25±8.55

p=0.28

Evet

85

64.52±9.79

Hayır

3

63.33±12.34

F=1.02

88.66±10.06

F=0.23

Kararsız

2

54.50±9.19

p=0.36

90.50±7.77

p=0.79

Evet

23

62.43±11.88

t=-1.03

90.60±10.15

t=-0.73

92.07±7.55

p=0.53

Hayır

Daha önce ölü
doğum yapma

Evet

Sigara kullanma

91.83±0.89

Prof.
ÜNALp=0.30
67Dr. Mustafa
64.89±9.07

Kongre ve Oturum Başkanı

2

60.50±13.43

t=-0.54

85.50±2.12

t=-1.07

Hayır

88

64.35±9.84

p=0.58

91.84±8.29

p=0.28

Evet

8

58.25±11.65

t=-1.83

91.25±7.94

t=-0.16

Hayır

82

64.85±9.54

p=0.07

91.74±8.33

p=0.87

Gebe kalabilmek
için tedavi olma

Evet

5

61.80±8.82

t=-0.57

88.60±5.20

t=-0.86

Hayır

85

64.41±9.96

p=0.56

91.28±8.07

p=0.53

Bu doğumun şekli*

ND

46

64.10±9.48

t=-0.15

93.69±8.25

t=2.40

CS

44

64.43±10.33

p=0.87

89.61±7.81

p=0.01

Bu bebeğin
cinsiyeti

Kız

42

63.90±11.23

t=-0.32

90.85±8.54

t=-0.90

Erkek

48

64.58±8.58

p=0.74

92.43±8.01

p=0.36

Kronik hastalığa
sahip olma

Evet

4

62.25±6.65

t=-0.41

97.00±5.77

t=1.31

Hayır

86

64.36±9.99

p=0.67

91.45±8.29

p=0.19

Prof. Dr. Kutluk
Kağan
SÜMER
Son 1 ayda
şiddete
Evet
Davetli
Konuşmacı
görme
Hayır

Prof.
1 Dr. Gülsen
52.00±- DEMİRt=-1.25
Davetli Konuşmacı

89

64.40±9.82

p=0.21

Prof. Dr. Veysel
91.00±t=-0.08BOZKURT
Davetli Konuşmacı

91.70±8.30

p=0.93

*ND: Normal Vajinal yolla doğum, CS: Sezeryan ile doğum.
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Tablo 4. Katılımcıların PBÖ, MBÖ ve Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki (N=90)*
Yaş

Evlilik
Süresi

Gebelik
Haftası

PBÖ

MBÖ

Rho

1

0.63**

-0.08

-0.06

0.01

p

-

0.001

0.42

0.54

0.88

Evlilik
süresi

Rho

0.63**

1

0.01

-0.17

-0.21*

p

0.001

0.09

0.04

Gebelik
haftası

Rho

-0.08

0.05

-0.05

p

0.42

PBÖ

Rho

Yaş

MBÖ

0.89
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
0.01
1

Kongre ve Oturum Başkanı

0.89

-

0.60

0.62

-0.06

-0.17

0.05

1

0.02

p

0.54

0.09

0.60

-

0.80

Rho

-0.06

-0.21*

-0.05

-0.05

1

p

0.54

0.04

0.62

0.62

-

*Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.
Tablo 4’de görüldüğü üzere yaş arttıkça evliliğin süresi de artmaktadır ve evlilik süresi az olanlarda MBÖ
puanı artmaktadır (p<0.05)
SONUÇ
Hem deney hem kontrol grubunda prenatal bağlanma ölçeği puan ortalaması yüksektir. Ancak maternal bağölçeği
puan ortalaması
derecede
yüksek olup bu durumda
danışmanlığı
Prof. Dr.lanma
Kutluk
Kağan
SÜMER deney grubunda
Prof. anlamlı
Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. sağlık
Dr. Veysel
BOZKURT
ve izlemKonuşmacı
fonksiyonlarının anne bebek bağlanmasında
geliştirici ve kuvvetlendirici güç olan
sağlıkKonuşmacı
çalışanlarıDavetli
Davetli Konuşmacı
Davetli
nın etkililiği olarak değerlendirilmiştir.
Prenatal ve maternal bağlanma puan ortalamalarının anlamlı farklılık oluşturmamasına rağmen evlilik süresi
beş yıl ve daha az olanlarda, çekirdek aile tipinde olanlarda, üniversite düzeyinde eğitime sahip olanlarda,
ücretli geliri olan bir işe sahip olanlarda, isteyerek gebe kalanlarda, daha önce hem düşük hem de ölü doğum
yapmayanlarda, sigara kullanmayanlarda, gebe kalabilmek için tedavi görmeyenlerde, bebeği erkek olanlarda,
son bir ayda herhangi bir şiddet görmeyenlerde daha yüksek olması dikkat çekicidir.
Bu araştırmada doğumun şeklinin bağlanma açısından fark yaratan değişken olduğu tespit edilmiştir. Doğumu
sezeryan ile sonlananlarda prenatal bağlanma, normal vajinal yolla sonlananlarda ise maternal bağlanma puanı
anlamlı farklılık oluşturacak şekilde daha yüksektir. Perinatal süreçte ebe ve hemşireler anne-bebek bağlılığını
olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri konusunda dikkatli olmalı, gebelik ve doğum sonu döneme yönelik
eğitimlerle kadınları desteklemeli, gerekli önlemleri zamanında alarak bu sürecin anne ve bebek için en güzel
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şekilde geçmesini sağlamalıdırlar. Bunun için de, bu risk faktörlerini engellemeye yönelik kanıta dayalı araştırmaların planlanması önerilebilir.
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KADINLARIN KABUSU: ÜRİNER İNKONTİNANS
Beliz YEKELER KAHRAMAN1, Ayşe ELKOCA2, Nurhan DEĞİRMENCİ BİNGÖL3
Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane / Türkiye

1-2-3

Öz: “Her türlü idrar kaçırma” olarak tanımlanan Üriner İnkontinans’ın kadınlarda görülme sıklığı erkeklere
göre daha fazladır. İnkontinansın prevalansı yaşla birlikte artmasına rağmen genç yaşlarda da görülmektedir.
Etkilenen hastalarda bireysel ya da toplumsal olarak sosyal, hijyenik ve fiziksel pek çok soruna yol açabilen,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen
Gebelik, obezite, fekal inkontinans, kabızlık,
Kongrebir
veproblemdir.
Oturum Başkanı
pelvik organ prolapsusu, uzun süreli ağır egzersiz yapılması, hiperglisemi, histerektomi, vajinal doğum ve oral
östrojen kullanımı üriner inkontinansın patogenezinde rol oynayan risk faktörleridir. Devamlı ıslaklık ve irritasyona bağlı rahatsızlık kadınlarda özgüven sorunu, yüksek anksiyete düzeyi, sosyal izolasyon ve depresyona
yatkınlık gibi emosyonel problemlere neden olmaktadır. Seksüel yaşamları, günlük iş ve ev içi aktiviteleri etkilenen hastalar, sosyal ve fiziksel aktivitelerini azaltmakta, sıvı alımlarını kısıtlamaktadırlar. Kadın sağlığının
gelişimine üriner inkontinansın erken dönemde saptanması ve bu konuda danışmanlık yapılması önemli katkı
sağlayacaktır. Bu kapsamda inkontinans problemi olan kadınların tedavisinde bulunmak ve gerilemesini sağlamak hemşirelerin temel görevleri arasındadır. Üriner inkontinans tedavisi hastalığın ciddiyetine göre programlanarak, semptomları gidermeye yönelik farmakolojik ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri uygulanır. Tedavi
seçenekleri arasında başlangıç tedavisi de denilen içinde hastanın sigarayı bırakması, kilo vermesi, kafein
kısıtlaması ve konstipasyonun önlenmesi adımlarından oluşan davranış tedavisi, mesane eğitimi ve pelvik
taban kas egzersizi oldukça önemlidir. Bu derleme; üriner inkontinansın patogenezini, risk faktörlerini, tedavi
seçeneklerini güncel araştırmalar ışığında açıklamak ve hemşirelerin hastalığın önlenmesi ve tedavisinde ki
rollerini incelemek amacıyla yazılmıştır.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Gülsen
DEMİR
Üriner İnkontinans, Prof.
KadınDr.
Sağlığı,
Kontinans
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Üriner inkontinans (Üİ) kadınların %4.5-53’ünü, erkeklerin %1.6-24’ünü etkileyen, üretra yoluyla istemsiz
idrar kaçırma olayıdır (Yalçın, 2009, Sf: 295) Yaş ile görülme sıklığı artan üriner inkontinans toplumda birçok
kadını etkilemesine rağmen bu kadınların tedavi olmak yerine semptomları tolere etme yönünde oldukları
bilinmemektedir. ABD’de genç kadınlarda %25, orta yaş ve postmenopozal dönemlerde %44-57, ileri yaşlarda ise %75 sıklıkta görülmektedir (Boyington, 2007). Ülkemizde yapılan çalışmalarda; 20 yaş ve üzeri
500 kadında %41.4’ünde üriner inkontinans bulunmuştur. Bunların %35.7’si stres inkontinansı, %15.5’i urge
inkontinans, %48.8’i miks tipe inkontinanstır (Ünsal, 2013). 35 yaş ve üzeri kadınlarda yapılan çalışmada ise
201 kadından %42.8’inde üriner inkontinans, %43’de ise urge inkontinans tipi bulunmuştur (Öztürk, 2012).
Etkilenen kişilerde bireysel ya da toplumsal olarak sosyal, hijyenik ve fiziksel pek çok soruna yol açabilen,
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yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir problemdir. Bu derleme; üriner inkontinansın patogenezini,
risk faktörlerini, tedavi seçeneklerini güncel araştırmalar ışığında açıklamak ve hemşirelerin hastalığın önlenmesi ve tedavisinde ki rollerini incelemek amacıyla yazılmıştır.
ANATOMİ ve FİZYOLOJİ
Kontinans mesane, üretra ve pelvik tabanın normal, anatomik ve nörofizyolojik fonksiyonlarının kompleks
mekanizması sayesinde gerçekleşir. Mesane ve üretra dan oluşan alt üriner sistemin iki görevi vardır; idrarı
düşük basınçta depolamak ve düzenli olarak idrarı dışarı atmaktır. Parasempatik, sempatik ve somatik sinir
sistemini içeren üç periferik sinir tarafından innerve edilen alt üriner sisteminde hem afferent hemde efferent
Dr. Mustafa
ÜNAL spinalis olarak iki bölümden köken alır
aksonlar vardır (Yalçın, 2009, Sf: 21-26).Prof.
İnnervasyon
beyin medulla
Kongre ve Oturum Başkanı
ve sempatik yollar T10-L2, parasempatik yollar S2-S4 ile sağlanmaktadır. Mesane sempatik sinir sisteminden
gelen uyarılar ile dolma fazında bir depo, parasempatik sinir sisteminden gelen uyarılar ile de boşaltma fazında
bir pompa gibi çalışır. İdrar depolanması esnasında mesane kası (detrusor) gevşek olmalı, sfinkter kasılmış
olmalı ve idrar düşük basınçla depolanmalıdır. Boşaltım sırasında ise; mesane kası kasılarak mesane içi basınç
artar ve mesane çıkışındaki sfinkter gevşeyerek idrarın dışarı çıkışı sağlanır. İnkontinans durumunda mesane
ile sfinkter uyum içinde çalışamaz. Mesane kasılırken uygunsuz şekilde sfinkter de kasılır ve taşma şeklinde
idrar kaçırma şikayetleri görülür yada sakral işeme merkezi yaralanma nedeni ile fonksiyonunu kaybeder, detrusor kasılamaz ve idrar mesanede birikir (1).
Kontinansın gerçekleşmesi için ayrıca tuvaleti kullanabilme ve giyinip soyunabilmek için yeterli mobilite
ve el becerisi, tuvalet ihtiyacının farkına varıp tuvaleti bulabilmek için yeterli kognitif fonksiyon, çevresel
ve iyatrojenik engellerin olmaması ve kuru kalmaya yönelik motivasyon gereklidir. Kadınlarda menapozla
azalan östrojen, vajinal atrofiye ve üretra çevresindeki destek dokuların azalmasına böylece pelvik kaslarda
zayıflamasına yol açarak inkontinansa yatkınlık sağlar. Yaşlanma ile birlikte mesane kapasitesinin azalması,
rezidü idrar miktarı artışı ve istemsiz mesane kontraksiyonlarının oluşması da üriner inkontinansa eğilim ya(Varlı,Kağan
2008). SÜMER
Prof. Dr.ratır
Kutluk
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

ÜRİNER İNKONTİNANS TİPLERİ

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Doğru teşhis ve uygun tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesi için üriner inkontinans iki gruba ayrılır
Geçiçi İnkontinans: Geri dönüşümlü patolojiler kaynaklı olup problem ortadan kaldırıldığı zaman inkontinans tedavisinin yapılabildiği tiplerdir. Toplumda yaşayan rüner inkontinans hastalarının %33’ü, hastanede
veya bakımevlerinde kalanların yarısından fazlasında geçici inkontinans görülmektedir. Geçici inkontinansa
neden olan faktörler; deliryum, idrar yolu enfeksiyonları, atrofik vajinit, ilaçlar, psikolojik nedenler, fazla sıvı
alımı, immobilite, fekal impakt’tır. Eğer bu faktörler tedavi edilmezse kalıcı kronik inkontinansa dönüşeceği
için bu rahatsızlıkların giderilmesi önemlidir (Varlı, 2009; Yavuz, 2008).
Kalıcı İnkontinans: Geçici inkontinans nedenleri giderildiği halde inkontinans devam ediyorsa kalıcı inkontinans düşünülmelidir. Kalıcı inkontinans tipleri;
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-Stres Üriner İnkontinans: Karın içi basınçı arttıran öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi hareketler sırasında
oluşur. Mesane basıncı üretra basıncını geçtiğinde yani
detrusor kası aktivite artışı olmaksızın intravezikal basıncı üretra basıncını geçmesi nedeni ile görülür. Ayrıca
karın içi basınç artarak üretrayı vajen ön duvarında sıkıştırarak üretranın yeterli derecede sıkışmasını engellediği içinde stres üriner inkontinans (SUİ) görülür (Yalçın, 2009, Sf: 267-272; Turkay, 2013). SUİ Türkiye’de
kadınların %16.1-25.8’ini etkilemektedir. Başlangıç sıklığı 35 yaş olmakla birlikte elli yaştan önce stres inkontinans sık görülürken, 50 yaş sonrası urge ve miks tip artmaktadır (Öztürk, 2012).
-Urge Üriner İnkontinans: Acil idrar boşaltma ihtiyacı duyulması ile birlikte veya boşaltma duyumunu heProf.İstemsiz
Dr. Mustafa
men takiben idrar kaçırmadır (Onur, 2015).
detrusorÜNAL
kasının kontraksiyonu ve üretelyumun hiperKongre ve Oturum Başkanı
sensitivesi sonucu gerçekleşir. En sık görülen semptom gündüz ve gece idrar yapma sıklığındaki artıştır. İdrar
sıklığının belirlenmesinde idrar yapma günlüğü çok yararlıdır. (Yalçın, 2009, Sf: 254, 276). Yaşam kalitesini
SUİ’ye göre daha çok bozmaktadır.
-Miks Üriner İnkontinans: Artan yaşla birlikte stres ve urge inkontinansın birlikte bulunmasındır. Üriner
inkontinanslı hastaların en az 1/3’ü stres ve urge inkontinansın karışımıdır. Detrusor aşırı aktivitesi ve üretral
sfinkter mobilitesi birlikte gözlenir. (Yalçın, 2009, Sf: 275-282). Türkiye’deki 2010 yılında yapılan bir çalışmada, 15-70 yaş ve üzeri kadınlarda üriner inkontinans oranı %20.5 - %68.8 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada
üriner inkontinans prevalanslarının stres %15 - %42.3, urge %9,8 - %32.3 ve karışık tip %10.3 - %70.1 arasında değiştiği görülmüştür (Zengin, 2010).
ÜRİNER İNKONTİNANSLI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üriner inkontinans sorununa genito-üriner sistemi etkileyen anatomik, patolojik etkenlerin haricinde çeşitli
faktörlerde neden olmaktadır. Yaş, vajinal doğum, obezite, oral östrojen kullanımı önemli risk faktörleri olup;
fizik aktivite, diabetes mellitus, menapoz, histerektomi ve kalıtımın etkisine dair çeşitli araştırmalar mevcuttur.
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düşüktür. Kadınlarda pelvik taban yapılardaki zayıflamalar ve sıklıkla eşlik eden sfinkter yetmezlikleri üriner
inkontinans etyolojisinde önemli bir yer tutar (Chapple, 2012). Çok sayıda ve birbirini etkileyebilen bu faktörler nedeniyle hastalarda kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.
İnkontinansın tipi ve şiddetinin ortaya konması açısından eksiksiz bir anamnez önemlidir. Hastadan alınan
anamnez yardımıyla farklı tipteki Üİ varlığı açıkça ortaya konmalıdır. Hemşire bu aşamda doğru sorular sorarak inkontinansın olası neden ve tiplerinin anlaşılmasında, tanı ve tedavi işlemlerinde önemli rollere sahiptir.
Hastalarda 3-7 günlük doldurulan idrar yapma günlüğü anamnezin yanısıra değerlendirilir. Hastalardan inkontinans epizotlarının sıklığını, ped kullanım sayısını, sıvı alım miktarını, sıkışma derecesini, üriner inkontinansın derecesini ve hangi durumlarda idrar kaçırdıklarını kaydetmeleri istenir.
Hastanın ıkınma ya da öksürme sırasında üretradan idrar kaçağı gözlenmesine öksürük testi pozitif denir. Test
hastanın mesanesi dolu iken, ancak idrar yapma gereksinimi hissetmeden önce yapılmalıdır. Abdominal muayene, rektal muayene, perineal muayene yapılarak fiziksel bir sorun olup olmadığına bakılır. İdrar tahlili ve
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işeme sonrası rezidü ölçümü değerlendirilir. Bu işlem hasta idrarını boşalttıktan hemen sonra üriner kateter ya
da ultrason ile yapılmaktadır. Genellikle işeme sonrası rezidü miktarı stres üriner inkontinans da 50 ml altındayken, urge inkontinansda 200 ml’in üzerindedir (Onur, 2015; Dökmeci, 2017).
Üriner inkontinansın varlığını ve derecesini gösteren ve hastanın semptomları ile paralel sonuçlar veren, en
objektif testlerden birisi de ped testidir. Hastaya ağırlığı bilinen ped verilerek 500 cc sıvı verilir ve karın içi basıncı arttıran ya da detrusor kontraksiyonlarını uyaran hareketler yapması istenir. Süre sonunda ped de ölçülen
ağırlık, kaçan idrar miktarını gösterir (Onur, 2015). Bunların sonucunda bir ön tanı konularak birinci basamak
(konservatif) tedavi uygulanır.
Prof. Dr. TEDAVİ
Mustafa ÜNAL
ÜRİNER İNKONTİNANSDA KONSERVATİF

Kongre ve Oturum Başkanı

Tedavide ki amaç; üriner inkontinansı olan hastaların kontinansını sağlamaktır. Üriner inkontinanslı hastanın
tedavisinde ilk aşama da bütün kılavuzlar ileri tedavi öncesinde mutlaka konservatif tedavilerin denenmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Hastanın kendisine uygulanacak tedavi yöntemini seçebilmesi için tüm tedavi
seçenekleri ve olası sonuçları anlatılmalıdır. (Dökmeci, 2017; Özcan, 2014). Hayat tarzı değişiklikleri, mesane
eğitimi, pelvik taban kasları eğitimi, pezerler konservatif tedavi yöntemleridir (Onur, 2015).
Hayat tarzı değişiklerin içinde hastanın kilosunu vermesi (Kanıt düzeyi A), aşırı ya da yetersiz sıvı alımının
düzenlenmesi (Kanıt düzeyi C), kafeinli içeceklerden uzak durması, alkol tüketiminin azaltılması (Kanıt düzeyi B), pelvik taban kaslarının aşırı gerilmesine neden olan ağır aktivitelerin kısıtlanması (Kanıt düzey C),
sigaranın bırakılması (Kanıt düzeyi A) ve bağırsak alışkanlığının kazanılması (Kanıt düzeyi C) gibi uygulamalar bulunmaktadır (Kadıoğlu, 2016). Hastanın hayatında yapılan yaşam değişikliklerinin yanında inkontinansı
önlemeye yönelik birtakım yeni davranışlar edinilmesi konservatif tedavilerin hedefidir. Bu tedaviler mesane
kapasitesini arttırmak ya da pelvik taban kaslarını güçlendirerek üriner inkontinansı önlemek amacını taşımaktadırlar (Onur, 2015).
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ve cerrahi müdahalenin aksine, mesane eğitimi kontrendikasyonu olmayan, noninvazif, basit ve oldukça ucuz
bir yöntemdir. Mesane eğitiminde artan sürelerle sadece belirli zamanlarda işeme alışkanlığının kazandırılması
amaçlanır (Demirci, 2009; Onur, 2015). Pelvik taban kaslarını güçlendirme ise; üretral sfinkter fonksiyonunun
iyileştiğini ve bu sayede inkontinansın önlenebildiği belirtilmektedir. Hedeflenen kas grupları levator ani, eksternal anal sfinkter ve çizgili üretral sfinkterdir. En az 3 ay süreyle günde en az 10 defa pelvik taban kasları
güçlü ve hızlı bir şekilde kasılmalıdır.
Sonuç olarak bu yöntemler; üriner inkontinansın azaltılmasında hemşirenin önemli rolü vardır. Davranışsal
tedavilerin uygulanması ve takibi hemşirenin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle tedavilerin etkinliğinin kanıtlanabilmesi için kliniklerde yeterli sayıda hemşire bulunmalıdır. Cerrahi tedavi istemeyen veya bu tedaviye
uygun olmayan hastalar için alternatif olabilir ve hastaların yaşam kalitesini arttırılabilir
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etik, bilimin uygulanmasını, tıp ve sağlık bilimleri alanındaki ahlak anlayışını ifade eder. Klinik etiğin amacı
ise hasta bakımının kalitesini iyileştirmek ve hastaların refahına olan bağlılığını vurgulamaktır. Sağlık bakımındaki teknik gelişmeler nedeniyle sağlık çalışanları, anneler ve yeni doğanlar sık sık belirsiz durumlarla
karşı karşıya kalmaktadır. Amaç: Bu derlemenin amacı anne ve yeni doğan hakları ve etik ikilemler konusunda farkındalık yaratmaktır. Anne ve yeni doğan; küretaj, cinsiyet seçimi, fetüsle ilgili kararları kimin vereceği,
doğum gerçekleşmeden ölen annenin bebeğinin yaşatılıp yaşatılmaması gibi konularda etik ikilemlerle karşı
karşıya kalmaktadır. Bu noktada sadece anneyi dikkate alıp, fetüsü gebe bedeninin bir parçası olarak görmek
kadar, anne ve fetüsü iki ayrı birey olarak görmek de doğru değildir. Burada fetüsü, anne bedeninde varlığını
sürdürdüğü için özgürlüğü anne hakları ile kısıtlanan bir potansiyel birey, gebenin de bedeninde taşıdığı canlının temel haklarına özen gösterme yükümlülüğü olan birey olarak görülmesi gerekir. Anne ve yeni doğan
hakları korunurken (öteki bireylerin yaşamını tehlikeye sokmadığı durumlarda) sır saklama, özen gösterme,
zarar vermeme, yarar sağlama, özerklik, mahremiyete saygı ilkelerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bundan yarım asır evveline kadar etik kararlar için hasta odasının dışına çıkılması gerekmemekte, aile ve sağlık
çalışanının görüşleri yeterli bulunmaktaydı. Günümüzde karar alınırken aile ve hekim görüşünün yanında etik
komiteleri ve hukuk uzmanlarının da devreye girmesi gerekmektedir. Sonuç: Hemşire kadın sağlığı alanında
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bireylerin haklarını aramalarını sağlamak için onları cesaretlendirmelidir. Haklarını koruyamayan bireylerin
savunuculuğunu yapmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Klinik Etik, Anne, Yenidoğan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu derlemenin amacı anne ve yeni doğan hakları ve etik ikilemler konusunda farkındalık yaratmaktır. Yapılan
bu derlemenin içeriğini anne ve yeni doğan hakları ve etik ikilemler konusunda yapılmış güncel literatür bilgileri ve yapılmış araştırmalar yer almıştır. Veri tabanlarından yapılan literatür taraması sonucu oluşturulmuştur.
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ETİK ve TIP ETİĞİ
Kadın sağlığı alanında etik konulardan bahsetmeden önce etik ve tıp etiği kavramlarına değinmekte yarar
bulunmaktadır. Etik insan tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış yönlerden değerlendirilmesidir. Tıp etiği ise; Tıp ya da sağlık alanındaki tutum ve davranışlarımızın iyi ta da kötü yönden değerlendirilmesidir (Vural, 2016).
Klinik etik, bilimin uygulanmasını ve tıp ve sağlık bilimleri alanındaki ahlak anlayışını ifade eder. Klinik etiğin amacı, hasta bakımının kalitesini iyileştirmek ve hastaların refahına olan bağlılığını vurgulamaktır. Kritik
hastalıkların korunmasındaki teknik gelişmeler nedeniyle doktorlar, hastalar ve aileler sık sık belirsiz durumMustafa
ÜNAL
larla karşı karşıya kalmaktadır (Köhler, Prof.
2018).Dr.
İnsanlar
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davranışlara açgözlülükten ideolojiye kadar
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değişen birçok nedenlerle girişmektedirler. Ancak hiç kimse doğru görünen şeyi yapmak adına, yasaları bilmezlikten gelmek ya da var olan siyasal ve yöntemleri geçersiz kılma yetkisine sahip değildir. Karmaşık ve
şaşırtıcı olasılıklar arasında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için, yapılacak etik
testler yararlı olmaktadır. Bu amaçla, belli bir konuda karar vermeden önce aşağıdaki altı soruya yanıt vermelidir (Gönülaçar, 2015).
1. Karmaşık ve şaşırtıcı olasılıklar arasında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için,
yapılacak etik testler yararlı olmaktadır. Bu amaçla, belli bir konuda karar vermeden önce aşağıdaki altı soruya
yanıt vermelidir (Gönülaçar, 2015).
2. Bu doğru mu? Bu soru, doğru ve yanlışın açıkça değerlendirilmesini gerektirir. Bu soruyu yanıtlarken akılda tutulması gereken bir yaklaşım da “başkalarına, sana davranmalarını istediğin gibi davran” ilkesidir. Bu ilke
çerçevesinde verilen kararın ya da yapılması düşünülen eylemlerin doğruluğu tartışılmalıdır.
3. Bu adil mi? Bu sorunun yanıtı, altın kural olarak nitelenen bir başka soruda gizlidir. Aynı durumda siz karşıdakinin yerinde olsaydınız ve bu davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür müydünüz? Eğer bu
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4. Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Bu soru faydacılık kavramına dayalı bir sorudur. Bu yaklaşımın diğer
boyutu “kim kazanacak?” sorusudur. Bunu izleyen soru ise bu kişinin kaybetmeyi mi, kazanmayı mı hak ettiğine karar vermektir.
5. Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat hisseder miydiniz? Eğer bu
sorunun yanıtı “hayır” ise, hemen “niçin ?” sorusu sorulmalıdır. Bu soruya verilecek yanıt, sorunun tanımlanmasına yardım edecektir.
6. Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz? Diğer bir deyişle gerçekleştirilmesi düşünülen eylem ya da davranışlar yakın çevre tarafından öğrenildiğinde eğer rahatsızlık hissedilecekse bu eylem
veya davranışı yeniden gözden geçirmekte yarar vardır.
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7. Olay nasıl kokuyor? Bir karar ya da davranışın sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin sezgiler üzerinde
dikkatle durulmalıdır. Duyarlı insanlar olaylara ilişkin kötü kokuları kolaylıkla fark edebilir. Eğer bu tür bir
kuşku varsa, bunun nedenlerinin ortaya konulmasına çalışılmalıdır (Gönülaçar, 2015).
8. Etik hassasiyete ve etik kurallara uygun hareket etmek tüm sağlık çalışanları için önemlidir. Sağlık ekibinin
önemli bir üyesi olan hemşirelerin mesleki ilke ve uygulamalarını etik atmosfer içinde etik ilkelere uygun bir
şekilde yapması etkin ve kaliteli bir sağlık bakımı sunulabilmesi için oldukça önemlidir (Yılmaz & Yıdırım,
2019).
Hemşireler hastalarla en yüksek temasa sahip olduklarından ve sağlık ekibinin diğer üyelerine kıyasla daha
Prof. Dr. Mustafa
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toplumunÜNAL
kültürüne ve dine uyan etik kodlar, hemşireler
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tarafından sağlanan bakımın kalitesini arttırmada etkili bir yol olacaktır. Hemşireler hastalarla doğrudan temas
halinde oldukları için mesleki uygulamalarda etik ilkelere uymaları gerekmektedir. Mesleki etik, yalnızca
hastaların hemşirelere güvenini kazandırmakla kalmaz aynı zamanda mesleki memnuniyet, motivasyon ve
yetkinlik hissi dahil olmak üzere hemşirelerde olumlu psikolojik değişiklikler yaratır. Etik kurallar, hemşirelere karar vermeleri gerektiğinde ve ahlaki zorluklarla karşılaştıklarında kendilerine yardımcı olacak kılavuzlar
sağlar (Momennasab, Koshkaki, Torabizadeh, & Tabei, 2015).
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve ETİK
Perinatal alanda anne ve fetüs yeni doğanın iç içe geçmesi, büyüyen ve ancak yine de sınırlı kalan doğum öncesi tanı araçları ve prognostik bilgilerin yanı sıra beklenmedik ve olumlu sonuçlara izin veren sürekli değişen
teknoloji açısından benzersizdir. Bu alanda süreç sadece klinisyenler için değil aileler için de zordur. Hem
fetus yenidoğan hem de aile için alınan kararların etik sonuçlarına dikkatlice bakmak, bütüncül ve destekleyici
bir bakımın sağlanması için gereklidir (Marty & Carter, 2018).
Kadın sağlığı alanında tartışılan konulardan biri de küretajdır. Tartışılan konuların içinde; fetüs ne zaman bir
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bul edilmesi gerekir mi? Fetüste bir canlı olduğuna göre yaşamının kutsallığı ilkesine göre yaşamın her koşulda korunması gerekir mi? Doğum öncesinde saptanan anomalili bir bebeğin doğumunun engellenmesi doğru
mudur? Bu yaklaşım doğru olarak kabul edildiğinde doğumdan sonra gerçekleşen anomalilerin de ölümü hak
ettiği düşünülebilir mi? İnsan yaşamının her şeyin üzerinde olduğunu, bu nedenle kürtajın doğru bir uygulama
olmadığını belirten gruplarda bulunmaktadır. Bazı abortus karşıtı gruplar ise abortusun yalnızca kadın hayatının gebelik nedeni ile tehlikeye girdiği durumlarda ve tecavüz sonrası gerçekleşen gebeliklerde etik açıdan
kabul edilebileceğini belirtmektedirler. Küretajla ilgili tartışılan konulardan bir diğeri de yaşamın ne zaman
başladığı ile ilgilidir. Dünya hekimler birliği birleşmiş milletler benzeri kuruluşlar fetüs de dahil olmak üzere
tüm insanların yaşam haklarını savunan bildirgeler yayınlamıştır (Vural, 2016).
Ülkemizde 1983 yılında kabul edilen 2827 sayı Nüfus Planlaması Kanunun 5. Maddesine göre; Gebeliğin
onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim
tahliye edilir (Resmi Gazete, 1983). Aynı kanunun beşinci maddesi; gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar
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annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı taktirde, anne-baba adayının onamı ile rahimin tahliye edilebileceği, gebelik süresi 10 haftadan fazla ise rahim ancak gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği
veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde, doğum ve kadın
hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilebileceği belirtilmiştir. Dolayısı ile gebeliğin istek üzerine sonlandırılması normal şartlar altında herhangi bir
anomali yoksa 10. haftaya kadar yasal olarak kabul edilmektedir (Kurt & Tunca, 2016).
Bu tartışmalar çerçevesinde gebeliğin isteyerek sonlandırılması etik açıdan pek de kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bununla beraber sıradan bir uygulama ya da aile planlaması şekline de dönüştürülmemelidir. “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından
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toplumun menfaatlerinin üstünde tutulmalıdır (Kurt & Tunca, 2016).
Cinsiyet seçimi sonucunda gerçekleşen abortuslara günümüzde Çin Tayvan ve Kore’de yaygın olarak rastlanmaktadır. Cinsiyet seçimi kadının eşi ile birlikte ya da eşi olmadan karar vererek fetüsün cinsiyetinin belirlenmesi yolu ile gebeliğin sonlandırılması işlemidir. Amniyosentezin cinsiyet seçimi için kullanılması ilk kez
Hindistan’da 1970 yılında gerçekleşmiştir. USG ve amniyosentez yolu ile cinsiyetin belirlenmesi sonucunda
kız çocuklarının doğum oranları özellikle Hindistan, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan da azalmıştır (Vural, 2016).
Günümüzde engelli bebekler için alınması gereken ölüm kalım kararları gündeme geldiğinde, iki yükümlülüğün (bir tür olarak insanın yaşamının korunması yükümlülüğü ve acının azaltılması yükümlülüğü) arasındaki
çatışmanın çözülmesi gerekmektedir. Karar alınırken aile ve hekim görüşünün yanında etik komiteleri ve hukuk uzmanları da devreye de girmektedir (Rasimoğlu, 2018) (Silvers, 2008).
Engelli ya da normal bebekler söz konusu olduğunda, çoğunlukla anne babaların tavrındaki farklılıklar konuya
yeni bir boyut katmıştır: Engelli yeni doğanlar yaşatılıp yaşatılmaması, kimin iyiliğine göre tayin edilecektir
(Rasimoğlu, 2018).
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Yeni doğan etik ikilemlere ülkemizden bir örnek devran bebek vakasıdır. Bu vakada kronik
kalp
hastalığı
mevcut olan doktorların kesinlikle çocuk sahibi olmaması gerektiğini söylediği Gülsüm evlenir. Eşinden gizli
korunan Gülsüm evliliğinin 5. yılında korunmayı bırakır ve hamile kalır. Hamileliğin son dönemlerinde sağlık sıkıntıları iyice artmaya başlar ve uzun bir yolculuğun ardından Ankara’da bir ilçe hastanesinin aciline
zor yetiştirilir. Pulmoner emboli geliştiği düşünülen gebe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz. Ancak kız
bebek ara ara kalp atışlarının yavaşlaması dışında gayet sağlıklıdır. Doktor, Mehmet Ali’ye Gülsüm’ü kaybettiklerini ama bebeğin canlı olduğunu ve eğer Mehmet Ali’nin gönlü isterse onu kurtarabileceklerini söyler.
Baba bebeğin doğurtulmasını istemez. Doktor bebeğin sağlıklı doğumunu sağlar. Bu vakada temel etik ikilemi
fetüse yönelik zarar vermeme ve yararlı olma ilkesi ile Mehmet Ali’nin özerkliğine saygı arasındaki çelişki
olarak kurmak mümkündür. Olayın aciliyeti sebebi ile doktor, Mehmet Ali’den çok dar zamanda, çok ciddi
bir karar almasını istemiştir. Oysa doktor bu soruyu sorarken bazı noktaları eksik bırakmak zorunda kalmıştır.
Hamilelik, anne ölümü, kürtaj, fetüs ilişkisine dair literatüre göre bu vakada iki nokta önem kazanmaktadır: 1)
yaşayabilirlik kavramı ve 2) fetüsün ölümüne karar verebilme hakkı (Çolak, 2017)
359

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Türk medeni kanununa 28. Maddeye göre: Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve
ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde
eder (Türk Medeni Kanunu, 2011). Bu hüküm karşısında dini ve ahlaki kaygılar ne yönde olursa olsun ceninin,
sağ ve tam doğumun gerçekleşmesine kadar “kişi” olarak kabulü mümkün değildir (Keskin, 2013).
Gebe ile fetüs arasındaki bakım ilişkisine özen etiği açısından bakılacak olursa fetüs bakıma muhtaç durumda
olup gebe, fetüsün ihtiyacı olan bu bakımı vermektedir. Gebelik döneminde fetüse verilen tıbbi veya toplumsal
zararların önlenmesi veya tazmini için yasalar devreye girerken aile veya gebeden kaynaklanan durumlarda
genellikle seyirci kalınmaktadır. Fetüs yasal ve ahlaki açıdan birey kabul edilmemekle birlikte potansiyel birey
olması nedeniyle belli ölçüde korunma veProf.
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hakMustafa
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verip vermediğinin de tartışılması gerekir. Bu
ve Oturum
Başkanı
ikisinin dengelenebilmesi için gebenin fetüse karşı özen yükümlüğünün bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Fetüsün mülkiyet hakkından daha önce yaşama hakkı, sağlık hakkı, korunma hakkı gibi temel
haklarının yasal güvence altına alınma ihtiyacı bulunmaktadır. (Atar & Yalım, 2018).
İnfertilite tedavisinde yardımcı üreme teknikleri (YÜT), çocuk sahibi olması imkansız gibi görünen pek çok
çift için bir umut oluşturmaktadır. İlk olarak 1970 yılında basit işlemlerle başlayan yardımcı üreme tekniklerinde etik açıdan herhangi bir sorunla karşılaşılmazken, uygulama yöntemleri geliştikçe etik tartışmalar gündeme gelmiştir. İnfertilite tedavi sürecinde, gereksiz yapılacak uygulamalar ve tekniklerin kötüye kullanılması
ihtimalleri, yardımcı üreme tekniklerinde sınırların yeniden tespit edilmesini ve bazı kavramların yeniden
tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla bazı konu ve soruların netlik kazanması gerekmektedir. Bunlar;
yaşamın başlangıç anı, doğum öncesi insan, hayat ve bu hayatın korunma değeri, annelik, babalık, aile ne
demektir, anne, baba kimdir gibi birçok konu ve soruyu içermektedir. Bu tartışmalar nedeniyle birçok ülkede
yöntem ve tekniklerin kötüye kullanımını önlemeye yönelik olarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde
de Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği 21 Ağustos 1987 yılında 19551 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. En son 6 Mart 2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Dr. Veysel
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Uterus atonisi nedeniyle hemorajik şokta olup inancı nedeniyle kan transfüzyonunu reddeden bir hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır. Aşırı uterus kanaması olan bakire bir kadının tanısal küretaj yapılmasını himenin zarar
göreceği endişesi ile reddetmesi de sağlık ekibi için güç bir durumdur. Kadında kalıcı olan tüpligasyona işleminin öncesinde olgulara ameliyatın nasıl yapılacağı, işlemin etkinliği, güvenliği ve olası komplikasyonları
anlatılmalıdır. Bilgilendirilmiş onan alınsa bile hastaya ameliyat masasında bile onamını geri çekebileceği
söylenmelidir. Bazen ailenin diğer bireyleri Hekim’den tanıya gizlemesini isteyebilirler. Örneğin ömrünün kalan kısmını üzülerek geçirmemesi için ailedeki yaşlı kadına over kanseri olduğunun söylenmemesi istenebilir.
Özellikle hastanın gerçekle baş edemediği koşullarda hastaya tanısı söylenemeyebilir. Evlilik dışı ilişkisi olan
bir genç kız rüptüre tubal gebelik ön tanısı ile ameliyata alınmadan önce dış gebelik hakkında ailesine bilgi
verilmemesini isteyebilir. Bu durumda sır saklama ilkesi uygulanabilir sır saklama ilkesi olayın diğer bireylere
zarar vermemesi durumlarında uygulanabilir ancak evli bir kadının HIV pozitif olduğunu ve kadının bu konuda eşine bilgi verilmemesini istemesi durumunda sır saklama ilkesinin dışına çıkılabilir. Türk Tabipler birliği
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hekimlik mesleği meslek ettiği kurallarına göre de sırrın saklanmasının hastaya da öteki bireylerin yaşamını
tehlikeye sokması durumunda hastanın kişilik haklarını zedelememesi koşulu ile peki bu sırrı saklamakla
yükümlü olmadığı belirtilmektedir. Obstetrik bakımda yaklaşım hem annenin hem de bebeğin yararına olmak
zorundadır. Endikasyon olmadan sezaryen yapılması doğru bir uygulama değildir annenin sezeryanla doğum
yapmayı istemesi özerkliği ile ilgilidir, ancak normal doğum sezeryanın riskleri konusunda yeterince bilgilendirildikten sonra karar vermesi sağlanmalıdır (Vural, 2016).
SONUÇ
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ÇOCUKLARDA FAST-FOOD BESLENME VE ZARARLARI
Pınar BEKAR1, Duygu ARIKAN2
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Öz: Modernitenin gelişmesi sonucunda gündelik yaşam ve iş yaşamı hızlanmıştır. Bu durum yeme-içme külDr. Fast
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manın genel ismi olarak tanımlanmaktadır. Hazır bulunabilirlik, lezzet, düşük maliyet, pazarlama stratejileri ve
akran baskısı fast food’u, çocuklar ve ergenler arasında popüler kılmıştır. Reklamlar, özellikle küçük yaştaki
çocukları etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada; öğrencilerin çoğunlukla reklamları beğendikleri, öğrencilerin
büyük kısmının televizyon reklamlarında izledikleri yiyecek ve içecekleri hemen alıp tüketmek istedikleri
belirlenmiş olup, reklamını izledikten sonra en çok satın aldıkları yiyecek türlerinin ilk sıralarda çikolata, cips,
kek ve şeker ile fast food; içecek türlerinin ise kolalı içecekler ve hazır meyve suları olduğu görülmüştür. Fast
food yiyeceklerin pazarlamacılığı çocuk obezitesini etkileyen etmenlerden biridir. Fast food yiyeceklerin aşırı
tüketimi, akademik becerilerin daha yavaş gelişimine neden olmaktadır. Fast food yiyeceklerin büyük porsiyon
miktarlarında, yağ içerikleri, enerji yoğunlukları ve sodyum, kolesterol miktarı fazla olup posa içeriği A vitamini, C vitamini ve kalsiyum yönünden düşüktür. Çocuklarda şeker, doymuş yağ, tuz ve kalori içeriği yüksek
besin tüketimi erken obezite, hipertansiyon, dislipidemi ve bozulmuş glikoz toleransı gelişimine neden olabilmektedir. Fastfood yiyeceklere daha çok ızgara ve kızartma şeklinde pişirme yöntemleri uygulanmaktadır.
Yağda kızartılmış besinlerin sık ve sürekli olarak tüketilmesi, kardiyovasküler ve sindirim sistemi hastalıkları
ile kanser riskini arttırmaktadır. Fast food beslenmede kolalı içecekler, çay ve kahve sıklıkla tüketilmektedir.
Bu içecekler de vücutta demirin emiliminin azalmasına neden olmaktadır. Oysa büyüme ve gelişme sürecinde
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katli olmalı, sağlık profesyonelleri bu konuda aileleri ve çocukları bilgilendirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fast-Food, Fast Food Tercihleri, Hızlı Beslenme, Çocuk

GİRİŞ
Fast food kültürü, genç nesiller arasında ortaya çıkan bir eğilimdir. Hazır bulunabilirlik, lezzet, düşük maliyet,
pazarlama stratejileri ve akran baskısı fast-food’u, çocuklar ve ergenler arasında popüler yapmaktadır (Kaushik ve ark. 2011: 97).
Televizyonlardaki reklamlarda şekerli içecekler, fast-food gibi besinler gösterilebilmektedir (Yayan ve Çalabioğlu, 2018: 92). İnternette ve televizyonda pazarlanan yiyecek ürünleri; çocukların yiyecek tercihlerini, sağlığını olumsuz etkileyebilir (Aydın, 2012: 106). Yapılan çalışmalarda da; gıda reklamlarının çocukları etkilediği
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belirtilmektedir (Günlü ve Önay Derin, 2012: 62-67; Tokuç ve ark. 2009: 459; Quadir Ersoy ve Akaroğlu G,
2009: 78-80). Ülkemizde bazı kategorilerde (çikolata, şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar,
kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, meyve suları, enerji içecekleri, yenilebilir buzlar) yer alan gıda reklamlarının yasaklandığı belirtilmektedir21.
FAST-FOOD TANIMI
Fastfood, diğer bir ifadeyle “ayaküstü beslenme”dir2. Bir restoranda veya mağazada satılan, hızlı bir şekilde
hazırlanan ve paketlenmiş bir şekilde servis edilen yiyeceklerdir. Örneğin; hamburger, pizza, patates kızartması gibi (Kaushik ve ark. 2011: 98). Fast-food yiyeceği, ulaşılması kolay, hızlı, zahmeti olmayan, birçok
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Hamburger çeşitleri, soğuk sandviçler, pizza, kızarmış patates ve parça tavuk, balık-ekmek gibi fast-food ürünleri yanında gazlı içecekler, çay ve kahve de tüketilmesi tercih edilebilmektedir22.
FAST-FOOD ZARARLARI
Fast food yiyeceklerin büyük porsiyon miktarları, yağ içerikleri, enerji yoğunlukları (Karaçil ve Şanlıer, 2014:
790-791) ve sodyum, kolesterol fazladır. Posa içeriği, A vitamini, C vitamini ve kalsiyum düşüktür. (Soylu
ve Kesici, 2008: 8). Çocuklarda şeker, doymuş yağ, tuz ve kalori içeriği yüksek besin tüketimi erken obezite,
hipertansiyon, dislipidemi ve bozulmuş glikoz toleransı gelişimine neden olabilmektedir (Kaushik ve ark.
2011: 98). Çocuklardaki obezitenin fast-food alımı ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda da
gösterilmiştir. (Almuhanna ve ark. 2014: 74-78; Daradkeh ve ark. 2018: 1).
Meydanlıoğlu (2016) yaptığı çalışmada; çocuklardaki düşük kaliteli yiyeceklerin (örneğin, fast-food gıdalar
gibi) aşırı tüketimi; süt ürünlerinin ve besin değeri yüksek yiyeceklerin yetersiz tüketimi gibi sağlıksız beslenme örüntüsü, olumsuz genel performans ile ilişkili bulunmuştur (Meydanlıoğlu, 2016: 368). Purtell ve Gers(2014)Kağan
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timi olan (haftada 4-6 kez ya da daha fazla) çocukların, hem okuma hem de matematik derslerinden anlamlı
derecede daha düşük puan aldıklarıyla ilişkilendirilmiştir (Tobin, 2013: 118).
FAST-FOOD TERCİH NEDENLERİ
Zaman tasarrufu, ekonomiklik, yeni insanlarla tanışma, aile/arkadaşlarla birlikte olma, eğlence, mutluluk, ruh
halinde iyileşme, kolaylık, açlığı giderme, statü, prestij, yenilik arayışı ve evde yemek hazırlamaktan kaçınma
gibi nedenler, kişileri dışarıda yemek yemeye teşvik etmektedir (Özdemir, 2010: 220). Kantinlerde hamburger
gibi hazır yiyeceklerin hazırlanması ve satılması fast food yiyeceklerin tüketilmesini arttırmaktadır (Kabaran
ve Mercanlıgil, 2013: 125). Akdağ (2015) çalışmasında; ailelerin %87.7’si liseye giden çocuklarının dışarıda
aç kalmaması için dışarıda yemek yemesini onayladığı bulunmuştur (Akdağ, 2015: 31).
21 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Haberler/RTUK_REHBER_Son_21.07.2015.pdf
22 2https://corumism.saglik.gov.tr//TR,37586/fast-food-beslenme.html
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Porsiyon miktarlarının fazla olması, mönü seçeneğinin fazla olması, servis edilmesinin hızlı olması, dışarda
tüketiliyor olması, arkadaşlarıyla beraber gidebiliyor olması “fast food”tarzı restoranların adölesanlar tarafından tercih edilme nedenlerindendir (Kabaran ve Mercanlıgil, 2013: 121-127). Yazıcıoğlu ve ark. (2013) yaptığı çalışmada; öğrencilerin fast food ürünleri tüketme eğilimine iten en önemli faktörün “fast food ürünlerin
özellikleri” (yiyecek içecek ürününün tazeliği, lezzeti, ısısı ve çeşitliliği) olduğu bulunmuştur (Yazıcıoğlu ve
ark. 2013: 39-40). Canbolat ve Çakıroğlu (2016) yapılan çalışmada; öğrencilerin fast-food ürünlerinin tercih
nedenlerinden öne çıkanların kişisel nedenler (%39.1’i sevdiğim için, %29.7’si zamanım yok) olduğu belirlenmiştir (Canbolat ve Çakıroğlu, 2016: 479). Onurlubaş ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çalışmada; öğrencilerin
yemek seçerken yemeklerin sağlıklı olmasından ziyade doyurucu olmasına dikkat ettikleri saptanmıştır (OnurProf. Dr. Mustafa ÜNAL
lubaş ve ark. 2015: 68).
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Televizyondaki gıda reklamları da çocukları etkilemektedir (Günlü ve Önay Derin, 2012: 62-67; Tokuç ve
ark. 2009: 459; Quadir Ersoy ve Akaroğlu G, 2009: 78-80; Karaca ve ark. 2007). Günlü ve Önay Derin (2012)
çalışmasında; 9-14 yaş grubundaki öğrencilerin büyük kısmının televizyon reklamlarında izledikleri yiyecek
ve içecekleri hemen alıp tüketmek istedikleri belirlenmiş olup, reklamını izledikten sonra en çok satın aldıkları
yiyecek türlerinin ilk sıralarda çikolata, cips, kek ve şeker ile fast food; içecek türlerinin ise kolalı içecekler ve
hazır meyve suları olduğu görülmüştür (Günlü ve Önay Derin, 2012: 74). Quadir Ersoy ve Akaroğlu (2009)
çalışmasında; 9-14 yaş grubundaki öğrencilerin %91.5’i reklamını izledikleri ürünü satın almak istedikleri
saptanmıştır (Quadir Ersoy ve Akaroğlu G, 2009: 95).
Sembolik tüketim, ürün, hizmet ya da markaların sembolik değerlere göre değerlendirilip tüketilmesidir (Çetin, 2016: 65). Eyice ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada; ürünlerin ve markalarının neler ifade ettikleri,
yani sembolik anlamlarının neler olduğunun daha da önem kazandığını vurgulanmaktadır. (Eyice ve ark. 2014:
100). Uğur (2018) yaptığı çalışmada; gençlerin fast food ürünlerin tüketimi ile ilgili algıları ne olursa olsun,
sembolik tüketim unsurlarının etkisiyle fast food tüketimini sıklıkla devam ettirdikleri belirlenmiştir (Uğur,
2018: 1).
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yeterli ve dengeli beslenmek önemlidir (Rakıcıoğlu ve ark. 2000: 10). Yüksek şekerli içecekler, çocuklarda
obeziteye neden olmaktadır. Bu besinlere ulaşım kolaydır. Bu nedenle obezite ile mücadelede; fast-food ve
şekerli içecekler konusunda eğitim gerekebilir (Yayan ve Çelebioğlu, 2018: 94). Sağlık profesyonelleri tarafından ailelerin ve çocuklarının fast food beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve bununla ilgili farkındalık
sağlamaları, okullarda da öğrencilere bu konularda eğitimler verilmesi önerilebilir.
KAYNAKLAR
Akdağ, H.N., (2015). Lise Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Durumlarının ve Alışkanlıklarının Saptanması.
Yüksek Lisans Bitirme Tezi. Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana
Bilim Dalı, İstanbul.
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İNTERNETTEN SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI OLAN GEBELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
VE SİBERKONDRİ DÜZEYİ
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siberkondri düzeylerini belirlemektir.Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında hastanenin gebe polikliniğine rutin kontroller için
gelen ve gebe eğitim sınıfına devam eden gebelerde yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, veri toplama tarihlerinde
hastaneye başvuran tüm gebeler (yaklaşık 250 gebe) oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini gebe sınıfına devam
eden 53 gebe ile, gebe sınıfına devam etmeyip hastaneye rutin kontroller için gelen 53 gebe olmak üzere toplam
106 gebe oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden, internetten sağlık ile ilgili konularda arama yapan,
Türkçe konuşup anlaşabilen, gebeliğinde ve bebeğinde risk olmayan tüm gebeler çalışmaya dâhil edilmiştir. Veriler, Tanımlayıcı Veri Toplama Formu, E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Siberkondri Ciddiyet Ölçeği Kısa Formu
(SCÖ-15) kullanılmıştır. Veri toplama işlemi öncesinde gerekli izinler alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, sayı yüzdelik hesaplamaları, t testi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Gebelerin %55,7’si 29 yaş ve üzeri yaş grubunda, %70,8’i lise ve üzeri mezunu, %69,8’i çalışmamaktadır.
Gebelerin %89,6’sı gelir durumunun orta ve üzeri düzeyde olduğunu, %62,3’ü ilk gebeliği olduğunu ve %82,1’i
28 hafta ve üzeri gebelik haftasında olduğunu belirtmiştir. Gebelerin %92,5’i gebeliklerinin planlı olduğunu,
%58,5’i kendisini olumlu hissettiğini ve %62,3’ü gebeliği süresince 1-10 kez doktor kontrolüne gitmiştir. Gebelerin %22,6’sı 1 yıldan az süredir internet kullandığını, %57,5’i günde 1 saatten az süre internetten sağlıkla ilgili
araştırma yaptığını, %32,1’i internetten gebelik ile ilgili konuları araştırdığını ve %65,1’i internetteki bilgilerin
kararsız olduğunu belirtmiştir.
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konularda internetten arama yapmayı bazen tavsiye ettiklerini, %15,1’i ise internetten edindiği bilgileri hiçbir zaman sağlık çalışanları ile paylaşmadığını ifade etmiştir. Gebelerin %19,8’i internetten arama yaptıktan sonra daha
stresli olduğunu ifade ederken, %45,3’ü değişiklik olmadığını belirtmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden
gebelerin E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalaması 30,62±5,08 iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,39±7,66 olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin, e-sağlık okuryazarlığının daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Siberkondri Ciddiyet
Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Gebelerin ölçek
puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sağlık okuryazarlığı düzeyi
arttıkça, siberkondri düzeyinin de arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık e-Okuryazarlığı, Siberkondri Ciddiyet, Gebe
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya Sağlık Örgütü (1998) sağlık okuryazarlığını; “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık
bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamıştır. Amerikan Tıp Derneği (1999) ise sağlık
okuryazarlığını “bireylerin sağlıkla ilgili mesajları okuyabilmesi, ilaç kutularının üzerini okuyup anlaması,
sağlık çalışanları tarafından söylenenleri anlayıp yapabilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Daha geniş bir tanım ile
“okuryazarlıkla bağlantılı, insanların sağlık durumlarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında kararlar almak, yaşam kalitelerini arttırmak/sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli sağlık
bilgisine erişme, anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterlilik” olarak
ifade edilmiştir.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Türkiye’de ise sağlık okuryazarlığı araştırması 2014 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
tarafından Avrupa Birliği (HLS-EU) anketi kullanılarak Türkiye’yi temsil eden 12 bölgedeki 23 ilde rastgele
seçilen 4924 erişkin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’nin genel sağlık okuryazarlığı indeksi 30.4 olarak bulunmuştur.
Bireylerin sahip olduğu kültürel ve toplumsal faktörler, eğitim sistemi, sağlık sistemi sağlık okuryazarlığını
etkilemekte ve şekillendirmekte, sağlık sonuçlarını ve maliyetlerini etkilemektedir. Paasche-Orlow ve Wolf’ün
sağlık okuryazarlığına ilişkin modellerinde (2007) gelir ve kültür gibi sosyal; yaş, eğitim ve etnik köken gibi
demografik; hafıza ve görme gibi fiziksel ve bilişsel etkenlerin sağlık okuryazarlığını etkilediği vurgulanmaktadır. Bu modele göre sağlık okuryazarlığı sağlık hizmetlerine ulaşım, öz-bakım ile sağlık hizmeti sunan ekip
ve hasta arasındaki etkileşim olmak üzere üç temel noktada sağlık sonuçlarını etkilemektedir.
İnternette tekrarlayan tıbbi bilgi aramanın bir sonucu olarak sağlık anksiyetesinin şiddetlenmesi “siberkondri”
olarak isimlendirilmektedir. Siberkondri, sağlık hizmetlerinin fazla kullanılmasına ve ekonomik maliyetlerin
artmasına yol açabilmektedir. İnternet tıbbi için değerli bir kaynak olmasına rağmen bilgi, endişe, korku veya
potansiyelini artırma potansiyeline sahiptir. Araştırmacılar sağlık anksiyetesi ve hipokondri arasında korelasProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
yon olduğunu,
sağlıkla ilgili konularda çevrimiçi
aramaların
korku ve endişe yaratabileceğini
belirtmektedir.
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Günümüzde internete erişimin kolaylaşması sonucu kullanımının artması, insanların sağlık problemleri konusunda sık sık internette araştırma yapmalarını da beraberinde getirmektedir. Ancak insanların bir kısmında bu
araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler kişiyi rahatlatmak yerine sağlık konusundaki endişelerini arttırmaktadır. Bireyler, sağlık siteleri üzerinden hastalıkların şiddetleri ve belirtileri ile ilgili dikkate değer bilgileri elde
etme olanağına sahiptirler. Ancak bu olanaklara rağmen internet bir tanı aracı olarak kullanıldığında, kullanıcı
genellikle yanlış sonuçlara yönlendirilir ve kaygıya neden olabilir. Siberkondriyak kavramı, internet bağlamında ortaya çıkan bazı belirtilere yönelik asılsız kaygılara sahip bireyleri tanımlamaktadır.
Annenin sağlığı, doğrudan kendisi için önemli olduğu kadar doğacak çocukların sağlığı açısından da önemlidir. Sağlıklı gebelik ve doğum süreci geçirmekle sağlıklı nesiller yetiştirilir. Gebeliğin sağlıklı olabilmesi için
tüm gebelik boyunca annenin düzenli aralıklarla gerekli muayenelerini takip etmesi ve sağlık çalışanlarından
bilgi/danışmanlık alması önemlidir. Normal gebelik seyrinin ve olası gebelik komplikasyonlarının bilinmesi,
doğru beslenme ve dinlenme alışkanlıklarının kazanılması yanı sıra bilgi alınacak kaynağın doğru seçilmesi
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gibi faktörler de gebelik sürecinin kalitesini etkilemektedir. Gebe kadınların daha çok bir sağlık personelinden
bilgi/danışmanlık ve bakım almayı tercih ettiğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak son yıllarda
özellikle mobil telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla internete erişimin kolaylaşması ile birlikte insanlar sağlıkla
ilgili sorunlarına internet ortamında yanıt aramaya başlamışlardır. Bu noktadaki sorun internet ortamındaki
bilgilerin ne kadar doğru olduğudur. Sağlık çalışanları için gebelerin elektronik ortamda eriştikleri bilgilerin
güvenilir ve kaliteli olup olmadığına karar vermek gittikçe zor bir hal almaktadır. İnternette sağlık arayışına
başvuranların çoğunlukla araştırma motorlarından araştırma yapmakta ve koruyucu sağlık için çok az sorgulama yapmaktadır.
AMAÇ

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Bu çalışmanın amacı, internetten sağlık ile ilgili konularda arama yapan gebelerin sağlık okuryazarlığı ve siberkondri düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırmanın tipi: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır.
Yeri ve zamanı: Araştırma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Hamidiye Etfal Hastanesi’nde Ocak-Mart 2019 tarihleri
arasında hastanenin gebe polikliğine rutin kontroller için gelen ve gebe eğitim sınıfına devam eden gebelerde
çalışma yapılmıştır.
Evren, örneklem sayısı ve yöntemi:
Evren ve örneklem: Çalışmanın örneklemini verilerin toplandığı tarihlerde doğuma hazırlık sınıflarına devam
eden gebeler ile rutin kontroller için hastaneye başvuran tüm gebeler oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini
ise, doğuma hazırlık sınıfına devam eden 53 gebe ile, doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyip rutin kontroller
için hastanaye başvuran 53 gebe olmak üzere toplam 106 gebe oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden,
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olmayan tüm gebeler çalışmaya dahil edilmiştir.
Verilerin elde ediliş yöntemi: Veri toplama aracı olarak; Tanımlayıcı Veri Toplama Formu, E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Siberkondri Ciddiyet Ölçeği Kısa Formu (SCÖ-15) kullanılacaktır. Veriler, anket yöntemi ile
gebelerin kendilerine verilecek, uygun oldukları zamanda soruları yanıtladıktan sonra anket formlarını araştırmacıya geri vermeleri istenecektir.
E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, Norman ve Skinner tarafından 2006 yılında geleneksel okuryazarlık, sağlıkla
ilgili okuryazarlık, bilgi alma, bilimsel araştırma, medya okuryazarlığı ve bilgisayar okuryazarlığının belirlenmesine yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu ölçek; sağlıkla ilgili konularda internet kullanma algısını belirleyen
8 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri; 5’li likert tipi ölçekleme yöntemi ile “1=kesinlikle katılmıyorum,
2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekten
en düşük 8 puan, en yüksek 40 puan alınmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, e-sağlık okuryazarlığının
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yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin ilk geliştirilme çalışmasında chronbach alfa değeri 0.88 bulunmuştur. E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması 2014 yılında adolesanlar
üzerinde Coşkun ve Bebiş tarafından yapılmıştır ve chronbach alfa değeri 0.78 bulunmuştur.
Siberkondri Ciddiyet Ölçeği (SCÖ), 2014 yılında McElroy ve Shevlin (1) tarafından internette aşırı sağlık
araştırması yapma ile karakterize, anksiyetenin bir şekli olarak tanımlanan siberkondriyi ölçmeye yönelik
geliştirilmiş olan psikometrik bir ölçektir. Siberkondri Ciddiyet Ölçeği Kısa Formu (SCÖ-15)’nun üniversite
öğrencileri üzerinde yapılan Türkçe geçerlilik güvenirliliği Uzun ve ark. (3) tarafından 2016 yılında yapılmıştır. SCÖ Kısa Formu (SCÖ-15)’nun güvenilirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,62 iken, alt ölçeklerde ise 0,59 ile 0,75 arasında değişmektedir.
SCÖMustafa
Kısa Formu
(SCÖ-15), 15 önermeden oluşan 5’li Likert
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ÜNAL
tipinde (1-Asla, 2- Nadiren, 3-Ara sıra,Kongre
4-Sıklıkla,
Her zaman)
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Kısa Formu (SCÖ-15), kategorik değil sürekli bir ölçektir. Kesme noktası bulunmamaktadır. Her bir sorudan
elde edilen puanlar toplanarak kişinin toplam siberkondri puanı hesaplanmaktadır. SCÖ Kısa Formu (SCÖ15)’ndan en düşük 15, en yüksek 75 puan alınabilmektedir. Alınan puan ne kadar yüksekse siberkondri düzeyi
de o kadar yüksek demektir.
İstatistiksel analiz yöntemleri: Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde,
sayı yüzdelik hesaplamaları ve niceliksel veriler için uygun analizler (t testi, Anova testi, Man Whitney U testi,
Kruskal Wallis testi ) kullanılacaktır.
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Tablo 1. Gebelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı
Değişkenler
Yaş grubu
Öğrenim durumu
Çalışma durumu
Gelir durumu
Gebelik sayısı
Gebelik haftası
Gebeliğin planlı
olma durumu
Kendini nasıl
hissettiği
KaçSÜMER
kez doktor
Prof. Dr. Kutluk Kağan
Davetli Konuşmacı
kontrolüne gittiği
Toplam

n

%

18-28 yaş

47

44,3

29 yaş ve üzeri

59

55,7

İlköğretim

31

29,2

Lise ve üzeri

75

70,8

Çalışıyor
32
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Çalışmıyor
Kongre ve Oturum Başkanı 74

30,2

Düşük

11

10,4

Orta ve üzeri

95

89,6

İlk

66

62,3

İki ve üzeri

40

37,7

27 hafta ve öncesi

19

17,9

28 hafta ve üzeri

87

82,1

Planlı gebelik

98

92,5

Plansız gebelik

8

7,5

Olumlu

62

58,5

Olumsuz

5

4,7

Karışık

39

36,8

69,8

1-10
kezDr. Gülsen DEMİR 66
Prof.

62,3
Prof. Dr. Veysel BOZKURT

11 kez ve üzeri

40

37,7

106

100,0

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Gebelerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Gebelerin %55,7’si 29 yaş ve üzeri yaş
grubunda, %70,8’i lise ve üzeri mezunu, %69,8’i çalışmamaktadır. Gebelerin %89,6’sı gelir durumunun orta
ve üzeri düzeyde olduğunu, %62,3’ü ilk gebeliği olduğunu ve %82,1’i 28 hafta ve üzeri gebelik haftasında
olduğunu belirtmiştir. Gebelerin %92,5’i gebeliklerinin planlı olduğunu, %58,5’i kendisini olumlu hissettiğini
ve %62,3’ü gebeliği süresince 1-10 kez doktor kontrolüne gitmiştir.
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Tablo 2. Gebelerin İnternet Kullanımına Göre Özelliklerinin Dağılımı
Değişkenler
Ne kadar süredir internet
kullandığı
Günde ortalama kaç saat
internetten sağlıkla ilgili
araştırma yaptığı

n

%

1 yıldan az

24

22,6

1-5 yıl arası

41

38,7

6 yıl ve üzeri

41

38,7

1 saatten az

61

57,5

33

31,1

12

11,3

Gebelik

34

32,1

Bebek bakımı

26

24,5

Doğum sonu dönem

5

4,7

Kadın sağlığı

27

25,5

Diğer

14

13,2

İnanıyor

26

24,5

İnanmıyor

11

10,4

Kararsız

69

65,1

Her zaman alır

2

1,9

Bazen alır

66

62,3

Almaz

38

35,8

1-3 saat arası
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Kongre

İnternette hangi konularda
arama yaptığı

İnternetteki bilgilerin
doğruluğuna inanma durumu
İnternetten edindiği bilgilere
göre sağlığı ile ilgili karar
alma durumu

HerDr.
zaman
Prof. Dr. Kutluk Kağan
SÜMER
Gülsen DEMİR
İnternetten
sağlık ile ilgili Prof.
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Bazen
arama yapmanın bilgi
ihtiyacını giderme durumu
Hiç
Sağlıkla ilgili konuda arama
yapmayı tavsiye etme
durumu
İnternetten edindiği bilgileri
sağlık çalışanı ile paylaşma
durumu

10

9,4 Dr. Veysel BOZKURT
Prof.
Davetli Konuşmacı

86

81,1

10

9,4

Her zaman

17

16,0

Bazen

68

64,2

Hiç

21

19,8

Her zaman paylaşır

46

43,4

Bazen paylaşır

44

41,5

Hiç paylaşmaz

16

15,1
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İnternetten araştırma
yaptıktan sonra kendini nasıl
hissettiği

Rahatlamış

28

26,4

Daha stresli

21

19,8

Değişiklik olmaz

48

45,3

Diğer

9

8,5

106

100,0

Toplam

Gebelerin internet kullanımına göre özelliklerinin Tablo 2’de gösterilmiştir. Gebelerin %22,6’sı 1 yıldan az
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süredir internet kullandığını, %57,5’i günde
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Kongre
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Başkanı
%32,1’i internetten gebelik ile ilgili konuları araştırdığını ve %65,1’i internetteki bilgilerin doğruluğu konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Gebelerin %62,3’ü internetten edindiği bilgilere göre bazen karar aldığını, %81,1’i internetten arama yapmanın bazen bilgi ihtiyacını giderdiğini, %64,2’si sağlıkla ilgili konularda
internetten arama yapmayı bazen tavsiye ettiklerini, %15,1’i ise internetten edindiği bilgileri hiçbir zaman
sağlık çalışanları ile paylaşmadığını ifade etmiştir. Gebelerin %19,8’i internetten arama yaptıktan sonra daha
stresli olduğunu ifade ederken, %45,3’ü değişiklik olmadığını belirtmiştir.
Tablo 3. Doğuma Hazırlık Eğitimine Devam Etme Durumlarına Göre Ölçek Puan Ortalamalarının
Karşılaştırması

Ölçekler

E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği
Prof. Dr. Siberkondri
Kutluk Kağan
SÜMER
Ciddiyet
Ölçeği (SCÖ)
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Doğuma Hazırlık
Eğitimine Devam
Eden

Doğuma Hazırlık
Eğitimine Devam
Etmeyen

Ort

Ort

Ss

30,62
5,08
45,86
Prof.
Dr. Gülsen
26,39
7,66 DEMİR
44,77
Davetli Konuşmacı

t

p

Ss
7,45
3,601
,001
Veysel,486
BOZKURT
9,45Prof. Dr.-,702
Davetli Konuşmacı

t: t testi
Gebelerin doğuma hazırlık eğitimine devam etme durumlarına göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırması
Tablo 3’te gösterilmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan
ortalaması 30,62±5,08 iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,39±7,66
olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma
hazırlık sınıfına devam eden gebelerin, e-sağlık okuryazarlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Gebelerin
doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Siberkondri Ciddiyet Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 4. Doğuma Hazırlık Sınıfına Devam Eden Gebelerin Ölçek Puan Ortalamalarının Korelasyonu
Ölçekler

Siberkondri Ciddiyet Ölçeği (SCÖ)

E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

r

,539

p

,000

Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin ölçek puan ortalamalarının korelasyonu Tablo 4’te gösterilDr. pozitif
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Sağlık okuryazarlığı düzeyi arttıkça, siberkondri düzeyinin de arttığı belirlenmiştir.
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİN GEBELERİN ALGILADIKLARI STRES VE BEDEN İMAJI
ENDİŞESİNE ETKİSİ
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beden imaji endişesi düzeylerini belirlemek, iki durum arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kesitsel ve yarı- deneysel tipteki çalışma, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Hamidiye Etfal Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini doğuma hazırlık sınıfına devam eden 68 gebe ile, herhangi bir doğuma hazırlık
eğitimi almamış 57 gebe olmak üzere ilk gebeliği olan toplam 125 gebe oluşturmuştur. Veriler, tanımlayıcı veri
toplama formu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Atasever ve Sis Çelik tarafından (2016) yapılmış olan Doğum
Öncesi Algılanan Stres Ölçeği-DÖASÖ ve Uçar ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Gebelikte Beden
İmajı Endişeleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik hesaplamaları, ortalama, standart sapma, t testi, ve kruskal wallist testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki gebelerin yaş ortalaması 27,84±4,87 (min:18-maks:40), gebelik haftası ortalaması 34,68±3,19; gebelikte aldıkları kilo ortalaması
11,47±4,60 (min:1-maks: 25) ve gebelikleri süresince doktor kontrolüne gitme sayısı ortalaması 11,20±4,17
olarak bulunmuştur. Gebelerin %96,8’i gebeliğin istendik olduğunu, %65,6’sı gebeliği süresince herhangi bir
sağlık sorunu yaşamadığını, %94,4’ü normal doğum yapmayı istediğini, %65,6’sı gebeliğin başından beri
olumlu duygular içinde olduğunu ve %31,2’si karışık duyguları olduğunu belirtmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin DÖASÖ puan ortalaması 21,23±6,58 iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen
gebelerin puan ortalaması 26,03±10,43 olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
Prof. Dr.olduğu
Kutluk
Kağan SÜMER
Dr.sınıfına
Gülsendevam
DEMİR
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
belirlenmiştir
(p<0,05). DoğumaProf.
hazırlık
eden gebelerin, algıladıkları
stresi düzeyiDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
nin daha düşük olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Gebelikte
Beden İmajı Endişeleri Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05). Gebelerin yaş grubu, gebelik haftası, gebelikleri süresince aldıkları kilo ve gebelik süresince doktor
kontrolüne gitme sayıları ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Çalışma sonucunda, doğuma hazırlık eğitiminin gebelerin doğum öncesi algıladıkları stresi
azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Sınıfı, Doğum Öncesi Algılanan Stres, Gebelikte Beden İimajı Endişeleri
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Beden imajı, kişinin kendi bedenini ve onun işlevlerini olumlu ya da olumsuz şekilde değerlendirmesi ve bu
değerlendirmenin zihindeki yansımasıdır. Nesnel olmaktan çok öznel bir kavram olan beden imajı, kişinin
duygularını, düşüncelerini, olaylara tepkisini ve kendi bedenini algılama biçimini etkilemektedir. Beden imajı
dış çevreye, duygulara, kişilik yapısına, cinsiyete, yaşa, sosyal, kültürel ve obstetrik faktörlere bağlı olarak
değişir ve gelişir. Gebelik dönemi, bedenin hızlı ve yoğun değişimlere uğradığı bu nedenle de beden imajının
olumsuz etkilenebileceği bir dönemdir. Chang ve ark.’nın III. trimestirdeki gebelerin beden imajını değerlendirmek için yaptığı bir çalışmada, gebelerin memelerindeki renk değişimi ve büyümenin, karında oluşan
çatlakların hiç hoş görünmediğini, kendilerini
hissettiklerini
ve bir daha gebelik öncesi döneme döneProf. çirkin
Dr. Mustafa
ÜNAL
meyecekleri endişesi taşıdıklarını belirtmişlerdir.
Özorhan’ın
çalışmasında gebelik, doğum ve yaşayan çocuk
Kongre ve
Oturum Başkanı
sayısındaki artışın beden imajını olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Bu çalışmalarda da görüldüğü üzere
gebelik döneminde beden imajı önemli bir konudur.
Gebeliğin başlarında ambivalan duyguların yaşanması, vücut ağırlığının giderek artması, postürün değişmesi,
göğüslerin büyümesi, derideki koyulaşmalar, karnın belirginleşmesi gibi değişiklikler gebenin ruhsal iyilik
durumunu etkilemekte ve gebede strese neden olabilmektedir. Gebeliğe özgü stres, fetüsün sağlığı, gebeliğe
bağlı fiziksel semptomlar, ebeveyn ilişkileri, diğer kişiler ile ilişkiler, vücuttaki değişiklikler, doğum eylemi
ve bebeğin sağlığı ile ilgili maternal korku ve endişeleri ifade eder. Doğurganlık boyunca birçok kadının ortak
sorunu olabilen bu durum, gebelikte yaşam kalitesini etkilemekte ve sıkıntı veren bir tecrübe olabilmektedir.
Gebelikte distres prevalansı ise %11,9 ile %51 arasında değiştiği gözlenmiştir.
Günümüzde gerek bilinçli ailelerin, gerekse medyanın gebelik süreci, doğum, doğum sonu dönem deneyimi,
emzirme ve yenidoğanın bakımına ilişkin doğru ve güncel bilgi arayışı; doğum öncesi hazırlık sınıflarına
olan ilgiyi arttırmıştır. Ülkemizde özel ve bazı üniversite hastanelerinde sadece doğuma yönelik gebe sınıfları
vardı. Bu sınıflarda doğum, doğum ağrısı ile baş etme öğretiliyordu, bilinçli doğum yapmalarını sağlıyordu.
bakımı,
lohusalık konularında
eğitim
verilmiyordu.
2011
Prof. Dr.Emzirme,
Kutluk bebek
Kağan
SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİR Sağlık Bakanlığı
Prof.
Dr.tarihinde
VeyselüniverBOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
siteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel hastanelerde gebe okulları açılması için bu bölümlerde çalışacak
ebe ve hemşireleri; gebe eğitici eğitimlerine aldı, eğitim tamamladıktan sonra bu kurumlarda gebe okullarını
açtı. Gebe okulu programı; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum, emzirme, bebek bakımı ve lohusalık dönemi
ilgili bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları ve doğum sonu yeni rollerine uyum sağlamak için bilgi
ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Gebe eğitimcileri tarafından, gebeler 20 haftalık olunca, 8-12 kişilik
gruplar haline gebe okulu eğitimlerine başlar. Haftada bir oturumda, 3 saat konular gruba anlatılır. Beş hafta,
haftada bir gün kapalı gruba konular anlatılır. Son hafta lohusalık konusu anlatılır ve gebelere gebe okulu katılım belgeleri verilir.
AMAÇ
Bu çalışma ile, ilk gebeliği olan, doğuma hazırlık eğitimine devam eden ve etmeyen gebelerin, almış oldukları
eğitimin gebelikte algıladıkları strese ve beden imajına yönelik endişelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
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YÖNTEM
Araştırmanın tipi: Araştırma, kesitsel ve yarı- deneysel tipte bir çalışmadır.
Yeri ve zamanı: Araştırma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Hamidiye Etfal Hastanesi’nde Ocak-Mart 2019 tarihleri
arasında yapılmıştır. Hastanenin doğuma hazırlık okuluna devam eden ve devam etmeyen, rutin kontroller için
hastaneye başvuran gebelerle çalışma gerçekleştirilmiştir. Gebe okulu, Aralık 2013’ten beri iki gebe eğitimcisiyle, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri üç farklı grupla gebe eğitimlerini yapar.
Evren, örneklem sayısı ve yöntemi:
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Evren ve örneklem: Çalışmanın evrenini,
doğuma
Kongre
ve hazırlık
Oturumeğitimine
Başkanı devam eden tüm gebeler ile, hastaneye
rutin kontroller için başvuran ve doğuma hazırlık eğitimi almamış olan gebeler oluşturmuştur. Çalışmanın
örneklemini, doğuma hazırlık eğitimine düzenli olarak devam eden, ilk gebeliği olan 68 gebe ve doğuma hazırlık eğitimine devam etmeyip, rutin kontroller için hastaneye başvuran 57 gebe olmak üzere toplam 125 gebe
oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden, ilk gebeliği olan, 30 hafta ve üzeri gebelik haftasında olan,
Türkçe konuşan ve anlayan, okuma–yazma bilen, gebeliğinde herhangi bir risk olmayan gebeler çalışmaya
dâhil edilmiştir.
Verilerin elde ediliş yöntemi: Veri toplama aracı olarak; Tanımlayıcı Veri Toplama Formu, Doğum Öncesi
Algılanan Stres Ölçeği-DÖASÖ ve Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, anket yöntemi ile gebelerin kendilerine verilmiş, uygun oldukları zamanda soruları yanıtladıktan sonra anket formlarını
araştırmacıya geri vermeleri istenmiştir. Veri toplama işlemi öncesinde etik kurul onayı ve çalışmaya katılanlardan gönüllü formu alınmıştır.
Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği-DÖASÖ: Razurel ve ark. tarafından ilk çocuklarını bekleyen kadınlarda stres kaynağı olabilecek faktörleri belirleyerek, prenatal dönemde algılanan stresi değerlendirmek için
2013 yılında İsveç’te geliştirilmiştir. Ölçek 36-39. gebelik haftasındaki gebelere uygulanmaktadır. 5’li likert
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
tipinde Konuşmacı
(çok fazla=5 puan, çok=4 puan, oldukça=3
puan, biraz=2 puan, hiç=1 puan) olan
ölçekKonuşmacı
toplam 12
Davetli
Davetli Konuşmacı
Davetli
maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Gebelik döneminde algılanan stres puanı ölçek madde puanlarının
toplanması ve madde sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Ölçekten alınan en düşük puan 12, en yüksek
puan ise 60 ‘tır. Ölçekten alınan toplam puanın artışı gebeler tarafından algılanan stres düzeyinin arttığını göstermektedir. Razurel ve ark. tarafından yapılan geçerlilik güvenilirlik analizi sonucuna göre ölçeğin toplam
Cronbach’s alfa katsayısının 0.75 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Atasever ve
Sis Çelik tarafından (2016) yılında yapılmış, ölçeğin iç tutarlılık analizlerinde; Cronbach alfa katsayısı 0, 70
olarak bulunmuştur.
Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği: Uçar ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen Likert tipte olan
ölçeğin yanıtlama biçimi 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum” ve
5 “kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Ölçekte 5., 6., 7., 8. ve 15. maddeler tersten puanlanmaktadır. Ölçekten
elde edilecek en yüksek puan 115, en düşük puan 23’dür. Ölçek toplam puanındaki artma gebelikte beden
imajına yönelik endişelerin yüksek olduğunu, azalma ise gebelikte beden imajına yönelik endişelerin düşük
378

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

olduğunu göstermektedir. Ölçek 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları Kaçınma, Sosyal endişeler
(1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 maddeler), Kilo alımına yönelik endişeler (3, 15, 17, 18, 19 maddeler), İleriye
yönelik endişeler (20, 21, 22, 23 maddeler), Fiziksel görünüm endişeleri (5, 6, 7, 8 maddeler)’dir. Yirmi üç
maddelik ölçeğin Cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 0.88’dir.
BULGULAR
Tablo 1. Gebelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı
Değişkenler
Yaş grubu
Öğrenim durumu
Çalışma durumu
Gelir durumu

Gebelikte sorun
yaşama durumu
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
Tercih ettiği doğum
şekli
Gebeliğin planlı
olma durumu
Kendini nasıl
hissettiği
Kaç kez doktor
kontrolüne gittiği

n
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
18-28
yaşve Oturum Başkanı 68
Kongre

%
54,4

29 yaş ve üzeri

57

45,6

İlköğretim

33

26,4

Lise ve üzeri

92

73,6

Çalışıyor

46

36,8

Çalışmıyor

79

63,2

Düşük

10

8,0

Orta ve üzeri

115

92,0

Yaşamayan

82

65,6

Bulantı-kusma

23

18,4

Yüksek tansiyon

3

2,4

Gebelik diabeti

4

3,2

Diğer*
Prof. Dr. Gülsen DEMİR 13
Davetli
Konuşmacı
Normal
doğum
118

10,4
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
94,4

Sezaryan doğum

7

5,6

Planlı gebelik

121

96,8

Plansız gebelik

4

3,2

Olumlu

82

65,6

Olumsuz

4

3,2

Karışık

39

31,2

1-10 kez

72

57,6

11 kez ve üzeri

53

42,4
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Gebelik haftası
Gebelikte alınan
kilo

25-34 hafta

56

44,8

35 hafta ve üzeri

69

55,2

1-10 kg arası

61

48,8

11 kilo ve üzeri

64

51,2

125

100,0

Toplam

*Diğer (Düşük tehditi, üriner enfeksiyon, tiroid yüksekliği vb.)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Gebelerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı
Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Gebelerin %54,4’ü 18-28 yaş grubunda,
Kongre
ve Oturum
Başkanı
%73,6’sı lise ve üzeri okul mezunu, %63,2’si bir işte çalışmıyor ve %92’si orta ve üzeri gelir durumuna sahiptir. Gebelerin %65,6’sı gebeliğinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamış, %94,4’ü normal doğum yapmayı
istediğini belirtmiş ve %96,8’si gebeliğinin planlı gebelik olduğunu ifade etmiştir. Gebelerin %65,6’sı kendisini olumlu hissettiğini, %57,6’sı gebeliği süresince 1-10 kez doktor kontrolüne gittiğini, %55,2’si 35 hafta ve
üzeri gebeli,k haftasında olduğunu ve %51,2’si gebeliği süresince 11 kilo ve üzeri kilo aldığını ifade etmiştir.
Tablo 2. Doğuma Hazırlık Eğitimine Devam Etme Durumlarına Göre Ölçek Puan Ortalamalarının
Karşılaştırması

Ölçekler

Doğum Öncesi Algılanan Stres
Ölçeği-DÖASÖ
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli
Konuşmacı
Gebelikte
Beden İmajı Endişeleri
Ölçeği

Doğuma Hazırlık
Eğitimine Devam
Eden

Eğ Doğuma Hazırlık
Eğitimine Devam
Etmeyen

Ort

Ss

Ort

Ss

21,23

6,58

26,03

10,43

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı
50,79
11,56
50,82

t

p

-3,139

,002

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
13,11
-,014Konuşmacı
,989
Davetli

t: t testi
Gebelerin doğuma hazırlık eğitimine devam etme durumlarına göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırması
Tablo 2’de gösterilmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin DÖASÖ puan ortalaması 21,23±6,58
iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,03±10,43 olarak bulunmuştur ve
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma hazırlık sınıfına devam
eden gebelerin, algıladıkları stresi düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 3. Doğuma Hazırlık Sınıfına Devam Eden Gebelerin Ölçek Puan Ortalamalarının Korelasyonu
Ölçekler

Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği

Doğum Öncesi Algılanan Stres
Ölçe-ği-DÖASÖ

r

-,054

p

,706

Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin ölçek puan ortalamalarının korelasyonu Tablo 4’te gösterilmiştir. Gebelerin ölçek puan ortalamaları arasında ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Doğuma hazırlık sınıfına
devam eden gebelerin stres düzeylerinin Prof.
beden Dr.
imajıMustafa
endişeleriÜNAL
ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir.
Kongre ve Oturum Başkanı
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KANGURU BAKIMIN EBEVEYN VE BEBEK AÇISINDAN ÖNEMİ
Goncagül UTUŞ1, Ümran SEVİL2
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,Yüksek
Lisans Öğrencisi, İzmir / Türkiye

1

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,
İzmir / Türkiye

2

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre
ve Oturum
Başkanıolarak 1 milyon bebek ölmektedir. Erken
Öz: Giriş: Erken doğum komplikasyonları
nedeniyle
her yıl yaklaşık

doğan bebekler (prematüre bebekler) gelişimlerini tamamlamadan doğdukları için dış dünyaya alışıncaya kadar yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde tedavi görmekteler ve bu süre içinde de ebeveynlerinin sıcaklığından
uzakta kalmaktadırlar. Kanguru bakımı prematüre bebeklerin tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Kanguru bakımı, bebek ile ebeveyn arasında ten-tene temasının sağlanmasıdır. Bir başka deyişle
bebeğin ebeveynin çıplak göğsüne, üzerinde sadece bezi ve beresi olacak şekilde yatırılmasıdır. Kanguru bakımının bebeklerdeki etkisi, solunum ve kalp hızının düzenlenmesi, vücut sıcaklığının korunması, daha yüksek oksijen saturasyonu, uyku süresinin artması, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmasıdır. Kanguru bakımının
ebeveynlerde ise anksiyete ve stresin azaltılmasında olumlu etkisi vardır. Ebeveynlerin kendilerine olan güven
duygularının artırılmasında ve ebeveynlik rollerine uyumlarının sağlanmasında yardımcı olur. Anne bebeğini
kısa sürede emzirir ve süt miktarında artış olur. Kanguru bakımı pek fazla kullanılmayan ancak başvurulabilirliği kabul edilmiş, pozitif klinik sonuçları olan bir uygulama olup gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Sonuç:
Kanguru bakımının faydaları, bebeklerde stres yaratan uyaranların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
ağrı kontrolünün sağlanması ve erken dönemde aileyi bebeklerin bakımına katarak özellikle ebeveyn-bebek
arasındaki iletişimi başlatmada yardımcı bir uygulamadır.Pediatristler ve çocuk gelişimi uzmanları kanguru
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Sağlık personelleriebeveynleri kanguru bakımına teşvik edip, rehberlik yaparak bebeklere daha iyi bakım verilebilmesi için destek olmalıdırlar. Bu makalede kanguru bakımının çeşitleri, uygulama şekilleri, ebeveyn ve
bebek açısından yararları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Kanguru Ebeveyn Bakımı, Prematür Bebek, Ten-Tene Temas

GİRİŞ
Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 15 milyon bebek gebeliğin 37. haftası dolmadan dünyaya gelmektedir ve bu sayı her geçen gün giderek artmaktadır. Erken doğum komplikasyonları nedeniyle her yıl yaklaşık
olarak 1 milyon çocuk ölmektedir. Yaşamda kalanların ise birçoğu öğrenme güçlüğü, görme ve işitme sorunu
gibi sorunlar yaşamaktadır (World Health Organization, 2015). Kanguru bakımı, bebek ile ebeveyn arasın-
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da ten-tene temasını sağlayacak şekilde yalnızca şapkası ve bezi bulunan bebeğin ebeveyn göğsüne yatırılmasıdır. Bebeklerin sıcaklık, beslenme, güvenlik, enfeksiyonlardan korunma ve sevgi gibi gereksinimlerinin
karşılanması için en etkili yol kanguru bakımıdır (WHO, 2003; Moore, Andersson, & Bergman, 2007). Bu
yönteme Kanguru bakımı denilmesinin sebebi; kanguruların yavrularını aynı yöntemle taşıyıp, büyütmesidir
(Koç, 2013). Bebeklerin sıcaklık, beslenme, güvenlik, enfeksiyonlardan korunma ve sevgi gibi gereksinimlerinin karşılanması için en etkili yol kanguru bakımıdır (WHO, 2003; Moore, Andersson, &
Bergman, 2007). Kanguru bakımı 1978 yılında Martinez ve arkadaşları tarafından ilk kez Kolombia’da uygulandı (Sarparast, Farhadi, Sarparast, & Shafai, 2015). 1984 yılında UNICEF kanguru bakımını destekledi, Güney Amerika ve Avrupa’da daha sonra Amerika
Birleşmiş
Devletleri’nde
kabul edildi (Charpak, et al., 2005).
Prof. Dr.
Mustafa
ÜNAL
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Kongrevücut
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(WHO, 2003). Kanguru bakımı ilk kullanma amacı olarak gelir düzeyi kötü, yeterli sağlık çalışanı ve ekipmanı
olmayan bu yüzden hastalık ve ölüm oranı yüksek olan ülkelerde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımında
alternatif bir girişim olarak uygulanmıştır (Lawn, Mwansa- Kambafwile, Horta, Barros, & Cousens, 2010;
Roos & Roos, 2011).
KANGURU BAKIMININ ÇEŞİTLERİ
Kanguru bakımı, başlanma zamanına ve uygulama süresine göre iki şekilde ele alınılıyor. Uygulamaya başlanma zamanına göre ele alındığında doğumda, çok erken, erken, orta ve geç olmak üzere beş genel kategoriye
ayrılmış (Anderson, 1999).
Doğum kanguru bakımı; doğum sonu ilk dakikadan itibaren bebeğin ebeveynin göğsüne yerleştirilir. Isı
kaybını önlemek için; bebeğin beresi giydirilir ve ıslandığında değiştirilir, sıcak ve kuru bir battaniye ile sırtı
örtülür.Ağırlık ölçümü, K vitamini uygulaması gibi diğer tüm müdahaleler en azından doğum sonu ilk bir saatin sonuna kadar ertelenebilir (Anderson,
Prof. Dr.1999).
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Çok erken kanguru bakımı; doğum odasında genellikle doğum sonu 30.-40. dakika arasında
başlar (Anderson, 1999).
Erken kanguru bakımı; Stabil olabilen bebekler için doğum sonu 1. ve 24. saatler arasındaki
bir zamanda başlar (Anderson, 1999).
Orta kanguru bakımı; bebekler ventilatörde, stabil veya stabil değilken doğumdan sonra
yedi gün içinde başlar (Anderson 1999).

Geç kanguru bakımı; bebek yoğun bakım dönemini tamamladıktan sonra başlar (Anderson 1999).
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Kanguru bakımı uygulama süresi açısından sürekli ve aralıklı olarak iki şekilde kullanılmaktadır (Nygvist, et
al., 2010).
Sürekli KB: Düşük gelirli ortamlarda, sürekli (24 saat/gün, 7 gün/hafta) ve uzun süreli olan (günde 20 saatten
daha fazla) ebeveyn-bebek ten-tene temasıdır (Nygvist, et al., 2010; WHO, 2003) Birçok Afrika ülkesinde,
yoksul bölgelerde kanguru bakımı ile bebeklerde erken taburculuk güvenli ve mümkündür. Ancak sağlık hizmetlerine erişim gerekmektedir. Bu durumda ebeveynlere, bebeklere en az 2500 gr oluncaya kadar evde sürekli kanguru bakımı yapmaları önerilir. Böylece uzun zaman periyodu boyunca gerçekleştirildiğinde bebeğin
bakımı, standart küvöz veya sağlık çalışanı yerine ağırlıklı olarak ebeveynler tarafından sağlanır (WHO, 2003)
Prof.
Dr. Mustafa
Aralıklı KB: Emzirme ve sevgi sağlama
bileşenlerini
içeren ÜNAL
bir veya birkaç saatlik sınırlı kanguru bakımıKongre ve Oturum Başkanı
dır. Bu uygulama hergün yapılmayabilir, term bebekler için sıklıkla kullanılır. Kanguru bakımının günlük
uzunluğu ve toplam süresi değişebilir ve ideal olarak en az 65 dakika sürmelidir. Aralıklı kanguru bakımının
bütün term ve prematüre bebeklerde uygulanabilir ancak bazı durumlarda kontrendike olabilir. Bu yenidoğan
bebekler şunlardır (Davanzo, et al., 2013); stabil olmayan ve akut hastalık için mekanik ventilasyon tedavisi
alan, vazopresör ilaç tedavisi alan, torasik veya abdominal drenajı olan, juguler veya femoral venöz kateteri
olan, göbek arter kateteri olan yenidoğanlardır (Nygvist, et al., 2010). İkiz bebeklerde ise kanguru bakımı
farklı uygulanabilir. İkiz bebeklerde kanguru bakımı ayrık, ardışık ve paylaşılmış olmak üzere üç farklı şekilde
uygulanabilir (WHO, 2003).
Ayrık kanguru bakımı: Ebeveynin aynı anda bebeklere kanguru bakımı uygulamalarıdır. Annenin bebeklerden birine kanguru bakımı vermesi sırasında babanın da diğer bebeğe kanguru bakımı vermesidir (WHO,
2003).
Ayrık kanguru bakımı: Ebeveynlerin aynı anda bebeklere kanguru bakımı uygulamalarıdır. Annenin bebeklerden birine kanguru bakımı vermesi sırasında babanın da diğer bebeğe kanguru bakımı vermesidir (WHO,
2003).
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Ardışık kanguru bakımı: Aynı ebeveynin bebeklere art arda kanguru bakımı uygulamasıdır
(WHO, 2003).
Paylaşılmış kanguru bakımı: Tek ebeveyn tarafından iki bebeğe aynı anda kanguru bakımı uygulanmasıdır
(WHO, 2003).
KANGURU BAKIMI UYGULANMA KRİTERLERİ
Bütün sağlıklı yenidoğanlara ten-tene temas uygulanabilir. Ciddi hastalık ya da özel tedavi/bakım gerekliliği
gibi bazı durumlarda, yenidoğanların kanguru bakımı almadan önce stabil hale gelmelerini beklemek gerekebilir (Thukral, Chawla, Agarwal, Deorari, & Paul, 2008) Ebeveynlerin kanguru bakımı verebilmesi için öncelikle istekli, sağlıklı ve hijyenine özen gösteren bireyler olmaları gerekir. Kanguru bakımı öncesi ebeveynlere
ten-tene temasın ne anlama geldiği ve yararları hakkında bilgi verilir, soru sormaları konusunda cesaretlendi-
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rilir. Annede gestasyonel bir hastalık mevcutsa veya kronik bir hastalığı varsa ten- tene temasın başlatılması
önerilmez. Sigara içen ebeveynlere, bu davranışının bebek için ne kadar zararlı olduğu anlatılır ve kanguru
bakımı sırasında sigara içmesine kesinlikle izin verilmez (WHO, 2003; Thukral, Chawla, Agarwal, Deorari, &
Paul, 2008). Gestasyonel yaş 30-34 hafta, 1800 gr ve üzeri ağırlıktaki yenidoğanlara kanguru bakımı genellikle
doğumdan kısa bir süre sonra başlanabilir. 28-32 gestasyonel yaşa sahip, 1200-1799 gr ağırlıktaki yenidoğanlarda prematürelikle ilgili komplikasyonlar oldukça sık görülür ve ten-tene temas için bir ya da daha fazla
hafta beklemek gerekebilir Gestasyonel yaşı 28 haftanın altında olan 1200 gr’ın altındaki yenidoğanlarda ciddi
komplikasyonlar mevcuttur ve kanguru bakımı haftalar sonraya ertelenebilir (WHO, 2003; Thukral, Chawla,
Agarwal, Deorari, & Paul, 2008; Moore, Anderson, Bergman, & Dowswell, 2012).
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
KANGURU BAKIMININ FAYDALARI
Kongre ve Oturum Başkanı
Kanguru bakımının bebeklerdeki etkisi, solunum ve kalp hızının düzenlenmesi, vücut sıcaklığının korunması,
daha yüksek oksijen saturasyonu, uyku süresinin artması, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmasıdır. Kanguru
bakımının ebeveynlerde ise anksiyete ve stresin azaltılmasında olumlu etkisi vardır. Ebeveynlerin kendilerine olan güven duygularının artırılmasında ve ebeveynlik rollerine uyumlarının sağlanmasında yardımcı olur.
Anne bebeğini kısa sürede emzirir ve süt miktarında artış olur (Serap, 2014).
Moore ve
arkadaşlarının anneler ve onların sağlıklı yenidoğanları üzerine yaptıkları bir araştırmada,
erken ten temasının emzirme oranlarını artırdığı, yenidoğanın kalp-solunum hızlarını dengelediği ve yenidoğanların ağlamalarında azalış olduğu bulundu. Yine bu araştırmaya göre, kanguru bakımının kısa ve uzun
dönemde negatif etkilerine rastlanılmamıştır (Moore, Anderson, Bergman, & Dowswell, 2012).
SONUÇ
Ten tene temas olarak bilinen kanguru bakımı, preterm bebeklerde stres yaratan uyaranların olumsuz etkien aza
indirilmesi,
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gelişimi uzmanları kanguru bakımının yalnızca prematürelerle sınırlı kalmayıp sağlıklı/matür bebeklerde de
uygulanmasını önermektedir. Sağlık personelleriebeveynleri kanguru bakımına teşvik edip, rehberlik yaparak
bebeklere daha iyi bakım verilebilmesi için destek olmalıdırlar. Bu makalede kanguru bakımının çeşitleri,
uygulama şekilleri, ebeveyn ve bebek açısından yararları ele alınmıştır (Johnston, Campbell-Yeo, Fernandes,
Inglıs, Stre-Iner, & Zee, 2014; Eras, Atay, Şakrucu, Bin-Göller, & Dilmen, 2013).
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HEMŞİRELERİN YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK1, Birsel Canan DEMİRBAĞ2
Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan / Türkiye
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Öz: Amaç: Araştırma hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumlarını belirlemek amaProf.Tanımlayıcı
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hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 196 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin demografik özelliklerini ve yaşlılara ilişkin düşüncelerini belirleyen
bilgi toplama formu ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS (Statistical
Package for Social Science for Windows) paket programı 23.0 sürümü ile yapılmıştır. Veriler sürekli sayısal
değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler ise sayı (n) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi uygulandı. Bulgular: Araştırmaya katılan
hemşirelerinin %54.6’sının 36-54 yaş aralığında, %73.5’inin kadın ve %70.4’ünün evli olduğu belirlendi.
Hemşirelerin %49.5’i lisans ve lisansüstü mezunu olup, %48.5’inin çalışma yılının 2ay-11yıl olduğu saptandı.
Hemşirelerin yaşlıların evliliklerini uygun bulma durumu sorulduğunda %61.7’si evet, %38.3’ü hayır cevabını
vermiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %45.4 ü daha fazla ücret karşılığında yaşlı hastalarla çalışmayı kabul ettiklerini belirtmişleridir. Hemşirelerin %77.6’sı yaşlı hastalarına refakatçi olmadan hizmet verdiklerini,
%56,1’i sevislerinde yaşlı bakım için yeterli imkana sahip olduğunu, %55.1’i çalıştığı ortamda kendisinin ve
hemşirelerin tam anlamıyla yaşlı bakımını yaptıklarını ifade ettiler. Hemşirelerin yaş, eğitim durumu, çalışma
yılı ile yaşlılara yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır(p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda; hemşirelerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları
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lılarla en çok iletişime geçen sağlık personelleridir. Yaşlının hastaneden yattığı süre içerisinde tedaviye uyum
sağlaması, hastalıklarla baş etmesi ve yaşam kalitesini arttırabilmesi için bilinçli sağlık personellerine ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Hemşire, Yaşlı Bakım, Tutum

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yaşlanma; her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen
ve döllenmeden başlayıp ölüme kadar devam eden evrensel bir süreçtir Yaşlanmayla birlikte tüm fonksiyonlarda yavaşlama olmakta ve bunun sonucu olarak başkalarına bağımlı olarak yaşamını sürdüren nüfus oranı
da artmaktadır. Yaşlılar için hastaneler farklı kültürlerden insanlarla birlikte yaşamak zorunda oldukları bir
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ortamdır. Sağlık bakım ekibinde yer alan hemşireler, hastalarla en fazla etkileşimde bulunan gruptur. Doğuştan
beklenilen yaşam süresinin artmasına bağlı olarak hemşireler daha fazla yaşlı grubu hastayla karşılaşabilmektedir. Bağımlılığı daha fazla olan bu grupla çalışan, çalışmada yetersiz sağlık çalışanlarının olması ve bu grupla
çalışmada ki isteksizlik yaşlılara sunulan hizmetin etkinliğini ve kalitesini azaltabilmektedir. Bu nedenle de
hemşirelerin yaşlılara ilişkin tutumları, yaşlı bireyin uyum sağlamasını ve bakım kalitesini etkileyen önemli
bir etmeni oluşturmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışma hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
tanımlayıcı türde yapılmıştır.
Kongre ve Oturum Başkanı

KAPSAM
Araştırmanın evrenini, Trabzon ilinde ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesinde çalışan 227
hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip tüm hemşirelere ulaşmak hedeflenmiştir.
Araştırma çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden 196 hemşire ile tamamlanmıştır.
YÖNTEM
Veriler araştırmacı tarafından literatür ve gözlemlere dayanılarak geliştirilen hemşirelerin demografik özelliklerini ve yaşlılara ilişkin düşüncelerini belirleyen “Kişisel Bilgi Toplama Formu” ve “Yaşlılara Yönelik
Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan hemşirelere, araştırmayla ilgili açıklayıcı bilgi verilerek “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” dolduruldu. Daha sonra hemşirelere Kişisel Bilgi
Formu ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği araştırmacı tarafından elden dağıtıldı. Klinikler düzenli aralıklarla
ziyaret edilerek doldurulan form ve ölçekler araştırmacı tarafından toplandı. Veriler sürekli sayısal değişkenler
ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler ise sayı (n) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. HemşireleYaşlılara
Yönelik
Tutum Ölçeği puanlarının
normal
dağılım
gösterip göstermediğini belirlemek için OneProf. Dr.rinKutluk
Kağan
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Sample Konuşmacı
Kolmogorov Smirnov testi yapıldı. Normal
göstermeyen iki gruplu karşılaştırmalarda
Mann
Davetli
Davetli dağılım
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Whitney U testi kullanıldı. Üç ve üzeri gruplu normal dağılıma uymayan grupların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi uygulandı. İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Science
for Windows) paket programı 23.0 sürümü ile yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan hemşirelerinin %54.6’sının 36-54 yaş aralığında, %73.5’inin kadın ve %70.4’ünün evli
olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %49.5’i lisans ve lisansüstü mezunu olup %88.8’i ilde yaşamakta olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin %57.1’i serviste çalıştığı, %48.5’inin çalışma yılının 2ay-11yıl olduğu saptandı. Hemşirelerin %15.3’ü eğitim öğretim yıllarında gerontoloji hemşireliği dersi almışlardır. Hemşirelerin %62.2’si yaşamının herhangi bir döneminde yaşlılarla aynı evde yaşadıklarını ifade etti. Yaşlılarla aynı
evde yaşayan hemşirelerin %27.0’ının 2-15 yıl önce birlikte yaşadıklarını, %28.6’sının babaanne, dede ile ve
bunların %29.1’inin 2ay-20yıl süre ile birlikte yaşadıkları belirlenmiştir. Hemşirelerinin %23.0’ının yaşlıla-
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rın bulunduğu klinikte sürekli çalışmayı isterken %77.0’ının yaşlılarla çalışmayı istemediği tespit edilmiştir.
Yaşlılarla çalışmayı isteyen hemşirelerinin %12.8’inin yaşlıları mutlu etmek istediği için, %10.2’sinin hasta ayrımı yapmadığını her yerde çalışabileceklerini belirtirken yaşlılarla çalışmak istemeyen hemşirelerin
de %52.6’sının bedensel ve zihinsel olarak yorulduğu, %13.3’ünün yaşlıların bulunduğu durumdan etkilendiklerini ve %11.2’sinin yaşlılarla iletişim güçlüğü yaşadıkları için çalışmak istemediklerini ifade etmişlerdir.
Hemşirelere yaşlı hastalara yönelik davranışları etkileyen etmenler sorulduğunda %86.2’si iş yorgunluğunun,
%76.5’i personel yetersizliğinin, %65.3’ü iş stresinin, %63.3’ü uygun olmayan çalışma koşullarının yaşlılara yönelik davranışlarını etkilediğini ifade ettiler. Hemşireler yaşlılara yönelik tutum ölçeği puan ortalaması
olup olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin yaş, eğitim durumu, çalışma
107.21
Dr. Mustafa
ÜNAL
yılı, yaşlı ile birlikte yaşama durumu ile Prof.
ölçek puan
ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
Kongre ve Oturum Başkanı
olduğu saptanmıştır(p<0.05).
SONUÇ
Çalışmamızda; hemşirelerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Yaşamının herhangi
bir döneminde aile içinde yaşlı ile birlikte yaşayan hemşirelerin yaşlıya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucu bireylerin çocukluktan itibaren yaşlılarla vakit geçirmesinin sağlanacağı aktivitelerin toplumsal
düzeyde de yapılması gerekliliğini göstermektedir. Hemşirelere yaşlanma ve yaşlılık konularına yönelik düzenli programlara katılmaları konularında teşvikleri sağlanabilir.

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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HAYATTA GÜÇLÜ KALMAK ZORUNDA OLAN ÇOCUKLAR: ÇOCUK İŞÇİLER
CHILDREN WHO HAVE TO STAY STRONG IN LIFE: CHILD LABOUR
Halime DAĞTEKİN1, Nejla CANBULAT ŞAHİNER2
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karaman / Türkiye

1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karaman / Türkiye
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Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Öz: İnsanın gelişim çağında çocukluk yıllarının
çok
önemli Başkanı
bir yeri vardır. Bu yıllardaki çevresel etkilerin,
Kongre ve
Oturum
yetişme koşullarının, alınan eğitimin ve sağlıklı bir beden ruh yapısının insan hayatının her döneminde yaşam
kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak gelişiminin çok hızlı, belirgin gelişim
gösterdiği ve yetişkinlik döneminin temellerinin atıldığı dönemde, çalışan çocuk olmak, gelişim alanlarında
sorunlara yol açmakta, erken yaşta çalışma yaşamı ile karşılaşıp iş dünyasının stresi ile tanışmalarına sebep
olmaktadır. İş yaşamına atılan veya atılmak zorunda kalan; eğitim, sosyal hayat ve oyun hakları ellerinden
alınan çocuklar bedensel, psikolojik ve sosyal gelişim alanlarını tam olarak tamamlayamamakta ve bu durum
onların çocuk olma halinden uzaklaşıp yetişkin gibi düşünmesine, yaşamasına ve mücadele etmesine sebep
olmaktadır. Yaşam şartları çerçevesinde iş yaşamı ile gelişen stres mekanizması psikolojik dayanıklılıklarını
etkilemekle birlikte fiziksel olarak ta vücudun çeşitli bölgelerinde farklı düzeyde etki bıraktığı bilinmektedir.
Sağlık Bakanlığı içinde görev alan Halk Sağlığı Hemşireleri, Acil Servis Hemşireleri, Çocuk Hemşireleri ve
Millî Eğitim Bakanlığı içinde görev alan Okul Sağlığı Hemşirelerine çocuk işçiliği ile mücadelede önemli
sorumluluklar düşmektedir. Literatür derlemesi şeklinde yapılan bu çalışmada çocuk işçiliği, çocuk işçiliğine
sebep olan etmenler, çalışma yaşamının çocuk işçiler üzerine etkileri ele alınmış olup, sağlık ekibinin bir üyesi
olan hemşirelerin rol, görev ve sorumluluklarına değinilmiştir.
Prof. Dr.Anahtar
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Kağan SÜMER
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Dr. Gülsen
DEMİR
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Çocuk İşçiliği, Çalışma
Yaşamı,
Çocuk İşçi,
Hemşirenin Sorumlulukları
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ
İnsan hayatı çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak üç dönemde incelebilir ve her dönem kendi içinde ayrı
özellikleri barındırır. Çocukluk yılları hayata hazırlanmayı, yetişkinlik yılları üretime katkıda bulunmayı ve
yaşlılık yılları ise tüketimi ifade eder (Çöpoğlu 2018). Çocukluk yılları insanın gelişim sürecinin çok hızlı
olduğu fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, psikolojik, kişilik ve ahlaki alanların yoğun olarak yapılandırıldığı
ve hayata karşı hazırlandığı yıllardır. Toplumların güvenli ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri için yatırımlarını ve tasarruflarını bu zaman dilimindeki vatandaşlarına aktarmaları bu açıdan önemlidir. Bir başkasının
bakımına, gereksinimlerinin karşılanmasına, ilgisine ve sevgisine ihtiyaç duyulan çocukluk döneminde çeşitli
sebeplerle çocuklar iş yaşamına itilebilmekte ve hayatın zorlu tarafı ile erken yaşta karşılaşmak zorunda kalabilmektedir. Emek harcanan işlerde çalışarak hayatla mücadele etmek zorunda kalan çocuklar yaşamlarını
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stresli ve sağlıksız bir şekilde geçirebilmektedir. Çocuk hakları ile dünyada önemli gelişmeler kaydedilmiş
olsa bile çocuk hak ve ihlalleri, tarih boyunca insanlığın en önemli sorunlarından olmuştur. Bu hak ihlallerinin
bir tanesi de çocukların ekonomik sömürüsü olarak karşımıza çıkan çocuk işçiliğidir. İş yaşamına atılan veya
atılmak zorunda kalan eğitim, sosyal hayat ve oyun hakları ellerinden alınan çocuklar bedensel, psikolojik ve
sosyal gelişim alanlarını tam olarak tamamlayamamakta ve bu durum onların çocuk olma halinden uzaklaşıp
yetişkin gibi düşünmesine, yaşamasına ve mücadele etmesine sebep olmaktadır. Toplumların geleceklerinin
mimarı olan çocuklar için ‘çocuk işçiliği’ gündemde tutulmalı ve devlet politikaları ile çözümü için çalışılmalıdır. Nitekim ILO 12 Haziran gününü ‘Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’, 28 Nisan gününü ‘Dünya
İş Sağlığı Günü’ ve Hükümetimiz de Resmî Gazetede yayımladığı genelge ile 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliği ile
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Mücadele Yılı’ ilan etmiştir.
Kongre ve Oturum Başkanı

ÇOCUK ve ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KAVRAMLARI
İnsanın gelişim çağının en masum zamanı olarak nitelendirilen çocukluk yıllarını tanımlamak için Türk Dil
Kurumu tarafından ‘küçük yaştaki erkek veya kız’, ‘bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak’ cümleleri kurulmaktadır (TDK). Hukuki açıdan ‘yasalarca tespit edilmiş belli bir
yaşın altında olduğu için fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve ahlaki gelişimini tamamlamamış ve bu nedenle
özel olarak korunmaya muhtaç kişi’ olarak tanımlanmaktadır (Saygun 2018).
Ülkemiz tarafından da kabul gören Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. Maddesinde şu ifade
yer almaktadır; ‘bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma
durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır’ (UNİCEF, ÇHS 1. MADDE).
Geliştirdiği Evre Kuramı ile çocuk gelişiminde çığır açan J.Piaget’e göre her çocuk özeldir ve çocuklar yetişkinlerden farklı düşünme tarzları ile çevrelerini keşfeden küçük kaşiflerdir. Çocukların kendilerine ait dünya
görüşleri vardır ve dünyaya geldiği andan itibaren dünyayı öğrenme çabası içine girerler (Ergin&Yıldız, 2014;
Şahin, 2016).
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
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Konuşmacı
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Bu tanımlardan ve görüşlerden yola çıkarak baktığımızda hayatın ilk ve en önemli evresinde
bulunan
çocukların korunmaya muhtaç, ilgi ve sevgi ihtiyacı duyan, gereksinimlerinin bir başkası tarafından karşılanması
gereken bireyler olduğu açıktır (Çöpoğlu 2018). Çevresindeki kişilerin yardımına ihtiyaç duyulan bu zaman
diliminde çeşitli sebeplerle kendi gereksinimlerini karşılamak zorunda kalan ve kökeni tarihin ilk çağlarına
kadar uzanan çocuk işçiliği hem ülkemizde hem de dünya genelinde uzun uzadıya çözüm bekleyen bir sorundur. Çocuk işçiliği ise her kültürde bazen yaş bazen ise etkinlikleri göz önünde bulundurularak farklı şekilde
tanımlanmakta olup belli bir yaş kıstası ile belli bir ücret karşılığında bir işverene bağlı olarak çalışan işçi olarak tanımlanabilir (Şahin, 2009; Taş&Abbasigil, 2017). Çocuklar yaşamlarında faal olarak çeşitli işleri yerine
getirirler. Bazı işler zordur, zorludur ve fazla emek ve efor sarf etmek gerektirir. Bazıları tehlikelidir, daha da
kötüsü ahlaki açıdan kınanması gereken işler olabilir. Çocukların çalıştıkları işlerin hepsi, ortadan kaldırılması
istenilen ve planlaması yapılan çocuk işçiliği sınıfına girmemektedir. Çocukların veya ergenlerin bedensel
gelişimlerine, sağlıklarına, kişiliklerine zarar vermeyecek veya mevcut eğitimlerini geride bırakmayacak işler
yapmaları olumlu karşılanır. Örnek vermek gerekirse ev işlerinde anne ve babalarına yardım etmek, ailenin
393

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

sahip olduğu işletmede belli bazı işleri yapmak, okul zamanının dışında veya tatillerde cep harçlığı için çalışmak gibi. Çocukların ve gençlerin bu tarz etkinlikler içinde olması onların gelişimine ve ailelerinin ekonomik
durumuna katkı sağlar; onlara yapılan etkinlik ve işin çeşitlerine göre beceriler ve deneyim kazandırır. Yetişkinlik dönemleri için toplumun üretken ve sorumluluk sahibi olan bireyleri olmaya hazırlar. ‘Çocuk işçiliği’
çocukları, çocukluklarını yaşamasını engelleyen, var olan potansiyellerini ve kendilerine yönelik saygınlıklarını azaltan, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz olarak etkileyen işler olarak tanımlanır.
Buna göre çocuk işçiliği:
- Çocukların, onları bedensel, zihinsel gelişimlerini geride bıraktıracak, toplumsal veya ahlaki olarak tehlikeye atabilecek zararlı işlerde çalışması, Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

- Eğitim hayatlarında okula düzenli olarak devamını engelleyen eğitim hayatından erken ayrılmalarına sebep
olan işlerde çalışması,
- Eğitim hayatlarında okulları ile yürütmek zorunda bırakan, aşırı zorlayan, uzun süren ve ağır işlerde çalışması tanımlanır.
Çocuk işçiliğinin uç noktaları düşünüldüğü zaman çocukları köleleştirir, ailelerinden uzaklaştırır, onları tehlikelerle karşı karşıya bırakır, çalışma ortamlarına göre çeşitli hastalıklara yakalanmasına sebep olur ve erken
yaşlarda büyük kentlerde zorlu çalışma ortamlarında veya sokaklarda çok fazla stres unsuru ile karşı karşıya
bırakır. Çalışma şekillerinin çocuk işçiliği kategorisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ise çalışan çocuğun yaşı, yapılan işin çeşidi ve yapılan işin aldığı zamana, işin gerçekleştirildiği koşullara ve devlet politikaları neticesinde ülkelerin çocuk işçiliği ile ilgili amaçlarına bağlı olarak değişir. Bu durumlardan kaynaklanan
sebeplerden dolayı çocuk işçiliğinin ne olduğunun cevabı ülkeden ülkeye ve ülke içinde icra faaliyet gösteren
sektörlere göre farklılaşır.23
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yer verilmiştir. Yönetmelik uyarınca düşük yaş sınırı 14, yüksek yaş sınırı ise 15 olarak belirtilmiş ve ilk öğretim mezunu olmalarını hükmetmiştir.24 Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 25 Ocak 2001’de 4623 sayılı
kanunun 182 No’lu “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Acil Eylem Sözleşmesi”nin 2. Maddesinde ise ‘bu sözleşmenin amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaşın
altındaki herkese uygulanır’ ifadesi ile çocuk işçiliği için on sekiz yaş altı olmayı vurgulamıştır.25
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE SEBEP OLAN ETMENLER
Dünyada hemen hemen her dönemde çocukların iş gücünden faydalanılmış ve her dönemde büyük bir problem olmuştur. Çocuk çalışanlar, 16. yüzyılda Amerika’da var olan köle ticareti ve sonrasında 18-19. yüzyılda
23 https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm
24 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
25 https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377311/lang--tr/index.htm
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İngiltere’de Sanayi Devrimi ile trajik boyutlara ulaşıp işçi statüsü kazanılmış ve çalışma hayatının içine dahil
olmuşlardır (Sungur & Kurumaral, 2017). Sanayileşme ile makine kullanımı artmış, seri üretimlere geçilmiş
ve basitleşen üretim tekniği ile çocukların emeğinden faydalanılmayı arttırmıştır. Hatta çocuklar en ağır işlerde
uzun süre çalıştırılmıştır (Gökalp, 2017; Saygun, 2018). TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) çocuk işçiliğine sebep olan temel etmenlerin yoksulluk ve ailenin aylık gelirinin düşük olması sonucu
çocuğun çalışarak getireceği paraya ihtiyaç duyması, eğitime ulaşamama veya eğitimin kalitesiz olması, göç
ve göçe bağlı sebepler, işsizlik ve eğitimsizlik, toplumun gelenekçi bakış açısı, ülkedeki mevzu hukuktaki
eksiklikler ve var olan mevzuatın etkili olarak yerine getirilememesi ve işverenlerce çocuk işçilerin talep edilmesi olarak sıralamıştır (TESK). Yoksulluk, göç, geleneksel bakış açısı, eğitim olanaklarının yetersiz oluşu
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
veya etkin olmayışı gibi nedenler çocukların
iş hayatına
atılmasında
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etkileşimli unsurlardır (Tor 2010).
Yoksulluk insanlık tarihi kadar eski olan sadece az gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte ve gelişmiş ülkelerin de
bir problemidir. Ülkelerin gelir dağılımındaki eşitsizlikler, milli gelirin az olması ve işsizlik gibi sebeplerle bireyin toplam gelirinin biyolojik devamlılığı için gerekli olan asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya
yetmemesi olarak tanımlanabilir (Arpacıoğlu& Yıldırım, 2011; Tor ve ark, 2015; Yüksel ve ark, 2015).Çocuk
işçiliğine sebep olan etmenlerin başında ise yoksulluk gelmekte ve yoksul aileler, çocuklarının aile gelirine
katkı sağlamasına ihtiyaç duydukları ve çocuklarına çalışmak dışında seçenek sunamadıkları için çocuklarını
çalışmaya yönlendirmektedir. Bu sebeple çocuklar isteseler de istemeseler de kendilerini çalışmak zorunda
hissetmiş veya aileleri tarafından çalışmaya zorlanmışlardır. Yoksulluk her ne kadar çocuk işçiliğine sebep
olsa da nitelikli işlerde çalışamayan ve kalifiye eleman olamayan çocuklar ile çocuk işçiliği de yoksullaşmanın
sürmesine sebep olmaktadır (Şahin, 2009; Kalaycı& Çiçek, 2013; İçli & Bağış, 2018; Çöpoğlu, 2018).
Göç ise kırsal yerleşim alanından kentsel yerleşim alanına geçiş ve tarıma dayalı ekonomiden sanayiye dayalı ekonomiye geçiş yaşamaktadır. Büyük kent merkezlerine yönelik göç eylemi, göç ettikten sonra sosyal
desteğin yetersizliği ve kentte yaşamaya uyum gösterememe durumu ile birleştiği zaman çocuk işçiliği çokça
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Özellikle ailelerin gelir düzeylerini arttırmayı istemeleri, kent sokaklarında ve çeşitli sektörlerde çocukların
çalışma hayatına itilmesini belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Göç eden aileler sanayi veya hizmet sektöründe
iş bulabilmekte, ailede yalnızca erkeklerin değil kadın ve çocukların da çalışması gerekmekte ve niteliksiz iş
gücü oluşmaktadır. Bu durum ise yoksulluğu getirmekle birlikte çocukların da iş yaşamına atılmasına sebep
olmaktadır26 (Yüksel ve ark, 2015; Dur& Öztürk, 2017). Ailelerin yoksullukları, eğitim masraflarını karşılayamamaları, kırsal alanda oluşları çocukların eğitim sisteminden etkin faydalanamamalarına sebep olmakta,
yaşanılan olumsuz ekonomik durumlar ile çocuklar eğitim sisteminden kopmakta ve geri dönememektedir.
Okulun güvenli ortamından ziyade riskler ve güvenliksiz ortamlarda emek piyasasına katılmaktadır. Devlet
tarafından verilen eğitimin kalitesi de çocuk işçiliği üzerinde ters etkisi vardır. Eğitim kalitesi arttıkça nitelikli
eleman olan çocuklar nitelikli işlerde yüksek gelir ile çalışmaktadır. Eğitim kalitesi düştükçe çocuklar okula
26 https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm
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güvenmemekte, okulun geleceğine katkı yapacağı inancını yitirmektedir. Bu durum ise yaşamlarının ileriki
safhalarında iyi gelir getiren işlerde çalışmalarının önünde engel olmaktadır (Şahin 2009, Yüksel ve ark 2015,
İçli ve Bağış 2018). Ayrıca çalışma hayatı içinde çocuk iş gücü, yetişkin iş gücüne göre kolay disipline edilebilir; çocuklar az bir ücret karşılığında çalıştırılabilirler, uysallık gösterirler, kendilik kavramı çerçevesinde hak
ihlaline sessiz kalabilirler, edilgen yapıdadırlar ve olaylar karşısında az tepkilidirler. Fiziksel özelliklerinden
dolayı el becerileri isteyen el yapımı süs eşyaları, halı dokuma, örgü işlerde kullanılmaları gibi durumlar ise
işverenler tarafından yetişkin yerine çocuk işçilerin arzını arttırabilir (Şahin, 2009; Tor, 2010; Saygun, 2018).
Bazı aileler çocuklarını, yoksulluğa bağlı olmadan da çocuklarının meslek edinmeleri ve geleceğe yönelik iş
bulma imkanını arttırmak için mobilyacılık, tamircilik gibi çalışma ortamlarına, bazı aileler ise çocuklarının
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hayatına olumlu etkisi olur’ düşünceleri ile çalışma hayatına sevk etmektedirler. Ailenin eğitim düzeyindeki
düşüklük nedeniyle çocuğun sorumluluğu tam olarak anne baba tarafından yönetilememekte ve geleneksel
tutumla çocuk yetiştirme tarzı buna sebep olmaktadır. Nitekim çocuğun yaşadığı çevre onun yetişmesi için
örnek teşkil etmekte ve geleceklerinde nasıl rol alacaklarını da belirlemektedir. Bu durumlar toplumun bakış
açısını yansıtmakta ve çocuk işçiliğini arttırmaktadır (Karaman& Özçalık, 2007; Şahin, 2009; Çöpoğlu, 2018).
Çocuk işçiliğini arttıran diğer bir etmen ise nüfusun artışıdır. Nüfus artışı gelir dağılımındaki adaletsizliği, geçim sıkıntısını, düzensiz kentleşmeyi, işsizliği ve çocuk işçiliğini beraberinde getirmektedir. Sanayileşmesini
tamamlayamamış ülkelerde artan nüfusu istihdam etmek güç olmakta, işsizlik artmakta ve kayıt dışı olarak
çocuk işçiler sorununu ortaya çıkarmaktadır (Dur& Öztürk, 2017; Çöpoğlu, 2018).
Çoğu çocuk ise işverenler tarafında kayıt dışı olarak, kuralsız ve iş güvenliğinden yoksun ortamlarda çalıştırılmaktadır. Etkin bir kanun, ekili bir iş yeri denetimi ve caydırıcı cezalar ile çocuk işçiliğinin önüne geçilebilmekte fakat çocuk işçilerin enformel sektörde faaliyet göstermeleri denetim mekanizmalarının yeterince aktif
olmadığını göstermektedir (Şahin, 2009; Yüksel ve ark, 2015; İçli& Bağış, 2018).
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İnsan yaşamının en önemli amacı hayatını sürdürebilmek ve asgari şartlarda da olsa idame ettirmektir (Karaman& Özçalık, 2007). Temel gereksinimlerini karşılamak için iş hayatına atılan yetişkinlerin yanında ne yazık
ki çocuklar da bulunmaktadır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yayımlanan 2017 çocuk işçiliği raporunda Dünya genelinde ‘64
milyonu kız ve 88 milyonu erkek olmak üzere 152 milyon çocuk çalışma yaşamındadır’ ifadesi yer almaktadır.
Dünyada her on çocuktan yaklaşık olarak birinin çalıştığı anlaşılmaktadır. Rapora kıtalar bazında bakıldığı
zaman kıtalar arasında ‘5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının en yüksek olduğu bölge 72,1 milyon ile
Afrika’dır. Afrika’yı ise 62 milyon ile Asya ve Pasifik, 10,7 milyon ile Amerika kıtası, 5,5 milyon ile Avrupa
ve Orta Asya ve 1,2 milyon ile Arap Devletleri takip etmektedir. Çalışan çocuklardan 5-14 yaş grubundakilerden yaklaşık olarak üçte biri eğitimine devam edememektedir. Bu yaş grubu çalışan çocukların yaklaşık yüzde
38’i tehlikeli işler statüsündeki işlerde çalışmakta ve 15-17 yaş grubundaki çalışanların ise yaklaşık üçte ikisi
haftalık olarak çalışma saatleri 43 saati geçmektedir’ (ILO 2016).
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TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 18 Nisan 2018’de yayımlanan istatistiklerine göre ‘2017 yılı
için Türkiye’deki çocuk nüfusun %28,3 olduğu ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına
göre ise 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 883 bin
288 olduğu bildirilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören çocuk tanımına göre 0-17 yaş grubunu
kapsayan çocuk nüfusu 1970 yılında toplam nüfusa oranla % 48,5, 1990 yılında %41,8 ve 2017 yılında %28,3
olduğu; nüfus projeksiyonlarına göre 2040 yılında, çocuk nüfus oranının %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080
yılında %19 olacağı raporlanmıştır (TÜİK, 2017).
TÜİK verilerine göre ‘15-17 yaş grubundaki işgücüne katılma oranı çocuklarda %20,3’ olarak belirlenmiştir.
Yapılan hanehalkı işgücü araştırmasına göre;
yaş grubundaki
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ise 2016 yılında erkek çocuklarında %27,8, kız çocuklarında %13,4 olarak belirlendi ve 2017 yılında ise erkek
çocuklarında %28,5, kız çocuklarında %11,8 olarak bildirilmiştir (TÜİK, 2017).
ÇALIŞMA YAŞAMININ ÇOCUK İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Çocukluk yıllarını fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bütünsel bir biçimde gelişimini tamamlayamayan çocukların yaşamının ileri safhalarında sorunlar yaşayacağı aşikârdır. İş yaşamı yetişkin insanların faaliyet gösterdiği alan olarak, çalışan çocuklar için çocukluktan kopmaya sebep olacak, erken yaşta fazla sorumluluk
alma, sistemli ve düzenli çalışma süreci ile karşı karşıya kalacaktır. Çalışma yaşantısı; fiziksel, bilişsel, sosyal,
duygusal, ahlaki ve nörolojik olarak bakıldığı zaman yetişkine nazaran çevreye daha duyarlı olan çocuk bedeninin gelişimini daha fazla etkileyecektir (Fidan, 2004; Şişmanlar, 2017; Duyar, 2017).
Pazarda çalışan çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada en fazla yorgunluk, halsizlik ve ağrı yaşadıkları ve
pazar ortamında en fazla kaza ve yaralanmalara maruz kaldıkları (Kolaç ve ark, 2006), farklı bir çalışmada
çalışmanın etkisi ile gözlerde bulanıklık ve ağrı, karın ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı, diz-bacak-topuk ağrısı,
göğüste ağrı, iş yorgunluğu ile tansiyon düşmesi ve bitkinlik gibi bedensel yakınmaların olduğu (Bildik ve
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da çalışmalara bakıldığı zaman çalışma yaşamının vücudun çeşitli bölgelerinde farklı düzeyde etki bıraktığı
bilinmektedir.
Bedenin dikey gelişimini yansıtan oturma yüksekliği, kol ve alt taraf uzunluğu iş yaşamından etkilenmekte ve
çalışma geçmişi arttıkça bu alandaki büyümede gerilik de artmaktadır. Ayrıca çalışan çocuklarda kemik gelişimi enine uyarıldığı için çalışmayan yaşıt çocuklara göre gelişiminin geride kaldığı görülmüş, aşırı bedensel
yüklenmenin derecesine bağlı olarak deformasyonlar oluştuğu saptanmıştır. Çalışan çocukların yaşamın ileri yıllarında çalışma koşullarının olumsuz etkilerinin zamanla daha fazla olduğu da gözlemlenmiştir (Duyar
2013). Çalışmak, çocukları eğitim hayatından yani okuldan uzaklaştırdığı için çalışan çocuklar, öğrenme eyleminden yoksun kalıp sorun çözme becerisi, anlatım kolaylığı, anlama ve kavrama, uyum konularında da beceri
geliştirememektedirler. Nitekim çalışma hayatına atılmış çocuklar okumaya devam etmek istememektedirler.
Okula devam etmeme veya edememe ile bilişsel gelişimlerini de tam olarak tamamlayamayacaklardır (Fidan,
2004; Bildik, 1998; Şişmanlar, 2017). Diğer çocuklar gibi okula devam edememe, oyun oynayamama, aileleri
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ile vakit geçirememe ve iş hayatında zaman geçirme ile sosyal gelişimi için elzem olan yaşam tarzına ulaşamamakta ve sosyal hayatlarındaki büyüme ve güvende hissetmek için olumlu ilişkiler geliştirememekte, sosyal gelişimleri etkilenmektedir (Fidan, 2004; Salı ve ark, 2014; Şişmanlar, 2017). Arkadaşlık ilişkileri sosyal
gelişim için, toplumsallaşmada, cinsel kimliğin oluşmasında, bir gruba bir topluluğa ait olmada, paylaşma ve
sorumluluk duygularının gelişiminde çok fazla önemlidir. Sosyal gelişimleri etkilenen çocuklar kötü arkadaş
ilişkileri geliştirmelerine ve sigara içme gibi olumsuz davranışlar geliştirmelerine sebep olmaktadır (Çiftçi,
2013; Dinç, 2014; Salı ve ark, 2014). Yapılan çalışmada çalışan çocukların çalışmayan çocuklara göre daha iyi
arkadaşlık ilişkileri kurdukları (Salı ve ark, 2014), çalışan gençlerde çalışma gün sayısı arttıkça benlik saygısı,
iletişim becerileri ve stresle baş edebilme becerilerinin düşük olduğu (Sala Razı ve ark, 2009) saptanmıştır.
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Başkanı ve anksiyete gibi belirtilerle gözlemlenen psikolojik sağlık durumları ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında ise çalışma saatlerinin uzunluğu, sigortasız çalışma, çalışma ortamlarında düşük sosyal desteğe sahip olma, ihtiyaç durumlarında izin kullanamama ve şiddetle karşı karşıya kalma ile psikolojik sağlık sorunlarının anlamlı olduğu (Köseoğlu Örnek, 2017),
çocukların kendi gelişim imkanlarına zaman ayıramaması ile düşünce, öfke, depresyon, kaygılı davranışlar
ve umursamama (Bozkurt&Çam, 2010), ebeveynler ile çatışma (Bildik ve ark, 2004) sorunların ortaya çıktığı
bulunmuştur. Sokakta çalışan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, sokakta çalışan çocukların, sokakta
çalışmayan çocuklara göre depresyon (Aydın ve ark, 2015), ve depresif belirti düzeylerinin yüksek (Erdoğdu
2012) olduğu bulunmuştur. Bu çerçeveden bakıldığı zaman çalışma hayatına erken giren ve yetişkinlerle iş
yapmak zorunda kalan çocukların gelişme çağında bedenen, ruhen gelişimlerini olumsuz etkilemekte ve fiziksel gelişimlerini tamamlayamamış çocukların çalışma hayatında karşılaştıkları bireysel ve çevresel risklerle
hayatları zorlaşmaktadır. DİSK-AR yayımladığı Türkiye’de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu-2015’te ‘okula
gitmeyen, eğitim hayatlarına devam etmeyen çocuklar için haftalık olarak çalışma süresinin 54 saat olduğu,
çalışan çocukların %3,4’ünün yaralandığı veya sakatlandığı, çocukların 1/3’ine işyerinde yemek verilmediği
ve çalışan çocukların yarısından çoğunun 400 TL altında bir ücretle çalıştığı bildirilmektedir (DİSK).
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ve mimarı olan çocuklara yönelik büyük bir haksızlıktır.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE HEMŞİRELERİN ROL, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Sekiz Mart 2010’da Resmî Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde hemşirelik mesleğinin hizmetinin kapsamı; ‘bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlıklarının geliştirilmesi, mevcut sağlıklarının korunması,
gelişen bir hastalık durumunda hasta bireyin iyileştirilmesi ve hayat kalitesinin arttırılması için bakım verir
ve tedavi uygular. Çalışma sahasında birey ve aileleri için güvenli ve sağlıklı çevre oluşturup hedef kitlesine
sağlık davranışlarını geliştirmeleri için eğitim ve danışmanlık yapar. Mesleğin profesyonelleşmesi için araştırmalar yapar ve araştırma yapan ekip içinde görev alır. Çalıştığı kurumda yönetim işlevine katılır ve kaliteyi geliştirmek için iş birliği içinde iletişim ve koordinasyonu sağlar. Çalışma ortamında ve alınan eğitimle kazanılan
bilgileri ve becerileri, tecrübeleri ile edindiği karar verme yeteneklerini kullanarak, doğum öncesi dönemden
başlayarak insan hayatınınbütün evrelerinde etik ilkeleri ile mesleklerini icra eder’ şeklinde belirlenmiştir.
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Çocuğun çalıştırılması ise çocuğun bakımından yükümlü olan kişinin çocuğu ekonomik gelir kaynağı olarak
görüp çocuktan ekonomik kazanç elde etme isteğidir ve çocuğun ekonomik olarak istismar edilmesi söz konusudur.28 Çocukların istismar durumlarında hemşireler, istismar edilen çocuk/lar ve ailelerini iyi bir şekilde
gözlemlemeli, ekonomik istismar konularında bilgi sahibi olmalı, çocukların normal büyüme ve gelişme özelliklerini bilip, uygulamaları esnasında ekonomik istismar durumlarını saptayabilmelidir. Ekonomik istismara
uğramış veya ağır fiziksel işlerde çalışan çocukları belirlemede, birinci basamak sağlık hizmetlerini (koruyucu, normal büyüme ve gelişmeyi takibi) yürüten hemşireler ve halk sağlığı hemşireliğinde uzmanlaşmış
hemşireler kritik konumdadırlar. Ayrıca okul sağlığı alanında uzmanlaşmış hemşireler çocuğun okula devam
etmemesi ve maddi kaynaklarda zorlanması gibi durumlarda çocukların ekonomik istismarını tanımada, acil
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sağlık hizmetlerini (tedavi edici) yürüten hemşireler olarak çocuk sağlığı hemşireleri, servise yatan çocuk
hastalar içinde ekonomik istismar durumunu tanıma ve belirlemede önemlidirler. Bilimsel ve kümülatif bilgi
içeriğine, mesleğe has kurallara, normlara, prensiplere, etik değerlere ve özerk bir yapıya sahip olan modern
hemşireliğe bu kapsamdan yola çıkarak baktığımızda çalışan çocuklar için hemşireler üzerine düşen görevleri
hemşirelik rolleri çerçevesinde şu şekilde gerçekleştirebilirler;
27

Bakım Verici Rolü: Hemşirelik uygulamasında bakım verme rolünün doğasında sağlıklı veya hasta bireye
şefkat gösterme, hasta bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında ona veya ailesine yardımcı olma, hasta tanılama
ve yapılan uygulamaları izleme vardır. Hemşire bu işlevini yerine getirirken birey merkezli olarak, çocuğun
veya ailenin sağlıklıyken kendi başına yaptıkları ancak hastalık veya yaralanma sonrasında gerekli bir şekilde
yapamadığı, yaşamı sürdürmekle ilgili ihtiyaçları karşılar.
Servise kabulü yapılmış olan çocuk hastanın tedavi ve bakımı sürecinde, çocuğun kişiliğini, fiziksel ve psikososyal bütünlüğünü korumasında, iş kazası veya yaralanmanın sonucunda meydana gelen sağlık sorununun ve
tıbbi müdahalenin olumsuz etkilerinin azaltılmasında aktif görev alır (Taylan, 2009; Taylan ve ark 2012; Conk
ve ark 2013).
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Eğitici Rolü: Hemşireler, en önemli rollerinden biri olan eğitici rolleri ile sağlıklı veya hasta
birey, Konuşmacı
aile ve toplumun bilinçli kararlar almasını sağar. Hemşireler eğitim verirken bilimsel bilgileri kullanmalı, hedef kitlenin
yararını gözetmeli ve planlı bir şekilde hareket etmelidir.
Bu doğrultuda koruyucu hizmetler olarak çalışma koşulları altında çocuklara -gelişim özelliklerini ve yaşam
koşullarını dikkate alarak- ve ailelerine dikkat edilmesi gereken beden hareketleri, beslenme tarzı, günlük
yaşam aktivitelerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, stres ve anksiyete ile baş edebilme için neler yapılabileceği, öfke kontrolü ve etkili iletişim becerileri, servise kabul edilmiş bir çocuk ve ailesi için servise uyum,
hastalığı, yapılan tıbbi işlemler ve tedavileri, uyulması gereken sağlık davranışları gibi konularda rehberlik
sağlayabilir. Hemşireler eğitici rolünü yerine getirirlerken etkili iletişim becerilerini ve çeşitli eğitim yöntemlerini kullanırlar (Taylan, 2009; Taylan ve ark 2012; Conk ve ark 2013).
27 http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/8-mart-2010-hemsirelik-yonetmeligi.aspx
28 https://cocukhaklari.wordpress.com/hakkinda/cocuk-istismari-cesitleri/ekonomik-istismar/
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Araştırıcı Rolü: Her mesleğin olduğu gibi hemşirelik mesleğinin de bilimsel bilgi içeriğinin artması, mesleğe profesyonellik ve bağımsızlık kazandıracaktır. Yapılan araştırma sonuçları neticesinde edinilen bilimsel
veriler, geleneksel olandan uzaklaşıp çağdaş olan uygulamalara da yansıyacak kanıta dayalı olarak, iyi bakım
ve hizmet sunmak için hemşirelik girişimleri oluşacaktır. Hemşirenin araştırıcı rolü, hemşirelik mesleğinin
evriminde son aşama olan akademik nitelik kazanma sonrasında ortaya çıkmış bir roldür. Çalışan çocukların
aileleri veya çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ekonomik olarak istismar edilme durumları, istismara uğrama
nedenleri, istismara uğrayan kitle ve özellikleri gibi konularda kapsamlı, nitelikli ve nicel verilere ulaşılacak
ve neler yapılacağı konusunda geleceğimizin mimarı olan çocuklar için yatırım alanları, ulusal ve uluslararası
plan, proje ve politika için görüş sağlayacaktır. Nitekim Pediatri Hemşireliği bu araştırma gereklilikleri çerçeProf.
Dr. Mustafa
ÜNAL
vesinde branşlaşmış bir hemşirelik dalıdır
(Taylan,
2009; Taylan
ve ark, 2012; Efil ve Enç 2014).
Kongre ve Oturum Başkanı

Yönetici Rolü: Hemşireler, hastaları için donanımlı ve güvenilir bakımı düzenlemeleri, organize etmeleri ve
zamanında yapmaları gerekir. Hemşireler, sağlıklı veya hasta bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi/
rehabilite edici ve gerekli bakımının yürütülmesinden, biçimlendirilmesinden ve yönetiminden sorumludur.
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık ve esenliği için hemşirelik ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlarlar. Bu çerçevede çalışan çocuklar için iyi koordineli bir çalışma ortamı sağlamak ve sosyal hizmet uzmanları gibi çeşitli meslek grupları, Çocuk Koruma Hizmetleri gibi birimleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı gibi kurumları sürece dahil edip yürütmekle görevlidirler. Bu süreç hemşireler için iyi bir zaman,
kişi, kaynak ve kurum yönetimi becerisi ister (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Conk ve ark, 2013).
Karar Verici Rolü: Hemşireler, mesleklerini etik değerler çerçevesinde yerine getirirken hasta bireyin bakım
sürecini sağlıklı bireyin koruyucu sağlık hizmetleri süreci ile birleştirerek eleştirel düşünme becerileri ile yarar
zarar oranını dikkate alarak karar verme becerisini kullanır. Karar verme rolünü yerine getirirken çalışan çocuğun içinde bulunduğu yaşamsal şartları, ekonomik istismarına sebep olan etmenleri de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Hemşire, hasta bireyi cesaretlendirerek bireyin otonomisini kazanması için, sağlıklı bireyi
hayatındaki zorlukların üstesinden gelmesi için; kendi adına karar almasını, aldığı kararları hayata geçirmesini
Prof. Dr.veKutluk
Kağan
SÜMER ve öngörülemeyen
Prof. Dr. Gülsen
DEMİR
Dr. Veysel
BOZKURT
bu kararların
öngörülebilen
sonuçlarından
sorumlu olmasınıProf.
ve sorumluluk
almasını
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
desteklemelidir (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012).
Hasta Savunucu Rolü: Hemşirelerin servise kabul edilen çocuk hastayı ve ailesini bilgilendirme, onların
hizmet alırken kendi otonomileri ile kendi yararlarına karar vermesine yardımcı olma, gerekli olduğu takdirde
çocuğun veya ailenin sözcülüğünü üstlenme yükümlülüklerini içerir. Sağlıklı veya hasta birey için hakları,
seçim olanakları ve seçim sonuçları hakkında bilgiler verir. Çocuk hemşiresi ise ekonomik istismar durumunu
tanıyarak çocuk haklarını savunma ve bu konularda ailesine bilgi verme, sağlık hizmetleri sunumunda çocuk
haklarının durumu ve ifade edilmesinde, çocuğun servise kabul durumunda tedavi ve bakım konularında bilgilendirilmesi ile aydınlatılmış onamın önemini anlatır. Tüm görevlerini yerine getirirken bireysel ve toplumsal
değer ve inançlara saygı gösterir, mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uyar ve insan onuruna yakışır şekilde
hizmet ederek sağlıklı veya hasta çocuğun ve ailesinin gizliliğini koruma, mahremiyetini sağlama sorumluluklarına sahiptir (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Conk ve ark, 2013; Özakar Akça ve Gözen 2014).
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İletişim ve Eşgüdüm Sağlayıcı Rolü: Hemşireler görevleri gereği birçok branştaki farklı çalışanlarla iletişim
içindedirler. Bunun yanı sıra sağlıklı birey, aile ve toplumla ve hasta çocuk, ailesi ve yakınları ile de iletişim
kurarlar. Çok fazla ve çeşitli kişilerle kurulan bu iletişim için hemşirelerin etkili iletişim becerilerini bilmesi
ve uygulayabilmesi önemlidir. Ayrıca sağlıklı veya hasta çocuklara yönelik olarak onların gelişim özelliklerine
göre sözlü veya sözsüz olarak kurdukları dili anlayabilmeli ve onların anlayabileceği iletişim dilini geliştirmesi gerekmektedir (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Aydemir Gedük, 2018).
Rehabilite Edici Rolü: Hemşireler, rehabilite edici rolleri çerçevesinde; iş kazası, travma veya yaralanmalar
sonucunda hasta çocuğun yapısal veya işlevsel kayıpların bulunması halinde, çocuğun tüm potansiyelini en
iyi seviyede kullanabilmesi, varsa bir uzuv
kaybı
oluşan
hayatındaki değişimlere uyum sağlaması ve
Prof.
Dr.sonucu
Mustafa
ÜNAL
yaşadığı olay ile hayatındaki değişimlerle
baş etmesini
sağlayarak
Kongre
ve Oturum
Başkanıçözüm üretebilmeleri için hasta çocuğu
ve ailesini destekleyerek yardımcı olur. Hemşire, çocuk ve ailesine yardım ederken çocuğun özerkliğini ve
otonomisini en üst seviyede sağlamayı, uzuv kaybından veya uzvun fonksiyon azlığından kaynaklanan yerine
getirilemeyen fonksiyonlarını olabildiğince geri kazandırmayı, günlük yaşam aktivitelerini mümkün mertebe
kendisinin karşılayabilmesi için destek olmayı ve yaşama uyum ve karşılaşılan olayların üstesinden gelebilmesi için psikolojik destek sağlamayı, oluşan yeni yaşam koşullarına en etkin şekilde uyum sağlayıp yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı hedefler (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Aydemir Gedük, 2018).
Rahatlatıcı Rolü: Hemşirelerin mesleklerini icra ederken bakım verme ve tedavi uygulama sırasında, hasta
çocukların ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyerek uygun bakım hizmetini ve sekiz doğru ilkesi çerçevesinde tedavileri uygulamasını içerir. Konfor sağlayıcı rol olarak da bilinen bu alanda hemşirelerin temel
amacı iyileşmeyi mümkün olan en kısa sürede ve komplikasyonsuz bir şekilde sağlamaktır. Hasta çocukların
ve ailelerinin, temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, beslenme alışkanlıklarının düzeninin devam ettirilmesi,
girişimsel işlemler esnasında mahremiyetlerine saygı beklentilerinin karşılanması, hasta odalarının ses ve ışık
gibi fiziksel uyaranlarının rahatsızlık duymayacakları şekilde ayarlanması, yapılan tüm uygulamalarda rızanın
alınıp stresin azaltılarak hasta çocuğun ve ailesinin rahatlatılması faaliyetlerini kapsar (Taylan, 2009; Taylan
Prof. Dr.veKutluk
Kağan
SÜMER
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
ark, 2012;
Aydemir
Gedük, 2018). Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Tedavi Edici Rolü: Hemşirelerin tedavi edici rolü ile servise kabulü yapılmış hasta çocuğa verilen tıbbi tedavinin sekiz doğru ilkesi çerçevesinde uygulanmasıdır. Bu rol uygulanırken çocuğa ve ailesine işlem hakkında
ve uygulanan tedavi hakkında bilgi verilmesi işlemin etkinliği ve hasta onuru açısından yararlı olacaktır. Artan
akademik bilgi ve kazanılan haklar neticesinde solunum egzersizleri, sıcak ve soğuk uygulama, masaj, postural
drenaj yapma işlemleri de hemşirelerin özerk kararları doğrultusunda gerçekleşmektedir (Taylan, 2009; Taylan
ve ark, 2012; Aydemir Gedük 2018).
Kariyer Geliştirici Rolü: Hemşireler bireysel olarak mesleklerine önem vermeli, mesleklerine özen göstermeli, bilimsel bilgi içeriğinin artması ve profesyonelleşmek için çabalamalı, kendilerini geliştirmeli, bağımsız
rollerini, hak ve ödevlerini bilmeli ve uygulamaları esnasında bilgilerini sanata dönüştürüp yerine getirmelidir
(Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Aydemir Gedük, 2018). Çocuk hemşireliği bu rol çerçevesinde gelişmiş
ve branşlaşmış bir hemşirelik dalıdır. ‘Çocuk hemşireliği alanında gelişmeleri takip etmek, ülkemizdeki branş-
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laşmış olan çocuk hemşireliğinin dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda
çocuk hemşirelerini temsil etmek, çocuk hemşirelerinin görevleri, yetkileri ve sorumluluklarının bilinmesi
ve belirlenmesinde görev almak, çocuk hemşirelerinin isteklerine, beklentilerine ve mesleksel gelişimlerine
katkı sağlayacak çalışmalar ve projeler yapmak, çocuk hemşireliğin gelişimi ve profesyonelleşmesi için çeşitli
yayınlar çıkarmak, çalışma grupları oluşturup eğitim programları planlamak ve eğitimlerin sürekliliğini sağlamak, çocuk hemşirelerinin kendi aralarındaki koordinasyonu, iletişimi ve gerekli sosyal dayanışmayı teşvik
etmek, çocukların sağlıklarının korunması, hastalık durumlarında tedavi işlemlerinin yapılması, sakatlık durumunda rehabilitasyon işlemlerinin yapılması ve çocuk ölümüne sebep olan etmenler konusunda aileyi, toplumu ve meslektaşlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek’ amacıyla Çocuk Hemşireleri Derneği kurulmuştur.29
Dr.geliştirici
Mustafarolü
ÜNAL
Mesleğin profesyonelleşmesini sağlayanProf.
kariyer
ile hemşireler çalışan çocuklar için hemşire
Kongre ve Oturum Başkanı
kampanya çağrısı, çocukların çalışmasını engellemeye yardımcı olmak için girişimler gibi faaliyetlerle çalışan
çocuklara dikkat çekip geleceğimizin mimarı olan çocuklar için plan, proje ve girişimlerde bulunabilirler.
Özerk ve Sorumluluk Sahibi Olma Rolü: Hemşirelerin bağımsız rolleri olması mesleğin özerk yapıda olduğunun göstergesidir. Çalışan çocuklar ve aileleri için sorumluluk alanlarında gerekli olan işlemleri bağımsız
olarak gerçekleştirirler (Taylan ve ark, 2012; Aydemir Gedük 2018).
Çocuk hemşirelerinin, hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanında şu görev, yetki ve sorumlulukları vardır;
Çocuk hemşiresinin hemşirelik bakımında görev, yetki ve sorumlulukları;
I) Çocuğun bakım ihtiyaçlarını çocuğun ve ailenin kültürel ve sosyal özelliklerini ve tıbbi durumunu objektif
veriler doğrultusunda saptar, belirlediği ihtiyaçların karşılanması için çocuğa ve ailesine yönelik planladığı
bakımı uygular ve uyguladığı bakımın sonucunu değerlendirir.
II) Çocuğu, ailesi ve sosyal, kültürel çevresiyle bir bütün olarak değerlendirir ve aile merkezli bakım uygulaProf. Dr.ması
Kutluk
Kağan
Prof.eder.
Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
ile bakımın
herSÜMER
safhasına aileyi de dahil
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

III) Servise yatış işlemleri yapılmış çocuğu ve çocuğun ailesinin servise kabulünü yapar ve servise ve kuruma
uyumunu sağlayarak çocuk ve ailesi için ayrılan odaya ve yatağa alır.
IV) Çocuk ve ailesi için rahat, ergonomik, konforlu ve güvenli ortam sağlar, hasta odasında gerekli malzemelerin yeterli miktarda ve çalışmaya hazır durumda olduğunun kontrolünü yapar.
V) Çocuk ve aile için çevreleri ile olumlu ilişki kurulması konusunda gerekli iletişim tekniklerini kullanır.

VI) Çocuk ihmal ve istismarı durumlarını saptar ve tanır. Şüpheli gördüğü durumlarda ilgili birim ve kişilere
bildirimde bulunur.
Çocuk hemşiresinin tıbbi tanı ve tedavi planının uygulamasına katılmadaki görev, yetki ve sorumlulukları;
29 http://www.cohemder.org.tr/pages/about/4/dernegin-amaclari
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I) Hastalık sürecinin ateş, kan basıncı ve solunum düzeyi, laboratuar bulguları gibi objektif verilerini ve emosyonel durum, stres gibi subjektif verilerini değerlendirerek izler ve değişiklikleri kaydeder.
II) Hastalıkları tanılamak amaçlı olarak hastadan alınması gereken tahlil örneklerini alır, uygun olarak, kısa
sürede örnekleri çalışacak birime/birimlere ulaştırılmasını sağlar.
III) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için çocuk ve ailesini hazırlar, işlem sırasında rahatlatır, işlem sonrasında
izler.
IV) İlaç uygulamalarını sekiz doğru ilkesine göre yapar, ilaçların istenilen etkileri, istenmeyen etkileri ve yan
etkileri yönünden hastayı gözlemler ve istenmeyen/beklenmeyen
bir ilaç etkisi gördüğü durumda uygun giriProf. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
şimleri yerine getirir.
V) Oral yoldan ve parenteral yoldan uygulanacak ilaçların, kan ve saatlik sıvı infüzyonlarını ve haricen kullanılacak ilaçların uygulamalarını yapar.
VI) Gerektiği durumlarda hastanın ameliyata hazırlık işlemlerini yürütür.
VII) Gerekli görüldüğü takdirde hastanın güvenli olarak taşınmasını sağlar. Nakil işlemi için tüm koşulları ve
malzemeleri hazırlar.
VIII) Çocuk ve ailesinin, hastaneye yatış işlemi yapıldığı zamandan itibaren taburculuğa ve evde bakım işlemlerine hazırlanmasını sağlar.
IX) Çocuk ve ailesine, taburcu edildikten sonra, hastane dışında verilen bakımı devam ettirebilmeleri için gerekli ve önemli bakım becerilerini kavratır, bakım konusunda rehberlik, eğitmenlik ve danışmanlık işlevlerini
yerine getirir.
X), Çocuğun bakımı ve ilaç tedavilerinin uygulanması sırasında terapötik oyunu kullanır.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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Çocuk hemşiresinin eğitim ve danışmanlık yapmadaki görev, yetki ve sorumlulukları;
I) Çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik bakım ve eğitim verirken tüm sağlık bakım profesyonelleri ile
eşgüdüm ve iş birliği içinde, ekip anlayışı ile görevini yerine getirir.
II) Çocuğun ve ailesinin sağlığını korumak ve geliştirmek için verdiği bakımın her safhasında aileye rehberlik
edip sağlık eğitimlerinin planlaması ve uygulamasını yapar.
III) Hastaneye yatış işlemleri, kronik veya ölümcül hastalık durumlarında ailelerin anksiyetesi ve stresine sebep olan dönemlerde manevi ve psikolojik destek sağlar.
IV) Hastalık veya engellilik oluşması durumunda çocuk ve ailesinin rehabilitasyonunun en üst düzeyde olması
için destek olur.30
30 http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/19-nisan-2011-hemsirelik-yonetmeliginde-
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Danışman Rolü: Hemşireler sağlıklı birey, aile ve toplum için sağlıklarını koruma ve geliştirme, hayatlarını
idame ederken yaşam kalitesini arttırma konularında mesleğinin özerkliği ile danışmanlık yapar. Hasta çocuk
ve ailesine, hastalığa bağlı sorunların üstesinden gelme, hayatın stresi ile baş edebilme ile ilgili kendi öz kaynaklarını bilmeleri, tanımaları ve kullanmaları konusunda teşvik ve danışmanlık eder. Ayrıca danışan kişilere
kanıta dayalı bilimsel bilgiye ulaşma konularında da rehberlik eder (Taylan, 2009; Taylan ve ark, 2012; Aydemir Gedük, 2018).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çocuk haklarının gelişmesi ile çocuk işçiliği-ve çocukların ekonomik olarak istismarı ile ilgili mücadeleler
Prof. Dünya
Dr. Mustafa
1990’lı yıllardan beri dünyanın gündemdedir.
ÇalışmaÜNAL
Örgütü (ILO)’nün ve bilimsel çalışmaların neKongre ve Oturum Başkanı
ticesinde çocuk işçiliğinin en büyük etkenini yoksulluk oluşturmaktadır. Küresel olarak bakıldığı zaman yoksulluğu ortadan kaldırmadıkça çocuk işçiliği son bulmayacaktır. Yoksulluğun önlenmesi ile çocukların iş gücü
olmasından ziyade kendi hayatlarını yaşayan, yaşayabilen bireyler olması sağlanacaktır. Kendilerini eğitim ve
sosyal olanaklar çerçevesinde yetiştirebilen bireylerden oluşan bir toplumun refah seviyesine ulaşması kolay
olacaktır. Hukuki olarak kanunların olmayışı ve denetlemelerin etkin yapılmaması da bu sorunu besleyen sebeplerdendir.
Devlet otoritelerince gereken kanunların yapılması, iş yerlerinin sıkı denetime tabi tutulması ve caydırıcı ceza
hükümlerinin olması çocuk işçiliği ile mücadele için önemli bir adım olacaktır. Çocukların okul ihtiyaçları
karşılanıp esnek bir müfredat programı oluşturulması ve eğitim kalitesinin arttırılması ile kalifiye eleman
yetiştirilip çocukların hem eğitimden kopmaması hem de emeklerinin karşılığını alması sağlanılabilir. Çeşitli
sivil toplum örgütleri ve sendikalar aracılığı ile çocuk işçiliğine dikkat çekilip toplumda kamuoyu oluşturulabilir. Ailelerin geleneksel anlayışları, çocuğa bakış açıları iyileştirilebilir. Nitekim toplumdaki tüm aktörler
aracılığı ile yapılan bir mücadele ile sorun daha kolay bertaraf edilebilir. Sağlık Bakanlığı çocuk işçiler ve
ailelerine hiçbir sosyal güvencesi olmasa bile temel sağlık hizmetleri vermektedir. Çalışan çocukların sağlık
ve taramaları,
iş kazası ve yaralanma
gibi
durumlarda
gerekli tedavi hizmetlerinin
ve
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yapılması, toplumun duyarlılığının artması için kamuoyu oluşturma görevleri vardır. Ayrıca bakanlığa bağlı
Meslek Hastalıkları Hastanesi, çalışma koşulları ve ortamlarının çalışan çocuklar üzerinde etkilerinin araştırılması görevini de üstlenir.
Sağlık Bakanlığı içinde görev alan Halk Sağlığı Hemşireleri, Acil Servis Hemşireleri, Çocuk Hemşireleri ve
Millî Eğitim Bakanlığı içinde görev alan Okul Sağlığı Hemşirelerine de çocuk işçiliği ile mücadelede önemli
sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede hemşireler çocuk işçiliği ile mücadelede kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır. Çocuk ve ailesini bütün olarak gözlemleyip normal büyüme gelişme gibi konularda iyi bir mesleki bilgi
ve becerisi olmalıdır. Hemşirelerin yapacakları bilimsel çalışmalar ile elde edilecek veriler çerçevesinde çocuk
işçiliği ile mücadele kampanyaları başlatılıp çeşitli stratejiler gerçekleştirilebilir.

degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik.aspx
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HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN KONFOR DURUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğçe ATEŞ1, Birsel Canan DEMİRBAĞ2
1-2

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon / Türkiye

Öz: Giriş: Doğum sonu dönem annede önemli anatomik, fizyolojik, psikolojik ve endokrin değişimlerin yaşandığı bir geçiş sürecidir. Bu sürecin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireyleri ve sağlık proProf. Dr. Mustafa ÜNAL
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastane ve evde
ve Oturum
Başkanı
lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Kırklareli’ndeki iki kamu hastanesinde 4
ay içerisinde canlı doğum yapmış tüm lohusalardan %95 güven aralığında 0.05 örneklem hatası ile seçilen 110
lohusa oluşturmuştur. Çalışma 05.05.2017- 20.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, lohusaların demografik ve obstetrik özelliklerini değerlendiren Bilgi Formu, konfor düzeylerini
belirlemeye yönelik Doğum Sonu Konfor Ölçeği ile Çevresel Etmenler Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada ev ve hastanede doğum sonu konfor alt boyut ortalama puanları ve tüm alt boyut puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Sonuç: Doğum yapan annelerin hastaneden daha
çok evde konfor yaşadıkları ve hem evde hem de hastanede fiziksel konfora daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yeni doğum yapan annelerin ev ziyaretleri ile desteklenerek lohusalık sürecinin evde
geçirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ev, Hastane, Hemşire, Konfor Bakımı, Postpartum Bakım
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Lohusanın bebeğine ve üstlendiği annelik rolüne uyum sağlaması oldukça zordur. Bu sürecin anne ve bebek
açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireylerinin ve hemşirelerin lohusaya vereceği konfor ile yakından ilişkilidir
(Beydağ, 2007: 479-84). Doğum sonu dönemde, fiziksel ve psikososyal yönlerin yaşanılan çevre ile birleştirilerek, lohusanın güvenli ve aynı zamanda konforlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
İlk defa 1994 yılında Kolcaba tarafından geliştirilen konfor kuramı konforu; “bireyin gereksinimleri ile ilgili
yardım, huzur sağlama ve sorunların üstesinden gelebilmeye ilişkin fiziksel, psikospritüel, sosyal ve çevresel
bütünlük içerisinde kompleks yapıya sahip beklenen bir sonuç” olarak tanımlamıştır. Lohusaların konfor düzeylerinin belirlenmesi, annelerin lohusalık dönemine ilişkin sorunların belirlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi açısından da çok önemlidir (Çapık, Özkan ve Apay, 2014: 186-92).
Ülkemizde doğum sonu konfor çalışmalarının çoğunluğu lohusaların sadece hastanedeki konforuna yöneliktir
ve evdeki konfor durumuna yönelik çalışmaların sayısı azdır (Karakaplan ve Yıldız, 2010: 55-65; Çapık, Öz-
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kan ve Apay, 2014: 186-92; Duman, 2009: 73-82). Bu çalışma evdeki lohusaların konfor durumunun hastanedeki konfor durumuyla karşılaştırılması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Eğitim, danışmanlık rolleri ve etkili
bir bakım ile hem annenin hem de bebeğin uzun dönemde fiziksel ve psikolojik sağlıklarının geliştirilmesi ve
korunmasında rehber kişi olan hemşirelerin evdeki lohusanın konfor düzeyini değerlendirmesiyle bu sürecin
tam bir iyilik halinde geçmesi sağlanacaktır.
AMAÇ
Araştırma, lohusaların hastane ve evdeki konfor durumlarının belirlenerek karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum Başkanı
KAPSAM
Anne ve aileyi birçok yönde etkileyen lohusalık döneminde annenin konfor durumunun değerlendirilmesi,
oluşabilecek sorunların saptanması ve annenin ihtiyaçlarının giderilmesi açısından çok önemlidir. Annenin
yüksek düzeyde konfora kavuşması sağlık profesyonellerinin lohusalık dönemi boyunca yapacağı konfor değerlendirilmesi ve değerlendirme sonunda gereksinimlere yönelik girişimlerle gerçekleşebilir. Bu doğrultudan
yola çıkarak çalışmamızda doğum yapan annelerin hastane ve evdeki konfor durumlarının belirlenerek konfor
düzeyinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir çalışmadır.
Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Kırklareli il ve ilçe merkezindeki iki kamu hastanesinde Mayıs-Ağustos 2017 tarihleri
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SÜMER
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hastanesinde canlı doğum yapan ve bebeği yanında olan 110 lohusa ile yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları Ve Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında Bilgi Formu, Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) ve Çevresel Etmenler Anketi
kullanılmıştır.
Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatür kaynaklı oluşturulan bu form 17 sorudan oluşmaktadır.
Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ): Yıldız ve Karakaplan (2010) tarafından Kolcaba’nın Konfor Kuramı
temel alınarak geliştirilmiştir (Karakaplan ve Yıldız, 2010: 55-65). Ölçeğin fiziksel, psikospritüel ve sosyokültürel olmak üzere üç alt boyutu ve toplam 34 maddesi vardır. Ölçek puan aralığı 34-170 arasındadır.
Çevresel Etmenler Anketi: Araştırmacı tarafından geliştirilen bu anket, çevresel etmenlerden ısı, ışık, mahremiyet, gürültü, güvenlik, temizlik, havalandırma, güneş alma alt başlıklarından oluşan likert tipi ölçektir.
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Anket formu, araştırmacı tarafından Mayıs-Ağustos 2017 tarihleri arasında, yüz yüze görüşme yöntemi ile iki
görüşme şeklinde toplanmıştır. Birinci görüşmede doğumdan 24 saat sonra hastane odasında, ikinci görüşmede
ise doğumdan sonraki 5. Günde aynı lohusalarla telefonla görüşülerek aynı anketler doldurulmuştur.
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmada elde edilen veriler istatistik danışman desteğinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin tanımlayıcı özellikleri için sayı, yüzde,
ortalama ve standart sapma; ölçek puanlarının karşılaştırılmasında bağımlı gruplarda t-testi; tanımlayıcı özelliklere göre ölçek toplam ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Tek Yönlü Anova Testi uygulanmıştır.
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
Farklılığı belirlemek üzere Scheffe testi kullanılmıştır.
Elde edilen
bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamKongre ve Oturum Başkanı
lılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın uygulanabilmesi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan 24237859-43 sayılı karar ile 3 Ocak 2017 tarihinde araştırma etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastanelerden ise yazılı kurum izni alınmıştır. DSKÖ’nün orijinal halinin araştırmada kullanılabilmesi için Hatice Yıldız’dan e-posta yoluyla izin alınmıştır. Araştırmaya katılan lohusalardan da araştırmaya katılmaya gönüllü olduklarına ilişkin yazılı onam alınarak çalışmaya başlanmıştır.
BULGULAR
Lohusaların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında; %40.9’u 17-25 yaş aralığında, %51.8’i ilköğretim
mezunu, %94.5’i ev hanımı, %73.6’sı orta gelirli olup; %94.5’i çalışmamakta ve %71.8’inin sosyal güvencesi
bulunmaktadır. Lohusaların eşlerinin %35.5’i 26-30 yaş aralığında olup, %94.5’i çalışmakta ve çalışan eşlerin
%50.8’i işçidir.
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Kutluk Kağan
SÜMER
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salar doğum sonrası kaldığı hastane odasını değerlendirdiğinde; %80’i ısı yönünden iyi, %71.8’i ışık yönünden iyi, %66.4’ü mahremiyete verilen önem yönünden iyi, %60.9’u gürültü yönünden iyi, %76.4’ü güvenlik
yönünden iyi, % 65.5’i temizlik yönünden iyi, % 70’i havalandırma yönünden iyi ve %74.5’i güneş alma
yönünden iyi olduğunu belirtmiştir.
Lohusaların %81.8’inin evinde 3 ve üzeri oda, %64.5’inin evinde herkese ait oda bulunmaktadır. %58.2’sinde
yeni doğanın kendine ait odası, %87.3’ünün yatak odasında ebeveyn banyosu yoktur. Lohusaların %89.1’inin
evde bakıma destek vereni bulunmakta ve bakım vericilerin %46.9’u annelerdir. Lohusalar doğum sonrası
evlerinin çevresel faktörlerini değerlendirdiğinde; %53.6’sı ısı yönünden çok iyi, %53.6’sı ışık yönünden çok
iyi, %35.5’i gürültü yönünden çok iyi, %47.3’ü güvenlik yönünden çok iyi, %55.5’i havalandırma yönünden
çok iyi, %54.5’i güneş alma yönünden çok iyi olduğunu belirtmiştir.
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Lohusaların evdeki ile hastanedeki Doğum Sonu Konfor Ölçeği toplam puanı (t=-16.185; p=0.000), Fiziksel
Konfor (t=-15.044; p=0.000), Psikospritüel Konfor (t=-7.190; p=0.000) ve Sosyokültürel Konfor (t=-8.891;
p=0.000) alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu farka göre, lohusaların evdeki doğum sonu konfor ölçeği toplamı puan ortalamaları, hastanedeki doğum sonu ölçeği toplam
konfor puan ortalamalarından daha yüksektir. Bu durum alt boyutlar içinde geçerlidir (Tablo 1).
Tablo 1. Lohusaların Hastane ve Evdeki Doğum Sonu Konfor Ölçeği Puanlarının
Karşılaştırılması (n=110)
Alt Boyutlar

N
Hastane
Ev
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre veOrt
OturumSs
BaşkanıOrt

t

P

Ss

Fiziksel Konfor

110

46.44

7.53

54.56

6.45

-15.044

0.000

Psikospritüel Konfor

110

43.81

4.18

46.46

3.41

-7.190

0.000

Sosyokültürel Konfor

110

33.70

5.32

37.89

4.83

-8.891

0.000

Doğum Sonu Konfor Toplam

110

123.97

12.79

138.91

11.36

-16.185

0.000

SONUÇ
Bu çalışma sonucunda doğum sonu evde doğum sonu konfor toplam puan ve konfor alt boyut puan ortalamalarının hastaneye göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda annelerin doğum sonu önemli bir komplikasyonu yoksa erken taburculuk sağlanarak evlerinde bakımının sağlanması, hastanedeki lohusaların psikospritüel ve sosyokültürel konfor yönünden
daha fazla desteklenmesi, lohusa ve eşlerine hemşireler tarafından evde bakım konusunda gebelik süresince
düzenli eğitimler verilmesi gerekmektedir.
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PERİPARTUM KARDİYOMİYOPATİ VE EXTRACORPOREAL MEMBRAN OKSİJENİZASYON
TECRÜBEMİZ OLGU SUNUMU
Gönül ERKAN1, İlker MATARACI2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
Kliniği, Trabzon / Türkiye
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi
Kliniği, Trabzon / Türkiye
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Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Öz:Amaç: Peripartum kardiyomiyopati gebeliğin geç dönemi ve erken lohusalık döneminde (ilk 5 ay) görülen kalp yetmezliğinin nadir nedenlerinden biridir. İlk olarak 1849 yılında tanımlanmasına rağmen, 1930’a
kadar gebeliğin fizyolojik değişikliği olarak kabul edildi. Bu nedenle sıklıkla geç tanı konulmakta ve mortalite
oranları yüksek seyretmekteydi. Peripartum kardiyomiyopatili hastaların yarısında sol ventrikül sistolik fonksiyonları düzelirken diğer yarısında ciddi morbidite ve mortalite meydana gelir. Erken tanı ve tedavilerle de
mortalite oranları düşmüştür. Biz de sunacağımız bu olgu ile gebelikte nadir görülen, yüksek mortaliteye sahip
olan peripartum kardiyomiyopatiye bağlı refrakter kardiyojenik şok tedavisinde Veno-arteriyel Extracorporeal
Membran Oksijenizasyon (VA-ECMO) tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. Olgu: Daha önce herhangi bir
kalp hastalığı olmayan 28 yaşındaki kadın hastamız 39 hafta 3 günlükken spinal anestezi altında sezeryana
alınarak ve sağlıklı erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Postoperatif ikinci günde huzursuzluk, progresif ilerleyen nefes darlığı gelişen hastaya peripartum kardiyomiyopati tanısı konulduktan sonra kalp yetmezliği tedavi
protokolü uygulandı. Devamında inotropik tedavi başlandı. Dirençli hipotansiyonu ve derin hipoksisi gelişen
hastanın genel durumunun daha da kötüleşmesi üzerine entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Tüm
tedavilere rağmen düzelmeyen hastaya geçici mekanik destek cihazı olan VA-ECMO takılarak medikal tedavisine devam edildi. Hemodinamisi ve oksijenasyonu düzelen hastadan altıncı günde VA-ECMO’dan çıkarıldı.
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yomiyopatide tüm tedavilere yanıt alınamayan kalp yetmezliğinin tedavisinde son seçenek olarak VA-ECMO
hayat kurtarıcı bir seçenektir.
Anahtar Kelimeler: Peripartum Kardiyomiyopati, Extracorporeal Membran Oksijenizasyon, Gebelik, Refrakter Kardiyojenik Şok

GİRİŞ
Peripartum kardiyomiyopati (PKMP) daha öncesinde belirlenmiş bir kardiyak hastalığı olmayan, gebeliğin
geç dönemi (son 1 ayı) ve erken lohusalık döneminde (ilk 5 ay) görülen kalp yetmezliğinin nadir nedenlerinden biridir ve mortalite oranı %28’lere varan komplike bir durumdur (Dinic V.et al, 2016). Etiyopatogenezi
net olarak aydınlatılamamakla birlikte preeklampsi, ileri anne yaşı, multiparte, otoimmün hastalıklar, viral
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enfeksiyonlar gibi etkenlerin rol aldığı düşünülmektedir (Dinic V.et al, 2016). PKMP genelde dispne, öksürük,
halsizlik ve ortopne gibi nonspesifik semptomlar ile başlar ve birkaç gün içinde ağır kalp yetmezliği tablosu
gelişerek sıklıkla da kronikleşir. Erken tanı ve tedavi ise prognozu iyileştirebilir. Biz de sunacağımız bu olgu
ile gebelikte nadir görülen, yüksek mortaliteye sahip olan peripartum kardiyomiyopatiye bağlı refrakter kardiyojenik şok tedavisinde VA-ECMO tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.
Olgu Sunumu
Yirmi sekiz yaşında olan kadın hastanın özgeçmişinde 11 yaşından beri epilepsi öyküsü mevcuttu. İlk gebeliği
5 haftalıkken abortus ile sonuçlanmıştı. İkinci gebeliğin son haftasında yaygın ödem, hafif nefes darlığı ve
Prof.3 Dr.
Mustafa
ÜNAL nedeniyle spinal anestezi altında acil
hipertansiyon mevcut idi. Hastamız 39 hafta
günlük
iken preeklampsi
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sezeryana alınarak 3280 mg ağırlığında sağlıklı erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Postoperatif uyanma odasına
alınan ve derlenme skoru tam olan hasta kadın doğum servisine gönderildi. Hasta sorunsuz bir şekilde mobilize
edilip gaz gaita çıkardı. Bebeğini emzirdi.
Postoperatif ikinci günü geç saatlerde ani başlayan huzursuzluk, progressif artan nefes darlığı ile birlikte genel
durumu kötüleşen hasta acil olarak kardiyoloji ve göğüs hastalıkları tarafından değerlendirildi. Akciğer ödemi,
hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner emboli ön tanılarıyla takip edilmeye başlandı. Ateş 36. 2
C0, tansiyon arteriyel 85/45 mmHg, oksijen saturasyonu (SpO2) % 85, nabız 146 atım/dakika, solunum sayısı
40/dakika olarak saptandı. Juguler venöz dolgunluk ve alt extremitesinde +1/+2 gode bırakan ödem vardı.
Akciğer oskültasyonunda orta ve alt zonlarda bilateral ralleri mevcuttu. Yapılan ekokardiyografisinde (EKO)
ise ejeksiyon fraksiyonunun %15-20, sağ boşlukların dilate ve ikinci derece mitral yetmezliği olduğu saptandı.
Posteroanterior akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda buzlu cam görünümü vardı. Çekilen BT anjiyosunda
pulmoner emboli ekarte edilemediği için hastaya heparin (Koparin 25000 İÜ/5 mlt/ Koçak) uygulandı. Mayi
kısıtlaması ile beraber furosemid (Lasix 20 mgr/2 mlt/ Sanofi Aventis) ve perlinganit infüzyon başlandı. Morfin sülfat (Morphine Chl 0,02 gr/Galen) 5mg intravenöz yapıldı. Bronkodilatör inhaler tedavi ile noninvaziv
da uygulandı. Tüm Prof.
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orotrakeal entübe edilip SİMV modunda mekanik ventilatöre bağlandı. Arteriyel kan gazı izlemlerinde (Tablo 1) %100 oksijene rağmen SPO2:82, ph:7,25 PaO2:54 mmHg ve PCO2:27 mmHg olarak ölçüldü. Takriben
hemodinamik instabilite de gelişen hastaya kademeli olarak dobutamin 10 mcg/kg/dk (Dobutamin Hcl 250
mg/50 ml/ Fresenius), noradrenalin hastaya 0.05 mcg/kg/dak (Steradine 4 mg/4 ml / Vem İlaç) ve adrenalin
0.03 mcg/kg/dak (Adrenalin 0. 5 mg/1 ml/ Drogsan) infüzyon tedavisi başlanarak full doza çıkıldı. Kardiyomyopatiye yönelik uygulanan medikal tedaviye rağmen derin asidoz ve dirençli hipotansiyon gelişen hastaya
mekanik destek cihazı olan Veno-arteriyal ECMO takılmasına karar verildi. Sedasyon eşliğinde lokal anestezi
ile sağ femoral bölgeden aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT) 150-200 saniye arasında olacak şekilde hasta heparinize edilerek ECMO takıldı. Venoarteriyal bypass başlatılıp oksijen akımı periferik saturasyonu >95
yükselene kadar kademeli olarak artırıldı. Hemodinamik olarak düzelmeye başlayan hastanın inotropik tedavisi ve mekanik ventilatör ayarları kademeli olarak azaltıldı. Arteriyel kan gazı izlemine göre %40 FiO2 ile spontana alınan hasta 6. Saat sonra aynı gün extübe edilerek mekanik ventilatörden weaning yapıldı. ECMO’ nun
4. gününde oksijenatörde tromboz gelişmesi üzerine ECMO çıkartılıp yeniden takıldı. Veno-arteriyal ECMO
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takibi boyunca kanama takibi yapılarak aralıklı eritrosit, plazma ve trombosit replasmanı yapıldı. Yoğun bakım
takibi boyunca günlük EKO yapıldı (Tablo 2). ECMO’nun 6.ci gününde hemodinamisi ve oksijenizasyonu
düzelen, ejeksiyon fraksiyonu %40’a yükselen hastanın inotropik tedavisi kesildi. Devamında ECMO’dan
sorunsuz bir şekilde weaning yapıldı. 7. gün yoğun bakım ünitesinden servise çıkarılan hasta 12.cü günde
evine taburcu edildi. 6 ay sonraki EKO’sunda EF %55 olup kardiyak fonksiyonları tamamen düzelen hastamız
normal sağlığına mekanik destek cihazı desteği ile kavuştu.
Tablo 1. Hastanın AKG Takibi
ECMO
öncesi

ECMO 1.
Gün

ECMO
ECMO
Ecmo 4.
ÜNAL
2. Prof.
gün Dr.3.Mustafa
Gün
Gün
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Ecmo
5.

Ecmo 6.
gün

ECMO
sonrası

Gün

PH

7,25

7.35

7,54

7,53

7,5

7,5

7,53

7,49

PO2

54

340

308

324

306

330

356

195

PCO2

27

31

33

41

27

28

35

37

SO2

82

100

99

99

99

100

100

99

Tablo 2. Hastanın EKO Bulguları
ECMO öncesi

EF %15-20 Orta MY, sağ boşluklar dilate

ECMO 1. Gün

EF % 30 orta MY

ECMO 2.gün

EF % 25-30 orta MY PAB:45 mm/Hg

ECMO 3. Gün
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ECMO sonrası
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EF % 30 orta MY
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TARTIŞMA
Peripartum kardiyomyopati gebeliğin son ayına kadar tanı konulmuş kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan
kadınlarda gebeliğin son ayı ya da erken lohusalık döneminde kalp yetmezliği gelişmesi, ekokardiyografide
ejeksiyon fraksiyonunun %45’in altında olmasının gösterilmesi ile tanı konur (Person G et al, 2000). Hastalar
en sık dispneden yakınırlar. Diğer sık görülen semptomlar ise öksürük, ortopne, paroksismal nokturnal dispne
ve hemoptizidir. Olgumuz da en çok progressif dispneden yakınıyordu. Ayrıca peripartum kardiyomyopatide
sistemik ve pulmoner emboliler diğer kardiyomyopatilerden daha sık görülmektedir (Sliwa K et al, 2006).
Bu olgu sunumumuzda nadir görülen, yüksek mortaliteye sahip ve kronikleşebilen peripartum kardiyomyopatiye bağlı gelişen refrakter kalp yetmezliği olan hastada VA-ECMO tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.
Hastamızda solunum sıkıntısı kardiyojenik pulmoner ödem nedeniyle şiddetliydi ve medikal tedaviye dirençli
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kalp yetmezliği tablosu vardı. Fatal seyredebilen şiddetli hipotansiyon ile beraber ciddi hipoksi olduğundan erken VA-ECMO kararı alındı ve bu süreçte hastamızın ejeksiyon fraksiyonu ile birlikte kardiyojenik şok tablosu
düzelene kadar VA-ECMO ile hemodinamik bulguların düzelmesi için fırsat verilmiş olundu.
Peripartum kardiyomyopati tedavisinde diğer konjestif kalp yetmezliklerinde olduğu gibi beta-blokerler, diüretikler, vazodilatörler ve dijitaller kullanılmaktadır. Ejeksiyon fraksiyonu %35’in altında ve hiperkoagülopatisi olan hastalarda antikoagülan tedavi başlanmalı ve doğum sonrası altı sekiz haftaya kadar antikoagülasyon
yapılmalıdır. Oral tıbbi tedaviye yanıt alınamayan hastaların tedavisinde inotropik destek (dopamin, dobutamin, efedrin, digoksin) myokardial fosfodiesteraz inhibitörleri (amrinon, milrinon) başlanmalıdır (Yuan ve ark,
2003; Zimmerman ve ark, 2010). Yine deProf.
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fonksiyonlarında da tamamen iyileşme şansı olmaktadır. Bizim olgumuzda da medikal ve inotropik tedavilere
rağmen dirençli bir kalp yetmezliği tablosu vardı. Bu nedenle erken VA-ECMO kararı alınarak ventrikül fonksiyonlarının geriye dönmesine imkan verilmiş olundu. Ancak ventrikül disfonksiyonunun devam etmesiyle
komplikasyonlar ve maternal ölüm ile ilişkili durum ortaya çıkmaktadır (Jessup Met al, 2003). Prognoz sistolik fonksiyonun iyileşme derecesine bağlıdır. PKMP’li hastaların %6 ila 10 kadarına kalp transplantasyonu
gerekebilir (Ford RF et al, 2000). Kalp transplantasyonu daha çok konvansiyonel tedavinin başarılı olmadığı
kadınlarda tek kabul edilebilir bir tedavidir (Felker G. et al, 2000). Sol ventrikül asist device, ECMO ve intraaortik balon pompası ile transplantasyon zamanına kadar destek tedavi sağlanabilir. Bu cihazların, fulminan
vakalarda uzun süreli kullanımda iyileşmeye katkı sağladığı ve transplantasyon gereksinimini %33-%47 oranında azalttığı bildirilmiştir (Geveart S et al, 2011). Ancak ECMO, intraaortik balon pompası tüm kardiyak
cerrahi merkezlerinde bulunurken sol ventrikül asist device özellikli merkezlerde bulunmaktadır. Bu durum
Sol ventrikül asist device’ın kısıtlı kullanılabilmesine neden olmaktadır.
Hill ve arkadaşlarının 1972 yılında akut respiratuvar distress sendromunda ilk başarılı ECMO uygulamasından sonra diğer kritik hastalarda da ECMO desteği yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Hill JD,1972).
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diyopulmoner bypassdan ayrılamama durumlarıydı (Fiser S, 2001). Daha sonraki yıllarda kullanım endikasyonları; postoperatif kardiyojenik şok, kalp kateterizasyonu sırasında şiddetli myokard fonksiyon bozukluğu
gelişen hastalar, şiddetli reversibl myokardit ve kardiyomyopatili hastalar şeklinde yaygınlaşmıştır. Refrakter
kardiyojenik şok durumunda, hastalara ECMO implantasyonu ya da ventriküler asist device uygulanabilir (
Palanzo ve ark, 2009) Extracorporeal membran oksijenasyonu kalp trasplantasyonuna giden süreçte bir köprü
görevi görmesinin yanı sıra kardiyak ve akciğer açısından bozulan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen kardiyojenik şok tablosunda hemodinamik stabilitenin oluşması için hastaya zaman da sağlamaktadır. Günümüzde
artık ECMO tüm kardiyak cerrahi merkezlerinde takılabilirken mekanik destek cihazları ise sadece transplantasyon merkezlerinde takılabilmektedir.
Sonuç olarak; VA-ECMO’nun inotropik ve mekanik ventilatör tedavisine dirençli acil tedavi gerektiren peripartum kardiyomyopatiye bağlı kardiyojenik şok tablosundaki hastalarda tedavi sürecinde kullanılabilecek bir
yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür komplike ve mortalitesi yüksek hastalıklardaki iyileşme sürecinde
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ECMO kardiyak ve solunum destek cihazı olarak kullanılabilmekte, bozulan ve medikal tedaviye cevap vermeyen organlara istirahat ve kendini toparlama imkanı sunmaktadır. Tecrübeli kliniklerde takip ve tedavi ile
pozitif sonuçlara ulaşılabilmesi açısından da önem arzetmektedir.
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM
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Yöntem: Araştırma Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk Huzurevi ve
Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılması planlanmakta olup gerekli izinler İl
Müdürlüğünden alınmıştır. Araştırma ile ilgili veriler 21.12.2018 – 22.02.2019 tarihleri arasında toplanmıştır..
Verilerin toplanmasında ise tarafımızca literatür bilgilerinin taranması sonucu oluşturulan bireylerin sosyo
demografik özellikleri, ağız sağlığı hijyen alışkanlıkları, ağız sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri ile Yaşlılıkta Ağız
Sağlığı Değerlendirme İndexi (Gohaı) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde ve standart sapma verilerin analizinde ki kare, wilcoxun Anova ve Kruskal
Walls analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 271 kişi olup, örneklemi ise barthelin indeksinden 62 puan
ve üstü alan, 64 kişi dahil edilmiş, fakat çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 72.50 ± 8,11
olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %31,5’i kadın, %68,5’i ise erkek, %64,8’i ortaöğretim mezunu,
%64,8’inin geliri asgari ücretin altı, %85,2’si kronik hastalığa sahip, %33,3’ünün diş fırçası kullanmadığı,
%37’sinin ise dişlerini hiç fırçalamadığı, %92,6’sının diş ipi kullanmadığı, %40,7’sinin ağzında diş olmadığı,
%64,8’inin protez diş kullandığı, %77,8’inin dilini fırçalamadığı, %24,1’inin ise diş hijyeni hakkında bilgi
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sıklığı, diş ipi kullanımı, dil fırçalama ve diş hijyeni hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Kötü
ağız hijyeni sonucu ile başta kronik hastalıklar olmak üzere genel sağlığın bozulacağı düşünülerek, düzenli
aralıklar ile herhangi bir sorun olmasa dahi diş hekimi takibinin yapılması, ağız sağlığı ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Huzurevi, Sağlık, Yaşlılık

GİRİŞ
Vucudun genel sağlığı iyilik hali ve yaşam kalitesini etkileyen ağız sağlığı ağız, diş, damak, dil, dudak ve bu
organların fonksiyonel olarak canlılığı olarak tanımlanır (Munro CL, Grap MJ, Jablonski R & et al 2006).
Ağız sağlığı problemleri ile oluşan hastalıklar ile ilgili problemler çeşitli çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Son

419

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

zamanlarda yapılan çalışmalar ağız sağlığını bozan patojenlerin kalp damar sistemi hastalıkları, inme, prematür bebek doğurma, üst solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, şişmanlık, renal hastalıklar ve romatoıd artrit
gibi sistemik hastalıklara sebebiyet vereceği bilinmektedir (Erol S, Şişman F N, Sezer A, Şentürk İ, Aydın M
2016; Pehlivan S, Karadakovan A 2013; Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu. Yaşlı Sağlığı. Aile ve Soysal Politikalar
Müdürlüğü; Özkan G, Kanlı A 2012; Eren G, Köse T, Atilla G 2011; Özer E, Kapucu S 2013).Dünya Ağız Sağlığı Raporunda göre (2003); sanayileşmiş ülkelerde ağız hastalığı tedavisi en pahalı dördüncü hastalık olarak
tanımlanmıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün yaşlılar ile ilgili Ağız Sağlığı Programında; eğer ihtiyaçların
karşılanmaması durumunda birçok ülkede tedavi girişimlerinin artacağı bilinmektedir (Erol S, Şişman F N,
Sezer A, Şentürk İ, Aydın M 2016). Ağız sağlığının yaşlı bireylerde gerekli önlemlerin alınması ve tedavi
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melidir. Yapılan çalışmalarda eksik dişli bireylerde ağız sağlığının son derece yetersiz olduğu, protez kullanan
hasta grubunun çoğunda protez hijyenin kötü olduğu bilinmektedir (Eren G, Köse T, Atilla G 2011; Atay A,
Akyıl MK, Tukay A, Akova T, Günay Y ve ark. 2008). Günümüzde yaşlıların ağız sağlığının değerlendirilmesi
ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok bir üniversite hastanesinin tedavi edici kliniklerine başvuranlar arasında
yapılmakta, olup yalnız yaşayan bireylerin oluşturduğu huzur evlerinde yapılan çalışmalar yetersizdir (Arpak
MN, Paksoy CS, Ereş G 1990; Ünlüer Ş, Gökalp S, Doğan GB 2007; Uzun H, Nazlıel ÇH 2000; Eren G, Köse
T, Atilla G 2011). Bu sebeple çalışmamızın huzurevinde yalnız yaşayan yaşlıların ağız sağlığının değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ve bilime ışık tutacağımız düşüncesindeyiz.
AMAÇ
Yaşlılıkta azalan dişler için kullanılan takma dişlerin besinleri parçalamakta yetersiz kalışı veya uygun olmayan protezlere bağlı oluşan ağız yaraları yaşlılarda ağız sağlığın etkileyen diğer faktörlerdir. Vücutta ağız sağlığının bozulması ile kalp, böbrek ve akciğer gibi farklı organların olumsuz etkilenmesinin yanı sıra kişilerin
çeşitli yiyeceklerden tat alması kısıtlanmakta, etkin iletişim, konfor, sosyalleşme, kendine güven ve benlik
algısını da etkileyebilmektedir. Yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve geProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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gerekmektedir. Çalışmamızın amacı, huzurevindeki yaşlıların ağız sağlığı ve ağız sağlığı alışkanlıkları değerlendirilerek eksikliklerin belirlenmesi, gerekli görüldüğünde koruyucu tedbirlerin uygulanarak yaşlıların ağız
sağlığı ile ilgili sağlığın korunma ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.
KAPSAM
Çalışmanın evreni, Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk Huzurevi ve
Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan (271) ve barthel indeksinden 62 puan
ve üstü alan kişiler (60), çalışmanın örneklemini ise Çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
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YÖNTEM
Çalışmanın verileri Sosyodemografik Özellikler Formu, Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, GOHAI
(Yaşlılıkta Ağız Sağlığı Değerlendirme İndexi) kullanarak toplanmıştır. Önce Barthelin Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği kullanılarak yaşlılar değerlendirildi ve 62 puan üstü alan, çalışmaya katılmayı kabul eden yaşlılar
çalışmaya dahil edildi. Daha sonra GOHAI ölçeği uygulandı. Ölçek ağız ile ilgili problemlere yönelik fiziksel
fonksiyon ve psikososyal fonksiyonu değerlendiren 12 soru için geçen üç ay içindeki deneyimleri ölçülür
Likert-tipi ölçümle (hep=1, sıkça=2, bazen=3, nadiren=4, hiç=5) cevaplamışlardır. Toplam GOHAI skoru 12
ile 60 arasında değişmektedir.GOHAI skorları ‘<50’ düşük, ‘51-56’ orta, ‘57-60’ yüksek olarak derecelendirilmiştir. Yüksek skor ağız sağlığı yaşam kalitesinin
iyi olduğunu
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Sayı, yüzde, frekans analizleri,
verilerin analizinde ki-kare, Wilcoxun Anova ve Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan yaşlıların tanımlayıcı özellikleri değerlendirildiğinde %68,5’inin erkek %64,8’inin dul,
%25,9’unun okuma – yazma bilmediği, %64,8’inin asgari ücret altında gelirinin olduğu, %88,9’unun kronik bir hastalığa sahip olduğu, katılımcıların %27,8’i sigara kullandığı, %33,8’inin diş fırçası kullanmadığı,
%37’sinin dişlerini hiç fırçalamadığı, %92,6’sının diş ipi kullanmadığı, %85,2’sinin diş hekimine sadece dişlerinde bir sorun olduğunda gittiği, %55,6’sının en son 1 yıldan uzun zamandır doktora gitmediği, %40,7’sinin
ağzında diş olmadığı belirlendi. GOHAI hesaplamasına göre 51 puanın altında olan ve ağız sağlığı düşük
olanlar çalışmaya katılanların %72,2’sini, çalışmaya katılanların %25,9’unun (51-56 puan) ağız sağlığı orta
düzeyde, %1,9’unun ağız sağlığı yüksek düzeyde (57-60 puan) olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, sigara kullanımı, diş fırçası kullanımı ve diş ipi kullanımı ile GOHAI indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı (p>0.05).
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SONUÇ
Çalışmamız Huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız diş sağlığının değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sonuçlarımız değerlendirildiğinde ise çalışmaya katılanların birçoğunun ağız bakım alışkanlıkları yönünden kötü bir
hijyene sahip oldukları, ağız bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışların varlığı gözümüze çarpmıştır. Yürüttüğümüz çalışmanın sonucundaki verilerden yola çıkarak; Huzurevlerinde yapılan rutin bakımlar esnasında bireylerin ağız ve diş hijyenlerinin kontrol edilmesi, ağız ve diş sağlığı ile ilgili taramaların düzenlenmesi, kurumda
görevlendirilmek üzere diş hekiminin bulunması, aynı zamanda ağız ve diş sağlığı ile ilgili düzenli ve planlı
sağlık eğitimlerini verebilecek bir Halk Sağlığı Hemşiresi’nin görevlendirilmesi gerekliliği düşünülmektedir.
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İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYODEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan SARI1, Birsel Canan DEMİRBAĞ2
Trabzon Üniversitesi, Tonya MYO, Yaşlı Bakımı Bölümü, Trabzon / Türkiye
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Kongre
ve
Oturum
Başkanı
sorun teşkil etmektedir. Gerek psikolojik açıdan etkilediğinden dolayı, kişilerde bıraktığı derin izler yaşam boyunca sürmektedir. Çalışmanın amacı çocuklar arasında akran zorbalığına neden olan değişkenlerin belirlenmesidir. Çalışmamızın evrenini Trabzon ili Tonya ilçesinde bulunan en kalabalık öğrenci popülasyonuna sahip
ilk ve ortaokul olan Feride Ahmet Şener Ortaokulu ve Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda eğitim gören 3., 4. ve 5.
sınıf öğrencileri olan toplam 185 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise gönüllü olarak çalışmaya
katılan ve ailesi tarafından izin verilen 157 öğrenci oluşturmuştur. Veriler sosyodemografik özellikleri içeren
kişisel değerlendirme formu ile Akran Zorbalığı Ölçeği Çocuk Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan
SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde niteliksel veriler için sayı ve yüzde,
ölçümsel veriler için ortalama ve standart sapma, Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogrov-Smirnov testi,
parametrik koşullara uygunluğa göre 2’li gruplarda t testi veya Man Whitney U Testi, 3’lü gruplarda ise Anova
veya Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların %50.3’ü kız, ilkokulda okuyanlar 76,3 (3.
ve 4. sınıfta), 83,7’sinin gelir durumu orta, 63,7’si çekirdek aileye sahip, annelerin %8,3’ünün babaların ise
4,5’inin okuma yazması olmadığı belirlenmiştir. Akran zorbalığı açısından cinsiyet, evde şiddet görme, kırsal
kesim kökenli olmak anlamlı risk faktörü oluştururken (p<0.05), anne ve baba çalışma durumu, ile aile tipi risk
Prof. Dr.faktörü
Kutluk
Kağan SÜMER
Gülsen
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel BOZKURT
oluşturmamıştır
(p>0.05).Sonuç Prof.
olarak Dr.
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Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
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Zorbalığın önlenmesi adına okullarda gerekli müdahalelerin yapılması, okul sağlığı hemşiresi, öğretmen
ve
velilerin yapacağı ekip çalışmalarıyla oluşumu önlenmeli veya en alt seviyeye indirgenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akran, Kurban, Zorba

GİRİŞ
Agresif davranış tipi olarak sınıflandırılan zorbalık, tek başına bir kişi veya topluluk halinde bulunan bir grubun kendilerine göre kıyaslandığında güçsüz bir bireye karşı sürekli aşağılayıcı veya zarar verici davranışları
göstermesi olarak tanımlanmaktadır (Mercan ve ark., 2018). Zorbalık ile birlikte kullanılan akran tabiri ise
ortalama iki veya üç kişilik, birbirleri arasında yakın ilişkiler kuran kümeleşmedir. Yaşamın ilk dönemindeki
akran grubu çevreden ve uzun süreli arkadaşlıklardan seçilirken, yaş ilerledikçe bu grup yakın çevreden değil
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de uzak arkadaşlıkların birleşmesi ile kurulmaktadır (Satan, 2011). Akran ve zorba kelimelerin birleşmesiyle
oluşan akran zorbalığı ise yaşdaş olan grupların birbirlerini olumsuz yönde etkiledikleri, birbirlerine karşı
başta sözlü olmak üzere, fiziksel ve sosyal saldırganlık ile birlikte, karşı tarafında kendisini tam olarak savunamadığı ve sonuç olarak baskı altında kalıp ezildiği durum olarak ifade edilmektedir. Bu tanımdan yola çıktığımızda zorbalığın sürekli ve düzenli olarak karşımıza çıktığı, maruz kalan kişinin de karşı gelecek gücünün
olmadığı anlaşılmaktadır (Çankaya ve ark., 2011). Zorbalık terimini bazı ölçütler ile değerlendirirsek, bilinçli
yapılması, belli bir zaman devam etmesi, kurbanın kendi savunamaması, zorbalık yapan bireyin karşı tarafın
üzüntüsünden mutluluk duyduğu ayrıca tanımlanması gereken noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Atlı ve
ark., 2014). Ayrıca akran zorbalığı ile ilgili kavramları değerlendirirken karşımıza iki ayrı taraf çıkmaktadır. İlk
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
taraf zorba olarak adlandırılan istismarıKongre
yapan kişi
iken, yapılan zorbalığa maruz kalan kişi ise kurban olarak
ve Oturum Başkanı
nitelendirilmektedir (Kapçı, 2004). Kişilerin sosyalleşmesini sağlayan aileden sonra gelen ikinci kurumlar olan
okullarda zorbalıkların meydana gelmesi, kurbanın güvensiz bir ortamda eğitimini sürdürmesine bağlı olarak
okuldan soğumasına, zorbadan kaçmak adına devamsızlık sayısını artırmasına, okul başarısının düşüşüne,
kendini korumak adına kesici delici alet taşımaya, çekingen kaygılı ve güvensiz davranmasına neden olmaktadır. (Sülükçü ve ark., 2018). Zorbalık yapan kişilerin ise ilerleyen yaşlarda farklı suçlara katılmak, depresyon,
yalnız kalmak, saldırgan, antisosyal, bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve toplum tarafından dışlanılması gibi
sorunlar ile karşılaşacağı bilinmektedir (Ünalmış ve ark., 2012, Gökler R 2009, Cenkseven Ö F, 2008, Gökkaya ve ark., 2018, Kartal ve ark. 2012, ). Akran zorbalığı ile ilgili ilk tanımlama Olweus tarafından yapılmış,
çalışmalar ise Norveç ve İskandinav ülkelerinde yapılmaya başlanmıştır. Zorbalığın nesiller boyu sürmesine
rağmen ülkemizde çalışmalar yeni yeni yapılmaktadır (Ayan, 2007, Bayar ve ark., 2008, Çapri ve ark.,2018,
Peker ve ark., 2014).Ergenlerde zorbalığın oluşmasına neden olan faktörlere baktığımızda yoksulluk, ailede
yaşanılan sorunlar, okulla ilgili faktörler ve bireysel özellikle önde gelmektedir (Yavuzer, 2011). Okullar ile
akran zorbalığının birlikte anılması öğrencilerin kendilerini güvende hissedemedikleri bir okul ikliminin oluşmasına neden olmaktadır. Bu iklimin sonucunda ise öğrenci zarar görmekte başarı oranı düşmektedir (YönZ D). Kağan
Okullarda
meydana gelen akran
zorbalıklarının
öğretmenleri
de içerisine
Prof. Dr.dem
Kutluk
SÜMER
Prof.
Dr. Gülsenönlenmesi
DEMİR için veliler veProf.
Dr. Veysel
BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetliılımlı
Konuşmacı
alan bir Konuşmacı
alan çalışması yapılmalı, öğrencilereDavetli
zorbalık
ile ilgili eğitim verilmesi, okul ortamının
olması
sağlanmalı, çocukların maruz kaldığı zorbalıklardan ailelerinin haberder olması ve gereken desteği sağlayarak
çocuklarında meydana gelecek olan psikolojik bozuklukların önlenmesini sağlayıp, geleceğe sağlıklı nesillerin
taşınmasını biz halk sağlığı hemşirelerinin görevi olarak kabul edilmektedir (Yıldırım, 2012).
AMAÇ
Akran zorbalığı aynı yaş grubundaki çocuk veya ergenlerin birbirleriyle kurdukları iletişimde birbirlerine ruhsal, fiziksel, cinsel olarak zarar vermesidir. Okul ortamında düşünüldüğünde ise akran zorbalığı bir kişi ya da
bir grup tarafından, güçlü olan kişinin kendisinden güçsüz olan kişiye yönelik fiziksel ve psikolojik olarak tekrarlayıcı biçimde baskı uygulaması olarak tanımlanabilir. Akran zorbalığında iki farklı bireyden söz edilmektedir. Zorba: fiziksel veya psikolojik şiddeti kendinden zayıf olan gruba uygulayan kişi, kurban ise; fiziksel
veya ruhsal şiddete maruz kalan kişi olarak tanımlanmıştır. İlkokullarda akran zorbalığının bireyin kendisine
ve ailesine ilişkin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu değişkenler cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- ba424
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banın sağ ya da vefat etmiş olma durumu, sosyo-ekonomik düzey, anne- babanın eğitimi kardeş sayısı, evde
şiddet görme ve okul başarısıdır.
KAPSAM
Araştırmamızın evrenini Trabzon ili Tonya ilçesinde bulunan en kalabalık öğrenci popülasyonuna sahip ortaokul olan Feride Ahmet Şener Ortaokulu ve ilkokul olan Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda eğitim gören 3., 4.
ve 5. sınıf öğrencileri olan toplam 185 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise Çalışmayı kabul eden ve
verilen anketi eksiksiz olarak dolduran 157 kişi oluşturmuştur.
YÖNTEM

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Araştırmada veriler araçtırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan sosyodemografik özellikler formu
ve Akran zorba ölçeği çocuk formu kullanılarak toplanmıştır. Pişkin ve Ayas (2007) tarafından geliştirilen
ölçek ılk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerden 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencileri için kullanılmak amacıyla
geliştirilmiştir. Ölçek 37 madde ve beş faktörden (fiziksel, sözel, izolasyon, söylenti yayma ve eşyalara zarar
verme) oluşmaktadır. Ölçek biri “zorba ölçeği” diğeri “ kurban ölçeği” olmak üzere iki paralel forma sahiptir.
Ölçek için verilen cevapların sınıflandırılması 5’li likert tiple geliştirilmiş olup, cevaplar “Hemen hemen her
gün”, Haftada en az 1 defa”, “Ayda en az 1 defa”, “Yarıyılda 1 defa” ve “Hiçbir zaman” olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeğin zorba ve kurban boyutlarından alınabilecek en düşük puan 37 en yüksek 185’dir. Puanlar arttıkça
zorba ve kurban olma durumu artmaktadır. Çalışmanın yapılabilmesi için önce Trabzon İl Milli Eğitim Ar-ge
biriminden gerekli izinler alındı. KTÜ Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alındı. Anketleri
nasıl doldurmaları gerektiğine dair kısa bir bilgi verildi ve anketler dağıtıldı. Çocuklar ve ailelerinden izin
alındıktan doldurulan anketler 1 hafta sonra teslim alındı. Verilerin değerlendirilmesinde KTÜ Yüksek Lisans
/ Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanıldı. Sayı, yüzde, frekans analizleri,
verilerin analizinde Man Whitney U Testi , Anova ve Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Çalışmaya katılanların %50.3’ü kız, ilkokulda okuyanlar 76,3 (3. ve 4. sınıfta), 83,7’sinin gelir durumu orta,
63,7’si çekirdek aileye sahip, annelerin %8,3’ünün babaların ise 4,5’inin okuma yazması olmadığı belirlendi.
Çalışmaya katılanların %72,6’sının anne, %18,4’ünün ise babasının çalışmadığı, %8,3’ünün 5 ve üzerinde kardeş olduğu, %93,6’sının anne ve babası ile birlikte yaşadığı, %49,7’sinin evinde kendine ait özel bir odasının
bulunmadığı belirlendi. Çalışmaya katılan kurban olan kişilerin puan ortalaması, Kurban ort: kız için 51,46
± 16,82 , erkelerde 60,58+23,72, Fiziksel kurban ort: kız 12,94+5,42, erkeklerde 15,51+6,82, Sözel kurban
ort: kız 9,40+4,63, erkeklerde 11,12+5,96, Dışlama kurban ort: kız 7,43+3,63, erkeklerde 8,75+4,40, Söylenti
çıkarma kurban ort: kız 10,27+ 4,27, erkeklerde 11,82+6,40, Eşya zarar verme kurban ort: kız 11,40+4,37, erkeklerde 13,37+6,69 olarak belirlendi. Çalışmaya katılan zorba olan kişilerin puan ortalaması, Zorba ort: Kızlar için 40,82+9,95 erkeklerde 48,28+19,35, Fiziksel zorba ort: Kızlar için 11,03+4,68 erkeklerde 13,16+5,68,
Sözel zorba ort: Kızlar için 6,96+3,12 erkeklerde 8,14+4,00, Dışlama zorba ort: Kızlar için 5,97+2,71 erkeklerde 7,30+3,34, Söylenti çıkarma zorba ort: Kızlar için 7,30+1,07 erkeklerde 8,89+4,48, Eşya zarar verme
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zorba ort: Kızlar için 9,54+2,00 erkeklerde 10,76+4,74 olarak belirlendi. Cinsiyet ile kurban (p:0.014) ve
zorba (p:0.001) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Erkeklerin kurban
olma ortalamaları (p: 0.012) kızlara göre daha yüksektir ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmuştur
(p<0.05). Erkeklerin zorba olma ortalamaları kızlara göre (tüm alt gruplarda)daha yüksektir (p: 0.001) ve bu
değer istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmuştur (p<0.05). Fakat anne ve baba çalışma durumu, aile tipi
ile kurba ve zorba ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
SONUÇ
Çalışmamız Trabzon ili Tonya ilçesinde bulunan en kalabalık iki okulda kurban ve zorba etkenlerine sebep
Dr. Mustafa ÜNAL
olan değişkenlerin belirlenmesi amacıylaProf.
planlanmıştır.Yaptığımız
çalışmanın sonuçları ilçede bir okul olmaKongre ve Oturum Başkanı
sına rağmen ülkemizde yapılan diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Halk sağlığı olarak bize düşen
en temel görev okul hemşiresi olarak çalıştığımız okullarda zorbalığı önleme, müdahale etme ve iyileştirmeye
yönelik çalışmaları planlamak ve uygulamak olmalıdır. Bu plan çerçevesinde zorba- kurban problemlerini
mümkün olduğunca azaltmaya çalışmak ve yeni problemlerin oluşmasını önlenmek uygulanan programın etkililiği için öğrenci, veli, öğretmenler ile işbirliği halinde çalışılmalıdır.
KAYNAKÇA
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426

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Gökler, R., (2009). Okullarda Akran Zorbalığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2):511-537.
Kapcı, E.G., (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon,
Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1):1-13.
Kartal, H., Bilgin, A., (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığın Nedenleri ile İlgili Algıları aziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1):25-48.
Mercan, H., Yıldırım Sarı, H., (2018). Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi. FNJN Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(1): 21-29.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Peker, A., Gültekin, M., (2014). Zorbalıkla
BaşaveÇıkma
Stratejileri
Kongre
Oturum
Başkanıve Cinsiyetin Sosyal Beceri Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi. EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1):139-156.
Satan, A., (2011). Ergenlerde Akran Baskısı, Benlik Saygısı ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 34(34):183-194.
Sülükçü, Y., Altunkaya, H., (2018). 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(2):71-82.
Ünalmış, M., Şahin, R., (2012). Şiddete Yönelik Tutum ve Okul Zorbalığı. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim
Dergisi, 1 (1):63-71.
Yavuzer, Y., (2011). Okullarda Saldırganlık/Şiddet: Okul Ve Öğretmenle İlgili Risk Faktörleri Ve Önleme Stratejileri. Millî Eğitim. 192: 43-61.
Yıldırım, R., (2012). Akran Zorbalığı. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2):39-51.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

427

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM
ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
Filiz SÜZER ÖZKAN
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Amaç: Doğum doğal, sağlıklı, fizyolojik bir süreç olmasına rağmen günümüzde korkuya sebep olan
bir eylem haline gelmiştir. Doğum korkusunun sebepleri yapılan çalışmalarda değişiklik göstermekle birlikte
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
doğum ile ilgili olumsuz algının değiştirilmesinde
eğitimleri önemli bir yere sahiptir. AraşKongre ve doğuma
Oturumhazırlık
Başkanı
tırma doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kalitatif yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır.
Çalışmada amaca uygun olarak, doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına
etkisini belirlemek amacıyla derinlemesine bilgi edinebilmek için kalitatif yöntemlerden biri olan odak grup
görüşmesi (OGG) tercih edilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü üçüncü sınıfta öğrenim gören ve Doğuma
Hazırlık Eğitimi dersini alan 12 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri sosyo demografik bilgi formu
ve yarı yapılandırılmış OGG formu ile toplanmıştır. Dersin doğum algısına etkisine belirlenmesi için yapılan
görüşmeler dönemin ilk ve son haftası yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 19-22 yaş aralığında 11 kız, 1erkek
öğrenci katılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tümevarım analizi tekniğiyle nitel olarak değerlendirilmiş birinci görüşmeden üç ana tema (Doğum algısı, Doğuma algısını etkileyen faktörler ve Doğuma nasıl
hazırlanmalıyız), ikinci görüşmeden iki ana tema (doğum algısı ve Doğuma nasıl hazırlanmalıyız) ortaya çıkmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda, doğuma hazırlık eğitimi dersinin öğrencilerin doğum algısını olumlu
olarak değiştirdiği saptanmıştır.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİR
Doğuma Hazırlık Eğitimi,
Doğum
Algısı,
Hemşirelik, Öğrenci Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Doğal ve sağlıklı bir süreç olan doğum eylemi kadının hayatında tecrübe edeceği en önemli deneyimlerden
biridir (Mongan, 2016:23-50). Günümüzde doğum, korku ve kontrol odaklı bir deneyim haline gelmiştir (Atay,
2018:7). Yapılan çalışmalarda kadınların; doğumda ağrı duymak ve acı çekmekten (Özkan ve Demirci 2018,
Fasial et al. 2014,Karakuş ve Şahin 2011,Serçekuş ve Okumuş 2009, Geissbuehler ve Eberhard 2002), doğumda bebeğinin zarar görmesi ya da ölmesinden ( Özkan ve Demirci 2018,Dönmez ve ark. 2016, Serçekuş ve
Okumuş 2009, Geissbuehler ve Eberhard 2002), doğumda meydana gelecek yaralanmalardan, ölmekten, acil
sezaryene alınmaktan, doğumda çaresiz kalmak/panik yaşamak/kontrolsüz çığlık atmaktan, kontrol kaybı yaşamaktan, sağlık çalışanlarının davranışlarından, doğumun nasıl olacağını bilememekten ve cinselliğe ilişkin
sorunlar yaşamaktan korktukları saptanmıştır ( Özkan ve Demirci 2018, Şahin ve ark 2009, Serçekuş ve Oku-
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muş 2009, Hofberg and Ward 2004). Doğum korkusunun sebepleri değişiklik göstermekle birlikte kadınlarda
doğum ile ilgili olumsuz algı oluşturmaktadır. Olumsuz algının değiştirilmesinde doğuma hazırlık eğitimleri
önemli bir yere sahiptir.
Doğuma hazırlık eğitiminde amaç; Doğum öncesi yapılan eğitimler ile gebenin doğumdan beklentilerini ortaya çıkarmak, gevşeme ve nefes egzersizleri ile doğum ağrısıyla baş etmesini kolaylaştırmak, doğum yöntemi
ile ilgili tercihlerini belirlemek ve doğuma aktif katılmasını sağlamaktır (Buran 2015, İşbir, Serçekuş ve Çoker
2015). Ülkemizde yapılan çalışmalarda doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğuma bilinçli hazırlandıkları (Mete ve ark. 2017), doğumla ilgili olumsuz düşüncelerinin (Subaşı ve ark. 2013) ve doğum korkularının
azaldığı (Subaşı ve ark. 2013, KızılırmakProf.
2016,Dr.
Güder
2018) olumlu
Mustafa
ÜNALdoğum algısının daha yüksek ( Coşar ve
Demirci 2012) olduğu saptanmıştır. Çalışmalara
bakıldığında
doğuma hazırlık eğitimi doğum algısını olumlu
Kongre ve
Oturum Başkanı
olarak değiştirmektedir.
Doğuma hazırlık eğitimleri hemşirelerin bağımsız olarak yapabilecekleri önemli bir alandır. Doğum ve kadın
hastalıkları hemşireleri ile ebeler doğum süreci boyunca kadınla en fazla vakit geçiren ve yanında olan sağlık
personelidir. Sağlık çalışanları tarafından gebe kadınların ve ailelerinin yeterli düzeyde ve doğru bilgilendirilmesi ve danışmanlık yapılması durumunda gebelerin doğum sürecinde daha uyumlu ve daha az stresli oldukları görülmüştür. Bu süreçte hemşirelerin, kadına verdikleri bakım ve sosyal desteğin doğum deneyimine ilişkin
olumlu duyguları ve kadının başa çıkma çabalarını artırdığı belirlenmiştir (Kızılkaya 1997 ). Hemşirenin bu
desteği verebilmesi için önce doğuma ilişkin kendi algılarını bilmesi ve duygularını tanıması gerekmektedir
(Karakuş 1991). Kapısız ve ark (2017) yaptığı çalışmada hemşirelik öğrencilerinin doğum ile ilgili bakış açılarının genellikle olumlu olmakla birlikte doğum ile ilgili korkularının da olduğu görülmüştür. Bu çalışma;
Öğrencinin aktif ve doğal doğumun gerekliliğini kavraması doğum eyleminde gebeyi destekleyecek yöntemleri bilmesi bu konuda eğitim planlayabilmesi amacıyla yürütülmekte olan Doğuma Hazırlık Eğitimi (DHE)
Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısına Etkisinin Belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
Prof. Dr.AMAÇ
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Araştırma, doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü üçüncü sınıfta öğrenim gören ve Doğuma Hazırlık Eğitimi dersini alan 12 öğrenci
oluşturmuştur.
YÖNTEM

Araştırmanın Tipi; Araştırma kalitatif yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada amaca
uygun olarak, doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisini belirlemek
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amacıyla derinlemesine bilgi edinebilmek için kalitatif yöntemlerden biri olan odak grup görüşmesi (OGG)
tercih edilmiştir.
Araştırmanın verileri, sosyo demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi formu ile
toplanmıştır. Doğuma Hazırlık Eğitimi dersi hemşirelik üçüncü sınıf seçmeli dersleri arasında yer almaktadır.
İki saat teorik bir saat uygulamalı olan ders, dönem içinde 14 hafta boyunca haftada saat olarak yapılmaktadır.
Dersler interaktif olarak işlenmekte, konu anlatımı dışında nefes egzersizleri, masajların birebir öğrenciler
tarafından tecrübe edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca videolar izletilmekte, zihinsel gevşeme egzersizleri, güven çalışmaları, canlandırmalar yapılmaktadır. Dersin doğum algısına etkisine belirlenmesi için yapılan odak
grup görüşmeleri güz döneminin ilk haftası
veDr.
sonMustafa
haftası yapılmıştır.
Prof.
ÜNAL Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı
kullanılmıştır. Öğrencilere araştırmanınKongre
amacı, tartışma
sürecine
ilişkin bazı temel uyulması gereken kurallar
ve Oturum
Başkanı
açıklanmış, görüşmeler bir saat sürmüştür. Odak grup görüşmesi bir moderatör ve bir gözlemci tarafından
yürütülmüştür. Her bir odak grup görüşmesi, araştırma konusu ile ilgili yeni bir kavram, farklı bir görüş çıkmayana kadar ve her öğrencinin söz almasına olanak sağlayacak şekilde yapılmıştır.
Araştırmanın uygulanması için Düzce Üniversitesi Girişimsel Olmayan Sağlık Araştırmaları Etik Kurulundan
(Karar No:2018/187) ve Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden gerekli izinler
alınmıştır.
Verilerin Analizi
Veriler tematik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yapılan her görüşme araştırmacı tarafından öğrencilerin
orijinal görüşleri değiştirilmeksizin bilgisayarda birebir yazıya dökülmüştür. Görüşler, anlamsal olarak benzerliklerine göre birleştirilerek bu görüşleri temsil edebilecek kod isimleri oluşturulmuş ve her bir kod altında
birleştirilen görüşlerin yazılış sıklığı belirtilmiştir. Kodlar anlam bütünlüğüne göre gruplandırılarak bu kodları
temsil edebilecek, tema isimleri oluşturulmuştur.
Prof. Dr.BULGULAR
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Araştırmaya 19-22 yaş aralığında 11 kız, 1erkek öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin daha önce anne /abla ya da
doğum yapmış yakınlarından (6), okuldan (6), arkadaşlarından (4) internetten (4) ve kitaptan (2) doğum ile
ilgili bilgi aldığı saptanmıştır.
Doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisinin belirlenmesi için yapılan
birinci görüşmeden üç ana tema -Doğum algısı -Doğuma algısını etkileyen faktörler -Doğuma nasıl hazırlanmalıyız elde edilmiştir ( Tablo 1).
1. Tema Doğum Algısı
Öğrenciler ile yapılan ilk odak grup görüşmesinde öğrencilerin çoğunun doğum algısının olumsuz olduğu sadece 2 öğrencinin doğumu olumlu algıladığı saptanmıştır. Doğum ile ilgili olumlu düşünceye sahip bir öğrenci
doğumu mucizevi olarak tanımlarken bir öğrenci normal doğumun daha sağlıklı olduğunu ifade etmiştir. Öğ-
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rencilerin çoğu doğumu Ağrılı/ sancılı/ korkunç/ acı veren bir olay olarak tanımlamıştır. Doğumdan korktuğunu ifade eden öğrenciler, doğumda ölmekten, bebeğinin ölmesi ya da zarar görmesinden korkmaktır. Aşağıda
öğrencilerin doğuma bakış açıları ile ilgili ifadeler yer almaktadır.
“Doğum eylemi bana çok acı verici bir olay gibi geliyor” (Öğrenci E),
“sancısız olacağını düşünmüyorum nedense” (Öğrenci A)
“çocuğuma bir şey olabilir diye, Çünkü bazen bebekler doğuyo ama bazıları ölü doğuyo, Yani ondan korkarım
mesela başka bir şey oluşur bir sorun çıkar diye korkarım doğumdan mesela” (Öğrenci D)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
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Tablo1. Birinci Görüşmenin İçerik Analizi Sonucu Oluşturulan Ana Tema, Alt Tema ve Kodlar
ANA TEMA VE ALT TEMALAR

Kodlar

1. Tema Doğum Algısı
- Doğumu mucizevi olarak tanımlama
Alt Tema 1. Olumlu Duygular

Alt Tema 2. Olumsuz Duygular

- Normal doğumun daha sağlıklı olduğunu
düşünme
- Doğumu korkunç olarak görme
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL Ağrılı/sancılı / Acı veren bir olay
- Doğumun
Kongre ve Oturum Başkanı
olduğunu düşünme
- Doğumdan korkmak (bebeğinin yada
kendisinin ölmesinden/ zarar görmesinden)

2. Tema Doğum Algısını Etkileyen Faktörler
- Doğumhanenin soğuk, karanlık olması,
- Doğumhanedeki tıbbi malzemelerin varlığı
Alt Tema 1. Doğumhane ortamı

- Jinekolojik masa
- Doğumhanenin kalabalık olduğunu düşünme
(Mahremiyetin korunmaması)

Alt Tema 2. Doğum görme

Alt Tema 3. Yalnızlık
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

- Daha önce bir doğuma girme
- Eylem süresince kadının yalnız/tek
olduğunun düşünülmesi
-Doğumhaneye gebe dışında kimsenin
Prof. Dr. Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
alınmaması
Davetli Konuşmacı

Alt Tema 4. Sağlık personeli
Alt Tema 5. Duydukları şeyler

Davetli Konuşmacı

- Sağlık çalışanlarının ilgilenmediğini düşünme
-Sağlık çalışanlarının olumsuz davranışları
- Doğum yapmış kişilerden duydukları
- Doğuma katılmış kişilerden duydukları

3. Tema Doğuma nasıl hazırlanmalıyız
- Personeli seçsin
Alt Tema 1. Gebelikte yapılması gerekenler

- Doğum tercihlerini konuşsun
- Doğumhaneyi gezsin
-Psikolojik olarak hazırlansın

Alt tema 2. Gebelik öncesi yapılması gerekenler
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2. Tema Doğum Algısını Etkileyen Faktörler
Öğrenciler ile yapılan ilk görüşmede öğrencilerin daha önce gördükleri doğum ve doğumhane ortamından
olumsuz etkilendikleri, En çok sağlık personelinin davranışlarının ve daha önce doğum yapmış ya da doğuma
eşlik eden kişilerin anlattıklarının doğumu algılarını olumsuz etkiledikleri saptanmıştır. Öğrenciler gebelerin
doğumhane ve doğumda yalnız olduklarını düşünmektedir.Kız öğrencilerin hepsi doğumlarında eşinin yanında
olmasını isterken erkek öğrenci doğumda eşinin yanında olmak istediğini belirtmiştir. İfadelerden bazıları;
“ağrı çeken bir insanı azarlamak, yada sert yüksek sesle konuşmak çok kötü hissettirir kötü bir duygu olur çok
kötü hissederim ben kendi doğumumum olsa” ( Öğrenci A)
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum
Başkanı
“Hep şey diyolar ebeler falan karnına bastırıyo falan
diyorlar.
Çünkü anlatılanlar öyle. Eliyle karnına bastırıyo, bi su bile vermiyor, veya sürekli muayene ediyo açıklığına falan bakıyo o da beni çok düşündürüyor. ”(
Öğrenci B)
“normal doğum kırk kemiğin kırılmasına eşit acıymış öyle söylediler” ( Öğrenci A,H)
“hani bide vajinanın kesildiğini duydum o da beni çok korkuttu, anestezi olmadan kesiyolar bide….bide o doğum sancısında o acıyı hissetmiyomuşsun…öyle duydum daha önce hiç doğuma katılmadım” “annemden teyzemden duyduğum kadarıyla doğum anında şey diyolarmış bi daha doğurmuycam diyolarmış” (Öğrenci H).
Öğrenciler ile yapılan ilk görüşmede öğrencilerin yarısının daha önce doğumhaneyi gördüğü ve doğumhanenin öğrencilerin doğum algısını olumsuz etkilediği saptanmıştır. Aşağıda öğrencilerin doğumhane ile ilgili
görüşlerine yer verilmiştir.
“korkunç bir ortam hani daha çok korkabilir…………… soğuk, Karanlık, tıbbi malzemeler, o yeşil örtü bile
beni korkutuyo, ” (Öğrenci H)
korkutucu
ortamından çok…….
doğum
masasının
falan yani onu görmek
insanı
ürProf. Dr.“biraz
Kutluk
Kağanhastane
SÜMER
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİR
Prof. bile
Dr. çoğu
Veysel
BOZKURT
kütüyo ….”(Öğrenci
Davetli
Konuşmacı İ)
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
3. Tema Doğuma nasıl hazırlanmalıyız
Öğrencilerden bazıları gebelerin doğum öncesinde gebelerin doğum tercihlerini konuşması gerektiğini, doğum
yapacağı personeli seçmesi gerektiğini ve doğumhaneyi gezmeleri gerektiğini düşünürken, bir öğrenci doğumhaneyi gezince daha çok korkabileceğini gezmemesi gerektiğini söylemiştir. Bir öğrenci doğuma kadının
henüz daha kalmadan gebelik öncesi dönemde hazırlanması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerden bir ise
gebenin kendisini doğuma psikolojik olarak hazırlması gerektiğini söylemiştir. Öğrenci ifadelerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Nasıl bir doğum istediğimizi, doğumu nasıl gerçekleştirmek istediğimizi konuşmalıyız. Öncesinde bunları
hastane ile görüşebilir. Sonuçta hani hasta hakları diye bir şey var. İstediğimiz personeli yada doktoru seçmek
bizim elimizde buna göre seçebiliriz diye düşünüyorum” (Öğrenci S)
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Bence keşke gezme şansımız olsa keşke çünkü doğuma gelen pek çok kadın ortamı ilk kez görüyor, bence ortamı görmüş olsa” (Öğrenci A).
Dönemin sonunda yapılan ikinci görüşmede ise iki ana tema -Doğum algısı -Doğuma nasıl hazırlanmalıyız
ortaya çıkmıştır ( Tablo 2).
Tablo 2. İkinci Görüşmenin İçerik Analizi Sonucu Oluşturulan Ana Tema, Alt Tema ve Kodlar
ANA TEMA VE ALT TEMALAR
1. Tema Doğum Algısı

Kodlar
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

- Doğumu
Kongre ve Oturum
Başkanımutluluk olarak ifade etme
- Doğumun çok duyusal olduğunu düşünme
Alt Tema 1. Olumlu Duygular

- Doğumun aslında ağrılı olmadığını fark etme
- Doğumda ağrıyı yönetebileceğini düşünme
- Doğumun muhteşem olduğunu düşünme

2. Tema Doğuma nasıl hazırlanmalıyız
- Gebe mutlaka kurslara katılmalı
Alt Tema 1. Doğuma hazırlık eğitimi

- Gebe doğum öncesi eğitim almalı
- Her gebenin mutlaka doğuma hazırlık eğitimi
alması gerektiğini düşünme

1. Tema Doğum Algısı
Doğuma hazırlık eğitimi dersi bittikten sonra yapılan odak grup görüşmesinde öğrencilerin doğum algılarıProf. Dr.nın
Kutluk
SÜMERgörülmüştür.Prof.
Gülsen
DEMİRdoğumu; doğal,Prof.
Dr.mutluluk
Veysel veren,
BOZKURT
olumluKağan
olarak değiştiği
DersinDr.
sonunda
öğrenciler
sağlıklı,
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
duygusal muhteşem bir eylem olarak tanımlamıştır. Doğumun aslında ağrılı olmadığını var olan ağrı ile baş
edebileceklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda öğrencilerden bazılarının ifadelerine yer verilmiştir;
“Biz dersin başında doğurmayı değil doğurtulmayı bekliyorduk” (Öğrenci E)
“Doğumun ağrılı olacağına inanıyordum ama doğum aslında ağrılı değilmiş doğum aslında bağıra bağıra
olmayabiliyormuş Duygusal bir süreç aslında ve anne aktif katılmalı ve o duyguyu hissedebilmeli çok duygusal
bir şeymiş alında ” (Öğrenci A)
“Doğumda her şeyin bir amacı var, kasılmalar var çünkü bir amacı var” ( Öğrenci H)
“Ben dersin başında çok ağrılı olarak düşünüyordum hatta fikirlerim hiç değişmez diyordum ama şu anada
muhteşem olarak görüyorum doğumu”(Öğrenci D)
“Hala ağrılı ama ağrıyı yönetebilirim” ( Öğrenci E )
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2. Tema Doğuma Nasıl Hazırlanmalıyız
Öğrenciler ikinci görüşmede her gebenin doğuma hazırlık eğitimi alarak doğuma hazırlanması gerektiğini ve
doğuma ve kararlara aktif katılarak sorumluluk alması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin ifadelerinden
bazıları;
“Her gebeye eğitim verilmeli, her gebeye aynı bilgileri anlatamazsın ama her gebe eğitim almalı” ( Öğrenci
D)
“Araştırmalı, kurslara katılmalı ve dış ortamdan gelen seslere kendini kapamalı, tüm uygulamaları öğrenmeli
mesela nefes egzersizlerini……”( Öğrenci
A, Öğrenci
Ö)
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
SONUÇ

Kongre ve Oturum Başkanı

“Biz dersin başında doğurmayı değil doğurtulmayı bekliyorduk”
Araştırma sonucunda, doğuma hazırlık eğitimi dersinin öğrencilerin doğum algısını olumlu olarak değiştirdiği
saptanmıştır. Öğrenciler doğuma hazırlık eğitimi dersini sadece hemşirelik öğrencilerinin değil diğer bölümlerde okuyan öğrencilerinde alması gerektiğini ifade etmiştir.
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GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KULLANDIKLARI
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Dilek KONUK ŞENER,1 Aysel KARACA1
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce / Türkiye

1

Öz: Giriş ve Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanımının tüm dünyada giderek arttığını, tıbbi, ekonomik ve sosyal yönden önem kazandığını göstermektedir.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Çocuklarda da geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamalarının
kullanımının oldukça yaygın olduğu, kullanılKongre
ve Oturum Başkanı
ma sıklığının %13-83 arasında değiştiği bildirilmektedir. Araştırma, gelişimsel yetersizliği olan çocukların
ebeveynlerinin kullandıkları geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bu uygulamaları kullanma sıklığı ve
kullanmayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel ve ilişkisel türde
tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini gelişimsel yetersizliği olup Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinde öğrenim gören 390 öğrencinin ebeveyni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri «Kişisel Bilgi
Formu» ve «Ebeveynlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kullanımını Değerlendirme Formu»
ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada ebeveynlerin %77,2’sinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından en az birisini kullandığı ve en yüksek oranda kullanan grubun otizm spektrum bozukluğu (%88,5) ve
serebral palsy (%100) olduğu belirlenmiştir. En sık kullanılan uygulamaların özel diyet ve multivitaminlerden
oluşan biyolojik temelli terapiler, masaj ve egzersizin yapıldığı manipülatif ve vücut temelli uygulamalar ile
dua okutma, muska taşıma ve hocaya gitme gibi zihin-beden müdahaleleri olduğu bulunmuştur. Ayrıca homeopati/akupunktur/ayurveda gibi alternatif tıbbi yöntemler ve reiki/tai/chi/yoga/ kinezyoloji/neurofeedback
egzersizleri gibi enerji terapi yöntemlerinin hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonuçları
gelişimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını oldukça
sık kullandığını göstermektedir. Bu doğrultuda, sağlık profesyonellerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uyguProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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olmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Sağlığı, Ebeveyn, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Gelişimsel Yetersizlik, Hemşirelik

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde artan sağlık sorunları bireyleri çözüm arayışı içine sokmaktadır. Bu çözüm arayışı modern tıptan, geleneksel ve tamamlayıcı tedavilere kadar çeşitlilik göstermektedir (Ceyhan & Tasa-Yiğit, 2016:178).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günümüz tıp yaklaşımını “Batı tıbbı, biyotıp, bilimsel tıp, modern tıp” şeklinde
tanımladığı “allopatik tıp” olarak adlandırmıştır. Geleneksel tıbbı “sağlığı korumak için olduğu kadar, fiziksel
ve mental hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde de kullanılan; farklı kültürlere özgü kuram, inanç ve
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tecrübeye dayanan, nesilden nesile aktarılabilen, tek başına veya kombinasyon olarak kullanılabilen bilgi,
yetenek ve uygulamaların toplamı” olarak tanımlamıştır. Tamamlayıcı/alternatif tıbbı ise “allopatik tıbbın
destekleyicisi” olarak adlandırmıştır (Karahancı ve ark., 2015: 118; WHO, 2001: 1-2).
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları beş ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler, A.
Alternatif tıbbi yöntemler (geleneksel doğu tıbbı, akupunktur, ayurveda, naturopati, homeopati, Tibet tıbbı)
B. Zihin-beden müdahaleleri (meditasyon, hipnoz, dans, sanat ve müzik terapisi, manevi iyileşme, dua) C.
Biyolojik temelli terapiler (bitkisel ilaçlar, diyet takviyeleri, özel diyetler, ortomoleküler tıp) D. Manipülatif
ve vücut temelli yöntemler (kayropraktik, masaj, feldenkrais yöntemi, kraniosakral terapi ve diğer osteopati
tedavi yöntemleri) ve E. Enerji terapileriProf.
(reiki,Dr.
terapötik
dokunma
ve vücudun biyoelektrik alanını etkileyen
Mustafa
ÜNAL
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2017: 2).
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Son yıllarda yapılan çalışmalar, GETAT kullanımının tüm dünyada giderek arttığını, tıbbi, ekonomik ve sosyal
yönden önem kazandığını göstermektedir (Berretta et al., 2017: 24402; Chen & Chang, 2003: 617). Kullanım
oranları konusunda yeterli bilimsel kanıt bulunmamasına rağmen, dünya nüfusunun %9 ila % 70’inin GETAT
yöntemlerini kullandığı bilinmektedir (Alrowais & Alyousefi, 2017: 307). Genel popülasyonda farklı hastalık gruplarında alternatif tıbba başvuru sıklığı incelendiğinde, Tayvan’da %41 (Chen & Chang, 2003: 617),
İtalya’da %48.9 (Berretta et al., 2017: 24402), USA’da %41.2 (Ghildayal et al., 2016: 69-70), Nijerya’da
%88.5 (Busari & Mufutau, 2017:2) olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise genel popülasyonda %12.6 ila %76
arasında GETAT kullanımının olduğu bildirilmiştir (Akçay & Aktürk, 2010: 68-75; Ergin et al., 2011:136-143;
Kutlu et al., 2009: 1496-502.).
Son yapılan çalışmalar, çocuklarda da GETAT kullanımının oldukça yaygın olduğunu, kullanılma sıklığının
%13-83 arasında değiştiğini göstermektedir (Posadzki et al., 2013: 225; Revuelta-Iniesta et al., 2014:198:202).
Genellikle en savunmasız pediyatrik popülasyonlar, özellikle tedavi edilemeyen, tekrarlayan, kronik hastalığı
olan, gelişimsel yetersizliği ve özel bakım gereksinimi olan çocuklar arasında GETAT kullanımının daha yükolduğuKağan
bilinmektedir
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Gelişimsel yetersizlik, çocukların fonksiyonları üzerinde büyük etkisi olan ve özel bakım gerektiren kronik
bir durumdur (Provenzi et al., 2016: 116; Sinha & Efron, 2005: 23). Gelişimsel yetersizlik «zihinsel ve/veya
fiziksel bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan, çoğu zaman yaşam boyu süren kronik hastalık grubu» olarak
tanımlanmaktadır. Gelişim yetersizliği olan çocuklar dil, motor ve öğrenme dahil olmak üzere başlıca yaşam
aktivitelerinde zorlanmaktadırlar. Gelişimsel yetersizlik çocuğun gelişim süreci boyunca, prenatal dönemden
22 yaşına kadar herhangi dönemde başlayabilmekte ve genellikle kişinin yaşamı boyunca sürmektedir. Otizm
spektrum bozukluğu (OSB), serebral palsy, zihinsel engellilik ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
(DEHB) gelişimsel yetersizlik kapsamında yer alan en belirgin özel gereksinim gruplarıdır (Brown & Patel,
2005: 949-952).
Gelişimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynleri, tıbbi tedavilerin etkisiz kaldığı durumlarda içinde yaşadığı
kültürün “çare arama davranışına” başvurabilir (Sinha & Efron, 2005: 23). Birçok ebeveyn için GETAT, geleneksel tıbbi tedavilerin yanı sıra ek bir tedavi yolu sunabilir (Brown & Patel, 2005: 949). Yapılan çalışmalar
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son on yılda gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda GETAT kullanımının çok arttığını, kullanılma sıklığının
%28-95 arasında değiştiğini göstermektedir (Chan, Rappaport, & Kemper, 2003: 4; Perrin et al., 2012: 77-82;
Valicenti-McDermott et al., 2014: 360-367).
Ebeveynlerin tamamlayıcı terapilere yönelik ilgisindeki artış sonucu, hizmet amacı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan sağlık bakım profesyonellerinin ve sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, GETAT
uygulamalarında rol alması bir zorunluluk haline gelmiştir (Turan, Özturk, & Kaya, 2010: 93-94). Gelişimsel
yetersizliği olan çocukların sağlık durumlarını değerlendirmek ve sağlık düzeyini yükseltmek isteyen bir hemşirenin, ebeveynlerin çocukları için kullanmış oldukları GETAT yöntemlerini ve bu yöntemlerin yarar ve zararlarını bilmesi gereklidir. Bu noktada hemşirelerin
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engel olunması ve ebeveynin uygulamak istediği GETAT yöntemleri varsa bunları öğrenip konu ile ilgili bilgilerin paylaşılmasıdır (Ceyhan & Tasayiğit, 2016:184-185; Turan et al., 2010: 93-96).
AMAÇ
Sağlıkla ilgili inanç, tutum ve davranışlar üzerinde psikososyal, kültürel ve dini faktörlerin etkisinin belirlenebilmesi için GETAT uygulamalarını incelemek önemlidir. Bu doğrultuda araştırma, gelişimsel yetersizliği
olan çocukların ebeveynlerinin kullandıkları GETAT uygulamaları, kullanmaya etki eden faktörler ve etkinliği
konusundaki ebeveynlerin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören gelişimsel yetersizliği olan öğrencilerin ebeveynleri oluşturmuştur. Düzce
İl Merkezi’nde Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe (n=131 öğrenci), Düzce Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi (n=138 öğrenci), Düzce Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (n=62 öğrenci) ve Özel
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Kutluk
Kağan(n=93
SÜMER
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ve bu okullarda toplam 424 öğrenci öğrenim görmektedir. Örneklem seçilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya
çalışılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve çalışma verilerinin toplanmasında ilgili formları eksiksiz
dolduran 390 ebeveyn araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Evrenin %.92’sine ulaşıldığı belirlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma kesitsel ve ilişkisel türde tasarlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri «Kişisel Bilgi Formu» ve «Ebeveynlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Kullanımını Değerlendirme Formu» ile toplanmıştır. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından literatür
bilgileri doğrultusunda hazırlanmıştır (Chan, Rappaport, & Kemper, 2003: 4; Perrin et al., 2012: 77-82; Vali-
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centi-McDermott et al., 2014: 360-367). Oluşturulan formların içerik geçerliliği için, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği alanında uzman on öğretim elemanının
görüşleri alınmıştır.
Kişisel Bilgi Formu
Bu formda araştırmaya katılan çocuk ve ailesinin demografik bilgilerini içeren 15 soru bulunmaktadır (çocuğun yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, gelişimsel yetersizliğinin tanısı ve nedeni, tanı konulma yaşı, anne ve babanın
yaşı, eğitim düzeyi, çalışma durumları, ekonomik durum, yerleşim alanı ve aile tipi).
Ebeveynlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamaları
Kullanımını Değerlendirme Formu
Prof.
Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Literatür taranarak araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda, ebeveynlerin kullandığı GETAT yöntemleri, kullanma nedenleri, bilgi kaynakları, kullanmayı etkileyen faktörler, ebeveynlerin memnuniyet derecelerini
içeren 8 soru yer almaktadır.
Verilerin Toplanması
Araştırma öncesi ebeveynlere araştırma hakkında bilgi verilerek, bilgilendirme formu okunmuş ve bilgilendirilmiş onam formunu imzalamaları istenmiştir. Araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak «Kişisel Bilgi Formu» ve «Ebeveynlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kullanımını Değerlendirme Formu» doldurulmuştur. Araştırmacılar tarafından tüm sorular tek tek okunarak verilen cevaplar
kaydedilmiştir. Formlar ortalama 15-20 dakikalık bir sürede uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışmadaki tüm değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için sıklıklar (sayı, yüzde) verilmiştir. İki bağımsız kategorik değişken arasındaki ilişkiler
Kare analizi
ileSÜMER
incelenmiştir. Analizler
Statistics
23 paket programı
üzerinden
yapılmıştır.
Prof. Dr.KiKutluk
Kağan
Prof.IBM
Dr. SPSS
Gülsen
DEMİR
Prof.
Dr. Veysel
BOZKURT
p<0.05 istatistiksel
Davetli
Konuşmacıolarak anlamlı kabul edilmiştir.
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın uygulanması için Düzce Üniversitesi Girişimsel Olmayan Sağlık Araştırmaları Etik Kurulunun
ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı izin alınmıştır. Çalışma öncesi okul yöneticileri ile görüşülerek
gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Araştırmada, araştırmanın yapılacağı Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören gelişimsel yetersizliği olan öğrencilerin ebeveynlerine araştırmanın amacı
ve uygulaması hakkında açıklama yapılmış ve ebeveynlerin onayları sözlü ve yazılı olarak alınmıştır. Araştırmalarda insan olgusunun kullanımı bireysel hakların korunmasını gerektirdiğinden ilgili etik ilkeler olan
“Bilgilendirilmiş Onam İlkesi”, “Gönüllülük İlkesi”, “Gizliliğin Korunması İlkesi” yerine getirilmiştir.
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Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmanın bulguları, gelişimsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin kullandığı GETAT yöntemleri ile sınırlıdır. Araştırma gelişimsel engelli çocuklara yönelik gerçekleştirildiği için çalışmanın sonuçları yetişkin
gruplara genellenemez.
BULGULAR
Çalışmaya katılan annelerin sosyodemografik bulguları incelendiğinde, %29,2’sinin 36-40 yaş grubunda, yaş
ortalamalarının 40,66±7,189, %68,7’sinin ilkokul mezunu ve %97,2’sinin çalışmadığı belirlenmiştir. Çalışmaya alınan gelişimsel yetersizliği olan çocukların
özellikleri
incelendiğinde,
%24,6’sının tanısı OSB, %22,6’sıProf. Dr.
Mustafa
ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
nın zihinsel engellilik, %17,2’sinin down sendromu, %6,7’si serebral palsy, %6,2’si DEHB ve %22,8’i ise
diğer tanı (epilepsi, hidrosefali, meningosel, mikrosefali, işitme engeli) gruplarından oluşmaktadır Çocukların
yaş ortalaması 10,83±4,403’tür.
Tablo 1 incelendiğinde, çalışmaya katılan annelerin %77,2’si GETAT kullanmakta iken %22,8’i kullanmamaktadır. GETAT kullanan annelerin kullandıkları yöntemler incelendiğinde “alternatif tıbbi yöntemleri” hiçbirinin kullanmadığı görülmektedir. Zihin beden müdahaleleri yöntemlerinde en çok kullanılanlar sırasıyla dua
etmek (%32,9), hocaya gitmek (%22,3) ve muska taşımaktır (%18,6). Biyoloji temelli yöntemlerden en çok
kullanılan %37,2 ile multivitaminlerdir (A, B6, B9, B12, C, D vb.). Manipülatif ve vücut temelli yöntemlerden
en çok kullanılan %34,6 ile egzersizdir. Enerji terapileri yöntemlerinden sadece %1 ile terapötik dokunma
kullanılmaktadır. Diğer yöntemlerde ise %8 ile aşı yaptırmamak en çok kullanılan yöntemdir (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Annelerin Kullandıkları GETAT Yöntemleri
GETAT Kullanma
Kullanılan GETAT Yöntemi
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

1. Alternatif tıbbi yöntemler

Yararlılık Durumu

Evet
Hayır
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
n%
n%
Davetli Konuşmacı

Oldu Olmadı
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
n
%
n
%
Davetli Konuşmacı

Homeopati

0

0

301

100

0

0

0

0

Akupunktur

0

0

301

100

0

0

0

0

Ayurveda

0

0

301

100

0

0

0

0

Meditasyon

0

0

301

100

0

0

0

0

Hipnoz

0

0

301

100

0

0

0

0

Müzik

21

7

280

93

21

100

0

0

Dua etmek

99

32,9

202

67,1

73

71,6

29

28,4

2. Zihin-beden müdahaleleri
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Muska taşımak

56

18,6

245

81,4

18

25,7

52

74,3

Yatır ziyaretine gitmek

15

5

286

95

5

21,7

18

78,3

Hocaya gitmek

67

22,3

234

77,7

18

19,6

74

80,4

Adak adamak

29

9,6

272

90,4

6

16,7

30

83,3

Kurşun döktürmek

16

5,3

285

94,7

0

0

23

100

27

47,4

30

52,6

5

100

0

0

3. Biyolojik temelli terapiler
Bitkisel ürünler
Probiyotikler

46
15,3 255
84,7
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
5 ve Oturum
1,7
296
Kongre
Başkanı98,3

Multivitaminler (A, B6, B9, B12, C, D
vb)

112

37,2

189

62,8

75

63

44

37

Mineraller (Magnezyum, çinko,
demirvb)

0

0

301

100

0

0

0

0

Schüssler mineral tuzları

0

0

301

100

0

0

0

0

Aminoasitler (asetil L- glisin, karnitin)

0

0

301

100

0

0

7

100

Omega-3yağ asidi takviyesi

9

3

292

97

13

81,3

3

18,8

Glutensiz-kazeinsiz diyet

0

0

301

100

0

0

0

0

Özel karbonhidrat diyetleri

0

0

301

100

0

0

0

0

Düşük fenilalanin diyeti

2

0,7

299

99,3

2

100

0

0

Protein ağırlıklı beslenme

16

5,3

285

94,7

11

68,8

5

31,3

İşlenmiş gıda ve tatlıların sınırlanması
42
14
259
86
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
4. Manipülatif ve vücut temelli
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
yöntemler

42

100
0
0
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Egzersiz

104

34,6

197

65,4

97

89,8

11

10,2

Kayropraktik

6

2

295

98

6

100

0

0

Masaj

58

19,3

243

80,7

46

79,3

12

20,7

Reiki, tai, chi, yoga

0

0

301

100

0

0

0

0

Terapötik dokunma

3

1

298

99

3

100

0

0

Kinezyoloji

0

0

301

100

0

0

0

0

Neurofeedback egzersizleri

0

0

301

100

0

0

0

0

5. Enerji terapileri

6. Diğer Yöntemler
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Hiperbarik Oksijen Tedavisi

0

0

301

100

0

0

0

0

Şelasyon Tedavisi

0

0

301

100

0

0

0

0

Hücre Terapisi

0

0

301

100

0

0

0

0

Aşı yaptırmamak

24

8

277

92

10

41,7

14

58,3

Evcil hayvan beslemek

4

1,3

297

98,7

4

100

0

0

Hipoterapi/At terapisi

0

0

301

100

0

0

0

0

11
3,7
290
96,3
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
4 ve Oturum
1,3
297
98,7
Kongre
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7

63,6

4

36,4

4

100

0

0

Kaplıca/havuza götürmek
Bardak çektirmek

GETAT Kullanan 301 (%77,2), Kullanmayan 89 (%22,8)
Çocukların tanı gruplarına göre kullanılan GETAT yöntemleri incelendiğinde, OSB grubunda en fazla kullanılan yöntemlerin, muska takma (%57,1), protein ağırlıklı beslenme (%50), aşı yaptırmama (%50), bitkisel ürün
kullanma (%47,8) ve hocaya gitme (%46,3) olduğu görülmektedir. Masaj yaptıranların %22,4’ünün ve bardak
çektirenlerin tamamının tanısı ise serebral palsydir. Zihinsel engelli grubunda en sık kullanılan yöntemler
%50’yle kayropraktik ve %38,1’le müzik dinletmedir. OSB tanılı çocukların annelerinin %9,1’i dua etme yöntemini kullanmaktadır. Down sendromlu çocukların annelerinin tamamı (%100) probiyotik kullanmaktadır.
Diğer tanılar (epilepsi, hidrosefali, meningosel, mikrosefali, işitme engeli) grubunda ise en çok kullanılan yöntemlerin terapötik dokunma, evcil hayvan besleme ve kaplıca / havuza gitme olduğu görülmektedir (Tablo 2).
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Tablo 2. Çocukların Tanılarına Göre Kullanılan GETAT Yöntemleri
OSB

Serebral
Palsy

Zihinsel
Engellilik

DEHB

Down
Sendromu

Diğer

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Müzik

3

14,3

0

0,0

8

38,1

0

0,0

3

14,3

7

33,3

Dua etmek

24

24,2

9

9,1

12

12,1

9

9,1

17

17,2

28

28,3

Muska taşımak

32

57,1

0,0

3

5,4

14

25,0

Yatır ziyaretine gitmek

3

20,0

2
3,6
5
8,9
0
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
2
13,3 0
0,0
0

0,0

0

0,0

10

66,7

Hocaya gitmek

31

46,3

0

0,0

19

28,4

3

4,5

0

0,0

14

20,9

Adak adamak

3

10,3

2

6,9

6

20,7

0

0,0

0

0,0

18

62,1

Kurşun döktürmek

6

37,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

10

62,5

Bitkisel ürünler

22

47,8

0

0,0

6

13,0

3

6,5

8

17,4

7

15,2

Probiyotikler

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

100

0

0,0

Multivitaminler

35

31,3

7

6,3

13

11,6

6

5,4

24

21,4

27

24,1

Omega-3yağ asidi
takviyesi

2

22,2

0

0,0

3

33,3

0

0,0

0

0,0

4

44,4

Düşük fenilalanin diyeti

0

0,0

0

0,0

2

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Protein ağırlıklı beslenme

8

50,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

31,3

3

18,8

31,0

3

7,1

2

4,8

0

0,0

12

28,6

12

28,6

21,2

Prof.
13 Dr.
12,5Gülsen
11 DEMİR
10,6 0

0,0

İşlenmiş gıda/tatlı
13
sınırlanması
Prof. Dr.
Kutluk Kağan SÜMER22
Egzersiz
Davetli Konuşmacı

Kongre ve Oturum Başkanı

Kayropraktik

0

0,0

0

Masaj

16

27,6

Terapötik dokunma

0

Aşı yaptırmamak

Davetli Konuşmacı

Prof.
Veysel
31 Dr.
29,8
27 BOZKURT
26,0

0,0

3

50,0

0

0,0

0

13

22,4

7

12,1

0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

12

50,0

0

0,0

0

0,0

Evcil hayvan beslemek

0

0,0

0

0,0

0

Kaplıca/havuza götürmek

0

0,0

0

0,0

Bardak çektirmek

0

0,0

4

100

Davetli Konuşmacı

0,0

3

50,0

19

32,8

3

5,2

0,0

0

0,0

3

100

0

0,0

9

37,5

3

12,5

0,0

0

0,0

0

0,0

4

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

GETAT kullanan kişilerin GETAT ile ilgili bilgi kaynakları incelendiğinde en bilinir bilgi kaynakları sırasıyla
doktor önerisi (%38,5), aile üyeleri (%28,5) ve arkadaşlar/komşulardır (%21,8). GETAT kullanmalarında-
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ki neden incelendiğinde %68,5 ile büyük çoğunluk çocuğunun hastalığına şifa sağlamak cevabını vermiştir.
%64,3’ü GETAT kullandığından doktorunu haberdar etmektedir. %96,9’u GETAT’ın istenmeyen bir yan etkisini görmemiştir.
GETAT kullanma durumu ile çocuğun yaşı ve tanısı arasındaki ilişki incelendiğinde, 4-8 yaş grubunda olanlarda ve tanısı OSB (%88,5) ile serebral palsy (%100) olanlarda GETAT kullananların oranının diğer gruplardan
anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ
Çalışmanın sonuçları, ülkemizde gelişimsel
yetersizliği
olan çocukların
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL ebeveynlerinin yüksek oranda GETAT
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
uygulamalarını kullandığını göstermektedir. Bununla birlikte, GETAT kullanan ebeveynlerin büyük çoğunluğunun güvenli olması muhtemel tedavileri seçtiği de görülmektedir. En sık kullanılan yöntemlerin özel diyet
ve multivitaminlerden oluşan biyolojik temelli terapiler, masaj ve egzersizin yapıldığı manipülatif ve vücut
temelli yöntemler ile dua okutma, muska taşıma ve hocaya gitme gibi zihin-beden müdahalelerinin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, farklı tanıları olan çocukların farklı tiplerde GETAT uygulamaları kullandığı, vücut
merkezli müdahaleler serebral palsili çocuklar için daha tipik iken, diyet ve besin takviyelerinin OSB tanılı
çocukların anneleri tarafından daha sık kullanıldığı belirlenmiştir.
Bu çalışmada sağlığa zararlı yöntemler kullanılmamakla birlikte, GETAT yöntemleri fiziksel zarara neden
olabilmekte ve ailelere ekstra duygusal ve ekonomik yük getirebilmektedir. Bu nedenle gelişimsel yetersizliğe
sahip çocuklar için kullanılan GETAT uygulamalarının kanıt temelinin güçlendirilmesi kritik öneme sahiptir.
Bu alanda kanıt oluşturacak bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi, GETAT uygulamalarının hemşirelik eğitim
müfredatına dahil edilmesi, zararlı yöntemlerin kullanımının yasaklanması, başarılı yöntemlerin belirlenmesi
ve desteklenmesine yönelik hizmetlerin planlanması önerilmektedir.
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HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK
FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Harika ÇETİNKOL PETEK1, Kerime Derya BEYDAĞ2
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Öz: Bu çalışma, hemşirelerin toplumsalProf.
cinsiyet
evlilikte
kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin göKongre
ve
Oturum
Başkanı
rüşlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini, İstanbul Okan
Üniversitesi Hastanesinde 1 Temmuz- 1 Ekim 2018 tarihleri arasında çalışan 156 hemşire oluşturmuş; örneklem seçilmeden evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş, ancak izinli/raporlu ve çalışmaya katılmak istemeyen
hemşireler olması nedeniyle 136 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmada veriler, tanımlayıcı veri
formu, Altınova ve Duyan (2013) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Toplumsal Cinsiyet
Algısı Ölçeği (TCAÖ) ve Ercan (2009) tarafından geliştirilmiş olan Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet
Ölçeği (EKYFŞÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, KruskalWallis, Man-Whitney U test, Independent t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin, %52,2’si şimdiye kadar toplumsal cinsiyet ile ilgili bir eğitim almadığını, %39’u kadına yönelik şiddet
ile ilgili eğitim almadığını ifade etmiş; %27,2’si fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Hemşirelerin TCAÖ
puan ortalaması 97,40±14,64 ve EKYFŞÖ puan ortalaması 35,78±7,80 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaş
grubu, cinsiyeti, medeni durumu, kardeş sayısı ve toplumsal cinsiyet ilgili eğitim alma durumu ile TCAÖ puan
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Çalışmaya katılan hemşirelerin
cinsiyetleri, meslekte çalışma yılı ve fiziksel şiddete uğrama durumu ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalamaProf. Dr.sıKutluk
SÜMER
Prof. Dr. (p<0,01).
Gülsen DEMİR
Prof. Dr.
Veyselgerekse
BOZKURT
arasındaKağan
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zayıf ilişki saptanmıştır
Hemşirelerin gerek eğitimleri
sırasında,
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
hizmet içi eğitimlerde toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konularına ağırlık verilerek yapılan bilinçlendirilme faaliyetlerinin toplumsal cinsiyet algısı ve kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarının önemli bir
yere sahip olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Kadına Yönelik Şiddet, Evlilikte Şiddet, Hemşire

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili kavramlardan biri de cinsiyetçiliktir. Cinsiyetçilik; cinsiyet temelinde
ayrımcılık yapmak; bir cinsi diğerinden üstün tutmak olarak ifade edilmektedir (Ecevit, 2011).
Olumsuz tutumların yanında olumlu tutum ve kalıp yargılar da cinsiyetçiliğe yol açmaktadır. Bu durum çelişik
duygulu cinsiyetçilik olarak adlandırılarak, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik olarak iki boyut-
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ta tanımlanır. Düşmanca cinsiyetçilik, kadınlara yönelik olumsuz tutum ve tavırların açıkça ortaya konduğu,
kadının zayıflığını ve ikincilliğini vurgulayan ayrımcı davranışlar içeren boyutudur. Temelinde ataerkillik olan
korumacı cinsiyetçilik boyutu ise, kadınlara yönelik olumlu tutum ve davranışları içermektedir (Glick ve Fiske, 1996).
Toplumsal cinsiyet, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen görev ve sorumluluklarını ifade etmektedir.
Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl görmek
istediği, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavram olarak bilinmektedir (Akın ve Demirel, 2003).
Prof. Dr.
Mustafa
ÜNAL
Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı varlıklar
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ve her birinin kendine ait olanakları, görev
Kongre ve Oturum Başkanı
ve sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. Bunun en açık göstergesi kamusal alanda çalışma ve politika
erkek, ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar kadın işidir görüşünün birçok toplum tarafından kabul görmesi ve
uygulanmasıdır (Akın ve Bahar, 2006).
Toplumsal cinsiyet algısının hem kadınların, hem de erkeklerin yaşamını şekillendirdiği kadınların toplum
içinde istenilen statüye ulaşmasını engelleyerek erkeklerin gerisinde kalmasına sebep olduğu görülmektedir.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve insanlara yaşamlarının bir döneminde etkisi olan hemşirelik mesleğinin toplumsal cinsiyet rollerine bakışı önemlidir (Akın ve Demirel, 2003).
Birleşmiş Milletler (BM) kadına yönelik şiddeti; kadına “acı ve hasar veren, toplumda ya da ailede görülen
fiziksel, psikolojik, cinsel her türlü şiddet, özgürlüğü keyfi olarak kısıtlayan ve zorlayan davranışlar olarak
tanımlamaktadır. Kadınlara yönelik şiddet mülkiyetin erkek egemen yapısı değişmediğinden günümüz toplumlarında da hala süregelmektedir. Türkiye’de şiddetin terbiye biçimi olarak algılanması aile içinde ve kamusal yaşamda meşru olarak görülmesi şiddetin yeniden ortaya çıkmasına ve gizlenmesine yol açmaktadır.
Araştırmalara göre kadınların %47’si şiddet nedeniyle fiziksel ve psikolojik zarar görmekte ve bunların sadece
4’te 1’i hastane, doktor veya sağlık kurumuna başvurmaktadır (Altınay ve Arat, 2007).
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetlişiddet
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Ülke genelinde, TNSA 2013 verilerine göre TNSA-2008’den bu yana geçen zamanda, fiziksel
yaşanmasına ait en az bir sebebi kabul eden kadınların oranı % 25’ten % 13’e düşmüştür. Fiziksel şiddetin doğru
bulunması, temel özelliklere göre dikkate değer farklılıklar göstermektedir. Örneğin, kırsal kesimde yaşamını
sürdüren kadınların % 24’ü belirtilen durumlardan en az biri için kadının eşinden fiziksel şiddete maruz kalmasını doğrularken, bu oranın kentsel kesimde yaşamını sürdüren kadınlarda % 11’e düştüğü görülmektedir
(TNSA, 2013). Evlilikte kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile ilgili yurt içinde ve yurt
dışında yapılmış çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Altınay ve Arat’ın (2007) 1800 evli kadınla 56 ilde (il,
ilçe ve köy) yaptıkları alan araştırmasında kadınlarla eşlerinden gördükleri şiddet ile ilgili görüşülerek, her üç
kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre de her üç
kadından biri (%35) hayatının bir evresinde en yakınındaki erkek tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz
bırakılmaktadır (Altınay ve Arat, 2007).
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BM’nin, 87 ülkeyi kapsayan 2005-2016 raporuna göre, 15-49 yaş aralığındaki kadınların % 19’unun, ankete
katılmadan önceki 1 yıl içinde birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığı
görülmektedir. Sağlık personeli fiziksel şiddetin sebep olduğu yaralanmaları gördüklerinde şiddetin farkına
varmaktadır. Kadına yönelik şiddetin taraması için sağlık personeli rehberler eşliğinde şiddet olup olmadığı,
şiddet varsa incinmenin yerini, derecesini ve sıklığını sormaktadır. Kliniğe başvuran bir kadına var olan belirtilerin sebebinin şiddet olduğu düşünülüyorsa (örneğin antenatal bakım için başvuran bir kadında karın bölgesinde veya başka bir bölgesinde açıklanamayan morlukların görülmesi durumunda) amaca yönelik sorular
sorarak şiddet/ istismar ortaya çıkarılmaktadır (McFarlane, Parker, Karen; 1996).
Hemşirelerin, şiddet açısından riskli olanProf.
bireyleri
bir ÜNAL
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Mustafa
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Kongre dair
ve Oturum
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ruhsal sağlığının korunması, kadının güçlendirilmesi ve sektörler arası işbirliğinin kurulması etkin rolleri arasındadır.
AMAÇ
Bu çalışma kapsamında kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin değişkenlerde cinsiyet ayrımı yapılmadan kadın
ve erkek hemşireler çalışmaya dâhil edilerek toplumsal cinsiyet algısı ve evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, hemşirelerin toplumsal cinsiyet algısının evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete yönelik görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla planlanan tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır.
Araştırma, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde 1 Temmuz- 1 Ekim 2018 tarihleri arasında çalışan hemşirelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde Haziran 2017 itiçalışmakta
156 hemşire oluşturmuştur.
örneklem seçilmeden evren üzerinde çalışılmak
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SÜMER
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ve eksik doldurulmuş anket formları olması nedeniyle 136 (%87) hemşire örnekleme dâhil edilmiştir.
Araştırmada veriler, Tanımlayıcı veri formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve Evlilikte Kadına Yönelik
Fiziksel Şiddet Ölçeği ile elde edilmiştir. Veri toplama araçları, hemşirelerin çalışma planlarını aksatmayacak şekilde kendilerine verilmiş, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelerin yazılı onamları alınarak, anket
formları kendilerine teslim edilmiştir. Anket formlarını, hemşireler tarafından doldurduktan sonra geri alınmıştır. Veri toplama işlerim yaklaşık 10 dakika kadar sürmüştür. Çalışmaya katılmaya istekli olan tüm hemşireler
araştırmaya dâhil edilmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilmiş, tek boyut ve 25 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Maddelerin 10’u olumlu, 15’i olumsuz olarak yazılmıştır. Beşli
likert şeklinde oluşturulan ölçekte maddelerde belirtilen düşünceye, bireylerden “tamamen katılıyorum (5),
katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum (1) olmak üzere beş derecede görüş

450

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

bildirmeleri istenmektedir (Ek 1) olumsuz maddeler tersten hesaplanmaktadır. Ölçekte 2., 4., 6., 9., 10., 12.,
15., 16., 17.,18., 19., 20., 21., 24. ve 25. Maddeler olumsuz olup tersten hesaplanmaktadır. Buna göre, ölçekten
alınabilecek puanlar 25-125 aralığında olup, yüksek puanlar toplumsal cinsiyet algısının olumlu olduğunu
ifade etmektedir. Altınova ve Duyan’ın çalışmasında ölçeğin cronbach Alpha katsayısı 0.872 olarak hesaplanmıştır (Altıonva ve Duyan, 2013).
Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği; Ercan tarafından 2009 yılında geliştirilmiş olan ölçek 6’lı
likert tipinde 15 maddeden oluşmaktadır. 1 puan “hiç katılmıyorum”, 6 puan ise “tamamen katılıyorum” anlamındadır. Ölçek şiddetin meşrulaştırılabilirliği, şiddetin algılanan faydası ve şiddetin sonuçları olmak üzere
3 alt boyuttan oluşmaktadır. Puanların yükselmesi,
şiddetin kabul
edilebilir olduğunu göstermektedir. Ercan
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
(2009), ölçeğin tamamı için cronbach alfa
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,92 olarak hesaplamıştır (Ercan,2009).
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Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov testi ile
ölçülmüş, verilerin normal dağılım göstermediği saptanmış, nicel verilerin analizinde Kruskal-Wallis, ManWhitney U test, t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir
Veri toplama işlemi öncesinde Okan Üniversitesi Etik Kurulu’na başvuru yapılmış ve 21.06.2017 tarihinde
Etik Kurul onayı alınmıştır. Etik kurul onayı alındıktan sonra, çalışmanın yapılacağı kurumdan izin alınarak,
araştırma kapsamına alınan hemşirelere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya istekli ve gönüllü olan
hemşirelerin onamları alınmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (N=136)
Değişkenler
Yaş Grubu

Cinsiyet
Öğrenim durumu

Medeni durumu
Aile tipi
Kardeş sayısı
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Memleketi

n

%

20-25 yaş

55

40,4

26-31 yaş

50

36,8

32-37 yaş

19

14,0

12

8,8

104

76,5

Erkek

32

23,5

Sağlık Meslek Lisesi

24

17,6

Ön Lisans

21

15,4

Lisans

82

60,3

Lisansüstü

9

6,6

Evli

53

39,0

Bekâr

83

61,0

Çekirdek aile

126

92,6

Geniş aile

10

7,4

2 kardeş ya da daha az

51

37,5

3 kardeş

50

36,8
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Ege-Marmara-Akdeniz

52

38,2

Karadeniz-İç Anadolu

60

44,1

Doğu Anadolu- Güney
Doğu Anadolu

24

17,6

Toplam

136

100,0

Çalışmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %40,4’ü 20-25 yaş grubunda, %76,5’i kadın, %60,3’ü lisans mezunu ve %61’i
bekârdır. Hemşirelerin %92,6’sı çekirdek aileye sahip olduğunu, %25,7’si 4 ve üzeri sayıda kardeş olduklarını
ve %44,1’i memleketinin Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olduğunu ifade etmiştir.
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Tablo 2. Hemşirelerin Mesleki Özelliklerinin Dağılımı (N=136)
Değişkenler

Meslekte çalışma yılı

n

%

1 yıldan az

15

11,0

1-5 yıl

70

51,5

6-10 yıl

32

23,5

11 yıl ve üzeri

19

14,0

41

30,1

31

22,8

Poliklinik

17

12,5

Yoğun bakım, ameliyathane

33

24,3

Diğer*

14

10,3

Alan

65

47,8

Almayan

71

52,2

Alan

83

61,0

Almayan

53

39,0

Yanıt vermek istemeyen

10

7,4

Şiddete Uğramış

37

27,2

Şiddete Uğramamış

89

65,4

Toplam

136

100,0

Cerrahi klinikler
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Çalışılan birim

Toplumsal cinsiyet eğitim alma durumu
Kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitim
alma durumu
Şimdiye kadar hiç fiziksel şiddete uğrama
durumu
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*Diğer (Palyatif ,Organ Nakli servisi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki özelliklerinin dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Hemşirelerin
%51,5’i 1-5 yıllık mesleki deneyimi olduğunu ve %30,1’i cerrahi kliniklerde çalıştığını belirtmiştir. Hemşirelerin, %52,2’si şimdiye kadar toplumsal cinsiyet ile ilgili bir eğitim almadığını ve %39’u kadına yönelik şiddet
ile ilgili eğitim almadığını ifade etmiştir. Hemşirelerin %27,2’si fiziksel şiddete uğramıştır.
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Tablo 3. Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ) ve Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği
(EKYFŞÖ) Puan Ortalaması ve Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ)
Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği (EKYFŞÖ)

Ort

Ss

min

max

α

97,40

14,64

64

125

,89

35,78

7,80

22

66

,73

Araştırma kapsamında yer alan hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması Tablo 3’te gösterilmiştir.
TCAÖ puan ortalaması 97,40±14,64 ve cronbach
güvenirlik
katsayısı ,89 olarak; EKYFŞÖ puan ortalaProf. Dr.alpha
Mustafa
ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
ması 35,78±7,80 ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,73 olarak bulunmuştur.
Tablo 4. Hemşirelerin Yaş Grubu, Cinsiyetleri, Medeni Durumları ve Çocuk Sahibi Olma Durumlarına Göre TCAÖ ve EKYFŞÖ Puan Ortalaması
Sosyo-Demografik Özellikler

n

TCAÖ

EKYFŞÖ

20-25 yaş a

55

101,43±13,99

35,96±8,47

26-31 yaş b

50

92,64±14,77

37,14±7,84

32,37 yaş

19

99,63±15,66

34,47±5,95

12

97,40±14,64

31,41±5,46

KW: 10,456

KW: 6,979

p: ,015

p: ,073

Yaş grubu

c

38 yaş ve üzeri d
İstatistiksel test

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
CinsiyetKonuşmacı
Davetli

a>b,c,d
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Kadın

104

100,79±12,93

34,21±5,70

Erkek

32

86,37±14,61

40,90±11,02

t: 5,346

t: 4,542

p: ,000

p: ,000

İstatistiksel test
Medeni durum
Evli

53

94,00±13,97

34,67±7,31

Bekâr

83

99,57±14,73

36,49±8,06

t: 2,197

t: 1,326

p: ,030

p: ,187

İstatistiksel test

t: t testi, KW: Kruskal Wallis testi
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Hemşirelerin yaş grubu, cinsiyetleri, medeni durumları ve çocuk sahibi olma durumlarına göre TCAÖ ve
EKYFŞÖ puan ortalaması Tablo 4’te gösterilmiştir. Hemşirelerin yaş grubu, cinsiyet ve medeni durum ile
TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin cinsiyetleri ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05); yaş
grubu, medeni durum ve çocuğu olma durumu ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 5. Hemşirelerin Aile Tipi, Kardeş Sayısı, Ailesinin Kaçıncı Çocuğu Olduğu ve Memleketlerine
Göre TCAÖ ve EKYFŞÖ Puan Ortalaması
Sosyo-Demografik Özellikler
Aile tipi

n Mustafa
TCAÖ
Prof. Dr.
ÜNAL

EKYFŞÖ

Kongre ve Oturum Başkanı

Çekirdek aile

126

97,81±14,55

36,12±7,57

Geniş aile

10

92,20±15,54

31,50±9,74

Z: 1,047

Z: 1,864

p: ,295

p: ,062

İstatistiksel test
Kardeş sayısı
2 kardeş ya da daha az a

52

97,92±13,23

36,60±7,42

3 kardeş b

49

100,70±16,68

35,50±6,60

4 kardeş ve üzeri c

35

91,94±12,06

35,00±9079

F: 3,891

F: ,490

p: ,023

p: ,614

İstatistiksel test

c<a,b
Memleket
Prof. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER
Davetli
Konuşmacı
Ege-Marmara-Akdeniz

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Davetli
52 Konuşmacı
95,98±12,70

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
34,61±7,25

Karadeniz-İç Anadolu

60

100,60±15,57

35,58±6,95

Doğu Anadolu- Güney Doğu Anadolu

24

92,50±14,91

38,83±10,18

KW:5,449

KW: 4,392

p: ,066

p: ,111

İstatistiksel test

Z. Man Whitney U testi, F: Anova testi, KW: Kruskal Wallis testi
Hemşirelerin aile tipi, kardeş sayısı, ailesinin kaçıncı çocuğu olduğu ve memleketlerine göre TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması Tablo 5’te gösterilmiştir. Hemşirelerin aile tipi ve memleketleri ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p>0,05); kardeş sayısı ile istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin aile tipi, kardeş sayısı, ailesinin kaçıncı çocuğu olduğu
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ve memleketleri ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır
(p>0,05).
Tablo 6. Hemşirelerin Öğrenim Durumu, Meslekte Çalışma Yılı ve Çalışılan Birime Göre TCAÖ ve
EKYFŞÖ Puan Ortalaması
Sosyo-Demografik Özellikler

n

TCAÖ

EKYFŞÖ

Öğrenim Durumu
Sağlık Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü

24
93,75±13,91
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
21
101,38±14,20
Kongre ve Oturum Başkanı

35,04±6,57
32,71±6,24

82

97,18±15,26

37,06±8,51

9

99,88±10,57

33,33±4,63

KW:2,959

KW: 5,681

p: ,398

p: ,128

İstatistiksel test
Meslekte Çalışma Yılı
1 yıldan az a

15

104,00±13,88

34,93±9,44

1-5 yıl b

70

97,48±15,09

37,08±8,06

32

94,34±15,86

35,87±6,87

19

97,05±9,92

31,52±5,52

KW: 4,820

KW: 8,328

p: ,185

p: ,040

6-10 yıl c
11 yıl ve üzeri

d

İstatistiksel test

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Çalışılan
Birim
Davetli
Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

d<a,b,c
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Cerrahi klinikler

41

102,97±15,08

35,24±9,25

Dâhili klinikler

31

94,83±13,59

37,35±7,71

Poliklinik

17

100,17±11,93

34,64±5,21

Yoğun bakım, ameliyathane

33

92,81±14,84

36,18±7,10

Diğer

14

94,21±13,98

34,35±7,91

KW:10,842

KW: 3,886

p: ,082

p: ,422

İstatistiksel test

KW: Kruskal Wallis testi
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Hemşirelerin öğrenim durumu, meslekte çalışma yılı ve çalıştıkları birime göre TCAÖ ve EKYFŞÖ puan
ortalaması Tablo 6’da gösterilmiştir. Hemşirelerin öğrenim durumu, meslekte çalışma yılı ve çalıştıkları birim
ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Hemşirelerin
meslekte çalışma yılı ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış
(p<0,05); öğrenim durumu ve çalışılan birim ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 7. Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Alma, Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Alma ve Fiziksel Şiddete Uğrama Durumuna Göre TCAÖ ve EKYFŞÖ Puan Ortalaması
Sosyo-Demografik Özellikler

n Mustafa
TCAÖ
Prof. Dr.
ÜNAL

EKYFŞÖ

Toplumsal cinsiyet ile ilgili eğitim Kongre ve Oturum Başkanı
alma durumu
Alan

65

100,30±13,93

35,09±7,28

Almayan

71

94,74±14,87

36,42±8,25

F: 2,158

F: ,244

p: ,026

p: ,323

İstatistiksel test
Kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitim
alma durumu
Alan

83

98,46±14,16

35,28±8,13

Almayan

53

95,73±15,35

36,56±7,26

F: 1,262

F: ,000

p: ,290

p: ,354

İstatistiksel test
FizikselKağan
şiddeteSÜMER
uğrama durumu
Prof. Dr. Kutluk
Davetli
Konuşmacı
Yanıt
vermek istemeyena

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli
10 Konuşmacı
107,50±13,88

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı
35,40±5,03

Uğramışb

37

93,32±16,95

39,54±9,84

Uğramamışc

89

97,96±13,14

34,26±6,55

KW:5,889

KW: 8,311

p: ,053

p: ,016

İstatistiksel test

b<a,c

F: Anova testi, KW: Kruskal Wallis testi
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Hemşirelerin toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim alma durumu ve fiziksel şiddete uğrama durumuna göre TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması Tablo 7’de gösterilmiştir. Hemşirelerin toplumsal
cinsiyet ilgili eğitim alma durumu ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmış (p<0,05); kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim alma durumu ve fiziksel şiddete uğrama durumu
ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Hemşirelerin, toplumsal cinsiyet ve kadına
yönelik şiddetle ilgili eğitim alma durumu ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık saptanmazken (p>0,05); fiziksel şiddete uğrama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır (p<0,05).
Tablo 8. TCAÖ
ve EKYFŞÖ
Arasındaki
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL Korelasyon
Ölçekler

Kongre ve Oturum Başkanı

Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ)

r

TCAÖ

EKYFŞÖ

1

-,442

p
Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Ölçeği
(EKYFŞÖ)

,000

r

-,442

p

,000

1

Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması arasındaki korelasyon Tablo 8’de gösterilmiştir. Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,01).
SONUÇ
İstanbul ili Anadolu yakasında hizmet veren bir vakıf üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin toplumsal
cinsiyet algısının evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete yönelik görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla
Prof. Dr.yapılan
Kutluk
Kağan şu
SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
çalışmada,
sonuçlara ulaşılmıştır:
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

•

Hemşirelerin, %52,2’si şimdiye kadar toplumsal cinsiyet ile ilgili bir eğitim almadığını, %39’u kadına
yönelik şiddet ile ilgili eğitim almadığını ifade etmiştir.

•

Hemşirelerin %27,2’si fiziksel şiddete uğramıştır.

•

Hemşirelerin TCAÖ puan ortalaması 97,40±14,64 ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,89 olarak bulunmuştur.

•

Hemşirelerin EKYFŞÖ puan ortalaması 35,78±7,80 ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,73 olarak bulunmuştur .

•

Hemşirelerin yaş grubu, cinsiyet ve medeni durum ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05) .
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•

Hemşirelerin cinsiyetleri ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05); yaş grubu, medeni durum ve çocuğu olma durumu ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p>0,05) .

•

Hemşirelerin aile tipi ve memleketleri ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p>0,05); kardeş sayısı ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05) .

•

Hemşirelerin aile tipi, kardeş sayısı, ailesinin kaçıncı çocuğu olduğu ve memleketleri ile EKYFŞÖ puan
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

•

Hemşirelerin öğrenim durumu, meslekte
yılı ve çalıştıkları
Prof.çalışma
Dr. Mustafa
ÜNAL birim ile TCAÖ puan ortalaması araKongre
ve
Oturum
Başkanı
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) .

•

Hemşirelerin meslekte çalışma yılı ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05); öğrenim durumu ve çalışılan birim ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmamıştır (p>0,05).

•

Hemşirelerin toplumsal cinsiyet ilgili eğitim alma durumu ile TCAÖ puan ortalaması arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmış (p<0,05); kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim alma durumu ve fiziksel
şiddete uğrama durumu ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05) .

•

Hemşirelerin, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitim alma durumu ile EKYFŞÖ puan
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p>0,05); fiziksel şiddete uğrama
durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05) .

•

Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,01).

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.
Prof. Dr.• Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
Dr.ve
Veysel
Hemşirelerin
gerek
eğitimleri sırasında,
gerekse
hizmet içi
eğitimlerde toplumsalProf.
cinsiyet
kadına BOZKURT
yöneDavetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
lik şiddet konularına ağırlık verilmesi,
•

Erkek hemşirelerin toplumsal cinsiyet algılarının ve şiddete yönelik tutumlarının nedenlerinin derinlemesine araştırılması,

•

Hemşirelerin toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ve temel nedenlerinin farkında olmalarının sağlanması,

•

Hemşirelerin bakım verdikleri bireylerin geleneksel uygulamaları, kültürel faktörleri, hangi cinsiyetin hangi konularda dezavantajlı olduğu gibi konularda farkındalığının arttırılması,

•

Farklı değişkenler açısından ve daha büyük örneklem grupları ile konu ile ilgili farklı çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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ANKARA İLİNDE AKNE VE ATOPİK DERMATİT ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN
DERMATOLOJİK HASTALIKLARDIR
Funda TAMER
Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Deri hastalıkları tüm yaştaki bireyleri etkilemekle birlikte, dermatoloji polikliniğine başvuran yaklaşık her on hastanın üçü çocuktur. Çocuklarda görülen deri hastalıklarının insidansı ve prevalansı bölgesel
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
farklılıklar göstermektedir. Amaç: Çalışmanın
Ankara’da
çocukluk çağında en sık görülen dermatoKongre amacı
ve Oturum
Başkanı
lojik hastalıkları belirlemektir. Yöntem: Nisan 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine
başvuran 18 yaş altı hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 166’sı
(%50,3) kız, 164’ü (%49,7) erkek olmak üzere toplam 330 hasta dahil edildi. Çocuklarda en sık görülen hastalıklar sırasıyla akne (%13,6), atopik dermatit (%10,9), tırnak batması (%6,7) ve seboreik dermatit (%5,8)
olarak saptandı. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kızlarda en sık akne (%13,3), atopik dermatit (%10,8)
ve seboreik dermatit (%7,8), erkeklerde en sık akne (%14), atopik dermatit (%11) ve tırnak batması (%8,5)
görüldü. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde atopik dermatit, infantil dönemde (%20), oyun çocukluğu/
okul öncesi dönemde (%25) ve okul döneminde (%10,6) en sık görülen hastalıktı. Adolesan dönemde ise akne
(%27,3) en sık görülen dermatolojik hastalıktı. Sonuç: Bu çalışmada çocukluk döneminde en sık karşılaşılan
deri hastalıkları akne ve atopik dermatit olarak belirlenmiştir. Adolesanlarda (12-18 yaş) akne, daha küçük
yaş gruplarında (<12 yaş) ise atopik dermatit görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur. Akne, çocuk hastaları
sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyerek, hastaların yaşam kalitesini azaltır. Akne çocuklarda
utangaçlık, sinirlilik, sosyal içe çekilme, depresyon ve anksiyeteye neden olabilir. Atopik dermatite ise alerjik
rinit, keratokonjonktivit, astım, gıda alerjisi, uyku bozuklukları, hiperaktivite, depresyon ve anksiyete gibi birçok hastalık eşlik edebilir. Sonuç olarak çocuk olgular değerlendirilirken, dermatolojik hastalıkların psikolojik
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lıklar açısından dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağında sık görülen deri hastalıklarının belirlenmesi, hastaların
ve ailelerin tetikleyici faktörler ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi koruyucu eğitim programları
geliştirilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akne, Atopik Dermatit, Çocukluk Çağı, Deri Hastalıkları

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Deri hastalıkları hayatın her döneminde görülebilmekle birlikte, yaş, cinsiyet, etnik köken ve bölgeye göre
önemli değişiklikler gösterir (Patel, 2016: 1178-1184). Dermatoloji polikliniğinde görülen hastalıkların yaklaşık %30’unu çocuklar oluşturmaktadır. Pediatrik dermatoloji, belirgin fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin
görüldüğü adolesan dönemde meydana gelen deri hastalıklarını içermesi nedeniyle önemlidir (Reddy, 2016:
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267-272). Çocukluk çağında sık karşılaşılan viral siğiller gibi zararsız enfeksiyonların yanı sıra tüberkülozis
verrukoza kutis gibi ciddi deri enfeksiyonları da görülebilir. Kseroderma pigmentozum, epidermolizis bülloza,
incontinentia pigmenti, tendinöz ksantom gibi genetik ve metabolik hastalıklar deride bulgu verir (Patel, 2016:
1178-1184). Çocukluk çağında yaygın bir sağlık problemi oluşturan deri hastalıklarının ortaya çıkmasında
farklı bölgelerde büyük değişiklikler gözlenmesi, çevresel faktörlerin deri hastalıklarının oluşmasında belirgin
bir rol oynadığını gösterir.
AMAÇ
Bu çalışmada dermatoloji polikliniğine başvuran çocuk olgular değerlendirilerek, Ankara’da çocukluk çağında
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Ailelerin ve çocukların tetikleyici faktörler ve önleyici tedbirler konusunda eğitilmelerinin deri hastalıklarının
tedavi başarısını arttıracağı düşünülmektedir.
KAPSAM
Çalışmaya Nisan 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran, klinik olarak bir deri
hastalığı olan 18 yaş altı çocuk olgular dahil edilmiştir.
YÖNTEM
Hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların anamnezi, tanı bilgileri, dermatolojik
muayene bulguları ve tetkik sonuçları değerlendirilmiştir. Gerekli durumlarda potasyum hidroksit ile direkt
mikroskobik inceleme, Wood lambası muayenesi, deri biyopsisi, hematolojik ve biyokimyasal analizler yapılmıştır.
Hastalar yaşlarına göre; infantil dönem (1 yaşından küçük olanlar); oyun çocukluğu ve okul öncesi dönem (1-5
arası), okul
dönemi
(6-11 yaş arası) veProf.
adölesan
dönem (12-18
yaş arası) olmak üzere
ayrılmıştır
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Dermatolojik hastalıklar ise enfeksiyonlar; dermatitler; pigment bozuklukları; ürtiker, ilaç erüpsiyonları ve
pruritus; saç hastalıkları; tırnak hastalıkları; akne; papüloskuamoz hastalıklar; nevüs, hamartom ve tümörler;
ve diğerleri (kserozis kutis, skar, keloid, aft, hiperhidroz, ekimoz) olmak üzere 10 grupta değerlendirilmiştir.
İstatistiksel değerlendirme, SPSS versiyon 21 programı ve ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya yaşları 1 ay ile 17 yıl 9 ay arasında değişen toplam 330 hasta dahil edildi. Hastaların 166’sı (%50,3)
kız, 164’ü (%49,7) ise erkekti. Hastaların 10’u (%3) 1 yaş altında, 76’sı (%23) 1-5 yaş arasında, 94’ü (%28,5)
6-11 yaş arasında, 150’si (%45,5) ise 12-18 yaş arasındaydı.
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Üç yüz on dokuz (%96,7) hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Üç (%0,9) hastada atopi, 2 (%0,6) hastada tip
1 diyabetes mellitus, birer (%0,3) hastanın özgeçmişinde ise ülseratif kolit, ailesel Akdeniz ateşi, mitral kapak
prolapsusu, demir eksikliği anemisi, psoriazis vulgaris ve epilepsi mevcuttu.
Hastalar, akne, ürtiker/anjiodem, eritema multiforme, tırnak batması, distrofik tırnak, onikoliz, onikoşizi, lokonişi, impetigo, folikülit, fronkül, tinea versikolor, tinea kapitis, tinea korporis, tinea kruris, onikomikoz, tinea
pedis, kandidiazis, kserozis kutis, keratozis pilaris, atopik dermatit, seboreik dermatit, kontakt dermatit, diaper
dermatit, psoriazis, pitriazis rozea, su çiçeği, molluskum kontagiozum, verruka vulgaris, verruka plantaris,
verruka plana, anogenital verruka, herpetik gingivostomatit, herpes labialis, herpetik paronişi, genital herpes,
pedikülozis kapitis, telogen effluvium, alopesi
alopesi universalis,
melanositik nevus, halo nevus, konProf. areata,
Dr. Mustafa
ÜNAL
jenital nevus, nevus depigmentozus, nevus
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piyojenikBaşkanı
granulom, dermatofibrom, generalize pruritus,
Kongre
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primer hiperhidroz, tekrarlayan oral aft, hidradenitis süpürativa, pilonidal sinüs, pitriazis alba, vitiligo, caféau-lait lekesi, post inflamatuar hiperpigmentasyon, post inflamatuar hipopigmentasyon, skar, keloid ve ekimoz
olmak üzere toplam 60 farklı hastalık tanısı almıştır.
Hastaların 157’si (%47,6) daha önce başvuru şikayetlerine yönelik tedavi almıştı. Yüz yetmiş üç (%52,4) hasta
ise dermatolojik hastalıklarına yönelik herhangi bir tedavi almamıştı.
Hastaların 28’inin (%8,5) birinci derecede yakınlarında da benzer şikayetler mevcuttu. Üç yüz iki (%91,5)
hastada ise aile öyküsü anlamlı değildi.
Enfeksiyonlar 72 (%21,8) hastada; dermatitler 73 (%22,1) hastada; pigment bozuklukları 20 (%6,1) hastada;
ürtiker, ilaç erüpsiyonları ve pruritus 21 (%6,4) hastada; saç hastalıkları 17 (%5,2) hastada; tırnak hastalıkları
36 (%10,9) hastada; akne 46 (%13,9) hastada; papüloskuamoz hastalıklar 11 (%3,3) hastada; nevüs, hamartom
ve tümörler 14 (%4) hastada; ve diğerleri (kserozis kutis, skar, keloid, aft, hiperhidroz, ekimoz) 20 (%6,1)
hastada görülmüştür (Tablo 1). Enfeksiyon grubundaki hastalıkları sırasıyla en sık viral hastalıklar, mantar
hastalıkları, bakteriyel hastalıklar ve paraziter hastalık oluşturmaktaydı.
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En sık görülen deri hastalıkları sırasıyla akne (%13,6), atopik dermatit (%10,9), tırnak batması
(%6,7),
seboreik dermatit (%5,8), verruka plantaris (%5,2), ürtiker/anjiodem (%4,8), kontakt dermatit (%4,5), kserozis kutis
(%3,6), verruka vulgaris (%3,3), psoriazis vulgaris (%2,7), alopesi areata (%2,7), vitiligo (%2,4), melanositik nevüs (%2,4), telogen effluvium (%2,1), pitriazis alba (%1,8), molluskum kontagiozum (%1,5), impetigo
(%1,5), onikomikoz (%1,5) ve tinea korporis (%1,2) olarak belirlendi.
İnfantil dönemde en sık görülen hastalık grubu dermatitler (%40), en sık görülen hastalık ise atopik dermatitti
(%20). Oyun çocukluğu ve okul öncesi dönemde en sık görülen hastalık grubu dermatitler (%38,2), en sık görülen hastalık ise yine atopik dermatit (%25) olarak belirlendi. Okul döneminde en sık görülen hastalık grubu
enfeksiyonlar (%35,1), en sık görülen hastalık atopik dermatitti (%10,6). Adolesan dönemde en sık görülen
hastalık ise akne (%27,3) olarak belirlendi (Tablo 2).
Hastalık grupları cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kızlarda sırasıyla en sık dermatitler (%25,9), enfeksiyonlar (%22,9), akne (%13,3) ve tırnak hastalıkları (%9) görülmüştür. Erkeklerde ise en sık görülen hastalık
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grupları enfeksiyonlar (%20,7), dermatitler (%18,3), akne (%14) ve tırnak hastalıkları (%12,8) olarak belirlenmiştir. Kızlarda en sık görülen hastalıklar akne (%13,3), atopik dermatit (%10,8), seboreik dermatit (%7,8),
kontakt dermatit (%6,6), verruka plantaris (%6), tırnak batması (%4,8) ve kserozis kutisti (%4,2). Erkeklerde
en sık görülen hastalıklar akne (%14), atopik dermatit (%11), tırnak batması (%8,5), ürtiker (%6,1), psoriazis
vulgaris (%4,3), verruka plantaris (%4,3) ve verruka vulgaris (%4,3) olarak belirlendi.
Tablo 1. Hastaların Tanı Gruplarına Göre Dağılımı
Hastalık grubu
Dermatitler
Enfeksiyonlar

Sayı (n)
73
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ÜNAL
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Yüzde (%)
22,1

72

21,8

Akne

46

13,9

Tırnak hastalıkları

36

10,9

Ürtiker/ilaç erüpsiyonları/pruritus

21

6,4

Pigment bozuklukları

20

6,1

Diğerleri

20

6,1

Saç hastalıkları

17

5,2

Nevüs/hamartom/tümör

14

4,2

Papüloskuamoz hastalıklar

11

3,3

330

100

Tüm hastalar değerlendirildiğinde en sık görülen hastalık grupları sırasıyla dermatitler (%22,1) ve enfeksiyon(%21,8)Kağan
olarak belirlenmiştir.
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Tablo 2. Hastalık Gruplarının Yaşa Göre Dağılımı
< 1 yaş

1-5 yaş

6-11 yaş

12-18 yaş

(n/ %)

(n/ %)

(n/ %)

(n/ %)

Enfeksiyonlar

3 (%30)

13(%17,1)

33 (%35,1)

23 (%15,3)

Dermatitler

4 (%40)

29 (%38,2)

21 (%22,3)

19 (%12,7)

Pigment bozuklukları

1 (%10)

5 (%6,6)

6 (%6,4)

8 (%5,3)

Ürtiker/ ilaç
erüpsiyonları/ pruritus

10 (%13,2)
2 (%2,1)
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Saç hastalıkları
Tırnak hastalıkları

1 (%1,3)

4 (%4,3)

12 (%8)

7 (%9,2)

8 (%8,5)

21 (%14)

5 (%5,3)

41 (%27,3)

1 (%1,3)

4 (%4,3)

6 (%4)

3(%3,9)

3 (%3,2)

6 (%4)

7 (%9,2)

8 (%8,5)

5 (%3,3)

76 (%100)

94 (%100)

150 (%100)

Akne
Papüloskuamoz
hastalıklar
Nevüs/ hamartom/
tümör

2 (%20)

Diğerleri
Toplam

10 (%100)

9 (%6)

Çocuklarda en sık görülen hastalık grubu infantil dönemde (%40) ve oyun çocukluğu/ okul öncesi dönemde
dermatitler (%38,2), okul döneminde enfeksiyonlar (%35,1), adolesan dönemde akne (%27,3) olarak belirlendi.
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Ülkemizde çocukluk çağında görülen deri hastalıklarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımını inceleyen araştırmalar yapılmıştır. Özçelik ve ark. Erzincan bölgesindeki çocuklarda en sık görülen hastalık gruplarını; enfeksiyöz hastalıklar (%24,62), ekzemalar (%21,95), akne/foliküler hastalıklar (%18,45) ve alerjik deri hastalıkları
(%11,02) olarak bildirmişlerdir. Ayrıca en sık görülen deri hastalıkları sırasıyla akne vulgaris, siğiller ve irritan
kontakt dermatit olup, yaş gruplarına göre incelendiğinde süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde kontakt dermatit, okul döneminde siğiller, ergenlik döneminde ise akne vulgaris olarak yayınlamışlardır (Özçelik, 2018:
105-112). İstanbul bölgesinde yaşayan çocukları değerlendiren bir çalışmada, ekzema (%32,7) en sık görülen
hastalık grubu olarak saptanmış olup, hastalar en sık atopik dermatit ve takiben kontakt dermatit tanısı almıştır
(Can, 2011: 10-13). İzmir’de yapılan bir çalışmada, 0-12 yaş arasındaki çocuklarda ekzemalar, enfeksiyöz
dermatozlar ve eritemli skuamlı dermatozlar sırasıyla en sık görülen hastalık grubu olarak bildirilmiştir. Ekzema grubunda en sık atopik dermatit, enfeksiyonlardan ise en sık viral dermatozlar görülmüştür. Seboreik
dermatit tüm yaş gruplarında en sık görülen eritemli skuamlı hastalık olarak bildirilmiştir (Saçar, 2010: 132-
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137). Diyarbakır’da yapılan, 6-17 yaş arası 1932 çocuğu kapsayan bir çalışmada deri hastalıklarının prevalansı
%59,1 olarak yayınlanmıştır. En sık karşılaşılan deri hastalıkları ekzema (%32,8), pigmentasyon bozuklukları
(%17,2) deri enfeksiyonları (%13,4), saçlı deride görülen hastalıklar (%10,1) ve akne vulgaris (%9,6) olarak
bildirilmiştir (Sula, 2014: 434-438).
Farklı ülkelerde yapılan birçok çalışmanın sonuçları da değişiklik göstermektedir. İspanya’da yapılan 16 yaş
ve altındaki 1329 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada melanositik nevus, viral siğiller, atopik dermatit,
molluskum kontagiozum ve akne sırasıyla en sık görülen deri hastalıkları olarak bildirilmiştir (Casanova,
2008: 111-118). Hindistan’ın güney Gujarat bölgesinde yapılan bir çalışmada, 1 ay ile 1 yaş arasındaki hastalar sırasıyla en sık seboreik dermatit, atopik
kandidiyazis,
Prof.dermatit,
Dr. Mustafa
ÜNALskabies, tinea kapitis; 1-6 yaş arasındaki
hastalar skabies, impetigo, piyoderma, molluskum
atopik dermatit; 7-14 yaş arasındaki hastalar
Kongre vekontagiozum,
Oturum Başkanı
ise skabies, molluskum kontagiozum, piyoderma ve pitriazis alba tanısı almıştır (Jawada, 2015: 635-635).
Hindistan’ın kuzey doğusunda yürütülen bir çalışmada skabiesin çocukluk çağında en sık görülen hastalık
olduğu yayınlanmıştır. Atopik dermatitin, genetik hastalıkların ve beslenme yetersizliklerinin ise düşük prevalansa sahip olduğu bildirilmiştir (Nagarajan, 2017: 286-291). Meksika’dan yayınlanan ve 18 yaş altı 5250
hastayı içeren bir çalışmada, hastalar sırasıyla en sık atopik dermatit, viral siğil, akne, pitriazis alba, melanositik nevus, kserozis, keratozis pilaris, seboreik dermatit, hemanjiom ve papüler ürtiker tanısı almıştır (Del
Pozzo-Magaña, 2012: 351603).
Bu çalışmada, dermatoloji polikliniğinde muayene edilen çocukların büyük bir kısmını (%45,5) adolesan dönemdeki hastalar oluşturmaktadır. Tüm yaş grupları birlikte ele alındığında çocuklarda en sık görülen iki dermatolojik hastalık akne ve atopik dermatit olarak belirlenmiştir. Yine cinsiyete göre değerlendirildiğinde hem
kızlarda hem de erkeklerde en sık görülen iki dermatolojik hastalık sırasıyla akne ve atopik dermatit olarak
bulunmuştur. Yaş grupları ayrı ayrı incelendiğinde de benzer sonuçlar bulunmuş olup, çocuklar infantil dönemde, oyun çocukluğu/ okul öncesi dönemde ve okul döneminde en sık atopik dermatit, adölesan dönemde
ise en sık akne tanısı almıştır. Hem ülkemizin farklı bölgelerinde, hem de farklı ülkelerde yapılmış çalışmalar
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sık görülen deri hastalıkları arasında olduğunu desteklemektedir. Dermatolojik hastalıkların, kaşıntıya, estetik
kaygıya, lezyonlara ve tedaviye bağlı olarak kısıtlamalara neden olarak kişilerin sosyal ilişkilerini, psikolojik
durumunu ve günlük aktivitelerini önemli ölçüde etkileyip yaşam kalitesini bozduğu gösterilmiştir (Alvarenga, 2009: 415-420). Atopik dermatit kaşıntılı, kronik seyirli, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Görülme sıklığı,
gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere tüm dünyada giderek artmaktadır. Atopik dermatite alerjik rinit, keratokonjonktivit, astım, gıda alerjisi, obezite, metabolik sendrom, psikososyal fonksiyonlarda bozulma, uyku
bozuklukları, hiperaktivite, depresyon ve anksiyete gibi birçok hastalığın eşlik edebileceği unutulmamalıdır
(Ertam, 2018: 6-23). Akne vulgaris pilosebase ünitenin kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Akne genellikle
adolesanlarda görülmekle birlikte çoğu zaman erişkin dönemde de devam eder. Aknenin en önemli komplikasyonları skar oluşumu ve aktif lezyonlar kaybolduktan sonra bile uzun süre devam edebilen psikolojik
strestir. Akne vulgarisli hastalarda utangaçlık, sinirlilik, sosyal içe çekilme, depresyon ve anksiyete daha sık
görülmektedir. Aknenin, hastaları sosyal, psikolojik ve emosyonel yönden astım, epilepsi, diyabet ve artrit gibi
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ciddi hastalıklarda olduğu gibi olumsuz yönde etkileyerek, hastaların yaşam kalitesini azalttığı gösterilmiştir
(Hazarika, 2016: 163-168).
Sonuç olarak, bu çalışmada akne ve atopik dermatitin pediatrik hastalarda en sık karşılaşılan iki dermatolojik
hastalık olduğu görülmektedir. Hastalar değerlendirilirken dermatozların psikolojik duruma ve yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı, eşlik edebilecek diğer hastalıklar açısından dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağında sık görülen deri hastalıklarının belirlenmesi, ailelerin tetikleyici faktörler ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ve koruyucu eğitim programları geliştirilmesi açısından önemlidir.
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ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ
KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK, UYKUSUZLUK ATEŞ
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bebeklerde görülen uyku, gaz/şişkinlik, ateş gibi şikayetlerde anne beslenmeye daha çok önem vermektedir.
Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanmıştır. Günlük beslenmede karşılaşılan problemlerde bitkilerden yararlanılmaktadır. Bu çalışma; Karabük
ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan annelerin bebek beslenmesi ve karşılaştıkları problemlerde tıbbi ve
aromatik bitkiler kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 80 anne oluşturmuştur.
Nitel veri toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan
yanıtlar sistematik olarak kodlanmış ve annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. Bulgular
ve Sonuç: Analiz sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda çalışma, annelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve
inanışları, bebek beslenmesindeki tıbbi ve doğal yöntemlere bakış açısı, annelerin bebeklerdeki gaz, şişkinlik,
uykusuzluk ve ateş durumundaki tutumları ile ilgili bilgi ifade ettikleri ana temalar altında toplanmıştır. Ek
gıdaların ve bitkilerin seçiminde ailelerin alım gücü etkili olmakla birlikte, bebeklerde yaşanılan problemlerde tedaviye yönelik yeterli bilgisi olmadığı görülen annelere danışmanlık verilmesi yararlı olacağı sonucuna
varılmıştır. Annelerin büyük çoğunluğu bebekleriyle ilgili karşılaştıkları problemlerde ilk olarak tıbbi tedaviyi
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önce annelerin düşünce, inanış ve gereksinimlerinin belirlenmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bebek Beslenmesi, Bitkiler, Hastalıklar

GİRİŞ
Doğumdan yaşamın sonuna kadar tüm dönemlerde beslenme önemlidir. Sağlıklı bir yaşamın temellerini oluşturan, en hızlı büyüme- gelişme dönemi olan bebeklik döneminde ise bu önem artmaktadır. 0-3 yaş grubu çocuklarda beslenme eksikliklerine bağlı nedenlerle ortaya çıkan durumlar, o yaş grubunun önemli bir mortalite
nedenidir. Ebeveynlerin; özellikle annelerin, bebek ve çocuk beslenmesi konusunda eğitilmesi ve bilincinin
artırılması, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çok önemlidir (Köksal vd.,2008; Şener vd.,2009). Bebekler aksini
gerektiren bir durum olmadığı sürece ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeye çalışılmalıdır. Üretilmiş en iyi
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mama ya da formül süt, anne sütü içeriğine erişemez. Anne sütüne bu üstünlüğü sağlayan en az 100 farklı madde vardır. Bebe anne sütü alamıyorsa ek besinlere 4.-6. Aylar arasında başlanılmalıdır (Atlas,2006)
İlk 6 aydan sonra; anne sütü, bebeğin beslenmesi ve gerekli vitamin ve minerallerin alımı için, tek başına yetersiz kalmaya başlar. Ek besinlere ihtiyaç duyulur. Bebek büyüdükçe ve genellikle 6. aydan sonra anne sütü yetersiz olmaya baslar. Bu dönemde amaç; bebeğe anne sütünün yetersiz geldiği besinleri ek gıdalar ile vermek,
bebeği değişik tatlara ve düzenli ve dengeli beslenmeye alıştırmak için temelleri atmaktır (Aykut vd.,1995).
Altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenenlerin, 4. aydan itibaren ek besinlere başlayanlara oranla daha az
bebeklik çağı enfeksiyonlarına yakalandığı bildirilmiştir (Rebhan vd., 2009)
Prof. Dr.zirai
Mustafa
Gelişen teknoloji, artan çevre kirliliği, kullanılan
ilaçlar,ÜNAL
Ultraviyole (UV) ışınlar ve birçok etken, canKongre ve Oturum Başkanı
lıların özellikle de insanların, farklı zararlı etmenler ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. İnsanlarda
çevresel ve psikolojik etkiler, Serbest Radikal (SR) oluşumuna neden olmaktadır. Bu şekilde oluşan radikal
artış ile çeşitli hastalıklar artmakta ve bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanların sağlığını
olumsuz etkileyen bu faktörlere ve hastalıklara çözüm getirmek, öncelikle bu faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla ve hastalıkların oluşumunu engellemekle gerçekleştirilebilir. Bu durumun engellenmesi için de ilaç
kullanımının yerine doğal besinlerin ve gıdaların tüketilmesi önem kazanmaktadır (Hochstein vd.,1988; Benzie,2003).
Dünya’da çok eski çağlardan beri birçok bitkinin tıbbi amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Tarihte tıbbi bitkiler ve onların kullanımları ile ilgili en eski bilgiler Çin, Mısır ve Yunan tarihinden gelmekte olup, Anadolu’da
da Hitit’ler döneminde bazı drogların üretilip ihraç edildiği bilinmektedir. Günümüzde ise dünyada kullanılan
bitki sayısının 20,000 civarında olduğu, bunlardan 4000 drogun yaygın şekilde kullanıldığı, yaklaşık 400 kadarının ise ticaretinin yapıldığı bildirilmektedir (Baytop, 1999; Alpınar vd., 1997). İnsanlık tarihi boyunca birçok
hastalık bitkiler kullanılarak tedavi edilmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun %80’i bitkisel ilaçlarla tedavi olmaktadır (Şener vd.,2009).
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yeterli ve dengeli beslenmedir. Bebeklerde beslenmenin amacı hem büyüme gelişme hem de zihinsel gelişimi tamamlamaktır. Bu dönem doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırıldığı bir dönemdir. Dolayısıyla bu
dönemde çocuğa doğru beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bebeklerin besin tercihleri ve iştah durumları
değişkenlik gösterir yani zaman zaman bazı besinleri az miktarda yeme ya da hiç yememe eğilimi gösterirler.
Hızlı büyüme ve gelişme dengeli ve doğru beslenme ile desteklenmelidir. Yeterli ve dengeli beslenme bebeğin
enfeksiyonlara yakalanma riskini de düşürecektir (Acar,2012)
Beslenme sadece karın doyurmak değil vücudun tüm besin maddelerine ihtiyacı olduğu için var olan bütün
besin öğelerinden almalıdır. Her besin öğesinin vücut fonksiyonuna verdiği etkisi vardır. Bu nedenle tek yönlü
beslenme değil çok yönlü beslenme bebek beslenmesinde de çok önemlidir. Bunun ilk başlangıcı tamamlayıcı
besinlerle başlamaktadır ( Şanlıer ve Ersoy, 2003).
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Bebek beslenmesinde bebeğin beslenme alışkanlıklarını etkileyen, yönlendiren ve biçimlendiren çok fazla
etmen vardır. Aile, sosyal-kültürel faktörler, ekonomik durumlar ,medya, bebekte görülen hastalık durumları
beslenme alışkanlıklarını etkiler ( Şanlıer ve Ersoy, 2003). Bu dönemde anneler bebeklerinde en çok uyku, gaz/
şişkinlik, ateş gibi sorunlarla daha çok karşı karşıya kalmaktadır. Görülen uyku, gaz/şişkinlik, ateş gibi şikayetlerde anne beslenmeye daha çok önem vermektedir (Lande vd.,2003). Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi
edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararlanmıştır (Lanting vd.,2005).
Günlük beslenmede karşılaşılan problemlerde bitkilerden yararlanılmaktadır. Literatür tarama sonucunda bitkilerle ilgili yapılan bir kaç çalışma incelenmiştir. Yeliz, Ayşegül ve Özlem’in (2000)yapmış olduğu bir çalışmada; sezeryanla doğum yapmış annelerde
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annelerden alınan süt örneklerinin besin içeriği bakımından karşılaştırılması yapıldığında; yağ miktarları açısından iki grup arasında anlamlı fark olmasa da SABÇ kullanmayanların yağ ve protein oranının daha az olduğu görülmüştür (Akt. Merih vd.,2014). Naci Özgen (2010); solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuklara
uygulanan alternatif tedavilerin ve ailelerin bu tedaviler hakkındaki düşüncelerinin saptanması amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hırıltı gibi şikâyetlerle başvurup üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 214 çocuk ve ebeveynde en sık yapılan uygulamaların öksürüğü azaltmak için sade bal
verilmesi ve ateşi düşürmek için ılık duş uygulaması olduğu saptanmıştır (Akt. Topaloğlu vd., 2013).
Genellikle bitkilerle ilgili; süt arttırıcı, sakinleştirici ve solunum yolu enfeksiyonlarında alternatif tedavi yöntemi olarak kullanımı gibi konularda araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, annelerin kendileri için hangi
bitkileri kullandıkları, bitkilere önem verip vermediği veya bebeklerinde karşılaştıkları problemlerle ilgili literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Bebek beslenmesinde bitkilerin ne kadar kullanıldığına dair çalışmalar
çok azdır.
AMAÇ
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aromatik bitkiler kullanımı konusundaki bilgi ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Araştırma, Karabük ilinde 0-2 yaş grubu bebeği olan annelerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar
tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 80 anne oluşturmuştur.
Araştırmaya katılan annelerin demografik bilgileri incelemiştir. Yaş açısından değerlendirildiğinde %3,75’i
19 yaş ve altı yaş aralığı, %2,5’i 20-24 yaş aralığı, %35’i 25-29 yaş aralığı, %40’ı 30-34 yaş aralığı, %18,75’i
35-39 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Annelerin öğrenim durumu değerlendirildiğinde; %15’i ilkokul
mezunu, %7,5’i ortaokul mezunu, %30’u lise ve dengi okul mezunu, %43,75’i fakülte/yüksekokul mezunu,
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%3,75’i lisansüstü düzeyindedir. Anneler meslek açısından değerlendirildiğinde; %52,5’i ev hanımı, %12,5’i
memur, %7,5’i akademisyen, %7,5’i öğretmen, %16,25’i memur, %3,75’i esnaf meslek grubunda yer almaktadır. Araştırmaya katılanların aile türleri değerlendirildiğinde; %80’i çekirdek aile, %20’si geniş aile grubunda
yer almaktadır. Annelerin ailedeki çocuk sayıları değerlendirildiğinde %36’sının 1 çocuğu; %38’inin 2 çocuğu,
%26’sının 3 çocuğu olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan annelerin %60’ının kız çocuğu %40’ının erkek çocuğu olduğu görülmektedir. Araştırmaya
katılan çocukların %9’u 0-3 ay, %15’i 4-6 ay, %18’i 7-9 ay, %9’u 10-12 ay, %16’sı 13-15 ay, %14’ü 16-18
ay, %18’i 19-21 ay, %1’i 22-24 ay yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan annelerin %36’ sının ilk bebeğidir.
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Anne Sütü İle İlgili Alınan Kaynak

Ek Gıdalar İle İlgili Alınan Kaynak

Sayı

%

Sağlık Çalışanları

51

64

Akraba ve Çevre

20

25

Yazılı Ve Görsel Basın

9

11

Sağlık Çalışanları

42

52

Akraba ve Çevre

25

32

Yazılı ve Görsel Basın

13

16

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya katılan annelerin anne sütü ile ilgili bilgi alınan kaynak; %64 sağlık çalışanları, %25 akraba ve çevre, %11 yazılı ve görsel basın olarak değerlendirildi. Ek gıdalar ile ilgili bilgi alınan
kaynak; %52 sağlık çalışanları, %32 akraba ve çevre, %16 yazılı ve görsel basın olarak değerlendirildi. AraşProf. Dr.tırmaya
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olarak değerlendirildi. Araştırmaya katılan annelerin anne sütünü verme süresi 27,5’i 3 aydan az, %35’i 3-6
ay arası, % 37,5’i 6 aydan fazla olarak değerlendirildi. Anne sütünü 6 aydan az veren annelerin emzirmeme
nedenleri ;%23’ünün sütün yetmemesi, %65’i bebeğin emmek istememesi, %12’si bebeğin hastalığı olarak
değerlendirilmiştir. Bebeğin beslenme biçimi ele alındığında ilk 6 ay ;%31’nin sadece anne sütü ile, %29’unun
anne sütü ve mama ile, %36’sının anne sütü ve ek besin ile, %4’ünün mama ve ek besinler ile beslenmiş oldukları değerlendirildi. Bebeklerin ek gıdalara başlama zamanı; 6.aydan önce başlayanlar %31, 6.aydan sonra
başlayanlar %69 olarak değerlendirildi. Annenin bebeğin beslenmesi hakkındaki görüşleri sorgulandığında
anneye göre çocukların %30’u az yiyor, %44’ü normal yiyor, %26’sı çok yiyor olarak belirlendi.
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Tablo 2. Bebeğin Hastalık Durumunun Değerlendirilmesi

Sık Karşılaşılan Problemler

Bebek Hastalığında İlk Tercih

Birey Hastalığında İlk Tercih

Toplam

%

Gaz, Şişkinlik

27

35

Uyku

20

25

Ateş

15

18

Hiçbiri

18

22
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20

24

İlaç

31

36

Hiç Biri

17

20

Her ikisi

7

8

Diğer

10

12

Bitkiler

23

28

İlaç

27

34

Hiç Biri

13

16

Her ikisi

17

22

Kongre ve Oturum Başkanı

Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinin hastalık durumları incelenmiştir. Hastalık sıklığı haftada bir olanlar
%9, 15 günde bir olanlar %15, ayda bir olanlar %40, yılda 3-4 kez olanlar %38 olarak değerlendirildi. Bebeğin
hastalık çeşitleri; %30’u ishal, %25’i solunum yolu enfeksiyonları, %10’u orta kulak enfeksiyonları, %35’inin
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
diğer hastalıklar
olarak değerlendirildi. TabloDavetli
2’ye bakıldığında
; %35 gaz, şişkinDavetli
Konuşmacı
Konuşmacısık karşılaşılan problemler
Davetli Konuşmacı
lik, %25 uyku, %18 ateş, %22 hiçbiri olarak değerlendirildi. Tablo 2’ye bakıldığında; bebek hastalandığında
ilk tercih olarak %24 bitkiler, %36 ilaç, %20 hiç biri, % 8 her ikisi de, %12 diğer olarak değerlendirildi. Birey
hastalandığında ilk tercih olarak; %28 bitkiler, %34 ilaç, %16 hiç biri, % 22 her ikisi olarak değerlendirildi.
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Tablo 3. Bebeklerde Bitki Kullanımı
Sayı

%

Kullanılan Her Hangi Bir Bitki
Varlığı

Evet

40

73

Hayır

15

27

Kullanılan Bitkiden Görülen Etki

Fayda

50

62,5

13

16

17

21,5

Zarar
Prof. Dr.
ÜNAL
FarkMustafa
Yok

Kongre ve Oturum Başkanı

Tablo 3’e göre; araştırmaya katılan anneler bebeklerinin beslenmesinde %73’ü herhangi bir bitki kullanımını
ifade ederken %27’si kullanmadığını ifade ettiği belirlendi. Bebek beslenmesinde bitki kullanan annelerin
%62,5’i fayda gördüğünü, %16’sı zarar gördüğünü, %21,5’i herhangi bir fark olmadığını ifade ettiği belirlendi. Bebek beslenmesinde kullanılan bitkilerin ise daha çok; ıhlamur, adaçayı, rezene, papatya, kuşburnu, karışık bitki çayı, yeşil çay, kekik, siyah çay, nane-limon olduğu saptandı. Araştırmaya katılan annelerin; soğuk
algınlığı, bağışıklık güçlendirici etki ve rahatlatıcı etkilerinden dolayı bu bitkileri kullandıkları saptandı.
Tablo 4. Anne ve Bebekte Bitki Çaylarının Kullanımı

Beklenilen Sonuçların Alınması
Bitki Çaylarının Alındığı Yer
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Sayı

%

Evet

55

69

Hayır

25

31

Eczane

12

15

Prof. Aktar
Dr. Gülsen DEMİR
Davetli
Konuşmacı
İnternet

40Veysel BOZKURT
32 Prof. Dr.
Davetli
Konuşmacı
9
7

Pazar

17

21

Kendi Toplama

12

15

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan annelerin bitkileri daha çok kışın kullanıldığı saptandı. Kullanılan bitkilerde
olumlu sonuç alanlar %69, olumsuz sonuç alanlar %31 olarak değerlendirildi. Bitki çaylarının temin edildiği
yerler %15 eczane, %40 aktar, %9 internet, %21 pazar, %15 kendi topladıkları bitkiler olarak değerlendirildi.
Annelerin evde kullandıkları bitki çayları sıklıkla; ıhlamur, adaçayı, rezene, papatya, kuşburnu, karışık bitki
çayı, yeşil çay, kekik, siyah çay, nane-limon, açlık otu olarak saptandı. Evde Kullanılan bitki çaylarının kullanılma amaçları; sağlık, zayıflama, soğuk algınlığı, bağışıklık güçlendirici, rahatlatıcı etki gibi nedenler olarak
saptandı. Araştırmaya katılan annelerin yeni doğum yapmış birine önerdiği bitkisel içecekler sıklıkla; ıhlamur, papatya, anason, rezene, humana, malt içeceği, lohusa şerbeti olarak değerlendirildi. Yeni doğum yapmış
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birine önerilen bitkilerin önerilme sebepleri ise daha çok; rahatlatıcı etki, süt arttırıcı, gaz şişkinlik önleyici
özelliklerinden dolayı olduğu bildirildi.
Tablo 6. Bebeğin Hastalık Durumunda Yapılanlar
Sayı

%

Evet

47

59

Hayır

33

41

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Uykusuzluk/Sakinleştirici Olarak Bitki
Kullanımı
Evet
Kongre
ve Oturum Başkanı

17

21

Hayır

63

79

Evet

16

20

Hayır

64

80

Evet

-

-

Hayır

80

100

Süt Arttırıcı Olarak Bitki Çayı Kullanımı

Gaz, Şişkinlik, Kabızlıkta Bitki Kullanımı

Ateş Yüksekliğinde Bitki Kullanımı
Ateş Yüksekliğinde Kullanılan Bitkiler

-

Tedavi Yöntemi

Tıbbi Tedavi

33

41

Bitkisel Tedavi

25

31

İkisi De

22

28

Toplam
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Davetli Konuşmacı
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80
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Tablo 5’e göre araştırmaya katılan annelerden Süt Arttırıcı Olarak Bitki Çayı Kullananlar %59, kullanmayanlar
ise %41 olarak değerlendirildi. Süt arttırıcı olarak kullanılan besinler; helva, komposto, bulgur, soğan, nohut,
çorba, su, süt, dereotu, malt içeceği, şekerli ürünler olarak saptandı. Araştırmaya katılan annelerden Uykusuzluk/Sakinleştirici Olarak Bitki Kullananlar %21, kullanmayanlar ise %79 olarak değerlendirildi. Uykusuzluk/
Sakinleştirici Olarak Kullanılan Bitkiler ise sıklıkla; Sarı Kantaron, Papatya, Yasemin olarak saptandı. Annelerin bebeğe uykusuzluk durumunda ya da sakinleştirici olarak denedikleri yöntemler; emzirme, kucağında
sallama, ninni söyleme, kolik sesler dinletme, ayakta sallama, telefonla oynatma, müzik açma olarak saptandı.
Araştırmaya katılan annelerden bebeklerine Gaz, Şişkinlik, Kabızlıkta Bitki Kullananlar %20, kullanmayanlar
ise %80 olarak değerlendirildi. Gaz, Şişkinlik, Kabızlıkta Bitki Kullanılan bitkiler sıklıkla; Ihlamur, Anason,
Rezene olarak saptandı. Annelerin bebeklerinde gaz, şişkinlik, kabızlık durumunda denedikleri yöntemler;
Yoğurt, Su, Zeytinyağı, Erik Pestili, Armut Pestili, Kuru Erik, Kuru Kayısı, Kimyonlu besinler yedirme, Gaz
Damlası verme, Sıcak Su Uygulama, Hareket ettirme olarak saptandı. Araştırmaya katılan annelerin bebekte
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ateş yüksekliğinde bitki kullanmadığı saptandı. Ateş yüksekliğinde denedikleri yöntemler; Ateş Düşürücü İlaç
kullanımı, Duş, Soğuk Bez vücudunu silme, üstünü değiştirme olarak değerlendirildi. Annelerin bebeklerinde
tedavi yöntemi olarak %41’nin tıbbi tedaviyi, %31’inin bitkisel tedaviyi, %28’inin her iki tedavi yöntemini de
tercih ettikleri belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma 0-2 yaş grubu bebeğe sahip annelerin bebeklerinde karşılaştıkları problemlerde bitkileri kullanma
düzeyleri tespit etmek amaçlı yapılmıştır. Annelerin bilgi ve tutumlarının tespit edilmesi, bu yaş grubuna sahip
anneleri bitki ve beslenme konusunda destekleyeceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmada elde edilen veriler
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL değiştirmeleri konusunda farkındalık
annelerin bilgi eksiklerini gidermeyi, yanlış
bilinen
tutum ve davranışları
Kongre ve Oturum Başkanı
kazanmaları bakımından önemlidir.
Anne sütü, içeriğinin yenidoğanın gereksinimlerine göre değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik
taşıması, bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 4-6 ay tek başına karşılaması ve ekonomik
olması gibi özellikleri nedeni ile bebekler için en uygun besindir (Tunçbilek vd., 1995; Küçüködük,2002)
Türkiye’nin sağlık sisteminin temel yapı taşı olan sağlık evleri ve sağlık çalışanları, emzirme ve bebek beslenmesi konularında annelerin bilgi gereksinimlerini karşılamak için en uygun kaynaktır (Bertan vd.,1995;
Öztek, 2004). Bu çalışmada, annelerin bebek beslenmesine yönelik bilgileri özellikle anne sütü ve ek gıdalarla
ilgili bilgi alınan kaynak ağırlıklı olarak sağlık çalışanları olduğu tespit edilmiştir. İlk 6 ay sadece anne sütü ile
beslenenler %31 olarak saptanmıştır. 6.aydan sonra ek gıdalara başlayanlar %69’dur.
Bebekte en sık karşılaşılan problemler; gaz, şişkinlik, uyku, ateş arasında en çok gaz, şişkinlik problemidir.
Anneler bebek hastalandığında ilk ilaç tedavisine ikincil olarak bitkilere başvurmaktadır. Kendileri hastalığında da başvuru yöntemleri değişmemiştir. Anneler bebeklerinin beslenmesinde bitki kullandıklarını söylemişler
bununla birlikte fayda sağladıklarını da ifade etmişlerdir. Bitki çaylarını %40 oranda aktardan temin ettiklerini,
ikinci olarak pazardan, üçüncü olarak da eczaneden temin ettiklerini ifade etmişlerdir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli ifade
Konuşmacı
Anneler tedavi yöntemi olarak öncelikle tıbbı tedavi sonrasında bitkisel tedavi olması gerektiğini
etmişlerdir. Anneler süt arttırıcı olarak bitki çayı kullanmaktadır. Fakat uykusuzluk, sakinleştirici, gaz, şişkinlik,
kabızlık durumlarında bitki kullanımları yaygın değildir. Özellikle ateş durumunda bitkiler hiç tercih edilmemektedir. Bitkilerle tedavinin birçoğunun etkinliği henüz tam olarak bilimsel yönden kanıtlanmasa da hastalıkların tedavisinde veya şikayetlerin azaltılmasında tüm dünyada kullanımı hızla artmaktadır. Hastalar kullanım
nedenlerini tam olarak açıklayamamakta; ancak, özellikle kronik hastalıklarda tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden olan bitkilerin kullanımını, modern tıptan daha başarılı olarak algılamaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu hastaların yapılan ya da yapılması gereken modern tıbbi tedavileri geciktirmemeleri ve/veya
terk etmemeleridir (NIH,2014 ;Panel,1997; Grey vd.,2003).
Anneler bebekleriyle ilgili karşılaştıkları problemlerde, sabırla ve zorlamadan beslenmelerini sağlamalıdır.
Uzman önerileri doğrultusunda güvenilir, açıkta satılmayan ve tıbbi olarak etkinliği kanıtlanmış bitki çaylarını
günlük beslenmelerine dahil edip, hastalık durumunda da beslenme ve tıbbi tedavi yöntemlerine ek olarak, ta-
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mamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanabilirler. Bu çalışma annelerin bebek beslenmesindeki bitki kullanımı
ile ilgili Türkiye’de yapılan diğer çalışmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir.
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TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE DEKÜBİT BAKIMINA YÖNELİK
GİRİŞİMLERİN VİTAL BULGULAR VE AĞRI ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK1, Birsel Canan DEMİRBAĞ2
Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan / Türkiye
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vi yöntemi girişimi doğrultusunda verilen bakımın vital bulgular ve ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek
amacıyla çalışma planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ön test son test kontrol gruplu çalışmanın örneklemini
bir devlet hastanesinin palyatif sevisinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; araştırmacı
tarafından oluşturulan Hasta Tanıtım Formu, Girişim Öncesi ve Sonrası Yaşam Bulguları Kayıt Formu, Görsel
Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki kare ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların gruplara göre yaş ortalaması deney grubu 77.26±6.48, kontrol
grubunun ise 75.06±8.03 olduğu tespitedildi. Deney grubunda yer alan hastaların sırt+sakrum+topuk (%33.3)
bölgelerinde dekübit yarası bulunmaktaydı. Deney grubundaki hastalar dua+lavanta (%60.0), müzik+lavanta
(%40.0) tercih etmişlerdir. Anketimizde masaj yöntemi bulunmasına rağmen tercih eden olmamıştır. Deney
grubundaki hastaların işlem sonrası Sistolik kan basıncı (SKB), Diyastolik kan basıncı (DKB), nabız ve solunum sayısı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Kontrol grubunun pansuman öncesi 7.00±.92 olan
ağrı puan ortalamaları, pansuman sonrası 8.40±1.05’e yükseldiği gözlenmiştir. Sonuç: Hastalara uygulanan
tamamlayıcı tedavi sonrası tansiyon, nabız değerinde düşme, solunum sayısında ve vücut ısısında değişme
olmadığı tespit edildi. Palyatif servislerine tamamlayıcı tedavilerin kullanılması için hizmet içi eğitimlerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması. Tamamlayıcı tedaviler kullanılarak yeni araştırmaların daha uzun süreli
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre palyatif bakım; kapsamlı bir değerlendirme ve tedaviyle hastalar tarafından yaşanan fiziksel, psikososyal ve manevi semptomların giderilmesini, aynı zamanda ailenin,
arkadaşların, bakım verenlerin desteklenmesini ve acılarının hafifletilmesini amaçlamaktadır. Geleneksel tıbbi
tedaviye yanıt vermeyen hastalara son dönemlerinde kaliteli bir yaşam hedefi olan palyatif bakımdaki hastalarda çoğunlukla ağrı, inkontinans, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik ve bası ülserleri (dekübitus) gibi
problemler görülmektedir. Dekübitus kavramca latince “decumbere, decubitum”dan gelen yatmak, yerleşmek
anlamında kullanılan kelimedir. Tamamlayıcı tedavi yöntemleri bilimsel tıp ile birlikte kullanılan (akupunktur,
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derin düşünme, aromoterapi, teröpatik masaj ve diğer relaksasyon teknikleri vb.) yöntemlerdir. Hastanın bakımını desteklemek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla tıbbi tedaviye ek olarak uygulanır. Bu yöntemler,
duyusal algıları harekete geçirip gevşeme etkisi oluşturarak nabız, kan basıncı ve solunum gibi fizyolojik göstergeleri düşürmenin yanı sıra, uyku bozukluğu, ağrı ve anksiyete gibi komplikasyonları kontrol altına almak
ya da önlemek için de etkili olabilir.
AMAÇ
Bu çalışma, palyatif servisinde yatan 2. Derece dekübit yarası bulunan hastalarda dekübit pansumanı sırasında tercih ettikleri tamamlayıcı tedavi yöntemi (müzik, dua, lavanta) girişimi doğrultusunda verilen bakımın
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ve ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek
Kongre ve Oturum Başkanı
amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Araştırma, ön test, son test kontrol gruplu deneysel çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, bir devlet hastanesinin 15 yataklı Palyatif sevisinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem, seçilmeden
önce randominasyonu sağlamak amacıyla basit rastgele örneklem tablosuna göre hasta odakları numaralanarak
kontrol grubu ve deney grubu odaları belirlenmiştir. Daha sonra bu odalardaki hastaların tamamı ile gönüllülük
esasına dayalı 15 deney 15 kontrol grubu olarak örneklem belirlenmiştir.
YÖNTEM
Veriler, araştırmacılar tarafından literatür bilgisine dayanarak hazırlanan 8 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu,
Girişim Öncesi ve Sonrası Yaşam Bulguları Kayıt Formu (tansiyon, nabız, ateş, solunum ), Görsel Analog
Skala (Visual Analogue Scale- VAS) kullanılmıştır. Uygulamalara başlamadan önce hasta ve yakınlarına tamamlayıcı tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Onların onayladıkları tamamlayıcı yöntemler belirlenHasta
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ağrıKonuşmacı
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Konuşmacı
Davetliiçin
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işaretlemeleri istendi. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 23.0 paket programında yapılmış, sürekli sayısal
değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler ise sayı (n) ve yüzde (%) olarak hesaplanmış, ki
kare ve t testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan hastaların gruplara göre yaş ortalaması incelendiğinde deney grubu 77.26±6.48, kontrol
grubunun ise 75.06±8.03 olduğu tespit edildi. Deney grubunda yer alan hastaların; %66.7’si erkek, %53.3’ünün
evli olduğu, %66.7’sinin okur-yazar olduğu belirlendi. Deney grubunda yer alan hastaların %33.3’ünün sırt+
sakrum+ topuk bölgelerinde dekübit yarası olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubundaki hastaların ise %33.3’ünün
kalça+sakrum bölgesinde dekübit olduğu saptanmıştır. Deney grubundaki hastaların %60.0’ı dua + lavanta,
%40.0’ı Müzik+lavanta tercih etmiştir. Yapılan girişimlerden hastaların memnuniyeti %60 çok iyi olarak belirlenmiştir. Deney grubundaki müzik + lavanta seçen bireylerin vücut ısısı uygulama öncesi 36.65 .216 0C
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iken uygulama sonrası 36.63 .196 0C’ye düşmüştür. SKB ortalama değerleri uygulamadan önce 150.50
25.39 mmhg iken, işlemden sonra 129.16 23.32 mmhg’ya düşmüştür, DKB’da benzer şekilde uygulama
öncesi 72.00 8.60 mmhg iken, uygulamadan sonra 64.83 8.35 mmhg’ ye düşmüştür. Bireylerin nabız sayısı
uygulamadan önce 111.00 18.25 dk iken uygulamadan sonra 100.66 13.76 dk olmuştur. Deney grubundaki
dua + lavanta seçen bireylerin sistolik kan basıncı (SKB) değerleri uygulama öncesi 143.33±22.35 mmhg iken
işlemden sonra 127.00 19.80 mmhg’ya düşmüştür. Diastolik kan basıncı (DKB) ise 69.55 8.09 mmhg ’dan
64.00 5.29 mmhg’ya düşmüştür. Kontrol grubunda ise, bireylerin SKB değerleri uygulama öncesi 145.80
12.71mmhg iken işlemden sonra 154.73 15.10 mmhg’ya yükselmiştir. DKB ise 62.93±7.44 mmhg ’den
da benzer
şekilde işlemden
65.73 6.20 mmhg’ye yükselmiştir. Nabız
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tamamlayıcı tedavi öncesi 8.53 1,12 olan ağrı
puan ortalamasının, tamamlayıcı tedavi uygulama sonrası 4.13 1.06’ya düştüğü, kontrol grubunun pansuman
öncesi 7.00 .92 olan ağrı puan ortalamaları, pansuman sonrası 8.40 1.05’e yükseldiği ve bu değişimlerin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05).
SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda; dekübit yarası olan hastalara uygulanan müzik/dua ve lavanta sonrası tansiyon,
nabız değerlerinde düşüş, solunum sayısında ve vücut ısısında değişme olmadığı tespit edildi. Palyatif servislerine tamamlayıcı tedavilerin etkin olarak kullanılmasının hem hasta hem de sağlık personelinin sürekli
kullanılmasının sağlanması için hizmet içi eğitimler yapılarak protokol oluşturulması gereklidir. Özellikle hastaların kişisel isteklerine yönelik yapılan girişimlerin etkinliğinin tespit edilebilmesi amacıyla aynı türdeki
girişimlerin farklı hastalara yönelik yeni araştırmalar yapılması önerilebilinir.
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DEZAVANTAJLI BİR GRUP: YOKSUL ADÖLESANLAR
Ayla HENDEKCİ1, Güleser ADA2
1

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Giresun / Türkiye

Öz: Gelir adaletsizliğinin en önemli sonucu yoksulluktur ve yoksullar, dezavantajlı gruplardan biri olarak kabul edilmektedir. Bir grubun dezavantajlı olarak kabul edilmesi için yoksul, işsiz, evsiz, ayrımcılığa uğrayan
sosyal bir grup, engelli, bağımlı, kadın ve çocuk olmak gibi çeşitli tanımlamaları yapılır. Yoksulluk en genel
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
anlamıyla, bireylerin yaşamını normal koşullarda
devam
ettirebilmesi
Kongre ve
Oturum
Başkanı için gereksinimleri olan kaynaklara yeterli ölçüde sahip olamamasıdır. Adölesan dönemdeki yoksulluk, yetişkin dönem yoksulluğunun belirleyicisi
olarak görülmekte ve gençleri yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaçları olan imkânlardan yoksun bırakmaktadır. Yoksulluk sonucunda; evsizlik, eğitim ve iş olanaklarında azalma, büyüme ve gelişme bozuklukları, beslenme bozuklukları, travmaya bağlı ölümlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu dönem içindeki gençler,
hızlı bir etkileşim ve değişim süreci yaşamakta olup risklere daha sık maruz kalmaktadırlar. Fakat yapılan birçok çalışmaya göre yaşanan tüm risklere rağmen ki bunların içinde yoksulluk en başlarda yer alır, bu risklerin
morbidite ve mortalite açısından önlenebilir olduğunu göstermektedir. Yoksulluk açısından risk altında olan
adölesanlar için katkı sunacak ve farkındalık yaratacak en önemli gruplardan biri halk sağlığı hemşireleridir.
Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilki ile ‘Yoksulluğa Son’ çağrısı yapılmıştır.
Dünya Bankası’na göre geleceği inşa etmemiz için çocuklar ve gençlerin yoksulluğu rutin olarak ele alınmalı,
yoksulluğa düşmeyi engelleyecek yatırımlar bu gruplar üstüne yapmalıdır. İngilizce ve Türkçe güncel makalelerden yararlanılarak derleme olarak hazırlanan bu çalışmada, genel olarak yoksulluk ve yoksulluğun nedenleri
değerlendirilerek adölesan dönemdeki bireyler üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adölesan, Adölesan Yoksulluğu, Dezavantaj, Yoksulluk
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Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

GİRİŞ
Dezavantajlı gruplar, sosyal kurumlar ya da normlar tarafından dışlandığı kabul edilen gruplardır (Pratt,
2019:169-181). Bu gruplar fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden risk altında olan insanların bir araya gelmesi ile oluşur (Terzi ve Alkaya, 2017: 117-24). Dezavantajlı bireylerin genel olarak sağlıksız yaşam ve mortalite
oranı toplumun diğer gruplarına göre daha yüksek, yaşam kaliteleri düşük, sağlık hizmetlerine erişimleri daha
kısıtlı ve mevcut sağlıklarını geliştirmek için yeterli kaynak ve imkana sahip değildirler (Sarkisia and Brech,
2014:70-8). Dezavantajlı grupların farklı özellikleri olmakla birlikte özellikle yoksul ve evsizler en riskli
gruplar olarak kabul edilir (Öztürk, 2015:374-380). Dünya Sağlık Örgütü ‘21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık’
hedeflerinde sosyoekonomik farklılıkların azaltılması, dezavantajlı yoksul grupların sağlıklarının yükseltilmesine yönelik ‘Hedef 2: Sağlıkta Hakkaniyet’ ayrıca Birleşmiş Milletler, ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ hedeflerinde
‘Yoksulluğa Son’ çağrısında bulunmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2007; UNDP, 2019).
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Yoksulluk, insanların toplam gelirinin yaşamlarına devam edebilmek için gereken temel ihtiyaçları karşılamada eksik kalması durumudur (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011:60-76). Dünya Bankasına göre yoksulluk hedefi üç
açıdan incelenmektedir. Bunlar; Günde 1.90 dolar olarak tahmin edilen uluslararası yoksulluk sınırına dayalı
gelir yoksulluğunun düzeltilmesi, eşdeğer gelir yoksulluğunun değerlendirilmesi ve gelir yetersizliklerinin
maddi olmayan yoksunluklarla bir arada var olduğunu kabul ederek yoksulluğun gözden geçirilmesidir (The
Wold Bank, 2017).
Yoksulluğun toplumdan topluma değişkenlik gösteren birçok nedeni bulunur. Yoksulluk çok boyutlu bir kavram olup nedenlerinden bazıları; hızlı nüfus artışı, gelir eşitsizliği, doğal afetler, iş hayatında etkin olmayan
nüfus, ekonomideki sorunlar ve işsizlik Prof.
gibi faktörlerdir
(Kudubeş
Dr. Mustafa
ÜNALve ark., 2017:79-85). Yapılan çalışmalar,
yoksulluktan en çok etkilenen grupların Kongre
başında dezavantajlı
kabul edilen çocuk ve adölesanların geldive Oturum olarak
Başkanı
ğini göstermektedir (Boothroyd et al., 2005:141-154). Yoksulluk, çocuklar ve gençler için ekonomik, çevresel,
sosyal ve sağlık alanlarında olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Ayrıca bu dezavantajlı grup büyüme ve gelişme
açısından ihtiyaç duydukları imkânlardan yoksun kalmakta çoğu zaman bu dönemlerde yaşanan yoksulluk
durumu yetişkinlik çağı için risk faktörü olmaktadır ( Kurnaz, 2007:47-55).
Bu derleme, 20.01.2019-30.03.2019 tarihleri arasında İngilizce ve Türkçe dilindeki konu ile ilgili olan makaleler taranarak hazırlanmıştır. Bu derlemede amaç, yoksulluk ve yoksulluğun nedenlerini açıklayarak dezavantajlı gruplardan biri olarak kabul edilen yoksul adölesanların bütüncül bakış açısıyla değerlendirilmesidir.
YOKSULLUK
Geçmişten günümüze kadar yoksulluğun farklı bilimlerce çok farklı tanımları yapılmıştır. Yoksulluk en genel
anlamı ile bireylerin yaşamını normal koşullarda devam ettirebilmesi için gereksinimleri olan kaynaklara yeterli ölçüde sahip olamaması anlamına gelmektedir (Aksan, 2012:10-19). Dünya Sağlık örgütü verilerine göre,
Dünya’da yaklaşık 1,2 milyar insan yoksul olup sağlık durumları, uygunsuz beslenme ve barınma ortamı,
temiz suya ulaşmada toplumun diğer kesimlerinin çok gerisindedirler (WHO, 2019). Yoksulluk nedenleri şu
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
şekilde sıralanabilir:
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● Fiziksel ve mental yetersizlikler,
● Eğitim düzeyinin düşük olması,
● Ekonomik yetersizlikler,
● Gelir eşitsizliği,
● Güvencesizlik,
● Hastalık (Karayılmazlar, 2006:205-225).
Yapılan değerlendirmelerde yoksulluk mutlak, göreceli ve insani yoksulluk olarak ele alınmaktadır. Mutlak
yoksulluk, hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli olan, yalnızca en
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temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi durumudur. Göreceli yoksulluk, temel ihtiyaçların mutlak olarak karşılanmasına rağmen kişisel kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun refah düzeyinin altında kalınması durumudur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ortaya atılan insani yoksulluk ise temel insan hakkı
olan mal ve hizmetten yararlanma, enerji, sağlık, eğitim, iletişim, içme suyuna erişememe ya da kısıtlanması
durumudur (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011:60-76; UNDP, 2018). Uluslararası sorun olan yoksullukla mücadelede doğrudan ya da dolaylı bazı yaklaşımlar vardır. Dolaylı mücadele ulusal kalkınmayla birlikte yoksul birey
ve ailelerin ekonomik gelir ve yaşam standartlarını arttırmaya yönelik uygulamaları içerir. Doğrudan mücadele
ise yoksul birey ve ailelere yönelik sosyal devlet uygulamalarını kapsamaktadır. Dünya genelinde, doğrudan
yoksulluğu azaltmaya yönelik olmayan yöntemler yaygın olarak kullanılmakta, bireyler yardıma muhtaç olaProf. Dr.
Mustafa
ÜNAL
rak yaşamlarını devam ettirmekte ve yoksulluğa
çözüm
üretilememektedir
( Kurnaz, 2009:69-75).
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ADÖLESAN YOKSULLUĞU
Adölesan dönem, hızlı bir büyüme ve gelişme sürecinin yaşandığı önemli gelişimsel dönemlerden biridir. Bu
dönem, toplumlara, dönemlere ve kişilere göre farklılıklar göstermekte birçok faktörle ilişkilendirilmektedir (Parlaz ve ark., 2012:10-16). Bu faktörlerin başında cinsiyet, yaş ve gelir yetersizliği gelmektedir. Kadın
olmak, çocuk yaşlarda olmak ve ailenin yoksul olması erişkin dönem için hazırlayıcı olarak kabul edilir ve
yoksulluk ilk olarak aile ortamında deneyimlenerek hayatın ilerleyen dönemlerinde önemli bir risk faktörü
olarak kabul edilir (Engle and Black, 2008:243-256). Ailenin yoksul olmasının çocuklar ve gençler üzerindeki
etkileri şunlardır:
● Yoksul çocuk ve gençler, sağlık sorunlarıyla daha fazla karşı karşıya kalmaktadır.
● Ebeveynlerin yoksulluğu ve sosyal statüleri çocukların bilişsel gelişimleri ve eğitim başarıları üzerinde
olumsuz etkilere neden olmaktadır.
● Yoksulluk, çocukların ve adölesanların psikolojik sağlığını tehdit etmektedir (Yiğit, Üğücü, Kaya, 2018:26Prof. Dr. Kutluk
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Yoksulluk, uzun süreçler yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı olarak gençlerin erken yaşlarından itibaren
gelişim, eğitim, sağlık gibi sonuçlarını etkiler (Engle and Black, 2008:243-256). Sağlık açısından bakıldığında
yoksulluk; çocuklu yaşlarda prematüre, düşük doğum ağırlığı, çeşitli anamoliler, travma, beslenme bozuklukları, yetersiz bağışıklama gibi sorunlara sebep olmaktadır. Yoksulluk adölesan döneme gelindiğinde; büyüme
gelişme bozuklukları, evsizlik, eğitimde aksaklıklar, bağışıklama sorunları, iş olanaklarında azalma, çocuk
suçluluğu ve bağımlılık ile sonuçlanır (Özenoğlu ve Ünal, 2015:162-179). Çocuk ve genç yoksulluğunun
en büyük nedenlerinden biri savaşlar nedeniyle yapılan zorunlu göçlerdir (Şener ve Ocakçı, 2014:57-68).
Özellikle göç ile karşı karşıya kalan adölesanlar yoksullukla karşılaşmakta, ruhsal sorunlar yaşamakta, işçi
olarak sağlıksız ortamlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar (Ergül, 2005:95-104). Yapılan birçok çalışma
yoksul gençlerin eğitim, iş, sağlık, sosyal gelişim açısından yaşıtlarının gerisinde kaldıklarını göstermektedir
(Lerman, 2000; Engle and Black, 2008:243-256.; Murry et al., 2011:114-128). Türkiye’de kırsal bir bölgede
yoksul adölesanlarla yapılan bir çalışmaya göre, yaşadıkları ortamın yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği ve
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fiziksel ve sosyal çevrelerinde birçok risk ile karşı karşıya kaldıkları görülmüştür (İçağasıoğlu ve Bulut, 2016:
4312-4324). Florida’da yoksul aileler ve gençlerle yapılan bir çalışmada ruhsal sağlık sorunlarının yaygın olduğu, bağımlılık yapıcı madde kullanımlarının arttığı ve okula devam durumunun düşük olduğu görülmüştür
(Boothroyd et al., 2005:141-154).
YOKSULLUK ve HEMŞİRELİK
Hemşireler yoksul insanların bakımına yönelik hizmet sunumunda kritik öneme sahiptir. Toplum hizmetinin
yanı sıra yoksul bireylerin belirlenmesi, kişisel görüş, değer ve bilgilerinin farkında olması gereken bir rol
üstlenirler. Sağlığın geliştirilmesi, sağlıklı bir çevre ve yoksulluk belirleyicilerinin tanımlanmasında rol alırlar.
Prof. Dr.
Mustafa
Hemşireler yoksullara hizmet ve bakım verirken
şunlara
dikkatÜNAL
etmelidirler:
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● Yoksul kişilerde herkes gibi bakım alma hakkına sahiptir.
● Hizmeti alan birey hakkında önyargılı olunmamalıdır.
● Hemşirelerin yoksulluk konusunda farkındalıkları yüksek olmalıdır.
● Yoksul kişilerin ve ailelerinin diğerlerine göre çok daha fazla desteğe gereksinim duydukları unutulmamalıdır.
● Yoksulluk, sosyal sorumluluk gerektiren bir kavram olması nedeniyle geleneksel hemşirelik anlayışının
dışına çıkılarak daha birleştirici bir anlayışa sahip olunmalıdır (Ergül, 2005:95-104; Yakıt ve Çoşkun,
2013:30-37).
SONUÇ
Gelişim dönemleri içinde çocuk ve adölesanlar için yoksulluk en önemli risk faktörlerinden biridir. Geleceğin
yetişkinleri olarak gençlerimizin sağlıklı ve uygun koşullarda gelişimlerini tamamlaması için önce ailelerin,
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kırsalda yaşayan, güvensiz barınma, yetersiz beslenme, su sanitasyonu ve atık imhası açısından riskli bölgelerdeki çocuk ve adölesanlara temel sağlık hizmetlerinin öncelikli olarak sağlanması, göç eden adölesanların değerlendirilmesi, mevcut bölgeler için girişimsel faaliyetlerde bulunulması ve farklı disiplinlerle iş birliği içinde
çalışması açısından önemli rollere sahip bireylerdir. Hemşirelerin kamu politikalarında, sosyo-ekonomik ve
kültürel yapı içerisinde yoksullukla mücadelede üzerine düşen görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.
Sonuç olarak, adölesan sağlık belirleyicilerinden biri olan yoksulluk için temelde ailenin desteklenmesi, tüm
sektörler arasında sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm politikaların
yoksulluğa çözüm üretecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
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EV KADINLARINDA VE MANYEZİT MADENİNİN YIKAMA BANDINDA ÇALIŞAN
KADINLARDA STRES VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Burcu KÜÇÜKKAYA1, Hatice KAHYAOĞLU SÜT1
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Edirne / Türkiye

1

Öz: Bu çalışmada, ev kadınlarında ve manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda stres ve yaProf. Dr. Mustafa ÜNAL
şam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Kesitsel özellikteki bu araştırma Mayıs-Aralık
Kongre
ve Oturum Başkanı
2018 tarihleri arasında Eskişehir’de bulunan bir manyezit madeninin yıkama bandında çalışan n=144 kadın,
Eskişehir’de bir belediyeye bağlı iki belde evinde kurs alan ve ev kadını olan n=144 kadın toplamda n=288
kadın üzerinde yürütülmüştür. Veriler anket formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Kısa Formu-Türkçe Versiyon (WHOQOL-BREF-TR) ve Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği Kısa Formu (DASS-21) ile toplanmıştır. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların %61,1’inin hayattan memnun olmadığı,
%52,8’inin son zamanlarda en çok stresli olduğu bulunurken, ev kadınların %94,4’ünün hayattan memnun
olduğu, %84,0’ının son zamanlarda en çok mutlu olduğu bulunmuştur. Manyezit madeninin yıkama bandında
çalışan kadınların WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21 Kısa Formu’nun alt boyutları olan depresyon, anksiyete ve stres arasında ve WHOQOLBREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel ile ruhsal boyutları ve DAS– 21 Kısa Formu toplam puanı arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Ev kadınlarının WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan
bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21 Kısa Formu’nun toplam ve alt boyutları olan
depresyon, anksiyete ve stres arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Manyezit madeninin
yıkama bandında çalışan kadınların son zamanlarda en çok stres yaşaması ile birlikte yaşam kalitesi azalmakta
olup ev kadınlarının son zamanlarda en çok mutluluk yaşamasıyla birlikte yaşam kalitesi artmaktadır. ManyeProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
zit madeninin
yıkama bandında çalışan kadınlarının
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etkilemektedir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Aile bireylerinin bakımı ve ev işleri nedeniyle çalışma yaşamına katılamayan kadınlar, toplumsal açıdan yeniden üretim adına emek vermektedir (Dibaji, Oreyzi, & Abedi, 2017: 268). Cinsiyetler arasında bulunan biyolojik ve fizyolojik farklardan dolayı kadınların çalışma koşulları erkeklere göre değişiklik gösterebilmektedir
(Zaidi, Lemberg, & Azeem, 2015: 68-69). Madenlerde sadece erkekler değil kadınlarda çalışmaktadır. Manyezit madeninde, manyezitin mekanizmasındaki kalıcı bir yükselme eğilimi ile karakterize olan hammadde yapısında (manyezit içeriğinde MgO ve CaO elementleri bulunmaktadır) önemli değişiklikler ile birlikte çalışma
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ortamında bulunan sağlıksız faktörlerin yapısında belirgin değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikler; toz, gürültü, mikro iklim, çalışma havasında değişikliklerdir (Roda ve ark., 2002: 106; Al-Mashaikie,
2017: 113-114; Spadafora ve ark., 2010: 30-31). Manyezit madeninde çalışan kadınlarda, meydana gelen bu
değişikliklere karşı maruziyet durumu erkeklere göre değişiklik göstermektedir. Manyezit madeninin yıkama
bandında çalışan kadınların, maruziyet durumlarına göre sağlık ve iyilik durumu, fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel bakımdan farklı oranlarda etkilenmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmada, manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda ve ev kadınlarında stres ve yaşam
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Kongre ve Oturum Başkanı

YÖNTEM
Kesitsel özellikteki bu araştırma Mayıs-Aralık 2018 tarihleri arasında Eskişehir’de bulunan bir manyezit madeninin yıkama bandında çalışan n=144 kadın, Eskişehir’de bir belediyeye bağlı iki belde evinde kurs alan
ve ev kadını olan n=144 kadın, toplam n=288 kadın üzerinde yürütülmüştür. Veriler anket formu, Dünya
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Kısa Formu-Türkçe Versiyon (WHOQOL-BREF-TR) ve Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği Kısa Formu (DASÖ-21) ile toplanmıştır. Çalışmanın manyezit madeninin yıkama bandında
çalışan kadınlar ve ev kadınları üzerinde uygulanabilmesi için Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan TÜBAEK 2018/214 numaralı etik onay, Eskişehir’de bulunan bir manyezit maden şirketinden,
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nden, Tunalı ve Esentepe Belde Evleri’nden yazılı izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, normal dağılıma uygunluk değerlendirilmesinde Kolmogorov Smirnov Testi; Ki-Kare Testi, Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis Testi, Pearson Correlations Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS
23.0 paket programı kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınır değeri olarak kabul edilmiştir.
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Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların yaş ortalaması 42,1±7,0, %84.0’ının eğitim durumu
ilköğretim ve altı, %95.8’inin geliri giderine eşit, %95.8’i evli olduğu belirlenmiştir. Ev kadınlarının yaş ortalaması 41,9±6,3, %80.6’sının eğitim durumu ilköğretim ve altı, %93.8’inin geliri giderine eşit, %100’ünün
evli olduğu bulunmuştur. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların ortalama çalışma süresinin
81,9±58,4 ay, %68,1’inin çalışma esnasında dinlenebildiği, %100,0’ının manyezit madeni hakkında bilgisinin
olduğu, %91,7’sinin manyezit madeninde çalışmaya başlamadan önce iş güvenliği için herhangi bir önlem
almadığı, %100,0’ına manyezit madeninde işe başlamadan önce genel tetkikler (kan, akciğer filmi, solunum
testleri gibi) yapıldığı, %95,1’inin güvenli bir ortamda çalıştığını düşündüğü, %95,8’inin çalışma koşullarının
memnuniyet verici olduğunu düşündüğü, %79,2’sinin çalışma alanında kendini etkileyecek kararlara dahil
olduğu, %100,0’ının çalışma alanında kendini etkileyecek düzeyde gürültü olduğunu düşündüğü bulunmuştur.
Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları puan ortalamaları ile DAS– 21 Kısa Form’unun alt boyutları
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olan depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları arasında ve WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan
bedensel ile ruhsal boyut puan ortalamaları ve DAS– 21 Kısa Formu’nun toplam puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Ev kadınlarının WHOQOL-BREF-TR ’nin alt
boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyut puan ortalamaları ile DAS– 21 Kısa Form’unun
toplam puan ortalaması ve alt boyutları olan depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001).
SONUÇ
Çalışmada, manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların, ev kadınlarına göre daha fazla stres yaProf.
Dr. Mustafa
ÜNAL
şadıkları; ev kadınlarının yaşam kalitesinin
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yıkama bandında çalışan kadınlara göre daha
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yüksek olduğu; hem manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların hem de ev kadınlarının depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arttıkça bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevresel yaşam kalitelerinin
azaldığı belirlenmiştir.
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MEME KANSERİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM
Ayşe ELKOCA1, Beliz YEKELER KAHRAMAN2
Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane / Türkiye

1-2

Öz: Meme kanseri tüm dünyada ki kadınlar arasında sıklıkla karşımıza çıkan malignite olup, kadınlarda kanser
vakalarının neredeyse %30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde bütün kanserler türlerinin %24.1’ini meme
kanserlerinin oluşturduğu belirtilmektedir. Bu tehdidin azaltılması, toplumların kendi içindeki meme kanser
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
risklerini ve risk gruplarını belirlemesi ve
taramave
programlarının
yaygınlaştırması ile mümkündür. Hastaların
Kongre
Oturum Başkanı
hastalıklarını bilme hakları vardır, bu gerçekle yüzleşme isteklerine saygı duyulmalıdır. Fakat hastalar bu durumu inkar edip tedaviyi reddetme durumuna gelirse müdahale etmek gereklidir. Hastaların birçoğu seçici inkar
geliştirebilir. Kabul edebildiği ölçüde gerçeği kabul edip, tedaviye devam eder ancak bu sürede yeni duruma
alışmaya çalışırlar. Bu durum hastalığın her aşamasında karşımıza çıkabilir. Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında kabul edilen en yaygın yaklaşım holistik yaklaşımdır. Bu yaklaşıma ışığında insan; bedensel, zihinsel,
duygusal, sosyokültürel ve aynı zamanda manevi boyutları da olan bir bütündür. Bu boyutların her biri diğeri
ile bağımlıdır ve karşılıklı olarak ilişkili içerisindedir. Sağlık bakımındaki en güncel ve doğru yaklaşım bütüncül yaklaşımındır. Bu yaklaşım manevi bakıma olan önemi ortaya çıkarmaktadır. Hemşirelik literatüründe maneviyat terimi, mana için bir arayış, bir dine bağlılık, enerji ve temel güvenin dengelenmesi olarak tanımlanır.
Maneviyat; bireyin içsel eksikliğini azaltacak, manevi gücünü destekleyecek gereksinimlerdir. Manevi bakım,
sağlık profesyonellerinin kişinin manevi gereksinimlerini tanıyarak, bunlara uygun girişimler planlayarak,
uygulaması ve hastanın psikolojik olarak desteklenmesidir. Ülkemizde sağlık alanında manevi bakım konusu
henüz tam anlamıyla bilinen ve uygulanan bir konu değildir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda sınırlıdır. Bu nedenle bu araştırma ülkemizde bu konu hakkında çalışmaları değerlendirmek, sağlık profesyonellerinin manevi bakım konusunda fikirlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek, manevi bakım konusuna
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kanser, değişen yaşam koşulları sebebiyle giderek artan çok ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü
2012 verilerinde 14 milyon olan kanserli birey sayısı 2018 verilerinde 4 milyon artarak 18 milyonu bulmuştur.
Eğer önlem alınmazsa 2040 yılında ise tüm dünyada kanser vakalarının 40 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında dünyada görülen kanser türleri arasında 2. sırada meme kanseri yer almaktadır (DSÖ 2019).
Kadınlar arasında sık görülen meme kanserinin sağ kalım oranı yüksektir bu yüzden hastalar açısından yaşam
süresi iyi olan kanser türüdür (Henson,2004). Kadın bedeninin, dişiliğinin ve cinselliğin sembollerinden birisi
olan memenin kanser sebebiyle cerrahi operasyonla alınması oldukça üzücü bir durumdur. Kadın memenin
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alınması sonrası kadınlığını, anneliğini, cinselliğini kaybettiği düşüncesine kapılan kadına ciddi psikolojik
yükler getirebilmektedir. Bu durum kadının sağlık bakım ihtiyacını arttırmaktadır.
Holistik Yaklaşım
Günümüzde teknolojideki gelişmelerle birlikte hastalıkların erken tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte sağlık bakım hizmetlerinde görülen gelişmeler kanser hastalarının yaşam sürelerinin uzamasını sağlamıştır.
Sağlık bakımının en doğru ve en kapsamlı yaklaşımı holistik(bütüncül) yaklaşımdır. Holistik yaklaşım bireyi yalnızca bedensel ve zihinsel ve sosyal
yönden
incelemez,
aynı zamanda manevi boyutlarını da ele
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alır(Baldacchino 2006; Daştan ve Buzlu 2010). Holistik sağlık modelinde bireysel sorumluklar önemli yer
tutmaktadır. Holistik sağlık modeline göre hasta olmak bir şanssızlık ya da tesadüf değildir.
1-Her hastalığın ya da sağlık probleminin zihinsel veya duygusal bir sebebi vardır. Yani her hastalığın altında
psikosomatik bir neden yatar.
2-Bireyler aklın, bedenin ve ruhun etkileşimi altındadır. Bu üç etkende insanın sağlık durumunu etkiler.
3-Hastalıklar bireyin uyum eksikliğinden ve adaptasyon probleminden kaynaklanmaktadır. Bu sorun kişinin
fiziksel, psikososyal, davranışsal dengesinde bozulmalara yol açmaktadır.
4- Hastalık kişinin kendini tanıması, sorunlu alanları keşfetmesi ve bunları değiştirmesi için fırsat
niteliğindedir(Ozdemir 2019).
Hemşirelik bakımında holistik yaklaşımın önemi anlaşıldıktan sonra manevi bakıma da diğer tüm bakım
türleri kadar önem verilmeye başlanmıştır(Ergül ve Bayık, 2004; Öz 2004). Yapılan bir çok çalışma hastaya verilen manevi bakımın iyileşme süreci, sağlık, esenlik, yaşam kalitesi üzerine etkisinin olduğu ortaya
2002; Ergül Bayık 2004;
Wong
ve Lee 2008).
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MANEVİ BAKIM

Davetli Konuşmacı
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Dünya sağlık örgütü sağlığı, biyolojik-psikolojik-sosyal ve manevî yönüyle kendini iyi hissetme halidir olarak
tanımlamıştır. Sağlık, vücudun, ruhun ve beynin uyumlu olma durumudur. Böylece bireyin bütüncül sağlığı,
bütün bakım türlerinin maneviyat da dâhil olmak üzere hayata geçirilmesi ile mümkündür (Amerikan Holistik
Hemşireler Birliği). Uluslar Arası Hemşireler Birliği (ICN) bireyin ihtiyacı olan manevi bakımının da hemşirelik hizmetlerinin bir parçası olduğunu ve holistik(bütüncül) hemşirelik bakımında yer alması gerektiğini
belirtmektedir (Manevibakım, 2019).
Manevi bakım dünya literatüründe ‘Spiritüalite’ olarak karşımıza çıkmaktadır. “Manevi Bakım” artık birçok
Avrupa ülkesinde din adamlarının yaptığı bir meslek dalıdır. Ayrıca din adamlarına bu hizmetleri daha iyi
yapabilmeleri için ‘Manevi Danışmanlık’ hizmetleri üniversiteler, gönüllü kuruluşlar ve hastanelerinde tarafından verilmektedir. Mesela, Health Care Chaplaincy adında ki okul New York’taki hastanelerde manevi bakım
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konusunda görev alan farklı dinlere mensup din adamlarına “Manevi Danışmanlık” eğitimi (Clinical Pastoral
Education) vermektedir (Mollaoğlu, 2013).
Din, maneviyat ve tıbbi uygulama arasındaki bağ tarih boyunca iç içe olmasına rağmen son on yılda hastaların
fiziksel ve zihinsel sağlığına din ve maneviyatın önemi bilimsel literatürde gösterilmeye başlanmıştır (Koenig
et al. 2012). Ancak, maneviyat ve dindarlık gibi karmaşık ve çok yönlü kavramları tanımlama kolay olmadığı
için araştırmacılar tarafından kabul edilen evrensel bir tanım yoktur(Cook, 2004). İlk olarak Sullivan (1993)
maneviyatı bir benliği kendine bağlayan bireysel ve benzersiz özellik içeren evren başkalarına ve bir tanrıya
inanç olarak tanımlamaktadır. Puchalski (2012) maneviyatı şöyle anlatıyor; hayata anlam katmak ve hayatta bir amaç bulmanın yolu olarak içini kutsal
açmak
. Ayrıca, Koenig ve diğ. (2012) maneviyatı
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içeren kutsal tanrıya olan bağ’ olarak ayırt edici bir tanım yapmışlardır; .
Yapılan çalışmalar arasında tam bir fikir birliği olmamasından dolayı sonuçları karşılaştırmada problemlere
neden olmaktadır(Lucchetti ve ark. 2013). Bununla birlikte, birkaç çalışma hastalık ve maneviyat arasında
pozitif bir ilişki olduğunu gösterirken, yine çeşitli çalışmalarda hastalıklarda, maneviyat ile yaşam kalitesi
arasında arasında pozitif ilişki saptanırken, iyileşme ve sağ kalımda artış gözlenmiştir(Sawatzky ve ark. 2005;
Chida ve ark. 2009).
Farklı makaleler ise maneviyat ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi arasında ilişki olduğu bildirmektedir(Bormann
ve Carrico, 2009), hastalarda kan basıncını düşürdüğü ve ameliyat sonrası kardiyak komplikasyonlarda azalma
olduğu görülmüştür (Lucchetti et al. 2011; Masters & Hooker, 2013) ve kanser hastalarında sağlık bakımının
yanı sıra manevi bakım ile birlikte kanserde gerileme olduğu görülmüştür (Ando et al. 2010; Ka’opua et al.
2011).
Ayrıca ruh sağlığı ile ilgili bazı çalışmalarda manevi bakım sonrası psikolojik iyi oluş ve memnuniyet, mutluluk ve ahlaki değerler gibi manevi etmenlerle doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir, (Bonelli ve diğerleri
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belirleme ile % 93.7, yaşamın anlamı, refah, iyimserlik ve umut ile % 79 olumlu sonuç elde edilmiştir.
Ancak, manevi bakımın sayısız pozitif sonuç göstermesine rağmen, olumsuz yönleri olduğunu gösteren çalışmalar da vardır; hastalar suçluluk, terk edilme ve ceza düşünceleriyle daha kötüye gidebilir, örneğin: ‘Tanrı
beni cezalandırıyor, benden hoşlanmıyor ve beni terk etti ‘. Hastanın bu düşünceler sonrasında depresyon, anksiyete ve mortalite sıklığı daha fazla görülüp ve hastalıkla ilgili sonuçlar olumsuz olma eğilimindedir (Stratta
ve diğerleri 2012).
Artan çalışma sayısına rağmen, yaklaşımlar hala oldukça farklıdır ve standardizasyon eksikliği mevcuttur. Bazıları maneviyatın tıbbi müdehalenin ardından artışını değerlendirirken (Richards ve ark. 2006), bazıları yaşam
kalitesini değerlendirmiş (Moritz ve ark. 2006) bazıları ise maneviyatın hastalar üzerinde fiziksel veya zihinsel
etkisi değerlendirmiştir(Huguelet ve diğerleri 2011). Protokoller arasında ki sıklık ve süre açısından farklar da
teknikler arasındaki karşılaştırmaların doğruluğunu engellemektedir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Kanser bütün dünyada yaygınlığı giderek artan bir hastalıktır. Hastalar üzerinde yapılan araştırmalar insanların
ölümden sonra hayatlarını ağrılı bir biçimde geçirmekten korktuklarını göstermektedir. Bu yaşanılan hastalık
ve korkular hastalar üzerinde anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik sonuçlar doğurabilmektedir. Hastaların,
hastalıklarını kabul etme sürecinde ve hastalığın etkileriyle baş etme sürecinde manevi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle hastalığın organik nedenlerinin tedavisinin yanı sıra psiko-sosyal nedenleri içinde
manevi bakım girişimleri gerekmektedir. Yapılan literatür taramasından yurt dışı birçok ülkede manevi bakım
vermek üzere hastanelerde bu konuda eğitimli din adamlarının olduğu saptanmıştır. Ülkemizde de bu konuda
ki çalışmaların geliştirilmesi ve palyatif Prof.
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GÖÇMENLERİN EN SIK YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK VE HEMŞİRELİK
HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER
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çevresel sebeplerle taşınması olarak adlandırılır ve insanlık tarihi boyunca var olan bir kavramdır. Küreselleşen dünyada, bölgeler arası tartışmalar ve anlaşmazlıklar, geçim sıkıntıları, ulaşım kolaylıkları, teknoloji ve
iletişim imkanlarındaki ilerlemelerden dolayı göç oranı giderek artmaktadır. Göç toplumlarda ciddi toplumsal
değişimlere sebep olur. Göçmenler gittikleri ülkelerde genellikle yiyecek, su, elektrik, yakıt ve tıbbi gereksinimler gibi temel haklara erişim, hareket özgürlüğü ve hiçbir yasal hakkı olmadığı için ciddi sağlık problemleri
yaşamakta ve gittikleri yerlerde de ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedirler. Ülkelerin en korktuğu
şey göçmenlerin ülkeye bulaşıcı hastalıklar getirmesidir. Bebeklik ve çocukluk çağında aşıları aksamış olan
göçmen çocuklar suçiçeği, difteri, boğmaca, çocuk felci gibi hastalıklar görülürken, yetişkinlerde ise tüberküloz, kırım-kongo kanamalı ateşi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar yaşlılarda ise kronik hastalıklar karşımıza
çıkmaktadır. Ayrıca göçmenlerde anksiyete, post travmatik stres bozukluğu ve depresyon gibi psikososyal hastalıklarda azımsanmayacak kadar çoktur. Göçmenlerin yoğun olduğu yerlerde çalışan sağlık personeli çeşitli
sıkıntılar yaşamaktadır. Uzun süreli ve çok yoğun çalışma saatleri, dil ve kültür sorunları nedeni ile hastalarla
anlaşamama, şiddet ve bu koşullara özel eğitim almamış olma gibi sorunlar başta olmak üzere personel yetersizliği sebebiyle yapılan geçici görevlendirmelerinde süresi belli olmaması sağlık personelinin ciddi problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Sağlıklı ve iyi bir ortamda çalışan sağlık personeli daha kaliteli ve güvenli
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bu konuda eğitimler verilmeli ve psikososyal destek sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Göç, Hastalık

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE
İnsan hayatında çok fazla yere sahip olan göç, insanlık için değişmeyen bir olgudur. Göç sebepleri toplumlar
arasında farklılıklar göstermesine rağmen modern çağda, göç sebepleri genellikle evlilik, iş bulma, daha iyi
yaşam koşulları, eğitim, tayin ya da emeklilik ve afetler yer alabilmektedir(Babaoğlu Akdeniz 2013, Kartarı
2006, Aksoy 2012). İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve baş etme gücünü ortadan kaldıran savaşlar ve buna
bağlı zorunlu göçlerdir.
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Savaşlar, insan eliyle üretilir ve insanlık tarihi boyunca insanların ölmesine, yaralanmasına, hastalanmasına
yol açan küresel bir sağlık sorununudur. Son yıllarda dünyanın bir çok ülkesinde yaşanılan savaşlar ve yıkıcı
etkileri sebebiyle milyonlarca insan, yaşama tutunabilmek için ya da ekonomik ve sosyal sebeplerden ülkesinden ayrılarak başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmasıdır. Savaşlar ve göçler yaşayan insanlar üzerinde
fiziksel etkilerinin yanında ciddi psikolojik etkilere de sebep olmaktadır(Merill and Hodge, 2010).
Göç meselesini ele aldığımızda asıl problemin göç değil savaşlar olduğunu anlamak gerekmektedir. Savaş, kapitalist üretim sistemi ve küresel emperyalizmin getirdiği, üretim ve para ilişkisi sonucu meydana gelen sürekli
yeniden oluşturulan olağan dışı bir durumdur.
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yüzünden evinden ayrılmak zorunda kalan insanlardır. Suriye’de 8 yıldır büyüyen savaş nedeniyle yerlerini
terk eden milyonlarca insan. Afganistan’da 10 yıldan uzun süredir devam eden ekonomik ve politik kargaşa
nedeniyle Taliban 5000 sivil insanın kaybına sebep olmuştur. Irak’ta İŞİD, Eritre’de Isaes Afewerki rejimi,
Nijerya’da Boko Haram, binlerce göç ve ilticaya sebep olmuştur(AFAD 2016).
Ortadoğu, Afrika ve Akdeniz coğrafyasında yaşanılan bu trajediler insanların uzun ve acımasız yolculuklara
çıkmasına sebep oldu. Öncelikle en yakın coğrafyalara göç etmeye başladılar, daha sonra bir kısmı ölümü göze
alıp insanca yaşayabilmek umuduyla, karadan yasadışı yollardan ya da denizden lastik botlara binerek çantaları sırtlarında, çocukları kucaklarında Avrupa’ya doğru yola çıktılar31
2016 yılında Birleşmiş milletlerin(BM)’in yayınlanan rapora göre dünyada evlerinden zorla ayrılmak zorunda
kalan insan sayısı 65.3 milyonu geçmiştir. 98.400 çocuk anne babasından ayrılıp başka ülkelerde yaşamak
zorunda kalmıştır. 2015 yılında Akdeniz’de Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 5000’in üzerinde göçmen ölmüş ya
da kaybolmuştur. Mültecilerin yalnızca %14 ü gelişmiş ülkelere iltica ederken, %86’sı gelişmekte olan ilkelere
ya da komşu ülkelere göç etmektedir. Türkiye’de 2.5 milyon, Pakistan’da 1.6 milyon, Lübnan’da 1.1 milyon,
İran’da 979.000, Etiyopya’da 736.000, Ürdün’de 664.000 göçmen yaşamaktadır.32
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Göçmenlerin En Sık Yaşadığı Sağlık Sorunları
Dünyada ve ülkemizde göç ve sağlık ilişkisinin ele alındığı çeşitli çalışmalar mevcuttur. Hyman ve Gruge(2002)
tarafından yapılmış olan çalışmada, göç sürecinin uzun vadede sağlığın temel belirleyicilerini(fiziksel ve sosyal çevre, iş ve gelir durumu, sağlık davranışları vb) olumsuz olarak etkileyebileceği, yanlış beslenme, sigara
ve alkol tüketimi gibi riskli davranışların göçmen gruplarda sıklıkla görüldüğü belirtilmiştir(Hyman and Gruge
2002).
Uluslar arası Göç Örgütü(IOM) tarafından hazırlanan raporda göçmenlerin sağlık gereksinimleri sağlıkları
üzerine negatif etkili olan faktörlerin ortadan kaldırılması, acil ihtiyaçlarının giderilmesi, kronik hastalıkların
tedavisi, infeksiyon hastalıkların kontrolü ve tedavisi, fiziksel ve zihinsel sağlık, sağlık inançlarının ve kül31 http://www.postseyyah.com/turkiye-multeci-raporu/
32 http://www.postseyyah.com/turkiye-multeci-raporu/, AFAD 2016
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türlerinin algılanması olarak belirlenmiştir. Göç ile tekrar artışa geçen tüberküloz, SARS virüsü ve AIDS’in
yayılması dünyada artan sağlık sorunlarına örnek verilebilir(IOM 2004, Farley ve ark.2005).
Göçün fikrinin bile insanlar üzerinde travmaya sebep olduğu bildirilmekteyken, göçmenlerin yaşadığı bölgelerde kimlik, dil ve kültür sorunları, uygun olmayan beslenme, temizlik ve yaşam koşulları, dil problemleri, sosyal güvencelerinin olmayışı, bulundukları bölgede yeterince sağlık kuruluşunun bulunmayışı ve sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük gibi birçok problem göçmen sağlığı üzerine olumsuz etkilere sebep olmaktadır(Adanu
ve Johnson 2009, Topcu ve Başer 2006, Peltokorpi 2010 ). Ayrıca göçmenler önceliklerini para kazanma,
daha iyi yaşam koşullarına sahip olma konulara öncelik tanıyarak, sağlıklarına istenilen özeni göstermedikleri
bilinmektedir(Göker 2011).
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Göçmenler fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden ciddi sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Göçmenlerin yaşadıkları
uygun olmayan koşullar, kötü beslenme, stres gibi bağışıklık sistemine zarar veren durumlarda en sık yaşadığı
ve tedavi edilmediğinde hayat kaybıyla sonuçlanabilen bulaşıcı hastalıklardır. İshalli hastalıklar, kızamık, akut
solunum yolu hastalıkları, tüberküloz, ateşli hastalıklar göçmenlerde en sık karşımıza çıkan sorunlardır. Göç
edenlerin bu kötü şartlarla beraber sağlık güvencelerinin bulunmayışı, sağlık hizmetlerine ulaşmadaki güçlükler sebebiyle göçmenleri bulaşıcı hastalıklara yaklaştırmaktadır. Ayrıca teşhis ve tedavinin gecikip durumlarının daha da kötüye gitmesine veya hastalık taşıyıcısı olarak kalmalarına sebep olmaktadır(Gökkaya 2009,
Mccann vd.2010). Bu taşıyıcılık durumu etkenin sürekli canlı kalmasına sebep olup salgın riskini her zaman
canlı tutmaktadır(Gökkaya 2009). Göçmenlerin yaygın olarak bulunduğu şehirlerden biri olan Diyarbakır’da
yapılan bir çalışmada, şehrin alt yapı yetersizlikleri ve şebeke sularının temiz olmayışına bağlı olarak paraziter
sindirim sistemi hastalıkları(İshal, amipli dizanteri, ishal ve parazitoz vb.) görülmüştür. Ayrıca vektörlerle doğru ve yeterince mücadele edilmeme sonucu sıtmanın Türkiye’nin diğer şehirlerine oranla daha fazla görüldüğü
saptanmıştır(İpekyüz 1996).
Göçmenlerin yarısından fazlası 18 yaşın altındadır ve geri kalanlarında çoğu kadındır. Kamplarda temel sağhizmetleri
yeterince
sunulamadığı için
göçmenlerin
çocuk
sağlığı ve aile planlaması
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Davetli
yeterince yararlanmadıkları görülmektedir. Kadınlar tıbbi yöntemlerdense geleneksel uygulamalarıKonuşmacı
daha fazla
tercih ettikleri için daha fazla gebelik yaşadıkları ve istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için daha fazla kürtaj
oldukları saptanmıştır. Gebe ve bebek izlem ve takipleri de kaplarda yeterince yapılamadığı için bebek ölüm
oranları da artmaktadır. Kadınlar göçün sebep olduğu travmaların yanı sıra erken evlilik, cinsel ayrım ve cinsel
şiddet gibi riskler altındadır. Erkeklerde yaşadıkları travmalar, geri gönderilme korkusu, işsizlik, parasızlık,
dışlanma, gelecek korkusu gibi sebeplerden dolayı ciddi psikolojik problemler yaşamaktadır. Kamplarda yaşayanlar hastalandıklarında kamplardaki sağlık merkezlerinde, gerektiği takdirde sevk edildikleri sağlık merkezlerinde tedavi alabilmektedirler. Suriyeli sığınmacılara yönelik düzenli bir sağlık hizmeti yoktur. Kamp dışında
yaşayanlar bağlı oldukları Aile hekimliklerine, Toplum ruh sağlığı merkezleri içerisindeki Suriye polikliniklerinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca 2.basamak sağlık bakanlığına bağlı hastaneler ve sevk edildikleri takdirde üniversite hastaneleri ve özel hastanelerden faydalanabilmektedirler(Sağlık Bkn.2015). Ayrıca AFAD ve
eczaneler arasındaki anlaşmazlıklar ve ödeme problemleri nedeniyle ilaç alımlarında sıkıntılar yaşamaktadırlar. Hastanelerden hizmet alırken yaşadıkları bir diğer problemde dil sorunlarıdır. Hastaneden hizmet alsalar
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bile bakımsız ve sağlıksız evlerine döndükleri için hastalıkları nüksetmektedir. Yaşlılar ve diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar yaşanılan bu problemlerden ötürü yeterince tedavi bakımlarını alamamaktadırlar. Diş sağlığı hizmetlerini ise yalnızca kamplarda alabilmektedirler. Binlerce
Suriyeli bulaşıcı hastalıklar ve acil durumlar dışınca yeterince tedavi alamamaktadırlar.
Göçmenlerin yaşadığı psikolojik sağlık sorunlarına bakacak olursak; uyku düzensizliği, depresyon, travma
sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği, psikosomatik belirtiler, agorofobi ve intihar bulunmaktadır(Buz
2008, Gündüz 2011, Lee ve ark 2012). Travma sonrası stres bozukluğu savaşın yıkıcı etkilerinin sebep olduğu, yaşanılan kötü anıların tekrar tekrar hatırlanması, olayın tekrar yaşanacağı korkusu, sürekli irkilme,
sinirlilik, anlaşılmama hissi, gelecek ileProf.
ilgili plan
yapamamaÜNAL
ve sürekli huzursuzluk yaşadığı durumlardan
Dr. Mustafa
kaçınma gibi belirtileri vardır. Bu belirtiler
normal
travma sonrası görülür ve birkaç hafta içerisinde
Kongre
vekoşullarda
Oturum Başkanı
düzelme gösterirken göçmenlerde stres devam ettiği sürece aylarca hatta yıllarca görülebilmektedir( Öztürk
ve Uluşahin 2008). Göçmenler üzerinde yapılan çalışmalarda (6743) % 3-86 arasında travma sonrası stres
bozukluğu, % 3-80 arasında major depresyon, % 2 psikotik bozukluk ve % 4 yaygın bunaltı bozukluğu olduğu
görülmektedir(Fazel ve ark.2005). Hatay’da mülteci kampındaki Suriye’li sığınmacılar, kampın Suriye’ye yakın olmasından dolayı korktuklarını, kızgınlık, engellenme, üzüntü, korku gibi psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirtmektedir. Kamptaki iletişim ve hareket kısıtlığı gibi zor şartlar sebebiyle kendilerini büyük bir hapishanede gibi hissettiklerini belirtmişlerdir (EMHRN 2012). Son 20 yılda Türkiye’ye gelen kadın sığınmacıların
birçoğu tecavüze uğramış ya da eşleri ölmüştür. Bu tarz cinsel şiddet durumları yaşanılan ilk anda şok etkisi
yaratmaktadır. Suçluluk ve kontrolünü kaybetmiş olma duygularıyla birlikte güvende hissetmeme, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememe, depresyon ve intihar gibi durumlar görülebilmektedir( Buz 2008). Ayrıca
işsizlik ve sosyal uyumsuzluk psikiyatrik belirtilerin artmasına ve buna bağlı hastalıkların artmasına sebep
olmaktadır(Teodorescu ve ark 2012).
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER
veya Suriyelilerin
şehirlerde
hemşireler
birçok sıkıntı yaşamaktadır.
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yaşadığı sorunların başında, dil ve kültür sorunları, uzun ve yorucu çalışma saatleri ve bunlara bağlı olarak hastalarla anlaşamama ve şiddet görme gibi sorunlar yaşamaktadır. Geçici görevle sınır bölgelerine gönderilenlerin ne kadar kalacaklarının belli olmaması da hemşireler üzerinde başlı başına bir stres sebebidir. Hemşireler
bu koşullarda hizmet vermek için herhangi bir eğitim almamışlardır buda yaşanılan zorluklarla baş etmelerini
zorlaştırmaktadır. Bunun yanında iş yükü ve çalışma ortamının güçlükleri hemşireleri olumsuz etkilemektedir.
Uluslar arası Hemşireler Birliği 2006’ da Güvenli Ortam- Güvenli İstihdam, 2007’de ise Pozitif Uygulama-Çalışma Ortamı temaları üzerine odaklamıştır. Güvenli çalışma ortamı hem hasta hem de hemşireler için olumlu
sonuçlar doğurduğu ve bu sayede kurum performansını maksimum düzeye çıkardığı bilinmektedir (Çiçek
2012). Hemşirelerin işten ayrılma sebepleri araştırıldığında, çalışma ortamının bunda çok etkili olduğu görülmektedir. Kilis Devlet Hastanesi 2011-2014 arası verilerine bakıldığında 31 hemşire, 20 sağlık memuru ve 9
ebe tayin istemek zorunda kalmıştır(Korkmaz A.Ç. 2014). O’Brien-Pallas ve ark. 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada hemşirelerin işten ayrılma sebepleri arasında çalışılan kişilerin yetkin olmayışı, işle ilgili kararlara
katılamama, otonomi eksikliği ve en önemlisi çalışma ortamındaki iletişim yetersizliği olduğunu belirtmiştir.
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Çalışma ortamından kaynaklanan problemlerin en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak hemşirelerin tutum
değişikliğinde, güven duygusu ve akılcı müdahaleler geliştirebilmesinde büyük önem taşımaktadır(Özkan ve
Emiroğlu 2006). Sağlığın geliştirmesi birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli
bir kavramdır. Bu kavram 21.yüzyılda tüm dünyada hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi modellerinin odak noktası haline gelmiştir. DSÖ VE IOM gibi örgütlerde göç eden bireylerin sağlığını korumanın ve
geliştirmenin öncelikli olması gerektiğini bildirmektedir(IOM 2014). Göç eden bireylerin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine ve bu hizmeti veren hemşirelere önemli roller
düşmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

Hemşireler göç eden bireyleri öncelikli grup olarak kabul etmeli ve göçmenlerin sağlıklarının korunması ve
geliştirilmesi için çalışmalı ve bunlara yönelik girişimleri başlatmalıdır. Hemşireler bu girişimleri planlarken
öncelikle bakım verdiği bireylerin kültürel özelliklerini tanımalı ve bunun ışığında bakım vermelidir. Sığınmacıların yaşadıkları ve yaşayacakları sağlık sorunları doğrudan bulundukları toplumun sağlığını olumsuz etkileyeceği için göç eden bireylerin sağlık durumlarına daha fazla özen gösterilmelidir. Göçmenlerin yoğun olarak
bulunduğu illerdeki sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin aksamaması için yeterli sağlık personelinin görev yapması gerekmektedir. Bu bölgelere atamalar arttırılmalı ve atanan hemşirelere göç ve göçün etkileri, karşılaşabilecekleri hastalıklar ve salgınlar, karşısındaki toplumun dil ve kültür öğeleri ve stresle baş etme yöntemleri
hizmet içi eğitimleri verilmelidir. Bu bölgelerde uzun süre çalışan hemşirelerin belirli bir süre sonunda başka
illere atamaları yapılmalıdır. Burada çalışan hemşirelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili çalışmalar arttırılmalı ve
bu sonuçlar ışığında düzenlemeler yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
Adanu, R.M.K., Johnson, T.R.B., (2009). Migration and women’s health. International Journal of Gynecology
and Obstetrics, 106:179–181.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
AFAD., (2016). “Afet Raporu–Suriye”. 12.03.2016 tarihinde http://www.afad.gov.tr web Davetli
adresinden
alınmıştır.
Aksu, Z., (2013). Uluslar arası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3):
133-8.
Babaoğlu Akdeniz, E., (2013). Almanya’nın bir yerleşim yerinde yaşayan göçmen Türk Kadınlarının kalitatif
yöntem ile belirlenen sorun alanları. International Journal of human Sciences, 10(2): 504-19.
Buz S., (2008) Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili.Polis Bilimleri Dergisi, 10(4): 1-14.
Çiçek, A., (2012). Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

501

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

EMHRN., (2012a). January 13) “Israel: Knesset’s repressive “anti-infi ltration bill” to give another blow to
migrants’ rights” Retrieved 05-05-2012, from The Euro-Mediterranean Human Rights Network: http://
www.euromedrights.org/en/news-en/emhrn-releases/statements, /10896.html
Farley, T., Galves, A.L., Dickinson, M., Perez, M.J., (2005). Stres, coping and health: a comparison of Mexican
Immigrants, Mexican-Americans and Non-Hispanic Whites: Journal Of Immigrant Health, 7(3): 213-219.
Fazel, M., Wheeler, J., Danesh, J., (2005). Prevalence of Serious Mental Disorder in 7000
Refugees Resettled in Western Countries: A Systematic Review. www.thelance.com,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
365(9): 1309-1314.
Kongre ve Oturum Başkanı
Göker, M., Meşe, G., (2011). Türk Göçmenlerin İtalyanlara Bakış Açısı: Bir Kültürler arası İletişim Araştırması. Selçuk İletişim Dergisi, 7(1): 65-82
Gökkaya, V., (2009). Türkiye’de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 10(2): 167-79
Gündüz, Z.Y., (2011). Almanya’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sağlık Durumları: “Göç
Hasta Eder”den “Göç Sağlığı İyi Gelir”e Geçiş İçin Öneriler. Onlar Bizim Hemşehrimiz: Uluslar Arası Göç ve
Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı, E Esen, Z Yazıcı(eds), Siyasal Kitapevi, Ankara.
Hyman, I, Gruge, S., (2002). Are view of the oryand health promotion strategies fornew ımmigrant women:
Canadian Journal of Public Health, 93(3): 183-187.
International Organization for Migration (2004b). Health and migration seminar report of meeting http://www.
iom.int/jahia/page8.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
International
Organization for Migration (IOM)
(2004a).
Glossaryon migration http://www.iom.int/jahia/JaDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
hia/ engine Name/ search/ pid/6?matrix=1152793852045
İpekyüz, N.,(1996). Güneydoğu’da iç göç tartışmaları ve sağlık boyutu: Toplum ve Hekim, 11(74): 56-60.
Kartarı, A., (2006). Farklılıklarla Yaşamak. Kültürlerarası İletişim. 2. Baskı: Ürün yayınları, p.35, 48.
Korkmaz, A.Ç., (2014). Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1): 40-42 doi:10.5222/SHYD.2014.037
Lee, Y.M., Shin, O.J., Lim, M.H., (2012) The Psychological Problems of North Korean Adolescent Refugees
Living in South Korea. Psychiatr Invest, 9: 217-222.
Mccann, P., Poot, J., Sanderson, L., (2010). Migration, Relationship Capital and International Travel: Theory
and Evidence. Journal of Economic Geography, 10(2):361-87

502

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Merill, S., Hodge, G.D., (2010). The war machine and global health: A critical medical anthropological examination of the human costs of armed conflict and the international violence industry. AltaMira Press,
Lanham.
O’brıen-Pallas, L., Duffıeld, C., Murphy, G.T., Bırch, S., Meyer, R., (2005). Nursing Workforce Planning:
Mapping The Policy Trail. Issue Paper. International Council of Nurses, Geneva (Switzerland) ISBN: 9295040-22-8. 45-65.
Özkan, Ö., Emiroğlu, O.N., (2006). Hastane sağlık çalışanlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri,
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3): 43-52.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum Başkanı
Öztürk, O, Uluşahin, A., (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.Nobel
Tıp Kitapevi,Ankara,s. 496.
Peltokorpi, V., (2010). Intercultural Communication in Foreign Subsidiaries: The Influance of Expatriates Language and Cultural Competencies. Scandinavian Journal of Management, 26(2):176-188
Sağlık Bakanlığı 04. 11. 2015 tarih ve 9648 Sayılı Yönerge.
Teodorescu, D.S., Heir, T., Hauff, E., ve ark., (2012). Mental Health Problems and PostMigration Stress among Multi-Traumatized Refugees Attending Outpatient Clinics upon
Resettlement to Norway. Scand J Psychol, 53:316-322.
Topcu, S., Başer, A., (2006). Göç ve sağlık. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,10 (3):37-41.
İNTERNET KAYNAKLARI
http://www.postseyyah.com/turkiye-multeci-raporu (E.T.10.03.2019)
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

503

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR
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cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliğini belirlemektir. Ön test son test, randomize kontrol gruplu
deneysel tipte planlanan araştırma, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerinde yürütülmüş olup, çalışmaya eğitim grubu 84 ve kontrol grubu 84 olmak üzere 168 üniversite öğrenci dahil
edilmiştir. Eğitim grubuna Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar eğitimi verilmiş olup kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Veriler, “Anket Formu” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Testi (CYBH Bilgi Testi)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Ki-Kare testi, Student T-Test ve Paired T-Test
analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20.7±1.0 ve %61.3’ünün cinsiyeti kadındır. Eğitim ve kontrol grubu katılımcılarının %91.7’sinin cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığı ve bilgisinin
olmadığı belirlenmiştir. Kontrol grubunun ise eğitim öncesi ve eğitimden sonraki 1. ve 4. hafta CYBH Bilgi
Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Eğitim öncesi eğitim grubunun CYBH
Bilgi Testi puan ortalaması (11,9±10,4) ile kontrol grubunun (12.6±10.7) puan ortalaması arasında anlamlı
fark saptanmamıştır (p=0.645). Eğitim grubunun eğitimden sonraki 1. Hafta (36,0±0,0) ve 4. Hafta (36,0±0,0)
CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları ile kontrol grubunun 1. Hafta (13.1±10.4) ve 4. hafta (13.2±10.4) CYBH
Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan üniversite öğrencilerine verilen CYBH eğitiminin, öğrencilerin bilgi düzeyi arttırmada önemli bir
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), genellikle cinsel temasla bulaşan virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitler, protozoa veya eklembacaklılardan kaynaklanan, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir grup
enfeksiyöz hastalıktır. Bulaşma yolu olarak korunmasız cinsel ilişkinin yanısıra gebelik sırasında anneden
bebeğe geçiş, kan ürünlerinin transfüzyonu ve bu ürünlerle temas ile olabilmektedir (Drago et al., 2016: 422;
Zarakolu, 2006: 23-24). Üniversite öğrencilerinin CYBH’lara ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
önemlidir (Siyez & Siyez, 2009: 50). Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olan, çocuk ve gençlerin eğitiminde
sorumluluklar üstlenen üniversite öğrencilerinin genç olduğu göz önüne bulundurulduğunda CYBH ile ilgili
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bilgi düzeyleri ve bilinen bilgilerin doğruluğu önem kazanmaktadır. Öğrencilerin CYBH hakkında farkındalıklarının artırılması için öğrencilere eğitim verilmesi gerekmektedir (Alberta Health and Wellness and the
Calgary Health Region, 2018; Nadeau et. al., 1993: 182-183). Bu doğrultuda “Bir sivil toplum kuruluşunda
gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine verilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliğini
nedir?” sorusuna cevap aranmıştır.
AMAÇ
Bu çalışmada, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine verilen cinsel yolla
bulaşan hastalıklar eğitiminin etkinliğini incelemek amaçlanmıştır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre
ve Oturum Başkanı
YÖNTEM
Ön test son test, randomize kontrol gruplu deneysel tipte planlanan araştırma, bir sivil toplum kuruluşunda
gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerinde yürütülmüş olup, çalışmaya eğitim grubu 84 ve kontrol grubu 84 olmak üzere 168 üniversite öğrenci dahil edilmiştir. Eğitim grubuna Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
eğitimi verilmiş olup kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Veriler, “Anket Formu” ve “Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar Bilgi Testi (CYBH Bilgi Testi)” ile toplanmıştır. Araştırmanın etik uygunluğu için …. Üniversitesi
Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan BAEK 2018/239 nolu etik onay ve verilerin toplanması
için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ….. Öğrenim Birimi’nden yazılı izin alınmıştır. Veri toplanmasına başlanmadan önce katılımcılara çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma öncesi katılımcılardan sözlü
izin alınmış olup, çalışmaya katılan eğitim grubu için CYBH eğitimi, Eylül 2017- Temmuz 2018 tarihlerinde
6 ayrı günde 14 kişilik gruplar halinde toplam 84 sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan üniversite öğrencisine ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim öncesi “Anket formu” ve ön test olarak “CYBH ile İlgili Bilgi
Testi” uygulanmıştır. Eğitim tamamlandıktan sonra ise “CYBH ile İlgili Bilgi Testi” eğitimden sonraki 1. ve
4. haftalarda son test olarak iki kez uygulanarak gönüllü üniversite öğrencilerinin CYBH eğitiminin etkinliği
değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna, eğitim verilmemiş olup anket formu ve CYBH ile İlgili Bilgi Testi ön
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lama standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, normal dağılıma uygunluk değerlendirilmesinde
Kolmogorov Smirnov Testi, Ki-Kare Testi, Student T-testi ve Paired T-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde IBM SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınır
değeri olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Eğitim grubunun yaş ortalamasının 20.9±1.1, %59.5’inin kadın, %47.6’sının 3. sınıf üniversite öğrencisi
olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubunun yaş ortalamasının 20.4±1.0, %63.1’inin kadın, %69’unun 2. sınıf
üniversite öğrencisi olduğu bulunmuştur. Eğitim grubunun %91.7’sinin cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığı,
eğitim alanların %42.9’unun hemşireden ve %42.9’unun okul/dersten aldığı, eğitim almayanların %89.5’inin
hemşireden cinsel sağlıkla ilgili eğitim almak istediği, %91.7’sinin CYBH hakkında bilgisinin olmadığı bulunmuştur. Kontrol grubunun %91.7’sinin cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığı, eğitim alanların %100.0’ünün
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okul/dersten aldığı, eğitim almayanların %62.3’ünün hemşireden cinsel sağlıkla ilgili eğitim almak istediği,
%91.7’sinin CYBH hakkında bilgisinin olmadığı bulunmuştur. Eğitim ve kontrol grubu gönüllüleri arasında
cinsel sağlıkla ilgili eğitim almayanların, eğitimi kimden almak istediği durumu arasında anlamlı farklılık
olduğu belirlenmiştir. Eğitim ve kontrol grubunun eğitim öncesi ve eğitim sonrası 1. ve 4. hafta CYBH Bilgi
Testi puan ortalaması karşılaştırılmasına bakıldığında; eğitim öncesi CYBH Bilgi Testi’nde eğitim grubunun
“doğru” cevap puan ortalaması 11,9±10,4 iken kontrol grubunun 12.6±10.7 olduğu saptanmıştır. Eğitim ve
kontrol gruplarının eğitim öncesi CYBH Bilgi Testi “doğru” cevap ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.645). Eğitim grubunun eğitimden sonraki 1. ve 4. hafta CYBH Bilgi Testi’nde “doğru” cevap
puan ortalaması sırasıyla 36,0±0,0 ve 36,0±0,0 olarak bulunurken, kontrol grubunun eğitimden sonraki 1. ve
Prof. puan
Dr. Mustafa
4 hafta CYBH Bilgi Testi’nde “doğru” cevap
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sırasıyla 13.1±10.4 ve 13.2±10.4 olarak belirKongre ve Oturum Başkanı
lenmiştir. Eğitim grubunun eğitim öncesi ve eğitimden sonraki 4. hafta CYBH Bilgi Testi puan ortalaması
arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Kontrol grubunun ise eğitim öncesi ve eğitimden sonraki 1. ve
4. hafta CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Eğitim ve kontrol
grupları arasında eğitim öncesi CYBH Bilgi Testi puan ortalamasında anlamlı fark bulunmazken (p=0.645),
sadece eğitim grubuna verilen CYBH eğitimi sonrası, eğitim ve kontrol gruplarının 1. ve 4. Hafta CYBH Bilgi
Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001).
SONUÇ
Araştırma sonucunda; cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi durumu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile
ilgili eğitim alan sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan üniversite öğrencilerinde, bu eğitimi almayanlara göre
daha iyi olduğu, verilen eğitimin etkinliğinin ve bilginin devamlılığının sağlandığı bulunmuştur.
KAYNAKÇA
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KADIN, GEBELİK VE ŞİDDET
Ayşegül MUSLU1, Özlem DEMİREL BOZKURT1, Aynur SARUHAN1
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye

1

Öz: Kadınların yaşamındaki riskli dönemlerden biri de gebelik dönemidir. Gebelik süresince uğradığı şiddet
anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyen bir insan hakları ihlalidir. Bu derlemenin amacı, kadına yönelik
şiddetin kadın hayatının en riskli dönemlerinden biri olan gebelik döneminde de devam etmesinin, anne ve
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
bebek sağlığına olumsuz etkileri konusunda
farkındalık
yaratmaktır.
Kongre
ve Oturum
Başkanı Kadınların eşleri ya da partnerlerinden
gördükleri şiddet türleri fiziksel, psikolojik/duygusal/sözel, cinsel ve ekonomik şiddettir. Gebelikte şiddet sosyo ekonomik, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Şiddet kadının gebe kalması ile
başlayabilmekte ya da mevcut olan şiddet durumu gebeliğin oluşması ile daha sık yaşanabilmektedir. Dünya
genelinde yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının %0,9 ile %49 arasında değiştiği görülmektedir. Gebelikte şiddette maruz kalma durumu önemli bir kadın sağlığı sorunu olup, gebenin şiddete maruz kalması
anne ya da bebeğin ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden gebelerde şiddetin risk faktörü olarak rutin
taranması önerilmektedir. Gebelik süresince fiziksel ve cinsel şiddetle karşılaşanlarda birinci ve ikinci trimester kanamaları, erken doğum, abortus, ölü doğum oranı artar. Birinci basamak sağlık çalışanları doğum öncesi
ziyaretler yaparak şiddet gören gebe kadınları saptamalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Sağlık personelinin
gebelerin eşleri yada partnerlerine, gebenin aldığı şiddetli darbeler sonucu, plasentanın yerinden erken ayrılması, doğum öncesi kanama, fetusta kırıklar, uterus, akciğer ya da dalakta rüptür, düşük doğum ağırlıklı bebek,
abortus, erken doğum, zihinsel ve fiziksel özürlü bebek doğması ve ya ölü doğum gibi gebelik komplikasyonları gibi olumsuz etkileri olduğu hakkında eğitim vererek kadının karşılaşabileceği bir şiddet durumunun önlenmesi sağlanmalıdır. Bir kadının düzenli olarak sağlık hizmetine erişeceği tek dönemin gebe olduğu zaman
olabilmesinden dolayı hemşireler ve ebeler, gebelerin eş/partner şiddetine maruz kalma durumunu rutin olarak
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
taramalıdır.
Ayrıca hemşire ve ebeler kadınlara
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ma durumunun önlenmesi için kadınlara eğitim vererek bilgilenmesini sağlamak ve şiddet görme durumunda
hangi kurumlara başvuru yapabileceği hakkında bilgi edinmesini sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Gebelik, Şiddet

KADIN, GEBELİK ve ŞİDDET
1.Kadına Yönelik Şiddet
Kadına yönelik şiddet temelini sahip olunan güçten alan, kadını rencide edip ona zararlar verebilen, çeşitli yaralanma ve fiziksel, cinsel, psikolojik hasarlarla sonuçlanan ya da sonlanma olasılığı bulunan, kadının toplum
içerisinde ve ya özel hayatında ona baskı uygulanması ve kişisel özgürlüğünün bir başkasının isteği doğrul-
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tusunda zorla kısıtlanmasıdır (DSÖ 1993, DSÖ 1996, Eryılmaz 2001).Kadına yönelik şiddetin tanımına son
zamanlarda “Şiddete maruz kalanı ekonomik gereksinimlerinden de yoksun bırakmak” eklenmiş bulunmaktadır (Aile içi Şiddet sempozyumu,2013 Manisa, Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle mücadele kurs kitabı ss:3).
2.Şiddet Türleri
Fiziksel Şiddet: Sıkıca tutmak, itmek, ısırmak, tokat atmak, yumruklamak, tekmelemek, kolunu bükmek,
saçını çekmek, boğmaya çalışmak, odaya-eve kilitlemek, fiziksel güç kullanarak eve girmeye ve ya evden çıkarmaya zorlama, bir yerini kırmak, işkence yapmak, silah, delici kesici bir alet kullanmak ya da yüze kezzap
gibi kimyasal madde kullanarak yaralamak, yakmak ve ya hayatına son vermek, tedavi olması gerekmesine
Prof. Dr. Mustafa
ÜNAL
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içi Şiddet sempozyumu, 2013 Manisa, Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle mücadele kurs kitabı ss:2).
Cinsel Şiddet: Cinselliği bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak uygulamaktır (İncecik ve ark 2009).
Kadına evli olduğu kişi bile olsa istemediği yerde istemediği zamanda ve istemediği bir şekilde cinsel ilişkiye
zorlamak, cinselliği ima eden sözel fantezilerin kullanımı, el atmak, parmak atmak, çimdiklemek, tecavüz
etmek, fuhşa zorlamak, cinsel yaşamlarında kadına aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, kadının cinsel istek
ve ihtiyaçlarını önemsememek ve ya alay etmek, kadının cinsel performansıyla ilgili küçümsemek ya da dalga
geçmek, başka insanlarla cinsel ilişkiye zorlamak, açık bir şekilde başka kadınlarla ilgilenmek, zorla evlendirmek, zorla çocuk doğurma ya da çocuk doğurmamaya zorlamak, kürtaja zorlamak, cinsel organlarına zarar
vermek, kadın sünneti uygulaması vb şekillerde ortaya çıkmaktadır (T.C Başbakanlık kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü 2008, Aile içi Şiddet sempozyumu,2013 Manisa, Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle mücadele kurs
kitabı ss:3, Tel. 2002,Demir ve ark 2002 ).
Sözel / Duygusal /psikolojik Şiddet: Bireylerin davranış ve konuşmaları ile karşısındaki kişinin öz değerlerini indirgeyici kötü muameleleri içerir(Aile içi Şiddet sempozyumu, 2013 Manisa, Kadına Yönelik Aile içi
Şiddetle mücadele kurs kitabı ss:3,Öyekçin ve ark 2011). Sözel şiddetin en belirgin davranışı, kişinin önem
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tir. Kadına takma adlar takıp onu küçük düşürme ve sürekli olumsuz eleştirilerde bulunma ve alay etme, yok
sayma, sevgi ve şefkat göstermeme, evden kovma ya da evi terk etme ile tehdit etme vb. sözel şiddet kapsamına girmektedir (Gökkaya 2011)
Ekonomik Şiddet: Çalışma ya da çalışmama konusunda baskı yapmak, parasına ve ya banka kartına el koymak, işe gitmesine engel olmak, parasal destek sağlamamak, özel mallarını-ziynet eşyalarını elinden almak,
ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamamak, kadını ücretsiz aile işçisi olarak kullanmak, çalışan kadının parasını elinden almak, kadının iş hayatında yükselmesini sağlayacak fırsatları kaçırmasına neden olmak, kadının
elindeki parayı nereye harcadığını sorgulamak, kadının para harcayış şekliyle ilgili eleştirmek ya da etkilemeye çalışmak, başlık parası karşılığı onu satmak, boşanma sonrası nafaka ödemeyerek kadını mağdur duruma
düşürmek vb. davranışlar ekonomik şiddeti içermektedir (Aile içi Şiddet sempozyumu,2013 Manisa, Kadına
Yönelik Aile içi Şiddetle mücadele kurs kitabı ss:3,Gökkaya 2011).
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3.Şiddetin Tarihsel Gelişim Süreci
Birçok ülkede yaygınlık gösteren kadına karşı şiddet coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyine
bakılmaksızın her türlü sosyo kültürel grup içinde karşımıza çıkabilmektedir(Ayrancı ve ark 2002;Eryılmaz
2001;Demir 2000). Şiddetin ortaya çıkma süreci insanlık tarihi ile paralel olup, arkeologlar tarafından yapılan
bir çalışmada kadınların fiziksel şiddette maruz kalmalarının kökenin 3000 yıl öncesine dayandırılmaktadır
(Dişsiz ve ark 2008). Roma’da M.Ö 8. y.y da erkek, gerek eş gerek baba olarak kadın üzerinde her çeşit hakka
sahip olarak görünmüş, kadın, kocasının sahip olduğu bir eşya gibi algılanmış ve eşinin her türlü cinsel ihtiyacını ve bütün isteklerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Böylece erkeğin kadınla yaptığı evlilik ona
aynı zamanda eşiyle istediği zaman istediği
cinsel ilişkiye
hakkını vermektedir (Yavuz ve Aşırdizer
Prof.şekilde
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2009). Eski Roma’da ise erkekler eşlerine
dayak
zina yapabilme hatta öldürebilme
Kongre
veatabilme,
Oturum boşayabilme,
Başkanı
hakkına sahiptir (Dişsiz ve ark 2008,Subaşı ve ark 2005).
Aile içinde eşit olmayan güç dağılımı, bazı kadınları toplum içinde şiddete maruz bıraktığı ve mental, psikolojik ya da davranış bozukluğu gibi sorunları olan insanların, şiddetin ailesel bir sorun olduğuna inanışı 1960’lı
yılların sonuna kadar şiddetin toplumsal, yasal ve tıbbi bir sorun olarak ele alınmasına engel olmuştur. 1967
de Birleşmiş Milletlerin “cinsiyetler arası her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına” yönelik beyannamesi yayınlanmıştır (Şirin 2008). İngiltere’de 1700’lü yıllarda yasalarla kocaya doğru yoldan ayrılan karısını fiziksel
olarak cezalandırma hakkı verilmekteydi. Bu uygulama ABD’de 19. yy. kullanılmıştır (Subaşı ve ark 2005).
Ortaçağda ise erkeğin eşine karşı şiddet kullanmasında belirli bir kısıtlamanın olmadığı belirtilmektedir. Kadına yönelik şiddet ile ilişkili yasal ve tıbbi çalışmalar Türkiye’de 1800’lü yıllara doğru olup, kadına yönelik
şiddeti suç sayan ilk yasa Maryland’ da 1883’da yapılmıştır (Dişsiz ve ark 2008,Demir Ü 2000). Türkiye’de
1987 yılında yapılan “ Dayağa Hayır” yürüyüşü kadına yönelik şiddete dikkat çekmede önemli bir adım olmuştur (Page ve ark 2011).
1. Dünya kadın kongresi 1975’te Mexico City”de yapılmasının ardından 1980’de Kopenhag’da, 1985’te Nave 1995’
te Pekin
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haklarının insan hakkı olduğunun altı çizilip şiddetin engellenmesi ve dünyadan silinmesine çağrıda bulunularak, hükümetler tarafından kadınların güçlenmesi ve toplumsal konumunun yükseltilmesini sağlanmıştır (Şirin
2008).
Ülkemizde toplumun erkek egemen ideolojisi erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti kadını “ boyun eğen”
erkeğin ise “boyun eğdiren” şeklinde ifade edilmesi, bunların kültürel norm ve değerlerle desteklenmesi kadınların şiddetten kurtuluş yollarına engel olmaktadır. Ataerkil toplumların geleneklerine göre erkeğin kadına
göre üstün konumda olması, kadının erkeğe hizmet etmesi, ev içinde alınan kararlarda sözünün daha fazla
geçmesi şiddeti besleyen ve doğal görünmesini sağlayan durumlardandır. Ülkemizde de kadınlardan beklenen
beklentiler “Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin”, “Ayı, sevdiği yavrusunu hırpalar”, “Suç, öldürende değil, ölendedir” gibi değimlerle somutlaştırılıp kültürel yapının da şiddeti desteklemesi
sağlanmıştır. Toplumda cinsiyetler arasında eşitliğin olmaması ve kadınlara yüklenen geleneksel kadın modeli,
onun insan haklarından yararlanmasına engel olarak tıpkı bir kurban pozisyonunda kalmasına yol açmaktadır

509

SÖZEL SUNUM
KONGRE YÖNETİMİ
TAM METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

(Demir 2000,T.C Başbakanlık kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008). Aile içi yaşam mahrem olarak kabul
gördüğünden, aile içi problemleri en yakın kişilerle bile paylaşılamamaktadır. Eşinin şiddetine maruz kalan kadın yaşadığı şiddeti başkalarına anlatmayıp, yaşadığı durumun bilinmesini istememektedir. Yaşadığı şiddetin
başkaları tarafından öğrenilmesi halinde şiddete maruz kalan kadına yardım etmek yerine, “kol kırılır, yel içi
içinde kalır” anlayışıyla aile bütünlüğünün devam ettirilmesi öğütlenmekte ya da kadın suçlanmaktadır (Dişsiz
ve Ark 2008).
Günümüzde yasalar karşısında kadın ve erkek eşit haklara sahip olmasına rağmen, temelini eski gelenek ve
bozuk zihniyetlerden alan ailelerde kadın çoğu zaman ezilip horlanmaktadır. Birçok ülkede ikinci sınıf insan
olarak görülen kadınlar seçme ve seçilme
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bunca devrime rağmen geri kalmış yörelerde kadınlara söz hakkı tanınmamaktadır (Demir 2000).
4. Gebelikte Şiddet
Kadının yaşamının en tehlikeli dönemlerinden biride gebeliktir. Gebenin şiddete maruz kalması bu riski arttırmaktadır. Kadınların farklı şiddet türleri ile karşılaşma nedenleri ve risk etmenleri çeşitli olup yapılan çalışmalar sonucunda kadınların özellikle gebelik döneminde şiddetle maruz kalma eğiliminin arttığı bilinmektedir
(Ayrancı ve ark. 2002;Öyekçin ve ark. 2012). Şiddet kadının gebe kalması ile başlayabilmekte ya da mevcut
olan şiddet durumu gebeliğin oluşması ile daha sık yaşanabilmektedir. Annenin doğacak olan bebeğine ilgi
göstermesi, eşini kıskanmasına ve bu yüzden kadına sinirlenmesine neden olabilir. Bazı erkekler gebelik döneminde eşine fiziksel bir şiddet uygulamanın gebelik üzerindeki etkilerini bilmemekte, bazı erkekler ise istenmeyen bir gebeliğe son vermek için eşine şiddet uygulayabilmektedir. (Eryılmaz 2001).
5. Gebelikte Şiddet Yaygınlığı
1985 yılında ABD’de yapılan ulusal aile içi şiddet taramasında gebe kadınların binde 154’ünün gebeliğin
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rem 2002). Dünya genelinde yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının %0,9 ile %49 arasında değiştiği
görülmektedir(Güler 2010). Kadına karşı şiddet gebelik süresincede devam etmekte olduğu, kadınların %56,6
sının duygusal, %35,5’inin cinsel,%29,3’ünün ekonomik şiddetle karşı karşıya kaldığı ve gebelik süresince her
on kadından biri gebeliği süresince %90 bebeğinin babası olmak üzere; eşi ya da partneri/partnerleri tarafından
yaklaşık %50 oranında karın bölgesine yumruk ve ya tekme şeklinde fiziksel şiddette maruz kalmaktadır (Kanbay ve ark. 2012).Bazı çalışmalar şiddet gören gebe kadınlarda cinsel sorunların fazla yaşandığı ve çocuklarına
da şiddet uygulamayı doğru bulduklarını göstermiştir (Şahin ve ark. 2002).
Dünyada, her 4 kadından 1’i gebelik boyunca partnerleri tarafından fiziksel ve ya cinsel istismara uğramaktadır
(Yanıkkerem 2002). Manisa’da yapılan bir çalışmada gebelikte fiziksel şiddet sıklığı %24,8 olarak belirlenmiş
ve gebelik öncesi fiziksel şiddet görenlerin %30,3’ünde gebeliğinde de fiziksel şiddet gördüğü saptanmıştır.
(Bolsoy ve ark 2005). İzmir’de yapılan bir diğer çalışmada ise gebelerin %10,9’u fiziksel, %52,6’sı duygusal,
%31,7’si ekonomik ve %8,3 ‘ü cinsel şiddete uğradığı belirlenmiştir (Sağkal ve ark. 2014).
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6. Gebelikte Şiddette Risk Faktörleri
• Düşük sosyo ekonomik durum
• İstenmeyen gebelikler
• Çocuk sayısının fazla olması
• Eğitim düzeyi düşüklüğü
• Alkol, madde bağımlılığı
• Sosyal güvencenin olmaması

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongre ve Oturum Başkanı

• Antenatal bakım yetersizliği
• Yalnız başına ya da ayrı yaşama
• Geniş aile yapısı
• İşsizlik
• Kendi ailesinde şiddet görme ( Giray ve ark. 2005, Güler 2010).
7. Gebelikte Şiddetin Sağlık Sonuçları
Gebelikte alınan şiddetli darbeler, plasentanın yerinden erken ayrılması, doğum öncesi kanama, fetusta kırıklar, uterus, akciğer ya da dalakta rüptür, düşük doğum ağırlıklı bebek, abortus, erken doğum, zihinsel ve
fiziksel özürlü bebek doğması ve ya ölü doğum gibi gebelik komplikasyonlarına neden olmaktadır (Demir
2000;Yanıkkerem 2002;Güler 2010). Gebelik süresince anneye uygulanan istismar kısa ve uzun süreli birçok
problem ile sonuçlanabilmektedir (Yanıkkerem 2002). Gebelik boyunca şiddete maruz kalan kadınlar doğum
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sağlayamayan gebede vücut direnci düşerek hastalıklara yakalanma riski artmaktadır (Bozkurt ve Daşıkan
2016).
Gebelikte şiddet, gebelik sonucunu dolaylı olarak da etkileyebilen ve kadınlarda alkol, sigara, madde bağımlılığı gibi kötü sağlık davranışlarında da artışa neden olabilmektedir (Yanıkkerem 2002). Ayrıca şiddete gören
gebe kadınlarda korku, depresyon ve özkıyım girişimlerinde bulunurlar (Eryılmaz 2001). Şiddettin en acı
sonucu gebeliğin anne veya bebek kaybı ile karşımıza çıkmasıdır (Bayram 2009).
Daha öncede şiddete maruz kalmış kadınlar prenatal bakımı geç ya da yetersiz alabilmektedir ve. gebelik
süresince enfeksiyonlar, anemi ve yetersiz kilo alımı gibi maternal komplikasyonlarla karşılaşabilmektedirler.
Gebelik süresince fiziksel ve seksüel şiddetle karşılaşanlarda birinci ve ikinci trimester kanamaları, erken
doğum, abortus, ölü doğum oranında artış olabilmektedir. Birinci basamak sağlık çalışanları doğum öncesi
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ziyaretler yaparak şiddet gören gebe kadınları saptamalı ve gerekli önlemleri almalıdır (Yanıkkerem 2002,Eryılmaz 2001).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Gebelikte şiddette maruz kalma durumu önemli bir kadın sağlığı sorunu olup, gebe kadınların şiddete maruz
kalması anne ya da bebeğin ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle gebeliğin şiddete maruz kalmada risk
faktörü olarak görülmesi ve rutin olarak taranması gerekmektedir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarına önemli
görevler düşmektedir. Sağlık çalışanlarına şiddeti tanılama ile ilgili eğitimler verilmelidir. Sağlık çalışanları izlemini yaptığı kadınlarda; kadının yaşadığı şiddeti belirlemesi, gerekli olan tıbbi bakım ve tedaviyi saptaması,
Dr. Mustafa
ÜNAL yapması, güvenlik planı oluşturması,
şiddet ile ilgili verileri toplaması, kadınıProf.
bilgilendirerek
danışmanlığını
Kongre ve Oturum Başkanı
kayıt tutması ve gerekli kurumlara sevkinin yapılması sağlanarak kadının yaşadığı şiddete karşı çözüm süreci
hızlandırılmalıdır.
Ayrıca, sağlık kurumlarında gebelerde şiddeti önlemeye yönelik gebelerin eşlerine bilgi verilmesi önerilmektedir.
Birinci basamak sağlık çalışanları doğum öncesi ziyaretler yaparak şiddet gören gebe kadınları saptamalı ve
gerekli önlemleri almalıdır.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
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Öz: Bu araştırmanın amacı, Okul öncesi öğretmenlerinin fen uygulamalarına yönelik görüşlerini saptamaktır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019
Eğitim
Yılında
İstanbul Küçükçekmece İlçesinde bulunan
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48 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır.
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmenler görüşlerini yazılı olarak
belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı
analiz kullanılmıştır. Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinin çocuklara sağladığı katkılar; yaparak yaşayarak,
deneyimleyerek daha hızlı öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve aktif katılım bilgilerin kalıcı olmasını sağladığı sonucu tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinlikleri ile ilgili hizmetiçi eğitim, seminer, bilimsel
çalışmalar gibi etkinliklere katılarak daha etkin çalışmalar planlayabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimler: Okul Öncesi Fen Etkinlikleri, Bilimsel Düşünme, Yaparak Yaşayarak Öğrenme
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çocuklara
dünyayı tanıma, algılama ve anlamlandırmaya yönelik fırsatlar sunar. Çocuk yaptıkları etkinliklerde mevcut
bilgilerini kullanarak yeni bilgiler edinmeye, gerektiğinde bilgileri değiştirip yeniden üretmeye çalışarak keşif
sürecini aktif bir şekilde sürdürürler ( Akman, Balat ve Güler 2011).
Çocuklar küçük yaştan itibaren yakın çevrelerindeki hayvanları, çiçekleri, doğayı keşif ederler. Böylece çocuklar fen ve doğa etkinlikleriyle ilgili ilk deneyimlerini kazanmaya başlamış olurlar. Çevrelerindeki gözlemleri sonucu “Hangi cisimler suda yüzer ya da batar?”, “Bir karınca nasıl yürür, topraktan nasıl çıkar?”gibi
sorular dikkatlerini çeker araştırma isteği ve tahminlerde bulunurlar. Çocuklar çevrelerini tanımaya başladıkça
bazı kavramlar öğrenirler. Okul öncesi eğitimi programında yer alan fen ve doğa etkinlikleri, çocukların doğal
meraklarından yararlanılarak onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalar olarak tanımlanabilir (Milli
Eğitim Bakanlığı,2016).
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Okul öncesi dönemdeki çocuklar araştırıcı, sorgulayıcı ve hayal güçleri çok kuvvetlidir. Zihinsel yeteneklerin
gelişmesine katkı sağlayan fen ve doğa etkinlikleri çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirir. Okul
Öncesi dönemdeki çocuklar fen ve doğa etkinliklerini yaparak yaşayarak gerçekleştirirler ve bilimsel düşünmeyi desteklemiş olurlar. Çocuklara meraklarını giderici, neden sonuç ilişkisi kurabilecekleri, tahminler üretebilecekleri etkinlikler düzenlenmeli, fen ve doğa etkinliklerini planlarken çocukların araştırma, gözlem yapmasına, analiz –sentez oluşturmasına, yaparak yaşayarak öğrenmesine destek olacak şekilde planlanmalıdır
(Arnas,2002). Fen ekinliklerinde kullanılacak bilimsel çalışmaların zenginleştirilmesi hedeflenmeli, bilimsel
çalışmalara uygun kavramların neler olabileceği ve çocuklarda kavramların nasıl kazandırılabileceğine ilişkin
öğretim stratejileri uygulamalıdır (Saçkes,
Akman
Trundle,2012).
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Aliihsanoğlu, Özbey ve Kahveci (2015), yaptığı araştırmada okul öncesinde fen etkinliklerinin çok ucuza ve
kolay elde edilebilecek malzemeler ile basit yöntemler kullanılarak çocukların aktif katılabilecekleri eğitim ortamları oluşturmak mümkündür bulgusuna ulaşmışlardır. Fen etkinliklerinin planlama ve uygulamada medya
gelen aksaklıkların değerlendirilip daha etkin uygulamalar yapılmalıdır bulgusuna ulaşmışlardır.
Dağlı 2014 yılında yaptığı araştırmada öğretmenlerin fen etkinlikleri konusunda kendini geliştirebilmesi için
MEB ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak hizmet içi eğitimler, seminerler ya da konferanslar düzenlenebilir
ve öğretmenlerin kullandıkları yöntem-teknikler ile fen etkinlikleri kapsamında yaptıkları çalışmalar etkin bir
şekilde arttırılabilir önerisini paylaşmıştır. Akcanca, Gürler ve Alkan (2017)’a göre okul öncesi öğretmenleri
fen uygulamalarını planlama yaparken; çocukların yaş seviyesi, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarına,
yapılacak çalışmanın ilgi çekici özelliği olmasına ve materyal seçimine dikkat etmelidirler.
Okul Öncesi Fen Etkinliklerinin Uygulamasına yönelik yapılan alan yazın taramasında; (Arnas,2002; Saçkes
ve diğerleri 2012; Akman ve diğerleri 2011), erken çocukluk dönemi olan okul öncesi çocuklarının ortak
özellikleri; meraklı ve araştırıcı oldukları, hayal dünyalarının geniş, sorgulayıcı, tanıma ve algılamaya açık
Prof. Dr.oldukları
Kutlukgörüşlerini
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cılığının gelişmesinde de önemi olduğu görüşüşlerini çalışmalarda belirtmişlerdir.Fen ve Doğa etkinliklerinin
çocukların yaratıcılıklarını daha etkin geliştirilebilmesi için kullanılabilecek farklı yöntem ve teknikleri bulmak, planlama ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yeni çözümler önerebilmek adına, okul öncesi eğitimi fen
etkinliklerinde yer alan uygulamalara ilişkin, okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi önemli görülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Okul öncesi öğretmenlerinin fen uygulamalarına yönelik görüşlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda şu
sorulara cevap aranmıştır.
1.

Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikler nelerdir?

2.

Öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen merkezinde kullandıkları malzemeler nelerdir?
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3.

Öğretmenlerin, okul öncesi eğitimdeki fen etkinliklerinin çocuklara sağladığı katkılar ile ilgili görüşleri
nelerdir?

4.

Öğretmenlerin, okul öncesi fen etkinliklerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri
nelerdir?

YÖNTEM
Bu başlık altında araştırma deseninin yanında çalışma grubuna ait özellikler, veri toplama aracı ve veri analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Araştırma Modeli
Kongre ve Oturum Başkanı
Okul Öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma
nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomoliji) modeli kullanılmıştır. Olgubilim; Günlük yaşantımızda
deneyimler, algılar, yönelimler ve kavramlar gibi olgular ile karşılaşırız. Tam anlamını kavrayamadığımız
olguları derinlemesine inceleyen nitel araştırma türüdür (Yıldırım, Şimşek, 1999).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu; 2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Küçükçekmece İlçesinde bulunan 48 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun tamamının kadın olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşlarının en çok 20-25 (% 35,42) ile 26-30 ( % 27,08) arasında olduğu
belirlenmiştir ayrıca 2 öğretmen (% 4,17) yaş aralığını belirtmemiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin meslekteki kıdemleri ise en çok 1-5 yıl (% 47,92) ile 6-10 (%29,17) yıl arasında değişmektedir, mesleki deneyimini belirtmeyen 1 öğretmen ( % 2,08) görülmektedir.
Veri Toplaması
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Bu araştırma
verileri okulöncesi öğretmenlerinden
tarafından oluşturulan 11 soruluk
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu araştırmacı tarafından elden dağıtılıp, toplanmıştır.
Görüşme formunda açık uçlu sorular ile okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine yönelik görüşleri yazılı
olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşme formunda; öğretmenlerin cinsiyetleri, yaşları, meslekteki kıdem
yılları ve çalıştıkları kurum türü gibi özelliklerini içeren soruların yanında, fen uygulamaların da kullanılan
yöntem ve teknikler ile uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili de sorular yer almaktadır. Ayrıca bu
formla, fen etkinliklerinin eve nasıl aktarılabileceğine ve ailelerin bu etkinliklerde neler yapabileceğine ilişkin
sorular da içermektedir. Görüşme formundaki sorular fen ve okul öncesi eğitiminde mesleki deneyimi fazla
olan 2 öğretmen tarafından incelenmiş, 1 öğretmene pilot uygulama yapılmıştır.
Verilerin Analizi
Okul Öncesi öğretmenlerinin hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki cevapları, süreç içersinde okunarak ortaya çıkan bulguları, açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için içerik analizi türlerinden
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tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Verilerin altında yatan kavramlar, kavramlar arasındaki ilişkiler kodlama
yolu ile ayrılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Kodlama yapılırken kullanılan kavramların kodlaması, anlamı
en iyi şekilde yansıtabilmesine dikkat edilerek, ilgili kavramın, benzer bölümlerde kullanılması sağlanmıştır.
Tümevarımcı analiz çalışmasında, görüşme formunda yazılı olarak elde edilen bulgular bilgisayar ortamına
geçirilmiştir. Araştırmacı, elde ettiği bilgileri inceleyerek, oluşturulan temalar altında tanımlamaya çalışmıştır.
Oluşturulan temalar altında belirtilen veriler okul öncesi eğitiminde uzman 1 akademisyen tarafından kodlaması istenmiştir. Güvenirlik için araştırmacı ve uzman akademisyen tarafından yapılan kodlamalar üzerinde
Güvenirlik = Görüş Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994).
Yapılan güvenirlik analizinde kodlamalar
arasındaki
uyum oranı
%.......’in üzerinde hesaplanmıştır. Analiz
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sonucu, belirlenen temalar, kaç öğretmen tarafından kullanıldığını gösteren tablolardan yararlanılmıştır. Her
bir temanın altında oluşturulan tablolarda belirtilen ifadeleri desteklemek amacıyla,doğrudan alıntı yapılarak
okuyucuya ÖK1,ÖK2,ÖK3.. şeklinde belirtilmiştir
Bulgular
Tema 1: Okul Öncesi Öğretmenlerinin kullandığı Fen Etkinlikleri
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular Tema başlıkları altında değerlendirilmiştir. Çalışma grubuna
sorulan;‘’Hangi Tür Fen Etkinlikleri Kullanıyorsunuz?’’sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri bu tema altında
toplanmıştır.
Öğretmenlerin okulöncesi eğitim kurumlarında fen ve doğa çalışmaları etkinliklerinde en çok kullandıkları
yöntemin deney (n=41) ve gözlem (n=22) olduğu görülmektedir. Bu alt temayı doğa etkinlikleri (n=11) ,araştırma (n=8),Bitki yetiştirme (n=7) takip etmiştir.
etkinliğini
çok kullanan ÖK 36
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bir günDEMİR
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Uyandıracak Ve Tüm Çocukların Katılımcı Olduğu Etkinlikler’’ kullandığını belirtmiştir. Okul Öncesi öğretmenleri fen etkinlikleri seçimlerinde çocuklarda merak uyandıracak, araştırma inceleme fırsatı oluşturacak
deneyerek gözlem yapabilecekleri etkinlikler seçtiklerini belirtmişlerdir.
Tema 2: Fen Etkinliklerinde Hazırlık, Planlama Ve Sürece Yönelik Görüşler
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerinde Hazırlık, Planlama Ve Sürece Yönelik Görüşleriniz
nelerdir?’’sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Tema 2 başlığı altında gösterilmiştir.
Öğretmenlerin Fen Etkinliklerinde Hazırlık, Planlama Ve Sürece Yönelik Görüşlerinde fen etkinliklerinin iyi
bir şekilde planlanması gerektiği ve hazırlığının muhakkak önceden yapılması gerektiği belirtilmiştir(n=14).
Bu görüşü Etkinliklerin Çocukların Anlayabileceği Şekilde Planlanması gerektiği onların yaş ve seviyelerine
uygun ,ilgi ve dikkatlerini çekecek şekilde düzenlenmeli (n=11) görüşü takip etmektedir.
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ÖK2 ‘’Fen etkinliklerinin bir gün önceden hazırlık ve planlaması yapılmalıdır, malzemeler önceden temin
edilmeli etkinlik yapılacak alanın önceden incelenmesi’’ gerektiğini söylemiştir.
Tema 3: Fen Etkinliklerini Uygularken Kullanılan Yöntem Ve Teknikler
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerini Uygularken Kullandığınız Yöntem Ve Teknikler Nelerdir? Sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Tema 3 başlığı altında gösterilmiştir.
Öğretmenlerin Fen Etkinliklerini Uygularken Kullandıkları Yöntem Ve Tekniklerden en çok Deney ve Gözlem ( n=21),bu görüşün ardından Gösretip yaptırma (n=15),Soru Cevap (n=11)ve Araştırma İnceleme (n=10)
olarak belirtilmiştir.
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ÖK10 ‘Deney, araştırma, gözlem yapma ortamının sağlanması’ olarak belirtmiştir. ÖK17 ise ‘Uygulamada
onları da katmak adına bireysel yöntemler seçiyoruz.Kullandığım sabit bir teknik yok..Her etkinliğe göre değişiyor’ diyerek çocukların yaparak yaşayarak (n=7) etkinliklere katılmasını desteklediğini belirmiştir. ÖK25 ‘de
‘çocukların pasif kalmayacağı her türlü yöntem ve tekniği kullanıyorum ‘ diyerek ÖK 17 ‘nin fikrini desteklemiştir. ÖK 36 Merak ve Sözlü Anlatımı ‘Öğrencilerimize deney ile ilgili tahminlerde bulunmalarını isteyip,
merak duygularını ön plana çıkarıyoruz. Daha sonra deneyimizi uygulayıp deney sonucu hakkında sohbet
ediyoruz’ diyerek açıklamıştır.
Tema 4: Sınıfınızda Fen Etkinlikleri İle İlgili Hazırlanmış Merkez Var Mı? Bu Merkezde Kullanılan
Malzemeler
Çalışma grubuna sorulan; Sınıfınızda Fen Etkinlikleri İle İlgili Hazırlanmış Merkez Var Mı? Bu Merkezde
Bulunan Malzemeler Nelerdir? Sorularına ilişkin öğretmen görüşleri Tema 4 başlığı altında gösterilmiştir.
Öğretmenlerin görüşleri iki aşamaya bölünmüştür. Sınıfınızda Fen Etkinlikleri İle İlgili Hazırlanmış Merkez
Var Mı? Sorusuna Evet diyen katılımcılar (n =26),Hayır (n=11) olarak belirtilmiştir. Fen merkezinde bulunan
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sabit malzemeler dışında konuya göre malzemeler de eklendiği belirtilmiştir. ÖK31’ O gün uygulayacağım
etkinliğe göre malzemeler koyuyorum.
ÖK 18 ‘Şuan için sınıfımızda fen merkezi bulunmuyor. Fen etkinliği yapacağımız zaman bir köşeyi ayırıyoruz,
yapacağımız etkiliğe göre de malzemeleri hazırlıyoruz’ diyerek neden sınıfında fen merkezi olmadığını açıklamıştır. ÖK 32 de ‘Sınıf koşulları çok dar alan olduğundan geniş bir fen merkezim yok, küçük bir alanda geçici
bir fen merkezi oluşturuyorum’ diyerek ÖK 18 gibi sınıfında neden fen merkezi olmadığını açıklamıştır. ÖK 25
‘Evet var. Bu merkezimizde mevsimler dünya maketi, büyüteçler, sonbahar mevsimi dolayısıyla gözlem yapmak
için bahçeye çıkardığım zaman topladığımız taşlar yaprak vs’ diyerek fen merkezinin sınıfında var olduğunu
ve bu merkezde bulunan malzemeler ile nasıl etkinliklere yaptığını açıklamıştır.
Tema 5: Etkinliklerde Kullanılan Malzemeler
Çalışma grubuna sorulan; Etkinliklerde hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Tema 5 başlığı altında gösterilmiştir.
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Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerde Kullandığı Malzemeler; Doğal malzemeler ( n=16) mutfak
malzemeleri (gıda olarak ve araç gereç olarak kullanılan malzemeler) ( n=14),büyüteç ( n=14), doğa bahçe (
n=9) olarak sıralanmaya başladığı görülmüştür.
ÖK 44 ‘Doğada olan malzemeleri genelde kullanmaya özen gösteriyoruz diye cevaplamıştır. ÖK 45 ise ‘Pamuk, balon, meyveler, sıvı sabun, traş köpüğü, sirke, toprak, karbonat, mum vb ‘ diyerek birçok malzemeyi
örneklendirerek belirtmiştir.
Tema 6: Fen Etkinliklerinde Kazandırılan Kavramlar
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerinde
tür kavramları
kazandırıyorsunuz? Sorusuna ilişkin öğretProf.hangi
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men görüşleri Tema 6 başlığı altında Tablo 7 de gösterilmiştir.
Okulöncesi Fen Etkinliklerde Kazandırılan Kavramlar çok çeşitli alt temalar ile belirtmişlerdir. Genel olarak
zıt kavramların ( n= 16) kazanıldığını belirtilmiştir.
ÖK7‘Mevsimler,doğadaki hareketler,olaylar arasındaki ilişkiyi öğrenirken,uzay yer çekimi,madde,ışık,ses,ku
vvet,hareket,enerji,ısı-sıcaklık,batma–yüzme,basit makineler,sağlıklı besin vb.. kavramları öğrenirler’ diyerek
örneklendirmiştir.
Tema 7: Fen Etkinliklerinin Çocuklara Katkısı
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerinin Çocuklara Katkısı Nelerdir? Sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri
Tema 7 başlığı altında gösterilmiştir.
Okulöncesi Fen Etkinliklerinin Çocuklara Katkısı çeşitli alt temalar ile belirtmişlerdir. Yaparak Yaşayarak
Öğrenme ( n= 12), Gözlem Deney Vb Yetenekleri Geliştirme ( n= 11), Araştırma Sorgulama Becerisi ( n= 8),
Çocuklar Doğal Bilim İnsanıdır. Duygularıyla Keşfetmelerine, Araştırmacı Olmalarına, Düşünen, Soran ÇoOlmalarına
Sağlar ( n= 7) diye
sıralanmıştır.
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ÖK 43 Fen Etkinliklerinin çocuklara katkısını ‘Çocuklar yaparak, deneyerek ve araştırarak merak duygularını
soru sorma becerilerini geliştiriyor’ şeklinde açıklamıştır. ÖK 40 ise Fen Etkinliklerinin çocuklara katkısını şu
cümle ile açıklamıştır: ‘Fen Etkinliklerini çocuklar ile yaparken önümüzde somut bir şey olduğu için öğrenmeleri daha kolay oluyor, ilgilerini çekiyor’ demiştir.
Tema 8: Fen Etkinliklerine Çocukların Aktif Katılımın Etkisi
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerine Çocukların Aktif Katılımı Sağlanıyor mu? Sizce katkısı nedir?
Sorularına ilişkin öğretmen görüşleri Tema 8 başlığı altında gösterilmiştir.

Öğretmenler Fen Etkinliklerine Çocukların Aktif Katılımın sağlandığını belirtmişlerdir (n=40).İki katılımcı
ise aktif katılım olmamsı gerektiğini savunmuştur. Bunlardan ÖK 22 şu şekilde açılmada bulunmuştur: ‘Hayır. Genelde tek materyal olduğu için çocuklar değil, öğretmen yapıyor. Çocuklara katkısı gözlem yeteneklerini geliştirmesi oluyor”. Yaparak Yaşayarak Deneyimleyerek Daha Hızlı Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor diyen
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(n=19),katılımcıları Aktif Katılım Bilgilerin Kalıcı Olmasını Sağlar diyen katılımcılar takip etmektedir ( n =
6). ÖK 7 ‘Yeni şeyler keşfetmelerini sağlar. Aktif katılım bilgilerin kalıcı olmasını sağlar. Sorulara cevap arayıp bulmalarını, yaratıcı düşünme becerisi geliştirir’ diyerek çocuklara bu etkinliklerin katkılarını belirtmiştir.
Tema 9: Fen Etkinliklerinde Aile Katılımı
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerinde Aile Katılımı Olabilir mi? Neden? Sorularına ilişkin öğretmen
görüşleri Tema 9 başlığı altında gösterilmiştir.
Fen Etkinliklerinde Aile Katılımı olabilir diyen ( n= 46) katılımcılar oldukça fazladır. Olamaz Çünkü Annelerini Görünce Farklı Davranabiliyorlar diyen
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ÖK 25 bu görüşünü şöyle ifade etmiştir:’Bence olmamalı çünkü çocuklar annelerini görünce değişiyor. Olabilir diyen ÖK 7 ise ‘Ailelerde bu konuda bilinçlenirse evde de destekleyici çalışmalar yapabilir’ şeklinde yaptığı
açıklamada okul aile işbirliğinin faydalarını belirtmiştir.
Tema10: Fen Etkinliklerini Uygularken Karşılaşılan Sorunlar
Çalışma grubuna sorulan; Fen Etkinliklerini Uygularken Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? Sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Tema 10 başlığı altında gösterilmiştir.
Katılımcıların Malzeme Temini ( n =22) ile ilgili sorun yaşadığı görülmüştür. Bu alt temayı Bireysel Tamamlayamama ( n =7), Sınıf Kalabalığı ( n =6) sorunlarının belirtildiği temalar takip etmektedir. ÖK 29’un açıkladığı görüşü şu şekildedir; Verilmek istenen kavramın çocuklara karmaşık gelmesi. Anlatma kısmında kavramı
basitleştirememe (Kendi Açımdan).Bir de görsel materyal eksikliği, özellikle konuyu açıklayan animasyonlar,
çizgi filimler… Bunlar genelde ilk ortaokul yaş grubuna yönelik, okul öncesi dönem için bu tarz materyal
bulmak zor oluyor. ÖK 37 ise, ‘Benim karşılaştığım tek sorun, yardımcımın olmaması. Deney meşakkatli bir iş
olduğu için yaparken mutlaka yanınızda destek öğretmen olmalıdır’ diyerek farklı bir sorun belirtmiştir.
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
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Çalışma grubuna sorulan; Daha Etkili Bir Uygulama İçin Neler Yapılabilir? Sorusuna ilişkin öğretmen görüşleri Tema 11 başlığı altında gösterilmiştir.
Etkili Uygulama İçin Yapılabilecekler; Malzeme Temini Sağlanabilir ( n =10), Çocukların Doğal Ortamda
Öğrenmelerine Fırsat Tanınabilir ( n =6), Fen Laboratuarı Oluşturulabilir Ve Atölye ( n =5) katılımcılar tarafından belirtilmiştir. ÖK 47 ‘Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde çocukların ilgisini çekecek materyaller
kullanıldığı takdirde daha etkili uygulama yapılabilir’ şeklinde yaptığı açıklamada etkili bir uygulama için
öneride bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin fen uygulamalarına yönelik görüşleri saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırmaya yönelik sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin tartışmalar bu bölümde yer almaktadır.
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Yapılan bu araştırmada öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikler ile ilgili görüşleri incelendiğinde; Fen Etkinliklerini Uygularken Kullandıkları Yöntem Ve Tekniklerden
en çok Deney, Gözlem, Gösretip yaptırma, Soru Cevap ve Araştırma İnceleme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Dağlı 2014 yılında okul öncesi alanında yaptığı araştırmada öğretmenlerin en çok deney ve düz anlatım yöntem
tekniklerini kullandıklarını; farklı yöntem tekniklere pek fazla yer vermediklerini belirtmiştir. Karamustafaoğlu ve Kandaz (2006) çalışmalarında öğretmenlerin fen etkinliklerinde kullanılan yöntem ve teknikleri daha
çok anlatma, dramatizasyon, deney yapma olarak belirtmiştir. Akcanca ve diğerleri (2017), öğretmenlerin
fen etkinliği adı altında yaptıkları uygulamalarda kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin başında deney
etkinliliğinin olduğu sonucunu paylaşmışlardır. Araştırma sonuçları alan yazın taramasında diğer araştırmalar
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sadece soru-cevap, açıklama, demonstrasyon, oyun, gözlem, yöntem ve tekniklerini kullandıkları, problem
çözme, drama, şiir, dramatizasyon, bulmaca, anoloji gibi farklı yöntem ve tekniklere yer vermedikleri bulgusuna ulaşmışlardır. Araştırmada elde edilen bulgular ile yöntem ve teknikleri aynı olarak kullandıkları görüşü
uyum göstermiş olduğu tespit edilmiştir. Ancak faklı yöntem ve teknikleri kullanmadıkları yönünde olumsuz
bir eleştiri yaptığı belirtilmiştir. Öğretmenlerin okul öncesi fen etkinliklerinde en çok zıt kavramları (büyükküçük, uzun-kısa, geniş-dar, taze bayat vb), canlı-cansız, gece gündüz, dünya uzay, mevsimler kavramlarının
kullandıkları tespit edilmiştir. Dağlı (2014) yaptığı araştırmada öğretmenlerin en çok bitkiler, hayvanlar, canlı
ve cansız varlıklar, canlıların farklı özellikleri konu/kavramlarına yer verdikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırma bulguları ile çalışmanın örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada diğer bir sonuç olan öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri için kullandıkları merkez
ve malzemelerin neler olduğu incelendiğinde öğretmenlerin sınıflarında fen merkezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fen merkezinde bulunan malzemeler, büyüteç, insan vücudu maketi, dünya maketi olarak belirtilmiştir.
Ayrıca sabit malzemeler dışında konuya göre malzemeler de eklendiği bulgusu ile sınıfında fen merkezi bulunmayan öğretmenlerin bu çalışmaları yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin fen etkinliklerini uygulama
ise en çok
doğal malzemeler,
mutfak
doğa bahçeyi kullandıkları
edilmiştir.
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cunu paylaşmışlardır. Güler ve Bıkmaz (2007) çalışmalarında öğretmenlerin en çok kitap dergi, yapboz kullandıkları bulgusuna ulaşarak yapılan araştırmadan farklı bir sonuç çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca büyüteç ve
maketler kullandıklarını belirterek de yapılan çalışmada ki bulguları destelediği görülmüştür.
Araştırmada bir diğer sonuç, öğretmenlerin, okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinin çocuklara sağladığı katkıları ile ilgili görüşleri, yaparak yaşayarak, deneyimleyerek daha hızlı öğrenmeyi kolaylaştırıyor, aktif katılım
bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor sonucuna ulaşılmıştır. Akcanca ve diğerleri (2017), yaptıkları araştırmada
öğrenme sürecinde çocuğun merkezde olması ve yaparak yaşayarak bu sürece aktif katılımları onların gelişimleri için önemlidir sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca fen uygulamalarına dâhil olan çocukta, bilgilerinin kalıcılığı artar bulgusuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda belirttikleri sonuç ile yapılan araştırma sonucunun birbirini
desteklediği tespit edilmiştir.
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Öğretmenlerin, okul öncesi fen etkinliklerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerine yönelik görüşlerinde, karşılaştıkları sorun olarak en çok malzeme temini olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler
çözüm önerisi olarak birçok fikir beyan etmişlerdir. Bunlar; malzeme temini sağlanabilir, çocukların doğal
ortamda öğrenmelerine fırsat tanınabilir, fen laboratuarı ve atölye oluşturulabilir, öğretmenlerin kendilerini
bu konuda geliştirmeleri için hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir bulgularına ulaşılmıştır. Doğan (2010) yaptığı
araştırmada öğretmenlere yönelik okulöncesi eğitimde fen ve doğa etkinliklerinin kullanımına ilişkin hizmet
içi eğitim, toplantı ve paneller düzenlenerek gelişimleri sağlanabilir sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca fen ve doğa
çalışmalarında öğretmenlerin deney yöntemini kullanırken materyal sıkıntısı çektikleri bulgusuna ulaşmıştır.
Adak (2006) yaptığı araştırmada fen etkinliklerine yönelik yöntem bilgisi içeren hizmet içi eğitim kursları
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retmenlerin bu yöntemi fen eğitiminde daha etkili ve verimli kullanabilmek için hizmet içi eğitim kurslarına
katılmaya daha fazla istekli oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar ile
araştırma sonuçları paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini uygularken bilimsel konuları araştırmaya yönelik çocukların aktif katılımcı olacakları etkinlikler planlanması sağlanabilir. Sınıf içinde fen merkezi
olmasa bile var olan mekânlar değerlendirilip, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri malzemeler ile
donatılarak araştırma ve keşif yapmaya fırsatlar oluşturulabilir. Okulöncesi öğretmenlerinin kendilerini geliştirebilecekleri hizmet içi eğitimlere katılım göstermeleri sağlanabilir.
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36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kader AKSOY
Avrasya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon / Türkiye
Öz: Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne
kadar olan süreçtir. Bu süreç içinde çocuğun bedensel, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişimi büyük ölçüde
tamamlanmaktadır. Çocuğun belli bir düzeyde duygusal, sosyal ve zihinsel olgunluğa erişmiş olması okula
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timine devam etmekte olan 36 aylık çocukların okula uyum süreçlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma Samsun
ilinin Bafra ilçesinde bulunan özel bir anaokulundaki 36 aylık 10 çocuğun velilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan “okula uyum anketi” 10 çocuğun velilerine uygulanmıştır. Ankette
çocukların davranışlarına yönelik 19 madde vardır. Ayrıca velilerin eklemek istediklerini açıkça belirtebilmelerine yönelik boş bir alan da bulunmaktadır. Tüm çocuklar için verilen cevapların bir arada görülebilmesi
açısından araştırma verileri tablo haline getirilmiştir. Tüm verilerin tablo haline getirilmesi sonrasında her
davranışın kaç çocuk tarafından yerine getirildiğini görebilmek için frekans tablosu oluşturulmuştur. Araştırma
verilerinin sonucunda okulun genel olarak çocukların davranışlarına olumlu etki ettiği, çocukların çoğunun
okula uyum sürecini başarılı bir şekilde geçirdiği söylenebilir. Fakat bazı veliler cevaplarında çocukların bazı
zamanlarda okula gitmeyi reddettiğini bildirmiştir. Bu nedenle çocukların diğer davranışlarına bakılmış, genellikle tuvaletini öğretmenine söylemek istememesi ve aile bireylerini yanında istemesinin bu durumla ilişkili
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Okul, Okula Uyum, Okulöncesi Eğitim
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Okul öncesi eğitimde çocuğun bedensel, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişimi büyük ölçüde gelişim
gösterir. Çocukların istenilen davranış özelliklerine sahip olmasını sağlayabilmek için onların gelişim özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir (Alisinanoğlu & Kesicioğlu, 2010: 1-2). Çocuğun belli bir olgunluğa erişmiş
olması ve hazırbulunuşluk seviyesi okula başlama süreci ve bu sürecin gerektirdiği uyum sürecine etki edecektir. Çünkü bu başlangıç için çocuğun hazır olması ilerideki başarısını da etkileyecektir.
Okula başlamak hem aile için hem de çocuk için büyük bir yeniliktir. Çocuk tanımadığı bir ortamda öğretmen
ve yeni arkadaşlarıyla karşılaşır. Fakat gerekli bilgilere ve sosyal becerilere sahip olursa okula daha kolay
uyum sağlayabilir. Sosyal beceriler, bireylerin ilgi duydukları durumlara daha çabuk ulaşmasına, olanakları
değerlendirmesine, duygusal ve psiko-sosyal olarak çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönem, çocukların sosyal becerilerinin gelişiminin desteklenmesi için en etkili dönemdir
(Erten, 2012: 2).
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Çocuğun okulu kabul süreci okula uyumu belirleyebilecek önemli bir etkendir(Kaya& Akgün, 2016,1). Her
yeni durumda olduğu gibi okulla ilk kez karşılaşan çocuk da bir uyum sürecinden geçer. Bazı çocuklar bu
uyum sürecini daha kolay atlatırken bazıları için ise bu süreç daha zor olabilmektedir. Bu nedenle eğitimöğretim faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için okul öncesi dönemde hem ailenin hem de öğretmenlerin
çocukların okula uyum sorunu yaşayabileceklerinin bilincinde olmaları önem arz etmektedir. Bu zamana kadar
evde istediği saatte yatıp kalkan, istediği saatte yemek yiyen, canı isteyince oynayan, çizgi film seyreden çocuk
okulla birlikte kurallı bir yaşam şekline girmek zorunda kalır. Bu durum çocuklara başlangıçta zor gelir ve bu
nedenle okula gitmek istemeyebilirler. Bunun yanında evde kural alışkanlığı kazanmamış çocuklar, okula ayak
uydurmakta zorlanırlar. Bu yüzden bu sürecin kolayca atlatılabilmesi için aile ve okul işbirliği içinde olmalıdır.
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Başkanıyararlanmaya başlayabilir. Ancak okula
başlamak kimi çocuklar için heyecan vericiyken, kimi çocuklar için sancılı bir süreç olabilmektedir. Okula
uyum sağlamaya çalışan çocuklarda bazı davranış sorunları farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar;
saldırganlık, hiperaktivite gibi dışsallaştırılan davranış problemleri ve içe kapanıklık, utanma, çekingenlik
gibi içselleştirilen davranış problemleri olarak farklı şekilde görülmektedir (Gözübüyük,2015; Stacks & Goff,
2006). Bu davranış problemlerini engelleyebilmek için okulun aile ile işbirliği içinde olması ve çocuğun okula
uyum sağlayabilmesi adına öğretmenlerin çalışmalarda bulunması önem taşımaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; 36 aylık çocukların okula uyum süreçlerinin değerlendirilmesidir. Bu süreçte çocuğun
okula uyum sağlayıp sağlayamadığını, okul yaşantısı başlayınca çocukta ne türlü davranış değişikliği meydana
geldiğini anlayabilmek için yapılanlar, çalışmayı önemli kılmaktadır.
KAPSAM
Araştırma Samsun ili Bafra ilçesinde var olan özel bir anaokulunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni
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velileri Prof.
ile yürütülmüştür.
aylık çocukların okulaProf.
uyumDr.
sürecini
değerlenDavetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
dirmek için öğrenci velilerine uygulamak üzere öğrenci davranış cümlelerinden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Öğrencinin velisi bu ankette, okula devam etmekte olan çocuğunun davranış değişimini belirten cümleleri
evet/hayır/bazen ifadelerinden birini seçerek belirtmiştir. Velilerin cevaplarına göre bu uygulamaların sonuçları tüm öğrenci davranışlarının bir arada olması amacıyla tablo haline getirilmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi ile tarama modeli kullanılmıştır. Öncelikle konuyla ilgili literatür
taranarak araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Daha sonra uyum sürecini değerlendirme anketi
oluşturulmuş ve uygulama öğrenci velileriyle gerçekleştirilerek 36 aylık çocukların okula uyum sürecini ve
okula devam etme sürecinde davranışları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
Bu kısımda çalışmalarından elde edilen bulgular sunulmuştur. Çalışmaya anaokuluna devam etmekte olan 36
aylık 10 çocuğun velisi katılmıştır. Velilerin verdikleri cevaplar tablo haline getirilip aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Velilerin Toplu Cevapları
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Öğrenci velilerinden elde edilen verilere göre frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosu davranış cümlelerine göre şu şekildedir:
Tablo 2. Öğrenci Velilerinden Elde Edilen Verilere Göre Frekans Tablosu
Okula
gitmeyi
reddediyor.

Öğretmeninden
sürekli yardım
İstiyor.

Okula ilgi
göstermiyor.

Etkinlik
yapmayı çok
seviyor.

B

Aile
bireylerini
sürekli
yanında
istiyor.
E

H

Okula
başladıktan
sonra öz
bakım
becerileri
gelişti.

B

E

H

Okulda
sürekli
ağlıyor.

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

-

5

5

1

3

6

-

7

3

10

1 ve5Oturum
4
10 Başkanı
Kongre
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E

Sınıftaki
etkinliklere
katılmayı
reddediyor.

Tuvaletini
öğretmene
söylemiyor.

Çocuğum
okulunu çok
seviyor.

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

8

2

-

10

-

4

5

1

10

-

-

Tablo 2: Öğrenci Velilerinden Elde Edilen Verilere Göre Frekans Tablosu(devamı)
Kendi
çabasıyla
yemek yemeği
reddediyor.

Oyuncaklarını
arkadaşları ile
paylaşmıyor.

Okula
başladıktan
sonra
problem
çözme
becerisi
gelişti.

Öğretmenine ve
arkadaşlarına
kaba
davranışlarda
bulunuyor.

Saldırgan
tavırlarda
bulunuyor.

Okul algısı
oluşmadı.

Çocuğum içine
kapanık hale
geldi.

Arkadaşlarıyla
oyun oynamayı
çok seviyor.

Okula başladıktan
sonra olumsuz
davranışlarını
bıraktı.

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

E

H

B

1

8

1

-

5

5

8

-

2

-

9

1

-

7

3

-

9

1

-

9

1

10

-

-

8

-
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Gülsen
DEMİR
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
çalışmanın
temel
konusu; 36 aylık çocukların
uyum
süreçlerinin değerlendirilmesidir.
Bu süreçte
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
çocuğun okula uyum sağlayıp sağlayamadığını, okul yaşantısı başlayınca çocukta ne türlü davranış değişikliği
meydana geldiğini anlayabilmek için yapılanlar, çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu amaçla çalışmada öğrenci
velilerine kendi çocuklarını değerlendirebilen okula uyum anketi uygulanmıştır. Bu yolla 36 aylık öğrencilerin
okula ne derece uyum sağlayabildiğine ve bu süreçte çocuklarda görülen davranış değişimlerine bakılmıştır.
Bu bölümde, araştırma boyunca toplanan ve bulgular bölümünde sunulan verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır.
Öğrenci velilerinin cevaplarına göre; 36 aylık çocukların okulunu, okulunda etkinlik yapmayı ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok sevdiği görülmektedir. Ayrıca okula devam etmekte olan 10 çocuğun 9’unun içine
kapanık olmadığı belirtilmiştir. Böylelikle çocukların okul sürecinde sosyal becerilerinin pekiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Erten’in(2012) çalışmasındaki çocukların arkadaşlarıyla serbest zaman etkinliğinde
daha fazla sosyal beceri davranışı sergilediği bulgusuyla örtüşmektedir.
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Buna rağmen okuluna devam eden 10 çocuğun 5’i bazı zamanlarda farklı nedenlerce okula gitmeyi hala istememektedir. Buna neden olan bir unsur da çocuğun okula yeterli ilgiyi gösterememesinden kaynaklanabilmektedir. Çünkü velilerin cevapları bazı çocuklarda bu durumun var olduğunu göstermektedir. Çocukların okula ilgi duymaları sadece etkinlikleri ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi sevmeleriyle sınırlı değildir. Okulun
varlığı da çocuğu son derece etkilemektedir. Çünkü okul öncesi dönemde okul, temel eğitim dönemine zemin
hazırlamaktadır.
Okul öncesi dönemde problem davranışlar çoğunlukla tuvalet ve aileden ayrılamama şeklinde gözlenebilmektedir. Özellikle bu dönemde tuvalet eğitimi çok önemlidir. Tuvalet eğitimi zamanında verilemediğinde ileriki
yaşlara saldırganlık, tırnak yeme gibi davranışsal
karşımıza çıkmaktadır. Araştırma çerçevesinde
Prof. Dr.problemler
Mustafa ÜNAL
anket verilerine göre bazı zamanlarda okula
gitmeyi
reddeden
5 çocuğun 2’sinin tuvaletini öğretmene söyleKongre
ve Oturum
Başkanı
mekten çekindiği, 4 tanesinin ise aile bireylerini bazen yanında istediği görülmektedir. Karaman(2018) çalışmasında öğretmenlerin 36 aylık çocukların aileden ilk defa ayrılmalarından dolayı daha fazla uyum sorunu
yaşadıklarını belirtmektedir. Bu bağlamda çocukların bazı zamanlarda okula gitmeyi reddetmesinin nedeni
tuvaletini söylemekten çekinmesi ya da aile bireylerini yanında istemesi olarak görülebilir.
Bu sonuçlarla beraber 36 aylık çocukların okula başladıktan sonra öz bakım becerilerinin, problem çözme
becerilerinin geliştiği cevaplarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca anket sonuçlarına göre çocukların çoğunluğunun
okul yaşantısıyla beraber olumsuz davranışlarını bıraktığı görülmektedir. Bu bağlamda okula uyum sürecinin
başarılı bir şekilde geçilmesi halinde okulun, okul öncesi dönemde de çocuk yaşantısında olumlu etkilere neden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
KAYNAKÇA
Alisinaoğlu, F., Kesicioğlu O.S., (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranış Sorunlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği). Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 93-110.
Prof. Dr.Erten,
Kutluk
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SÜMER
Prof.
Dr. Gülsen
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Dr. Akran
Veysel
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Davetli
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra KARABACAK1, Gülay MANAV2
1

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazi Magusa / Kıbrıs

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye
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Öz: Bireyin sağlık davranışları sağlıkProf.
durumu
sağlık davranışların gelişiminde inançlar,
Dr. etkilerken,
Mustafa ÜNAL
Kongre
ve
Oturum
Başkanı
tutumlar ve algılar da rol almaktadır. Ergenlerin sağlık algıları ve sağlıklı yaşam davranışları değerlendirilerek iyilik halini korumak, sürdürmek ve geliştirici davranışları kazandırmak önemli bir toplum
sağlığı hizmeti olarak görülmelidir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma ortaokul öğrencilerinin Sağlık
Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma
Gazi Mağusa ilçesinde bulunan tüm ortaokullarında okuyan 346 öğrencide tabakalı ve basit rastgele örneklem seçim yöntemiyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu,
Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin sağlık algısı ölçeğinden ortalama 52.96±7.73 puan aldıkları görülmüştür.
Bu araştırma sonucunda öğrencilerin sağlık algısının orta düzeye olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin,
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinden ortalama 130.42±20.71 puan almışlardır. Araştırma
kapsamına alınan ortaokul öğrencilerinin sağlık algısı ölçeği genelinden aldıkları puanlar ile Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar olduğu saptanmıştır. Buda
algısının,
yaşam biçimiProf.
davranışlarını
doğrudan
gelmektedir.
Prof. Dr.Sağlık
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SÜMER
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BOZKURT
Davetli
Konuşmacı
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Konuşmacı
Davetli
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olarak ortaokul öğrencilerinin sağlık algılarının artırılması, sağlıklı yaşam davranışlarını olumlu yönde etkilediği için sağlık algılarını yükseltmeye ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye
yönelik gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ergen, Sağlık Algısı, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Hemşire.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yetişkinlikte sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin ve davranışlarının temeli çocukluk ve ergenlik döneminde başlar (Kelly, Melnyk, Jacobson, O’Haver 2011). Okul çağındaki çocukların ve erken ergenlerin sağlık davranışları (sağlığı teşvik eden ve sağlık riski davranışları) genetik, çevresel ve sosyal
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değişkenlerin kesişiminden kaynaklanmaktadır. Çocukların tümü sağlığı geliştirici davranışlarda
bulunamazlar ve ergenlik dönemine geldiklerinde, genellikle yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite,
sigara ve alkol kullanma veya reçetesiz ilaçları kullanma gibi riskli sağlık davranışları gösterebilirler
(Rew, Horner, Fouladi 2010).
Ergenler genç yaşta kendi davranış yaşam biçimlerini şekillendirir ve bu davranış kalıpları yaşam
boyu sağlıklarını etkileyebilir. Ergen sağlığının önemi göz önüne alındığında, ergen sağlığı davranışlarının ve ilgili faktörlerin anlaşılması, yaşam boyu sağlığın iyileştirilmesinde ve hangi ergen sağlığı
davranışlarının müdahale gerektirdiğinin
ilk adımdır (Shin, Jung Kang 2014).
Prof.belirlenmesinde
Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

Ergenlik döneminde edinilen fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yetenekler, iş ve eğlencede, aile
hayatında ve topluluklarda etkin bir şekilde meşgul olma kapasitesi de dahil olmak üzere, yaşam boyunca refahın temelini oluşturur (Robeyns 2007). Aynı şekilde, ergenlik döneminde bu yeteneklerin
kazanılmaması, bireyler, aileler ve topluluklar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olabilir (The
Lancet Commissions 2016).
Ergenlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik davranış modifikasyonu, eğitim ve fiziksel
aktivite içeren çok bileşenli müdahaleler daha uzun dönemde sürdürülebilir olamamıştır. Bu nedenle
ergenin sağlık algısı, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen ve müdahalelere yön verebilecek
değişkenleri belirlemek önemlidir. Ergen sağlığı ve refahının, yaşam boyunca refahın temelini oluşturan fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yeteneklerin kazanılmasını desteklemek için sağlık, eğitim,
aile ve yasal sistemleri dönüştürülmesine yatırımların artması önerilmektedir (Sheehan et al. 2017).
AMAÇ

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Kıbrıs ergenlerinin
yaşam
biçimi davranışlarını inceleyenDavetli
araştırmalara
liteDavetli
Konuşmacı sağlık algıları ve sağlıklı
Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
ratürde ulaşılamadığından bu araştırmanın bölge için önemli veriler sunacağı düşünülmektedir. Araştırmada şu soruların cevapları aranmıştır:
-

Ortaokul öğrencileri sağlık algısı nedir?

-

Ortaokul öğrencileri sağlıklı yaşam biçimi davranışları nasıldır?

-

Ortaokul öğrencilerinde sağlık algısı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında ilişki var mıdır?

YÖNTEM
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin sağlık algısı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Famagusta merkezde bulunan üç devlet
ortaokulu, bir özel ortaokul olmak üzere 12-14 yaş arasında toplam 346 öğrenci ile yapılmıştır.
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Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’, çocukların sağlık algısını değerlendirmek için ‘sağlık algısı ölçeği’ ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek içinde ‘sağlıklı yaşam biçimi
davranışları ölçeği II’ kullanılmıştır.
Tanıtıcı bilgi formu literatür taranarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Öğrencinin yaşı, cinsiyeti, kaçıncı sınıf olduğu, kardeş sayısı, anne-baba çalışma durumu, gelir durumu, anne-baba eğitim
durumu, aile yapısı, sosyal güvencesi, sağlığı etkileyecek zararlı alışkanlıkları, yaşam yeri, hobileProf.
Dr. Mustafa
ÜNALolma durumunu kapsayan toplam 17
rinin olması ve anne- baba ve çocuğun
sağlık
problemlerinin
Kongre ve Oturum Başkanı
sorudan oluşan bir soru formudur.
Beşli likert tipi bir ölçek olan Sağlık Algısı Ölçeği Diamond ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilmiş, Türkçe güvenirlik ve geçerliği Kadıoğlu ve Yıldız tarafından 2012 yılında yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek en az puan 15, en çok puan 75’dir. Ölçeğin, “Kontrol merkezi”, “Öz farkındalık”, “Kesinlik”
ve “Sağlığın Önemi” alt başlıklı dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin orijinali için alt gruplarına göre
Cronbach Alpha Değerleri; Kontrol merkezi 0.90; Öz farkındalık 0.91; Kesinlik0.91; Sağlığın Önemi
0.82 olarak rapor edilmiştir. (28). Alınan düşük puan sağlık algısının kötü olduğunu, yüksek puan ise iyi
olduğunun göstergesidir. Araştırmamızda Sağlık Algısı Cronbach alfa sayısı = 0.680 olarak saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre sağlık algısı ölçeği alt boyutunun sırası ile cronbach alpha değerleri:
kontrol merkezi 0.622; öz farkındalık 0.559 kesinlik 0.598; sağlığın önemi 0.536’dır.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBD II) ise Walker ve arkadaşları (1987) tarafından
geliştirilmiş, Bahar ve arkadaşları (2008) Türkçe tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılProf. Dr.mıştır.
Kutluk
Kağantamamı
SÜMER
DEMİR
Prof. Dr.
Veysel
BOZKURT
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için en düşükProf.
puanDr.
52,Gülsen
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puan 208’dir. Ölçekten
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Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
puan olumlu sağlık davranışı sergilediğini ve alınan en düşük puan ise olumsuz sağlık davranışı
sergilediğini göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.94’dir. Ergenlerde kullanılabilirliği olan bir ölçektir. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II Cronbach alfa sayısı = 0.898 olarak saptanmıştır. Grupların sırası ile cronbach alpha
değerlerine bakıldığında: sağlık sorumluluğu 0.740; fiziksel aktivite 0.765; beslenme 0.522; manevi
gelişim 0.705; kişilerarası ilişkiler 0.708; stres yönetimi 0.636’dır.
BULGULAR
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin, %42.49’unun 13 yaşında, %52.02’sinin erkek olduğu,
%34.39’nun 7.’nci sınıf olduğu görülmüştür. Öğrencilerin aile yapıları ve sosyal durumları incelendiğinde, %74.28’inin çekirdek aile, %64.16’sının ailesinin ekonomik durumunun iyi, %91.62’sinin
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ailesinin sosyal güvencesi olduğu %94.22’sinin hobisinin olduğu, %71.68’unun şehirde yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %65.61’inin annesinin çalıştığı, %97.69’unun
babasının çalıştığı, öğrencilerin annesinin eğitim durumu sonuçlarında %37.86’sının lise, %34.39’nun
lisans/lisansüstü mezunu olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin sağlık algısı ölçek geneli puan ortalaması 52.96±7.73 olduğu ve bu öğrencilerin sağlık algılarının orta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sağlığı algılamalarında en güçlü yönlerinin “öz
farkındalık” boyutu olduğu görülmüştür. Yine öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçek
geneli puan ortalaması 130.42±20.71 Prof.
olduğuDr.
veMustafa
öğrencilerin
orta düzeyde sağlık davranışı sergilediği
ÜNAL
ve Oturum Başkanı
saptanmıştır. Öğrencilerin ölçeklerdenKongre
ve alt boyutlarında
aldıkları puanlar Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğinden
Aldıkları Puanlar (n=346)
Sağlık Algısı Ölçeği/ SYBD II

n

SD

Min

Max

Kontrol Merkezi

346

17.02

4.04

5

25

Kesinlik

346

12.95

3.25

4

20

Sağlığın Önemi

346

11.72

2.38

3

15

Öz Farkındalık

346

11.27

2.33

4

15

Sağlık Algısı Ölçeği

346

52.96

7.73

32

73

Sağlık Sorumluluğu

346

19.01

5.02

9

34

Fiziksel Aktivite

346

19.28

5.15

8

32

Prof. Dr. Beslenme
Kutluk Kağan SÜMER
Davetli
ManeviKonuşmacı
Gelişim

20.37
Prof.346
Dr. Gülsen
DEMİR
Davetli
Konuşmacı
346
27.17

3.90

11 Dr. Veysel
32
Prof.
BOZKURT

5.09

Konuşmacı
15 Davetli 40

Kişilerarası İlişkiler

346

24.48

4.62

11

36

Stres Yönetimi

346

20.14

4.21

9

32

SYBD II

346

130.42

20.71

76

190

Öğrencilerin sağlık algıları ölçeğinden aldıkları puanları etkileyen faktörler incelendiğinde annelerin
çalışıp çalışmama durumlarının (t=0.038), anne eğitim durumunun (F=9.934), baba sağlık sorunun
olup olmamasının (t=2.819) ve ailenin gelir düzeyinin (F=4.298) etkili olduğu saptanmıştır. Annelerin ilköğretim mezunu olan ve daha alt eğitim alanlarının puanları lise, lisans ve lisansüstü mezunu
olan annelerin puanlarından daha düşük olduğu, aile gelir düzeyini iyi olarak tanımlayan ailelerin ise
aldıkları puanlara göre sağlık algılarının kötü ve orta olarak tanımlayanlardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin sağlık algısı etkileyen bazı faktörler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Sağlık Algısı Etkileyen Bazı Faktörler (n=346)
Sağlık Algısı
Ölçeği

Değişkenler
Anne Eğitimi

Kontrol
Merkezi

Baba eğitimi

Annenin çalışma
durumu
Anne Eğitimi

Kesinlik

Aile tipi

Gelir

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Babanın sağlık
Davetli Konuşmacı
sorunu

Sağlığın
Önemi

Öz
Farkındalık

Gelir

Annenin çalışma
durumu
Babanın çalışma
durumu

a

independent t test

b

One Way ANOVA

n

SD

t a /F b

p

Fark

11.939b

0.000

1-3

İlköğretim ve altı

105

15.61

4.21

Lise

131

17.15

3.68

Lisans/Lisansüstü

110

18.21

3.91

İlköğretim ve altı

109

16.19

4.14

Lise Prof. Dr. Mustafa
118 ÜNAL
16.84
Kongre ve Oturum Başkanı
Lisans/Lisansüstü
119
17.96

4.26

Çalışıyor

227

17.22

3.90

Çalışmıyor

119

16.64

4.29

İlköğretim ve altı

105

12.15

3.26

Lise

131

13.07

3.04

Lisans/Lisansüstü

110

13.56

3.36

Çekirdek aile

257

13.15

3.12

Geniş aile

36

11.72

3.57

Parçalanmış aile

53

12.79

3.53

İyi

222

13.33

3.25

Kötü

16

13.81

3.02

108

12.04

3.11

315 11.83
Davetli Konuşmacı
31
10.61

2.34

Orta
Yok

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Var

1-3
5.762 b

0.003

1-3
2-3

3.53
1.273 a

0.204

5.337 b

0.005

3.163 b

0.044

222

12.07

2.30

Kötü

16

11.00

3.63

Orta

108

11.11

2.21

Çalışıyor

227

11.48

2.17

Çalışmıyor

119

10.86

2.58

Çalışıyor

338

11.31

2.32

Çalışmıyor

8

9.50

2.33

1-2
2-3

6.530 b

0.002

1-3
2-3

Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
0.006

2.741 a

2.58

İyi

1-3

6.899 b

Davetli Konuşmacı
0.001

1-2
1-3

2.374 a

0.018

2.177 a

0.030
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Öğrencilerin sağlık yaşam biçimi davranışları ölçeğinden aldıkları puanları etkileyen faktörler incelendiğinde ise yaş (F=0.026), kardeşin olması (t=0.040), annenin eğitim durumu (F=0.028) ve gelir
düzeyi (F=0.002) faktörlerinin etkili olduğu saptanmıştır. Ortaokul çocuklarının yaşları artıkça sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanlarının azaldığı ve en iyi grubun 12 yaş olduğu bulunmuştur.
Anne eğitimi lisans/lisansüstü olan çocuklar daha alt eğitim durumundaki annelere sahip çocuklardan
anlamlı derecede yüksek puan almışlardır. Gelir düzeyi iyi olanların çocukların puanları ise düşük düzeyde olan çocukların aldıkları puanlardan yüksektir. Ortaokul öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarını etkileyen bazı faktörler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Ortaokul

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

KongreSağlık
ve Oturum
Başkanı
Öğrencilerinin
Yaşam
Biçimi

Davranışlarını Etkileyen

Bazı Faktörler (n=346)
Sağlıklı
Yaşam Biçimi
Davranışları
Ölçeği

Değişkenler
n
Yaş

Sınıf
Sağlık Sorumluluğu
Gelir

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
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SD

t a/F b

p

3.486 b

0.032

1-2

3.695 b

0.026

1-2

12 yaş

105

19.67

5.16

13 yaş

147

18.18

4.88

14 yaş

94

19.55

4.95

6.’ncı sınıf

118

19.52

5.29

7.’nci sınıf

119

18.00

4.66

8.’nci sınıf

109

19.55

4,98

İyi

222

19.53

4.95

KötüProf. Dr. Gülsen
16 DEMİR
19.00
Davetli Konuşmacı
Orta
108
17.94

5.48
4.98

Fark

2-3
3.706 b

0.026

1-2

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
1-3
Davetli Konuşmacı
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Yaş

Sınıf

Fiziksel Aktivite

Anne Eğitimi

105

19.67

5.16

13 yaş

147

18.18

4.88

14 yaş

94

19.55

4.95

6.’ncı sınıf

118

19.93

5.03

7.’nci sınıf

119

18.36

5.21

8.’nci sınıf

109

19.57

5.10

İlköğretim ve altı

105

18..38

4.66

Lise Prof. Dr. Mustafa
131 ÜNAL
19.30

5.25

Kongre ve Oturum Başkanı
Lisans/Lisansüstü
110
20.11

5.36

İyi

222

19.87

4.91

Kötü

16

19.50

5.57

Orta

108

18.03

5.37

Yok

310

20.54

3.93

Var

36

18.86

3.37

İyi

222

20.89

3.88

Kötü

16

19.94

4.19

Orta

108

19.36

3.74

Var

45

29.20

5.08

Yok

301

26.86

5.04

İlköğretim ve altı

105

25.75

5.00

131
27.38
Davetli Konuşmacı
Lisans/Lisansüstü
110
28.26

4.75

İlköğretim ve altı

109

26.39

4.70

Lise

118

26.99

5.19

Lisans/Lisansüstü

119

28.05

5.25

Annenin
Sağlık
Sorunu

Var

310

27.45

5.01

Yok

36

24.72

5.20

Gelir düzeyi

İyi

222

27.67

5.23

Kötü

16

28.44

3.48

Orta

108

25.94

4.83

Gelir

Annenin
sağlık sorunu
Beslenme

12 yaş

Gelir

Kardeş
Anne Eğitimi

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Baba Eğitimi
Manevi Gelişim

Lise

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

3.883 b

0.022

1-2
1-3

3.042 b

0.049

1-2
2-3

3.058 b

0.048

1-3

4.762 b

0.009

1-2
1-3

2.463 a

0.014

5.814 b

0.003

1-2
1-3

2.900 a

0.004

6.944 b

0.001

1-3

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

5.31
3.151 b

0.044

3.080 a

0.002

4.798 b

0.009

1-3

1-3
2-3
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Kardeş
Anne eğitimi
Kişilerarası ilişkiler

Baba Eğitimi

Stres Yönetimi

Annenin
sağlık sorunu

a

independent t test

b

One Way ANOVA

Var

45

25.78

4.50

Yok

301

24.29

4.62

İlköğretim ve altı

105

24.11

4.38

Lise

131

23.84

4.37

Lisans/Lisansüstü

110

25.59

4.97

İlköğretim ve altı

109

23.59

4.15

Lise

118

24.69

4.59

Prof. Dr. Mustafa
Lisans/Lisansüstü
119 ÜNAL
25.09

4.96

Kongre ve Oturum Başkanı
Var
310
20.39
Yok

36

18.00

4.22

2.029 b

0.043

4.871 b

0.008

1-3
2-3

3.238 b

0.040

3.272 a

0.001

1-3

3.54

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sağlık algısı ölçeği genelinden aldıkları puanlar ile Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Öğrencilerin sağlık algısı ölçeği genelinden aldıkları puanlar arttıkça, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar artmaktadır. Öğrencilerin Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeğinden aldıkları puanlar
arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir (Tablo 4).

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı
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Kişilerarası
İlişkiler
Stres
Yönetimi
SYBD II

Sağlık Algısı
Ölçeği

Manevi
Gelişim

Öz Farkındalık

Beslenme

Sağlığın Önemi

Fiziksel
Aktivite

Kesinlik

Sağlık
Sorumluluğu

Kontrol
Merkezi

Tablo 4. Öğrencilerin Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğinden
Aldıkları Puanlar Arasındaki İlişki (n=346)

r

0.091

0.208

0.361

0.083

0.271

p

0.124

0.000*

r

0.000* Başkanı
0.000*
0.092
Kongre ve Oturum
0.068
0.293
0.220

0.204

0.288

p

0.205

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

r

0.039

0.200

0.325

0.159

0.253

p

0.469

0.000*

0.000*

0.003*

0.000*

r

0.163

0.243

0.308

0.194

0.341

p

0.002*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

r

0.141

0.144

0.159

0.173

0.235

p

0.009*

0.007*

0.003*

0.001*

0.000*

r

0.085

0.205

0.260

0.133

0.251

p

0.116

0.000*

0.000*

0.014*

0.000*

r

0.135

0.297

0.367

0.214

0.372

p

0.012*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

*p<0.05

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin sağlık algısı ölçeği genel puan ortalaması 52.96±7.73 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuca göre çalışmamıza katılan öğrencilerin sağlık algısı orta düzeye olduğu
belirlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin sağlık algısını ailenin eğitimi, tipi, çalışma durumu ve gelir
düzeyi etkilemektedir. Literatüre bakıldığında ise Yang ve arkadaşları (2006)’nın, Tayvan’daki ergenler arasında düzensiz kahvaltı ve sağlık durumu 1609 ergen ile yaptıkları çalışmada ergenlerin sağlık
algısının zayıf olduğunu göstermişlerdir.
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeğinden aldıkları
puanların ortalamasının 130.42±20.71 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin puan
ortalamalarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. You ve arkadaşları (2014)’nın, lise öğ537
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rencilerine yönelik sosyal ve duygusal sağlık algısı üzerine 2000 öğrenci ile yaptıkları çalışmada ise
lise öğrencilerinde ise SYBD ölçeği toplam puan ortalaması benzer olarak 118±17.78 olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin SYDB puanlarını etkileyen bazı faktörlerin; çocuğun yaşı ve sınıfı, kardeşinin olup olmaması, ebeveynlerinin eğitim ve sağlık durumları ve ailenin gelir düzeyi olduğu görülmüştür.
Cartland ve Ruch-Ross (2006)’un 4273 ilkokul öğrencisinin sağlık davranışlarını inceledikleri çalışmada öğrencilerin sınıflarının arttıkça sağlık davranışlarının zaman içerisindeki iyileşmelerinin tutarlı
Prof.
Dr. Mustafa
ÜNAL
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
sosyal
ve risk davranışlarında
olumlu sağlık davranışlarında
Kongre ve Oturum Başkanı
da azalma gözlemlemişlerdir. Bu sonucunda ilkokul boyunca azalan sağlık davranışları daha sonraki
dönem olan ergenin risk davranışlarıyla ilişkilendirilmiştir. Başka bir çalışmada da 2833 ilk ve orta
okul öğrencisinin sağlıklı yaşam davranışları incelenmiş ve cinsiyet ve sınıfın etkili olduğu belirtilmiştir. İlkokullarda erken yaşlarda elde edilen sağlıklı yaşam tarzları öğrencilerin sınıfları arttıkça
kaybedilmiştir (Nakano et al. 2012).
Literatürde yer alan çalışma sonuçlarına bakıldığında anne-baba eğitim düzeyi ile SYBD ölçeği toplam puan arasında anlamlı bir fark saptandığı belirlenmiştir. Díez ve arkadaşları (2012)’nın Üniversite öğrencilerine sağlığı geliştirme müdahalesinin etkinliğini incelemek için Meksika’da yaptıkları
kontrollü bir çalışmada anne-baba eğitim düzeyi artıkça, SYBD ölçek puanı da paralel olarak arttığı
ve gruplar arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Chen ve ark. (2007) 6.-8. Sınıfta okuyan
346 öğrenci ile yaptıkları çalışmada da ebeveyn eğitimi arttıkça ergenlerin sağlık sorumluluğu, beslenme ve egzersiz boyutlarında daha yüksek puan aldıkları ifade edilmektedir. diğer bir çalışma da ise
sadece SÜMER
beslenme davranışlarında
ebeveyn
eğitiminin
gösterilmiştir
(Glozah,
Prof. Dr.ergenlerin
Kutluk Kağan
Prof. Dr.
Gülsen
DEMİR etkili olduğuProf.
Dr. Veysel BOZKURT
PevalinKonuşmacı
2015). Sağlıklı yaşam tarzının kazandırılmasının
temel olarak ailede başladığı,
Davetli
Davetli Konuşmacı
Davetligeliştirildiği
Konuşmacı
ve sürdürüldüğü belirtilmektedir. Her sağlık davranışı bir aile etkinliğidir. Ailenin sahip olduğu eğitim düzeyi sağlığı olumlu veya olumsuz yönden etkileyebilmektedir.
Hu ve arkadaşları (2016)’nın, 1990-2010 yılları arasında 17 Avrupa ülkesinde öz-değerlendirilmiş
sağlıkta sosyoekonomik eşitsizliklerin eğilimleri üzerinde yaptıkları çalışmada ülkelerde gelir durumu azaldıkça sağlık durumunun kötü olabildiği belirtilmektedir. Maniecka-Bryla ve arkadaşları
(2012)’nın, Polonyo’da Lodz ilinde kırsal ve kentsel alanlar arasında sağlık eşitsizliklerini inceleyen çalışmada gelir durumuyla kişilerin kendi tanımlamalarına göre algıladıkları sağlık durumları
arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Meireles ve arkadaşları (2015)’nın, kentsel ergenler arasında
kendi kendine derecelendiren sağlığın, yaşın, cinsiyetin rolü ve ilişkili faktörleri üzerine 1042 ergen
ile Brezilya’da yaptıkları çalışmada öğrencilerin aile gelir durumlarına göre sağlıklı yaşam belirle-
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me ölçeği puanları ile gelir durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu saptanmıştır.
Aslında gelir düzeyi artarken algılanan sağlığın da artması beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Yalnız literatürde yapılan bazı çalışmalarda gelir düzeyinin ölçüme dayalı belirlenmesi, bizim
çalışmamızda ise öğrencilerin ekonomik durumlarının kendi ifadelerine göre sorgulanmış olması bu
sonuçlarda etkili olmuş olabilir. Ekonomik durumu algılama gelir düzeyi ile yakından ilişkili olsa
da pek çok farklı bireysel, sosyal ve kültürel değişkenlerden de etkilenmektedir. Kötü ekonomik durumun adölesan ve ergenler üzerinde oluşturduğu stresin kendilerini dinleme ve algılamada uyanık
tutmasına ve bireylerin sağlıklarına daha fazla önem vermesine ve sorumluluk almasına neden olabiProf. Dr. Mustafa ÜNAL
leceği de göz ardı edilmemelidir.
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SONUÇ
Bu makalede sunulan bulgular ortaokullarda sağlık algısı ve sağlık davranışları arasında ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca makale ortaokul öğrencilerinin sağlık algılarını ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler olarak çocuğun yaşı ve sınıfını, ebeveynlerinin eğitim ve sağlık durumlarını ve ailenin gelir düzeyini işaret etmektedir.
Okul çağı çocuklar için sağlıksız yaşam biçimi davranışları yaygındır. Bu nedenle Kıbrıs’ta ortaokullar ve bu okullarda çalışan eğitimciler çocuklukta sağlıklı yaşam tarzı eğitimine katkıda bulunmalıdırlar. Eğitimde ise en önemli önceliğin alt sınıflarda elde edilen sağlık davranışların yetişkinlikte
yerleşmiş olması için ortaokullarda özellikle üst sınıflarda eğitimin sürekliliğinin sağlanması olması
gerekmektedir.
Mevcut sonuçların gösterdiği gibi Kıbrıs’ta ergen hedefli sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik
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durumu, ailenin tipi ve gelir düzeyi dikkate alınmalıdır.
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ЖИЗНЬ МАЖИТА ГАФУРИ
Камаева Л.М.,
доктор психологических наук,
член-корреспондет Академии педагогических и социальных наук,
председатель Совета Фонда культуры
«Мажит Гафури – XXI век» Республики Башкортостан
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АННОТАЦИЯ: Своеобразной приметой
в 20-30-е
годы прошлого века была невысокая,

прихрамывающая фигура Гафури в темно коричневом пальто, синей шляпе, с тростью в руке. Многим
он запомнился именно таким. Или сидящим на крылечке своего дома по Гоголя, 28. Бикчентаева
Рабига ханум Аминевна рассказывала, что она девочкой одна или с подружками часто пробегала по
улице Пушкинской в школу и видела Гафури сидящим на крыльце, и отчего-то ей становилось легко
и радостно. Невысокий одноэтажный деревянный дом, выкрашенный в настоящее время в зеленый
цвет, при жизни народного поэта имел ворота, большой яблонево-грушевый сад, колодец с навесом и
фонарем, каретник, со стороны Пушкинской был защищен брандмауэрной стеной, разрушенной в 2005
году в год 125-летия поэта.
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STUDENT PUBLICATION OF SCIENTIFIC PAPERS IN PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL
JOURNALS, A COMPARISON OF ARAB AND INTERNATIONAL STANDARDS
Haidar SCHUBBER
Beirut Arab University, Beyrut / Lübnan

Abstract: Since ancient times, pedagogy and psychology have much in common: theoretical and practical research is conducted according to general fundamental theories. In this area of knowledge there are works that
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research in the field of pedagogy, are designed to combine the results of theoretical and practical research conducted by scientists. Periodicals related to these areas help to solve problems of universal scale. The articles
discuss problems related to the improvement of practical skills, explore the social and personal paths of the
formation of a person of the 21st century. Scientists define new goals of education based on the psychological
characteristics of the individual, scientifically substantiate the forms and methods of educational work.
Key Words: Pedagogy, Psychology, Publications, Education

Prof.
Prof. Dr.
Dr. Kutluk
Kutluk Kağan
Kağan SÜMER
SÜMER
Davetli
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı

544

Prof.
Prof. Dr.
Dr. Gülsen
Gülsen DEMİR
DEMİR
Davetli
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı

Dr.
TRProf.
UKZO
B lVeysel
esyeV .BOZKURT
rBOZKURT
D .forP
Prof.
Dr.
Veysel
ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD
Davetli
Konuşmacı

KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZEL
METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

LINGUO-POETIC PROPERTIES OF SUFFIXES THAT CREATE MORPHOLOGICAL
PARALLELISM IN AZERBAIJAN AND ENGLISH
Gulanbar R. Abbasova
Baku State University, Baku, Azerbaijan

Abstract: The paper deals with the linguo-poetic properties of suffixal morphemes in the Azerbaijan and
English languages. In the linguo-poetic researches of both languages which belong to different linguistic tyProf. Dr. Mustafa ÜNAL
pology the issues related to definition and
distribution
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morphemes have been identified. The types
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of suffixal morphemes, their use and distribution, as well as their frequency of use have been investigated by
the aid of poetical samples of stated languages. The study found out common features and diversity among
linguo-poetic properties of suffixal morphemes in these languages. Indeed as Azerbaijan and English belong
to various linguistic typology, it definitely influenced the issues related to definition, distribution and use of
suffixal morphemes in forming morphological parallelisms. Suffixal morphemes that only carry grammatical
features, specify a relationship between other morphemes and don’t have a sense by themselves and, additionally, always occur in combinations or by means of adding them to stem morphemes are among the ways that
create morphological parallelisms. In a distinction within the set of morphemes that are bound they can be
further divided into inflectional affixes and derivational affixes. This distribution which is specific for both
languages helps to identify the cases forming morphological parallelism. Furthermore, it is noted that these
cases are closely related to the bound and free forms of morphemes and their distribution and use. These cases
ease to explore linguo-poetic properties of stated languages and gave a new path to the study.
Key Words: Morpholgical Parallelism, Suffixes, Suffixal Morpheme, Linguopoetics, Azerbaijan, English, Inflectional Affixes, Derivational Affixes
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PROSPECTS FOR THE FUTURE OF IRANIAN SCIENCE
Mehri AZİZPUR
Islamic Azad University, İran

Abstract: In the minds of the western philistine, Iran is increasingly viewed as a regressive state with an
“obscurantist” government pulling its people in the Middle Ages. However, the scientific achievements of the
Islamic Republic, even with the most cursory examination, refute this point of view. At the moment, Iran is
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highest growth rates of scientific achievements in the world, which exceed the world average by 11 times.
The number of scientific publications prepared by the scientists of the Islamic Republic of Iran is growing so
rapidly that it leaves even Western countries far behind. As an example, we give figures. Back in 2001, Iranian
experts published only 2,000 articles in various international publications, then in 2010, 27,500 such publications appeared. The main research directions of Iranian scientists are nuclear and inorganic chemistry (about 10
thousand scientific papers were prepared in these disciplines for 10 years), nuclear physics, elementary particle
physics, and nuclear engineering. Iran pays great attention to nanotechnology, as well as space exploration.
Key Words: Iranian Science, Publication, Future of Science
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О ТЮРКСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Булекбаев С. Б. д. филос. н., профессор,
Айдарбеков З.С. д. филос. н., профессор
Казахский Университет Международных Отношений и
Мировых Языков имени Абылай Хана
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В евразийском континенте в свое время
была создана
самобытная
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Başkanı и вполне самодостаточная цивилизация. Это цивилизация тюрков. Она, как показывают современные исследования, оказала огромное воздействие на окружающий мир, задала стартовые условия для развития многих цивилизаций, в первую
очередь на европейской. Здесь имеется в виду точка зрения, что тюрки, находясь в центре Евразии, на
Великом Шелковом Пути соединяли великие культуры Востока и Запада и на основе этого испытывали влияние этих культур. По мнению авторов, тюркский мир был не только мостом, который соединял
эти две великие культуры, но и сами они на евразийском континенте в свое время и создали несколько очагов мировой культуры и цивилизации, как Аркаим, Берель, Сынтасты и др. которые оказали
огромное влияние и на другие, в первую очередь, на европейскую и российскую, задав, им стартовые
условия развития. Суть заданных стартовых условий заключается в том, что тюрки привнесли с собой
более высокие для того времени образцы и элементы культуры. Более того, по мнению некоторых ученых, некоторые открытия прототюрков и тюрков, можно оценить как научно-техническую революцию
своего времени. Здесь имеется в виду: демистикация животных, в частности, приручение лошади, изобретение седла, стремени и удил, брюк, вооружений. Тюрки впервые в мире придумали свою технологию плавки железа, которая используется во всем мире поныне. Они додумались железную руду не
а плавить
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всякого сомнения, созданная тюрками технология получения железа на основе плавки железной руды
в горнах, значительно увеличившая добычу металла по сравнению с традиционным выжигом металла,
вполне может оцениваться как научно-техническая революция. В дальнейшем, это открытие, совершенное тюрками на Алтае, со временем распространилось по всему миру, начиная с Китая и Европы.
С этого периода начинается новая эра в истории человечества. Наряду с этим вкладом, тюрки также
создали для своего времени более сложные и более совершенные формы общественного бытия и социальные институты. К ним можно отнести: эль, удельно-лествичную систему, иерархию чинов, кочевую
демократию, налоговую систему, денежное обращение, военное искусство и дисциплину, дипломатию,
книгопечатание и т.д. Это только часть тюркского вклада в мировую сокровищницу. По большому
счету, тюркская составляющая в мировой культуре и цивилизации очень велика, но, к сожалению, этот
вклад в должной мере не оценен и многие ее страницы, до сих пор остаются непрочитанными. Это,
по мнению авторов, актуальная задача, которая стоит перед учеными тюркских народов.

547

KONGRE
KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZELYÖNETİMİ
METİNLER
DAVETLİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR
KONUŞMACILAR

YAKIN İLİŞKİ VE ANNE VARLIĞININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİSİ: POZİTİF VE
NEGATİF ANLAMDA BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ,
Ali Serdar YÜCEL, Fatih BAL
Türkiye

Öz: Bu çalışma bir araştırma ve uygulama çalışması olup, anne çocuk arasındaki ilişkinin belirlenmesine
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arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan bir ölçekli anketin uygulanması ve anket verilerinden elde edilen sonuçların farklı analiz teknikleri kullanılarak SPSS istatistik programı ile analiz edilmesidir. Yapılan araştırma bir ön test araştırması olup, ilerleyen süreç içerisinde çalışma genişletilerek daha farklı
bir boyut kazandırılıp literatüre kazandırılacaktır. Ön test araştırmasına göre bağımlı anne ve bağımlı çocuk,
ya da bağımsız anne bağımsız çocuk şeklinde iki grup altında incelemenin önemli bir boyut olduğu gerçeğine
ulaşılmıştır. Bu durum hem anne hem de çocuk üzerinde negatif olmak üzere pozitif etkilerinde yaşanmasına
neden oluşturmakta hatta çocuk ile anne arasındaki ilişkinin değişim göstererek ilerleyen süreç içerisinde
farklı sorunlara ya da olumlu yönlere neden olduğu da görülmüştür. Araştırmaya içerisinde farklı yönden veriler literatür taraması ve uzman görüşlerine yönelik literatür taraması da katılarak çalışmaya farklı bir boyut
kazandırılmıştır. Sonuç: Yapılan araştırma sonrasında anne ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarının ya da
ilişki türünün çok orantılı ve dengeli bir seviyede olması gerektiği görülmüştür. Bu durum hem bilimsel hem
de teknik olarak da desteklenmiş ve ispatlanmış bir durumdur. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına baktığımızda literatürde yer alan çalışmalar ile paralellik gösterdiği, psikolojik ve sosyal anlamda bu ilişkinin önemi
ortaya çıkmaktadır.
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YENİ DOĞAN VE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK ÜRÜNLERİ
TEKSTİL ALIŞVERİŞ TUTKUSU: BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMASI
Gülten HERGÜNER, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Çetin YAMAN,
Murat KORKMAZ, Fatih BAL
Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Kongrearasında
ve Oturum
Başkanı Bu nedenle tüketip alışkanlığı ile tüÖz: Tüketim günümüzün en önemli sorunları
yer almaktadır.

ketim psikolojisinin çocukluk döneminden alışkanlık haline getirilmesi bir zorunluluktur. İhtiyaç zorunluluğu
bazı durumlarda zorluluk içerirken bazı durumlarda ise psikolojik ve farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada amaç olarak gelişim dönemi içerisindeki çocuklar ve ebeveynlerinin tüketim alışkanlıkları incelenmeye ve tüketim psikolojisini etkilenen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma
bir uygulama ve inceleme araştırması olup, araştırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Bu anketin geçerliliği
ve güvenirliliği sağlanması amacı ile bir ön teste tabi tutulmuş ve ön test sonrasında anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen bulgular ve yapılan analiz sonuçlarına göre tüketim
alışkanlığının çocukluk çağları öncesinde başladığı ve bu durumun çevre ile yetiştirilme alışkanlığı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. İhtiyaç dışı alıveriş ve tüketimin bir kültür ile çevresel faktör olduğunu açıkça
ifade edebiliriz. Elde edilen bulgu ve veriler sonrasında yapılan analiz sonucuna göre tüketim alışkanlığının
edinim sonrasında elde edildiği bunun bir alışkanlık ve kültür olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Günümüz çocuk
ürünleri ile tekstil ürünlerinin tüketimi bir psikolojik faktör ve edinim sonrasında ortaya çıktığı, bu durumun
kişiden kişiye farklılık gösterdiğini görmekteyiz.
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ANNELERİN BEBEKLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERLE İLGİLİ BİTKİLERİ
KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZ, ŞİŞKİNLİK, UYKUSUZLUK, ATEŞ
Şehnaz CEYLAN, Hilal DOĞAN
Türkiye

Öz: Amaç: Bebeklik dönemi beslenmesi, bebeğin sorunsuz büyüme ve gelişimi için önemlidir. Bu dönemde
bebeklerde görülen uyku, gaz/şişkinlik, ateş gibi şikayetlerde anne beslenmeye daha çok önem vermektedir.
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedaviKongre
edici gücünü
tanımışBaşkanı
ve sağlıklı yaşayabilmek için bitkilerden yararve
Kongre
ve Oturum
Oturum
Başkanı
lanmıştır. Günlük beslenmede karşılaşılan problemlerde bitkilerden yararlanılmaktadır. Bu çalışma; Karabük
ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan annelerin bebek beslenmesi ve karşılaştıkları problemlerde tıbbi ve
aromatik bitkiler kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş grubu bebeği olan 80 anne oluşturmuştur.
Nitel veri toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan
yanıtlar sistematik olarak kodlanmış ve annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. Bulgular
ve Sonuç Analiz sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda çalışma, annelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve inanışları, bebek beslenmesindeki tıbbi ve doğal yöntemlere bakış açısını, annelerin bebeklerdeki gaz, şişkinlik,
uykusuzluk ve ateş durumundaki tutumları ile ilgili bilgi ifade ettikleri ana temalar altında toplanmıştır. Ek
gıdaların ve bitkilerin seçiminde ailelerin alım gücü etkili olmakla birlikte, bebeklerde yaşanılan problemlerde tedaviye yönelik yeterli bilgisi olmadığı görülen annelere danışmanlık verilmesi yararlı olacağı sonucuna
varılmıştır. Annelerin büyük çoğunluğu bebekleriyle ilgili karşılaştıkları problemlerde ilk olarak tıbbi tedaviyi
tercih etmektedir. Bebek beslenmesinin iyileştirilmesi için topluma yönelik programların hazırlanmasından
önce annelerin düşünce, inanış ve gereksinimlerinin belirlenmesi yararlı olacaktır.
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ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN ÇOCUK KAVRAMININ
İNCELENMESİ: BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ
A. Seda SARACALOĞLU, Hilal Hatice ÜLKÜ, Ümit GÖZEL
Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı çocuk gelişimi ön lisans programında okuyan öğrencilerin gözünden çocuk kavramının öğrenci görüşlerine göre belirlenmesidir. Araştırma Aydın/Buharkent MYO’da eğitim gören 13 çocuk geliProf. Dr. Mustafa ÜNAL
şimi ön lisans öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir.
KongreKatılımcılar
ve Oturumbelirlenirken
Başkanı araştırmanın doğasına uygun şekilde
amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi referans alınmış çocuk gelişimi
programında okumakta olan 2. sınıf öğrencilerinden bazıları görüşmeye tabi tutulmuştur. Görüşmeler yüz yüze
ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla gerçekleştirilmiştir. Çocuk gelişimi programında okuyan öğrencilerin görüşlerinin alınabilmessi amacıyla 4 soru belirlenmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular
yarı-yapılandırılmış görüşme formuna işlenerek yaklaşık 20 sayfalık görüşme ham verisine ulaşılmıştır. Elde
edilen görüşme verileri içerik analizi yöntemi çerçevesinde 3 farklı kodlayıcı tarafından analiz edilerek kodlalamalar yapılmıştır. Kodlamalardan elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan 4 tema kapsamında bulgular açıklanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların çocuk denilince aklında oluşan kavramlar olarak oyun, oyuncak,
park, kumdan kale, çizgi film, sevgi, huzur, keşfetme, mutluluk, masumiyet, neşe kaynağı, gelecek, saflık,
doğallık, temizlik, tebessüm, yaratıcı ve sınırsız hayal dünyası, en güzel ve özel dönem, büyüklerin özlem
duyduğu anlar ve bakıma muhtaç olma gibi kavramlarla açıklanırken toplumumuzda çocuğa verilen değerin
istendik noktada olmadığı ve gerçekte çocuğa gereken değerin ve önemin verilmediği anlaşılmaktadır. Elde
edilen bulgular sonucunda toplum olarak çocuk kavramına harikulede anlamlar taşıyan kavramlarla açıklamaya çalışırken toplum olarak aynı zamanda çocuklara gereken değer verilmediği çocuk ve gelişimi hakkında
kabaca malumatımız olsa da çocuk gelişimi hakkında detaylı ve etraflı bilgiye sahip olunmadığı, öğrencilerin
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SAĞLIKLI VE RİSKLİ GEBELİKLERİN PRENATAL BAĞLANMA VE ANKSİYETE DÜZEYİNİN
DOĞUM SONRASI DEPRESYON SIKLIĞINA ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
Aleynanur DEMİR, Ayşe YILDIZLI, Umut KAÇAMAN, Meltem KAYDIRAK, Büşra YILMAZ,
Ümran OSKAY
Türkiye

Öz: Amaç: Sağlıklı ve riskli gebelerin prenatal bağlanma ve gebelikteki anksiyete düzeylerinin postpartum
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depresyon sıklığına etkisini incelemektir.
Yöntem:
nitelikte yapılan pilot çalışmada araştırma
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kriterlerine uyan gebelere prenatal dönemde Tanıtıcı Bilgi Formu, Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ve Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) ve postpartum dönemde bir ve 6. haftalarda tekrar BAE, Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ) uygulandı. Araştırmanın evrenini, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı’na Ocak 2019-Mart 2019 tarihlerinde başvuran gebeler (n=44) oluşturdu. Bulgular:
Araştırmaya dahil edilen gebelerin %81,8’i riskli gebe ve 32,84±3,79 gebelik haftasındadır. Gebelerin yaş ortalaması 31,09±6,13 yıl, %29,5’i primipar ve %59,1’inin isteyerek gebe kaldığı saptandı. Gebelerin neredeyse
tamamı gebelikte ve doğum sonrasında (%93,2) aile desteği ve sosyal destek aldığını ve bu desteğin Visual
Analog Skalası’na göre ortalaması yüksek olarak belirlendi (Gebelikte ortalama=8,49±2,82; doğumda ortalama=8,16±2,15). Araştırmaya dahil edilen gebelerin gebelikteki puan ortalamaları; PBE 43,97±10,35 ve BAE
16,38±9,23 olarak belirlendi. Sağlıklı ve riskli gebelerin gebelikteki prenatal bağlanma ve anksiyete puanları
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi. Araştırmaya devam eden gebelerin puan ortalamaları;
BEA birinci hafta 18,94±11,80 (0-47); altıncı hafta 12,78±10,44 (0-46), EDSDÖ birinci hafta 12,10±5,87 (027), altıncı hafta 8,05±4,40 (0-18) ve değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Fakat
gebelikte yaşanan anksiyete doğum sonrası anksiyete ve postpartum depresyon arasında istatiksel olarak ileri
düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlendi. Sonuç: Veri toplanmaya devam eden çalışmada prenatal
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GEBELERDE BİRİNCİ TRİMESTER SONRASI DÖNEMDE KLİNİK PİLATES
EGZERSİZLERİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS, BEL AĞRISI, YAŞAM VE UYKU KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Alihan KARAÜZÜM, Büşra ÇOBAN, Feyzan CANKURTARAN
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma ile gebelerde birinci trimester sonrası dönemde klinik pilates egzersizlerinin üriner
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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temler: Çalışmaya birinci trimester gebelik sürecini tamamlamış Kayseri Fizyospor merkezinde fizyoterapist
eşliğinde haftada 3 gün günde 40 dakika minimum bir aydır klinik pilates egzersizi yapan gebe grubu (n:20,
yaş: 29±3,63) ve gebeliğe yönelik hiçbir fiziksel aktivite yapmayan kontrol grubu (n:20, yaş:28±3,45) olmak
üzere toplam 40 gebe dahil edilmiştir. Araştırmada veriler sosyo demografik bilgi formu, SF36 (yaşam kalitesi
ölçeği), PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi), Oswestry Bel Ağrısı Engellilik Anketi ve ICIQ-SF Türkçe versiyonu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: SF-36 skorları gruplar arasında karşılaştırıldığında fiziksel
fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı, vitalite, sosyal işlevsellik skorlarında istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunurken fiziksel, emosyonel rol güçlüğü ve ruh sağlığı skorlarında anlamlı bir farklılık bulunmadı. (sırasıyla,
p<0.001, p<0.001, p=0.028, p<0.001, p=0.019, p=0.272, p=0.598, p=0.069). Gruplar arasında oswestry skorunda, ICIQ-SF skorunda, idrar kaçırmanın sıklığında ve günlük yaşama etkisinde, anlamlı fark bulunurken
idrar kaçırma miktarında PUKI skorunda ve tüm PUKI değerlerinde (öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku
süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu) anlamlı fark bulunmadı. (sırasıyla, p<0.001, p<0.001 p=0.037, p<0.001, p=0.255, p=0.158, p=0.632, p=0.719, p=0.105, p=0.073, p=0.065,
p=0.740). Sonuç: Çalışma bulguları birinci trimester sonrası dönemde gebelere uygulanan Klinik Pilates egzersizinin yaşam kalitesini, bel ağrısını, üriner inkontinansı olumlu yönde etkilediğini ancak uyku kalitesine
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Aliye BULUT, Çağla YİĞİTBAŞ, Adem KAYMİŞ
Türkiye

Öz: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı-Kesitsel nitelikteki araştırma, 01 Kasım- 01 Aralık 2018 tarihleri
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ailesel özelliklerine yönelik 16 soruluk anket formu ve “Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği=İSKEBE Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden aile içi sorunlarda kimin sözünün geçtiği sorusuna
%38.3’ü anne-baba orta cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %70.3’ü ise aile içinde şiddete tanık olma ya
da maruz kalma durumu olmadığını belirtmiştir. Araştırmada kullanılan İSKEBE ve alt boyutların puan ortalaması ölçek puan ortalamasının üzerindedir. Ölçek toplam puanı üzerinden kesme puanı kullanılmakta olup
90’ın altında puan alanların şiddete karşı olmadığı, 90 ve üzerinde puan alanların ise şiddete karşı olduğu
belirtilmektedir. Bu araştırmadaki katılımcıların %18.7’sinin (39 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olmadığı
kalanların ise (170 kişi) kadına yönelik şiddete karşı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, İSKEBE, BYT, KYT
boyut puanları katılımcının sınıfı, annesinin eğitim düzeyi, annesinin çalışma durumu ve aile tipi değişkenleri
açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı,
önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ve uygun yaklaşımın her sağlık çalışanı tarafından benimsenmesi gereken bir tutum olduğu önerilmektedir. Bu bağlamda, hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında kadına
yönelik şiddet konusundaki farkındalıklarının arttırılması amacıyla konuya ilişkin eğitimlerin arttırılmalıdır.
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DEZAVANTAJLI BİR GRUP: YOKSUL ADÖLESANLAR
Ayla HENDEKCİ, Güleser ADA
Türkiye

Öz: Gelir adaletsizliğinin en önemli sonucu yoksulluktur ve yoksullar, dezavantajlı gruplardan biri olarak kabul edilmektedir. Bir grubun dezavantajlı olarak kabul edilmesi için yoksul, işsiz, evsiz, ayrımcılığa uğrayan
sosyal bir grup, engelli, bağımlı, kadın ve çocuk olmak gibi çeşitli tanımlamaları yapılır. Yoksulluk en genel
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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devam
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Kongre ve
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Başkanı için gereksinimleri olan kaynaklara yeterli ölçüde sahip olamamasıdır. Adölesan dönemdeki yoksulluk, yetişkin dönem yoksulluğunun belirleyicisi
olarak görülmekte ve gençleri yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaçları olan imkânlardan yoksun
bırakmaktadır. Yoksulluk sonucunda; evsizlik, eğitim ve iş olanaklarında azalma, büyüme ve gelişme bozuklukları, beslenme bozuklukları, travmaya bağlı ölümlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu dönem içindeki
gençler, hızlı bir etkileşim ve değişim süreci yaşamakta olup risklere daha sık maruz kalmaktadırlar. Fakat
yapılan birçok çalışmaya göre yaşanan tüm risklere rağmen ki, bunların içinde yoksulluk en başlarda yer alır,
bu risklerin morbidite ve mortalite açısından önlenebilir olduğunu göstermektedir. Yoksulluk açısından risk
altında olan adölesanlar için katkı sunacak ve farkındalık yaratacak en önemli gruplardan biri halk sağlığı
hemşireleridir. Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilki ile ‘Yoksulluğa Son’ çağrısı
yapılmıştır. Dünya Bankası’na göre geleceği inşa etmemiz için çocuklar ve gençlerin yoksulluğu rutin olarak
ele alınmalı, yoksulluğa düşmeyi engelleyecek yatırımlar bu gruplar üstüne yapmalıdır. İngilizce ve Türkçe
güncel makalelerden yararlanılarak, derleme olarak hazırlanan bu çalışmada, genel olarak yoksulluk ve yoksulluğun nedenleri değerlendirilerek adölesan dönemdeki bireyler üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adölesan, Adölesan Yoksulluğu, Dezavantaj, Yoksulluk
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MEME KANSERİ HASTALARINDA MANEVİ BAKIM
Ayşe ELKOCA, Beliz YEKELER KAHRAMAN
Türkiye

Öz: Meme kanseri dünyada ki bütün kadınlar arasında en sık karşımıza çıkan maling tümör olup, kadınlarda görülen bütün kanser vakalarının yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde tüm kanserlerin
%24.1’ini meme kanserlerinin oluşturduğu belirtilmektedir. Bu tehditin azaltılmasında atılacak adımlardan
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tarama programlarını yaygınlaştırmasıdır. Hastanın gerçekle yüzleşme isteğine ve gereksinmelerine saygı duyulmalıdır. Ancak inkâr hastanın durumunu gerçekçi değerlendirmesini engellerse, ameliyatı (ya da tedaviyi)
reddetmesine ve hastalığın yerleşmesine neden olursa müdahale gerekir. İlginç bir şekilde birçok hasta “seçici
inkâr geliştirir. Yani, tolere edebileceği ölçüde gerçeği kabul edip, tedaviyi reddetmeksizin inkâr davranışı
içine girerek bu yeni duruma adapte olmaya çalışırlar. İnkâr hastalığın her aşamasında zaman zaman karşımıza
çıkabilir. Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında kabul edilen en yaygın yaklaşım holistik yaklaşımdır. Bu
yaklaşıma göre insan; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyokültürel ve manevi boyutları olan bir bütündür ve bu
boyutların her biri diğeri ile karşılıklı olarak ilişkili ve birbirine bağımlıdır. Sağlık bakımındaki bütüncül yaklaşımın benimsenmesiyle manevi bakım kavramının önemi giderek daha belirgin hale gelmektedir. Hemşirelik
literatüründe maneviyat terimi, mana için bir arayış, bir dine bağlılık, enerji ve temel güvenin dengelenmesi
olarak tanımlanır. Manevi gereksinimler; bireyin manevi yoksunluğunu azaltacak, manevi gücünü destekleyecek gereksinimlerdir. Manevi bakım, hemşirenin bireyin manevi gereksinimlerini tanılayarak, uygun girişimlerle karşılaması ve desteklemesi olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde de hemşirelik alanında manevi
bakım konusu henüz çok farkında olunan bir konu değildir ve konu ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle bu
araştırma ülkemizde bu konu hakkında çalışmaları değerlendirmek, hemşire ve ebelerin manevi bakıma ilişkin
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GÖÇMENLERİN EN SIK YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK VE HEMŞİRELİK
HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER
Ayşe ELKOCA, Cansu ATMACA PALAZOĞLU
Türkiye

Öz: Göç, insanların veya topluluklarının yaşadıkları bölgeden başka bölgelere genellikle ekonomik ya da
çevresel sebeplerle taşınması olarak adlandırılır ve insanlık tarihi boyunca var olan bir kavramdır. KüreselleProf. Dr. Mustafa ÜNAL
şen dünyada, bölgeler arası tartışmalar Kongre
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iletişim imkanlarında ki ilerlemelerden dolayı göç oranı giderek artmaktadır. Göç toplumlarda ciddi toplumsal
değişimlere sebep olur. Göçmenler gittikleri ülkelerde genellikle yiyecek, su, elektrik, yakıt ve tıbbi gereksinimler gibi temel haklara erişim, hareket özgürlüğü ve hiçbir yasal hakkı olmadığı için ciddi sağlık problemleri
yaşamakta ve gittikleri yerlerde de ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedirler. Ülkelerin en korktuğu
şey göçmenlerin ülkeye bulaşıcı hastalıklar getirmesidir. Bebeklik ve çocukluk çağında aşıları aksamış olan
göçmen çocuklar suçiçeği, difteri, boğmaca, çocuk felci gibi hastalıklar görülürken, yetişkinlerde ise tüberküloz, kırım-kongo kanamalı ateşi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar yaşlılarda ise kronik hastalıklar karşımıza
çıkmaktadır. Ayrıca göçmenlerde anksiyete, post travmatik stres bozukluğu ve depresyon gibi psikososyal hastalıklarda azımsanmayacak kadar çoktur. Göçmenlerin yoğun olduğu yerlerde çalışan sağlık personeli çeşitli
sıkıntılar yaşamaktadır. Uzun süreli ve çok yoğun çalışma saatleri, dil ve kültür sorunları nedeni ile hastalarla
anlaşamama, şiddet ve bu koşullara özel eğitim almamış olma gibi sorunlar başta olmak üzere personel yetersizliği sebebiyle yapılan geçici görevlendirmelerinde süresi belli olmaması sağlık personelinin ciddi problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Sağlıklı ve iyi bir ortamda çalışan sağlık personeli daha kaliteli ve güvenli
bakım verdiği için çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar en aza indirilmeli ve personele sık aralıklarla
bu konuda eğitimler verilmeli ve psikososyal destek sağlanmalıdır.
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTIMININ GEBELERIN ALGILADIKLARI STRES VE BEDEN İMAJI
ENDIŞESINE ETKISI
Ayşe GÜLDÜR, Kerime Derya BEYDAĞ
Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, doğuma hazırlık sınıfına devam eden ve etmeyen gebelerin algıladıkları stres ve
beden imaji endişesi düzeylerini belirlemek, iki durum arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kesitsel ve yarı- deProf.
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çekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini doğuma hazırlık sınıfına devam eden 68 gebe ile, herhangi bir doğuma hazırlık eğitimi almamış 57 gebe olmak üzere ilk gebeliği olan toplam 125 gebe oluşturmuştur. Veriler,
tanımlayıcı veri toplama formu, geçerlik ve güvenirlik çalışması Atasever ve Sis Çelik tarafından (2016) yapılmış olan Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği-DÖASÖ ve Uçar ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilen
Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik
hesaplamaları, ortalama, standart sapma, t testi, ve kruskal wallist testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki
gebelerin yaş ortalaması 27,84±4,87 (min:18-maks:40), gebelik haftası ortalaması 34,68±3,19; gebelikte aldıkları kilo ortalaması 11,47±4,60 (min:1-maks: 25) ve gebelikleri süresince doktor kontrolüne gitme sayısı
ortalaması 11,20±4,17 olarak bulunmuştur. Gebelerin %96,8’i gebeliğin istendik olduğunu, %65,6’sı gebeliği
süresince herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını, %94,4’ü normal doğum yapmayı istediğini, %65,6’sı gebeliğin başından beri olumlu duygular içinde olduğunu ve %31,2’si karışık duyguları olduğunu belirtmiştir.
Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin DÖASÖ puan ortalaması 21,23±6,58 iken; doğuma hazırlık
sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,03±10,43 olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin,
algıladıkları stresi düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğuma hazırlık sınıfına devam etme
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farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Gebelerin yaş grubu, gebelik haftası, gebelikleri süresince aldıkları kilo
ve gebelik süresince doktor kontrolüne gitme sayıları ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Çalışma sonucunda, doğuma hazırlık eğitiminin gebelerin doğum
öncesi algıladıkları stresi azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Sınıfı, Doğum Öncesi Algılanan Stres, Gebelikte Beden İmajı Endişeleri
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GENÇ YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK BELİRTİLER: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE DAYALI
KARŞILAŞTIRMALAR
Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI

Öz: Ergen ve genç yetişkin bireylerde psikiyatrik tanıya sahip olma ve ilaç kullanma oranlarının son yıllarda
artmış olması ve anksiyete, depresyon, stres gibi psikolojik belirtilerin yaygın olarak gözlenmesi bu belirtilerle
ilişkili olabilecek değişkenlerin araştırılmasını önemli hale getirmektedir. Psikolojik belirtileri yoğun bir şekilde yaşamak genç bireylerin kişisel veProf.
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mesleki işlevselliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden genç
yetişkinlerin psikolojik belirti düzeylerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, sigara ve alkol kullanımı, ruhsal bir
rahatsızlığa sahip olma, ilaç kullanımı gibi çeşitli demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma,
nicel araştırma yaklaşımının ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Veriler
2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversite’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplanmıştır. Katılımcılar
araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 554 katılımcıdan [Kadın= 365 (%65.9),
Erkek=189 (%34.1), Yaş Ort.= 19.74, Yaş aralığı= 18-25] oluşmaktadır. Örneklem grubunda psikiyatrik bozukluğu olanların oranı %12.3, psikiyatrik ilaç kullananların oranı %7.8, psikolojik yardım alanların oranı
%10.1 ve kronik hastalığı olanların oranı ise %8.8’dir. Cinsiyete dayalı yapılan karşılaştırmalar sonucunda
erkeklerin psikolojik belirti puan ortalamaları (Ort.=53.14) kadınların puan ortalamalarından (Ort.= 47.50)
anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (t= -2.043, p<.05). Ayrıca erkeklerin anksiyete (t=-2.122, p<.05), olumsuz
benlik (t=-3.183, p<.01) ve hostilite (t=-3.906, p<.001) puan ortalamaları da kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Sigara (%16.8) ve alkol (%9.6) kullananların psikolojik belirti düzeyleri ve anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite puan ortalamaları sigara ve alkol kullanmayanlardan anlamlı
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(t=2.619, p<.01), kronik hastalığı olanların (t=2.364, p<.05) ve psikolojik yardım alanların (t=2.364, p<.05)
psikolojik belirti puan ortalamaları anlamlı düzeyde daha yüksektir. Psikolojik belirti düzeyiyle akademik başarı arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişi bulunmuştur (r= -.10, p<.05). Sosyo-ekonomik düzeye dayalı
yapılan karşılaştırmalar sonucunda katılımcıların depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F(2, 547)= 3.286, p<.05). Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerin depresyon puan ortalamaları (Ort.=16.66) yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olanlarınkinden (Ort.= 9.94) anlamlı derecede daha
yüksektir. Bu araştırma sonucunda genç yetişkin bireylerin psikolojik belirti düzeyleri ve ilişkili demografik
değişkenlere ilişkin bulgular ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Belirtiler, Cinsiyet, Sigara, Alkol, Sed
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUKLUK DÖNEMİ İHMAL VE İSTİSMAR
YAŞANTILARININ YAŞAM DOYUMUNU YORDAMADAKİ ROLÜ: CİNSİYET VE RUHSAL
PROBLEMLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMALAR
Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI
Türkiye

Öz: Çocukluk döneminde bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarının sağlıklı ve yeterli
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insanlara ve dünyaya ilişkin şemalarımızı önemli ölçüde çocukluk yaşantılarımız oluşturur. Bireyin içinde
yetiştiği ortam ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü bozucu nitelikteyse, kişisel ve sosyal uyumunu bozucu şemalar
geliştirir. Uyumsuz şemalar bireyin dünyayı ve diğerlerini tehdit edici ve tehlikeli bir uyaran olarak algılamasına ve kendisini yetersiz olarak değerlendirmesine yol açar. Çocukluk döneminde travmatik yaşantılara
maruz kalmak yetişkinlik döneminde psikiyatrik belirti ve rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu tür yaşantılar
bireyin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı ruhsal travma yaşantılarının yaşam doyumunu yordamadaki rolünü incelemektir. Ayrıca
bu çalışmada çocukluk dönemi ihmal ve istismar yaşantıları, cinsiyet ve ruhsal problemler gibi değişkenler
açısından da karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımının ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu,
Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalar Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 2018-2019 eğitim öğretim yılında Trabzon Üniversite’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplanmıştır. Katılımcılar
araştırmada gönüllü olarak yer almıştır. Araştırmanın çalışma grubu 439 katılımcıdan [Kadın=339 (%77.2),
Erkek=100 (%22.8), Yaş Ort.= 20.51, Yaş aralığı= 18-25] oluşmaktadır. Çocukluk dönemi ruhsal travma değişkenine ait cinsel istismar, duygusal istismar, fiziksel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal bileşenlerinin
yaşam doyumunu ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda,
Prof.
Kutluk
Kağan
SÜMER
Prof.
Dr.
Gülsen
DEMİR
Dr.
Prof. Dr.
Dr.kurulan
Kutluk
Kağan modelinin
SÜMER anlamlı olduğu
Prof.ve
Dr.yaşam
Gülsen
DEMİR toplam varyansın
TRProf.
UKZO
B lVeysel
esyeaçıkladığı
V .BOZKURT
rBOZKURT
D .forP
Prof.
Dr.
Veysel
regresyon
doyumundaki
%23’ünü
Davetli
Davetli
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı
ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD
Davetli
Konuşmacı
(R= .48, R2=.24, ΔR2=.23) bulunmuştur (F(5, 433)=26.55, p<.001). Katılımcıların çocukluk dönemi istismar
oranları incelendiğinde; %18.9’unun cinsel istismar, %16.6’sının fiziksel istismar, %24.1’inin fiziksel ihmal,
%30.1’inin duygusal istismar, %18.7’sinin duygusal ihmal öyküsünün bulunduğu görülmüştür. Katılımcıların
%53.5’inin ise bir veya daha fazla çocukluk dönemi istismar veya ihmal öyküsüne sahip olduğu görülmüştür.
Çocukluk dönemi istismar/ihmal öyküsü bulunan katılımcıların yaşam doyumları, bu tür bir öyküsü bulunmayan katılımcılara oranla anlamlı derece düşük çıkmıştır (t= 6.028, p<.001). Kadın ve erkeklerin yaşam doyumları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t= 1.290, p>.05). Çocukluk dönemi istismar/ihmal öyküsü
bulunan katılımcıların psikolojik destek alma oranı (X2= 8.10, sd= 1, p<.01), ruhsal rahatsızlığa sahip olma
durumu (X2= 14.81, sd= 1, p<.01) ve psikiyatrik ilaç kullanma oranı (X2= 4.40, sd= 1, p<.05) bu tür yaşantısı
olmayan katılımcılara oranla anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular
çocukluk çağı ruhsal travma yaşantılarının bireyin yaşam doyumu ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu, İstismar, İhmal

560

KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZEL
METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

DOĞUM BEKLENTİLERİ VE DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ayşegül MUSLU, Emre YANIKKEREM
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği’nin Türkçe geçerlik-güvenilirliği çalışmasının yapılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Manisa’da bir hastaneye doğum için gelen, çaProf. Dr. Mustafa ÜNAL
lışmaya katılmayı kabul eden ve araştırma
kriterlerine
uyan 360
gebeden oluşmaktadır. Araştırma 12.04.2016Kongre
ve Oturum
Başkanı
21.11.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu araştırmada kadınların sosyodemografik özelliklerini inceleyen
soru formu, doğuma ilişkin özellikler soru formu, Doğum Deneyimleri ve Beklentileri Ölçeği kullanılmıştır.
Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği’nin geçerlik analizinde dil geçerliliği, yapı geçerliliği için Regresyon analizi ve student t test yapılmış, iç tutarlılık analizinde cronbach alfa katsayısı ve madde korelasyonu
kullanılmıştır. Bulgular: Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçek-2 Cronbach alpha değeri 0,891’dir. Çalışmaya katılan kadınların beklentilerinin %81,7’i karşılanmış, olmasını beklemediği beklentilerinin %32,1’i
karşılanmıştır. DBDÖ’de her bir maddenin beklenti ve deneyimlenme durumlarına göre dağılımına bakıldığunda kadınların karşılanmış beklentinin %99,4’ünü ölçek 2’nin 35. maddesi (Doğum süresince ve doğumda
bebeğim ve ben güvendeydik), karşılanmamış beklentinin %98,3’ünü ölçek 2’nin 22. maddesi (Bir komplikasyon olunca bebeğimin doğumunu yapmak için ameliyat geçirdim), beklenmeyen karşılanmanın %56,1’ini
ölçek 2’nin 24. maddesi (Epizyotomiden önce anestetik ilaç aldım), beklenen karşılanmamanın %93,9’unu
ölçek 2’nin 9. maddesi (Doğum sancısı sürecinde eşim yanımda oldu) oluşturmuştur. DBDÖ-2 (1-36 arasında
maddeler) %47,5’i karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır. DBDÖ-2 (37. madde)
%27,2’si karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır.DBDÖ-2’nin %76,5’i karşılanmış beklenti ve beklenmedik karşılanmayla açıklanmaktadır. Genel memnuniyet (37.madde) ile DBDÖ-2’nin
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
TRProf.
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
birçok maddesi
ile (madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Davetli
11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,
26,
27,
Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
ıca
mş24,
un25,
oKKonuşmacı
iltev
aD28,
Davetli
29, 30, 31, 32, 35) pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç: Doğum beklentileri
ve deneyimleri ölçek-2 Cronbach alpha değeri katsayısının yüksek olduğu görülmektedir. Türkçe’ye uyarlanan
bu ölçek geçerli ve güvenilirdir.
Anahtar Kelimeler: Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği, Geçerlilik-Güvenirlik, Doğum Beklentileri,
Doğum Deneyimleri
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KADIN, GEBELİK VE ŞİDDET
Ayşegül MUSLU, Özlem DEMİREL BOZKURT, Aynur SARUHAN
Türkiye

Öz: Kadınların yaşamındaki riskli dönemlerden biri de gebelik dönemidir. Gebelik süresince uğradığı şiddet
anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyen bir insan hakları ihlalidir. Bu derlemenin amacı, kadına yönelik
şiddetin kadın hayatının en riskli dönemlerinden biri olan gebelik döneminde de devam etmesinin, anne ve
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Başkanı Kadınların eşleri ya da partnerlerinden
gördükleri şiddet türleri fiziksel, psikolojik/duygusal/sözel, cinsel ve ekonomik şiddettir. Gebelikte şiddet sosyo ekonomik, kültürel, biyolojik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Şiddet kadının gebe kalması ile
başlayabilmekte ya da mevcut olan şiddet durumu gebeliğin oluşması ile daha sık yaşanabilmektedir. Dünya
genelinde yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının %0,9 ile %49 arasında değiştiği görülmektedir. Gebelikte şiddette maruz kalma durumu önemli bir kadın sağlığı sorunu olup, gebenin şiddete maruz kalması
anne ya da bebeğin ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden gebelerde şiddetin risk faktörü olarak rutin
taranması önerilmektedir. Gebelik süresince fiziksel ve cinsel şiddetle karşılaşanlarda birinci ve ikinci trimester kanamaları, erken doğum, abortus, ölü doğum oranı artar. Birinci basamak sağlık çalışanları doğum öncesi
ziyaretler yaparak şiddet gören gebe kadınları saptamalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Sağlık personelinin
gebelerin eşleri yada partnerlerine, gebenin aldığı şiddetli darbeler sonucu, plasentanın yerinden erken ayrılması, doğum öncesi kanama, fetusta kırıklar, uterus, akciğer ya da dalakta rüptür, düşük doğum ağırlıklı bebek,
abortus, erken doğum, zihinsel ve fiziksel özürlü bebek doğması ve ya ölü doğum gibi gebelik komplikasyonları gibi olumsuz etkileri olduğu hakkında eğitim vererek kadının karşılaşabileceği bir şiddet durumunun önlenmesi sağlanmalıdır. Bir kadının düzenli olarak sağlık hizmetine erişeceği tek dönemin gebe olduğu zaman
olabilmesinden dolayı hemşireler ve ebeler, gebelerin eş/partner şiddetine maruz kalma durumunu rutin olarak
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ma durumunun önlenmesi için kadınlara eğitim vererek bilgilenmesini sağlamak ve şiddet görme durumunda
hangi kurumlara başvuru yapabileceği hakkında bilgi edinmesini sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Gebelik, Şiddet
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ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL GELİŞİM VE CİNSEL EĞİTİM
HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
Türkiye

Öz: Bireylerin çocukluk döneminden başlayarak duygusal, fiziksel, bilişsel, sosyal ve cinsel gelişim düzeylerini izleyerek, sahip oldukları biyolojik cinsiyet rollerini benimsemelerini, cinsiyet özellikleri ile karşı cinsiyetin
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özelliklerine dair bilgi düzeylerini arttırma
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Başkanıcinsel eğitimi kapsamaktadır (Tuzcuoğlu
ve Tuzcuoğlu, 2004). Çocukluk döneminden itibaren eğitimin tüm kademelerinde verilmesi gereken cinsel
eğitim sağlıklı bir cinsel gelişim dönemi geçirilmesi için gereken tüm bilgilerin kazandırılmasını hedeflemektedir (Güneş, 2016). Cinsel gelişimin hala tabu olarak görüldüğü günümüzde alan yazın tarandığında cinsel
gelişim ve cinsel eğitim ile yapılan az sayıda çalışmaya rastlanırken, örneklemini çocukların gelişim sürecinde
yol gösterici olan çocuk gelişimcilerin oluşturduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, lisansüstü eğitim alan çocuk gelişimcilerinin cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile ilgili bilgi düzeyleri ve bu bilgi
düzeylerini etkileyen bazı değişkenleri değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın evrenini çocuk
gelişimi ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Bu
çalışma, İnönü Üniversitesi çocuk gelişimi alanında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü eğitimine devam eden 25 yüksek lisans, 12 doktora programı öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilere,
cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile alan yazın taranarak hazırlanan 25 soruluk “Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim
ile İlgili Bilgi Düzeyi Değerlendirme Anketi” ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Genel Bilgi Formu”
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri SPSS 22.0 programıyla yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda lisansüstü öğrencilerin genel olarak cinsel gelişim ve cinsel eğitim ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiş fakat lisans döneminde bu konularla ilgili ders alan öğrencilerin bilgi
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Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimci, Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim
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KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ayşegül ULUTAŞ, Burcu COŞANAY, Oğuz EMRE
Türkiye

Öz: Değişen ve gelişen dünyada teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte ve gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Hemen hemen her yaştan insanın hayatında yer alan teknolojinin özellikle
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durumların başarılı bir şekilde üstesinden gelmesini sağlayan ve aynı zamanda bilişsel olmayan tüm özellikler
(Lyusin, 2006) olarak bilinen duygusal zekâ teknolojinin kıskacında yer alan bir unsur olarak durmaktadır.
Aynı zamanda ilgili alan yazın incelendiğinde teknoloji bağımlılığı ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir araştırmanın olmaması alanda bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu araştırmada kız ergenlerin
teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel
tarama modelinde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Malatya
il merkezinde lise eğitimine devam eden kız ergenler oluştururken evren içerisinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 170 kız ergen örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma süresince kız ergenlere “Teknoloji
Bağımlılığı” ve “Rotterdam Duygusal Zekâ” ölçekleri ile kişisel bilgi formundan oluşan veri toplama araçları
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre kız ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâ arasında negatif ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara, ailelere ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Bağımlılığı, Duygusal Zekâ, Kız Ergenler
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KADINLARIN KABUSU: ÜRİNER İNKONTİNANS
Beliz YEKELER KAHRAMAN, Ayşe ELKOCA, Nurhan DEĞİRMENCİ BİNGÖL
Türkiye

Öz: “Her türlü idrar kaçırma” olarak tanımlanan Üriner İnkontinans’ın kadınlarda görülme sıklığı erkeklere
göre daha fazladır. İnkontinansın prevalansı yaşla birlikte artmasına rağmen genç yaşlarda da görülmektedir.
Etkilenen hastalarda bireysel ya da toplumsal olarak sosyal, hijyenik ve fiziksel pek çok soruna yol açabilen,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen
Gebelik, obezite, fekal inkontinans, kabızlık,
Kongrebir
veproblemdir.
Oturum Başkanı
pelvik organ prolapsusu, uzun süreli ağır egzersiz yapılması, hiperglisemi, histerektomi, vajinal doğum ve oral
östrojen kullanımı üriner inkontinansın patogenezinde rol oynayan risk faktörleridir. Devamlı ıslaklık ve irritasyona bağlı rahatsızlık kadınlarda özgüven sorunu, yüksek anksiyete düzeyi, sosyal izolasyon ve depresyona
yatkınlık gibi emosyonel problemlere neden olmaktadır. Seksüel yaşamları, günlük iş ve ev içi aktiviteleri etkilenen hastalar, sosyal ve fiziksel aktivitelerini azaltmakta, sıvı alımlarını kısıtlamaktadırlar. Üriner inkontinansın erken dönemde saptanması ve bu konuda danışmanlık yapılması kadın sağlığının gelişimine önemli katkı
sağlayacaktır. Bu kapsamda inkontinansın gelişmesini önlemek ve bu sorunu yaşayan kadınların tedavisinde
rol almak hemşirelerin temel sorumlulukları arasındadır. Üriner inkontinans tedavisi hastalığın derecesine göre
planlanmakla beraber, semptomları azaltmaya yönelik farmakolojik ve cerrahi olmayan tedavi seçenekleri de
vardır. Tedavi seçenekleri arasında başlangıç tedavisi de denilen içinde hastanın sigarayı bırakması, kilo vermesi, kafein kısıtlaması ve konstipasyonun önlenmesi adımlarından oluşan davranış tedavisi, mesane eğitimi
ve pelvik taban kas egzersizi oldukça önemlidir Bu derleme; üriner inkontinansın patogenezini, risk faktörlerini, tedavi seçeneklerini güncel araştırmalar ışığında açıklamak ve hemşirelerin hastalığın önlenmesi ve
tedavisinde ki rollerini incelemek amacıyla yazılmıştır.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Gülsen
DEMİR
Üriner İnkontinans, Prof.
KadınDr.
Sağlığı,
Kontinans
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

TRProf.
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD

565

KONGRE
KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZELYÖNETİMİ
METİNLER
DAVETLİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR
KONUŞMACILAR

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE EN YAKIN DÜŞMAN: GENETİK YATKINLIK
Beliz YEKELER KAHRAMAN, Meltem ŞAHİN
Türkiye

Öz: Etiyolojik faktörlerin etkisiyle hücrede oluşan, genetik ve moleküler değişikliklerin kontrolsüz bir şekilde
çoğalması sonucu meydana gelen kanser, toplumda sık rastlanılan bir hastalıktır. Gelişmiş toplumlarda ölüm
nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, tıp alanındaki yeniliklere rağmen
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rinden sonra en çok görülen kanser türü serviks, over ve endometrium gibi jinekolojik kanserlerdir. Jinekolojik kanserlerden serviks kanseri birinci, uterus kanseri altıncı, over kanseri ise yedinci sırada yer almaktadır.
Anatomik olarak alt üriner sistem ve genital sistem aynı embriyolojik kökene sahip olduklarından jinekolojik
kanserler alt üriner sistemine ait belirti bulgularda göstermektedir. Jinekolojik kanserlerin kadınları etkileyen
yönü sadece üreme yeteneğinde azalma ya da kayıplara neden olması değil beden imajı, cinsel kimlik ve üreme
yeteneği ile ilgili birey ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesidir. İleri yaşlarda ortaya çıkan
jinekolojik kanserler manevi ve maddi yükünün fazlalığı ile diğer kanser tedavilerinden farklıdır. Jinekolojik
kanserlerde risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık gibi etkenler değiştirilemez iken, değiştirilebilir faktörlerin kontrol altında tutulması ile kanserden korunma mümkün olabilmektedir. Birinci derece
akrabalarda kolon ya da endometrial kanser var ise, jinekolojik kanser görülme riskini arttırmaktadır. Derleme
niteliğinde yapılan bu çalışma jinekolojik kanserlerin türleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili son literatür bilgisini
ve kanserlerin aile ile ilişkisini vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanserler, Aile, Kanser
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GEBELİKTE HAPTOTERAPİ KULLANIMI
Betül Nur ARSLAN, Hülya ÖZBERK, Hande YAĞCAN
Türkiye

Öz: Haptonomi “iletişim kurmak” ve “birlikte hissetmek” anlamına gelmektedir. Haptoterapi ise haptonomonin ilkelerinin teröpatik olarak uygulanmasıdır. Haptoterapi gebelik sırasında kadının doğum korkusunu
azaltmada, maternal-paternal bağlanmayı güçlendirmede, anksiyetenin gebeye ve çocuğa olan etkisini azaltProf. Dr. Mustafa ÜNAL
mada kullanılan saygılı ve güvenli bir dokunma
türüdür.
1950’lerde
Kongre ve
Oturum
BaşkanıFrans Veldman tarafından keşfedilmiştir.
1993’te ise haptoterapi Hollanda’da bir meslek olarak kabul edilmiştir. Çoğu haptoterapist, fizyoterapist olarak
temel bir eğitime sahiptir. Ancak haptoterapi dışında gebelik ve doğum bilgisine de sahip olmaları gerekmektedir. Haptoterapistlerden farklı olarak, “Haptonomik Gebelik Danışmanları” terapötik müdahalelere ihtiyaç
duymayan sağlıklı hamile kadınların haptonomi danışmanlığı için yetkilidirler. Bu danışmanlar ne terapisttir
ne de haptoterapi girişimlerinde bulunabilirler. Haptoterapi eğitimi doğum korkusunu tedavi etmeye yönelik
özel egzersizleri içermektedir. Bu egzersizler, kadının gebelik algısını değiştirmeye ve gebelik ile doğuma
yönelik pozitif tutum geliştirmek için geliştirilmiştir. Haptoterapi gebeliğin 20. ve 36. haftaları arasında, birer
saatlik sekiz seansta öğretilen bir beceri kombinasyonunu içermektedir. Haptoterapinin üç temel basamağı
bulunmaktadır. Bunlar; 1) Gebelerin algıladıkları izlenimlerin farkındalığına tepki vererek açılıp kapanabilme
yeteneklerinin olması, 2) Gebenin karnına dokunarak (haptoterapist ve anne) maternal bağlanmayı sağlama ve
babanın da gebenin karnına dokunması ile fetüsün reaksiyona geçmesiyle paternal bağlanmanın sağlanması, 3)
Doğumun üçüncü evresinde, abdominal gücün itme aşamasında doğru kullanılması ve kontraksiyonlarla etkili
baş etmeyle ilgili beceriler kazanılması ve öğrenilen bu becerilerin kadına daha yetkin ve kontrolün kendisinde olduğunu hissettirerek anksiyetesini kontrol etmesinin sağlanmasıdır. Hemşirelerin/ ebelerin haptoterapi
becerilerini öğrenip gebeler üzerinde uygulamaları, gebelerin doğum korkularıyla başetmelerini sağlamaları,
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Anahtar Kelimeler: Haptotherapy, Pregnancy, Nursing Care
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YAN YATAR POZİSYONUN PRETERM BEBEKLERİN YAŞAM BULGULARI VE BESLENME
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
Burcu AYKANAT GİRGİN
Türkiye

Öz: Amaç: Sırtüstü pozisyon, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılan bir pozisyondur. Ancak
son yıllarda bazı dezavantajları nedeniyle sağlık profesyonelleri preterm bebeklerin beslenmesinde emzirme
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birlikte, preterm bebeklerin beslenmesinde kullanılan bu iki pozisyonun preterm bebeklerin yaşam bulgularına
ve beslenme performansına etkilerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed, CINAHL,
Science Direct ve PsycINFO veri tabanlarında “preterm, premature, feed, position, vital signs, feeding performance” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Sonuç olarak, 86 adet çalışma bulunmuştur. Ancak
elde edilen bu çalışmalar, dahil etme (deneysel, yarı deneysel ve randomize kontrollü araştırmalar ve tam metine erişilebilen) ve hariç tutma (duplikasyon makaleler ve tanımlanamayan makaleler) gibi kriterlerden sonra,
2007-2018 yılları arasında 5 adet çalışma bulunmuştur. Sistematik derleme için PRİZMA kontrol listesinden
yararlanılmıştır. Bulgular: Toplam 5 araştırma makalesi, yan yatar pozisyonun diğer pozisyonlara kıyasla preterm bebeklerin yaşam bulguları ve beslenme performansı üzerine etkisini incelemiştir. Bu çalışmalardan, üç
araştırma makalesinde yan yatar pozisyonun diğer pozisyonlara kıyasla beslenme sırasında fizyolojik stabilizasyonu sağlamada daha etkili olduğu ve bu sayede beslenme performansının olumlu etkilendiği, ancak diğer
iki araştırmada pozisyonlar arasında fizyolojik stabilizasyon ve beslenme performansında istatistiksel bir farklılığın olmadığı bildirilmiştir. Bu iki araştırma makalesinde pozisyonlar arasında incelenen özellikler açısından
anlamlı farklılık olmamakla birlikte yan yatar pozisyonun daha olumlu etkisinin olduğu; bu sonucun örneklem
büyüklüğünün küçük olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Sonuç: Genel olarak, yan yatar pozisyonun
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labilir. Bu bağlamda mevcut derleme çalışmasının, preterm bebekler için beslenme pozisyonu uygulamalarına
ilişkin araştırma alanlarına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Preterm, Beslenme, Beslenme Performansı, Yaşam Bulguları
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BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ OLAN ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR EĞİTİMİNİN
ETKİNLİĞİ
Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
Türkiye

Öz: Amaç: Çalışmanın amacı, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerine veProf. Dr. Mustafa ÜNAL
rilen cinsel yolla bulaşan hastalıklar eğitiminin
belirlemektir.
Kongreetkinliğini
ve Oturum
Başkanı Yöntem: Ön test son test, randomize
kontrol gruplu deneysel tipte planlanan araştırma, bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü eğitimci olan üniversite öğrencilerinde yürütülmüş olup, çalışmaya eğitim grubu 84 ve kontrol grubu 84 olmak üzere 168 üniversite
öğrenci dahil edilmiştir. Eğitim grubuna Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar eğitimi verilmiş olup kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Veriler, “Anket Formu” ve “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bilgi Testi (CYBH
Bilgi Testi)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, Ki-Kare testi, Student T-Test
ve Paired T-Test analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 20.7±1.0 ve
%61.3’ünün cinsiyeti kadındır. Eğitim ve kontrol grubu katılımcılarının %91.7’sinin cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığı ve bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Kontrol grubunun ise eğitim öncesi ve eğitimden sonraki 1.
ve 4. hafta CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Eğitim öncesi
eğitim grubunun CYBH Bilgi Testi puan ortalaması (11,9±10,4) ile kontrol grubunun (12.6±10.7) puan ortalaması arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.645). Eğitim grubunun eğitimden sonraki 1. Hafta (36,0±0,0)
ve 4. Hafta (36,0±0,0) CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları ile kontrol grubunun 1. Hafta (13.1±10.4) ve 4.
hafta (13.2±10.4) CYBH Bilgi Testi puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Sonuç:
Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan üniversite öğrencilerine verilen CYBH eğitiminin, öğrencilerin bilgi
düzeyi arttırmada önemli bir yaklaşım olduğu söylenebilir.
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EV KADINLARINDA VE MANYEZİT MADENİNİN YIKAMA BANDINDA ÇALIŞAN
KADINLARDA STRES VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Burcu KÜÇÜKKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, ev kadınlarında ve manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarda stres ve
yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel özellikteki bu araşProf.
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lışan n=144 kadın, Eskişehir’de bir belediyeye bağlı iki belde evinde kurs alan ve ev kadını olan n=144 kadın
toplamda n=288 kadın üzerinde yürütülmüştür. Veriler anket formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Kısa
Formu-Türkçe Versiyon (WHOQOL-BREF-TR) ve Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği Kısa Formu (DASS21) ile toplanmıştır. Bulgular: Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların %61,1’inin hayattan
memnun olmadığı, %52,8’inin son zamanlarda en çok stresli olduğu bulunurken, ev kadınların %94,4’ünün
hayattan memnun olduğu, %84,0’ının son zamanlarda en çok mutlu olduğu bulunmuştur. Manyezit madeninde çalışan kadınlar ile ev hanımı olan kadınlar arasında DASS-21 Kısa Form alt boyut ve toplam puanları
ile WHOQOL-BREF-TR alt boyut puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan
bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21 Kısa Formu’nun alt boyutları olan depresyon,
anksiyete ve stres arasında ve WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel ile ruhsal boyutları ve
DAS– 21 Kısa Formu toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Ev kadınlarının
WHOQOL-BREF-TR’nin alt boyutları olan bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre boyutları ile DAS– 21
Kısa Formu’nun toplam ve alt boyutları olan depresyon, anksiyete ve stres arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmuştur. Sonuç: Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınların son zamanlarda en çok
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şamasıyla birlikte yaşam kalitesi artmaktadır. Manyezit madeninin yıkama bandında çalışan kadınlarının stres
düzeylerinin yüksek olması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Ev Kadını, Manyezit Madeni, Çalışan Kadın, Stres, Yaşam Kalitesi
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HEM DEZAVANTAJLI HEMDE KADIN OLMAK
Çağla YİĞİTBAŞ
Türkiye

Öz: Literatürde; dezavantajlı grup, dışlanmış grup, savunmasız veya korunmasız grup, marjinal grup, risk grubu veya sınıf altı grup gibi farklı tanımlamalarla yer alan dezavantajlı grup kavramını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 1998 yılında “Belirli özelliklerinden dolayı toplumsal ve ekonomik olarak entegre
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durumun gerçekleşmesinde; kaynakların yokluğu, kaynakların ulaşılmazlığı, toplumsal bakış, devlet politikaları, kurumsal uygulamalar ve sosyal şartlar etkili olabilmektedir. Dezavantajlı grup olma aslında çatı kavram
olup içerinde işsizler, göçmenler, kadınlar, engelliler, mülteciler, göçmenler, eşcinseller, yoksullar ve çocuklar
gibi kesimleri barındırmaktadır. Dezavantajlılığı oluşturan sebepler içerisinde, “cinsiyet” birinci gruba giren
faktörler arasındadır. İkinci grubu oluşturan faktörler ise (örn: dini özellikler, anadil ya da coğrafi köken gibi
özellikler), toplumdan topluma kültürden kültüre değişebilen “göreli” özelliklerdir. Bu grupların toplumsal
hatta ekonomik yaşama katılım oranları, şansları ve hatta uyumları da oldukça düşük düzeydedir. Dezavantajlı
grupta yer alan bireyler toplumun büyük kesiminin ulaşabildiği özerklik, teşvik, sorumluluk, öz saygı, topluluk desteği, sağlık, eğitim, sermaye, bilgi, istihdam gibi kaynaklara ulaşamamakta ya da onların buralarda
kullandıkları araçları kullanamamaktadır. Dezavantajlı gruplar içerisinde kadınların durumu dikkate değerdir.
Bu derlemenin amacı Türkiye de yaşayan ülke vatandaşı kadınlar ile göçmen kadınların dezavantajlılıklarını
kıyaslamaktır. Bu bağlamda; pek çok alanda dezavantajlılık durum ve düzeylerinin farklı olduğu görülmektedir. Örneğin sağlığa erişim açısından bakıldığında göçmen kadınların bu haktan yararlanma durumları oldukça
yüksek düzeyde olmasına rağmen aynı durum ülkede yaşayan kadınlar için benzer değildir. Yine işgücüne katılım açısından bakıldığında, ülkedeki kadınların durumunun göçmen dezavantajlı kadınlarınkinden çok daha
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlıların ağız bakım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir Yöntem: Araştırma Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk HuzuProf.
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Başkanı yapılması planlanmakta olup gerekli
izinler İl Müdürlüğünden alınmıştır. Araştırma ile ilgili veriler 21.12.2018 – 22.02.2019 tarihleri arasında
toplanmıştır. Araştırma verileri toplanılmadan önce tüm Barthalin günlük yaşam indeksi kullanılarak 62 ve
üstünde puan alıp, çalışmaya katılmayı kabul edilen yaşlılar dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında ise tarafımızca literatür bilgilerinin taranması sonucu oluşturulan bireylerin sosyo demografik özellikleri, ağız sağlığı
hijyen alışkanlıkları, ağız sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri ile Yaşlılıkta Ağız Sağlığı Değerlendirme İndexi
(Gohaı) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri
tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde ve standart sapma verilerin analizinde ki kare, wilcoxun Anova ve Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmanın evreni 271 kişi olup, örneklemi ise barthelin indeksinden 62 puan ve üstü alan, 64 kişi
dahil edilmiş, fakat çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 72.50 ± 8,11 olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılanların %31,5’i kadın, %68,5’i ise erkek, %64,8’i ortaöğretim mezunu, %64,8’inin geliri asgari ücretin altı, %85,2’si kronik hastalığa sahip, %33,3’ünün diş fırçası kullanmadığı, %37’sinin ise dişlerini
hiç fırçalamadığı, %92,6’sının diş ipi kullanmadığı, %40,7’sinin ağzında diş olmadığı, %64,8’inin protez diş
kullandığı, %77,8’inin dilini fırçalamadığı, %24,1’inin ise diş hijyeni hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlenProf.
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fırçalama ve diş hijyeni hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Kötü ağız hijyeni sonucu ile başta
kronik hastalıklar olmak üzere genel sağlığın bozulacağı düşünülerek, düzenli aralıklar ile herhangi bir sorun
olmasa dahi diş hekimi takibinin yapılması, ağız sağlığı ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağız, Huzurevi, Sağlık, Yaşlılık
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İLK VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ SOSYODEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan SARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Geçmişi 1538 kadar uzanan akran zorbalığı, günümüzde dahi özellikle genç nüfuslu ülkeler için ciddi
sorun teşkil etmektedir. Gerek psikolojik açıdan etkilediğinden dolayı, kişilerde bıraktığı derin izler yaşam
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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kaynaklanmaktadır. Zorbalığa maruz kalan kurbanda, zorbanın kendisinde olduğu gibi başta depresyon olmak
üzere psikolojik problemler, intihar etme fikri, anne baba iletişiminde bozulmalar, akademik performansta
düşmeler, sosyal çevreye uyumda problemler, okuldan kaçma ve gitmek istememe gibi problemler görülmektedir. Kendisi zorbalık yapan bireylerde ise gelecek ile ilgili suça sürüklenme, bağımlılık yapıcı maddelerin
kullanımı ve asosyal kişiliklerin oluşumu meydana gelmektedir. Akran zorbalığına neden olan değişkenleri
değerlendirmek amacıyla planladığımız çalışmamızın evrenini Trabzon ili Tonya ilçesinde bulunan en kalabalık öğrenci popülasyonuna sahip ilk ve ortaokul olan Feride Ahmet Şener Ortaokulu ve Şehit Ayhan Güner
İlkokulu’nda eğitim gören 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri olan toplam 185 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise gönüllü olarak çalışmaya katılan ve ailesi tarafından izin verilen öğrenciler tarafından oluşturulması planlanmaktadır. Araştırma için veriler toplanırken cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim düzeyi, mesleği,
aile tipi ve kardeş sayısı gibi sosyodemografik özellikleri içeren kişisel değerlendirme formu ile Akran Zorbalığı Ölçeği Çocuk Formu kullanılması planlanmaktadır. Araştırmanın istatistiksel verilerin değerlendirilmesinde KTÜ yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup
verilerin değerlendirilmesinde niteliksel veriler için sayı ve yüzde, ölçümsel veriler için ortalama ve standart
sapma, Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogrov-Smirnov testi, parametrik koşullara uygunluğa göre 2’li
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analizlerinden yararlanılacaktır. Çalışmamız devam etmek olup verilerin toplanılması aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler: Akran, Kurban, Zorba
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YAŞLILARDA KURU GÖZ SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HUZUREVİ ÖRNEĞİ
Canan SARI, Leyla ADIGÜZEL, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlıların kuru göz sıklığının değerlendirilmesidir
Yöntem: Araştırma Trabzon ili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Köşk Huzurevi ve
Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılması planlanmakta olup gerekli izinler İl
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Araştırma verileri toplanılmadan önce gönüllülük esas alınmış ve mini mental test uygulanmıştır. Testten 2430 puan arasında alan bireyler çalışmaya dahil edilmiş, 23 puan ve altı alanlar ile çalışmaya katılmayı kabul
etmeyenler çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında tarafımızca literatür bilgilerinin
taranması sonucu oluşturulan “Katılımcının sosyodemografik özellikleri ve Göz ile İlgili Özellikleri Belirleyici Form” ve “McMonnies Kuru Göz Ölçek Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise KTÜ
yüksek lisans / Doktora öğrencileri tarafından kullanılan SPSS 22 paket programı kullanılacak olup verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde ve standart sapma verilerin analizinde ki kare, wilcoxun Anova ve
Kruskal Walls analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın evreni 271 kişi olup, örneklemi ise barthelin
indeksinden 24 puan ve üstü alan, 60 kişi dahil edilmiş, fakat çalışmaya katılmayı kabul eden 54 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının 72.50 ± 8,11 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %31,5’i kadın, %68,5’i ise erkek, %64,8’i
ortaöğretim mezunu, %64,8’inin geliri asgari ücretin altı, %92,6’si kronik hastalığa sahip ve düzenli olarak
ilaç kullandığı, en sık görülen kronik hastalığın ise %16 ile diyabet olduğu belirlenmiştir. Sigara kullanımı,
kronik hastalık ve pasif içicilik ile kuru göz sendromu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p<0.05). Sonuç: Kuru göz sendromu yaşam kalitesini düşüren fakat, kullanılan tedaviler ile yaşam kalitesiProf.
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sağlanması yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir etkendir. Anahtar kelimeler: Kuru göz, Yaşlı, Huzurevi
Anahtar Kelimeler: Kuru göz, Yaşlı, Huzurevi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİDE KARAR VERME BECERİLERİNİN BAZI AİLESEL
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Cansu TOSUN, Fatma ALTUN
Türkiye

Öz: Karar verme, var olan ihtiyacın karşılanması için en uygun görülen seçeneğe yönelme davranışıdır (Güçray, 2001). Hayatın her alanında önemli olan bilinçli karar verme süreci, romantik ilişkilerde de ilişkinin seyri
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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üniversite öğrencilerinin ilişkide karar verme
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becerilerini bazı ailesel ve ilişki bazlı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini farklı
bölümlerin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören 427 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu ve İlişkide Karar Verme Ölçeği (Tosun, Yazıcı ve Altun, 2017) ile elde edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistik teknikleri, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal
Wallis teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ilk olarak bireylerin ilişkide karar verme becerilerinin
cinsiyete (t=.24, p>.05), eğitim düzeyine (t=-.58, p>.05) ve ilişki türüne (t=-1.84, p>.05) göre değişmediği
gözlenirken; şu an bir ilişkiye sahip olanların (t=6.59, p<.01) ve hayatlarının herhangi bir döneminde ilişki
deneyimi (t=3.46, p<.01) olanların olmayanlara göre daha yüksek puanlar aldığı ve farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ailesel faktörler göz önüne alındığında ise ilk çocukların ilişkide karar verme
puanlarının diğerlerinden anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlenirken (F(3,415)=3.40, p<.05); puanların
kardeş sayısına (H=4.61, sd=4, p>.05), anne (F(3,421)=1.86, p>.05) ve baba (F(3,420)=.27, p>.05) eğitim
düzeyine, algılanan ebeveynlik tutumlarına [anne (F(3,417)=.53, p>.05), baba (F(3,418)=1.38, p>.05)], gelire
(F(2,420)=.56, p>.05) ve aile içi şiddet geçmişine (t=1.60, p>.05) bağlı olarak farklılaşmadığı gözlenmiştir.
Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve sonuçlara dayalı olarak öneriler getirilmiştir.
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GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KULLANDIKLARI
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Dilek KONUK ŞENER, Aysel KARACA
Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanımının tüm dünyada giderek arttığını, tıbbi, ekonomik ve sosyal yönden önem kazandığını göstermektedir.
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ma sıklığının %13-83 arasında değiştiği bildirilmektedir. Araştırma, gelişimsel yetersizliği olan çocukların
ebeveynlerinin kullandıkları geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bu uygulamaları kullanma sıklığı ve
kullanmayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel ve ilişkisel türde
tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini gelişimsel yetersizliği olup Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim
Merkezlerinde öğrenim gören 390 öğrencinin ebeveyni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri «Kişisel Bilgi
Formu» ve «Ebeveynlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kullanımını Değerlendirme Formu»
ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada ebeveynlerin %77,2’sinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından en az birisini kullandığı ve en yüksek oranda kullanan grubun otizm spektrum bozukluğu (%88,5) ve
serebral palsy (%100) olduğu belirlenmiştir. En sık kullanılan uygulamaların özel diyet ve multivitaminlerden
oluşan biyolojik temelli terapiler, masaj ve egzersizin yapıldığı manipülatif ve vücut temelli uygulamalar ile
dua okutma, muska taşıma ve hocaya gitme gibi zihin-beden müdahaleleri olduğu bulunmuştur. Ayrıca homeopati/ akupunktur/ayurveda gibi alternatif tıbbi yöntemler ve reiki/tai/chi/yoga/kinezyoloji/ neurofeedback
egzersizleri gibi enerji terapi yöntemlerinin hiç kullanılmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonuçları
gelişimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını oldukça
sık kullandığını göstermektedir. Bu doğrultuda, sağlık profesyonellerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uyguProf.
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olmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Sağlığı, Ebeveyn, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Gelişimsel Yetersizlik, Hemşirelik

576

KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZEL
METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

ÜLKEMİZDEKİ SEZARYEN ORANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dilek ÖZTAŞ, Mesut AKYOL, Salih MOLLAHALİLOĞLU, Serdar DENİZ, Ayşegül KOÇ,
Raziye DESTİCİOĞLU
Türkiye

Öz: Sağlık hizmetlerinde kalite sisteminin ana unsurlarından biri olan “Sağlıkta Kalite Standartları” hem hastanelerde oluşturduğu katma değer hem de hasta ve çalışan güvenliği boyutuyla sağladığı faydalar itibariyle
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Başkanı kapsamında takip edilen kalite indikatörleri; Sezaryen Oranı, Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı, Sezaryen Sonrası
Derin Ven Trombozu Profilaksisinin Uygulanma Oranı, Enstürümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma
Oranı, Enstürümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı ve Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı’dır. Doğum fizyolojik bir olaydır, çoğunlukla normal yolla gerçekleşebilir. Sezaryen ancak “Tıbbi
Endikasyon”un varlığında yapılır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılından itibaren ülke genelinde kamu,
üniversite ve özel sağlık kuruluşlarındaki tüm doğumlara ait veriler izlenmektedir. Sezaryen oranı, sezaryen
ile yapılan doğumların izlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. Sezaryen oranı indikatörünün çıkış
noktası, hasta güvenliği ve hasta odaklılıktır. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen oranlarının %10-15’ten fazla
olmasının uygun olmadığı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sezaryenin optimal oranı tartışılmaya devam
edilse de, gelişmiş ülkelerde yüksek sezaryen oranlarının maternal riskleri arttırabileceği, ileriki gebelikler için
olumsuz etkileri olduğu ve sağlık hizmetleri açısından da ek maliyetlere neden olduğu konusundaki düşüncelerden dolayı bu oranı azaltmak amaçlanmaktadır. Ülkemizde, primer sezaryenin tüm doğumlar içindeki payı
2017’de 25,7’dir. 2011 yılından itibaren, sürece baktığımızda devlet ve üniversitede primer sezaryen oranları
azalırken, özelde artmaktadır. Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından itibaren hastane doğumlarını artırmak, sezaryen
oranlarını düşürmek ve anne sağlığını korumak amacıyla ülke genelinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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Anahtar Kelimeler: Sezaryen Oranı, Kalite İndikatörleri, Üreme Sağlığı
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TÜRK TOPLUMUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ VE TOPLUMDAKİ FARKLI
YANSIMALARI
Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
Türkiye

Öz: Emekçi Kadınlar Günü olarak da adlandırılanve her yıl 8 Martta kutlanan Dünya Kadınlar Günü uluslararası düzeyde bir program olup kadın ve kadın haklarının çeşitli şekillerde dile getirilmesi açısından öne
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dahilinde bir yansıtılışıdır. Kadın olmanın önemi çeşitli etkinlikler ve eylemlerle eğitim ve iş hayatında kadın-erkek eşitliği, kadına şiddet konuları üzerinden bahsi yapılarak konu tartışmaya hemen her zaman açık
bir şekilde işlenmektedir. Bu çalışma Türk Toplumunun Dünya Kadınlar Gününe bakış açısını ve toplumdaki
farklı yansımalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde çeşitli meydan ve mekanlarda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Eylemlere katılan kadın nüfusu ağırlıklı olmakla birlikte son zamanlarda
hazırlanan söylemler ve yazılar “Kadın” ve “Kadın Hakları” kavramlarını ötekileştirip amacından saptırılarak
toplum önünde kadın algısının basitleştirilmesine yol açmaktadır. Çalışmada dökümantasyon tekniği kullanılarak konu ile ilgili yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir. Konuyla ilgili
literatürde derin ve detaylı çalışmalar mevcut değildir ve sınırlı sayıda veriye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında
konuyla ilgili yapılan genel değerlendirmelerde Dünya Kadınlar Gününün, kadın haklarını korumaya yönelik
yapılan etkinlik ve eylemlerin ötesinde daha çok cinsiyetçiliğin ön plana çıkarıldığı eylemlere yöneldiği görülmektedir. Aynı zamanda Türk toplumundaki kültürel ve ahlaki değerlerden uzak bir şekilde gözler önüne
serildiği ve etik değerleri yansıtmadığı söylenebilir. Toplumda kadına verilen değerin inanç ve annelik kavramı
yanı sıra insan olma vasfının gerekliliği olarak da işlenmesi ve farklı algılamaların ötesinde irdelenmesi elzem
görünmektedir. Bu güne özel oluşturulmaya çalışılan farklı söylem ve algıların toplumda aslında var olan ve
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çıkışı ve tarihi konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu düşünülerek konuyla ilgili olarak kadın ve toplumdaki
öneminin inançsal, tarihsel, sosyal, kültürel vb. pek çok boyut ele alınarak toplumsal hatırlatmaların yapılması, kültürel değerlerimiz de göz önüne alınarak kamu spotları, sosyal medya, yurtiçi etkinliklerle konunun
kadınları ötekileştirmeden değerlendirilmesi ve bu tür etkinliklerin Sağlık bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. pek çok ilgili bakanlık, STK’lar, yerel yönetimler ve üniversiteler öncülüğünde planlanması ve düzenlenmesi kadının toplumda ki öneminin ve kadın öğesinin doğru
algılanması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart
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ÇOCUKLUKTAN YAŞLILIĞA MUTLULUK KORKUSU
Ebru ŞAHİN
Türkiye

Öz: Mutluluk çoğunlukla insanın içinde bulunan bir tatmin duygusu ya da durumu olarak tanımlanmakta, yaşam kalitesi ve öznel iyi oluşla aynı anlamda kullanılabilmektedir. Her insan kültür, yaş, eğitim farketmeksizin
mutlu olmak ister ve süreklilik arzeden bir mutluluğa erişmek için çabalamaktadır. TUİK 2017 verilerine göre,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
bireylerin en büyük mutluluk kaynağınınKongre
%68 ileve
sağlıklı
olmaBaşkanı
olduğu ifade edilirken, bunu sevgi, başarı, para
Oturum
ve iş takip etmektedir. Evli kadınların evli erkeklere göre, yaşlıların gençlere göre, herhangi bir okul bitirmeyenlerin üniversite mezunlarına göre daha mutlu olduğu, kendilerini en çok ailelerinin, ardından çocukların
ve eşin mutlu ettiği belirlenmiştir. Aşırı mutluluğun kötü sonuçlar doğurması inancı, çok neşeli olmanın ya
da mutluluğun ardından istenmeyen olumsuz şeylerle karşılaşma olasılığının yüksek olduğu düşüncesi mutlu
olmaktan kaçınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle mutluluktan hoşlanmama durumu bile söz konusudur. Mutluluk korkusu, mutluluğun gelecekteki kötü olayların işareti olabileceği inancına sahip olmayı temsil etmektedir. Kültürler arası farklılık mutluluğa bakış açısını değiştirebilmektedir. Doğu kültürlerinde daha yaygın
olduğuna ilişkin görüşler bulunmaktadır. Mutluluk korkusuna yol açan faktörler arasında; çocuğun eğlendiği
ya da olumlu bir duygu içerisinde olduğunda, tehdit veya cezayla karşılaşmasının, mutsuz bir aileye sahip olmasının, ebeveynlerden birinin hasta olduğu bir ortamda eğlenen çocuğun kendini suçlu hissetmesinin neden
olabileceği gibi faktörler sayılabilmektedir. Nazar değme gibi bazı kültürel inançlar da mutluluktan korkmanın
altında yatan nedenler arasındadır. Mutluluktan korkmanın dışında bu mutluluğu gösterme ve ifade etmeye
konusunda bireylerin çekingenlik gösterebilmektedir. Özellikle gebelerin, gebelik ve doğum sonrası süreçlerde herhangi bir sorun yaşamaması için gebeliğe karşı mutluluklarını kontrol etme çabası dikkat çekmektedir.
Mutluluk korkusu ile yaşam doyumu arasında negatif ilişki olduğu bilinmektedir. “Çok gülme sonra ağlarsın”
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olarak mutluluk korkusu nedenlerinin ortaya çıkarılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi ileri yaşlarda yaşam
kalitesinin artırılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Mutluluk Korkusu, Kültür
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Ebru ŞAHİN, Gizem ŞENKAL
Türkiye

Öz: Giriş: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutum ve davranışlarının
belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini; bir üniversitenin hemşirelik bölümü
öğrencileri oluşturmuştur (N=446). Örneklem seçimine gidilmemiş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 357
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Mustafa ÜNAL
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öğrenci ile araştırma sonlandırılmış ve evrenin
ulaşılmıştır.
Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu”
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ve “Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” (FŞTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için, kurum
izni, etik kurul izni ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik, ortalama, standart
sapma, Kruskall Wallis, Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %73.9’unun kadın,
% 26.1’inin erkek ve yaş ortalamalarının 20.49±1.50 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunun annelerinin
(%72.5) ve babalarının (% 54.1) ilköğretim mezunu olduğu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %47.1’i daha
önce, % 30.8’i ise şuanda romantik bir ilişkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrenciler arasında en yaygın flört
şiddeti davranışının hem uygulama hem de maruz kalma açısından kıskanma (%12.9, %9.2) ve bağırma (%
8.4, %7.8) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin FŞTÖ toplam puan ortalamaları 127.52±17.46, alt boyutların
puan ortalamalarının ise; erkeğin uyguladığı psikolojik şiddet tutumu puan ortalamasının 41.85±5.99, erkeğin
uyguladığı fiziksel şiddet tutumu puan ortalamasının 30.32±5.25, kadının uyguladığı psikolojik şiddet tutumu puan ortalamasının 25.78±7.21 olduğu ve kadının uyguladığı fiziksel şiddet tutumu puan ortalamasının
29.57±5.68 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile FŞTÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak, her iki cinsiyet için de flört şiddetine yatkınlık,
psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kişiler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurması açısından önemli
bir konudur. Şiddete yatkın risk gruplarının belirlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılmasında hemşireler
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Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Şiddet, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum, Davranış
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PRETERM BEBEKLERE VERİLEN ANNE SÜTÜ/FORMÜL SÜT ISININ BEBEKLERİN YAŞAM
BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
Eda AKTAŞ
Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç: Oldukça hassas ve kırılgan olan preterm bebeklerin yaşam bulguları süt ısısından etkilenebilmektedir. Preterm bebeklere verilen sütün uygun ısıda olması yaşam bulgularının stabil olmasını,
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
gastrointestinal sistem fonksiyonlarınınKongre
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sürecinin hızlanmasını dolayısı ile bebeklerin
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hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlamaktadır. Araştırma, Dünya’da ve ülkemizde preterm bebeklere
verilen anne sütü/formül süt ısısının bebeklerin yaşam bulguları üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmaların
incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: 1960-2018 yılları arasında gerçekleştirilen, preterm bebeklere verilen farklı ısılardaki sütün bebeklerin yaşam bulguları üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalar
Pubmed, Science Direct ve YÖK tezleri veri tabanlarında “breast milk temperature, formula temperature,
vital signs, body temperature, preterm infants” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Araştırmanın evrenini 110
çalışma oluşturmuştur. Elde edilen çalışmalar dahil etme (araştırma makalesi ve tam metnine erişilebilen) ve
hariç tutma (düplikasyon makaleler ve tanımlanamayan makaleler) kriterleri ile Prizma kontrol listesine uygun
bulunuşluk açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 5 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. BULGULAR: İncelenen çalışmaların üçünde süt ısısının bebeklerin yaşam bulgularından yalnızca
vücut ısısı üzerine etkisi değerlendirilirken, iki tanesinde vücut ısısı, kalp tepe atımı, oksijen saturasyonu ve
solunum sayısı üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir. Dört çalışmada farklı ısılardaki sütün bebeklerin vücut
ısısında değişim yarattığı saptanırken bir çalışmada ise fark saptanmamıştır. Vücut ısısı dışında diğer yaşam
bulgularının da değerlendirildiği bir çalışmada farklı ısılardaki sütün solunum sayısı dışında tüm yaşam bulgularını etkilediği görülürken diğer çalışmada anlamlı fark saptanmamıştır. Taştırma ve Sonuç: İncelenen çalışProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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ısısından da etkilendikleri, 37 ˚C’deki sütün bebeklerin yaşam bulgularını olumlu yönde etkilendiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süt Isısı, Preterm Bebek, Yaşam Bulguları
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HEMŞİRELIK LISANS ÖĞRENCILERINDE ABUR CUBUR TÜKETIMI ILE FIZIK AKTIVITE
DÜZEYININ HIPERTANSIYON VE VÜCUT KOMPOZISYONU ILE ILIŞKISI: KESITSEL
ÇALIŞMA
Emine ÖNCÜ, Sümbüle K. VAYISOĞLU, Ezgi ÖNEN, Yasemin GÜVEN, Merve ATEŞ, Kübra ANAR,
Semra Nur KALEM
Türkiye
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ratabilmekte; bel/ boy oranı, bel çevresi, bel/ kalça oranı kronik hastalıklar için kardiometabolik risk göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. Abur cubur tüketimiyle (AbC) ilişkili az sayıda çalışma bulunması nedeniyle
toplumda farkındalık yaratabilecek öğrenci hemşirelere dönük yapılan çalışmada, AbC, fizik aktivite ve vücut
kompozisyonu özellikleri değerlendirilmiştir. Bir üniversitede 350 hemşirelik fakültesi öğrencisinin katılımıyla 01.11.2018- 20.03.2019 tarihlerinde yürütülen kesitsel çalışmanın verileri tanıtıcı özellikler ve Uluslararası
Fizik Aktivite Anketi ile “şekerli, tuzlu, fast food yiyecekler, gazlı içecekler ”den oluşan AbC grubu yiyeceklerin tüketim sıklıkları ile miktarlarının çarpılmasıyla elde edilen AbC indeks puanlarının değerlendirilmesiyle
elde edilmiş, istatistik paket programı ile ANOVA, Ki-kare, T test kullanılarak çözümlenmiştir. Etik onay ve
kurum izni alınmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.68± 2.00 yıldır , %58.6’sı kadındır, %18.3’ü fazla kilolu,
%4.7’si obezdir. Kadınlarda orta ve yüksek şiddette aktivite yapanlar (%49.3), erkeklerden fazladır (%40.3)
(p<0.01). Bel çevresi %19.4’ünde, bel/ kalça oranı %9.4’ünde, bel boy oranı %22’sinde kardiyometabolik
yönden risk oluşturmaktadır. AbC erkeklerde daha yüksektir, hipertansiyonla ilişkisizdir. Tuzlu, şekerli, fast
food yiyecek tüketimi yönünden cinsiyetlere göre farklılık yokken, gazlı içecek tüketimi erkeklerde yüksektir.
Sigara kullanan erkeklerde AbC ve şekerli yiyecek tüketimi ile gazlı içecek tüketimi içmeyenlere göre yüksektir. Erkeklerden BKI 18.5’in altında olanlarda, yetersiz meyve tüketenlerde AbC ve gazlı içecek tüketimi daha
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olarak hemşirelik öğrencileri arasında AbC düşük düzeyde olsa da özellikle erkeklerde risk oluşturmaktadır.
Öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması ile ilgili temel korunma önlemlerinin alınması önerilir.
Anahtar Kelimeler: Abur Cubur Tüketimi, Fizik Aktivite, Hipertansiyon, Vücut Kompozisyonu, Hemşirelik
Öğrencileri
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra KARABACAK, Gülay MANAV
Türkiye

Öz: Bireyin sağlık davranışları sağlık durumu etkilerken, sağlık davranışların gelişiminde inançlar, tutumlar
ve algılar da rol almaktadır. Ergenlerin sağlık algıları ve sağlıklı yaşam davranışları değerlendirilerek iyilik
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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davranışları
kazandırmak
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görülmelidir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma ortaokul öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gazi Mağusa ilçesinde bulunan tüm
ortaokullarında okuyan 346 öğrencide tabakalı ve basit rastgele örneklem seçim yöntemiyle yapılmıştır. Veri
toplama aracı olarak Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu, Sağlık Algısı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin sağlık algısı ölçeğinden ortalama
52.96±7.73 puan aldıkları görülmüştür. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin sağlık algısının orta düzeye olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinden ortalama 130.42±20.71 puan almışlardır. Araştırma kapsamına alınan orta okul öğrencilerinin sağlık algısı ölçeği genelinden aldıkları puanlar
ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyonlar olduğu saptanmıştır. Buda Sağlık
algısının, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını doğrudan etkilediği anlama gelmektedir. Sonuç olarak orta okul
öğrencilerinin sağlık algılarının artırılması, sağlıklı yaşam davranışlarını olumlu yönde etkilediği için sağlık
algılarını yükseltmeye ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yönelik gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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ATRAVMATİK BAKIM UYGULAMASININ ÇOCUK GÖZÜNDEN YANSIMASI; BİR SENARYO
KURGUSU
Esra SAYAR, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
Türkiye

Öz: Aile çocuk için doğduğu andan itibaren kendisini içinde bulduğu yerdir. Ailenin onu yetiştirdiği tarzda hayata bakan ve ailedeki her şeyden fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkilenen varlıklardır. Hastaneye yatmak
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birisidir.Başkanı
Çocuk hastanede kalmaya başladığında ailedeki
Kongre
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Kongre
ve Oturum
Oturum
Başkanı
rollerde de değişmeler olduğundan çocuk ve aile için hastane ortamı anksiyete oluşturan bir yerdir. Çocuk
hastaneye kalmaya başladığında çevresindeki yabancı insanlar, hastalığın nasıl seyredeceği, ilk defa gördüğü
farklı aletlerin ona ne yapacağı konusunda ve bakım veren kişinin değişmesi gibi sebeplerden dolayı anksiyete
yaşamaktadırlar. Çocuğun hastaneye başvuru ve yatırılması sırasında/sürecinde yapılan işlemler acılı, ağrılı,
korku verici ve travmatik olabilir. Çocukların yaşayabilecekleri travma ve olumsuz duyguları en aza indirmek
için atravmatik bakım modeli geliştirilmiştir. Atravmatik bakımın amacı fiziksel ve psikolojik sıkıntıları en az
seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Atravmatik bakım uygulamaları arasında, hastane ortamının çocuğa göre
düzenlenmesi, oyun alanı, evden getirdiği oyuncağa izin verilmesi, duvarlarda posterler, afişler, videoların
bulunması, çocuğun işlemler sırasında ağrısını ve anksiyetesini azaltmak için terapötik oyun, müzik terapisi,
oyun terapisi, aromaterapi, hipnoz, egzersiz, masaj, uğraş terapisi gibi yöntemler sayılabilir. Atravmatik bakım
uygulamalarının hastaneye yatışın yarattığı korku ve endişeyi azalttığı, ağrılı girişimlerin kabul oranını arttırdığı, çocuğun ağrıya olan toleransını artırdığı, ailenin kaygı ve anksiyete düzeylerini azalttığı bildirilmiştir. Bu
çalışmada atravmatik bakım alan bir çocuğun hastanede yatma süreci ve taburculuğu ile ilgili senaryo kurgusu
anlatılmıştır.
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TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ EŞLİĞİNDE DEKÜBİT BAKIMINA YÖNELİK
GİRİŞİMLERİN VİTAL BULGULAR VE AĞRI ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Palyatif servisinde yatan hastalara dekübit pansumanı sırasında tercih ettikleri tamamlayıcı tedavi yöntemi girişimi doğrultusunda verilen bakımın vital bulgular ve ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
amacıyla çalışma planlanmıştır. Gereç ve
Yöntemler:
Ön testBaşkanı
son test kontrol gruplu çalışmanın örneklemini
Kongre
ve Oturum
bir devlet hastanesinin palyatif sevisinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; araştırmacı
tarafından oluşturulan Hasta Tanıtım Formu, Girişim Öncesi ve Sonrası Yaşam Bulguları Kayıt Formu, Görsel
Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ki kare ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların gruplara göre yaş ortalaması deney grubu 77.26±6.48, kontrol
grubunun ise 75.06±8.03 olduğu tespitedildi. Deney grubunda yer alan hastaların sırt+sakrum+topuk (%33.3)
bölgelerinde dekübit yarası bulunmaktaydı. Deney grubundaki hastalar dua+lavanta (%60.0), müzik+lavanta
(%40.0) tercih etmişlerdir. Anketimizde masaj yöntemi bulunmasına rağmen tercih eden olmamıştır. Deney
grubundaki hastaların işlem sonrası Sistolik kan basıncı (SKB), Diyastolik kan basıncı (DKB), nabız ve solunum sayısı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur. Kontrol grubunun pansuman öncesi 7.00±.92 olan
ağrı puan ortalamaları, pansuman sonrası 8.40±1.05’e yükseldiği gözlenmiştir. Sonuç: Hastalara uygulanan
tamamlayıcı tedavi sonrası tansiyon, nabız değerinde düşme, solunum sayısında ve vücut ısısında değişme
olmadığı tespit edildi. Palyatif servislerine tamamlayıcı tedavilerin kullanılması için hizmet içi eğitimlerin yapılması ve sürekliliğinin sağlanması. Tamamlayıcı tedaviler kullanılarak yeni araştırmaların daha uzun süreli
başka kliniklerde yapılması önerilebilir.
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HEMŞİRELERİN YAŞLILIK VE YAŞLI BAKIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE TUTUMLARI
Ezgi DEMİRTÜRK SELÇUK, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma hemşirelerin yaşlılık ve yaşlı bakımına ilişkin görüşleri ve tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir devlet hastanesinde çalışan
hemşireler ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 196 hemşire oluşturmuşProf.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
tur. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin
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bilgi toplama formu ve Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS (Statistical
Package for Social Science for Windows) paket programı 23.0 sürümü ile yapılmıştır. Veriler sürekli sayısal
değişkenler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenler ise sayı (n) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi uygulandı. Bulgular: Araştırmaya katılan
hemşirelerinin %54.6’sının 36-54 yaş aralığında, %73.5’inin kadın ve %70.4’ünün evli olduğu belirlendi.
Hemşirelerin %49.5’i lisans ve lisansüstü mezunu olup, %48.5’inin çalışma yılının 2ay-11yıl olduğu saptandı.
Hemşirelerin yaşlıların evliliklerini uygun bulma durumu sorulduğunda %61.7’si evet, %38.3’ü hayır cevabını
vermiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %45.4 ü daha fazla ücret karşılığında yaşlı hastalarla çalışmayı kabul ettiklerini belirtmişleridir. Hemşirelerin %77.6’sı yaşlı hastalarına refakatçi olmadan hizmet verdiklerini,
%56,1’i sevislerinde yaşlı bakım için yeterli imkana sahip olduğunu, %55.1’i çalıştığı ortamda kendisinin ve
hemşirelerin tam anlamıyla yaşlı bakımını yaptıklarını ifade ettiler. Hemşirelerin yaş, eğitim durumu, çalışma
yılı ile yaşlılara yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır(p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda; hemşirelerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Yaşlılık, fiziksel ve ruhsal hastalıkların daha sık görüldüğü bir dönemdir. Hastalık sürecinde yaşlılarla en çok iletişime geçen sağlık personelleridir. Yaşlının hastaneden yattığı süre içerisinde tedaviye uyum
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KADINLARDA GIDA VE SU KAYNAKLI PARAZİTER HASTALIKLARIN DEĞERLENDIRMESİ
Fadime EROĞLU, Nilgün ULUTAŞDEMİR
Türkiye

Öz: Amaç: Gelişen teknolojiye bağlı olarak ulaşım imkanlarının artması, toplu göçler, iltica, turizm ve savaş gibi nedenler paraziter enfeksiyonların görülmediği bölgelere de yayılışını kolaylaştırmaktadır. Kadınlar
özellikle çocuklu kadınlar hem evlerinin temizliğinden hem de çocuklarının bakımından sorumlu oldukları
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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mamızda kadınlarda gıda ve su kaynaklı paraziter hastalıkların topum sağlığı bakımdan risk değerlendirmesi
amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada gıda ve su kaynakları ile sürekli temas halinde olan 20-55 yaş arasındaki
66 kadının geçirmiş oldukları paraziter enfeksiyonlar retrospektif olarak araştırılmıştır. Kadınların gıda ve
su kaynaklı olan Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensi, Toxoplasma gondii,
Trichinella spiralis, Taenia saginata parazitlerini geçirip geçirmedikleri bu parazitlere özgü olan ELISA kitleri
ile araştırılmıştır. Paraziter enfeksiyon tespit edilen kadınların evlerinde kullandıkları gıdalardan ve çeşme
sularından örnekler alınmıştır. Bu örneklerde parazit olup olmadığı PCR yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen kadınların %3,0 (2/66)’ünde Cryptosporidium parvum, %4,5 (3/66)’inde Giardia intestinalis, %1,5 (1/66)’inde Taenia saginata ve %1,5 (1/66)’inde Toxoplasma gondii tespit edilmiştir. Çalışmadaki kadınlarda gıda ve su ile bulaşabilen diğer parazitlere rastlanılmamıştır. Ayrıca kadınların evlerinden alınan
çeşme sularının ikisinde %28,5’inde Cryptosporidium spp. bulunmuş, kullandıkları gıdalarda ise herhangi
bir parazit bulunmamıştır. Sonuç: Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Ancak
gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada sanitasyon ve hijyen kurallarına yeteri kadar önem verilmemesi durumunda paraziter, bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlar ile karşı karşıya gelinmektedir. Gıda
ve su kaynaklı paraziter enfeksiyonlar insanlarda hafif seyirli ishalden ölümlere kadar neden olan ciddi enfekProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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halk sorunu olduğu ve hijyen kurallarına dikkat edilmezse bu enfeksiyonların ciddi halk sağlığı sorunu olarak
devam edeceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlık, Parazit
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SAĞLIK DANIŞMANLIĞI VE İZLEM FONKSİYONLARININ ANNE BEBEK BAĞLANMASINA
ETKİSİ
Fadime ÜSTÜNER TOP, Çağla YİĞİTBAŞ, Pınar CANTÜRK, Fatma YÜKSEL
Türkiye

Öz: Amaç: Perinatal süreçte güvenli bağlanmanın sağlanması anne ile bebeğin yaşamını fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden sağlıklı bir biçimde sürdürmesi için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı; ebe ve hemşirelerin
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tod: Çalışma; yarı deneysel tipte olup Türkiye’de bir il merkezinde bulunan Eğitim Araştırma Hastanesinde
01.11.2017-30.12.2018 tarihleri arasında tüm etik ve resmi izinler alındıktan sonra yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü için power analizi sonrasında araştırmaya deney grubu 45, kontrol grubu 45 kişi olacak şekilde 90
kişi dâhil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik, sağlık ve gebelik öyküleri bağımsız değişken, Prenatal
ve Meternal Bağlanma ölçekleri ise bağımlı değişkendir. Her iki gruba ilk karşılaşmada ön test olarak prenatal
bağlanma ölçeği uygulanmıştır. Sadece deney grubundaki gebelere dört kez perinatal sürece ilişkin olan eğitim
sağlık personeli tarafından verilmiştir. Doğumdan bir ay sonra her iki gruba son test olarak maternal bağlanma
ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı, karşılaştırıcı, ilişki arayıcı analizler yapılmış
ve p<0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada prenatal bağlanma ölçeği puan ortalamasının hem deney hem de kontrol grubunda yüksek olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür
(p>0.05). Maternal bağlanma ölçeği puan ortalaması ise her iki grupta ölçek puan ortalamasının üzerindedir
ancak sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının uygulandığı grubun puanı diğer grubunkinden anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Çalışmada sağlık danışmanlığı ve izlem fonksiyonlarının anne bebek
bağlanmasına oldukça önemli düzeyde katkı sağladığını tespit edilmiştir.
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BİRDEN FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLAN KADINLARDA STRES VE İŞ YOĞUNLUĞUNUN
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI
Fatih BAL, İpek OKKAY
Türkiye

Öz: İş kontrolü ve iş yoğunluğu arasındaki etkileşimin çalışanların refahı için özellikle önemli olduğu gösterilmiştir. İşyeri stresindeki en büyük nedenlerden biri yüksek iş yüküdür. Özellikle çok çocuklu annelerde, iş yoProf. Dr. Mustafa ÜNAL
ğunluğundan dolayı ailesine vakit ayıramaması
olumsuz
yönde etkilemektedir. Birden fazla çocuğu
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olan ve yoğun işi olan annelerin stres düzeylerinin yüksek olduğunu yapılan araştırmalar göstermektedir. İşle
ilgili stresin belirtileri veya belirtileri fiziksel, psikolojik ve davranışsal olabilir. İş yoğunluğundan dolayı çocuklarına vakit ayıramayan anneler psikolojik açıdan kendilerini yetersiz hissetmekte ve yaşam kaliteleri kötü
etkilenmektedir. Stresin fiziksel belirtileri yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, uyku problemleri iken, psikolojik
belirtileri depresyon, kaygı, kötümserlik, sinirlilik ve hiç bir şey ile baş edememektir. İş içeriği ve taleplerinin
fazla olması, uzun saatler çalışma, ağır iş yükü bireyin ruhen ve bedenen yıpranmasına sebebiyet verebilmektedir. İşyerinde stres zamanla zihinsel ve fiziksel sağlığı yıpratmaktadır. İşle ilgili stres bir sorun olmaya devam
ederse, çabalarınıza rağmen, başka bir iş veya kariyer değişikliği düşünmeme halinde kadının çocukları ile
bağları zayıflayabilmekte, çocukta güvensiz bağ oluşmakta, anne sevgisi alamayan çocuk psikolojik açıdan
sorunlar yaşayabilmektedir. Maddi yetersizlik durumundan dolayı kadın bu duruma katlanıyorsa bu durumu
çocuğuna açıklaması gerekmektedir. Eğer maddi açıdan yeteli ise de kadının hem ev hem iş sorumluluklarını
göz alarak yoğun olmayan işlerde çalışması çocukları ile kaliteli zaman geçirmesi, anne çocuk iletişimi, çocuk
gelişimi, hem anne hem de çocuğun psikolojisinin sağlam olması açsından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anne ve Çocuk İletişimi, İş Stresi ve Yoğunluğu, Örgütsel Psikoloji
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HAMİLE OLAN VE ÇALIŞAN KADINLARDA ÇALIŞMA PERFORMANSI VE İŞ STRESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Fatih BAL, İpek OKKAY
Türkiye

Öz: İş ilanları, hamile, çocuk doğurma yaşı üstlenmiş veya çocuk sahibi olan adayları kapsamaz. Başvurular,
görüşmeler, iş seçimi ve iş tanıtımında ya da istihdam edinirken sadece bir kadın hamile olduğu veya çocuk
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sahibi olacağı için reddedilmemelidir. Görüşülen
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mı veya hamilelik hakkında sorular sormamalıdır. Adayın istenen saatte çalışıp çalışamayacağını sorabilirler.
İş yerinde çalışan kadınların hamileliğinden dolayı sorun yaşamaması önem taşımaktadır. Doğum izni veya
hamilelikle ilgili devamsızlığı anlayışla karşılanmalıdır. Eğer bu süreçte hamile kadın sorun yaşarsa iş stresi
sağlığını ve çalışma performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hamile bir çalışanın ihtiyaçlarını göz
önüne almak işini yapma yeteneğini sınırlandırabilecek engelleri ortadan kaldırarak karşılamak işverenlerin
sorumluluklarından biri olmaktadır. İş yerleri çoğunlukla hamile çalışanlara sıcak bakmadıkları için hamile
iken çalışan kadın yasal olarak korunmaktadır. Anne bebeği doğduktan sonra bebeğin sağlıklı gelişebilmesi
için önce analık izni daha sonrasında ise süt izni verilmektedir. Verilen annelik izinleri ve hamilelik sürecinde
kadınların sağlık sorunu yaşama ihtimali, işverenleri kadın çalışan almamaya ya da evlenmeyi düşünüyor musunuz ve benzeri etik olmayan sorular sormaya itmektedir. Hamilelik ilerledikçe çalışan kadının performansı
düşebilmektedir. İşletmenin bu süreci hoş karşılamaması ve hissettirmesi iş stresi yaratabilmekte, performansı
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çerçevede hamile olan ve çalışan kadınlarda çalışma performansı ve iş stresi
arasındaki ilişki literatürsel açıdan irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Hamilelik, Çalışma Performansı
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THE WOMEN’S RIGHT TO THE CITY: THE CASE OF PUBLIC SERVICES PROVISION IN
ORDU/TURKEY
Fatma Özlem TEZCAN
Turkey

Abstract: In the right to the city, H. Lefebvre (1996) argued that it was imaginable to create a much inclusive and less alienated urban environment for all urban dwellers. The right to the oeuvre (participation) and
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
appropriation (not to be confused with Kongre
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butOturum
use value)
was implied in the right to the city. Lefebvre
Başkanı
understood the city as “oeuvre”, a spatial and social product of human relationships. In this regard, D. Harvey
(2012) indicates that we live in an era when ideals of human rights have moved center-stage both politically
and ethically. A lot of political energy is put into promoting, protecting, and articulating their significance in
the construction of a better world. In terms of the ideal human rights, there are collective struggles of workers,
women, gays, migrants and minorities all around the world. The right to the city is, therefore, far more than a
right of individual or group access to the resources that the city embodies: it is a right to change and reinvent
the city more after our hearts’ desire. It is, moreover, a collective rather than an individual right, since reinventing the city inevitably depends upon the exercise of a collective power over the processes of urbanization.
Recently, one of the central issues of urban environment/development is the women’s participation to urban
planning, governance and resource allocation. According to Falú (2014), urban society has become complex
with the emergence of new social behaviour, use of time, and means of mobility and communication. Resulting
from this we see a peaking of urban violence that affects women’s lives in the city in a different way. Poverty,
inequality, ongoing gender-based division of labor, domestic and public violence are all critical and important
hurdles keeping women from exercising their citizen rights. In this paper, first, the literatures on urban planning and local governance will be analysed/assessed in terms of gender awareness and women inclusion to
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planning and local governance policies are taken seriously will be examined. It will be emphasized that the
power of the patriarchal cultural structures strongly determines the level of these practices. Finally, the results
of a recent field survey on women’s satisfaction with public services in the province of Ordu will be presented
with actual data. The survey was conducted on 8 March 2018 with 635 women.
Key Words: Gender, Women Friendly Local Governance, Public Services
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AFETLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI
Ferda KABA, Zeynep DAŞIKAN
Türkiye

Öz: Afet ve kriz durumlarında toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında kadınlar kriz anının getirdiği sıkıntılardan ve sağlık sorunlarından daha fazla etkilenmektedir Afet durumunda kadınların cinsel sağlık ve üreme
sağlığı daha çok tehdit altına girmekte, sağlık hizmetine ulaşımda zorluklar yaşanabilmektedir. Bunun yanı
Prof.
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ve olumsuz sağlık koşulları sebebiyle yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca acil obstetrik
durumlar, HIV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), cinsel istismar, cinsel şiddet ve aile içi şiddet gibi
durumlar kriz anlarında artmakta ve afet ortamlarında morbidite ve mortaliteye önemli katkılarda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda deprem ve kasırga gibi doğal afetlerden sonra kadınlarda menstruasyon bozukluk,
pelvik inflamatuar hastalık, kadınların cinsel yaşamlarında memnuniyetsizlik, gebe kalma isteklerinde azalma
ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere sahip olma riskinin arttığı bildirilmiştir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA) tarafından “Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS)” için “Asgari Sağlık Hizmet Paketi
(MISP) geliştirmiştir. Bu hizmetin amaçları içerisinde; MISP’ koordinasyonunu sağlamak, cinsel şiddeti önlemek ve sonuçlarını yönetebilmek; HIV ve diğer CYBE geçişini önlemek, morbidite ve mortalite riskini azaltmak; anne ve yenidoğan hastalık ve kayıplarını en aza indirebilmek ve artışını önlemek, istenmeyen gebelikleri
önlemek; kapsamlı üreme sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık kuruluşlarına mümkün olduğunca çabuk entegrasyonunu sağlamak ve bu hizmetlerin sunumunu planlamak yer almaktadır. Ülkemizde de UNFPA
tarafından “Kriz ve Kriz Sonrası Durumlarda CSÜS eğitimleri yapılmakta, eğitimlerde MISP uygulamasına
yönelik bilgiler verilmektedir. Sağlık profesyonellerinin, afet durumlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı farkındalıklarının artırılması, kriz ve kriz sonrası durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığının MISP bağlamında
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Anahtar Kelimeler: Afet, Cinsel sağlık, Asgari Sağlık Hizmet Paketi
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GENİTAL ENFEKSİYON VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR İLE İLGİLİ
KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Ferda KABA, Özlem DEMİREL BOZKURT
Türkiye

Öz: Genital enfeksiyonlardan Pelvik inflamatuar hastalık (PID), kadınlarda üst genital bölgenin inflamasyonu olarak tanımlanır ve uterusu, fallop tüplerini, overleri etkileyerek, genellikle alt genital sistemden yayılan
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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Uzun dönem komplikasyonlarında ise; ektopik gebelik, infertilite ve kronik pelvik ağrıyı içermektedir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)’dan ise gonore, klamidya, genital herpes kadınların en sık başvuru
nedenleri arasında yer almaktadır. Her yıl dünyada 357 milyon yeni olgu olduğu tahmin edilmekte ve bunların 131 milyonu klamidya, 78 milyonu gonore nedeniyle gerçekleşmektedir. Ayrıca ve 417 milyon insanında
genitel herpes virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Hemşirelerin, kadın sağlığı için önemli olan bu
enfeksiyonlardan korunma ve tedavisine yönelik güncel kanıtları takip etmesi gerekmektedir. Bu derleme, kadınlarda görülen PID ve CYBE’lardan gonore, klamidya ve genital herpese yönelik güncel kanıtları incelemek
amacıyla hazırlanmıştır. STI Avrupa Rehberine (STI Treatment Pocket European Guidelines) (2018) göre; PID
durumunda RİA kullanan kadınlarda, RİA’nın çıkarılması düşünülmelidir, çünkü randomize kontrollü çalışmalar, bunun semptomlarda ve belirtilerde daha kısa süreli iyileşme ile ilişkili olabileceğini göstermektedir (Kanıt
Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Semptomların başlamasından önceki 60 gün içinde PID’li bir kadınla cinsel ilişkide olan erkekler, tarama testine alınmalıdır (Kanıt düzeyi: IV, öneri düzeyi: C). Hastalara ve eşlerine tedavi
tamamlanana ve semptomları iyileşene kadar korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaları önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV). CYBE’lardan Gonore vakalarında, STI Avrupa Rehberine (2014) göre; semptomların başlamasından
önceki 60 gün içindeki tüm seks partnerleri değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri
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ca cinsel temastan kaçınmaları önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Eşlerle temasa geçilmeli
gonore ve klamidyal enfeksiyon için tedavi ve danışmanlık verilerek test önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Tedaviye uyumu, semptomların ve belirtilerin çözülmesini doğrulamak, yeniden enfeksiyonu
dışlamak ve ortak bildirimini sağlamak için tedaviden sonra değerlendirme yapılması önerilir (Kanıt Düzeyi:
IV, Öneri Düzey: C). Klamidya enfeksiyonu için, STI Avrupa Rehberine (2015) göre; Semptomlardan veya
teşhisten önceki altı ay içinde olan tüm cinsel temaslar ideal olarak değerlendirilmeli, test edilmeli ve tedavi
edilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Sonuç bildirmek için tanı anında eğitilmiş profesyoneller
tarafından iletişim bildirimi yapılmalı ve belgelenmelidir (Kanıt Düzeyi: Ib, Öneri Düzeyi: A). Klamidya trikomatis (C. Trachomatis) testi pozitif olan hastalar ve eşleri tedaviyi tamamladıktan ve olası semptomları çözdükten sonra yedi gün boyunca cinsel temastan kaçınılması önerilmelidir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C).
C. trachomatis pozitif olan 25 yaşından küçük genç kadın ve erkeklerde yeniden enfeksiyonu tanılamak için
3-6 ay içinde test tekrarlanmalıdır (Kanıt düzeyi III-, Öneri Düzeyi: C). Agency for Healthcare Research and
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Quality (AHRQ) (2016) rehberine göre; Genital Herpes Simpleks Virüsü (HSV) için rutin olarak tarama önerilmemektedir (Öneri Düzeyi: D). Genital HSV enfeksiyonunun tedavisi yoktur. Antiviral ilaçlar, semptomatik
salgınların tedavisi için ve sık semptomatik öyküsü olan hastalarda önleme amacıyla kullanılır (Kanıt Düzeyi:
Ib, Öneri Düzeyi: A). Topikal ajanlar oral ajanlardan daha az etkili oldukları ve kolayca direnç ürettikleri için
önerilmemektedir (Kanıt Düzeyi: IV, Öneri Düzeyi: C). Normal tuzlu su ile banyo yapmak ve uygun analjezi
kullanımı önerilir (Kanıt Düzeyi: IV Öneri Düzeyi: C). Gebelik beklenilen şekilde yönetilmeli (Kanıt Düzeyi:
IV Öneri Düzeyi: C). Sezaryen, tüm doğumlarda, özellikle doğuma altı hafta kalan zaman içinde semptom
gelişenler için düşünülmelidir, çünkü doğumda viral bulaş riski çok yüksektir (Kanıt Düzeyi: Ib Öneri Düzeyi:
B). PID ve CYBE’si olan kadınların yoğun olarak hemşirelik bakımına ihtiyacı vardır. Hemşirelik uygulamaProf.
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bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek gibi sonuçlar açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Genital enfeksiyonlar, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Kanıta dayalı uygulamalar,
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MÜLTECİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİNDEKİ ENGELLER
Ferda KABA, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Günümüzde tercihten çok zorunlu sebeplerle gerçekleşen göç,sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel olarak tüm toplumu etkilemesinin yanı sıra, sağlığı ve sağlık değişkenlerini de olumsuz etkilemektedir. Dünyada
2014 yılı sonunda oluşan 65.3 milyon göçün yüzde 47’sini kadınlar oluşturmakta ve bu oran ‘göçün feminizasProf. Dr. Mustafa ÜNAL
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statüleri ve geleneksel yaşam kalıpları nedeniyle erkeklere kıyasla kadınları daha fazla etkilemekte ve sağlık
hizmetleri almada dezavantajlı hale getirmektedir. Göçlerle birlikte travma yaşayan mülteci kadınların sorunlarının başında üreme sağlığı riskleri gelmektedir. Aile planlaması hizmetlerinin eksikliği, istenmeyen gebelikler, kürtaj ve doğum komplikasyonları gibi sorunlar, göçmen kadınların karşılaştıkları en önemli üreme sağlığı
sorunlarındandır. Göç eden kadınların sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması sebebiyle sağlık merkezlerine
uzak yıkık dökük yerleşim yerlerinde yaşamaları, göç alan bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesine
ilişkin alt yapı ve insan gücü yetersizliği, sağlık politikalarının göç edenlerin bakım giderlerini karşılar nitelikte olmaması mülteci kadınların sağlık problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca göçmen kadınlar
sosyal güvenceleri olmadığından veya dil problemi nedeniyle verilen hizmetlerle ilgili bilgilerinin yetersiz/olmamasından dolayı sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. Böylece mülteci kadınların sağlık hizmetlerine ulaşımı ve yeterli bakım alması engellenmektedir. Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları
önemle ele alınmalı ve üreme sağlığı hizmetleri de diğer koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte sürekli olarak
kişilerin kolay erişebileceği şekilde sağlanmalıdır. Ayrıcakadınların üreme sağlığını iyileştirmek için, onların
nitelikli sağlık hizmetine kolay ulaşabilmelerine yönelik politikalar geliştirilmelidir. Sağlık profesyonellerinin,
mülteci kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimindeki engellerin farkındalıklarının artırılması, mevcut
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KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK SOSYAL ÖĞRENME KURAMI KULLANILARAK YAPILAN
ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ
Figen KAZANKAYA, Ruken YAĞIZ, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı kullanılarak kadın sağlığı alanında
yapılmış çalışmaları sistematik olarak değerlendirmek ve bu alanda ne tür çalışmalara gereksinim olduğunu
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med” veri tabanları (1995-2018) taranarak ulaşılan YÖKTEZ:109, Google Akademik:3880, Pubmed: 61292
olmak üzere toplam 65281 tez/makale oluşturmuştur. İncelemede “Bandura”, “Sosyal Öğrenme”, “Kadın”,
“Öz Etkililik” anahtar kelimeleri kullanılarak, yayın dili Türkçe olan tezler ve tam metinine ulaşılan araştırma
makaleleri seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini kadın sağlığı ile ilgili olan beş tez ve altı makale oluşturmuştur.
Bulgular: Çalışmalardan üçü tanımlayıcı, ikisi metodolojik, biri iki aşamalı olarak önce metodolojik sonra
tanımlayıcı, beşi kontrollü deneysel/müdahaleli çalışmadır. Tezlerden iki tanesi uzmanlık, bir tanesi yüksek
lisans ve iki tanesi doktora tezi olarak yapılmıştır. Tezlerden bir tanesi 2013 yılında, iki tanesi 2014 yılında,
bir tanesi 2017 ve bir tanesi de 2018 yılında yapılmıştır. Yapılan araştırmalardan biri ölçek geçerlik güvenirlik çalışması olup, diğerleri kurama dayalı verilen eğitim ve danışmanlıkların etkisinin değerlendirildiği
çalışmalardır. Uluslararası literatüre bakıldığında çalışma yıllarının daha eski olduğu belirlenmiştir Sonuç:
Yapılan çalışmalar incelendiğinde Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramına dayalı verilen eğitimlerin istendik
davranışlar oluşturmada etkili olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda kadın sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonellerinin, kadın sağlığını geliştirmek amacıyla bu kurama dayalı eğitimleri yapmasının olumlu katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM
ALGISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
Filiz SÜZER ÖZKAN
Türkiye

Öz: Amaç: Doğum doğal, sağlıklı, fizyolojik bir süreç olmasına rağmen günümüzde korkuya sebep olan
bir eylem haline gelmiştir. Doğum korkusunun sebepleri yapılan çalışmalarda değişiklik göstermekle birlikProf. Dr. Mustafa ÜNAL
te doğum ile ilgili olumsuz algının değiştirilmesinde
Doğuma
Hazırlık Eğitimleri önemli bir yere sahiptir.
Kongre ve Oturum
Başkanı
Araştırma doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum algısına etkisinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kalitatif yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmada amaca uygun olarak, doğuma hazırlık eğitimi dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum
algısına etkisini belirlemek amacıyla derinlemesine bilgi edinebilmek için kalitatif yöntemlerden biri olan
odak grup görüşmesi (OGG) tercih edilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 öğretim yılı güz
yarıyılında Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü üçüncü sınıfta öğrenim gören ve
Doğuma Hazırlık Eğitimi dersini alan 12 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri sosyo demografik bilgi
formu ve yarı yapılandırılmış OGG formu ile toplanmıştır. Dersin doğum algısına etkisine belirlenmesi için
yapılan görüşmeler dönemin ilk ve son haftası yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 19-22 yaş aralığında 11 kız,
1erkek öğrenci katılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tümevarım analizi tekniğiyle nitel olarak değerlendirilmiş birinci görüşmeden üç ana tema (Doğum algısı, Doğuma algısını etkileyen faktörler ve Doğuma
nasıl hazırlanmalıyız), ikinci görüşmeden iki ana tema (doğum algısı ve Doğuma nasıl hazırlanmalıyız) ortaya
çıkmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda, doğuma hazırlık eğitimi dersinin öğrencilerin doğum algısını olumlu
olarak değiştirdiği saptanmıştır.
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TÜRKİYE VE DÜNYADA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
Filiz SOYHAN, Nurdan DEMİRCİ
Türkiye

Öz: Anne sütü ve emzirme daha çok anneliğin kutsallığı ile birlikte tanımlanır. Hemen hemen her çağda ve
toplumda yenidoğanın beslenmesinde eşsiz bir besin özelliği taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı ulaşma şekli emzirmedir. Emzirmenin başlaması ve devam ettirilmesi anne ve bebekle ilgili pek çok faktörden
Prof.
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başOturum
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ve
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ilgili tüm sorunların bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından çözülmesine literatürde “emzirme
danışmanlığı’’ denilmektedir. Emzirme danışmanları meme bakımı, anne sütü ve emzirmenin yararları, emzirme teknikleri ve emzirme döneminde genel beslenme ilkeleri konusunda anne adaylarına bilgi vermektedir.
Yapılan çalışmalar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası emzirme eğitimlerinin anne sütü ile beslenmenin
başlatılması ve sürdürülmesi oranlarını arttırdığını göstermiştir. Ülkemizde ve dünyada bu sebeple emzirme
danışmanlığı sertifika programları düzenlenmektedir. Ülkemizde yaklaşık üç dört günlük teorik eğitimden
oluşan kurslardan sonra katılımcılara emzirme danışmanlığı sertifikası verilmektedir. ABD ve Avrupa ülkelerinde ise emzirme danışmanları 90 saatlik teorik eğitimin ve 300-100 saat arasında değişen klinik uygulamaları tamamlaması şartından sonra 175 soruluk sınavın başarılmasıyla sertifika sahibi olmaktadırlar. Avrupa
ülkelerinde emzirme danışmanlığı sigorta kapsamında olup annelere ücretsiz olarak hastanede doğum öncesi
ve sonrası, emzirme polikliniklerinde ve ev ziyaretleriyle hizmet vermektedir. Ülkemizde ise anne sütü alımını
arttırıp devamını sağlamak amacıyla bazı illerde emzirme poliklinikleri kurulmuştur. Bu polikliniklerde genellikle hemşireler tarafından danışmanlık verilmektedir. Emzirme danışmanlığının daha aktif işlev göstermesi
için politika desteği sağlanmalı ve bu konuda kalifiye emzirme danışmanları yetiştirilmelidir. Bu derlemenin
amacı ülkemizde ve dünyada emzirme danışmanlığı kim, ne, nedir, ne zaman, nerede, niçin sorularını cevapProf.
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GEBELİKTE UYKU KALITESI, YAŞAM KALITESI, DEPRESYON VE ANKSIYETE
DÜZEYLERI
Filiz ÖZSOY
Türkiye

Öz: Amaç: Gebelikte anksiyete, depresyon, uyku ve yaşam kalitesi düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem:
Gebeliğin 20. Haftasındaki rutin tetkiklerindebakılarak, ek tıbbi hastalığı olmayan gebelere Beck Depresyon
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ),
UykuBaşkanı
Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği
KongrePitsburg
ve Oturum
(SF-36) uygulandı. Gebelerle yaş, medeni durum, eğitim durumu ve sosyoekonomik durum olarak benzer
nitelikte kontrol grubu ile sonuçlar kıyaslandı. Bulgular: Gebe grubunun yaş ortalaması 24.45±4.33, kontrol
grubunun ise 22.55±1.6 idi. Katılımcıların sosyodemografik verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmedi. Gebe grubunun BAÖ ve BDÖ skorları kontrol grubundan istatistiksel olarak yüksekti
(sırası ile p değerleri, 0.025; <0.001 olarak hesaplandı). PUKÖ için gebelerde uyku latansı (0.012), alışılmış
uyku etkinliği (0.013) ve uyku bozukluğu (<0.001) bileşenlerinde istatistiksel olarak anlamlıydı. Son olarak yaşam kalitesi ölçeğinde ise; fiziksel fonksiyon (<0.001), fiziksel rol kısıtlılığı (0.002), sosyal fonksiyon
(0.036) ve ağrı alt boyutunda (<0.001) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Sonuç: Gebelerin
depresyon ve anksiyete skorlarının yüksek, beraberinde belli alt bileşenlerde uyku ve yaşam kalitelerinin bozulmuş olduğu saptanmıştır. Ek olarak uyku bozuldukça yaşam kalitesi daha da bozulmuştur, bu durum kaygıyı ve depresyon skorlaırnı arttırmıştır. Gebeliğin doğal seyrinde olan hormonal değişimler, yeme düzenin
değişmesi ve beraberinde fiziksel aktivitenin de azalması ile birlikte elde ettiğimiz sonuçlar aslında beklenen
bir durum olarak yorumlanmıştır. Gebelik sürecinde her anne adayının jinekoloji uzmanı ile; psikoloji ve diyetisyen uzmanı gibi birden fazla disiplin tarafından iş birliği içinde değerlendirilmesi önerilebilir.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Dr.
Gülsen
DEMİR
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
Gebelik, Depresyon,Prof.
Kaygı,
Yaşam
Kalitesi,
Uyku Kalitesi TRProf.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD

599

KONGRE
KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZELYÖNETİMİ
METİNLER
DAVETLİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR
KONUŞMACILAR

ANKARA İLİNDE AKNE VE ATOPİK DERMATİT ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EN SIK GÖRÜLEN
DERMATOLOJİK HASTALIKLARDIR
Funda TAMER
Türkiye

Öz: Giriş: Deri hastalıkları tüm yaştaki bireyleri etkilemekle birlikte, dermatoloji polikliniğine başvuran yaklaşık her on hastanın üçü çocuktur. Çocuklarda görülen deri hastalıklarının insidansı ve prevalansı bölgesel
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lojik hastalıkları belirlemektir. Yöntem: Nisan 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine
başvuran 18 yaş altı hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 166’sı
(%50,3) kız, 164’ü (%49,7) erkek olmak üzere toplam 330 hasta dahil edildi. Çocuklarda en sık görülen hastalıklar sırasıyla akne (%13,6), atopik dermatit (%10,9), tırnak batması (%6,7) ve seboreik dermatit (%5,8)
olarak saptandı. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kızlarda en sık akne (%13,3), atopik dermatit (%10,8)
ve seboreik dermatit (%7,8), erkeklerde en sık akne (%14), atopik dermatit (%11) ve tırnak batması (%8,5)
görüldü. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde atopik dermatit, infantil dönemde (%20), oyun çocukluğu/
okul öncesi dönemde (%25) ve okul döneminde (%10,6) en sık görülen hastalıktı. Adolesan dönemde ise akne
(%27,3) en sık görülen dermatolojik hastalıktı. Sonuç: Bu çalışmada çocukluk döneminde en sık karşılaşılan
deri hastalıkları akne ve atopik dermatit olarak belirlenmiştir. Adolesanlarda (12-18 yaş) akne, daha küçük
yaş gruplarında (<12 yaş) ise atopik dermatit görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur. Akne, çocuk hastaları
sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyerek, hastaların yaşam kalitesini azaltır. Akne çocuklarda
utangaçlık, sinirlilik, sosyal içe çekilme, depresyon ve anksiyeteye neden olabilir. Atopik dermatite ise alerjik
rinit, keratokonjonktivit, astım, gıda alerjisi, uyku bozuklukları, hiperaktivite, depresyon ve anksiyete gibi birçok hastalık eşlik edebilir. Sonuç olarak çocuk olgular değerlendirilirken, dermatolojik hastalıkların psikolojik
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lıklar açısından dikkatli olunmalıdır. Çocukluk çağında sık görülen deri hastalıklarının belirlenmesi, hastaların
ve ailelerin tetikleyici faktörler ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirilmesi koruyucu eğitim programları
geliştirilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Akne, Atopik Dermatit, Çocukluk Çağı, Deri Hastalıkları
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KANGURU BAKIMIN EBEVEYN VE BEBEK AÇISINDAN ÖNEMİ
Goncagül UTUŞ, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Giriş: Erken doğum komplikasyonları nedeniyle her yıl yaklaşık olarak 1 milyon bebek ölmektedir. Erken doğan bebekler (prematüre bebekler) gelişimlerini tamamlamadan doğdukları için dış dünyaya alışıncaya
kadar yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde tedavi görmekteler ve bu süre içinde de ebeveynlerinin sıcaklıProf. Dr. Mustafa ÜNAL
ğından uzakta kalmaktadırlar. Kanguru Kongre
bakımı prematüre
bebeklerin
ve Oturum
Başkanı tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasını
sağlamaktadır. Kanguru bakımı, bebek ile ebeveyn arasında ten-tene temasının sağlanmasıdır. Bir başka deyişle bebeğin ebeveynin çıplak göğsüne, üzerinde sadece bezi ve beresi olacak şekilde yatırılmasıdır. Kanguru
bakımının bebeklerdeki etkisi, solunum ve kalp hızının düzenlenmesi, vücut sıcaklığının korunması, daha
yüksek oksijen saturasyonu, uyku süresinin artması, büyüme ve gelişmeyi hızlandırmasıdır. Kanguru bakımının ebeveynlerde ise anksiyete ve stresin azaltılmasında olumlu etkisi vardır. Ebeveynlerin kendilerine olan
güven duygularının artırılmasında ve ebeveynlik rollerine uyumlarının sağlanmasında yardımcı olur. Anne
bebeğini kısa sürede emzirir ve süt miktarında artış olur. Kanguru bakımı pek fazla kullanılmayan ancak başvurulabilirliği kabul edilmiş, pozitif klinik sonuçları olan bir uygulama olup gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.
Sonuç:Kanguru bakımının faydaları, bebeklerde stres yaratan uyaranların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ağrı kontrolünün sağlanması ve erken dönemde aileyi bebeklerin bakımına katarak özellikle ebeveyn-bebek
arasındaki iletişimi başlatmada yardımcı bir uygulamadır.Pediatristler ve çocuk gelişimi uzmanları kanguru
bakımının yalnızca prematürelerle sınırlı kalmayıp sağlıklı/matür bebeklerde de uygulanmasını önermektedir.
Sağlık personelleriebeveynleri kanguru bakımına teşvik edip, rehberlik yaparak bebeklere daha iyi bakım verilebilmesi için destek olmalıdırlar. Bu makalede kanguru bakımının çeşitleri, uygulama şekilleri, ebeveyn ve
bebek açısından yararları ele alınmıştır.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Gülay KOLDAŞ, Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, Okul öncesi öğretmenlerinin fen uygulamalarına yönelik görüşlerini saptamaktır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Küçükçekmece İlçesinde bulunan
48 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır.
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yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmenler görüşlerini yazılı olarak
belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı
analiz kullanılmıştır. Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinin çocuklara sağladığı katkılar; yaparak yaşayarak, deneyimleyerek daha hızlı öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve aktif katılım bilgilerin kalıcı olmasını sağladığı
sonucu tespit edilmiştir. Yapılan bu araştırmada öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikler ile ilgili görüşleri incelendiğinde; Fen Etkinliklerini Uygularken Kullandıkları
Yöntem Ve Tekniklerden en çok Deney, Gözlem, Gösretip yaptırma, Soru Cevap ve Araştırma İnceleme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada diğer bir sonuç olan öğretmenlerin okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri
için kullandıkları merkez ve malzemelerin neler olduğu incelendiğinde öğretmenlerin sınıflarında fen merkezi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerini uygularken bilimsel konuları araştırmaya yönelik çocukların aktif katılımcı olacakları etkinlikler planlanması sağlanabilir. Sınıf içinde fen merkezi olmasa bile var olan mekânlar değerlendirilip, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri
malzemeler ile donatılarak araştırma ve keşif yapmaya fırsatlar oluşturulabilir. Okulöncesi öğretmenlerinin
kendilerini geliştirebilecekleri hizmet içi eğitimlere katılım göstermeleri sağlanabilir.
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ANNE YENİ DOĞAN HAKLARI VE ETİK
Güler ÜSTÜN, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Giriş: Etik, yapılması ve yapılması gerekenleri, hakları ve yanlışları inceleyen bir felsefe dalıdır. Klinik
etik, bilimin uygulanmasını, tıp ve sağlık bilimleri alanındaki ahlak anlayışını ifade eder. Klinik etiğin amacı
ise hasta bakımının kalitesini iyileştirmek ve hastaların refahına olan bağlılığını vurgulamaktır. Sağlık bakıProf. Dr. Mustafa ÜNAL
mındaki teknik gelişmeler nedeniyle sağlık
çalışanları,
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şı karşıya kalmaktadır. AMAÇ: Bu derlemenin amacı anne ve yeni doğan hakları ve etik ikilemler konusunda
farkındalık yaratmaktır. Anne ve yeni doğan; küretaj, cinsiyet seçimi, fetüsle ilgili kararları kimin vereceği,
doğum gerçekleşmeden ölen annenin bebeğinin yaşatılıp yaşatılmaması gibi konularda etik ikilemlerle karşı
karşıya kalmaktadır. Bu noktada sadece anneyi dikkate alıp, fetüsü gebe bedeninin bir parçası olarak görmek
kadar, anne ve fetüsü iki ayrı birey olarak görmek de doğru değildir. Burada fetüsü, anne bedeninde varlığını
sürdürdüğü için özgürlüğü anne hakları ile kısıtlanan bir potansiyel birey, gebenin de bedeninde taşıdığı canlının temel haklarına özen gösterme yükümlülüğü olan birey olarak görülmesi gerekir. Anne ve yeni doğan
hakları korunurken (öteki bireylerin yaşamını tehlikeye sokmadığı durumlarda) sır saklama, özen gösterme,
zarar vermeme, yarar sağlama, özerklik, mahremiyete saygı ilkelerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bundan yarım asır evveline kadar etik kararlar için hasta odasının dışına çıkılması gerekmemekte, aile ve sağlık
çalışanının görüşleri yeterli bulunmaktaydı. Günümüzde karar alınırken aile ve hekim görüşünün yanında etik
komiteleri ve hukuk uzmanlarının da devreye girmesi gerekmektedir. SONUÇ: Hemşire kadın sağlığı alanında yer alan tüm uygulamalarında etik ilkeleri göz önüne alarak bakım vermeli, sağlık sisteminde hizmet alan
bireylerin haklarını aramalarını sağlamak için onları cesaretlendirmelidir. Haklarını koruyamayan bireylerin
savunuculuğunu yapmalıdır.
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GÖRÜNMEYEN TRAVMALAR: OBSTETRİK ŞİDDET
Güler ÜSTÜN, Zeynep DAŞIKAN
Türkiye

Öz: Giriş: Gebe kadınların doğum sırasında sağlık personeli tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalması, gereksiz ve ihmalkar tıbbı uygulamalar, zorbalık, baskı, özerklik kaybı ve serbestçe karar verebilme kabiliyetinin alınması obstetrik şiddet olarak ifade edilmektedir. Doğum sırasında uygulanan şiddet insan haklarının
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sında saygısız, küfürlü veya ihmalkâr muamelelere maruz kaldığını belirtmiştir. Amaç: Bu derlemenin amacı
dünyanın çeşitli ülkelerinde sıkça görülen, obstetrik şiddet konusunu literatür doğrultusunda incelemektir. Güvenli doğum ortamı, doğum sırasında saygı görme gibi insancıl uygulamaları, sosyal destekleri içermelidir. Da
Silva ve ark. (2014) Brezilya’da obstetrik şiddeti üç farklı kategoride sınıflandırılan cinsiyete dayalı bir şiddet
türü olarak nitelendirmiştir. Bu üç kategori; doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından şiddet
içeren ve agresif konuşmalar; gereksiz/ihmalkâr tıbbi prosedürler; yetersiz fiziksel imkanlar, ekipman, ortam
gibi kurumsal yetersizliklerdir. Bunun yanında kadınlar epizyotomi, tıbbı prosedürler gibi durumların anestezi
olmadan uygulandığını, uygunsuz pelvik muayene yapıldığını, dayak ve doğum ağrıları sırasında sözlü taciz,
bağırma ve küfüre maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Obsterik şiddete maruz kalan kadınların, fiziksel, psikolojik, cinsel iyiliklerinin ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Doğum sırasında
şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunun ortaya çıkması üzerine bazı ülkeler obstetrik şiddetin suç olduğuna
dair yasalar kabul etmişlerdir. Yasalara rağmen Venezuella, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Hindistan gibi
ülkelerde bu yasaların uygulanmasında ciddi sorunlar vardır. Sonuç: doğum sürecinde yaşanabilen bu tür davranışlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda cezai yasalar ve politikalar oluşturulmalıdır. Doğum sırasında saygılı
annelik bakımı ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda sağlık personeline eğitim yapılmalıdır.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR
Güler ÜSTÜN, Özlem DEMİREL BOZKURT
Türkiye

Öz: Giriş: Polikistik over sendromu (PKOS), birçok genetik ve çevresel etmenin etkili olduğu endokrin bozukluktur. PKOS reprodüktif dönemdeki kadınların %7-15’ sinde görülmektedir. Kısa dönemde; menstrüel
disfonksiyon, hirsutizm, alopesi, akne; uzun dönemde ise metabolik sendrom, tip 2 DM (diabetes mellitus),
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
insülin direnci, kardiovasküler hastalık,Kongre
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gebelik kaybı ve endometrial neoplaziler gibi birbiriyle ilişkili ciddi morbiditelere yol açabilir. Amaç: Bu
derleme, PKOS’da kanıta dayalı uygulamaları literatür doğrultusunda incelemek amacıyla yapılmıştır. Bulgular: Polikistik over sendromunun değerlendirilmesi ve yönetimi için 2018’de National Health and Medical
Research Council tarafından bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya göre PKOS tanı kriterleri 3 başlıkta incelenmiştir. Birincisi düzensiz sikulus, ikinci hiperandrojenizm, üçüncü ise sadece düzensiz siklus veya sadece
hiperandrojenizmin bulunması olarak belirlenmiştir. Tedavi hedefleri hiperandrojenizmin kontrol edilmesi,
menstrüel disfonksiyonun düzeltilmesi ve fertilitenin sağlanması şeklinde sıralanabilir. PKOS’da yumurtlama
indüksiyonu için ilk tedavi, vücut bileşimini (BMI, vücut ağırlığı ve bel kalça oranı), hiperandrojenizm ve
insülin rezistansını iyileştirmeyi amaçlayan yaşam tarzı müdahalesini içerir. Tartışmalı olsa da, yaşam biçimi
modifikasyonuna metformin eklendiğinde daha iyi vücut ağırlığı kontrolü bildirilmiştir. Yaşam tarzı değişikliği hipokalorik diyet ve fiziksel egzersizden oluşur. Psikolojik destek de büyük önem taşır. Bariatrik cerrahi,
BMI ≥ 40 kg / m2 veya ≥ 35 kg / m2 eşlik eden komorbiditeleri olan ve başarısız olan kadınlarda düşünülebilir.
Sonuç: PKOS’un değerlendirilmesi ve yönetimi için uluslararası bir kanıta dayalı kılavuzun geliştirilmesi,
PKOS’un psikolojik, metabolik ve üreme özelliklerinin ele alınması, kanıta dayalı bakımı sağlamak açısından
önem taşımaktadır.
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PERİPARTUM KARDİYOMİYOPATİ VE EXTRACORPOREAL MEMBRAN OKSİJENİZASYON
TECRÜBEMİZ
Gönül ERKAN, İlker MATARACI
Türkiye

Öz: Amaç: Peripartum kardiyomiyopati gebeliğin geç dönemi ve erken lohusalık döneminde (ilk 5 ay) görülen kalp yetmezliğinin nadir nedenlerinden biridir. İlk olarak 1849 yılında tanımlanmasına rağmen, 1930’a
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oranları yüksek seyretmekteydi. Peripartum kardiyomiyopatili hastaların yarısında sol ventrikül sistolik fonksiyonları düzelirken diğer yarısında ciddi morbidite ve mortalite meydana gelir. Erken tanı ve tedavilerle de
mortalite oranları düşmüştür. Biz de sunacağımız bu olgu ile gebelikte nadir görülen, yüksek mortaliteye sahip
olan peripartum kardiyomiyopatiye bağlı refrakter kardiyojenik şok tedavisinde Veno-arteriyel Extracorporeal
Membran Oksijenizasyon (VA-ECMO) tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. Olgu: Daha önce herhangi bir kalp
hastalığı olmayan 28 yaşındaki kadın hastamız 39 hafta 3 günlükken spinal anestezi altında sezeryana alınarak
ve sağlıklı erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Postoperatif ikinci günde huzursuzluk, progresif ilerleyen nefes
darlığı gelişen hastaya peripartum kardiyomiyopati tanısı konulduktan sonra kalp yetmezliği tedavi protokolü
uygulandı. Devamında inotropik tedavi başlandı. Dirençli hipotansiyonu ve derin hipoksisi gelişen hastanın
genel durumunun daha da kötüleşmesi üzerine entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Tüm tedavilere
rağmen düzelmeyen hastaya geçici mekanık destek cihazı olan VA-ECMO takılarak medikal tedavisine devam
edildi. Hemodinamisi ve oksijenasyonu düzelen hastadan altıncı günde VA-ECMO’dan çıkarıldı. Servis takiplerinde de sorun olmayan hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Sonuç; Peripartum kardiyomiyopatde
tüm tedavilere yanıt alınamayan kalp yetmezliğinin tedavisinde son seçenek olarak VA-ECMO hayat kurtarıcı
bir seçenektir.
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ADÖLESANLARDA DUYGUSAL AÇLIK VE YEME FARKINDALIĞININ OBEZİTE İLE
İLİŞKİSİ
Hacer KOBYA BULUT, Bahar AKSOY, Elif BULUT, Uğun GÜL
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, adölesanlarda duygusal açlık ve yeme farkındalığının obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Erzurum Palandöken ilçesinde bulunan bir lisede öğrenim gören 320
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2019 yılı Şubat – Mart aylarında Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Yeme Ölçeği ve Yeme Farkındalığı Ölçeği
(Yfö-30) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23,0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan adölesanların % 63,4’ü erkek, 16.49± 1.11
yaş ortalamasına sahip olup ,%51,4’ü geç adölesan dönemindedir. BKİ ortalaması 25.46±5.06 olup %22,2 ‘i
obezdir. Annelerin % 43,3’ünün, babaların ise %32,5’inin ilkokul mezunu, annelerin %89 ‘unun ev hanımı
ve babaların ise %44’ün serbest meslek sahibi oldukları belirlenmiştir. Adölesanların, toplam duygusal yeme
puan ortalaması 12,21± 7,68 ve yeme farkındalığı puan ortalaması ise 87,49± 16,8 bulunmuştur. Adölesanların
yaş grupları ile BKİ, duygusal yeme ölçeği ve yeme farkındalığı toplam puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).BKİ göre obez adölesanların duygusal yeme ve yeme farkındalığı ölçeği
toplam puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Adölesanların duygusal yeme ve
yeme farkındalığı ölçeğinden aldıkları puanlar ile BKİ arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda bireylerin duygusal yeme durumu arttıkça yeme farkındalığının azalmakta ve
BKİ artmaktadır. Duygusal yeme, obeziteyi etkileyen önemli bir faktördür.
Anahtar Kelimeler: Adölesan, Duygusal Açlık, Yeme Farkındalığı, Obezite
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PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Hacer KOBYA BULUT, Elif BULUT, Buket MERAL, Nilgün ULUTAŞDEMİR
Türkiye

Öz: Amaç: İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilim ve teknolojinin gelişimi, nitelikli insan gücüne olan
gereksinimi arttırmaktadır. Bu durum, günümüz insanının bireysel ve toplumsal gelişmeye önem veren, düşüProf.
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mektedir. Hemşirelikte de eleştirel düşünmenin önemi, ulusal ve uluslararası hemşirelik kuruluşları tarafından
vurgulanmakta, hemşirelik uygulamalarının temel öğelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma
ile eleştirel düşünme konusunda pediatri hemşirelerinin mevcut durumunun ortaya konulması hedeflenmiştir. Yöntem: Trabzon il sınırları içinde bulunan bir üniversite ve bir devlet hastanesinde çalışan 154 pediatri
hemşiresi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tamamına (N:154) ulaşılması hedeflenmiş
olup bir örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 133 hemşire çalışma grubunu
oluşturmuştur. Veriler 2019 yılı Mart ayında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Ölçeği (KEDEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences)
22.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri sayı ve yüzde dağılımları, ortalama-standart sapma ile sunulacaktır. Sürekli değişkenlerin normal dağılımı gösterip göstermediği normallik
analizi yapılarak değerlendirilmiş ve sonuca göre uygun testler yapılmıştır. Sonuçlarda %95 güven aralığı ve
anlamlılık seviyesi olarak p<0.05 kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 11,70±6,94 yıldır çalışmakta olup; %57.1’i genel pediatride, % 28.6’sı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalıştıkları ve %
33.1’inin pediatri hemşireliği ile ilgili bir sertifikaya sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin %24.1’i çalıştıkları birimle ilgili yayınları sıklıkla okuduklarını ifade ettiler. Hemşirelerin kurum dışı bilimsel etkinliklere
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düşünme eğilim puan ortalaması 208.80 ± 28.83 bulunmuştur. Pediatri hemşirelerinin çalıştığı hastaneler, yerleşim yerleri, kurum dışı bilimsel etkinliklere katılma durumu, kendine güvenme durumu ve yayın okuma durumları ile eleştirel düşünme puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Hemşirelerin çalışma yılı, çalıştıkları üniteler, ünitelerdeki deneyim süresi, sertifikaya sahip olma durumu ve
kurum içi eğitim etkinliklerine katılmaya göre eleştirel düşünme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Pediatri hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük
düzeyde olduğu ancak kurum dışı pediatri ile ilgili bilimsel etkinliklere katılma, yayın okuma durumunun
eleştirel düşünme eğilimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Pediatri Hemşiresi
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HEMŞİRELİK 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA YÖNELİK RAHATLIK VE
ENDİŞE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Halime DAĞTEKİN, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik rahatlık ve endişe durumlarının belirlenmesi amacıyla planlandı. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Karaman İlindeki bir üniProf. Dr. Mustafa ÜNAL
versitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
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Başkanı gören 3. Sınıf öğrencileriyle yürütüldü.
Hemşirelik bölümü 3. sınıfında öğrenim gören 78 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Öğrencilere literatür
doğrultusunda hazırlanan anket formu ve ‘Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Ölçeği’ uygulandı. Elde edilen veriler SPSS11 programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma,
en küçük, en büyük değerler gibi tanımlayıcı istatistikler, t testi ve Mann Whitney U testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 12,47±1,51 (min:20, maks:27) olduğu, %78,2’sinin kız, %65,4’ünün
hemşirelik mesleğine isteyerek geldiği, %80,8’inin okuduğu bölümden memnun olduğu, %53,8’inin klinik
uygulamadan korktuğu, %32,1’inin daha önce uygulamada olumsuz deneyim yaşadığı, %92,3’ünün çocukları sevdiği, %47,4’ünün çocuk kliniklerinde çalışmayı istediği belirlendi. Öğrencilerin %83,3’ü çocuk dersi
ile ilgili yeterli bilgi aldıklarını ifade etti. Öğrencilerin Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve
Endişe Değerlendirme Aracından aldıkları puan ortalamaları; rahatlık boyutunda, 14,03±2,06 (min:5, maks:
20), endişe boyutunda; 10,79±3,20 (min:5, maks: 20) idi. Öğrencilerin daha önce uygulamaya ilişkin olumsuz
deneyime sahip olma, çocukları sevme durumu ve çocuk kliniklerinde çalışmayı isteme durumu ile Pediatri
Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Ölçeği alınan puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Kızların rahatlık alt boyutundan erkeklere oranlara daha yüksek
puan ortalamasına sahip olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05), uygulamaya ilişkin korProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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(p<0,05) belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin klinik uygulamaya yönelik rahatlık ve endişe düzeylerinin cinsiyetten
etkilendiği, klinik uygulama korkusu yaşayanların endişe alt boyutundan daha düşük puan aldıkları, daha önce
olumsuz deneyim yaşama, çocukları sevme ya da çocuk kliniklerinde çalışmayı isteme durumları ile ölçekten
alınan puanlar arasında fark olmadığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Pediatri Hemşireliği Öğrencileri, Klinik Uygulama, Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Ölçeği, Çocuk, PHÖKRED
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HAYATTA GÜÇLÜ KALMAK ZORUNDA OLAN ÇOCUKLAR:ÇOCUK İŞÇİLER
Halime DAĞTEKİN, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
Türkiye

Öz: İnsanın gelişim çağında çocukluk yıllarının çok önemli bir yeri vardır. Bu yıllardaki çevresel etkilerin,
yetişme koşullarının, alınan eğitimin ve sağlıklı bir beden ruh yapısının insan hayatının her döneminde yaşam
kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak gelişiminin çok hızlı, belirgin gelişim
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sorunlara yol açmakta, erken yaşta çalışma yaşamı ile karşılaşıp iş dünyasının stresi ile tanışmalarına sebep
olmaktadır. İş yaşamına atılan veya atılmak zorunda kalan; eğitim, sosyal hayat ve oyun hakları ellerinden
alınan çocuklar bedensel, psikolojik ve sosyal gelişim alanlarını tam olarak tamamlayamamakta ve bu durum
onların çocuk olma halinden uzaklaşıp yetişkin gibi düşünmesine, yaşamasına ve mücadele etmesine sebep
olmaktadır. Yaşam şartları çerçevesinde iş yaşamı ile gelişen stres mekanizması psikolojik dayanıklılıklarını
etkilemekle birlikte fiziksel olarak ta vücudun çeşitli bölgelerinde farklı düzeyde etki bıraktığı bilinmektedir.
Sağlık Bakanlığı içinde görev alan Halk Sağlığı Hemşireleri, Acil Servis Hemşireleri, Çocuk Hemşireleri ve
Millî Eğitim Bakanlığı içinde görev alan Okul Sağlığı Hemşirelerine çocuk işçiliği ile mücadelede önemli
sorumluluklar düşmektedir. Literatür derlemesi şeklinde yapılan bu çalışmada çocuk işçiliği, çocuk işçiliğine
sebep olan etmenler, çalışma yaşamının çocuk işçiler üzerine etkileri ele alınmış olup, sağlık ekibinin bir üyesi
olan hemşirelerin rol, görev ve sorumluluklarına değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İşçiliği, Çalışma Yaşamı, Çocuk İşçi, Hemşirenin Sorumlulukları
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İNFERTİLİTE PROBLEMİ YAŞAYAN VE TIBBİ TEDAVİ GÖREN KADINLARDA ORTAYA
ÇIKAN PSİKOSOSYAL SORUNLARA ATAERKİL SİSTEMİN İNŞA ETTİĞİ ANNELİK
TEMSİLİNİN ETKİLERİ
Hanife KAHRAMAN
Türkiye

Öz: Amaç: Temelde kadınların meselesi gibi görünen annelik her dönemde ataerkil sistemin kendini devam
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
ettirebilmesi için iktidar tarafından çeşitli
uygulamalarla
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Başkanı gereken ve toplumsal olarak inşa edilen
bir olgu olmuştur. Bu durum çocuk sahibi olmak isteyip de, herhangi bir nedenle doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek yöntemi gibi yardımcı üreme yöntemlerine başvuran
kadınların yaşamını pek çok açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de çocuk sahibi olmak
için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadığı sorunlara, toplumsal olarak inşa edilen annelik algısının etkileri incelenmiştir. Araştırmada, ayrıca, ortaya çıkan bu sorunlar ve çözüm önerileri feminizm perspektifinden
tartışılmıştır. Yöntem: Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 20 kadınla, yaklaşık 30 dk. süren
yüz yüze görüşmeler yapılmış, kadınlara açık ve kapalı uçlu olmak üzere 17 tane soru yöneltilmiştir. Daha
sonrasında soruların yanıtlarına içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda ataerkil sistemin
inşa ettiği annelik temsilinin, kadınların yaşadıkları infertilite problemi ve tedavisi sürecinde ortaya çıkan
psikolojik ve sosyal sorunları çok fazla derinleştirdiği, kadınların kendi kadınlık kimliğine ilişkin algılarını
zedelediği ve kadınların bu durumla başa çıkma süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Sonuç:
Türkiye’de çocuk sahibi olmak için tıbbi tedavi gören kadınların yaşadıkları psikososyal sorunları, ataerkil sistemin toplumsal olarak inşa ettiği annelik algısı çok fazla derinleştirmektedir. Kadınların söz konusu sorunlarının azaltılması ve başaçıkma becerilerinin arttırılması için toplumda anne olmakla ilgili yaratılan mitlerin ve
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
TRProf.
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
sosyal temsillerin
değişmesi gerekmektedir. Davetli
Bu değişim
de ancak tüm toplumda toplumsal
Davetli
Konuşmacı
Konuşmacı
ıcaDavetli
mcinsiyet
şunoKKonuşmacı
ieşitliğinin
ltevaD
sağlanmasıyla mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Annelik, Ataerkil Sistem, İnfertilite, Kadın, Feminizm
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HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK
FİZİKSEL ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Harika ÇETİNKOL PETEK, Kerime DERYA BEYDAĞ
Türkiye

Öz: Bu çalışma, hemşirelerin toplumsal cinsiyet algısının evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin görüşlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini, İstanbul Okan
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Başkanıçalışan 156 hemşire oluşturmuş; örneklem seçilmeden evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş, ancak izinli/raporlu ve çalışmaya katılmak istemeyen
hemşireler olması nedeniyle 136 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmada veriler, tanımlayıcı veri
formu, Altınova ve Duyan (2013) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Toplumsal Cinsiyet
Algısı Ölçeği (TCAÖ) ve Ercan (2009) tarafından geliştirilmiş olan Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet
Ölçeği (EKYFŞÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları, KruskalWallis, Man-Whitney U test, Independent t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin, %52,2’si şimdiye kadar toplumsal cinsiyet ile ilgili bir eğitim almadığını, %39’u kadına yönelik şiddet
ile ilgili eğitim almadığını ifade etmiş; %27,2’si fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Hemşirelerin TCAÖ
puan ortalaması 97,40±14,64 ve EKYFŞÖ puan ortalaması 35,78±7,80 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin yaş
grubu, cinsiyeti, medeni durumu, kardeş sayısı ve toplumsal cinsiyet ilgili eğitim alma durumu ile TCAÖ puan
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Çalışmaya katılan hemşirelerin
cinsiyetleri, meslekte çalışma yılı ve fiziksel şiddete uğrama durumu ile EKYFŞÖ puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Hemşirelerin TCAÖ ve EKYFŞÖ puan ortalaması arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (p<0,01). Hemşirelerin gerek eğitimleri sırasında, gerekse
hizmet içi eğitimlerde toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konularına ağırlık verilerek yapılan bilinçProf.
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Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Algısı, Kadına Yönelik Şiddet, Evlilikte Şiddet, Hemşire
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BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN DOĞURGANLIK
GÖSTERGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan ULUBAŞOĞLU, Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Pınar ULUBAŞOĞLU
Türkiye

Öz: Bu araştırma bir eğitim araştırma hastanesine başvuran gebelerin doğurganlık göstergeleri açısından değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın yürütülebilmesi için
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hastanesinin kadın doğum polikliniğine 01.11.2018-31.12.2018 tarihleri arasında başvuran 316 gebeye araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler bilgisayarda
istatistik paket programı aracılığı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Gebelerin yaş ortalaması 30,25±8,79’dur. Gebelerin toplam gebelik sayısı ortalaması 2,17±1,64, canlı doğum sayısı ortalaması 1,52±1,17, düşük sayısı ortalaması 0,42±0,99, ölü doğum sayısı ortalaması 0,14±0,48, yaşayan
çocuk sayısı ortalaması 1,40±1,21, ölen çocuk sayısı ortalaması 0,15±0,58, istemsiz düşük sayısı ortalaması
0,20±0,80, istemli düşük (kürtaj) sayısı ortalaması 0,23±0,82 olarak tespit edilmiştir. Gebelerin % 82,7’sinin
eşi ile akrabalığının olmadığı, %14,5’inin 1. dereceden, %2,8’inin 2. dereceden akraba olduğu tespit edilmiştir.
Gebeler tarafından en fazla bilinen aile planlaması yöntemleri sırasıyla %29,4 ile doğum kontrol hapı, %20,1
ile kondom ve %17,5 ile rahim içi araçtır. Gebelerin %75,2’si son gebeliğinde isteyerek gebe kaldığını belirtirken, %24,8’i istemeyerek gebe kaldığını belirtmiştir. Gebelerin %88,2’si bebeğe doğumdan sonra ilk 6 ay
sadece anne sütü verilmesi gerektiğini biliyordu. Yine gebelerin %90,6’sı anne sütü alan bebeğe ek gıdaların
ne zaman başlanacağını doğru biliyordu. Sonuç olarak hala istemli düşüklerin olması ve gebelerin %24,8’inin
son gebeliğinde istemeyerek gebe kaldığını belirtmesi karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
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Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğurganlık Göstergeleri,
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BEBEKLERLE DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Hatice BEŞİR, Şehnaz CEYLAN
Türkiye

Öz: Giriş ve Amaç: Bebekler ilk olarak duyuları aracılığıyla çevreyi tanırlar. Etrafındaki sesleri duyarak,
çevresini inceleyerek ve koklayarak dünya hakkında birçok yeni bilgi öğrenirler. Bebekler için uyarıcı olan,
onların güvenle keşfedeceği nesnelerin bulunduğu, hareket özgürlüklerinin olduğu ve farklı duyusal uyarılar
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12-36 ay grubu bebeklerin gelişim özellikleri dikkate alınarak bebeklerin görme, işitme, koklama, dokunma,
tatma duyularının gelişimini desteklemek amacıyla duyu materyalleri ve aktiviteleri ile duyu eğitimi programı
oluşturulmuştur. Yöntem: Araştırmada, bebeklerin duyu gelişimlerine yönelik etkinlikleri içeren Duyusal Deneyimler Duyu Eğitimi Programı yer alır. Bu programda görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularına
yönelik materyaller ile hazırlanmış 20 etkinlik örneği yer almaktadır. Bu etkinliklerin asıl amacı, çocuğun
duyu gelişimini desteklemek olmakla birlikte bebeklerin bilişsel, dil, motor, sosyal ve özbakım gelişim alanları da programdaki duyu etkinlikleri ile bütünleştirilerek desteklenmiştir. Duyu gelişimini destekleyen bu
eğitim programı; tüm duyuları ve dil, bilişsel, ince motor, özbakım becerilerini destekleyen duyu kitapları ile
etkileşimli kitap okuma aktiviteleri, özellikle işitme duyusunu ve çeşitli diğer duyuları ve dil, sosyal, motor
becerileri destekleyen müzik aktiviteleri, yine tüm duyuları ve dil, motor, sosyal, bilişsel becerileri destekleyen
oyun aktivitelerini içermektedir. Etkinlikler çocukların dikkat sürelerine göre değişmekte olup ortalama 15-20
dakika sürmektedir ve iki ya da daha fazla kişi ile gerçekleştirilebilir. Bu aktivitelere ek olarak, eğitim programında ailelere çeşitli öneriler sunularak, bebekleri ile evde ya da dışarıda duyu aktiviteleri gerçekleştirmeleri
de desteklenmektedir.
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LOHUSAYA YÖNELİK YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR
Hazal AKSU, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olmakla birlikte gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle birçok anne ve bebek yaşamını yitirmektedir. Ülkemiz için de öncelikli bir sorun olmaya devam eden bu durum ana çocuk sağlığı sorunları olarak adlandırılmaktadır. Kadının ve
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rinin de sağlıklı sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Türk halk kültüründe yeni doğum yapmış kadına “lohusa”
denmektedir. Çeşitli sosyo-kültürel yapılarda değişiklik gösteren lohusalık dönemi genellikle kırk gün olarak
kabul edilir. Lohusalık dönemi, kadının ve bebeğin hastalıklara karşı savunmasız kaldığı ve korunması gereken
bir dönem olarak algılanır. Bu dönem anne ve bebek için özel bir dönem olup her kültürde farklı uygulamaları
kapsamaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı zararlı uygulamalar olup, lohusanın sağlığını tehdit eder niteliktedir. Bu nedenle doğum sonu geleneksel uygulamaların ve bu uygulamaları etkileyen faktörlerin bilinmesi, sağlık profesyonellerinin ve çalışanlarının hizmet sunduğu toplumu tanıması, etkin sağlık hizmeti vermesi, anne
ve bebeklerin sağlığının korunması ve geliştirmesi için oldukça önemlidir. SONUÇ: Doğum sonu dönemdeki
kadın ve ailesine bakım verecek olan sağlık profesyonelleri bireyleri bütüncül olarak değerlendirirken onların
inandıkları ve yaptıkları geleneksel uygulamaları da ortaya koyacak şekilde geniş çaplı veri toplaması, yapılan
bu uygulamaların sağlık üzerindeki etkisini değerlendirmesi ve bireyi bilgilendirmesi oldukça önemlidir. Bu
makalede lohusalık dönemde yapılan geleneksel uygulamalar üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Lohusa, Lohusalık, Geleneksel Uygulamalar, Doğum Sonu, Postpartum Dönem
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KADINLAR BİYOLOJİK SAATİNİN FARKINDA MI? SOSYAL YUMURTA DONDURMA!
Hazal AKSU, Zeynep DAŞIKAN
Türkiye

Öz: Giriş: Kadınların toplumdaki yerinin hızla değişmesi, kariyer yapan kadın sayısındaki artma ve evlenme
yaşının ilerlemesi, uygun eş bulamama ve yardımcı üreme tekniklerinin ilerlemiş olması gibi nedenlerden
dolayı tüm dünyada doğurganlık yaşında artışlar gözlenmektedir. Buna karşılık evlilik oranları azalmakta ve
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
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Başkanıve yaşının ilerlemesiyle birlikte yumurtalık rezervi azalmakta ve bunun sonucunda doğurganlık potansiyeli düşmektedir. Doğurganlığın devamını
sağlayabilmek amacıyla kullanılan yöntemlerden biriside sosyal yumurta dondurma işlemidir. Yumurtaların
genç bir yaşta dondurularak daha sonra kullanılmasına olanak sağlayan bir işlemdir. Henüz doğum yapmaya
hazır olmayan kadınlara doğum yapmak istedikleri zamana kadar doğurganlıklarını koruma seçeneği sunar
ve yine böylece kadınlara daha ileri yaşlarda annelik yaşamasına olanak sağlama potansiyeli olarak sunulur.
Doğurganlık temel biyoloji ile sınırlıdır ve “biyolojik saat” genellikle 30’lu yaşların sonunda ya da 40’ların
başlarında bitmektedir. Yumurta dondurma işlemi 30’lu yaşların ortasında yakın gelecekte gebelik planı/şansı
olmayan kadınlar için ideal, başarılı ve güvenilir bir uygulamadır. Yumurta dondurmada ideal yaş aralığı 3038 yaş arasıdır. Dondurulmuş yumurtalar, 35 yaşından sonra biyolojik saatlerinin etkinliği azalan kadınlara
çocuk sahibi olma fırsatını yakalamayı sunmaktadır. Dolayısıyla yumurta dondurma sadece tıbbi nedenlerden
ötürü değil tıbbi olmayan veya “sosyal “ nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar için de
doğurganlığı koruyucu bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Facebook ve Apple şirketleri kadın çalışanlarına “kariyerini dondurma, yumurtanı dondur” gibi başlıklarla yumurta dondurma masraflarını üstlendiğini
duyurmuştur. Sonuç: Sağlık personeli doğurganlığın en verimli olduğu yıllar ve doğurganlığın korunması,
yumurta dondurma konusunda halkın eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır. Bununla birlikte, kadınlara
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lığın korunması; sosyal yumurta dondurma; doğurganlık; doğurganlık yaşı, farkındalık. Keys words: Fertility
preservation ; social egg freezing; fertility; fertility age, awareness.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Yumurta, Dondurma, Doğurganlık Yaşı
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KIRSAL KESİMDE AKRAN EĞİTİMİ GİRİŞİMLERİNİN ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Hikmet BAYKARA ÇOŞDU, Hülya DEMİRCİ, Serap BAYRAM
Türkiye

Öz: Bu araştırma, kırsal alanda yaşayan kadınların üreme sağlığını korumaya ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak; belirlenen sorunlar doğrultusunda, akran eğitimi ilkeleri göz önüne alınarak hazırlanan bir
eğitim modeli geliştirmek ve bu modelin etkinliğini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada kadınlaProf. Dr. Mustafa ÜNAL
rın üreme sağlığı profilinin belirlendiği Kongre
bölümdeve
tanımlayıcı
kesitsel, üreme sağlığı akran eğitimi girişimiOturum ve
Başkanı
nin etkisinin değerlendirildiği bölümde yarı-deneysel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Çalışma 1 Haziran - 15
Aralık 2013 tarihleri arasında kırsal alanda hizmet veren bir sağlık evinde yürütülmüştür. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmanın yapıldığı tarihlerde köyde yaşayan ve araştırmaya alınma kriterlerine
uyan 117 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, kadınların üreme sağlığına ilişkin
bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek için Soru Formu, Üreme Sağlığı Bilgi Testi ve Evli Kadınların
Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Bu formlar, kadınların bilgilendirilmiş onamları alınarak doldurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımı, aritmetik ortalama, bağımlı gruplarda Ki-kare testi (McNemar testi), bağımlı
gruplarda t testi ve Wilconson testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki kadınların %38.5’i 39-49 yaşları
arasında, %77.8’i ilkokul mezunu, %63.2’si geniş aile ortamında yaşamaktadır. Gebelikten korunma oranı
yüksek olmakla birlikte en çok kullanılan yöntem geri çekmedir. Kadınlara uygulanan akran eğitimi girişiminin etkinliği değerlendirildiğinde; akran eğitimi girişimi öncesine göre, kadınların üç ay sonra Kadın Sağlığı
Bilgi Testi, Toplam Ölçek Puanı ve Genital Yol Enfeksiyonlarından Korunma, Üreme Sağlığını İlgilendiren
Konularda Doktora Gitme, Üreme Organ ve Meme Kanserinden Korunma, Üreme Sağlığını Korumaya Yönelik Genel Sağlık Davranışları ölçek alt boyutları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.00). Ancak,
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alanda yaşayan kadınların üreme sağlığını korumaya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının yetersiz olduğu
ve uygulanan “Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Modeli’nin” 15-49 yaş grubu kırsal alanda yaşayan kadınların
koruyucu üreme sağlığı davranışlarını geliştirmede etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Üreme Sağlığı, Akran Eğitimi, Kadın, 15-49 Yaş
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İNTERNETTEN SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞI OLAN GEBELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
VE SİBERKONDRİ DÜZEYİ
Kerime Derya BEYDAĞ, Ayşe GÜLDÜR
Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, internetten sağlık ile ilgili konularda arama yapan gebelerin sağlık okuryazarlığı ve
siberkondri düzeylerini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli
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hastanenin gebe polikliniğine rutin kontroller
Kongre
ve
Başkanı
Kongre
ve Oturum
Oturum
Başkanı
için gelen ve gebe eğitim sınıfına devam eden gebelerde yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, veri toplama tarihlerinde hastaneye başvuran tüm gebeler (yaklaşık 250 gebe) oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini gebe sınıfına devam eden 53 gebe ile, gebe sınıfına devam etmeyip hastaneye rutin kontroller için gelen 53 gebe olmak
üzere toplam 106 gebe oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden, internetten sağlık ile ilgili konularda
arama yapan, Türkçe konuşup anlaşabilen, gebeliğinde ve bebeğinde risk olmayan tüm gebeler çalışmaya dâhil
edilmiştir. Veriler, Tanımlayıcı Veri Toplama Formu, E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Siberkondri Ciddiyet
Ölçeği Kısa Formu (SCÖ-15) kullanılmıştır. Veri toplama işlemi öncesinde gerekli izinler alınmıştır. Elde
edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, sayı yüzdelik hesaplamaları, t testi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Gebelerin %55,7’si 29 yaş ve üzeri yaş grubunda, %70,8’i lise ve üzeri mezunu,
%69,8’i çalışmamaktadır. Gebelerin %89,6’sı gelir durumunun orta ve üzeri düzeyde olduğunu, %62,3’ü ilk
gebeliği olduğunu ve %82,1’i 28 hafta ve üzeri gebelik haftasında olduğunu belirtmiştir. Gebelerin %92,5’i
gebeliklerinin planlı olduğunu, %58,5’i kendisini olumlu hissettiğini ve %62,3’ü gebeliği süresince 1-10 kez
doktor kontrolüne gitmiştir. Gebelerin %22,6’sı 1 yıldan az süredir internet kullandığını, %57,5’i günde 1
saatten az süre internetten sağlıkla ilgili araştırma yaptığını, %32,1’i internetten gebelik ile ilgili konuları
araştırdığını ve %65,1’i internetteki bilgilerin doğruluğu konusunda kararsız olduğunu belirtmiştir. Gebelerin
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bilgi ihtiyacını giderdiğini, %64,2’si sağlıkla ilgili konularda internetten arama yapmayı bazen tavsiye ettiklerini, %15,1’i ise internetten edindiği bilgileri hiçbir zaman sağlık çalışanları ile paylaşmadığını ifade etmiştir.
Gebelerin %19,8’i internetten arama yaptıktan sonra daha stresli olduğunu ifade ederken, %45,3’ü değişiklik
olmadığını belirtmiştir. Doğuma hazırlık sınıfına devam eden gebelerin E-sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan
ortalaması 30,62±5,08 iken; doğuma hazırlık sınıfına devam etmeyen gebelerin puan ortalaması 26,39±7,66
olarak bulunmuştur ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Doğuma
hazırlık sınıfına devam eden gebelerin, e-sağlık okuryazarlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Gebelerin
doğuma hazırlık sınıfına devam etme durumları ile Siberkondri Ciddiyet Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Gebelerin ölçek puan ortalamaları arasında pozitif
yönde ve orta düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sağlık okuryazarlığı düzeyi arttıkça, siberkondri düzeyinin
de arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık E-Okuryazarlığı, Siberkondri Ciddiyet, Gebe
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AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FUNCTIONAL STATUS OF
THE INDIVIDUALS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AND THEIR QUALITY OF LIFE
Leyla ADIGÜZEL, Dilek KILIÇ
Turkey

Abstract: Aim: This study was carried out to investigate the relationship between the functional status of the
individuals with knee osteoarthritis and their quality of life in the province of Erzurum. Materials and MetProf. Dr. Mustafa ÜNAL
hods: The population of the study consisted
of the
with knee osteoarthritis diagnosed over the age
Kongre
veindividuals
Oturum Başkanı
of 50 who applied to the Physical Therapy and Rehabilitation Policlinic at Health Research and Development
Center at Erzurum Atatürk University between August and November 2015. The study was carried out with
129 individuals with knee osteoarthritis without sample selection. In accordance with the literature, a questionnaire was developed in order to determine the socio-demographic and disease-related characteristics of the
participants and The Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) scale were used. The data were
analyzed in SPSS 22.00 statistical package program using frequency, percentage, t test, Mann Whitney U test,
Kruskal Wallis H test, Dunnet T3 Post Hoc test. Results: KOOS Function and Daily Life scores that show functional status of the participants were found as 46.61 and 16.17 respectively. In addition, Function and Sports/
Leisure Activities subscale scores were determined as 29.49 and 23.73. The average scores of Quality of Life
subscale were found as 34.15 and 18.11. A positive significant relationship was determined between functional
status and quality of life in the individuals. Conclusion: The presence of pain in individuals affects quality of
life negatively. As the functional status improves in individuals increases the quality of life increases too.
Key Words: Knee Osteoarthritis, Functional Status, Quality of Life
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GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ
Meltem ŞAHİN, Beliz YEKELER KAHRAMAN, Mine BEKAR
Türkiye

Öz: Diyabet; insulin salgılanmasında veya kullanımında bozuklukla oluşan hiperglisemi ile karakterize kronik
endokrin hastalığıdır. Aynı zamanda kronik hiperglisemi nedeniyle metabolizmanın bozulduğu klinik tablodur (Türkmen ve ark., 2015). Gestasyonel diyabet; ilk kez gebelikte ortaya çıkan glukoz intoleransıdır (Şen
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görülmektedir. Gebeliğin erken dönemlerinde, human koriyonik gonadotropin (hCG), östrojen ve progesteron
artar, östrojen ve progesteron pankreasın beta hücrelerinin hiperplazisini stimüle eder. İnsülin salınımı artar ve
kan glukoz düzeyi azalır. Bu dönemde bulantı kusma olması nedeniyle yeterince beslenilmediğinde insülinin
azalmasına neden olur. Plasentanın geliştiği dönemde ise insüline direnç oluşturan human plasental laktojen
(hPL) ve östrojen plasentadan salgılanır. Gebelik, insülin duyarlılığında azalma nedeniyle diyabetojenik bir
ortam hazırlamaktadır. Sağlıklı pankreas insülin salgısını arttırarak yanıt verir ancak pankreas yeterli insülini
üretemiyorsa hiperglisemi ortaya çıkar ve gestasyonel diyabete neden olmaktadır. (Türkmen ve ark., 2015)
GDM gebelikteki en yaygın metabolik hastalıktır. Özellikle obez ve ileri yaş gebeliklerde görülme oranı gittikçe artmaktadır. Gestasyonel diyabeti olan gebelerin prenatal bakımda izlemi çok önemlidir. Özellikle anne ve
fetus üzerinde mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu bağlamda hemşireler gestasyonel diyebeti olan
gebelerin düzenli olarak prenatal bakıma gelmelerinin önemini vurgulamalı, kan şekeri takibini ev ortamında
nasıl yapabileceğini öğretmeli, egzersizin ve düzenli beslenmenin önemini vurgulamalı, riskler öğretilmeli ve
gerekli durumlarda hastaneye baş vurmuları konusunda eğitimler vermelidir.
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diyabet, Prenatal bakım, Hemşirelik
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EYLEMİN BİRİNCİ EVRESİNDE KULLANILAN DOĞAL POZİSYONLAR
Meltem ŞAHİN, Özge PALANCI
Türkiye

Öz: Doğum doğal bir döngü, kadın için ise özel bir tecrübedir (Karaman ve Yıldız, 2018). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), doğumun kendi normal seyrinde ve fizyolojisi korunarak desteklenilmesini, patolojik bir durum
olmadıkça da herhangi bir müdahalede bulunulmamasını söylemektedir. Buna rağmen, doğum eylemi halen
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riskli bir olay olarak görülmekte ve kadınların
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nısı hakim olmaktadır. Doğum hastanede sağlık profesyonellerinin müdahale edilmesiyle yapılacak bir durum
olarak görülmektedir. Bu görüş eylemin patolojik ve kontrol edilmesi görüşü doğumun tıbbi bir durum olarak
algılanmasına yol açmakta ve doğumu kadınların idaresinden çıkararak eylem boyunca hareket kısıtlılığının
olması gerekliliği gibi bir inanışa neden olmaktadır (Karaman ve Yıldız, 2018). Doğum eylemi; son menstruasyon döneminden 40 hafta sonra, fetüs ve ona ait eklerinin uterustan dış çevreye atıldığı süreçtir. Bu süreç
silinme ve dilatasyonun olduğu birinci evre, fetüs doğumu ikinci evre, plasentanın doğumu üçüncü evre son
olarak ilk iki saatlik pospartum dönemde dördüncü dönem olarak adlandırılmaktadır (Taşkın, 2008). Birinci
evrede rahat bir pozisyonda kalmak kadının gevşemesini artıracaktır. Bu pozisyonlar ayakta durma, yürüme,
yavaşça dans etme, dik oturma, yarı oturma, sandalyede sallanma, el-diz pozisyonu gibi pozisyonlar kullanılmaktadır (Rathfisch, 2012). Doğum eyleminde hareket serbestliğinin; eylemin ilk evresine ve doğum algısına
pozitif etkileri olduğu, eylem süresini ve ağrı algısını indirdiği, annenin rahatını ve memnuniyetini artırdığı
bildirilmiştir. Bu çalışma derleme niteliğinde olup eylemin birinci evresinde kullanılan doğal pozisyonlardan
bahsetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğum Eylemi, Doğal Pozisyonlar, Doğumun Birinci Evresi
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE SİNİR GERİ BİLDİRİM TEDAVİSİNİN
YAYGINLAŞTIRILMASI
Merve BEYARSLAN, Ali Serdar YÜCEL
Türkiye

Öz: Toplumsal olarak kadına yönelik şiddet sorununun tam olarak çözüme kavuşturulamamış olması kaygı
verici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsel çabalardan istediğimiz ölçüde sonuç alınamamakta
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daraltması şiddeti doğurmaktadır. Toplumda kadının hala ikinci sınıf olarak görülmesi de bu sorunu büyütmektedir. Bunun yanında kadınların gelişen ve değişen dünyada ilerlemelerinin önünde pek çok engel ortaya çıkabilmektedir. Aile ve iş ortamında erkek üstünlüğünün sürmesi kadınların özellikle kendi güçlerini ve yetilerini
ortaya koymalarını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden sözlü, fiziksel, cinsel veya duygusal olarak kadına şiddet
kendini göstermektedir. Bu şiddet türlerini engelleme kapsamında ülkemizde birçok kampanya yapılmaktadır.
Kanun ve yasalarla caydırıcı yaptırımlar düzenlenmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra
erkeklerin bilinçaltlarında oluşturdukları kadına şiddet duygusunun önüne geçmek için psikolojik terapiler,
tıbbi ilaçlar da mevcuttur. Bu tedavilerin yanı sıra bazı uzmanlar tarafından beyinde düzensiz olan elektriksel
aktiviteyi düzenli hale getirip, aynı zamanda beyindeki elektriksel dağılımı dengeleyerek, beynin daha sağlıklı
bir şekilde işlemesini sağlayan terapi de birçok hastalık için kullanılmaktadır. Kadına şiddetin çözümünde büyük bir gelişme sağlayabilecek bu terapinin adı sinir geri bildirim tedavisidir. Şiddetin altında yatan olumsuzluklar beynin elektriksel işleyişini bozabilmektedir. Bu terapi yönteminin yaygınlaştırılmasıyla beynin işleyişi
düzeltilip, kadına şiddetin önüne büyük ölçüde geçilebileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Sinir, Geri Bildirim, Kadın, Şiddet
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ÇOCUK İSTİSMARINDAN KORUMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİGİTAL ARAÇLAR
Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ
Türkiye

Öz: Çocuk İstismarı son yıllarda çocuk sağlığının gündeminden hiç düşmeyen bir travma olarak çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışma çocuk istismarında korumaya yönelik yurtdışında geçekleştirilen bir güncel sistematiğin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir linkinden1 ulaşılabilen çocuk koruma progProf. Dr. Mustafa ÜNAL
ramına ilişkin bilgiler şöyledir: ABD’nin
Virginia
çocukların korunmasına yönelik oluşturulan
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veEyaleti’ndeki
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“Virginia’nın Güçlü Aileleri” Topluluğu bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak pek çok devlet kurumundan farklı
olarak 2019 yılında bir sistematik oluşturmuştur. “Virginia’nın Çocuk İstismarını Koruma Ayı” sloganı ile yola
çıkan gönüllüler teknolojinin yararlarını kullanarak “Çocuk İstismarından Koruma Digital Aracı”nı yapılandırmıştır. Cep telefonlarına ve bilgisayarlara ücretsiz indirilebilen bu araç ile toplum her kesimi 7-24 Çocuk
İstismarından korunma hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Kırılgan ailelerin güçlendirilerek çocuk istismarından korunmada izlenecek yol haritası gözler önüne seren digital araç; ev ziyaretleri, madde kullanımında
doz aşımı, travma bildirim sistemi kullanma, akran zorbalığı, siber zorbalık ve LGBT ailelerle görüşme teknikleri gibi başlıklara yer vermektedir. Kuruluş tarafından oluşturulan sosyal medya ağı ile iletişim kolaylığı
sağlayan sistem araçta, ayrıca Virginia Sosyal Hizmetler Departmanı ve Toplum Bazlı Çocuk İstismarından
Koruma Bürosu’na otomatik link kurulup mail yoluyla haberleşme sağlanabilmektedir. Çalışmada bir örneği
verilen bu tarz digital araçlar bilgi erişimini kolaylaştırarak konuya ilişkin farkındalığı arttırmaktadır. Gerek
çocukların gerekse yetişkinlerin eğitiminde kullanılabilen bu araçların, ülkemizde aktifleşmesi ile konuya daha
etkin çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Koruma,Güncel Yaklaşımlar, Digital Araçlar
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DEĞİŞEN BABALIK ROLLERİNİN AİLE TUTUMLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ, Aylin KURT
Türkiye

Öz: Aile tutumları ile benimsenen babalık rolleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, bir
ortaöğretim kurumunun 5.ve 6.sınıfına devam eden çocukların anne ve babaları ile gerçekleştirilmiştir. Veriler
çalışmanın yapıldığı okulun rehberlik biriminin desteği ile annelerden Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum
Prof.
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Ölçeği (PARİ) ve babalardan Baba Destek
Programı
Tutum Başkanı
Envanteri (BADEP) ile toplanmıştır. Annelerin
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PARİ alt boyutlarından aşırı annelik boyutundan yüksek (43.42±7.80) demokratik tutum ve eşitlik tanıma
boyutundan ortalama (28.04±3.20), karı-koca geçimsizliği boyutundan düşük (12.95±4.00) ve baskı ve disiplin yüksek (34.31±6.85) puan ortalamaları elde ettikleri belirlenmiştir. Babaların BADEP alt boyutlarından;
geleneksel olmayan rollerde yüksek (41.93±6.77), yetkeci olmayan rollerde yüksek (43.83±7.34), tavizkar
olmayan rollerde düşük (22.44±4.66) ve iletişim açıklığı boyutunda yüksek (28.82±5.59) puan ortalamaları
aldıkları tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi annelerin aşırı annelik (48.00±8.46; F:3.015, p:0.009) ve baskıdisiplin (38.08±8.29; F:3.560, p:0.003) puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksekken, eğitimi yüksek olan
babaların (yüksek lisans) yetkeci(otoriter) olmayan roller (52.66±1.41; F:4.684, p:0.000) puan ortalaması yüksek bulunmuştur. Babanın tavizkar olmayan rolleri (r:0.230, p:0.018) benimsemesi ile karı koca geçimsizliği
arasında güçlü pozitif korelasyon belirlenmiştir. Annenin demokratik tutumun benimsendiği ailelerde babanın
geleneksel olmayan (r: -0,256; p:0.008)ve yetkeci olmayan roller (r:-0.273; p:0.005) benimsemesi ve iletişime
açık (r:-0,288, p:0.003) olması arasında beklenenin aksine güçlü negatif korelasyon bulunmuştur. Çalışmada
aile tutumlarının anne baba eğitimden doğrudan etkilendiği, annelerin aşırı ilgili ve baskıcı davrandığı, günümüz babalarının geleneksel ataerkil ve otoriter rollerinden uzaklaşarak daha iletişime açık bir ebeveyn modeli
sergilediği sonucuna varılmıştır. Gerek annelerin gerekse babaların aile içi iletişime önem verdikleri ve karı
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI OLGUNLAŞMA DÜZEYLERİ İLE
YARDIM ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Münevver ÖZDEMİR, Hikmet YAZICI, Vildan SAKİ
Türkiye

Öz: Travma sonrası olgunlaşma (TSO) kavramı, olumsuz yaşam olayları ile mücadele eden bireylerin kendilik
algısında, diğer insanlarla ilişkilerinde ve yaşam felsefesinde ortaya çıkan olumlu değişiklikleri tanımlamak
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
için kullanılmaktadır (Tedeschi ve Calhoun,
2004).
araştırmalar;
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veYapılan
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Başkanı travma sonrası olgunlaşma düzeyinin
profesyonel (Hassija ve Turchik, 2016) ve profesyonel olmayan yardım alma davranışları (Hasson-Ohayon ve
diğ., 2016; Panjikidze, Beelmann, Martskvishvili ve Chitashvili, 2019) ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu
araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve en az bir travmatik yaşantıya sahip 247 (Kız=170, Erkek=77) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.7’dir (Ss=2.67).
Veriler; araştırmacılar tarafından oluşturulan, demografik bilgiler ve yardım alma davranışına ilişkin soruları
içeren Bilgi Toplama Formu ve Travma Sonrası Büyüme Ölçeği ile toplanmıştır. Veri analizi için; bağımsız t
testi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin %15’i
yaşadığı travmatik olay sonrasında profesyonel bir ruh sağlığı yardımı alırken; %28.7’si profesyonel olmayan
yardım kaynaklarına başvurmuştur. Öğrencilerin travma sonrası olgunlaşma puanları profesyonel (t245=-.941,
p=.347) ve profesyonel olmayan yardım kaynaklarını (t245=1.624, p=.106) kullanıp kullanmamalarına göre
farklılaşmamaktadır. Sonuç olarak; öğrencilerinin travma sonrası olgunlaşma düzeyleri ile yardım alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
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ORLANDO’NUN ETKİLEŞİM TEORİSİNİN UYGULAMADA KULLANIMINA BİR ÖRNEK:
TERMİNASYON TAKİBİ
Nergiz ERYILMAZ, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
Türkiye

Öz: Amaç: Çalışmada, gebelik sırasında terminasyon takibi yapılan bireyin Orlando’nun etkileşim teorisine
gore bakım sürecinin planlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, birey ile yüzyüze görüşme tekniği ile
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
başlamış, Orlando’nun Etkileşim teorisine
göre değerlendirme
ile devam etmiştir. Bu kapsamda bireye sadece
Kongre
ve
Kongre
ve Oturum
Oturum Başkanı
Başkanı
kliniğe yatış yapıldığı gün bakım verilmiştir. Görüşmenin hastanın davranışı, hemşirenin tepkisi, hastanın
yararına düzenlenen hemşirenin faaliyetleri/eylemlerini içermesi sağlanarak, görüşmede amaçlı hemşirelik
süreci oluşturulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda bireye NANDA tanılama sistemine göre hemşirelik
tanılaması yapılmış, uygun hedef ve girişimler ile bakım verilmiştir. Çalışma öncesinde kişiden yazılı ve sözlü
izinler alınmış, vakanın mahremiyetini korumak için “Çiçek” kod adı kullanılmış ve araştırma raporunda bazı
kurgulamalarla hikayesi değiştirilmiştir. Bulgular: 36 yaşında üniversite mezunu Hemşire olarak çalışan Çiçek
Hanım, 1çocuk (4 yaşında) annesidir. Bu ikinci gebeliği ve gebeliği planlı değil. 4 haftalık iken gebe olduğunu
öğrenen birey, 8 haftalık iken kontrole gittiğinde Usg kalp sesi (-), Vaginal Usg (-) olduğunu öğrenmiş. Hiçbir
şekilde ağrısı ve kanama şikayeti olmamış. Acil bir şekilde kliniğe yatışı yapılmış. Missed Abortus tanısı ile
hasta kürete edilmiştir. Birey ile işlem sonrası yapılan görüşmede bireyin abortus sonrası durumluk kaygı ölçek puanı 55 (20 ila 80 arasından), sürekli kaygı ölçek puanının 37( 20 ila 80 arasından) olduğu belirlenmiştir.
Kişinin duruma yönelik kaygı düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Etkileşim teorisine dayalı yapılandırılmış görüşme formu ile bireyin kendisini ifade edememe, anksiyete, durumu kabullenememe, eşinden destek
görememe durumlar ile ilgili farkındalık kazandırılmış, gelişmelerle birlikte varolan süreçteki iyilik hali için
girişimler yapılmıştır. SONUÇ: Orlando’nun etkileşim modelinin term takibi yapılan gebede, hemşirelik bakıProf.
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Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Missed Abortus, Orlanda Etkileşim Teorisi
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN “OKULÖNCESİ
ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Nilüfer POLAT, Üyesi Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ
Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim gören farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerinin okulöncesi öğretmeni kavramı ile ilgili görüşlerinin metaforlar yolu ile incelenmesidir.
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tesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda
farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler (n=134) oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni
kullanılmış ve öğretmen adaylarından “Okulöncesi Öğretmeni………… benzer; çünkü ………” cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup araştırma bulguları öğretmen
adaylarının 15 kategori altında 76 metafor (çoğunluğu tarafından üretilen ilk altı metafor; güneş, mum, anne,
bahçıvan, ağaç, toprak metaforlarının olduğu) ürettikleri görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin
“Okulöncesi Öğretmeni” kavramına ilişkin olarak oluşturdukları 76 adet metafor; “Aileden Sonraki En Yakın
Kişi”, “Aydınlatan-Işık Tutan”, “Bireysel Farklılıkların Bilincinde Olan”, “Donanımlı Olan”, “Eğitime Zemin
Hazırlayan”, “Fedakar”, “Hayati Önem Taşıyan”, “Kendini Öğrencisine Yansıtan”, “Öğreten-Geliştiren”, “Sorumluluk Ve Meslek Bilinci Olan”, “Şefkat Ve Merhametli Olan”, “Şekil Değiştirebilen”, “Tatlı Sert Olan”,
“Temel Atan”, “Yaratıcı” olarak isimlendirilen 15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerden en fazla
metafora sahip olan kategorilerin “Öğreten-Geliştiren” (n=35) ve “Aydınlatan-Işık Tutan” (n=32) olduğu görülmektedir.Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar temel alındığında, öğretmen kavramının birden fazla
ve birbirinden farklı metaforla açıklandığı görülmüştür. Okulöncesi öğretmeni ile ilgili metafor kategorilerinin
okulöncesi öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği özellikleri ve görevlerine ilişkin görüşlerini yansıttığı görülProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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ÇALIŞAN KADINLAR VE EMZİRME
Nur ÇEŞMECİOĞLU
Türkiye

Öz: Amaç: Anne sütü bebeklerin normal büyüme, gelişmesi ve enfeksiyonlardan korunması için gerekli olan
tüm besinleri içermektedir. İş hayatına katılan kadın toplumsal düzeyde kadın ve erkeğe yüklenen roller nedeniyle iş ve aile hayatı arasında makul bir denge kurma konusunda erkeklere kıyasla daha fazla problem
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
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lenmiyor olmasıdır. Çalışan kadınlar için kreş olanaklarının sağlanmasının, iş yerlerinde emzirme ve süt sağma düzenlemelerinin, ücretli izin sürelerinin artırılmasının emzirmeye etkilerinin incelenmesi ve tartışılması
amaçlanmıştır. Yöntem: Science Direct, Pubmend, Pedro veri tabanlarında ”emzirme, anne sütü, çalışan kadın,
annelik hakları” anahtar kelimeleri kullanılarak 2008-20018 yılları arasında ki çalışmalar taranarak hazırlanmıştır. Taramalar sonucunda 5 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Doğum sonu ücretli izin süresinin kısa olduğunu, ekonomik nedenlerle istedikleri kadar ücretsiz izin alamadıklarını, evin iş yerine uzak
olmasının süt izni kullanmaya engel olduğunu, süt izni süresinin yetersiz olduğunu, iş yerinde süt sağma ve
emzirme için koşulların uygun olmadığını, annelik nedeniyle işten çıkarma, statü değişikliği gibi kayıplar olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ülkemizde çalışan kadınlar için annelik hakları yetersizdir. Günümüzde bile gebelik
ve anneliğe ilişkin bazı yasal haklarını tam olarak kullanamamaktadırlar. Çalışan annelerin emzirme süresi,
sıklığı, mamaya başlama durumları konusunda olumsuz etkileri belirlenmiştir. İş yerlerinde annelerin sütlerini
sağma ve saklamaları için uygun koşulların sağlanması emzirme süresinin uzamasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Anne, Emzirme, Annelik Hakları, Anne Sütü
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POSTPARTUM KANAMANIN ÖNLENMESİ
Nurdan DEMİRCİ, Şeyda Sinem YAR
Türkiye

Öz: Postpartum dönem; doğum eyleminin sonlanmasıyla başlayıp ortalama 6 hafta süren, tüm organ ve sistemlerde çeşitli değişiklikler meydana getiren, değerlendirmenin eksiksiz yapılıp, riskli durumlara karşı
son derece dikkatli davranılması gereken bir dönemdir. Önlenebilir anne ölüm nedenlerinin başında gelen
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
postpartum kanama, doğum sonrası kadının
hayatını
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meydana gelme süresi açısından erken ve geç olarak sınıflandırılır. Plasentanın ayrılmasıyla damar uçlarının
myometrium ile sıkıştırılmaması sonucu meydana gelen atoni kanamaları en sık görülenidir. Atoni kanamalarında hemşirenin ve ebenin görevi hastayı dikkatli değerlendirerek komplikasyon oluşmadan kanamaya son
verilmesini sağlamaktır. Kanamanın tedavisi uterus masajı, bimanuel kompresyon, uterus tamponlanması gibi
yöntemlerin yanında uterotonik ajanlar veya cerrahi yöntemlerle sağlanabilir. Doğumun 3. evresinin aktif yönetimi, doğumdan hemen sonra uterotonik kullanılması, kordonun kontrollü çekilmesi ve plasenta doğduktan
sonra uterus masajı yapılması postpartum kanamanın önlenmesinde temel ilkelerdir. Gerekli durumlarda ise
histerektomi ya da küretaj yapılır. Erken postpartum kanamada izlem ve girişimlerle kanamanın kontrol altına
alması sağlanırken, geç postpartum kanamada acil müdahale ve tedaviye başvurulur. Postpartum kanama, multidisipliner ekip çalışmasına ihtiyaç duyan bir komplikasyondur. Kanamanın önlenmesinde, fark edilmesinde
ve yönetiminde kilit nokta hemşire/ebelerdir. Hemşire/ebeler kanamaya ilişkin riskli durumları travay sürecinde saptamalı, doğumdan sonra uterus, perine, batın, varsa epizyotomi ve laserasyonları iyi değerlendirmelidir.
Bu derlemenin amacı; postpartum dönemde meydana gelen kanamaların önlenmesinde hemşire/ebenin rolünü
literatür doğrultusunda incelemektir.
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HER ÇOCUK BİR DÜNYA PROGRAMININ MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNE KATILAN
ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ozana URAL, Tuğba KONTAŞ AZAKLI
Türkiye

Öz: Mevsimlik tarım göçünde çalışan annelerine eşlik eden çocuklar dezavantajlı fiziksel koşullar sebebiyle sağlık, barınma, beslenme ve eğitim konularında mahrumiyet yaşamakta, akranlarından geri kalmaktadır.
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dığında, mahrum çocukların sağlık ve fiziksel gelişimlerinde bir iyileşme olacağı düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların eğitim, bakım ve beslenmenin bütüncül bir biçimde
sunulduğu 30 günlük bir programa dahil olmalarının gelişimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışma grubu 2018 yılı fındık hasadı döneminde mevsimlik tarım göçü ile Ordu İli İkizce ilçesine gelerek “Her
Çocuk Bir Dünya” programına dahil olan 5-14 yaş arası 60 çocuktan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında
“Ebeveyn Görüşme Formu” ve “Boy Kilo Takip Çizelgeleri” kullanılmıştır. Programa dahil olan çocukların
İkizce ilçesinde konaklama alanları, beslenme şartları, mevcut sağlık durumları “Ebeveyn Görüşme Formu”
ile belirlenirken; Boy ve kiloları 30 günlük programın başında ve sonunda ölçülmüş ve çizelgelere kaydedilmiştir. Ebeveynlerle yapılan görüşmeler ve saha gözlemleri sonucunda mevsimlik tarım göçü ile bölgeye gelen
ailelerin çadırlarda yaşadığı, banyoya, temiz suya ve tuvalete erişimin kısıtlı olduğu, kuru gıda temelli tek tip
beslendikleri, en çok bağırsak enfeksiyonu ve bronşit tanısı aldıkları belirlenmiştir. Çocuklar 30 gün boyunca
uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanan program doğrultusunda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve iki ara
öğün ile düzenli ve sağlıklı beslenmişlerdir. Beden eğitimi öğretmeni rehberliğinde her gün bütün yaş grupları
düzenli fiziksel aktivitede bulunmuştur. Program başında tüm yaş gruplarında persentil değerlerinin altında olan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları program sonunda ortalama persentil değerlerine ulaşmışlardır.
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bir süre de olsa düzenli ve dengeli beslenmenin dezavantajlı çocukların boy ve kilo değerlerinde iyileşmeler
sağladığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçisi Anneler ve Çocukları, Beslenme Programı, Fiziksel Gelişim
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ÇOCUKLARDA FAST FOOD BESLENME VE ZARARLARI
Pınar BEKAR, Duygu ARIKAN
Türkiye

Öz: Modernitenin gelişmesi sonucunda gündelik yaşam ve iş yaşamı hızlanmıştır. Bu durum yeme-içme kültüründe de hızlanma yaşanmasına sebep olmuştur. Fast food, ‘’hızlı’’ yaşam tarzında ayaküstü, iş arası atıştırmanın genel ismi olarak tanımlanmaktadır. Hazır bulunabilirlik, lezzet, düşük maliyet, pazarlama stratejileri ve
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
akran baskısı fast food’u, çocuklar ve ergenler
popüler
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çocukları etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada; öğrencilerin çoğunlukla reklamları beğendikleri, öğrencilerin
büyük kısmının televizyon reklamlarında izledikleri yiyecek ve içecekleri hemen alıp tüketmek istedikleri
belirlenmiş olup, reklamını izledikten sonra en çok satın aldıkları yiyecek türlerinin ilk sıralarda çikolata, cips,
kek ve şeker ile fast food; içecek türlerinin ise kolalı içecekler ve hazır meyve suları olduğu görülmüştür. Fast
food yiyeceklerin pazarlamacılığı çocuk obezitesini etkileyen etmenlerden biridir. Fast food yiyeceklerin aşırı
tüketimi, akademik becerilerin daha yavaş gelişimine neden olmaktadır. Fast food yiyeceklerin büyük porsiyon
miktarlarında, yağ içerikleri, enerji yoğunlukları ve sodyum, kolesterol miktarı fazla olup posa içeriği A vitamini, C vitamini ve kalsiyum yönünden düşüktür. Çocuklarda şeker, doymuş yağ, tuz ve kalori içeriği yüksek
besin tüketimi erken obezite, hipertansiyon, dislipidemi ve bozulmuş glikoz toleransı gelişimine neden olabilmektedir. Fastfood yiyeceklere daha çok ızgara ve kızartma şeklinde pişirme yöntemleri uygulanmaktadır.
Yağda kızartılmış besinlerin sık ve sürekli olarak tüketilmesi, kardiyovasküler ve sindirim sistemi hastalıkları
ile kanser riskini arttırmaktadır. Fast food beslenmede kolalı içecekler, çay ve kahve sıklıkla tüketilmektedir.
Bu içecekler de vücutta demirin emiliminin azalmasına neden olmaktadır. Oysa büyüme ve gelişme sürecinde
olan çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi gerekir. Bu nedenle aileler fast food konusunda bilinçli ve dikkatli olmalı, sağlık profesyonelleri bu konuda aileleri ve çocukları bilgilendirmelidir.
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sadiye USTA, Kamala GAHRAMANOVA, Ayşe FINDIK, Elif GÖRÜR
Türkiye

Öz: Erken çocukluk dönemi çocukların kişiliğinin şekillenmesinde en önemli dönemdir. Bu süreçte onların
hayatı boyunca etkili olacak özelliklerinin temeli oluşur. Çocuğun bu döneminde gerekli gelişmenin sağlanamaması kalıcı olumsuz etkilere neden olabilir, 6 yaşına kadar büyüdüğü ortam ve geçirdiği hastalıklara bağlı
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yaşadığı güçlükleri, sosyalleşme sürecinde onları destekleyen araçları araştırmaktır ve bu hastalığın onların
sosyal gelişimine olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmaktır. Ayrıca, Trabzon’da hastanede yatan
lösemili çocukların sosyal gelişimi hakkında bilgi almaktır. Yöntem olarak araştırmada literatür taraması yapılmıştır, gözlem yapılmış ve mevcut durum analiz edilmiştir. Çocukların sosyal gelişimin de ki eksiklikleri
ve ailenin ne kadar bilinçli olduğunu tespit etmek için aileler ile anket yapılmıştır. Trabzon`da lösemili hasta
çocuklar Farabi devlet hastanesinde tedavi görmektedir. Çocukların sosyal becerilerini destekleyici araçların
yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Akut Lenfoblastik lösemi hastalığı 2-5 yaş arası çocuklarda görülmektedir ve
tedavi süreci çok uzun zaman aldığından çocuklar bu dönemi hastane de geçirmektedir. Enfeksiyona yakalanma korkusuyla toplumdan tecrit olmak zorunda kalırlar, bu da sosyal gelişimlerini olumsuz etkiler, topluma
uyum becerilerinden yoksun kalırlar. İyileştiklerinde de toplumda sosyal uyumu sağlamakta zorluk yaşamaktadırlar. İhtiyaç duydukları desteği verebilmek, onlarla arkadaş olup güvenlerini kazanıp dış dünya ile bağlarını
güçlendirmek ve insanlardan soyutlanmalarına engel olabilmek için hastanelerde için de çocuk gelişimcinin
bulunduğu, çocuklara özel zaman ayrılan bir oyun odasının çocuklar için yararlı olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Lösemili Çocuklar, Sosyal Gelişim, Destek
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POSTPARTUM DÖNEM MEME KANSERİ TANISI ALAN KADINLARIN YAŞADIĞI
GÜÇLÜKLER
Seda ÇİÇEK, Kerime Derya BEYDAĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı postpartum dönem meme kanseri tanısı alan kadınların yaşadığı güçlüklerin
açıklanmasıdır. Yöntem: Araştırma niteliksel tanımlayıcı bir araştırma olup, İstanbul ili Anadolu yakasındaki
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
bulunan kanserin bütüncül tedavi (ameliyat-kemoterapi-radyasyon
onkolojisi) olanağı sunulan özel bir hastaKongre ve Oturum Başkanı
nede yapılmıştır. Araştırma 01.01.2017-01.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Postpartum meme kanseri
tanısı alan 10 kadın araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme
Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Demografik bilgilere ilişkin bulgular SPSS istatistik programı ile frekans analizi yapılarak sunulmuştur. Görüşme formuna ilişkin bulgular ise nitel analiz yöntemiyle
açıklanmıştır. Bulgular: Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamasının
37,1±4,63 olduğu görülmektedir. Katılımcıların 2’sinin daha önce bir işte çalıştığı ancak şu an çalışmadığı
görülürken, 8’i şu an bir işte çalışmaktadır. Katılımcıların 3’ü lise mezunu iken, 7’si üniversite ve üzeri mezunudur. Katılımcıların 2’si 5 yıldan az süredir evliyken, 4’ü 6-10 yıldır, geri kalan 4’ü ise 11 yıldan uzun süredir
evlidir. Katılımcıların 1’i doğum yapalı 6 aydan az süre geçmişken, 2’si doğum yapalı 7-12 ay, 6’sı doğum
yapalı 19 aydan uzun ve diğer 1’i doğum yapalı 13-18 ay süre geçmiştir. Katılımcıların 5’i 21-25 yaş arasında
evlenmişken, 4’ü 26-30 yaş arasında, 1’ ise 31 yaşından sonra evlenmiştir. Katılımcıların 4’ünün 1 çocuğu,
2’sinin ise 3 veya daha fazla çocuğu ve diğer 4’ünün ise 2 çocuğu vardır. Katılımcıların 4’ünündeki meme kanseri doğumdan 6 aydan az süre sonra anlaşılırken, 3’ünde 7-12 ay sonra,1’inde 13-18 ay sonra, 2’sinde ise 19
aydan sonra anlaşılmıştır. Katılımcıların 3’nün ailesinde meme kanseri tanısı alan biri varken, 7’sinin ailesinde
meme kanseri tanısı alan biri yoktur. Katılımcıların 6’sının meme kanseri hakkında daha önceden bilgisi olduProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
TRProf.
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
ğu görülürken,
katılımcıların 4’ü her ay kendi
kendine
meme muayenesi yaptığını belirtmiştir.
Davetli
Konuşmacı
Davetli
Konuşmacı
ıcaDavetli
mşunKatılımcıların
oKKonuşmacı
iltevaD
tamamının tekrar bir gebelik istemediklerini belirtmiştir.Araştırma sonuçlarına göre postpartum dönem meme
kanseri tanısı alan kadınlar bu süreçte en fazla kemoterapi nedeniyle zorluk yaşamaktadır. Bunun yanında
çocukları hakkında yaşadıkları endişeler, ölüm korkusu, eşlerinden yeterli desteği görememek, ekonomik yük
altında kalmakta yaşanan önemli güçlüklerdir.
Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Güçlük, Postpartum Meme Kanseri
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HEMŞİRELIK ARAŞTIRMALARINDA MODEL KULLANIMI: KADIN SAĞLIĞI
HEMŞIRELIĞINDE OREM ÖZ BAKIM MODELI
Selin AHSUN, Ümran SEVİL
Türkiye

Öz: Amaç: Orem’e göre hemşireliğin ilgi alanı; insan sağlığının ve yaşamının devamı, hastalıklardan ve sakatlıktan kurtulması ve onların olumsuz etkileri ile baş edebilmesi için duyduğu gereksinimlerin karşılanması
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Başkanı tarafından en sık kullanılan modelin
Orem’in Öz Bakım Modeli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan derlemenin amacı hemşirelik alanında çalışılma düzeyi sınırlı olan kuram kullanımına, Orem’in Öz Bakım Modeli ile yapılmış çalışmaların
hasta bakımı üzerine yaptığı olumlu sonuçlarına dikkat çekilmesiyle farkındalık yaratmaktır. Yöntem: Konu
ile ilişkili çalışmalara “Google Akademik, YÖKTEZ, ULAKBİM ve PubMed/Medline veri tabanları arşivlerinden “Orem Öz Bakım Modeli, özbakım, özbakım gücü, kadın sağlığı, self-care ve self-care theory anahtar
kelimeleriyle yapılan taramalar sonucu ulaşılmıştır. Çalışma kapsamına 2003-2018 yılları arasında kadın sağlığı alanında yapılmış ve tam metnine erişilebilen 9 adet araştırma alınmıştır. Kadın sağlığı alanında Orem’in
Modeli’ne dayanan çalışmalara bakıldığında: postpartum dönemdeki bakımın doğum sonrası komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine; erken doğum tanısı alan gebelere verilen bakımın öz bakım gücünün artırılmasına; sezaryen ile doğum yapan kadınlarda operasyona bağlı komplikasyonların azaltılmasına; dismenoresi
olan adölesanların öz bakım davranışlarına; postmenopozal kadınların öz bakım aktivitelerine; osteoporoz
riskine yönelik koruyucu öz bakım davranışı kazandırılmasına; postpartum dönemde verilen bakımın doğum
sonrası öz değerlendirmeye olumlu etkiler yarattığı saptanmıştır. Sonuç: Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde kuram/model kullanımının, bakımın kalite ve etkinliği üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu açıktır.
Ancak genel perspektiften bakıldığında hemşireler tarafından araştırmalarda kuram/model kullanımının sıProf.
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Hemşirelik araştırmalarına rehberlik etmesi amacıyla hemşirelik kuram ve modellerinin daha sık kullanılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz Bakım, Orem Öz Bakım Modeli, Hemşirelik
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YENİDOĞANI BESLEME NIYETI ÖLÇEĞI’NIN TÜRKÇE GEÇERLILIK VE GÜVENIRLILIK
ÇALIŞMASI
Sezer ER GÜNERİ, Gonca KARAYAĞIZ MUSLU,Özlem GÜNER
Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma, Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik gebeler üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik olarak planlandı. Gereç ve Yöntemler: AraşProf. Dr. Mustafa ÜNAL
tırmada veri toplama aracı olarak; ilgiliKongre
literatürve
doğrultusunda
hazırlanan Birey Tanıtım Formu, Yenidoğanı
Oturum Başkanı
Besleme Niyeti Ölçeği kullanıldı. Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği 5 maddeden oluşan beşli likert tipi bir
ölçektir. Ölçek İzmir ili, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Gebe Polikliniğine Şubat 2015- Nisan
2015 tarihleri arasında başvuran araştırma kriterlerine uyan 128 sağlıklı gebeye uygulandı. Çalışmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Etik Kurulu’ndan etik izin ve hastaneden kurum izni alındı. Kapsam
geçerliği için Kendal W Analizi, yapı geçerliliği için faktör analizi, yordama geçerliliği için one-way ANOVA,
iç tutarlılık için Cronbach Alfa Katsayısı, yarı test güvenirlik analizi için Guttman Split-Half, madde analizi
ve testin tekrarı için bağımlı gruplarda t testi kullanıldı. Bulgular: Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin dil
geçerliğine yönelik çalışmalar yapıldıktan sonra, ölçekteki 5 maddenin içerik geçerliliği için 9 uzman görüşüne başvuruldu. Yapılan analiz sonucunda, uzmanların maddelerin içeriği konusunda görüş birliği olduğu
belirlendi(Kendall’s W=0.600, p=0.142). Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği’nin madde analizi sonucunda tüm
maddelerin ölçek toplam korelasyon değeri 0.20’nin üzerinde bulundu. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı µ=0.86 olarak saptandı. Ölçeğin test tekrar test
ve iki yarı güvenirliğine ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğini desteklediği belirlendi. Sonuç: Yenidoğanı
Besleme Niyeti Ölçeği’nin ülkemiz gebeleri için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.
Prof. Dr.Anahtar
KutlukKelimeler:
Kağan SÜMER
Prof.
Dr. Gülsen
DEMİR
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
Emzirme, Yenidoğan
Besleme,
Güvenirlilik
ve Geçerlilik TRProf.
Davetli Konuşmacı

Davetli Konuşmacı

ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD

635

KONGRE
KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZELYÖNETİMİ
METİNLER
DAVETLİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR
KONUŞMACILAR

HASTANE VE EVDE LOHUSALIK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN KONFOR DURUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğçe ATEŞ, Birsel Canan DEMİRBAĞ
Türkiye

Öz: Giriş: Doğum sonu dönem annede önemli anatomik, fizyolojik, psikolojik ve endokrin değişimlerin yaşandığı bir geçiş sürecidir. Bu sürecin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireyleri ve sağlık proProf.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
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lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Kırklareli’ndeki iki kamu hastanesinde 4
ay içerisinde canlı doğum yapmış tüm lohusalardan %95 güven aralığında 0.05 örneklem hatası ile seçilen 110
lohusa oluşturmuştur. Çalışma 05.05.2017- 20.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, lohusaların demografik ve obstetrik özelliklerini değerlendiren Bilgi Formu, konfor düzeylerini belirlemeye yönelik Doğum Sonu Konfor Ölçeği ile Çevresel Etmenler Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma,
%40.9’u 25 yaş altı, %51.8’i ilköğretim mezunu, %94.5’i çalışmayan, %73.6’sı gelir durumu orta seviyede,
%77.3’ü planlı gebeliği olan, %93.6’sı gebelik boyunca düzenli kontrollere giden ve %40.9’u bir çocuğu olan
annelerden oluşmaktadır. %57.3’ünün doğum şekli normal doğumdur. Ayrıca lohusaların %55.5’i aile-yakın
akrabadan, %90.9’u emzirmede yardım istemektedir. Ev ve hastanede doğum sonu konfor alt boyut ortalama
puanları ve tüm alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Bu fark,
evde doğum sonu konfor ölçeği toplam puanı (138.91±11.36) ile fiziksel konfor (54.56±6.45), psikospritüel
konfor (46.46±3.41) ve sosyokültürel konfor (37.89±4.83) alt boyut puanları hastanedeki doğum sonu konfor
ölçeği toplam (123.97±12.79) ve fiziksel konfor (46.44±7.53), psikospritüel konfor (43.81±4.18) ve sosyokültürel konfor (33.709±5.32) alt boyut puanlarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç: Doğum
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daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yeni doğum yapan annelerin ev ziyaretleri ile desteklenerek lohusalık sürecinin evde geçirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ev, Hastane, Hemşire, Konfor Bakımı, Postpartum Bakım
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TÜRKİYE KIZAMIK SÜRVEYANSI VERİLERİNİN ANALİZİ
Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Nahsan KAYA
Türkiye

Öz: Kızamık, bulaştırıcılığı en yüksek olan ancak aşısı olan çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarından birisidir.
Dünyanın birçok ülkesinde halen bebek ve çocuk ölümlerinden sorumludur. Bu çalışma, bebek ve çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olan kızamık hastalığının, ülkemizdeki mevcut tüm verilerini epidemiyolojik açıdan
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
analiz etmek amacıyla planlanmış, tanımlayıcı
bir araştırmadır.
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Başkanı Araştırmanın verileri, Sağlık Bakanlığı
1956-2017 istatistik yıllıklarından elde edilmiştir. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Yıllıklarda
yayınlanan vaka sayıları o yıldaki ülke nüfusuna oranlanarak nüfusa oranlanmış vaka sayıları bulunmuştur.
Her on yıl için vaka ortalamaları alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 1956 – 2017 yılları arasında Sağlık
Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının en
yüksek olduğu yılların sırasıyla 1965 (16,9), 1966 (15,9), 1969 (19,2) olduğu, daha sonra 1970, 1971, 1973,
1975, 1981, 1983, 1984, 1993, 2001 ve 2013 yıllarında da vaka sayılarında diğer yıllara göre anlamlı artışlar
olduğu ve salgınlar yaşandığı tespit edilmiştir. 1956 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakalarının 10 yıllık ortalamaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının 60’lı
yıllarda en yüksek olduğu ve özellikle 1965-1969 yılları arasında salgınlar yaptığı tespit edilmiştir. Bardağın
dolu tarafına bakacak olursak; 2007-2010 yılları arasında yıllık ortalama 3-4 vaka bildirimi yapılmışken, 2011
yılından itibaren vaka sayısı hızla artarak 2013 yılında 7405 vaka ile son 10 yılın pik değerine ulaşmıştır. Son
olarak 2017 yılında 84 vaka bildirildiği ve trendin yukarı yönlü olduğu tespit edilmiştir. Kızamıkla mücadele
konusunda bağışıklamanın aksatılmadan devam ettirilmesi ve anne-babaların sağlık okuryazarlığı düzeyinin
artırılması önerilmektedir.
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DOĞUM SONU ANNE VE BABALARIN GÜVENLİK HİSLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
NELERDİR
Vesile KOÇAK, Emel EGE, Kamile ALTUNTUĞ
Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma, doğum sonu dönemde, anne ve babaların güvenli hissetme durumlarını değerlendirmek ve güvenli hissetmelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türProf.
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tadır. Örneklem büyüklüğü 188 çift olarak hesaplanmıştır. Katılımcılar doğum sonu klinikte ziyaret edilmiş ve
verilerin toplanması için tanıtıcı bilgi formu, Geçkil ve ark. (2016) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği
yapılmış Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği ve Koçak ve ark. (2015) tarafından Türkçe geçerlik
ve güvenirliği yapılmış Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya
katılan annelerin yaş ortalaması 29.48±5.46 eşlerinin yaş ortalamasının ise 33.27±5.71 olduğu belirlenmiştir.
Çiftlerin %87.7’si bu bebeğin doğmasını istediklerini ve bu gebeliği planlı gerçekleştirdiklerini bildirmiş ve
%41’i ilk kez bebek sahibi olmuştur. Doğum şekli %67 oranla sezeryan doğumdur. Annelerin %26.1’i doğum
sonu dönem için eğitim aldıklarını bildirirken, babaların ise yalnızca %10.6’sı eğitim almıştır. Annelerin doğum
sonu güvenlik hisleri puan ortalaması 49.36±12.84, babaların doğum sonu güvenlik hisleri puan ortalaması ise
34.90±9.57 olarak hesaplanmıştır. Anne ve babaların yaş, eğitim durumu, gelir durumu, aile tipi ve çalışma
durumları ile doğum sonu güvenlik hisleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.005). Doğum şekli,
doğum sonu dönemde bebek bakımı konusunda sorumluluk almaya hazır olmak, taburculuğa hazır olmak, sosyal destek varlığı ve profesyonel destek varlığı, yenidoğanın sağlığı hakkında endişeye sahip olmak ile anne ve
babaların güvenlik hisleri puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışma
sonunda anne ve babaların çoğunun doğum sonu dönemde güvenli hissetmedikleri tespit edilmiştir.
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AĞLAMA DAVRANIŞI VE ALEKSİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Vildan SAKİ, Hikmet YAZICI, Münevver ÖZDEMİR
Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı ağlama davranışı ile aleksitimi arasındaki ilişkileri incelemektir. Bununla birlikte
katılımcılara ait bazı sosyodemografik bilgilerin aleksitimi ile ilişkileri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel yöntemli araştırmanın örneklem grubu Trabzon Üniversitesi lisans ve lisans üstü programlarında öğrenim gören
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oluşmaktadır.
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BaşkanıAraştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ile toplanmıştır. Kişisel Bilgi
Toplama Formu’nda katılımcılara ilişkin demografik verilerin yanı sıra katılımcıların ağlama davranışlarına
ilişkin bazı sorulara yer verilmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların yarısının ara sıra ve büyük çoğunluğunun en çok olumsuz duygular hissettiğinde ağladığını göstermiştir. Katılımcıların yarısı son bir hafta içinde
ağladığını bildirmiştir. Katılımcıların %23.2’si çoğunlukla, %48.8’i ara sıra ağlama davranışını engellemeye
çalışmakta; büyük çoğunluğu başkalarının onu ağlarken görmelerini istememektedir. Katılımcıların aleksitimi
toplam puanları ağlama davranışlarını engelleme ve başkalarının yanında ağlama tercihlerine göre anlamlı
derecede farklılaşmamıştır. Sıklıkla ağladığını bildiren katılımcılar ara sıra ağlayanlara göre anlamlı derecede
yüksek aleksitimi puanlarına sahiplerdir. Katılımcıların aleksitimi puanları cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmazken, eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte, evli bireylerin aleksitimi puanları, ilişkisi olan ve olmayan bireylerden anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Son olarak psikolojik yardım almakta
olan bireylerin aleksitimi puanlarının yardım almayanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları bireylerin ağlama davranışına genellikle olumsuz anlamlar yüklediklerini ve ağlama
sıklığının yüksek aleksitimi düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Olumsuz duygulanımı ve aleksitimik
özellikleri azaltabilmek için ruh sağlığı çalışanlarının duygusal farkındalığı yükselten çalışmaları arttırmaları
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THE EXAMINATION OF HEALTH BEHAVIORS STAGE OF CHANGE (TRANSTHEORETICAL
MODEL) GIVEN FOR PREGNANCY PREPARATION TRAINING TO WOMEN IN THE
PRECONCEPTION PERIOD
Yasemin ERKAL AKSOY, Melek Gülsün ÖZENTÜRK
Turkey
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in women. Method: The study is a Randomized Controlled Education Intervention Study. The study universe
was women who have never had any pregnancy in the Selçuklu/Konya from17 Number Family Health Center.
The sample size was calculated to be at least 88 women in each group with 5% error, 80% power and 0.3 effect
size (medium effect) with G * Power 3.1.7 program. Of the 15 women in the Intervention Group, 13 women
in the Control Group were excluded from the study, and the study was terminated with 180 women (intervention=91, control=89). The women who came to the center were evaluated in terms of sample criteria and randomized sampling was divided into two groups. In the first interview, all the women were given: Introductory
Information Form, Preconceptional Risk Assessment Form, Evaluation Process of Change Stages, Healthy Lifestyle Behavior Scale-II (HLBS), and General Self-Efficacy Scale (GSE). Pregnancy preparation training was
given to the Intervention Group and routine practice was applied to the Control Group. After four weeks with
the Intervention Group, a telephone call was made for a reminder. The same questionnaire forms were applied
second time to all women eight weeks after the first interview. Results: Most of the women in the Intervention
and Control Groups who participated in the study were in the 18-35 age groups. The women in Intervention
Group between pre-post test results was found to be statistically significant difference that based on the effect
health behaviors on the stages of change given education about use of Folic Acid, practice of regular physical
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to the pre-post test results of women in the Intervention Group, there was a statistically significant difference
in terms of mean score of GSE, HLBS and sub-scales. By the pre-post test results of the women in the Control
Group, it was determined that there was a statistically significant difference in HLBS and health responsibility,
spiritual development and stress management sub-scales. Conclusion: Pregnancy preparation training given in
preconceptional period has been effective in increasing the stage of change health behaviors which use of Folic
Acid, practice of regular physical activity, adequate and balanced nutrition, the general self-efficacy level and
healthy lifestyle behaviors of women.
Key Words: Preconception Period, Transtheoretical Model, Education, Pregnancy Preparation, Midwifery

640

KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZEL
METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

GEBELİK DÖNEMİNDE YAPILAN FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZİN UYKU KALİTESİ
İLE YORGUNLUK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ: LİTERATÜR DERLEMESİ
İlke KARA, İrem ÇATAL, Damla KORKMAZ
Türkiye

Öz: Amaç: Pek çok kadın gebelik döneminde uyku bozukluğu ve yorgunluk hissinden yakınmaktadır. Dolayısıyla; bu şikayetler gebeleri fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyerek yaşam kalitelerini
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
düşürmektedir. Bu derlemenin amacı, gebelik
döneminde
yapılan
çeşitli fiziksel aktivite ve egzersiz programKongre
ve Oturum
Başkanı
larının uyku bozukluğu ve yorgunluk şikayeti üzerine etkilerini incelemektir. Yöntem: Bu derleme, “fiziksel
aktivite, egzersiz, uyku, yorgunluk, hamilelik, prenatal” anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed, Cochrane ve
Pedro arama motorlarında 1999-2019 yılları arasında İngilizce yayınlanan çalışmalar taranarak hazırlanmıştır.
Taramalar sonucunda toplam 19 çalışma değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmalarda
toplam 3203 gebe değerlendirmeye alınmıştır. Uyku ve yorgunluk üzerine fiziksel aktivite veya egzersizin etkisini araştıran çalışmalarda standart bir egzersiz tipi (aerobik, kuvvetlendirme (abdominal, pelvik taban) vb.),
germe, gevşeme, su içi egzersizler, yoga) olmamakla birlikte uygulanan egzersiz programının durasyonu (2
hafta, 4 hafta, 7 hafta vb.), uygulandığı trimester (1., 2., 3. trimester) gibi veriler de oldukça değişkendir. Çalışmaların çoğu fiziksel aktivite ya da egzersizin gebelerin enerji seviyelerini ve öz yeterliliklerini artırarak uyku
bozukluğu ve yorgunluk şikâyetlerini azalttığını belirtirken, bazı çalışmalar da egzersizin uyku kalitesi ve
yorgunluk düzeyi üzerine olan etkilerini zayıf olarak nitelendirmiştir. Sonuç: Çalışmaların sonucunda, fiziksel
aktivite ve egzersizin sağlığı, uyku kalitesini korumakta ve geliştirmekte olduğu bulunmuştur. Bazı çalışmalar,
fiziksel aktivite ile uyku bozukluğu ve yorgunluk şikâyetlerinin azalması arasında güçlü ilişki bulurken, bazıları ise zayıf bir ilişki olduğunu rapor etmiştir. Ancak hepsinde egzersiz yapanların yapmayanlara göre uyku
kalitesi konusunda daha avantajlı olduğu vurgulanmıştır. Egzersizin yararlı etkileri düşünüldüğünde gebelik
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ve yorgunluğa olan etkilerini araştıran ve karşılaştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Uyku, Yorgunluk, Gebelik, Prenatal
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ANNELERİN TERM BEBEKLERİNE VERİLEN ERKEN KANGURU BAKIMININ MATERNAL
FETAL BAĞLANMAYA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Zehra ÇOKTAY, Rukiye TÜRK
Türkiye

Öz: Bu çalışma, annelerin term bebeklerine verilen erken kanguru bakımının maternal-fetal bağlanmaya etkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hatay Reyhanlı ve İsProf.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
ÜNAL
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335 anne-bebek çifti oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu, Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği ve
Anne-Bebek Bağlanması Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada, bebeklere ortalama 65 dakika ten teması
sağlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımları, en düşük en yüksek değer, ortanca, ortalama, standart sapma ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan annelerin %57’sinin yaşı
30’dan küçük, %34,9’unun ilkokul mezunu olduğu, %59,6’sının vajinal doğum gerçekleştirdiği, bebeklerin
%77,3’ünün anne sütüyle beslendiği, annelerin %53,4’ünün emzirme konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir. Çalışmada yer alan annelerin doğum sonrası bağlanma ölçeği puan ortalaması 5,84 anne-bebek bağlanma
ölçek puan ortalaması ise, 1,67 olarak bulunmuştur. Doğum sonu 10. saate kadar herhangi bir saatte kanguru
bakımı alan annelerin anne bebek bağlılığı puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak; çalışmamıza katılan annelerin term bebeklerine verilen erken kanguru bakımının maternal-fetal bağlanmayı artırdığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sağlık
personellerine kanguru bakımına ilişkin gerekli eğitimlerin verilmesi ve kanguru bakımının yaygınlaştırılması
için çalışmaların sürdürülmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kanguru bakımının sağlık
bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarında annelere ve onların bebeklerine verilen günlük rutin bakıma entegre
edilmesi önerilmektedir.
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48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN İSTİSMAR RİSKLERİ HAKKINDA
FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Zila Özlem KIRBAŞ , Tuğba KONTAŞ AZAKLI
Türkiye

Öz: Çocuk istismarı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunlardan biridir. Her yıl yüzlerce
çocuk sömürünün ve istismarın farklı türlerine maruz kalmaktadır. Çocukların istismardan korunması için
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
önleme ve korumanın sorumluluğu yetişkinlerdedir.
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çocukların güvenlik çemberi içindeki anne,
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baba ve öğretmenlerin çocuk istismarının türlerini bilme, fark etme, bildirme ve müdahalede bulunma gibi
sorumlulukları vardır. Çocukların da kendilerini korumak ve risk ve tehditleri fark etmek için yapabileceği
şeyler varsa da; bu konuda çocukta farkındalık uyandırmak yine anne, baba ve öğretmenlere düşmektedir. Bu
çalışmanın amacı 48-72 aylık çocuklar ve annelerinin istismar riskleri konusundaki farkındalık düzeylerinin
belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; 48-72 aylık çocukların ve annelerinin istismar riski taşıyan durumları
fark edebilme, güvenlik çemberine başvurabilme, bildirme ve müdahale konusundaki farkındalık düzeylerinin
belirlenerek ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Araştırmanın çalışma gurubu; 48-72 ay
arası çocuklar (n=15) ve bu çocukların anneleri (n=15) oluşturmaktadır. Araştırma karma yöntem deseninde
gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve annelerin bilgileri sosyo-demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Çocukların
farkındalık düzeyleri yaşa ve gelişim düzeyine uygun hazırlanmış durum kartları ile belirlenirken; annelerin
farkındalık düzeyleri ise “Anne Görüşme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca annelere yönelik “Ebeveyn
Tutum Ölçeği” kullanılarak ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları belirlenmiştir. Çalışma sonunda çocukların istismar riskleri hakkında farkındalık düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaştığı, araştırmaya
katılan ebeveynlerin daha çok “Koruyucu” ve “Demokratik” tutumu benimsedikleri, ebeveynlerin istismar
riskleri hakkında çocuklarına önleyici açıklamalar yapsalar da bunun yetersiz olduğu, çocukların istismar duProf. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DOYUMLARININ AİLESEL
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öykü ÖZYAZICI, Fatma ALTUN
Türkiye

Öz: Bireylerin bir davranışı gerçekleştirmesinde itici bir güç olan ihtiyaçlar, insanın potansiyelini geliştirmesi
ve etkili kişilerarası ilişkiler kurabilmesi adına oldukça önemli bir kavramı oluşturmaktadır. Aile ve sosyal
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yıllardaki kişiliğinin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu araştırmanın temel aldığı yaklaşım olan öz belirleme kuramında belirtilen üç temel ihtiyaç; yeterlik, özerklik ve ilişkili olmadır. Bu çalışmanın amacı üniversite
öğrencisi kadınların psikolojik ihtiyaçlarının(yeterlik, özerklik ve ilişkili olma) doyurulma dereceleri ile çeşitli
ailesel değişkenler (aylık gelir, anne ve babanın hayatta olup olmaması, anne-baba eğitim düzeyleri, annebaba tutumları) arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
çeşitli fakültelerde öğrenim gören 474 kadın üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, İhtiyaç Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programının 23.0 versiyonu ile analiz edilmiş, bulguların incelenmesinde Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskal- Wallis
tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların psikolojik ihtiyaç doyumu alt faktörlerinden özerklik ihtiyacının doyurulma düzeyinin anne tutumu (H=10.03, sd=3, p<0.05) ve baba tutumuna göre
farklılaştığı (F(3,458)= 8.03, p<0.01) bulunmuştur. Yeterlik ihtiyacının doyurulma düzeyinin anne eğitimine
(F(3,468)= 4.12, p<0.01) ve baba tutumuna (F(3,458)= 6.23, p<0.01) göre farklılaştığı bulgulanmıştır. İlişki ihtiyacının doyurulma düzeyinin anne tutumu (H=13.64, sd=3, p<0.01) ve baba tutumu (F(3,458)= 3.80,
p<0.05) değişkenlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Baba eğitim, anne babanın hayatta olup olmaması, aylık
gelir değişkenleri ise, psikolojik ihtiyaç doyumu ile ilişkili bulunmamıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığınProf.
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Anahtar Kelimeler: Psikolojik İhtiyaç Doyumu, Üniversite Öğrencileri, Kadınlar
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DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE ANNE DESTEKÇİLERİNİN
İNCELENMESİ
Şehnaz CEYLAN, Hatice BEŞİR, Ayla KÜÇÜK, Esma BASATOĞRUL, Özlem KOÇAK
Türkiye

Öz: Giriş: Amaç: Kadınların doğum ile baş etmeleri ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmeleri için doğum
öncesi ve doğum sonrasında destek almaya gereksinimleri bulunmaktadır. Bu desteğin ebe, hemşirelerin yanı
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
sıra;eş, aile ve çevre tarafından sağlanması
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stres düzeyini
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Başkanıazaltarak anne ve bebekte oluşabilecek
fizyolojik, psikolojik, sosyal problemleri en aza indirgemektedir. Araştırma, Karabük ilinde yaşayan 0-2 yaş
grubu bebeği olan annelere doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde destek sağlayan kişileri ve bu süreçteki
görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ilinde yaşayan
0-2 yaş grubu bebeği olan 25 baba ve 25 anne yakını oluşturmuştur. Nitel veri toplama tekniğiyle ele alınan
araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili, uzman
görüşü alınarak soruların güvenilirliği incelenerek test edilmiştir. Alınan yanıtlar sistematik olarak kodlanmış,
annelerin verdikleri cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur. BULGULAR: Yapılan görüşme sonrası, babanın
ve annenin yakınlarının anneyi tanımlama, anneye en çok destek olmaları gereken zaman, annenin stresini
azaltabilecek davranışlar, annenin kişisel temizliğine yönelik uygulamaları, geçmişten gelen büyüklerimizin
kullandığı yöntemlere ilişkin görüşler, annenin doğumdan sonra annelik rolüne ilişkin görüşleri, anneyi destekleyenlere önerileri, anneyi emzirmeye özendirmek için yöntemler, süt oluşumunu arttırmak için yöntemler,
anne ile ters düşülen konular, annenin beslemesini desteklemek, hastanede yanındayken anneye sağlanılan
desteğe ilişkin görüşler, anne-bebek için ev düzenlemeleri konularında görüşleri belirlenmiştir.TARTIŞMA
VE SONUÇ: Araştırma sonucunda anneye yapılan desteğin babadan çok annenin yakınları tarafından geldiği
görülmüştür. Bununla birlikte doğum öncesi döneme göre, doğum sonrası dönemde anneye daha çok destek
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA YAŞAM KALITESI VE BAŞ ETME
Şevval ŞEN, Zeynep DAŞIKAN
Türkiye

Öz: Polikistik Over Sendromu (PKOS) 15-49 yaşındaki kadınları etkileyen, sıklıkla pubertede ortaya çıkan,
etyolojisinde çevresel ve genetik faktörleri barındıran endokrin bozukluktur. Bu yaştaki kadınlarda prevelansı
% 18’dir. Belirtilerinde; oligomenore, amenore, hirsutizm, cilt problemleri, alopesi ve infertilite sayılabilir.
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sıkıntı verici bir rahatsızlık haline getirmektedir. PKOS’lu kadınların yaşam kalitesi belirleyicileri beden kitle
indeksi (BKİ), meslek, menstruasyon sıklığı, cinsel tatmin azlığı, hirsutizm, duygusal problemler ve infertilitedir. BKİ’nin artması birçok metabolik hastalığı beraberinde getirirken endişe, çaresizlik ve depresyona yol
açar, over fonksiyonunu bozarak infertiliteye sebep olur. Dış görünümdeki değişiklikler kadının feminen hissetmemesine yol açmaktadır. Daha fazla duygusal sıkıntı yaşamaları, anksiyete ve öfke düzeylerinin yüksek,
özsaygılarının düşük olması, sosyal fobilere, yeme bozukluklarına, intihara yatkınlıkları PKOS’lu kadınların
yaşam kalitesini düşürmektedir. PKOS’tan korunma ve tedavide beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerin rolü vardır ve yaşam tarzı değişiklikleri en önemli tedavi stratejileridir. Kadının PKOS hakkındaki bilgisi
arttırılırsa verimliliği yükselir, komplikasyonlardan korunma şansı artar. Depresyon, hirsutizm ve obezitenin
etkin tedavisinin yaşam kalitesini arttırdığı bilinmektedir. Obezite tedavisi; diyet değişikliği ve enerji tüketimini azaltmaktır. Başarıyı arttırmak için, davranış değişikliği, stres yönetimi, düzenli aktivite gibi uygulamalar
yapılmalıdır. Akupunktur; PKOS kökenli üreme, metabolik ve psikiyatrik anormallikleri iyileştirebilir. Benzer
olarak melatoninin de PKOS’lu kadınlarda menstruasyonu düzenleyebileceği, hiperandrojenizmi iyileştirebileceği söylenebilir. Sonuç olarak; PKOS multifaktöriyel, yaşam kalitesini azaltan, düzenli semptomatik tedavi
gerektiren bir hastalık olduğundan, medikal tedaviyle birlikte düzenli uygulanan, destekleyici tedavilerden,
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desteklemeli, uygun beceriler kazandırmalı, eğitim vermeli, yeni yaşam değişikliklerine adaptasyonunu sağlamaya yardımcı olmalıdır.
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İNTRAPARTUM DÖNEMDE YAŞANAN ANKSİYETENİN ANNE-BEBEK BAĞLANMASINA
ETKİSİ
Şeyma KİLCİ, Ayşegül MUSTU, Şenay ÜNSAN ATAN
Türkiye

Öz: Anne bebek arasındaki bağlanma gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte gerçekleşen bir süreçtir. Bu
derlemenin amacı intrapartum süreçte yaşanan stresin, anksiyetenin anne-bebek etkileşimine etkisini inceleProf. Dr. Mustafa ÜNAL
mektir. Annenin doğum sırasında yaşadığı
ansiyete/stres
anne
bebek bağlanması ve bebeğin ruhsal gelişimi
Kongre
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üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Yapılan araştırmalar gebelikte yaşanan anksiyete bozukluklarının
%30’a yükseldiğini fetüs ve yenidoğan üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Annenin bu dönemde stres yaşaması endokrin sistemi etkileyerek doğum sürecini etkilemektedir. Ayrıca yaşanan
stres annenin zihinsel ve bedensel sağlığını etkileyen, fetüse ve yenidoğana bağlanmasını olumsuz etkileyen
önemli bir etkendir. İntrapartum dönemde annede oluşabilecek stresi azaltmak için doğum öncesi dönemde
eğitimlerle gebelere müzik ve gevşeme egzersizleri öğretilebilir. Yine bu dönemde gebeye stres ve anksiyete
ile baş etme yöntemleri, doğru nefes alma teknikleri, konsantrasyon egzersizleri ve nöromüsküler antrenman
egzersizleri antepartum dönemde öğretilmesi ve uygulaması yaptırılarak intrapartum süreçte annenin hem
stresle baş etmesine hem de maternal fetal komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Anne-bebek
bağlanmasının en üst düzeyde olması, doğumun normal sürede sağlıklı bir şekilde sonlanması, doğum süresince uygulanacak tıbbi müdahalelerin en aza indirilmesi ve doğum sonrası dönemde anne bebek bağlanmasının
güçlü olabilmesi için intrapartum süreçte sağlık profesyonellerininde desteği ile annenin strese maruz kalması
önlenmedir. Doğum sonrası süreçte annenin bebeğini algılama düzeyinin belirlenmesi, anne bebek bağlanmasında risk oluşturabilecek etkenlerin erken evrede tespit edilerek anne bebek bağlanmasının bir an evvel başlatılması önemlidir. Anne bebek arasında bağlanmanın oluşumunu hızlandırmak için doğum sonrası dönemde
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
TRProf.
UKZODr.
B lVeysel
esyeV .rBOZKURT
D .forP
anne ileKonuşmacı
bebeğin aynı oda kalması, annenin bebeğini
ona dokunması, emzirmesi
etkileşime
Davetli
Davetli görmesi,
Konuşmacı
ıcave
mşonunla
unoKKonuşmacı
iltevaD
Davetli
geçmesi klinikte çalışan hemşire ve ebelerinde desteği ile sağlanmalıdır.
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BİR KADIN HAKKI İHLALİ: OBSTETRİK ŞİDDET
Şeyma KİLCİ, Özlem DEMİREL BOZKURT, Aynur SARUHAN
Türkiye

Öz: Obstetrik şiddet, kadına karşı insan haklarını ihlal eden özel bir şiddet biçimidir. Gebelik, doğum ve doğum
sonrası dönemde görülebilen hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur.
Obstetrik şiddet, sağlık hizmetlerinde bakım sırasında gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadına
Prof.
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Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
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fiziksel ve/veya psikolojik zarar veren eylem,
ihmal
ve saygısız
muamelelerden oluşmaktadır. Dünyadaki birKongre
ve
Başkanı
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çok ülkeyi etkileyen obstetrik şiddet, kadınları kaliteli bakımdan uzaklaştırmakta, fiziksel ve zihinsel sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Hizmet sunumunda karşılaşılan obstetrik şiddet unsurları; üreme haklarının
ihlali, azarlama, alay, ironi, hakaret, tehdit, aşağılama, bilginin manipülasyonu, zamanında etkili ve acil tıbbi
bakımın verilmemesi/geciktirilmesi, isteklere kayıtsızlık veya şikayetler, kadınların doğum eyleminin aşamalarında verilen kararlarda kadının bilgilendirilmemesi, kadınların onurlarına saygı gösterilmemesi, kadınların rızasını almak için ceza veya zorlama olarak kullanılan ağrı yönetimi, anne-bebek temasını geciktirmek,
emzirmenin engellenmesi gibi kasıtlı olarak zarar veren eylemlerdir. Obstetrik şiddetin olmaması/azaltılması
için sağlık profesyonellerinin kaliteli ve saygılı bir şekilde hizmet sağlamaları gerekmektedir. Annelik bakım
kültürünü değiştirmek için umut verici yaklaşımlar sunan ve doğum sırasında kötü muameleden zarar gören
kadınlar için sağlık bakım sistemlerinde yasal değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu derlemede, literatür
doğrultusunda ülkemiz yasalarında henüz yer almayan “obstetrik şiddet” kavramına dikkat çekmek ve sağlık
çalışanlarının kadınların yaşadığı obstetrik şiddete yönelik farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anne Sağlığı Hizmetleri, Kadına Karşı Şiddet, Doğumda Şiddet
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Kutluk
Kutluk Kağan
Kağan SÜMER
SÜMER
Davetli
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı

648

Prof.
Prof. Dr.
Dr. Gülsen
Gülsen DEMİR
DEMİR
Davetli
Davetli Konuşmacı
Konuşmacı

Dr.
TRProf.
UKZO
B lVeysel
esyeV .BOZKURT
rBOZKURT
D .forP
Prof.
Dr.
Veysel
ıcaDavetli
mşunoKKonuşmacı
iltevaD
Davetli
Konuşmacı

KONGRE
YÖNETİMİ
ÖZET SÖZEL
METİNLER
DAVETLİ KONUŞMACILAR

THE EFFECT OF SOCIOECONOMY ON BIRTH WEIGHT AND FOOD INTAKE
Arife ABIYEVA
Azerbaijan

Abstract: Food waste is one of the biggest health problems. Globally, food waste causes the death of the 5%
of children under five years old. Due to the food waste, children under the age of five have an 11 times higher
mortality rate compared to well-fed children. This study will examine the effect of social economy on birth weProf. Dr. Mustafa ÜNAL
ight and nutrition. This study adopts the Kongre
technics ve
of observation
and case control design. The study is executed
Oturum Başkanı
in Azerbaijan between the periods of April-May 2018. 200 children under the age of five are included in this
study. The independent variable is determined as food waste. The independent variables are determined as birth
weight, nutrition, parent education, family income and family size. The measurements regarding nutrition is
determined according to weight and statement. Other variables are gathered through question form. As a result
of the study, it is determined that the food problem decreases with the increase of family income. The risk of
nutrition is inversely proportional to family income, parent education, small family size, normal birth weight
and good nutrition intake.
Key Words: Nutrition, Socioeconomic, Birth Weight, Food Intake, Children Under Five Years Old
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTICIPATION TO PREGNANT PREPARATION
COURSES AND THE BREASTFEEDING
Fatmagul RIND
Pakistan

Abstract: It is clearly determined the importance of breast milk for health by WHO (World Health Organization) in 2006. The aim of study is to reveal the importance of breastfeeding in 6 months old children. After this
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0-6 months old infants and mothers who resided in Pakistan between the years of 2017-2018. The data shows
that only 20% of infants can be fed with breast milk. The aim of this study is to obtain in-depth information
about breast milk and nutrition. Thus, anticipations can be made on public health. In the study, qualitative
research design is implemented. The population of mothers with 0-6 months old baby is 79 persons. Other
data is obtained from public health center executives, midwifes and other officers. The obtained information
is processed and organized according to themes (data cleaning, data visualization, inferring and verification).
As a result of the study, it is determined that mothers with 0-6 months old infants who attends to the pregnant
preparation courses are more knowledgeable about breastfeeding. There are several factors for mothers that
do not feed with breast milk. It is determined that breastfeeding is higher in mothers who are equipped with
high knowledge. It is determined that increasing the programs of mother and child education is important with
regard to public health.
Key Words: Breastfeeding, Pregnant Course, Pregnant Woman
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THE EFFECT OF BIRTH WEIGHT AND MEDICAL HISTORY FOR CHILDREN UNDER FIVE
YEARS OF AGE ON ANEMIA DISEASE
Morenova Natalya TIMOFEYEVNA
Russia

Abstract: The first five years of life is often evaluated as golden era. In this period; physical, motor, intellectual, emotional, language and social development proceed really fast in children. The human brain tissue grows
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
rapidly and reaches 80 percent of an adult’s
brainveweight.
TheBaşkanı
anemia disease that emerges in this period will
Kongre
Oturum
have a negative effect on both health and mental and physical development in children. This study will research
the effects of birth weight, medical history, nutrition, maternity education and family incomes on the occurrence of anemia on children under five years of age. In our study, the case control design and analytic observation
technic are used. In the study, the data obtained from five hospitals around the country is used. In this study,
which used the samples of 198 people, it is determined that 86 children have anemia disease. The independent
variables are birth weight, medical history, nutrition, maternity education and family incomes. The dependent
variable is the state of whether having anemia disease or not. As a result of the study, it is determined that the
anemia disease on children under five years of age is directly affected from medical history, nutrition and birth
weight. Maternity education and family income have an indirect effect.
Key Words: Anemia, Birth Weight, Medical History, Nutrition
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THE FACTORS THAT CAUSES THE OCCURRENCE OF MENTAL DISEASE
Nadezhda COJOCAR
Romania

Abstract: Children with mental disease have social behavioral adaptation problems and intellectual abilities
below average. Living with a child with mental disorder has a very serious impact on all family members.
Providing the needs of children with disabilities is very challenging for both family and schools. However,
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learning needs. This study will research the factors that causes mental disease in children aged 7-18 years. In
our study, the case control design and analytic observation technic are used. Data obtained from eight mental
hospitals around the country is used in the study. 256 children data are used between 7-18 years old. 56 of these
children have mental disabilities; the remaining 200 children consist of children without disabilities. Exogenous variables are premature birth, maternal pregnancy age, stress of mother during pregnancy, family income,
parent education and environmental factors. Endogenous variables are nutrition of mother, low birth weight
and mental disease. As a result of the study, it is determined that maternal pregnancy age and low birth weight
is directly effective factors on mental diseases. The nutrition of mother, the stress of mother and family income
are endogenous variables that cause to mental disease.
Key Words: Mental Health, Pregnancy, Birth Weight
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THE EFFECT OF MASSAGE ON SLEEP QUALITY FOR 3-6 MONTHS OLD CHILDREN
Adam FIGUIER
France

Abstract: In theory, massage applied to newborns is thought to be beneficial on sleep quality and better motor
development. 3-6 months old infants can receive stimuli to assist motor developments during the massage.
Massage can help the development of brain function and secretion of growth hormone. In this study, the effect
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
of massage on sleep quality and better Kongre
motor development
be researched. In the study, the technique of
ve Oturumwill
Başkanı
random controlled tests is used. The data obtained from total 78 infants is used. Data is divided in two groups
as control (n=38) and massage (n=40) groups. The independent variable is the massage application. The dependent variables are sleep quality and motor development. Data is gathered by means of question form. Man
Whitney analysis is used for differences between groups. As a result, it is determined that massage increases
the sleep quality and motor skills in 3-6 months old children.
Key Words: Massage, Sleep Quality, Motor Skills, Infant
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THE EFFECT OF PSYCHOLOGY AND WORK LOAD ON WORK PERFORMANCE OF
MIDWIFES
Marcel DOLGAN
Moldova

Abstract: One of the most sensitive public health determinant is the mortality rate at birth. The main determinants of mortality rate at birth is the prevalence of care at pregnancy. This study determines the psychological
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tic observation technique are used. The study is made with data obtained from 256 midwifes in total across
the country. The dependent variable is work performance. The independent variables are motivation, personal
sufficiency, self-actualization and workload. Data is gathered by means of question form. In data analysis, the
multilevel multiple linear regression model is used. As a result of the study, it is determined that the variables
of motivation, self-actualization and personal sufficiency have a positive effect on work performance. Workload is a variable that has negative effect on work performance.
Key Words: Psychological Factors, Workload, Work Performance, Midwifery
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIOECONOMIC STATUS OF PARENTS AND THE
DEVELOPMENT AND BIRTH WEIGHT OF CHILDREN IN 1-5 AGE RANGE
Zhandos MAULENEV
Kazakhstan

Abstract: Medical report of the Ministry of Health on 2006 reveals that 16% of children under the age of five
experience mild to severe development problems. Approximately 5-10% of children under five years of age
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
have mental retardation. This study assumes
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socioeconomic status such as parent income
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and maternal education effects the development of child. The aim of this study is to research the relationship
between parental socioeconomic status, birth weight and development of children between the ages of 1-5 in
Kazakhstan. In the study, case control design and analytic observation technique are used. This study is made
in five health centers in Kazakhstan between the dates of November 2017-January 2018. The study population
is children under the age of five. A sample, which is composed of 125 children under the age of five, 32 cases
and 75 controls is chosen. The dependent variable is the development of child that is measured by the Ministry
of Health. The independent variables are family income, maternal education and birth weight. Data is analyzed
with chi-square and multiple logistic regression. As a result of the study, there is a positive relationship between high parent income, high maternal education, normal birth weight and normal development for children in
1-5 age range.
Key Words: Parental Socioeconomic Status, Birth Weight, Child Development
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THE BIOSOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF BREASTFEEDING
Ilirian KOLONJA
Albania

Abstract: Only breastfeeding is provided for infants up to 6 months of age without supplement and replacement food and drink. Breast milk includes nutrients and protective factors, which may decrease the morbidity
and mortality risks of children. This study aims to determine the effect of breastfeeding situation, parity, empProf.
Prof. Dr.
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Mustafa ÜNAL
ÜNAL
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Albania. In the study, crossing designed analytic observation technique is used. The study executed between
the dates of October 2017 and November 2018. The samples are randomly chosen with the method of stratified
sampling. 200 nursing mothers are chosen with simple random sampling from the chosen samples. The dependent variable is special breastfeeding. The independent variables are maternal nourishment situation, parity,
employment situation, family income, subjective norm and medical personnel support. The data is gathered by
using a series of survey and is analyzed with multilevel logistic regression in Stata 13. As a result of the study,
it is determined that the possibility of special breastfeeding increases with better maternal nourishment situation, parity, working outside home, higher family income, strong support of medical personnel and positive
subjective norm.
Key Words: Exclusive Breastfeeding, Multilevel Analysis, Maternal Nourishment Situation, Parity, Employment Situation, Family Income, Medical Personnel Support, Subjective Norm
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ADÖLESANLARIN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI
İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Pınar BEKAR, Duygu ARIKAN, Cantürk ÇAPIK
Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada adölesanların internet bağımlılığının sosyal medya kullanım amaçları ile yalnızlığa
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmadır. Araştırmanın evrenini Erzincan il
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
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öğrencileri
oluşturmaktadır. Erzincan İl Milli Eğitim
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Müdürlüğü 2017-2018 eğitim-öğretim yılı verilerine göre evren sayısı 10.000 olarak bulunmuştur. Evrenin
bilindiği durumlarda olayın görülüş sıklığına göre hesaplanan örneklem sayısı 796 kişi bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini, üç farklı sosyoekonomik durumu temsil eden okullar arasından kura ile tespit edilen 6
lisenin, 9. 10. 11. ve 12. sınıflarının her bir şubesi oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan her okuldaki öğrenci
sayısı tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılları içinde çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 520 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma için ‘’UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa
Formu’’, ‘’Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu’’, ‘’Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği’’ ve
‘’Soru Formu’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular:
Öğrencilerin hepsi internet kullanmaktadır. Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin alt boyutlarından olan
kişilerarası etkileşim puanı, ders hazırlığına göre daha fazla bulunmuştur. Young İnternet Bağımlılığı Ölçek
puanı ile kişiler arası etkileşim alt boyutu ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği toplam puanı arasında
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki vardır (p<0.05). Young İnternet Bağımlılığı
Ölçek puanı ile UCLA Yalnızlık Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli
ilişki vardır (p<0.05). Sonuç: Öğrenciler daha çok kişilerarası etkileşim amaçlı sosyal medya kullanmaktadır.
İnternet bağımlılığı arttıkça kişilerarası etkileşim amaçlı sosyal medya kullanma ve yalnızlık da artmaktadır.
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36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kader AKSOY
Türkiye

Öz: Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne
kadar olan süreçtir. Bu süreç içinde çocuğun bedensel, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişimi büyük ölçüde
tamamlanmaktadır. Çocuğun belli bir düzeyde duygusal, sosyal ve zihinsel olgunluğa erişmiş olması okula
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Mustafa
Mustafa ÜNAL
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başlama süreci ve bu sürecin gerektirdiğiKongre
uyum sürecini
hızlandıracaktır.
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Başkanı
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Başkanı Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitimine devam etmekte olan 36 aylık çocukların okula uyum süreçlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma Samsun
ilinin Bafra ilçesinde bulunan özel bir anaokulundaki 36 aylık 10 çocuğun velilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan “okula uyum anketi” 10 çocuğun velilerine uygulanmıştır. Ankette
çocukların davranışlarına yönelik 19 madde vardır. Ayrıca velilerin eklemek istediklerini açıkça belirtebilmelerine yönelik boş bir alan da bulunmaktadır. Tüm çocuklar için verilen cevapların bir arada görülebilmesi
açısından araştırma verileri tablo haline getirilmiştir. Tüm verilerin tablo haline getirilmesi sonrasında her
davranışın kaç çocuk tarafından yerine getirildiğini görebilmek için frekans tablosu oluşturulmuştur. Araştırma
verilerinin sonucunda okulun genel olarak çocukların davranışlarına olumlu etki ettiği, çocukların çoğunun
okula uyum sürecini başarılı bir şekilde geçirdiği söylenebilir. Fakat bazı veliler cevaplarında çocukların bazı
zamanlarda okula gitmeyi reddettiğini bildirmiştir. Bu nedenle çocukların diğer davranışlarına bakılmış, genellikle tuvaletini öğretmenine söylemek istememesi ve aile bireylerini yanında istemesinin bu durumla ilişkili
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Okul, Okula Uyum, Okulöncesi Eğitim
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