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ACED DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. aceddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/03937-2015-GE-17282) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazar-
larına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz 
ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Duy-
gusal Zekânın Gelişimi ve Sağlık Alanında Duygusal Zekâya Bakış, ACED Uluslararası 
Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar der-
gimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım 
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formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi 
ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa 
altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. aceddergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “Ap-
ril / August and December” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/03937-2015-GE-17282). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance 
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3922 / 
Online: 2148-3973

6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Development Of Emotional Intelligence And Glance Of 
Emotional Intelligence In Health, ACED International Journal of Family, Child and Educa-
tion,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal 
and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation 
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to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in 
the references and below the page by giving numbers. 

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8 Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9 Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 4 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza 
teşekkür ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; dergimizin web sitesi artık güncellenmiş ve daha 
kullanışlı bir hale getirilmiştir. Artık dergimizin web sitesine yayın yüklerken kullanılan sistem bilgileri daha 
güncel olacak ve tüm yazarlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Her geçen gün güncel teknolojinin sağladığı tüm 
faydalardan yararlanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Dergimizin daha saygın indeksler tarafından ta-
ranması konusundaki çalışmalarımızda yine devam etmektedir. 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM 
indeks yönetimi tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID 
numarası talebi dergi yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki 
yazarların tamamından ORCID ID numarası talep edilmektedir. Bu bilgilere dergimizin web ana sayfasında 
bulunan ORCID linkinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi 
kullanılan bir kod numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, 
aynı isimdeki diğer yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi 
sistemidir. Dergimizin bir sonraki sayısı Aralık 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden destek, 
katkı ve görüşlerinizi bekliyor tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla….

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan 
ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve mane-
vizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıo-
larak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul 
etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar 
kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa 
aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü 

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Baş Editor 
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maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile 
kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve 
kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu 
yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında 
görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers,

In the current issue of our journal we have included 4 articles in total. We would like to thank firstly our 
arbitration and science board and editorial board members who contributed to sharing this issue with you as 
in every issue. Our valued readers and authors, the website of the journal has been updated and become more 
functional. From now on, system information used in uploading a publication to the website will be more 
up-to-date and provide convenience for all our authors. Each passing day, we do our best to reap all benefits 
of the current technology. We have also been working towards ensuring that our journal is indexed by more 
esteemed indices. As of June 20, 2017, ORCID ID number requirement by the management of ULAKBİM 
index for authors who publish in all the journals that are defined in Online Journal Monitoring System (ODIS) 
was received by the journal’s management group. In this regard, the authors of every article published in our 
journal are required to have an ORCID ID. Related information can be easily reached using ORCID link on 
our website’s homepage. ORCID ID number is a current and persistent code used by an author, which is an 
information system created worldwide with intent to follow attributions to the related publication nationally 
and internationally and to avoid confusions caused by authors with same names. Next issue of the journal 
will be in the system in December 2017. We would appreciate your support, contributions and feedback and 
thank all our readers and authors in advance.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 
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CHILDREN’S INJURIES CAUSED BY TOYS AND FAMILIES’S TOY 
SAFETY INFORMATION
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Öz: Amaç: Bu çalışma, çocukların oyuncak nedenli yara-
lanmaları ve ailelerin oyuncak güvenliği konusunda bilgile-
rinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, 
11-21.01.2016 tarihleri arasında Hüseyin Savaş Semt Polik-
liniğinde yürütülmüştür. Polikliniğine başvuran ebeveynler 
arasından (n=376) araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ka-
bul eden 101 ebeveyn, araştırmanın örneklemini oluşturmuş-
tur. Araştırma anketi, araştırmacılar tarafından literatürden 
yararlanılarak oluşturulmuştur ve yüz yüze anket uygulama 
tekniği ile uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 15.00 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araş-
tırma sırasında görüşülen kişilerin %83,2’si anne (n=84) ve 
%16,8’i baba (n=17) olduğu saptanmıştır. Ailelerin %56,7’si-
nin CE işaretinin anlamını bildiği, %80,2’sinin oyuncakların 
çocuklara zarar verme potansiyelinin de olduğunu kabul ettiği 
belirlenmiştir. Katılımcıların, %68,3’ü oyuncakların kazalara 
sebep olabileceğini düşündüğünü belirtmiştir. Oyuncak alır-
ken güvenlik değerlendirme kriteri olarak araştırma grubunun, 
%59,4’ünün yaşa uygunluk ibaresine baktığı, %43,6’sının 
çocuğun tercihine göre hareket ettiği saptanmıştır.  Aileler 
çocuklarının, %57,4’ünün oyuncağa bağlı bir yaralanma ya-
şadığını bildirmişlerdir. Öğrenim düzeyleri düşük olan anne 
ve babaların çocuklarının oyuncaklar ile yaralanmaları daha 
fazla bulunmuştur (her ikisinde de p<0,05). Aile tipi çekirdek 
ve geniş olan ailelerin çocuklarının toplamda %84,6’sının ya-
ralanması olduğu, parçalanmış ailelerde %70,6’sının yaralan-
masının olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmayan anne-
lerin (%72,3) çocuklarının daha fazla yaralanmasının olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Çocuklarını oyun oynarken sık sık iz-
lediklerini söyleyen ailelerin çocuklarının yaralanma yüzdesi 
düşmektedir (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, ailelerin oyuncak 
güvenliği, seçimi ve oyuncağa bağlı yaralanmalar konusunda 
bilgilendirmeye gereksinimi olduğu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyuncak Güvenliği, Kaza, Çocuk

Abstract: Aim: This study was conducted for the purpose of 
examining children’s injuries caused by toys and the safety 
of toys. Method: The research was carried out in Hüseyin 
Savaş outpatient clinic between 11-21.01.2016. Of the parents 
who applied to the outpatient clinic (n = 376), 101 parents 
who agreed to voluntarily participate in the survey constituted 
the sample of the researcher. The research questionnaire was 
formed by the researchers using the literature and was ap-
plied by face to face survey application technique. The data 
obtained from the study were evaluated in the SPSS 15.00 
program. Result: During the research; 83.2% were mother (n 
= 84) and 16.8% were father (n = 17). It was determined that 
56.7% of the parents knew the meaning of the CE marking, 
and 80.2% agreed that toys had the potential to harm chil-
dren. 68.3% of respondents stated that they think that toys 
may cause accidents. While the toy safety evaluation criteria 
of the study group, 59.4% of the phrases that refer to maturity 
is determined to act according to 43.6% of the child’s prefer-
ences. The families reported that 57.4% of their children had 
a game-related injury. Children with low levels of education 
were more likely to be injured with toys (p <0.05 for both). It 
was determined that 84.6% of the children in the family type 
core and large families were injured in total, and 70.6% in the 
broken families were not injured (p <0.05). Children of non-
working mothers (72.3%) were found to be of more injuries 
(p <0.05).The percentage of children injured by families who 
say they watch their children often while playing games is low 
(p> 0.05). Conclusion:  As a result, it is assessed that families 
need to be informed about toy safety, choice and awareness of 
injury to the toy.

Key Words: Toy Safety, Accident, Child
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GİRİŞ

İnsan hayatının temelini oluşturan okul öncesi 
dönem, 0–6 yaşı kapsamaktadır. Bu dönemde 
çocuğun gelişiminden alışkanlık kazanması-
na kadar hayatı boyunca kullanacağı birçok 
yeterliliği kazandığı yıllardır. Bu dönem, ya-
şamda hem gelişim hem de öğrenme açısın-
dan çok önemli ve çok değerlidir (Arı, 2003: 
31-35). Yaşam için bir ön-alıştırma alanı ve 
sosyal hayata hazırlık işlevi gören “oyun”,  bu 
dönem çocuğunun en önemli işlevidir (Bay-
koç, 1992). Çocuk için önemli bir yere sahip 
olan oyunun gerçekleşebilmesi için, oyun-
caklara ve oyun materyallerine ihtiyaç du-
yulmaktadır (Oğuzkan ve Avcı, 2000:7-10). 
Oyuncak, “çeşitli maddelerden yetişkinlerce 
veya çocukların kendilerince yapılan, tek ya 
da grup olarak oynanabilen, çocuğun hayal 
dünyasını geliştiren, onu eğlendiren, eğiten, 
paylaşımcı yapan nesnelerdir” olarak tanım-
lanmaktadır (Özhan, 2005: 225-243). Oyun-
caklar günümüzde çok çeşitlidir. Farklı mad-
delerden yapılmış, farklı renklerde ve farklı 
özelliktedirler. Anne babanın alıcı ve öğren-
meye hazır olan çocuğuna uygun oyuncakları 
sunması, önemli sorumluluklarından birisidir 
(Arıkan ve Karaca, 2004:1-9). Oyuncak se-
çimi oldukça zor bir sorumluluk olup çocuk-
ların gelişme süreçleri sırasında kazandıkları 
becerilerine uygun olarak oyuncak ve oyun 
materyalleriyle oynamalarının sağlanması ge-
rekmektedir (Şenol, 2002:7-12).

Oyuncak seçiminde önemli bir konu da oyun-
cağın güvenliğidir (Özmert, 2006: 256-273). 
Güvenli oyuncak seçiminde öncelikle dikkat 
edilecek faktörlerin başında, oyuncağın çocu-
ğun yaşı ve gelişim seviyesine uygun olması 
gelmektedir (Şenol, 2002: 7-12). Oyuncaklar 
ve parçaları mekanik sağlamlığa sahip olma-
lı ve fiziksel yaralanma risklerini mümkün 
olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanmalı 
ve üretilmelidir. Oyuncaklar, çocuğun çevre-
sinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana 
getirmemeli ve kimyasal özellikleri hastalık 
veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak 
şekilde tasarlanmalı, üretilmelidir (Resmi Ga-
zete 2002). İlaveten, oyuncağın çocuk sağlığı 
ve güvenliği açısından bir risk oluşturmama-
sı için, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine 
uygun oyuncaklar, isim ve adresleri belli olan 
satıcılardan alınmalı, oyuncakların ambala-
jında oyuncağı tanıtıcı bilgiler ve CE (ürünün 
asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu 
gösteren, kalite güvencesi sağlayan işaret) 
işareti olmalıdır (Çamur vd., 2008:31-38).

Oyuncaklar çocuğun yaşına ve gelişim düze-
yine uygun seçilmediğinde ve gerekli önlem-
ler alınmadığında ciddi hatta öldürücü yara-
lanmalara neden olabilirler. Kesikler en sık 
görülen yaralanma şeklidir. (Ulukol, 2004). 
Amerika’da 2015 yılında oyuncak ile ilgili 
yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil ser-
vislerini 15 yaşından küçük yaklaşık 254.200 
çocuğun ziyaret ettiği ve 11 çocuğun oyun-
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caklar nedeniyle öldüğü rapor edilmiştir (Tu, 
2016: 3-18). Avrupa Birliğinde her yıl yak-
laşık 139.000 çocuk, oyun ekipmanlarıyla 
olan yaralanmaları nedeniyle acil tıbbi tedavi 
edilmektedir (Eurosafe, 2013). Oysa ki, çok 
savunmasız bir grup tarafından kullanılan 
oyuncaklara bağlı yaralanmalar ve ölümler, 
oyuncak üreticileri, tüketiciler ve oyuncakla 
oynayan çocuğu izleyenler tarafından önlene-
bilmektedir (Ulukol, 2004).

Çocukların oyunlarının gerçekleşmesinde 
büyük öneme sahip olan, onların hayatı daha 
kolay benimsemelerini sağlayan ve yaşamla-
rında ayrılmaz bir parça olarak görülen oyun-
caklar, aynı zamanda eğlenip hoşça vakit 
geçirme olanağı sunan eğitimsel ve gelişim-
sel değeri yüksek araçlardır. Çocuğun gelişi-
minin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde, 
oyuncaklara gereken değerin verilmesi ço-
cuk açısından büyük yarar sağlamaktadır. Bu 
yüzden rastgele yapılamayacak kadar önemli 
bir etkinlik olan oyuncak seçimi konusunda, 
yetişkinlerin gereken hassasiyeti göstermele-
ri gerekmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili 
yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Ebe-
veynlerin, eğitimcilerin ve sağlık persone-
linin bu konudaki duyarlılığını arttırması ve 
yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması için 
bu araştırmada; çocukların oyuncak nedenli 
yaralanmaları ve ailelerin oyuncak güvenliği 
konusunda bilgilerinin incelenmesi amaçlan-
mıştır.

YÖNTEM

Bu tanımlayıcı araştırmada çocukların oyun-
cak nedenli yaralanmaları ve ailelerin oyun-
cak güvenliği konusunda bilgilerinin değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.  Antalya Atatürk 
Devlet Hastanesinden araştırmanın yürü-
tülmesine ilişkin kurum izni ve araştırmaya 
katılan kişilerden yazılı onam formu alınan 
araştırmanın evrenini, 11-21.01.2016 tarih-
leri arasında Hüseyin Savaş Semt Poliklini-
ğine başvuru yapan 0-6 yaş arası çocukların 
ebeveynleri (n=376) oluşturmuştur. Hedef 
grup içinde çalışmaya gönüllü olarak katılan 
toplam 101 ebeveyn ile görüşme yapılmıştır. 
Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile 
ilgili literatür taranarak araştırmacılar tara-
fından oluşturulan, tanımlayıcı özellikleri ve 
araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan 
bir anket formu kullanılmıştır. Bu araştırma 
sırasında kullanılan anket formunda bu araş-
tırma makalesinde sunulan bilgilerin yanı 
sıra ailelerin kurşun zehirlenmesi bilgileri de 
sorgulanmıştır. Ailelerin kurşun zehirlenmesi 
bilgileri ile ilgili verilerin başka bir makalede 
sunulması planlanmıştır. Araştırmaya başla-
madan önce etik açıdan kurum izni alınmış,  
araştırmaya katılan kişilerden yazılı onam 
formu alınmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.00 
programında değerlendirilmiştir. Araştırma 
grubunun, demografik bilgilerinin, oyuncak 
güvenliği ve oyuncakların çocuklara zarar 
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verme durumu, çocukların yaralanma şekli 
ve yaşanma nedeni oranlarının analizleri için 
frekans, yüzde alma teknikleri, yaralanma ile 
bazı değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek 
için ise Ki-kare testi uygulanmıştır. İstatistik-
sel olarak anlamlılık için 0,05 değeri kabul 
edilmiştir.

BULGULAR

Araştırma sırasında görüşülen kişilerin 
%83.2’si anne (n=84) ve %16.8’i baba 
(n=17) olup,  %7.9’u 16-24 yaş arasında, 

%51.5’i 25-34 yaş arasında ve %40.6’sı 35 
yaş ve üzerindedir. Ailelerin %59.4’ünün 
çocuğu 4-6 yaş arasında, %75.2’sinin 1-2 
çocuğu olduğu, %55.4’ünün ekonomik du-
rumlarının orta seviyede, %70.3’ünün çekir-
dek tipi aile yapısında, %51.5’inin 25-34 yaş 
arasında, %43.6’sının il merkezinde yaşadığı, 
annelerin %48.5’inin, babaların %87.1’inin 
çalıştığı, annelerin %66.3’ünün, babaların 
%68.3’ünün ilköğretim/ortaöğretim mezunu 
olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Görüşülen Kişilerin Aile Yapılarına İlişkin Özellikler1  

s %

Çocuğun yaş grubu

0-3 Yaş Arası 41 40.6

4-6 Yaş Arası 60 59.4

Aile yapısı

Çekirdek 71 70.3

Geniş 13 12.9

Parçalanmış 17 16.8

Annenin öğrenim düzeyi

İlköğretim 28 27.7

Lise 39 38.6

Üniversite 34 33.6

Annenin çalışma durumu

Çalışıyor 49 48.5

Çalışmıyor 47 46.5

Emekli 5 5.0

1 Bu tablo araştırma sırasında sorulan kurşun zehirlenmesi çalışmasının makalesinde de yer almaktadır.
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Babanın öğrenim düzeyi

İlköğretim 22 21.8

Lise 47 46.5

Üniversite 32 31.7

Babanın çalışma durumu

Çalışıyor 88 87.1

Emekli 12 11.9

Çalışmıyor 1 1.0

Çocuk sayısı

1-2 76 75.2

3-4 25 24.8

Yaşanılan yer

İl merkezi 44 43.6

İlçe merkezi 29 28.7

Köy/Kasaba 28 27.7

Ekonomik durum algısı

Düşük 18 17.8

Orta 56 55.4

Yüksek 27 26.7

Toplam 101 100.0

Araştırma kapsamında görüşülen ailelerin 
%56.7’sinin CE işaretinin anlamını bildiği, 
%80.2’sinin oyuncakların çocuklara zarar 
verme potansiyelinin de olduğunu kabul etti-
ği belirlenmiştir. Oyuncakların zarar verdiği-
ni düşünen katılımcıların, %68.3’ünün kaza-
lara sebep olabileceğini, %52.5’inin mikrop 
taşıyarak hasta edebileceğini, %50.5’inin 
alerji ye neden olabileceğini, %48.5’inin 
içerdiği kimyasalların sağlığını olumsuz et-
kileyebileceğini, %46.5’inin zehirleyebilece-

ğini, %39.6’sının kansere neden olabileceğini 
ve çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebile-
ceğini düşündüğü tespit edilmiştir. Oyuncak 
alırken güvenlik değerlendirme kriteri olarak 
araştırma grubunun, %59.4’ünün yaşa uy-
gunluk ibaresine baktığı, %43.6’sının çocu-
ğun tercihine göre hareket ettiği, 36.6’sının 
CE işaretine ve kullanım kılavuzuna baktığı, 
%35.6 ‘sının satıcıdan bilgi aldığı, %32.7’si-
nin fiyatına baktığı ve %30.2’sinin üretici bil-
gilerine baktığı saptanmıştır (Tablo 2).
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Aileler, çocuklarının %24.8’inin oyuncak yü-
zünden düştüğü, %19.8’inin oyuncağın boya-
sını çiğnediği, %14.9’unun oyuncak parçala-
rının kestiği, %10.9’unun oyuncak nesne yut-
tuğu ve elektrik çarptığını bildirmiştir. Araş-
tırma grubunun %41.6’sı çocuğunun yanlış 
bir şekilde oyuncağını kullanmasını, %18.8’i 

oyuncağın yaş grubuna uygun olmamasını, 
%16.8’i oyuncakların bakımının iyi yapılma-
ması veya gerektiği gibi saklanmamasını ve 
%13.9’u bakıcılar tarafından gözetim eksik-
liğini yaşanan kazaların nedeni olarak bildir-
mişlerdir (Tablo 3).

Tablo 2. Ailelerin Oyuncak Güvenliği ve Çocuklara Zarar Verme Durumuna Ait Bilgile-
ri ve Yaklaşımları

s %

CE İşaretinin Anlamını Bilme

Evet 44 43.6

Hayır 57 56.4

Oyuncakların Çocuklara Zarar Verme Durumu

Evet* 81 80.2

Yaralanmalar sebep olabilir (Düşme, boğulma, kesik vb.) 69 68.3

Mikrop taşıyarak hasta edebilir 53 52.5

Alerjiye neden olabilir 51 50.5

İçerdiği kimyasallar sağlığını olumsuz etkileyebilir 49 48.5

Zehirleyebilir 47 46.5

Kansere neden olabilir 40 39.6

Gelişimini olumsuz etkileyebilir 40 39.6

Olumsuz alışkanlıklar kazandırabilir 35 34.7

Hayır 9 8.9

Bilmiyorum 11 10.9

Oyuncak alırken güvenlik değerlendirme kriterleri*

Yaşa uygunluk ibaresine bakma 60 59.4

Çocuğun tercihine göre hareket etme 44 43.6

CE işaretine bakma 37 36.6

Kullanım kılavuzuna bakma 37 36.6
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Satıcıdan bilgi alma 36 35.6

Fiyatına bakma 33 32.7

Üretici bilgilerine bakma 31 30.7

Potansiyel zararları oyuncakların şekline bakarak değerlendirme 29 28.7

Daha önce alanların tavsiyelerini dinleme 27 26.7

Oyuncakların markasına bakma 23 22.8

Satılan her oyuncağın denetimden geçtiğine güvenme 19 18.8

Reklamlarını gördüğü oyuncağı seçme 8 7.9

Türkiye’deki oyuncakların genellikle güvenli olmadığını düşünme 19 18.8

Diğer 4 4.0

*Birden fazla şık işaretlenmiştir.
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Tablo 3. Ailelerin Çocuklarının Oyuncak Nedeniyle Olan Yaralanmaları ve Nedenlerine 
İlişkin Görüşleri

Bazen Yılda 5 
Defadan Fazla

s % s %

Yaralanma şekli 

Düşme 25 24.8 1 1.0

Boyayı çiğneme 20 19.8 3 3.0

Kesi olması 15 14.9 1 1.0

Oyuncak nesne yutma 11 10.9 - -

Elektrik çarpması 11 10.9 - -

Yanma 7 6.9 - -

Kulağa/göze/burnuna oyuncak nesne yerleştirme 5 5.0 3 3.0

Lazerli oyuncak göze zarar verme 1 1.0 - -

Yaralanma nedeni*

Çocuğun yanlış bir şekilde oyuncağını kullanması 42 41.6

Oyuncağın yaş grubuna uygun olmaması 19 18.8

Oyuncakların bakımı iyi yapılmadığı/gerektiği gibi 
saklanmaması 17 16.8

Bakıcılar tarafından gözetim eksikliği 14 13.9

*Birden fazla şık işaretlenmiştir.

Öğrenim düzeyleri düşük olan anne ve ba-
baların çocuklarının oyuncaklar ile yaralan-
maları daha fazla bulunmuştur (her ikisinde 
de p<0.05). Aile tipi çekirdek ve geniş olan 
ailelerin çocuklarının toplamda %84.6’sının 
yaralanması olduğu, parçalanmış ailelerde 
%70.6’sının yaralanmasının olmadığı belir-
lenmiştir. Aralarındaki bu farkın istatistiksel 

olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Çalışmayan annelerin (%72.3) çocukları-
nın daha fazla yaralanmasının olduğu ve bu 
farkın istatistiksel olarak önemli olduğu be-
lirlenmiştir (p<0.05). Çocuklarını oyun oy-
narken sık sık izlediklerini söyleyen ailelerin 
çocuklarının yaralanma yüzdesi düşmektedir 
(p>0.05),  (Tablo 4).
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Tablo 4. Ailelerin Bazı Sosyodemografik Özellikleri ve Yaklaşımlarına Göre Çocukların 
Oyuncak Yaralanmalarının Dağılımı 

 Yaralanma  

Evet Hayır Toplam

s % s % p*

Anne öğrenim durumu

İlköğretim 24 85.7 4 14.3 28

Lise 22 56.4 17 43.6 39 0.000

Üniversite 12 35.3 22 64.7 34

Baba öğrenim durumu

İlköğretim 17 77.3 5 22.7 22

Lise 28 59.6 19 40.4 47 0.026

Üniversite 13 40.6 19 59.4 32

Aile yapısı

Çekirdek 42 59.2 29 40.8 71

Geniş 11 84.6 2 15.4 13 0.009

Parçalanmış 5 29.4 12 70.6 17

Çocuk sayısı

1-2 40 52.6 36 47.4 76
0.089

3-4 18 72.0 7 28.0 25

Çocuğunu oyun oynarken izleme

Sık sık 26 50.0 26 50.0 52

0.298Bazen 21 65.6 11 34.4 32

Hiç 11 64.7 6 35.3

Anne çalışma durumu

Çalışmıyor 34 72.3 13 27.7 47

Çalışıyor 21 42.9 28 57.1 49 0.009

Emekli 3 60.0 2 40.0 5

Toplam 58 57.4 43 42.6 101

 *Ki-kare Testi
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TARTIŞMA

Araştırmada görüşülen ailelerin %80.2’sinin 
oyuncakların çocuklara zarar verme potan-
siyelinin de olduğunu kabul ettiği belirtmiş-
lerdir. Oyuncakların zarar verdiğini düşünen 
katılımcıların %68.3’ü yaralanmalara sebep 
olabileceğini bildirmişlerdir (Bknz. Tablo 2). 
Çamur ve ark.’nın (2008: 31-38.) yaptığı bir 
araştırmada, oyuncak alıcılarının %78.9’u, 
oyuncakların çocuk sağlığına zarar verebi-
leceğini ifade etmişlerdir. En çok belirtilen 
olası zararın ise “kazalar” (%91.2) olduğu be-
lirlenmiştir. Çalışmamız, Çamur ve ark.’nın 
çalışması ile benzer sonuçlar göstermektedir. 
Bu sonuç araştırma grubu farkındanlığı açı-
sından olumlu bir veri olarak değerlendiril-
miştir. Ancak araştırma grubunun oyuncak 
güvenliği ve seçimi konusunda bilgi eksikliği 
olduğu ve çocuklarının oyuncağa bağlı yara-
lanma sıklığının yüksek olduğu belirlenmiştir 
(Bknz. Tablo 2 ve 3). Bu nedenle, araştırma 
grubuna, yaralanmaları önlemeye yönelik 
güvenlik tedbirleri konusunda müdahalelerde 
bulunulmasına gereksinim olduğu değerlen-
dirilmektedir.

Araştırma grubunun %56.7’sinin CE işareti-
nin anlamını bildiği belirlenmiştir. Oyuncak 
alırken güvenlik değerlendirme kriteri olarak 
araştırma grubunun, en çok yaşa uygunluk 
ibaresine (%59.4) baktığı, çocuğun tercihine 
göre hareket ettiği (%43.6) ve CE işaretine ve 
kullanım kılavuzuna (%36.6) baktığı saptan-

mıştır (Bknz. Tablo 2). Yapılan bir araştırma-
da, oyuncak üzerinde CE işaretinin olmasını 
önemseyen yetişkinlerin yüzdesi %63 olarak 
saptanmışken bu işaretin ne ifade ettiğini bil-
me yüzdesi %57 olarak bulunmuştur (Bolışık 
vd., 2014: 976-990). Wu ve ark.’nın (2014: 
639-42) yaptığı bir araştırmada, katılımcıla-
rın çoğunluğunun (%81.7), çocuğun oyunca-
ğı seçmeden önce oyuncağın çocuğun yaşına 
uygun olmasını sağladığını, %63.4’ü güvenlik 
etiketlerini okuduğunu ve kullanım talimatla-
rını izlediğini belirtmiştir. Yapılan bir araştır-
mada, oyuncak alıcılarının %54.0’ı aldıkları 
oyuncağın çocuklar için sağlıklı ve güvenli 
olduğunu etiket üzerindeki bilgilere baka-
rak değerlendirdiğini tespit etmiştir (Çamur 
vd., 2008: 31-38). Bolışık ve ark.’nın  (2014: 
976-990) yaptığı araştırmada, yetişkinlerin  
%88’i oyuncak seçerken oyuncağın güvenli 
olmasını önemsediğini ve % 41.5‟i oyuncak 
alırken çocuğun isteğinin önemli olduğunu 
belirtmişlerdir. Erden ve Alisinanoğlu (2002: 
42-49) ailelerin çocuklarına oyuncak alırken 
daha çok birlikte karar verdiklerini (%57.7) 
tespit etmişlerdir. Onur ve arkadaşları (1997: 
45-74) ise, annelerin oyuncak seçiminde en 
çok çocuğun isteğine, daha sonra çocuğun 
yaşına ve oyuncağın güvenli olmasına dikkat 
ettiklerini belirtmişlerdir.  Adak Özdemir ve 
Ramazan’ın (2012: 1–16.) yaptığı çalışmada 
anneler, çocuğuna oyuncak alırken çocuğun 
isteğinden çok oyuncağın eğitim ve öğren-
meyi desteklemesi ve yaşına uygun olması 
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gerektiğini belirtmişlerdir Aynı çalışmada, 
anneler oyuncak seçiminde oyuncağın sağ-
lıklı ve güvenli olması ile sağlam ve kaliteli 
olması gerektiğini vurgulamışlardır. Sülü ve 
ark.’ı (2012: 879-89) oyuncak satın alırken 
annelerin %94.8‟inin tehlikesiz olmasına 
dikkat ettiklerini bulmuşlardır. Çalışmamızda 
araştırma grubunun yarıya yakınının (%43.6) 
CE işaretinin anlamını dahi bilmediği, sade-
ce %36.6’sının oyuncak alırken CE işaretine 
baktığı belirlenmiştir. Ürünün asgari güven-
lik koşullarına sahip olduğunu gösteren, ka-
lite güvencesi sağlayan CE işareti tüm oyun-
cak alıcıları tarafından bilinmeli ve oyun-
caklarda aranmalıdır. “Oyuncaklar Hakkında 
Yönetmelik” gereği, oyuncağın üzerinde ya 
da etiketinde CE İşareti, Üreticinin veya İtha-
latçının Adı ve/veya Ticaret Unvanı ve/veya 
Markası ve Adresi, Yaşa Uygunluk İbaresi, 
Oyuncakların Taşıyabileceği Özel Risklere 
İlişkin Bilgi ve Kullanım Kılavuzu bulunma-
lıdır (Resmi Gazete 2002). Yönetmeliğe göre 
oyuncak üzerinde bulunması zorunlu olan bu 
bilgilerin oyuncak alıcı ve satıcıları tarafın-
dan bilinmesi, aranması ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından denetlenmesi son derece önemlidir. 
İlaveten bu çalışmada, güvenlik değerlendir-
me kriterleri arasında çocuğun tercihine göre 
hareket edilme sıklığının da üst sıralarda yer 
alması düşündürücü bir durumdur. Çünkü ço-
cuklar oyuncak güvenliğini değerlendirebile-
cek yaş ve gelişim düzeyine sahip değildirler. 
Oyuncak seçiminde yetişkinlerin, oyuncağı 

güvenlik açısından değerlendirdikten sonra 
çocuğun seçmesine izin vermesi daha uygun 
bir yaklaşım olacaktır. Bu sonuçlar ışığında, 
çalışma grubunun oyuncak güvenliği ve se-
çimi konusunda duyarlılığının artırılması için 
bilgilendirmeye gereksinimi olduğu değer-
lendirilmektedir. 

Araştırma grubu çocuklarının, %57.4’ünün 
oyuncak nedeniyle yaralandığı (Bknz. Tablo 
4), %24.8’inin oyuncak yüzünden düştüğü, 
%19.8’inin oyuncağın boyasını çiğnediği, 
%14.9’unun oyuncak parçalarının kestiği, 
%10.9’unun oyuncak nesne yuttuğu ve elekt-
rik çarptığı belirlenmiştir (Bknz. Tablo 3). 
Yıldırım’ın (2010) ev kazası risklerinin be-
lirlenmesi amacıyla yaptığı bir araştırmada, 
oyuncaklar nedeni ile çocukların %15.2’si-
nin ev kazası geçirdiği saptanmıştır. Yapılan 
başka bir araştırmada, hastaların %4.9’unun 
oyuncak/TV kaynaklı yaralanmalar sebebiy-
le hastaneye başvurduğu görülmüştür (Al-
tuntaş vd., 2013: 28-33). Ulusal Elektronik 
Yaralanma Gözetim Sistemindeki verilerin 
analiz edilerek ABD’li çocuklar arasındaki 
oyuncaklarla ilgili yaralanmaların epidemi-
yolojisinin araştırıldığı çalışmada, 1990-2011 
yılları arasında oyuncak ile ilgili yaralanma-
lar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde 
18 yaşından küçük tahmini 3.278.073 (%95 
güven aralığı = 2.762.281-3.793.865) çocu-
ğun tedavi altına alındığı belirlenmiştir. İla-
veten, binicilik oyuncaklarının, tüm yaralan-
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maların %34.9’unu ve hastaneye yatışların 
%42.5’ini oluşturduğu saptanmıştır (Abra-
ham ve diğ., 2015:127-137.). Wu ve ark.’nın 
(2013: 639-42) yaptığı araştırmada katılım-
cıların %87,1’inin çocuklarının en az bir kez 
oyuncaklarla ilgili bir yaralanma geçirdiği ve 
%37.0’ının çocuklarının bir oyuncakla oy-
narken fiziksel olarak yaralandığı en az bir 
olay bulunduğu belirlenmiştir. Aynı araştır-
mada, katılımcıların çocuklarının en az bir 
kez oyuncaklarının (%80.4) parçalarını par-
çaladığını ve/veya kulak, burun veya boğazı-
na bir oyuncak parçası koyduğunu (%51.1) 
belirtmişlerdir. Çalışmamızda çocukların 
oyuncağa bağlı yaralanma sıklığının yük-
sek olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubunun 
oyuncağa bağlı gelişen yaralanmalarla ilgili 
farkındalığı arttırılmalıdır. Çalışma grubunun 
oyuncağa bağlı kaza risklerini sürekli olarak 
belirlemeleri, kaza risklerini azaltıcı uygula-
malarda bulunmaları, çocuğun yaş ve gelişim 
düzeyine uygun oyuncak seçimi yapmaları 
ve çocuklarını yalnız başına bırakmamaları, 
ev içinde sürekli izlemeleri ve çocuklarının 
yaşına uygun olarak oyuncağa bağlı yaralan-
malarla ilgili çocuklarını bilgilendirmeleri 
yaralanma sıklığını azaltıcı başlıca önlemler 
olarak belirlenmiştir. Bu konularda çalışma 
grubunun eğitim ihtiyacı olduğu değerlendi-
rilmektedir. Ülkemizde 2012 yılında “Ulusal 
Kaza Yaralanma Veri Tabanı” oluşturulmuş-
tur. Bu veri tabanı tüketici ürünlerinden kay-
naklanan yaralanmaları da kapsamaktadır. 

Bu uygulama ile yaralanmanın ciddiyetine 
yönelik bölgesel olarak bilgi alınacağı için 
hedefe yönelik spesifik ve etkin önlem alma 
stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağla-
nacaktır (THSK, 2016). Uygulama Türkiye 
için önemli bir gelişme olmasına rağmen, 
oyuncağa bağlı yaralanma verilerine ulaşı-
lamamıştır (EuroSafe, 2016, THSK, 2016). 
Sonraki yıllarda bu husus ile ilgili veri akışı-
nın tam sağlanması ile problem tanımlanarak, 
risk ve koruyucu faktörler tespit edilebilecek, 
öncelikli ve hedef gruplar belirlenebilecek 
ve önleyici stratejiler geliştirilerek uygulanıp 
değerlendirilebilecektir.

Oyuncağa bağlı yaşanan kazaların nedeni 
olarak katılımcılar en fazla (%41.6) çocu-
ğun yanlış bir şekilde oyuncağını kullanma-
sını, bildirmişlerdir (Bknz. Tablo 3). Wu ve 
ark.’nın (2013: 639-42) yaptığı araştırmada, 
katılımcıların oyuncakların neden olduğu 
olayların en büyük sebeplerinin oyuncakla-
rın yanlış kullanılması (%44.1) ve bakıcıların 
gözetiminin yetersiz (%37.6) olması gösteril-
miştir. Çalışma grubunun; çocuklarının yaşı-
na uygun olarak, yeni alınan oyuncağın kul-
lanılışını göstermesi ve olası yaralanmalarla 
ilgili çocuklarını bilgilendirmesi oyuncağını 
yanlış bir şekilde kullanma sonucunda geli-
şen yaralanmaların sıklığında azalma sağla-
yacaktır.

Çocukların yaralanmasıyla evdeki çocuk 
sayısı arasındaki ilişkinin istatistiksel ola-
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rak önemli olmadığı bulunmuştur (p>0.05), 
(Bknz. Tablo 4).  Nathens ve ark.’nın  (2000: 
219- 222) yaptıkları çalışmada kardeş sayısı-
nın 3 ve üstünde olmasının yaralanma sıklı-
ğını arttırdığını tespit edilmiştir. Çocukların 
kardeşinin olmasının çocuğun kaza geçirmesi 
üzerine etkisinin incelendiği bir araştırma-
da, çocukların kardeşinin olmasının kazaları 
1,5 kat arttırdığı görülmüştür. Yalaki ve ark. 
(2010: 129-133) tarafından yapılan çalışma-
da, ailedeki çocuk sayısının artması ile ço-
cuklarda ev kazası geçirme oranının arttığı-
nı bildirilmiştir. Çalışmamızda her ne kadar 
oyuncağa bağlı yaralanma sıklığı değerlendi-
rilmiş olsa da sonuçlar diğer çalışma bulgula-
rı ile benzerlik göstermemektedir. Bu araştır-
manın sonuçları, her ne kadar toplumu tem-
sil eden sonuçlar olmasa da, araştırmamızda 
çocuk sayısı artışının çalışma grubunun dik-
katlerinin dağılmasına neden olmadığını gös-
termektedir. Ancak, bu sonuç, birçok nedene 
bağlı olarak yaralanma geçirilebileceğini dik-
kate alınarak yorumlanmalıdır.

Çalışmamızda, geniş aile tipindeki çocukla-
rın %84.6’sının oyuncaklara bağlı yaralan-
ma geçirdiği, bu yüzde çekirdek aile tipinde 
%59.2 ve parçalanmış aile tipinde %29.4’dür   
(p<0.05), (Bknz. Tablo 4).  Ülkemizde yapı-
lan çalışmalarda, evde yaşayan kişi sayısının 
artışıyla ev kazalarının artışında bir paralel-
lik gözlenmiştir (Baysal vd., 2005; Aktürk ve 
Erci, 2012). Yapılan araştırmalarda özellikle 

geniş ailelerde yaşayan çocuklarda ev ka-
zası geçirme sıklığının arttığı belirlenmiştir 
(Alasya, 2012; Yıldırım, 2010; Köse ve Ba-
kırcı, 2007; Mull ve et.al,. 2001). Çalışmamız 
diğer çalışma bulgularıyla benzerlik göster-
mektedir. Çalışmamızdaki parçalanmış aile-
lerin çocuklarının daha az oranda yaralanma 
geçirmesi bulgusu, çocuk bakımı ve denetimi 
ile ilgili işlerin yapımının paylaşılacağı aile-
de kişi sayısının daha az ve ilgi, bakım so-
rumluluğunun tek ebeveynde olmasına bağlı 
dikkat yoğunluğunun daha fazla olmasına 
bağlı olabilir, ancak bu grupta görüşülen kişi 
sayısının düşük olduğu için yorumlamak ol-
dukça güçtür. Çalışma grubunun çocuklarını 
yalnız başına bırakmamaları, ev içinde sü-
rekli izlemeleri önem arz etmektedir. Bu so-
nuç doğrultusunda, yapılacak müdahalelerde 
evde yaşayan kişi sayısı fazla olan ailelerin 
hedef grubu olarak değerlendirilmesi uygun 
bir yaklaşım olacaktır.

Çalışmayan annelerin (%72.3) çocuklarının 
daha yüksek oranda yaralanma geçirdiği ve 
bu farkın istatistiksel olarak önemli olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05), (Bknz. Tablo 4). Ya-
pılan çalışmalarda, annesi çalışan çocukların, 
annesi çalışmayan çocuklara göre daha az 
sıklıkta kaza geçirdiği belirlenmiştir (Kara-
tepe, 2011; Santo ve et.al., 2004). Diğer ça-
lışma bulguları ile benzerlik göstermeyen bu 
çalışmadaki sonuçlar, araştırma grubundaki 
çalışmayan annelerin evlerindeki iş yükü ne-
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deniyle, çocuklarına gösterdikleri ilgi, bakı-
mın ve ayırdıkları zamanın daha az olduğunu 
düşündürmektedir. İlaveten, anneler çocukla-
rıyla daha fazla zaman geçirmelerine güvene-
rek yaralanmalara yönelik güvenlik tedbirle-
rini göz ardı etmiş olabilirler.

Çalışmamızda anne ve babaların öğrenim dü-
zeyi arttıkça çocukları oyuncağa bağlı kaza 
geçirme sıklığının azaldığı saptanmıştır (sı-
rasıyla p<0.001, p<0.05), (Bknz. Tablo 4). 
Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda öğrenim 
düzeyi arttıkça annelerin çocuklarının sağlı-
ğını koruma ve geliştirmeye yönelik olumlu 
davranışlarının arttığı bulunmuştur (İnanç 
vd., 2008; Scholer ve et.al., 1997;  Mull ve 
et.al., 2001). Erkal ve ark.’nın (2006: 56-
62)  Ankara’da yaptıkları çalışmada ilkokul 
ve altı öğrenim düzeyine sahip annelerde ev 
kazası sıklığı %55,1 olarak saptanmıştır ve 
annelerin öğrenim düzeyi artıkça ev kaza-
sı sıklığı anlamlı olarak düşmüştür. Köse ve 
ark.’nın (2007) yaptıkları çalışmada babala-
rın öğrenim durumu ile çocukların ev kazası 
geçirmesi arasında ilişki olduğunu bulmuş-
lardır. Çalışmamız diğer çalışma sonuçları 
ile benzerlik göstermektedir. Öğrenim düzeyi 
yüksek olan ailelerin çocuklarının yaralanma 
geçirme sıklığının daha düşük olması, ailele-
rin çocuklarının gelişim düzeyleri hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve yaralan-
maları önlemek için gerekli önlemleri daha 
çok alabildiklerini göstermektedir. Bu sonuç-

lar, yapılacak müdahalelerde öğrenim düzeyi 
düşük ailelere daha fazla ulaşılması gerekti-
ğini düşündürmektedir.  

SONUÇ 

Çalışmamızda araştırma grubunun oyuncak 
güvenliği ve seçimi konusunda bilgi eksikliği 
olduğu ve çocuklarının oyuncağa bağlı yara-
lanma sıklığının yüksek olduğu belirlenmiş-
tir. Sonuç olarak, ailelerin oyuncak güven-
liği, seçimi ve oyuncağa bağlı yaralanmalar 
konusunda duyarlılığının artırılması için bil-
gilendirmeye gereksinimi olduğu değerlen-
dirilmektedir. Oyuncak seçimi ve güvenliği 
konusunda üreticilerin, ebeveynlerin, diğer 
oyuncak alan yetişkinlerin ve eğitimcilerin 
bilgilendirilmesi için sağlık ekibine büyük 
sorumluluk düşmektedir. Özellikle; oyun-
caklarla ilgili yaralanmaların sayısı ve oranı 
giderek artmakta ve bu yaralanmaların önlen-
mesine yönelik çabalar artırılmalıdır.

Oyuncak güvenliği sadece evde tedbirlerin 
alınması ile çözülebilecek bir durum değildir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından oyuncak güven-
liği yönetmeliği çerçevesinde denetlemeler 
(oyuncak üzerinde bulunması gereken bil-
giler ve mevzuata uygunluk yönünden) art-
tırılmalıdır. İlaveten, oyuncak güvenliğinde 
rolü büyük olan oyuncak satıcılarına yönelik 
eğitim çalışmalarının ve denetimlerin de ya-
pılmasının faydalı olacağı değerlendirilmek-
tedir. 
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EXPANDED ABSTRACT

Introduction and aim: In order for the game, which has an important place for the child, to 
be realized, toys and play materials are needed. Today, toys are very diverse. They are made 
of different materials, different colors and different features. It is one of the important res-
ponsibilities of parents to offer toys suitable for the recipient and the child ready to learn. An 
important issue in toy selection is the safety of the toy. One of the first factors to be considered 
in the selection of safe toys is that the toy is suitable for the child’s age and development level. 
If used for the purpose of the toy as intended or foreseen, the third parties with the users must 
be manufactured to be protected against the risks of disease or physical injury. Toys and pieces 
must be mechanically robust and designed and manufactured to minimize the risk of physical 
injury. Toys should not produce a burnable hazard around the child and should be designed and 
manufactured so that their chemical properties do not pose a risk of illness or physical injury. 
Toys can cause serious or even fatal injuries if the child is not selected according to the age and 
level of development and if necessary precautions are not taken. Cuttings are the most common 
type of injury. It is reported that approximately 254,200 children under the age of 15 visited the 
emergency services of hospitals due to toy-related injuries in America in 2015 and 11 children 
died due to toys. Approximately 139,000 children are treated urgently in the European Union 
each year due to injuries with playing equipment. However, injuries and deaths due to toys 
used by a very vulnerable group can be prevented by toy makers, consumers and children who 
play with toys. Because there are very few studies in our country about the subject, information 
about adults’ toy safety and the injuries caused by the toy will shed light on the interventions 
that need to be done. This study was conducted for the purpose of examining children’s injuries 
caused by toys and the safety of toys. Method: The research was carried out in Hüseyin Savaş 
outpatient clinic between 11-21.01.2016. Of the parents who applied to the outpatient clinic (n 
= 376), 101 parents who agreed to voluntarily participate in the survey constituted the sample 
of the researcher. The research questionnaire was formed by the researchers using the literature 
and was applied by face to face survey application technique. The data obtained from the study 
were evaluated in the SPSS 15.00 program. Result: During the research; 83.2% were mother 
(n = 84) and 16.8% were father (n = 17). It was determined that 56.7% of the parents knew the 
meaning of the CE marking, and 80.2% agreed that toys had the potential to harm children. 
68.3% of respondents stated that they think that toys may cause accidents. The study group as a 
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safety evaluation criterion for toys; 59.4% regarded age maturity, 43.6% acted according to the 
preference of the child, 36.6% looked at the CE mark and user manual, 35.6% got the informa-
tion from the seller, 32.7% And 30.2% looked at the manufacturer’s information. The parents 
said that 24.8% of their children fell from the toy, 19,8% chewed the paint of the game, 14,9% 
of the toy parts are cut, 10.9% of them were swallowed with toy objects and hit with electricity. 
It was found out that 41.6% of the research group used the toy in the wrong way, 18.8% said the 
toy was not suitable for the age group, 16.8% said the toy should not be kept well or properly 
stored and 13.9% The lack of oversight was reported as the cause of the accidents. Children 
with low levels of education were more likely to be injured with toys (p <0.05 for both). It was 
determined that 84.6% of the children in the family type core and large families were injured 
in total, and 70.6% in the broken families were not injured (p <0.05). It was found that children 
who did not work (72.3%) were more injured and this difference was statistically significant (p 
<0.05). The percentage of children injured by families who say they watch their children often 
while playing games is low (p> 0.05). Conclusion:  As a result, it is assessed that families need 
to be informed about toy safety, choice and awareness of injury to the toy. There is a great res-
ponsibility for the health team to inform the producers, parents, other toys, adults and trainers 
about toy selection and safety. Especially; The number and proportion of injuries to toys are 
increasing and efforts to prevent these injuries should be increased. Toy safety can not be solved 
only by taking measures at home. Inspections should be increased by the Ministry of Health 
within the framework of toy safety regulations (due to information on the toy and compliance 
with legislation). In addition, it would be beneficial to carry out training exercises and audits 
for toy dealers with a large role in toy safety.
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Öz: Amaç: Bu araştırma, Nisan 2017-Mayıs 2017 ta-
rihleri arasında, bir futbol kulübünün U9 kategorisinde-
ki, yaş ortalamaları 8.8±0.41 yıl olan 15 futbolcusunun 
beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden sporculara 
araştırmacı tarafından hazırlanan anamnez formları yüz 
yüze görüşme yöntemi ile doldurtulmuş, katılımcıların 
tamamı aile bireylerinin izni alınarak araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Besin tüketimlerinin analizi için Beslenme 
Bilgi Sistemleri Paket Programı (BEBİS) 7.1 tam ver-
siyonu kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında ta-
nımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmada sporcuların %33.3’ünün antren-
man yaptıkları günlerde, %53.3’ünün ise antrenmansız 
geçirilen gün içerisinde fazla enerji aldığı görülmek-
tedir. Sporcuların protein alımlarının önerilen düzey-
de, (antrenman günleri: %16.4±2.85; antrenmansız 
geçirilen gün: 15.13±2.89), karbonhidrat alımlarının 
önerilen düzeyin altında (%43.63±7.88; %44.8±4.94) 
ve yağ alımlarının ise önerilen düzeyin üstünde olduğu 
bulunmuştur (%39.9±7.06; %40,26.9±4.93). Sonuç: 
Pre-adölesan dönemdeki sporcuların, beslenme ile ilin-
tili eksikliklerinin, genel sağlık durumuna ilişkin kısa 
ve uzun vadede ortaya çıkarabileceği problemlerin, dü-
zenli aralıklarla yapılacak takip ve eğitimler ile önlene-
bilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Besin Tüketimi, Enerji 
Alım Düzeyi

Abstract: Aim: This study was conducted to determine 
the nutritional status of 15 soccer players in the U9 cat-
egory of a football club, between April 2017 and May 
2017 with a average age of 8.8 ± 0.41 years. Method: 
The anamnesis forms prepared by the researcher were 
filled with the face-to-face interview method, and all 
the participants were included in the survey with the 
permission of the family members. Nutritional Infor-
mation Systems Package Program (BEBIS) 7.1 full 
version was used for analysis of food consumption. 
Data were evaluated using descriptive statistics in com-
puter environment. Results: It is observed that 33.3% 
of the athletes in the study had more energy during the 
days they were training and 53.3% had more energy 
during the day without training. It was found that the 
protein intake of the athletes was below the recom-
mended level of carbohydrate intake (43.63 ± 7.88%, 
44.8 ± 4.94%) and the fat intake was higher (%39.9 
± 7.06%, 40.26.9 ± 4.93) than the recommended level 
(training days: 16.4 ± 2.85; days without training: 15.13 
± 2.89). Conclusion: It is possible that pre-adolescent 
athletes’ problems related to nutrition, short- and long-
term problems related to general health status can be 
prevented by regular follow-up and trainings. 

Key Words: Football, Food Consumption, Energy In-
take Level
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INTRODUCTION

Along with the adolescent period, individuals 
are experiencing a rapid change in nutrition 
and physical activity habits, family life and 
educational activities (Fredericka et al., 2013: 
1-5). The eating habits and practices or eating 
habits seen during this period can have nega-
tive consequences on their health. Excessive 
consumption of non-alcoholic  beverages, 
sweet drinks, fast food, insufficient intake of 
fruits, vegetables, whole grain foods, dairy 
products and other calcium-added foods, 
negative health outcomes associated with 
low levels of exercise and increased obesity 
rates show that it is necessary to re-examine 
the nutritional and lifestyle characteristics of 
this age group (Sayed et al., 2015: 315-328). 
However, the bases of nutrition and physical 
activity habits are taken in the adolescent turn-
around period in which transition from child-
hood to adulthood takes place, that is, in the 
pre-adolescent period. Because children meet 
with the school, the first social environment 
they have apart from their parents (WHO, 
2000: 253). School youth, living the most ac-
tive period and filled with endless energy, are 
aiming at in-school and out-of-school sport-
ing activities, which are the most important 
activities to spend their free time in a useful 
way, to use their energy in a positive way, to 
protect themselves from stress and to improve 
their knowledge, skills and abilities (Akgül 

et al., 2015: 13-21). Children in this period 
need good quality and quantity of nutrients 
to meet the increased nutritional needs due 
to rapid growth and other health risks (Dar-
nie, 2015: 32-42). When it comes to sports, 
the amounts needed are much higher than the 
athlete’s gender, weight and branch. In fact, 
the energy requirements of the same athletes 
vary according to current training programs. 
(Peker, 1996: 37-39). This study is based on 
the idea that the foods consumed in pre-ad-
olescent athletes are not uniform in terms of 
energy and nutrient intake and that different 
etiological factors may lead to inadequate and 
unbalanced nutrition in different groups, re-
marks the necessity of specific planning for 
different layers, groups and so on within the 
same society, where studies of nutritional sta-
tus of pre-adolescent athletes focusing on or 
involving cause-and-effect relationships.

AIM

The way to regulate the nutritional behavior 
of pre-adolescent athletes is primarily to de-
termine the current nutritional status correct-
ly. In this context, there is a need for more 
and more extensive work to assess the nutri-
tional status of children and young athletes. In 
our study, it was aimed to determine the nu-
tritional status of the players of football team 
in U9 category in a football club in Turkey, 
so as to be able to give necessary precautions 
for adequate and healthy nutrition in terms of 
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athletes, their families and coaches and to in-
crease interest in the subject. 

CONTENT

The scope of the study is the analysis and 
evaluation of nutrient consumption where 
the athletes’ nutritional status is assessed. 
Improper diet that affects the experience of 
the athlete makes it impossible for them to 
be able to become healthy growing, appro-
priately athletes with increased performance, 
preparing the ground for health-threatening 
nutritional deficiencies. The athlete who is 
fed adequately and balanced provides easy 
adaptation to the training. By detecting and 
eliminating deficiencies in the early period, 
healthy growth and development as well as 
targeted sporting performance are supported.

RESEARCH METHOD 

Place, Time and Sample Selection of the 
Research: This study was carried out be-
tween April 2017 and May 2017 on 15 male 
players of 8-9 age group (average ± S: 8.8 
± 0.41 years) of a football club of Turkey in 
U9 category. All of the participants were in-
cluded in the survey with the permission of 
their family members. “Volunteer Participa-
tion Form” has been taken to inform sports-
men that they have accepted volunteering to 
work after giving general information about 
their work.

General Plan of the Research: The anam-
nesis forms prepared by the researcher were 
applied to the athletes who accepted to par-
ticipate by face to face interview method. The 
questionnaire was prepared to determine the 
general characteristics of the individuals, one 
day without training, the two different days of 
training, and the 24 hours of food consump-
tion for a total of 3 days,. Anthropometric 
measurements (body weight, height) were 
taken by the investigator.

Collection and Evaluation of Data

Determination of Nutrient Consumption 
Status (Determination of Nutrient Con-
sumption of 24 Hours for 3 Different Days): 
In the study, 24-hour food consumption was 
recorded by the researcher using face-to-face 
interview method. Consumers were assessed 
for energy, macro and micro nutrient pur-
chases using the full version 7.1 (BeBis 7.1) 
of the Nutrition Information Systems Packet 
Program (BEBIS). Daily intake of energy and 
food items was rated as average ± standard 
deviation (X ± S). The calculated energy and 
nutrient intake data were compared with the 
recommended “ dietary reference intake level 
“ (Dietary Reference Intake = DRI) (Food and 
Nutrition Board of the Institute of Medicine, 
2011: 21-37; Hacettepe University Depart-
ment of Nutrition and Dietetics, 2015: 9-62) 
to assess the inadequacy and then expressed 
as the percentage of DRI coverage. Accord-
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ing to the DRI, 67-133% of energy and nu-
trient items are adequate to meet, less than 
67% are inadequate, and over 133% are con-
sidered excessive consumption (Jelliffe and 
Jelliffe, 1989: 221). For children between 4 
and 18 years of age, the daily energy intake of 
macro nutrient items was assessed to be 10-
20% (protein), 50-60% (carbohydrate) and 
25-35% (fat) for healthy nutrition (Hacettepe 
University Department of Nutrition and Di-
etetics, 2015: 9-62).

RESEARCH RESTRICTIONS

The findings of the study are limited to the 
data obtained from the 15 players of the U9 
category of a football club for the fact that the 
stage of the calculation of the records taken 
from the athletes within the scope of the re-
search with a professional program requires 
a detailed study. There are also studies in the 
field that reveal the relationship of sports-
men’s nutritional status with physical perfor-
mance.

RESEARCH PROBLEM

Are the daily energy and nutrient intake of 
the athletes in the pre-adolescence period at 
the recommended levels?

RESEARCH BOTTOM PROBLEMS 

What are the percentages of the calculated 
energy and nutrient intake data of the athletes 
in the experimental group to meet the rec-

ommended dietary reference intake (Dietary 
Reference Intake)?

RESEARCH HYPOTHESES

There is no difference between the energy 
and nutrient intake during the days when the 
athletes in the pre-adolescence period are 
training and the other days.

Pre-adolescent sportsmen are taking nutrient 
intake above recommended levels when they 
are practising or not.

THEORETICAL FRAME

7-14 years of primary education period in 
the children, is the period when growth and 
development are fast, and the behaviors that 
can last for life are at a great scale. The en-
ergy, protein, vitamins and minerals and 
other nutrients needed to achieve this rapid 
growth need to be ensured by establishing 
an adequate and balanced diet plan (Aslan et 
al., 2003: 55-62). Since childhood habits are 
based on childhood, this period has a crucial 
precaution in acquiring appropriate habits 
(Olstad et al., 2014: 287-295) and it is cru-
cial that the child is fed well and balancedly 
in a healthy growth and development (Hür 
and Celasin, 2014: 106-115). Sokulmez and 
Uyar (2015) found that 8% of students with 
pre-adolescent 100-year-old students in their 
9-11 year-olds consumed only 1 main meal 
and 8% never consumed snacks (Sökülmez 
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and Uyar, 2015: 23-29). In the study that Ildız 
and her friends conducted (2015) to examine 
the eating habits of high school students, it 
was determined that 66.0% of male students 
and 64.9% of girls did not skip noon lunch by 
eating lunch at all times when. In the evening 
meal, 93.3% of the men and 86.6% of the 
women stated that they always consume the 
meal regularly (Ildız et al., 2015: 1440-1450). 
Sivri and Özpulat (2015) found that 56.3% of 
children were fed with 3 meals and 33.8% of 
the children had missed meals in their stud-
ies with primary school students. In the study, 
it was found that 45.7% of the students had 
a habit of consuming any food among the 
meals and 24% consumed fruit among the 
meals (Sivri and Özpulat, 2015: 20-41). If the 
child in the developing period takes part in a 
regular sporting activity, the need to consume 
qualified and high quality food becomes even 
more important due to the increased energy 
expenditure. Studies show that children and 
young athletes are below the requirements of 
energy, nutrients and fluid consumption, and 
these deficiencies are reflected in anthropo-

metric measurements and body composition 
(Asfuroğlu, 2013: 49-59). Children need to 
be able to understand how to build a good 
diet and have good skills and motivation in 
nutrition so that they can improve their sporty 
performance and maintain a healthy life 
(Wijesinha-Bettoni et al., 2014: 8920-8940). 
However, it should not be forgotten that chil-
dren are not very active in their choice of 
food, and that the main authority is the par-
ents and the institutions in which they are 
trained. Adults in their lives also need to be 
knowledgeable and conscious about nutrition 
so that children can gain healthy eating habits 
(Zembat et al., 2015: 417-424). As a source 
of information on nutrition, professionals 
31.9% of profefssionnal footballers and 49% 
of amateur footballers show their coaches 
(Saygın et al., 2009: 177-196). Therefore, the 
education to be given in these times is very 
important for the child to become a healthy 
individual as childhood habits during child-
hood continue in adulthood (Olstad et al., 
2014: 287-295).
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RESULTS

Table 1. Average, Standard Deviation, Upper and Lower Values of Athletes’ Anthropo-
metric Measurements

Aver. STDEV Bottom 
value

Top value

Body weight (kg.) 29.8 3.62 25.0 36.0

Length (cm.) 135.9 3.34 131.0 140.0

BMI (kg/m2) 16.0 1.27 14.0 18.3

As shown in Table 1, the average weight of 
the athletes was 29.8 ± 3.62 kg, the average 

height was 135.9 ± 3.34 cm and the BMI av-
erage was 16.0 ± 1.27 kg / m2.

Table 2. Distribution of Athletes by Body Mass Index * 

BMI ( kg/m2) n %

Lean 3 20.0

Normal 11 73.3 

Overweight 1 6.6 

* Classification was made with the Child 
Body Mass Index Calculation Program of the 
Turkish Public Health Agency.

When Table 2 is examined, it is seen that a 
large majority (73.3%) of participants are in 
normal body weight, 6.6% are slightly obese 
and 20% are weak. 
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Table 3. Average, Standard Deviation, Bottom-Top Values and DRI Reception Percent-
ages of Daily Energy and Nutrient Intakes for Athletes Training Days

Energy and Nutrient 
Items

Aver. STDEV Bottom Top DRI % DRI

Energy(kcal) 2410.28 1111.38 821.83 6791.22 128.89 1870

Carbohydrate(g) 249.92 97.61 101.60 554.22 106.91-
89.09

233.75-
280.5

Fiber of diet(g) 25.41 13.17 6.78 81.2 101.64 25

Protein(g) 95.19 43.96 42.54 259.59 366.11-
245.96

26-38,7

Total fat(g) 112.01 67.66 21.00 391.20 215.65-
154.07

51.94-72.7

Cholesterol(mg) 431.39 260.08 140.10 955.95 253.75 ‹170

A vit.(µg) 1316.36 768.82 382.50 3731.10 263.27 500

E vit.(mg) 27.27 15.91 2.4 85.83 389.57 7

Thiamine(mg) 1.09 0.88 0.36 5.16 181.66 0.6

Riboflavin(mg) 1.89 0.75 0.89 3.92 315.00 0.6

B6 vit.(mg) 1.71 0.81 0.59 4.6 285.00 0,6

Folic acid(µg) 321.17 186.29 118.75 1095.75 160.58 200

C vit.(mg) 126.91 74.31 21 355.38 211.51 60

Calcium(mg) 1055.98 421.64 313.82 1887.08 131.99 800

Phosphorus(mg) 1583.98 703.75 689.12 4003.18 316.79 500

Ferrum(mg) 12.22 4.67 4.01 28.14 122.00 10

Zinc(mg) 13.50 6.52 4.29 36.89 270.00 5

Magnesium(mg) 348.19 200.45 85.34 1167.10 267.83 130
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Table 4. Average, Standard Deviation, Bottom-Top Values and DRI Reception Percent-
age of Daily Energy and Nutrient Intakes for Athletes without Training

Energy and Nutrient 
Items

Aver. STDEV Bottom Top DRI % DRI

Energy(kcal) 2551.97 881.42 1194,29 4343.57 136.46 1870

Carbohydrate(g) 273.32 88.97 142.18 489.76 116.92-
97.44

233.75-
280.5

Fiber of diet(g) 26.81 14.89 8.11 69.7 107.24 25

Protein(g) 94.73 35.19 32.63 139.29 364.34-
244.78

26-38,7

Total fat(g) 117.05 47.71 50.32 206.11 225.35-
161.00

51.94-72.7

Cholesterol(mg) 468.90 197.60 147.3 856.7 275.82 ‹170

A vit.(µg) 1349.58 728.34 294.6 3523.28 269.91 500

E vit.(mg) 25.45 16.71 7.63 70.99 363.57 7

Thiamine(mg) 1.10 0.50 0.45 2.08 183.33 0.6

Riboflavin(mg) 2.05 0.78 0.58 3.36 341.66 0.6

B6 vit.(mg) 1.85 0.82 0.76 4.18 308.33 0,6

Folic acid(µg) 346.98 129.41 124.8 524.01 173.49 200

C vit.(mg) 141.21 62.99 49.02 312.59 235.35 60

Calcium(mg) 1164.89 489.35 283.71 2197.76 145.61 800

Phosphorus(mg) 1636.02 596.11 560.10 2565.27 327.20 500

Ferrum(mg) 13.15 4.43 6.13 18.35 131.50 10

Zinc(mg) 14.32 6.44 4.65 24.98 286.40 5

Magnesium(mg) 363.04 148.55 127.51 590.54 279.26 130

Tables 3 and 4 provide descriptive statistics 
on daily energy and nutrient intake for ath-
letes participating in the study. The average 
daily energy intake of the participants who 
participated in the study was determined as 
2410.28 ± 1111.38 kcal, the bottom value was 

821.83 kcal and the top value was 6791.22 
kcal. The average value of energy intake on 
the day they did not exercise was 2551.97 ± 
881.42 kcal (lower value of 1194.29 kcal, up-
per value of 4343.57 kcal). The average daily 
carbohydrate consumption of participants 
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was 249.92 ± 97.61 g on training days, and 
273.32 ± 88.97 when they did not train; While 
the average protein consumption was 95.19 ± 
43.96 g / 94.73 ± 35.19 g, respectively, on the 
days when they did and did not. . The total 
fat consumption of the athletes (during train-
ing days) is 112.01 ± 67.66 g. And 117.05 ± 
47.71 g (the day they did not work). While 
average pulp consumption is 25.41 ± 13.17 
g / 26.81 ± 14.89 g, respectively. When the 
average daily fat-soluble vitamin consump-
tion of individuals is examined in terms of 
training days; 1316.36 ± 768.82 μg of vita-
min A consumption, 27.27 ± 15.91 mg of vi-
tamin E consumption. . These values vary as 
1349.58 ± 728.34 μg and 25.45 ± 16.71 mg 
on the days when they did not practise. When 
the daily average water-soluble vitamin con-

sumption was considered, the participants 
have consumed 1.09 ± 0.88 mg / day of Thia-
mine, 1.89 + - 0.75 mg of Riboflavin, 1.71 + 
- 0.81 mg of Vitamin B6, 321.17 ± 186.29 μg 
folic acid, and 126.91 ± 74.31 mg C, respec-
tively. When participants did not train they 
have consumed 1.10 ± 0.50 mg / day of Thia-
mine, 2.05 + - 0.78 mg of Riboflavin, 1.85 ± 
0.82 mg of vitamin B6, 346.98 ± 129.41 μg 
of folic acid and 141.21 ± 62.99 mg of vi-
tamin C, respectively. The mineral consump-
tion of the participants during the days when 
they did and did not exercise were 1055.98 ± 
421.64 mg./1164.89 ±489.35 mg for calcium, 
1583.98 ± 703.75 mg./1636.02 ±596.11 mg 
for phosphorus and 12.22 ± 4.67 mg./13.15 ± 
4.43 mg for iron respectively, and 13.50 + - 
6.52 mg / 14.32 ± 6.44 mg for zinc.  
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Table 5. Distributions of the Athletes’ Sufficiency Levels of Energy and Nutrient Intakes 
(For Training Days)

Insufficient (<%67) Sufficient (%67-
133)

Excessive 
(>%133)

Energy and 
Nutrient Items

Reference 
values

n % n % n %

Energy(kcal) 1870 1 6.6 9 60 5 33.3

Carbohydrate(g) 233.75-
280.5

5 33.3 9 60 1 6.6

Fiber of diet(g) 25 3 20 11 73.3 1 6.6

Protein(g) 26-38,7 - - 1 6.6 14 93.3

Total fat(g) 51.94-72.7 1 6.6 6 40 8 53.3

Cholesterol(mg) ‹170 - - 4 26.6 11 73.3

A vit.(µg) 500 - - 1 6.6 14 93.3

E vit.(mg) 7 1 6.6 - - 14 93.3

Thiamine(mg) 0.6 - - 7 46.6 8 53.3

Riboflavin(mg) 0.6 - - - - 15 100.0

B6 vit.(mg) 0,6 - - 2 13.3 13 86.6

Folic acid(µg) 200 - - 6 40 9 60

C vit.(mg) 60 1 6.6 2 13.3 12 80

Calcium(mg) 800 - - 9 60 6 40

Phosphorus(mg) 500 - - - - 15 100.0

Ferrum(mg) 10 1 6.6 8 53.3 6 40

Zinc(mg) 5 - - 1 6.6 14 93.3

Magnesium(mg) 130 - - 1 6.6 14 93.3
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Table 6. Distributions of the Athletes’ Sufficiency Levels of Energy and Nutrient Pur-
chases (For the Day When They Do not Train)

Insufficient (<%67) Sufficient (%67-
133)

Excessive 
(>%133)

Energy and 
Nutrient Items

Reference 
values

n % n % n %

Energy(kcal) 1870 1 6.6 6 40 8 53.3

Carbohydrate(g) 233.75-
280.5

1 6.6 13 86.6 1 6.6

Fiber of diet(g) 25 3 20 9 60 3 20

Protein(g) 26-38,7 - - 1 6.6 14 93.3

Total fat(g) 51.94-72.7 - - 6 40 9 60

Cholesterol(mg) ‹170 - - 2 13.3 13 86.6

A vit.(µg) 500 1 6.6 1 6.6 13 86.6

E vit.(mg) 7 - - 3 20 12 80

Thiamine(mg) 0.6 - - 5 33.3 10 66.6

Riboflavin(mg) 0.6 - - 1 6.6 14 93.3

B6 vit.(mg) 0,6 - - 1 6.6 14 93.3

Folic acid(µg) 200 1 6.6 3 20 11 73.3

C vit.(mg) 60 - - 1 6.6 14 93.3

Calcium(mg) 800 1 6.6 6 40 8 53.3

Phosphorus(mg) 500 - - 1 6.6 14 93.3

Ferrum(mg) 10 2 13.3 6 40 7 46.6

Zinc(mg) 5 - - 2 13.3 13 86.6

Magnesium(mg) 130 - - 2 13.3 13 86.6

Tables 5 and 6 show the competence levels of 
athletes for energy and nutrient intake. Indi-
viduals’ sufficiency levels of energy and nu-
trient intake were evaluated as <67% (insuffi-
cient), 67-133% (adequate), and 133% (over). 
The energy purchases on the days when the 

athletes were training were found to be sat-
isfactory in large scale. However, 53.3% of 
the athletes seem to have higher energy pur-
chases than they have not trained. Almost all 
of the athletes perform a lot of protein intake 
on the days they train and do not. 
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Table 7. Average, Standard Deviation, Standard Error, Top and Bottom Values of Con-
tribution Rates of Macro Nutrition Factors to Daily Energy Intake by Athletes (For 

Training Days)

Nutritional items n Aver. STDEV SX Bottom value Top value

Protein (%) 15 16,4 2.85 0.522 10 23

Fat (%) 15 39,9 7.06 1.290 23 51

Carbohydrate (%) 15 43.63 7.88 1.439 31 61

Table 8. Average, Standard Deviation, Standard Error, Top and Bottom Values of Con-
tribution Rates of Macro Nutrition Factors to Daily Energy Intake by Athletes (For the 

Day When They Do not Train)

Nutritional items n Aver. STDEV SX Bottom value Top value

Protein (%) 15 15,13 2.89 0.748 11 22

Fat (%) 15 40.26 4.93 1.274 29 49

Carbohydrate (%) 15 44.8 4.94 1.276 36 57

In Tables 7 and 8, the daily energy contribu-
tion of the macro nutrients received by the 
individual was evaluated. It was determined 
that 16.4 ± 2.85% of the energy was from the 
protein, 43.63 ± 7.88% from the carbohydrate 
and 39.9 ± 7.06% from the fat according to 
the nutrient consumption of the participants 
during the days they were training. On the 
day they do not train, 15.13 ± 2.89% of en-
ergy is taken from protein, 44.8 ± 4.94% from 
carbohydrates and 40.26 ± 4.93% from fat.

DISCUSSION

General Features of Football Players: The 
ages of the participating athletes ranged from 
8 to 9 years and their average age was 8.8 ± 

0.41 years. Athletes practise 2 days a week. 
These two different days of training in 24 
hour hour food consumption situations were 
taken as basis and in addition a question was 
asked for a day when they did not train. Al-
though the use of vitamin-mineral supple-
ments was questioned for the individuals par-
ticipating in the study, this was not taken into 
account when analyzing the daily nutrient. 
93.3% of participants used vitamin-mineral 
supplements while 6.6% did not. Increased 
levels of education and increased use of vi-
tamins and minerals have been reported (Li, 
et al., 2010: 1058–1064). Similar to these 
results, another study using NHANES 1999-
2000 data showed that female individuals 
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and individuals with higher education lev-
els tend to report more vitamin-mineral use 
(Rock, 2007: 277-279). When the athletes in 
our study were supposed to use vitamin-min-
eral supplements within the control of their 
parents, it can be concluded that the level of 
education of the family members who are the 
directors is high. However, no question has 
been made in this regard.

Common Nutritional Habits of Football 
Players: Adequate and balanced nutrition, 
regular meal intake and proper eating hab-
its affect health in a positive way. When the 
nutritional status is assessed, it is generally 
examined whether the daily consumed food 
meets the need for energy and nutrient re-
quirements. However, situations such as the 
number of meals, meals, short or long meals 
between meals, and excessive food consump-
tion in a single meal also reflect the eating 
habits of the person. It is important that daily 
energy and nutrient requirements are provid-
ed in an adequate and balanced manner in the 
form of regular meals and every single day. 
For healthy eating, three meals are supposed 
to be supplemented with light meals, eaten 
at no-frills rate (Altunkaynak and Özbek, 
2006: 138-142). In a study conducted with 
625 adolescent students, eating fast food, eat-
ing meals less frequently, eating lunch more, 
and making more nightly meals were consid-
ered risk factors in terms of increasing body 

mass index (Uzun, 2015: 59). When eating 
habits are assessed, the person responsible 
for the child’s care and preparation of the 
food should be trained and interviewed with 
him if possible. The frequency of fastfood 
and ready-to-eat food consumption, the fre-
quency of sugary beverage consumption, the 
frequency of fruit and vegetable consump-
tion, the frequency of meal and snacks, and 
the portion sizes should be questioned in de-
tail1. In the study, similar to healthy nutrition 
recommendations, 100% of participants con-
sume 3 meals a day. However, the statistic for 
the consumption of meals was not evaluated; 
parameters as number of meals, skipping 
meals and so on are planned for the studies 
to be carried out in the following periods. In-
dividuals participating in the study should be 
careful to consume 3 main meals a day and 
it can be interpreted that the parents of the 
sportsmen are becoming more aware of the 
healthy nutrition day by day. 

Anthropometric Measurements of Foot-
ball Players: The arithmetic average, stan-
dard deviation and baseline values for the 
anthropometric measurements of the partici-
pating athletes are given in Table 1. The av-
erage weight of the participants was 29.8 ± 
3.62 kg, the average height was 135.9 ± 3.34 
cm and the BMI average was 16.0 ± 1.27 kg 

1 http://www.uptodate.com/contents/clinical-
evaluation-of-the-obese-childand-adolescents.
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/ m2. Anthropometric measurements of pre-
adolescent athletes were found to be similar 
to the athletes in this study (Ziyagil et al., 
2014: 9-18). It was found that a large majority 
(73.3%) of the participating individuals were 
in normal body weight, 6.6% were mildly 
obese and 20% were weak (Table 2). The ma-
jority of the athletes are in normal weight be-
cause of their regular and active sports lives. 
A study of school children covering thirty-
four countries focused on the relationship 
between physical activity and overweight 
and obesity. 137.593 children were evalu-
ated for weight, height and VKI. When these 
countries were compared with the majority 
of normal weight, it was reported that obese 
children had less physical activity (Janssen, 
2005: 123-132). 

Daily Energy and Nutrition Consumption 
for Individuals: A variety of food items are 
needed for the survival and health of a per-
son. Although the daily energy additive ratios 
of the macronutrition items vary according 
to the proposals developed in different coun-
tries, they are basically similar to each other. 
In the Turkey-specific Nutrition Guide, daily 
energetic additive ratios of macronutrients 
in the 4-18 age groups are given as 10-20% 
for protein, 50-60% for carbohydrate and 25-
35% for fat (Hacettepe University, Depart-
ment of Nutrition and Dietetics, 2015: 9-62). 
In Tables 3.7 and 3.8, the energy additive ra-

tios of the macrobinus item consumption of 
the athletes of the days they were training and 
were not able to do were given. According 
to this, it is observed that the protein intake 
is in the recommended level (training days: 
%16.4±2.85, non-training days: 15.13±2.89), 
carbonhydrate intake is below the recom-
mended level (%43.63±7.88; %44.8±4.94) 
and fat intake is over the recommended level 
(%39.9±7.06; %40,26.9±4.93). The fact that 
protein intake is at the recommended level 
is interpreted as a result of the fact that meat 
and meat products are being given the utmost 
care in the consumption of whole fat milk and 
dairy products, both within the families and 
in the club. Higher protein and fat ratios of 
the energy may cause the carbohydrate ratio 
to fall. Tables 3.3 and 3.4 provide descriptive 
statistics on daily energy and nutrient intake 
for athletes participating in the study. The av-
erage daily energy intake of the participants 
who participated in the study was determined 
as 2410.28 ± 1111.38 kcal, the lower value 
was 821.83 kcal and the upper value was 
6791.22 kcal. Average value of energy in-
take during the day when they did not exer-
cise was 2551.97 ± 881.42 kcal (lower value 
1194.29 kcal, upper value 4343.57 kcal). The 
average daily carbohydrate consumption of 
participants was 249.92 ± 97.61 g on training 
days, and 273.32 ± 88.97 when they did not 
train; While the average protein consumption 
was 95.19 ± 43.96 g / 94.73 ± 35.19 g, re-
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spectively, on the days when they did and did 
not. The total fat consumption of the athletes 
was 112.01 ± 67.66 g and 117.05 ± 47.71 
g, respectively, while the average pulp con-
sumption was 25.41 ± 13.17 g / 26.81 ± 14.89 
g, respectively. When the average daily fat-
soluble vitamin consumption of individuals is 
examined in terms of training days; 1316.36 
± 768.82 μg of vitamin A consumption, 27.27 
± 15.91 mg of vitamin E consumption is de-
termined. On the days when they do not ex-
ercise, these values vary as 1349.58 ± 728.34 
μg and 25.45 ± 16.71 mg. When the daily 
average water-soluble vitamin consump-
tion was considered, participants consumed 
1.09 ± 0.88 mg of thiamine, 1.89 ± 0.75 mg 
of riboflavin, 1.71 ± 0.81 mg of vitamin B6, 
321.17 ± 186.29 μg of folic acid and 126.91 
± 74.31 mg of vitamin C per day. Participants 
consumed 1.10 ± 0.50 mg of thiamine, 2.05 ± 
0.78 mg of riboflavin, 1.85 ± 0.82 mg of vita-
min B6, 346.98 ± 129.41 μg of folic acid and 
141.21 ± 62.99 mg of vitamin C daily with-
out training. Mineral consumption of the par-
ticipants during the days when they did and 
did not exercise were 1055.98 ± 421.64 mg / 
1164.89 ± 489.35 mg for calcium, 1583.98 ± 
703.75 mg / 1636.02 ± 596.11 mg for phos-
phor, 12.22 ± 4.67 mg / 13.15 ± 4.43 mg for 
iron and 13.50 ± 6.52 Mg / 14.32 ± 6.44 mg 
for zinc respectively. When the adequacy lev-
els are examined, it is seen that 33.3% of the 
athletes have received more energy during 

the days of training and 53.3% have received 
more energy during the day without training. 
In the survey conducted by Şanlıer, 78.9% of 
the young boys and 52.4% of the girls were 
found to have inadequate energy. The propor-
tion of people who consume more vitamin A 
is 30%. Respectively, the intake of vitamins 
B1, B2, B6, folate, calcium, zinc and magne-
sium are inadequate in  %68.4, %21.1, %5.3, 
%100, %73.7, %21.1, %84.2 of young boys 
and %52.4, %33.3, %33.3, %100, %66.7, 
%14.3, %42.9 of girls. Daily intake of iron 
and magnesium was higher in males than fe-
males and this difference was statistically sig-
nificant (Şanlıer, 2005: 47-73). Garipağaoğlu 
and friends determined that all the individuals 
intake pulp, vitamin B1, folate, calcium and 
magnesium, and the girls intake iron less than 
recommended and the boys intake energy 
and vitamin C at the edge (Garipağaoğlu et 
al., 2012: 1-8). It has been found that iron is 
consumed slightly more than recommended 
by male students and that male students gen-
erally consume all food items except energy 
and vitamin C more than girls. In this study, 
the athletes were found to be above the rec-
ommended intake of vitamin A, B6, E, C vi-
tamins, dietary pulp, thiamine, riboflavin, fo-
lic acid, calcium, phosphorus, iron, zinc and 
magnesium when the days they were prac-
ticed or not. The results of the research are 
not similar to other studies in the literature. 
It is seen that the athletes generally intake on 
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much more level than energy and food items. 
It is believed that this excess may be due to 
the fact that athletes have higher sensitivity to 
nutrition due to their membership in a well-
known football club. It has been reported that 
deficiencies of zinc, copper, and magnesium 
can also cause some defects in the organism, 
which is also effective in the development of 
metabolic diseases (Saito et al., 2004: 701-
703; Patterson et al., 2001: 650-656).

CONCLUSION 

It is observed that 33.3% of the athletes in the 
study had more energy during the days they 
were training and 53.3% had more energy 
during the day without training. It is deter-
mined that, protein intake of the athletes are 
in the recommended level, (training days: 
%16.4±2.85; non-training days: 15.13±2.89), 
carbonhydrate intake is lower than the recom-
mended level (%43.63±7.88; %44.8±4.94) 
and the fat intake is over the recommended 
level (%39.9±7.06; %40.26±4.93). It was 
also found that considering the training and 
non-training days the recommended intake 
levels of vitamin A, B6, E, C, dietary pulp, 
thiamine, riboflavin, folic acid, calcium, 
phosphorus, iron, zinc and magnesium were 
above the recommended values. 

RECOMMENDATIONS

Nutritional status of pre-adolescent and ado-
lescent athletes in our country should be mon-

itored at club level by nutrutionists and regu-
lar advice should be given to these sportsmen 
on their eating habits and healthy nutrition. 
These counseling services should be coordi-
nated with the cooperation of the universi-
ties in order to carry out the regular nutrition 
trainings, which should include families and 
the coaches of the athletes.
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Öz: Amaç: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin eş 
seçimi, evlilik, aile yaşantısı ve cinsiyet rolleri konuların-
daki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı tipteki çalışmada, 2015-2016 öğretim yılında 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi son 
sınıf öğrencileri (n=205) araştırma kapsamına alınmıştır. 
Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve öğren-
cilerin sosyo-demografik özelliklerini, evlilik ve aile ya-
şantısına ilişkin görüşlerini sorgulayan bir anket formu 
kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 
24,18±1,35’ti. Katılımcıların %43,9’u kadın, %86,8’i be-
kar, %13,2’si sözlü/nişanlı/evliydi. Öğrencilerin çoğu evli-
liği ‘‘hayatı paylaşmak’’ ve ‘‘mutluluk ve huzur’’ şeklinde 
tanımladı. Katılımcıların çoğu evlenmeyi düşünüyordu. 
Büyük bir kısmı en uygun evlenme yaşını hem kadınlar 
için hem de erkekler için 25-29 olarak belirtti. Öğrenci-
lerin %83,4’ü eşinin çalışmasını istemekte, %91’i evlilik 
için yalnızca dini nikahın yeterli olmayacağını, %79,5’i 
herhangi bir cinsel deneyim yaşamadığını söyledi. Sonuç: 
Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe pozitif bir bakış 
açısı vardır. Genç yaş grubunu oluşturmaları ve muhteme-
len tecrübe eksikliği nedeniyle; eş seçimi, evlilik ve aile 
yaşantısıyla ilgili bazı noktalarda tutarsızlıkları ve çelişki-
leri mevcuttur. Araştırmamızda kadın ve erkek öğrencile-
rin cinsiyet rolleri konusunda farklı tutumlar içinde olduk-
ları, kadınların daha eşitlikçi bir tutuma sahipken erkekle-
rin daha geleneksel bir yaklaşım sergilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eş Seçimi, Evlilik, Aile Yaşantısı, 
Üniversite Öğrencileri 

Abstract: Aim: The purpose of this study is to determine 
opinions of university students about mate choice, mar-
riage, family life and gender roles. Method: It is a descrip-
tive study and the senior class students who study in Nec-
mettin Erbakan University Meram Medical School 2015-
2016 academic year (n=205) are taken into the research. 
Questionnaire form that is developed by the researcher is 
used for determining students’ sociodemografic character-
istics and their opinions about marriage and family life. 
Results: The average age of students were 24,18±1,35. 
%43,9 of participants were female, %86,8 were single, 
%13,2 were engaged/married. Most of the students de-
fined marriage as ‘‘sharing the life’’ and ‘‘happiness and 
serenity’’. Most of the participants wanted to marry. The 
majority of the students defined that the most appropriate 
marrying age was 25-29 for both women and men. %83,4 
of participants wanted a working mate, %91 of students 
thought that was not enough the religious ceremony for 
marriage, %79,5 of students had no sexual experience. 
Conclusions: The senior class of university students have 
a positive perspective about marriage. They have inconsis-
tencies and contradictions some point about mate choice, 
marriage and family life. Cause of this probably, they are 
young and inexperienced. In our research, they are in dif-
ferent attitudes about gender roles of men and women. 
Men have been shown to exhibit a more traditional ap-
proach of a more egalitarian attitude, while the women. 

Key Words: Mate Choice, Marriage, Family Life, Univer-
sity Students 
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GİRİŞ 

Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak 
mevcut genetik, fizyolojik ve biyolojik özel-
likleri olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikler 
kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik değil, 
yalnızca bir cinsiyet farkı yaratmaktadır. Top-
lumsal cinsiyet kavramı (gender) ise farklı 
kültürlerde, tarihin farklı anlarında ve farklı 
coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplum-
sal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları 
ifade eder (Aylaz vd.,  2014: 184). Söz konusu 
toplumsal kalıp yargılarına göre herhangi bir 
insanla ilgili beklentilerin neler olacağı doğ-
rudan cinsiyete bağlıdır. Buna göre erkekler-
den güçlü olmaları, ailelerini geçindirmeleri, 
çevre üzerinde belirli bir etkinlik ve kontrol 
sağlamları; kadınlardan ise sabırlı, anlayışlı 
olmaları, evi çekip çevirmeleri, insan ilişki-
lerini düzenlemeleri beklenmektedir. Bu en 
açık şekilde, toplumda önemli bir kurum olan 
ailede kendini gösterir (Günay, 2011: 158-9). 

Aile toplumun en temel yapı taşıdır (Özkiraz 
vd., 2016: 244). Aile bir çocuğun büyüdüğü 
ve toplumun bir üyesi haline geldiği; insan-
ların şefkat, güven ve saygıyı buldukları; top-
lumun temelinin ve geleceğinin şekillendiği 
yerdir (Bener, 2013: 2). 

Modern toplumlarda aile birliği, evlilik yoluy-
la kurulur. Evlilik; karmaşık, sürekli değişen 
ve iki kişinin daha önce hiç karşılaşmadıkları 
sorunları beraberce çözmek zorunda oldukları 

bir ilişkiler sistemidir (Pınar, 2008: 50). Evli-
lik birliğinin zayıflamasının toplum sağlığına 
ve toplum kalkınmasına olumsuz etkileri ne-
deniyle batı toplumları evlilik birliğinin güç-
lenmesini teşvik etmek için çeşitli girişimler-
de bulunmaya başlamışlardır  (Brooks, 2004: 
107). Evlilik ilişkisi, insanın yaşam süresinin 
yarıdan fazlasını, hatta bazen üçte ikisine ula-
şan bir süreyi kapsayabildiğinden dolayı, eş 
seçimi kararı önemli ve bir o kadar da zor ve 
karmaşık bir süreçtir (Çalışkan vd., 2015: 6). 

İnsanlarda eş seçimi, bireyin toplumdaki yeri-
ni, yaşantısını ve geleceğini etkileyen önemli 
ve karmaşık bir süreçtir. Eş seçme kararıyla 
birlikte birey, bundan sonraki yaşamını nasıl 
ve kiminle sürdüreceğine, kimden çocuk sa-
hibi olacağına, çocuğunu kimle birlikte yetiş-
tireceğine de karar vermiş olmaktadır (Yıldı-
rım, 2007: 17). 

Doğru eşin seçilerek, sağlıklı bir evliliğin ve 
aile yaşantısının oluşturulması açısından ço-
ğunlukla aile üyelerinden ayrı yaşayan üni-
versite gençlerini cinsiyet rolleri, eş seçimi, 
evlilik ve aile yaşantısı konularında düşün-
meye sevk etmek ve bilinçlendirmek oldukça 
önemlidir (Pınar, 2008: 50). 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin eş se-
çimi, evlilik, aile yaşantısı ve cinsiyet rolle-
ri konularındaki görüşlerini değerlendirmek 
amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM

Bu araştırma tanımlayıcı türde yapılmıştır. 
Araştırma 1 Temmuz 2015 ile 30 Haziran 
2016 tarihleri arasında tıp fakültesi son sı-
nıfta bulunan intern doktorlar üzerinde yapıl-
mıştır. Araştırma evreni 233 kişidir. Evrenden 
örneklem seçilmemiş olup, evrenin tamamına 
ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma sonucun-
da, 233 kişiden 205’i çalışmaya katılmayı 
kabul etmiştir. Evrenin %87’sine ulaşılmıştır. 
Araştırma için, literatür taranarak 48 sorudan 
oluşan bir anket hazırlanmıştır. Soruların 2’si 
açık uçlu 46’sı kapalı uçludur. Soruların 4’ü 
öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini, 
15’i evlilik hakkındaki görüşlerini ve 29’u 
aile yaşantısı ve cinsiyet rolleri hakkındaki 
görüşlerini sorgulamaktadır. Anket formunun 
ön denemesi 10 kişi üzerinde yapılmış olup, 
ön denemeye katılan 10 kişi araştırma kap-
samına alınmamıştır. Ön denemesi yapıldık-
tan sonra anket, sözlü onam alınarak gözlem 
altında uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 
öğrencilerden alınan bilgiler, bilgisayar orta-
mına aktarılmıştır. Çalışmaya ilişkin analizler 
SPSS 16.0 programıyla yapılmıştır. Verilerin 

özetlenmesinde sayı ve yüzdelikler, verilerin 
analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. Ki-kare 
testinde öğrencinin cinsiyeti, medeni durumu 
ve öğrencinin memleketinde okuyup okuma-
dığı bağımsız değişkenler; eş seçimi, evlilik 
ve aile yaşantısına ilişkin görüşler bağımlı de-
ğişkenler olarak alınmıştır. Anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma için 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalaması 24,18±1,35’ti. 
Kadınların yaşları 22 ile 34 arasında olup or-
talaması 23,9±1,3’tü. Erkeklerin yaşları 22 
ile 29 arasında olup ortalaması 24,3±1,3’tü. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %43,9’ u ka-
dın (n=90), %56,1’ i erkekti (n=115). Öğren-
cilerin %27,1’ i Konyalı iken % 72,9’ u Kon-
ya dışındandı. Katılımcıların %86,8’ i bekar, 
%6,3’ ü evli (n=13), %6,8’ i (n=14) sözlü/ ni-
şanlıydı. Öğrencilerin %38,6’sının hayatında 
kız/erkek arkadaş, sözlü, nişanlı ya da eş gibi 
bir partner bulunmaktaydı. Katılımcıların 
‘‘size göre evlilik ne ifade ediyor?’’ sorusuna 
verdikleri yanıtlar Tablo 1’ de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Evliliğin Öğrenciler İçin İfade Ettikleri

Kadın Erkek Genel

n % n % n %

Hayatı Paylaşmak 40 46,0 38 33,6 78 39,0

Mutluluk ve Huzur 16 18,4 22 19,5 38 19,0

Bağlılık 3 3,4 3 2,7 6 3,0

Aile ve Çocuk 15 17,2 4 3,5 19 9,5

Gereklilik 1 1,1 8 7,1 9 4,5

Sevgi ve Saygı 6 6,9 8 7,1 14 7,0

Düzenli Hayat 1 1,1 14 12,4 15 7,5

Hiçbir şey 3 3,4 2 1,8 5 2,5

Kısıtlanma 0 0 6 5,3 6 3,0

Diğer 2 2,3 8 7,1 10 5,0

Toplam 87 100,0 113 100,0 200 100,0

Araştırmada yer alan öğrencilerin %67,3’ü 5 
yıl içinde, %15,3’ü 10 yıl içinde evlenmeyi 
düşünürken; %4,5’i evlenmeyi düşünmemek-
teydi. Öğrencilerin %83,4’ü çalışan bir eşi 
olmasını istediğini,  %64,6’sı kendisiyle aynı 
mesleği icra eden bir eş istediğini, %52,2’si 
kadınlar için en uygun evlilik yaş aralığının 
25-29 olduğunu, %67,5’i erkekler için en 
uygun evlilik yaş aralığının 25-29 olduğunu 
söyledi. Katılımcıların %1,5’i kadınlar için 
en uygun evlilik yaş aralığının 30-34 oldu-
ğunu düşünürken; %14,8’i erkekler için en 
uygun yaş aralığının 30-34 olduğunu belirtti. 

Katılımcıların %32’sinin kız/erkek arkadaşı 
bulunmaktaydı. Kız/erkek arkadaşı bulunan-

ların % 76,6’sı mevcut arkadaşıyla evlenme-
yi düşünmekteydi. Katılımcıların %77,6’sı 
kendisinin tanışıp anlaştığı biriyle evlenmek 
isterken, %16,9’u görücü usulü tanıştığı ve 
aynı zamanda anlaşabildiği biriyle evlenmek 
istediğini belirtti. Görücü usulüyle evlenmek 
isteyen kişilerin oranı ise %1 (n=2 kişi) idi. 
Öğrencilerin %84,1’i ‘‘evlilik kararını verir-
ken önce kendim karar veririm sonra ailemin 
onayını alırım’’, %10,9’u ‘‘evlilik kararını 
verirken önce ailemin onayını alır sonra karar 
veririm’’ derken; %5’i ise (n=10 kişi) ‘‘ken-
dim karar veririm kimsenin onayını almam’’ 
dedi. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 
%9’u (n=18) evlilik için yalnızca dini nika-
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hın yeterli olduğunu düşünmekteydi. Araştır-
ma grubunun %63’ü ‘‘eşimin ailesiyle birlik-
te yaşamak istemem’’ derken, %32,5’i ‘‘bir 
mecburiyet durumunda eşimin ailesiyle bir-

likte yaşarım’’ dedi. Katılımcıların eşlerinde 
mutlaka bulunmasını istedikleri ve eşlerinde 
bulunmasını kabul edemeyecekleri özellikler 
Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Eşlerinde Bulunmasını İsteyecekleri ve İstemeyecekleri Özellikler

İstenen Özellikler n % İstenmeyen Özellikler n %

Güzel/Yakışıklı 6 3,0 Saygısızlık 23 11,5

Zeki ve Kültürlü 26 12,9 Sadakatsizlik 65 32,5

İnançlı 30 14,9 Yalancılık 31 15,5

Sadık 16 7,9 Kötü Huylu Olma 36 18,0

Dürüst 18 8,9 Bencillik 11 5,5

Saygılı ve Sevgi Dolu 59 29,2 Kibirlilik 9 4,5

Anlayışlı 15 7,4 Tembellik 3 1,5

Eğlenceli 4 2,0 Aptallık 12 6,0

İyi Huylu 16 7,9 Cimrilik 2 1,0

Diğer 12 5,9 Diğer 8 4,0

Toplam 202 100,0 Toplam 200 100,0

Araştırma kapsamına alınan kişilerin %20
,5’inin cinsel deneyimi vardı ve bunun 
%68,3’ü (n=28) bekar, %31,7’si (n=13) söz-
lü/nişanlı/evliydi. Cinsel deneyimi olanların 
%9,8’i (n=4) kadın, %90,2’si (n=37) erkek-
ti. Öğrencilerin %66,5’ine göre (n=135 kişi) 
bir ailenin sahip olması gereken ideal çocuk 
sayısı 2 ya da 3 iken, %20,7 öğrenciye göre 
(n=42 kişi) bir ailenin sahip olması gereken 
ideal çocuk sayısı 4’tü. 

‘‘Eşinizin çalışmasını ister misiniz?, eşi-
nizin sizinle aynı meslekten olmasını ister 

misiniz?, size göre kadın için en uygun ev-
lilik yaş aralığı nedir?, size göre erkek için 
en uygun evlilik yaş aralığı nedir?, evlilik 
için dini nikah yeterli midir?, şimdiye ka-
dar cinsel deneyiminiz oldu mu?, sizce bir 
çiftin sahip olması gereken ideal çocuk sa-
yısı kaçtır?’’ sorularıyla cinsiyet arasında ve 
‘‘yemek, temizlik, ütü gibi ev işleri ağırlıklı 
olarak kadının görevidir’’, ‘‘evlenen her çift 
çocuk sahibi olmalıdır’’, ‘‘çiftler evlenmeden 
de çocuk sahibi olabilmelidir’’, ‘‘ailenin reisi 
erkektir’’, ‘‘ailenin ihtiyaçlarını karşılamak 
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erkeğin görevidir’’, ‘‘ailede kararlar ortak 
alınmalıdır’’, ‘‘bir kadının eviyle ve çocukla-
rıyla ilgilenmesi, çalışıp para kazanmasından 
daha önemlidir’’, ‘‘eşimi ailemden onay bek-
lemeden kendim seçerim’’, ‘‘eşimi arkadaşla-
rımdan onay beklemeden kendim seçerim’’, 
‘‘farklı dinden biriyle evlenebilirim’’, ‘‘farklı 
milliyetten biriyle evlenebilirim’’, ‘‘eşimin 
iyi bir gelire sahip olması benim için önem-
lidir’’, ‘‘evlilikte anlaşmazlıklar olduğunda 
boşanmak doğaldır’’ önermeleriyle cinsiyet 
arasında istatistiki olarak anlamlı fark çıktı 
(p<0,05). 

‘‘Eşinizin sizinle aynı meslekten olmasını is-
ter misiniz?, size göre kadın için en uygun 

evlilik yaş aralığı nedir?, size göre erkek için 
en uygun evlilik yaş aralığı nedir?’’ sorula-
rıyla medeni durum arasında istatistiki olarak 
anlamlı fark çıktı (p<0,05).  

‘‘Yemek, temizlik, ütü gibi ev işleri ağır-
lıklı olarak kadının görevidir’’ ve ‘‘çiftler 
evlenmeden aynı evde birlikte yaşayabilir-
ler’’ önermeleriyle öğrencinin memleketinin 
okuduğu şehirle aynı olup olmaması arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu 
(p<0,05). 

Öğrencilerin evlilik ve aile yaşantısına ilişkin 
görüşlerinde bazı özelliklerin karşılaştırılma-
sı Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Evlilik ve Aile Yaşantısına İlişkin Görüşlerinde Bazı 
Özelliklerinin Karşılaştırılması

Değişkenler

Cinsiyete Göre Kadın Erkek

Evet Hayır Evet Hayır

N % N % n % n % P

Eşinizin çalışmasını ister misiniz? 90 100,0 0 0,0 76 69,7 33 30,3* 0,000

Sizinle aynı meslekten bir eş ister misiniz? 69 81,2 16 18,8* 57 51,8 53 48,2 0,000

Evlilik için dini nikah yeterli midir? 1 1,1 87 98,9 17 15,2* 95 84,8 0,001

Şimdiye kadar cinsel deneyiminiz oldu mu? 4 4,5 84 95,5 37 33,0* 75 67,0 0,000

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

N % N % n % n %

Ev işleri ağırlıklı olarak kadının görevidir. 37 41,6 52 58,4* 100 87,7 14 12,3 0,000

Evlenen her çift çocuk sahibi olmalıdır. 47 54,7 39 45,3* 82 71,9 39 45,3 0,011

Çiftler evlenmeden de çocuk sahibi olabilmelidir. 4 4,5 85 9,5 15 13,3* 98 86,7 0,034

Ailenin reisi erkektir. 37 41,6 52 58,4* 93 81,6 21 18,4 0,000

Ailenin ihtiyaçlarını karşılamak erkeğin görevidir. 48 54,5 40 45,5* 93 83,0 19 17,0 0,000
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Ailede kararlar ortak alınmalıdır 90 100,0 0 0,0 107 93,9 7 6,1* 0,018

Bir kadının eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmesi, çalışıp para 
kazanmasından daha önemlidir.

54 61,4 34 38,6* 99 87,6 14 12,4 0,000

Eşimi ailemden onay beklemeden kendim seçerim. 11 12,5 77 87,5 30 26,8* 82 73,2 0,013

Eşimi arkadaşlarımdan onay beklemeden kendim seçerim. 47 55,3 38 44,7* 92 82,9 19 17,1 0,000

Farklı dinden biriyle evlenebilirim. 13 14,8 75 85,2 53 48,2* 57 51,8 0,000

Farklı milliyetten biriyle evlenebilirim. 48 56,5 37 43,5* 84 77,8 24 22,2 0,002

Eşimin iyi bir gelire sahip olması önemlidir. 63 70,8* 26 29,2 27 24,1 85 75,9 0,000

Anlaşmazlıklar olduğunda boşanmak doğaldır. 79 88,8 10 11,2 80 73,4 29 26,6* 0,007

20-24 Yaş 25-29 Yaş 20-24 Yaş 25-29 Yaş

N % N % n % n %

Size göre kadın için en uygun evlilik yaş aralığı nedir? 25 27,8 65 72,2 69 61,1* 44 38,9 0,000

Size göre erkek için en uygun evlilik yaş aralığı nedir? 3 3,4 86 96,6 28 24,6* 86 75,4 0,000

1,2 ve 3 
Çocuk

4,5 ve Daha 
Fazla Çocuk

1,2 ve 3 
Çocuk

4,5 ve Daha 
Fazla Çocuk

N % N % n % n %

Sizce bir çiftin sahip olması gereken ideal çocuk sayısı kaçtır? 72 80,0 18 20,0 73 64,6 40 35,4* 0,016

Medeni Duruma Göre Bekar Sözlü/ Nişanlı/ Evli

Evet Hayır Evet Hayır

N % N % n % n %

Eşinizin sizinle aynı meslekten olmasını ister misiniz? 114 67,5 55 32,5 12 46,2 14 53,8* 0,034

20-24 Yaş 25-29 Yaş 20-24 Yaş 25-29 Yaş

N % N % n % n %

Size göre kadın için en uygun evlilik yaş aralığı nedir? 76 43,2 100 56,8 18 66,7* 9 33,3 0,023

Size göre erkek için en uygun evlilik yaş aralığı nedir? 21 11,9 155 88,1 10 37,0* 17 63,0 0,002

Memleketinin Konya Olma Durumuna Göre  

Memleketi Konya Olanlar Memleketi Konya Dışı Olanlar

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

N % N % n % n %

Yemek, temizlik, ütü gibi ev işleri ağırlıklı olarak kadının 
görevidir.

29 55,8 23 44,2* 99 71,7 39 28,3 0,036

Çiftler evlenmeden aynı evde birlikte yaşayabilirler. 5 9,6 47 90,4 31 22,3* 108 77,7 0,046
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*İstatistiksel olarak farkın kaynaklandığı 
grubu göstermektedir. p˂0,05 anlamlı olarak 
kabul edilmiştir.

TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında ankete katılan öğren-
cilerin büyük bir çoğunluğu beş ya da on yıl 
içerisinde evlenmeyi düşündüğünü belirtmiş-
tir. Benzer çalışmalarda da üniversite gençle-
rinin büyük ölçüde evlenip aile kurmayı dü-
şündüğü sonucuna ulaşılmıştır (Özkiraz vd., 
2016: 258, Bener, 2013: 6). 

Hem kadın hem de erkek öğrenciler için evli-
lik en çok hayatı paylaşmayı ve mutluluk ve 
huzuru ifade etmektedir. Bir diğer çalışmada 
ise öğrenciler evlenmek isteme sebeplerini 
‘‘yalnızlığını gidermek için’’ olarak belirt-
mişlerdir (Özkiraz vd., 2016: 257). Çalışma-
mızda hem kadın hem de erkek öğrencilerin 
en sık verdiği ilk iki yanıt birbiriyle benzer 
olmakla birlikte diğer yanıtlar birbirlerinden 
farklıdır. Yani her iki cinsiyet de evlilikten 
hem benzer şeyleri hem de farklı şeyleri bek-
leyebilmektedir. Bir çalışmada da araştırma-
cılar bizim çalışmamızla benzer sonuca ulaş-
mışlardır (Özkiraz vd., 2016: 257). Bizim 
çalışmamıza benzer, yapılmış başka bir çalış-
mada ise öğrencilerin evlilikten beklentileri-
nin büyük ölçüde benzer olduğu bulunmuştur 
(Pınar, 2008: 52). 

Araştırmamızın bulgularına göre katılımcılar 
hem kadınların hem de erkeklerin benzer ve 

genç yaşlarda evlenmesi gerektiğini düşün-
mekle beraber; erkeklerin kadınlara kıyasla 
daha geç yaşlarda evlenmesini uygun bulan 
bir grup da vardır. Bu görüş toplumdaki, er-
keklerin daha olgun evlenmesini doğru bulan 
ve destekleyen grubun geleneksel görüşüyle 
örtüşmektedir. Bir diğer araştırmada da bizim 
araştırmamızla benzer olarak evlilik için en 
uygun yaş aralığı 25-29 olarak bulunmuştur 
(Özkiraz vd., 2016: 258). 

Katılımcıların çoğu çalışan bir eş istemekte-
dir. Kadın katılımcıların tamamı, erkeklerin 
ise yarısından fazlası çalışan bir eş istemek-
tedir. Buradan yorumla öğrencilerin hayatı 
eşleriyle maddi anlamda da paylaşmak iste-
diği anlamı çıkarılabilir. Ayrıca bazı erkek 
öğrencilerin eşlerinin çalışmasını istemeye-
rek daha geleneksel düşündüğü sonucuna da 
varılabilir. Ankara’da yapılmış bir çalışmada 
da bizim çalışmamızla paralel bulgulara rast-
lanmıştır (Pınar vd., 2008: 52). 

Öğrencilerin eşlerini kendileri anlaşarak seç-
mek istedikleri anlaşılmıştır. Görücü usulüyle 
tanışmayı kabul eden öğrenciler dahi, tanış-
tıkları kişiyle anlaşabilmeyi şart koşmuşlar-
dır. Yapılmış başka bir araştırmada öğrenci-
ler eşlerini seçerken mantık ve duygularıyla 
hareket edeceklerini belirtmişlerdir (Çalışkan 
vd., 2015: 8). 

Katılımcıların çoğu (%84,1) eşini seçer-
ken önce karar verip sonra ailesinden onay 
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alacağını söylemiştir. Daha az bir kısmı ise 
(%10,9) önce ailesinin fikrini alıp sonra ka-
rar vereceğini söylemiştir. Benzer yapılmış 
bir çalışmada da paralel sonuçlar bulunmuş-
tur (Pınar, 2008: 52). Bu sonuç katılımcıların 
çoğunun ailesine bağlı olduğunu ve aileyle 
anlaşmazlık yaşamaktan ve ters düşmekten 
çekindiklerini düşündürebilir. 

Katılımcıların çoğunluğunun (%91) evlilik 
için yalnızca dini nikahın yeterli olmayaca-
ğını düşünmesi geleneksel görüşten uzaktır. 
Öğrencilerin resmi nikahı desteklediği, ya-
salara ve hukuk kurallarına saygılı oldukları 
yorumu yapılabilir. Ayrıca dini nikahın yeter-
li görülmeyip resmi nikahın da gerektiğinin 
düşünülmesi, öğrencilerin kendilerini daha 
güvende hissetmek istedikleri şeklinde de an-
laşılabilir. 

Öğrencilerin yarısından çoğu (%63) evlen-
dikten sonra eşinin ailesiyle yaşamayı dü-
şünmemektedir. Ancak %32,5’lik bir kesim 
mecburiyet olduğu takdirde eşinin ailesiyle 
yaşamayı kabul edebileceğini belirtmiştir. 
Bu bulgu katılımcıların geleneksel geniş aile 
yapısı yerine, çekirdek aile modelini tercih 
ettikleri düşündürebilir. Bununla birlikte bir 
zorunluluk halinde eşlerine ve eşlerinin ai-
lesine karşı anlayışlı bir tavır takınacakları 
sonucuna varılabilir. Üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılmış çalışmalarda bu konuları 
sorgulayan bir sonuç bulunamadığından kı-
yaslama yapılamamaktadır. 

Öğrencilerin evlenecekleri kişide mutlaka 
bulunmasını istedikleri özellikler sırasıyla; 
‘‘saygılı ve sevgi dolu’’, ‘‘inançlı’’ ve ‘‘zeki 
ve kültürlü’’dür. Evlenilecek kişide olması 
kabul edilemeyecek özellikler ise sırasıy-
la; ‘‘sadakatsizlik’’, ‘‘kötü huylu olma’’ ve 
‘‘yalancılık’’tır. Ankara’da üniversite öğ-
rencileriyle yapılmış bir çalışmada öğren-
ciler eşlerinin güvenilir, dürüst, kişilikli ve 
sadakatli olmasını isteyeceklerini; yalancı, 
ilgisiz, art niyetli ve sadakatsiz bir eş isteme-
yeceklerini belirtmişleridir (Yıldırım, 2007: 
21). Malatya’da yapılan bir araştırmada ise 
eşte olması istenen özellikler olarak kişilik-
li, eğitimli, fiziksel olarak çekici, bakire ve 
dindar söylenmiştir (Çalışkan vd., 2015: 8). 
Ankara’da yapılmış bir başka araştırmada 
öğrenciler eğitimli, iyi huylu ve dünya gö-
rüşü kendisininkiyle uyumlu olan bir eş iste-
mektedir (Pınar, 2008: 52). Tokat’ta yapılmış 
bir çalışmada katılımcılar eşlerinin eğitim 
durumuyla ve aile yapısıyla ilgilenecekleri-
ni belirtmişlerdir (Özkiraz vd., 2016: 262). 
Araştırmamızın bulgularından yorumla genç 
insanların evlenecekleri kimselerde manevi 
iyi değerler aradıkları sonucuna ulaşılabilir. 

Ankete katılanların %20,5’inin cinsel dene-
yimi vardır. Yaş ortalaması 24 civarında olan 
bir grupta cinsel deneyim oranının beşte bir 
olması ya öğrencilerin soruyu cevaplamaya 
çekindiğini ya da geleneksel baskılar nede-
niyle cinsellik yaşamaktan kaçındıklarını 
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düşündürmektedir. Daha önceleri yapılmış 
bir araştırmada ise yaş ortalaması 20-22 ci-
varı olan bir öğrenci grubunda cinsel dene-
yim oranı %37,1 olarak bulunmuştur (Pınar, 
2008: 53). Sivas’ta yapılmış bir araştırmada 
ise yaş ortalaması 20 civarında olan bir grup-
ta cinsel deneyim yaşamış olan öğrencilerin 
oranı %20,4 olarak bulunmuştur (Evcili vd., 
2013: 492). 

‘‘Yemek, temizlik, ütü gibi ev işleri ağırlık-
lı olarak kadının görevidir’’, ‘‘ailenin reisi 
erkektir’’, ‘‘ailenin ihtiyaçlarını karşılamak 
erkeğin görevidir’’, ‘‘bir kadının eviyle ve 
çocuklarıyla ilgilenmesi çalışıp para kazan-
masından daha önemlidir’’ gibi geleneksel 
sayılabilecek söylemlerde kadınlarla erkekler 
arasında farklı düşünceler olduğu saptanmış-
tır. Bu farklılıkların sebebi erkeklerin gele-
neksel aile modeline ve toplumsal cinsiyet 
rollerine daha bağlı olmasıyla açıklanabile-
ceği gibi, kadınların daha modern bir dünya 
görüşüne sahip olduğu ya da evlenince bir 
başkasının üstünlüğünü kabul edemeyeceği 
ve evlilik kurumunda eşitlikten yana olduğu 
şeklinde de açıklanabilir. Yapılmış benzer 
çalışmalarda da kadın ve erkeklerin ‘‘ailenin 
reisi erkektir’’ gibi geleneksel kabuller ko-
nusunda farklı düşündükleri, kadınların daha 
moderne dönük erkeklerin ise daha gelenekçi 
oldukları ortaya konulmuştur (Özkiraz vd., 
2016: 260, Bener, 2013: 8, Pınar vd., 2008: 
55). Nevşehir’de üniversite öğrencileriyle 

yapılmış bir çalışmada ise kadınların erkeğin 
yaşı, erkeğin boyu gibi konularda daha ge-
lenekçi düşündükleri bulunmuştur (Ozansoy 
Tunçdemir vd., 2015: 310). 

‘‘Yemek, temizlik, ütü gibi ev işleri ağırlıklı 
olarak kadının görevidir’’ ve ‘‘çiftler evlen-
meden aynı evde birlikte yaşayabilir’’ öner-
melerine verilen yanıtlar memleketi Konya 
olan ve memleketi Konya olmayan öğrenciler 
açısından değerlendirildiğinde; bu görüşlere 
memleketi Konya olanların daha büyük oran-
da karşı çıktığı görülmüştür. Bu durumun ne-
deni irdelendiğinde, Konya’yı okumak mak-
sadıyla tercih eden insanların daha gelenek-
sel ve muhafazakâr olabileceği ve Konya’da 
okumayı bu nedenle tercih etmiş olabilecek-
leri düşünülmüştür.  

‘‘Farklı dinden biriyle evlenebilirim’’ ve 
‘‘farklı milliyetten biriyle evlenebilirim’’ 
önermelerine verilen yanıtlar incelendiğinde 
kadınlarla erkeklerin birbirlerinden farklı dü-
şündükleri ve erkeklerin bu önermelere daha 
olumlu yaklaştıkları dikkati çekmiştir. Bu du-
rumun sebepleri irdelendiğinde daha başka 
konularda gelenekçi tavır takınan erkek öğ-
rencilerin neden bu konuda geleneğin dışına 
çıktıkları tam olarak anlaşılamamakla birlikte 
öğrencilerin farklı dinlere ve kültürlere karşı 
hoşgörülü ve yeniliklere açık oldukları çıka-
rımı yapılabilir. Benzer çalışmalarda bu du-
rumu sorgulayan bir sonuç bulunmadığından 
kıyaslama yapılamamaktadır. 
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Öğrencilerin çoğu evlilikte hem kadının hem 
de erkeğin eşine karşı saygılı olması gerekti-
ğini ve ailede kararların ortak alınması gerek-
tiğini düşünmektedir. Bu durumun sorgulan-
dığı bir çalışmada da bizim çalışmamızla pa-
ralel sonuçlara ulaşılmıştır (Bener, 2013: 8). 

Öğrencilerin çoğunluğu evliliğin ömür boyu 
sürmesi gerektiğini düşünmekle beraber, ev-
lilikte anlaşmazlıklar olduğunda boşanmanın 
doğal olduğunu ve bir gün boşanırsa ikin-
ci kez evliliği düşünebileceğini belirtmiştir. 
Bu durum katılımcıların evliliği sürdürmek 
istediğine ancak bir boşanma durumunu da 
doğal karşılayacaklarına işaret etmektedir. 
Ankara’da yapılmış bir çalışmada ise katı-
lımcıların yarısından fazlası boşanırsa tekrar 
evlenmeyi düşünmeyeceğini belirtmiştir (Pı-
nar, 2008: 56). 

Tüm araştırma genel olarak değerlendiril-
diğinde kadınların daha eşitlikçi erkeklerin 
ise daha geleneksel bir tavra sahip oldukları 
görülmüştür. Bu durum öğrencilerin doğup 
büyüdükleri coğrafyadan ve ailelerinin ye-
tiştirme stilinden kaynaklanıyor olabilir. Bul-
duğumuz bu sonuç literatürdeki diğer araştır-
malarla da uyumludur (Aylaz vd., 2014: 187, 
Öngen, 2013: 14, Hojat et al., 2000: 429). 

SONUÇ 

Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe 
pozitif bir bakış açısı vardır. Genç yaş gru-
bunu oluşturmaları ve muhtemelen tecrübe 

eksikliği nedeniyle; eş seçimi, evlilik ve aile 
yaşantısıyla ilgili bazı noktalarda tutarsızlık-
ları ve çelişkileri mevcuttur. Araştırmamızda 
kadın ve erkek öğrencilerin cinsiyet rolleri 
konusunda farklı tutumlar içinde oldukları, 
kadınların daha eşitlikçi bir tutuma sahipken, 
erkeklerin daha geleneksel bir yaklaşım ser-
giledikleri görülmüştür. 

ÖNERİLER 

Kendilerine uygun eşler seçerek doğru ev-
lilikler yapma ve sağlıklı aileler kurma po-
tansiyelleri sayesinde, geleceğin bilinçli top-
lumlarını oluşturma şansı bulunan üniversite 
öğrencilerini bu konularda bilinçlendirmek, 
düşünmeye sevk etmek ve eğitmek oldukça 
önemlidir. Mezuniyet öncesi dönemde öğren-
cilere bu konularda eşitlikçi toplumsal cinsi-
yet bakış açısını da kapsayacak biçimde, eği-
tim öğretimin bir parçası olacak şekilde ders-
ler verilmesi planlanabilir. Müfredata ders 
eklenmesi dışında fakülte içinde bu konularla 
ilgili öğrenci toplulukları oluşturulabilir. Yı-
lın belirli zamanlarında, alanlarında uzman 
konuşmacılar davet edilerek öğrenciler için 
seminerler düzenlenebilir. 

Her bilimsel araştırmanın kendi içerisinde sı-
nırlılıkları vardır. Bizim araştırmamız sadece 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi son sınıf öğrencilerini kapsamakta-
dır. Bu nedenle araştırma sonuçları tüm top-
luma genellenemez. Elde edilen bulguların 
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tüm topluma genellenebilmesi için yeni ve 
daha geniş kapsamlı araştırmalarla ülke gene-
linde, farklı bölgeler ve farklı yerleşim yerleri 
dikkate alınarak toplumun tümüne ulaşılması 
faydalı olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Sex is defined as a person’s existing genetic, physiological and 
biological characteristics. Notion of gender corresponds to roles and responsibilities associated 
to men and women in different cultures, in different moments of history and in different places. 
Mate selection in humans is an important and complex process that has an impact on the status 
of an individual in society, their life and future. With mate selection, the individual decides on 
with whom and how they will live the rest of their life, from whom they will have a child and 
with whom they will raise their children. It is very important to make university students who 
live apart from their family consider and aware of gender roles, mate selection, marriage and 
family life in order to create a good marriage and family life by choosing right mates.  Aim: 
It is aimed to evaluate the opinions of university students regarding mate selection, marriage, 
family life and gender roles. Method: This research is a descriptive type. It is conducted on 
intern doctors who are in final year at Meram Medical Faculty. No sample were taken in rea-
search and all students who agreed to participate are included. Questionnaire form prepared by 
the researchers is applied under supervision after verbal consent is taken. The data is analysed 
using SPSS 16.0. Findings and Results: Average age of students was 24,18±1,35. Average 
age of female students was 23,9±1,3, male students was 24,3±1,3. 43,9% of participants were 
female, (n=90), 56,1% were male (n=115). 27,1% of the students were from Konya, whereas 
72,9% were from outside. Of participants, 86,8% were single, 6,3% were married (n=13), 6,8% 
(n=14) were engaged. 38,6% of the students had a partner such as boyfriend/girlfriend, fiancee 
or spouse. 67,3% of the students were thinking to get married within 5 years, 15,3% within 10 
years; 4,5% were not thinking to get married. 83,4% of students wanted an employed spouse, 
64,6% wanted a spouse from the same occupation, 52,2% stated that between 25-29 ages are 
the most suitable ages for women to get married, 67,5% stated that between 25-29 ages are the 
most suitable for men. 9% of the students participated in the research (n=18) were thinking that 
religious marriage ceremony only is enough. 63% of the participants stated that ‘‘I do not want 
live with my partner’s family’’, 32,5% said ‘‘I can live with my partner’s family if there is a 
necessity’’. Between the statements “head of the family is men”, “it is men’s duty to meet the 
family’s needs”, “decisions should be made by consensus”, “it is more importnat for women 
to take care of domestic responsibilities and kids than working and earning money”, “I choose 
my mate without waiting for my family’s approval”, “I choose my mate without waiting for my 
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friends’ approval”, “I can get married to someone from a different religion”, “I can get married 
to someone from a differnet nationality”, “it is important for me that my partner has a good 
income”, “it is natural to get divorced when there are conflicts” and sex, statistically significant 
different is found. (p<0,05). Between the statements ‘‘Chores such as cooking, cleaning, ironing 
are mainly women’s duty’’ and ‘‘partners can live together in the same house without getting 
married’’ and city where the student gets education and where he/she is from being the same, 
statistically significant difference is found. (p<0,05).  Conclusion: In the research, it is found 
that male and female student have different attitudes to gender roles, female students have a 
more equalitarian attitude, whereas male students exhibit a more traditional attitudes It can be 
planned to give lectures as a part of education and training that contains equalitarian gender 
point of view in the period before graduation.    
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A GENERAL VIEW ON MATERNAL DEATH: PRENATAL CARE AND 
THE ROLE OF CEASEREAN SECTION
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Öz: Amaç: Çalışma 3 temel amaca dayanmaktadır. Bun-
lardan ilki ulusal ve uluslararası literatür taranarak anne 
ölümleri ve bu ölümlerde etkisi olduğu düşünülen prenatal 
bakım alma ve sezeryanla doğuma ilişkin veriler elde edil-
mesidir. İkincisi anne ölümlerini genel bir değerlendirme 
yapmak ve istatistiklerle Dünya’da ve Türkiye’deki du-
rumunu gözden geçirmektir. Üçüncüsü ise anne ölümleri 
üzerinde prenatal bakım alma ve sezaryen doğum etkile-
rinin artırıcı ve azaltıcı yönlerinin tespit edilmesidir. Yön-
tem: Çalışma anne ölümleri ile ilgili 51 literatür tarama-
sıyla derleme niteliğinde yazılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve UNICEF verilerine göre anne ölüm nedenleri 
sıralaması ve oranları ile ilgili tablo (tablo 1 )geliştirildi. 
Bulgular: Anne sağlığını gösteren en önemli ölçütlerden 
biride anne ölüm oranıdır. Prenatal bakım ve doğumun 
gerçekleştirilmiş şeklinin anne ölümleri ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Gebelik dönemi boyunca prenatal bakım 
alanlarında, dört defadan daha az bakım alanlarda anne 
ölümleri çok daha yüksek olmaktadır. Normal doğuma 
kıyasla sezaryen ile doğumlarında doğum sonrası komp-
likasyonların  %35 etkili olduğu ve anne ölümlerinin dört 
kat fazla olduğu belirtilmektedir. Sonuç: Nitelikli ve ye-
terli antenatal bakım için tüm toplumsal ve tıbbi kaynaklar 
kullanılmalıdır. Sezaryen yerine vajinal doğumun tercih 
edilmesi için kadınlar bilgilendirilmeli ve doğum eylemi 
için cesaretlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Ölüm, Prenatal Bakım, Sezar-
yen

Abstract: Aim: The study has three main objectives. The 
first one is to collect data via national and international 
literature on maternal mortality, caesarean section and pre-
natal care which are considered to have an effect on mater-
nal mortality. The second one is to have a general evalua-
tion on maternal mortality and to review this fact through 
statistics either worldwide or in Turkiye. The third objec-
tive is to determine the enhancing and reducing impacts of 
prenatal care and caesarean section on maternal mortality. 
Method: A total of 51 pieces of literature about maternal 
mortality was scanned and this study was prepared as a 
compilation. According to the data from World Health 
Organization (WHO) and UNICEF, the chart on mater-
nal mortality sequences and rates (table 1) is developed. 
Results: One of the most important criteria of maternal 
health is the rate of maternal death. It is known that prena-
tal care and the type of delivery are associated with mater-
nal death. Over the course of maternity, death is seen at a 
higher rate among women who get less than four prenatal 
cares. Ceaserean section causes 35 % more complications 
in the postpartum period and maternal death is seen four 
times more when compared to normal delivery. Conclu-
sion: For a qualified and efficient antenatal care, all the 
public and medical sources should be available. Women 
should be informed about spontaneous vaginal delivery 
and be encouraged to prefer it instead of ceaserean section.

Key Words: Mother, Death, Prenatal Care, Ceaserean
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GİRİŞ

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadın 
nüfus oluşturmaktadır. Bu bağlamda; kadın 
sağlığı önemli bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kadın sağlığı; kadının yaşamı 
boyunca, gebelik, doğum ve doğum sonrası 
dönemlerinde, karşılaştığı fiziksel, psikolojik 
ve sosyal gereksinimlerine odaklanan,15-49 
yaş grubundaki kadınların bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır 
(Hacıalioğlu, 2016: 87;Taşkın,2012:1; Eroğlu 
ve Koç,2012:137; Taşpınar,2014: 42).

Anne sağlığı kadın sağlığının bir alt dalı ola-
rak ele alınmaktadır. Kadınlar aynı zamanda 
annedir ve hayatlarının önemli bir dönemi-
ni doğurganlık yani annelik dönemi içinde 
geçirmektedir. Bu nedenle kadın sağlığını 
etkileyen tüm faktörler aynı zamanda anne 
sağlığını da etkilemektedir. Ana sağlığı gös-
tergeleri bir toplumun gelişmişlik düzeyini 
gösteren en önemli ölçütlerden biridir. Bu 
bağlamda anne sağlığını gösteren en önemli 
ölçütler ana ölüm hızı ve prenatal ölüm hızı 
olmakla birlikte isteyerek düşük yapma oranı, 
toplam düşük oranı, toplam doğum hızı, top-
lam doğurganlık hızı gibi daha birçok ölçüt 
bulunmaktadır(Hacıalioğlu,2016: 87; Türki-
ye Halk Sağlığı Kurumu,2014-2017 Stratejik 
Planı).

Anne ölümleri dünyada gelişmiş ülkelerin kar-
şılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Ulus-

lararası Hastalık Sınıflandırması (ICD-10)’a 
göre anne ölümleri; gebelik, doğum veya do-
ğum sonrası ilk  42 gün (ilk 6 haftalık süreç) 
içinde gebelik ve doğuma bağlı sebeplerden 
kaynaklanan fakat tesadüfi veya kaza sonucu 
olmayan nedenlerden dolayı meydana gelen 
ölümler olarak tanımlanmaktadır (Trends in 
Maternal Mortality: 1990 to 2013, Internati-
onal statistical classification of diseases and 
related health problems, tenth revision 2010, 
Abbas ve diğ., 2016:1466; UNICEF,2015; Kı-
lınç ve diğ., 2012:4; Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu, Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, 
2013:İğde Artıran ve diğ.,2008:48;Şencan ve 
diğ.,2014:46;WHO,Maternal Health).

ANNE ÖLÜMLERİ

Anne ölüm oranı;100.000 canlı doğumda 
gebelik sırası, doğum veya doğum sonra-
sı ilk 42 günde ölen kadın sayısı olarak ta-
nımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle 100.000 
canlı doğum başına düşen anne ölüm sayı-
sı olarak tanımlanmaktadır (Abbas ve diğ., 
2016:1466;Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2014: 
Bölüm:2:24; Europe PMC Funders Group 
Author Manuscript, 2014:981; Şencan ve 
diğ.,2014:46;WHO,Maternal mortality ratio 
(per 100 000 live births).

Anne Ölümleri İzleme Programı kapsamın-
da “Anne Ölümleri Veri Sistemi” ile elde 
edilen verilerde 2010 yılı anne ölüm hızı 
yüz binde 16,4 olarak tespit edilirken, 2012 
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yılı anne ölüm oranı yüz binde 15,4 olarak 
saptanmıştır(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 
Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı,2013).

Türkiye Sağlık İstatistikleri 2013 verile-
rine göre de; Türkiye’de anne ölüm oranı 
100.000 canlı doğumda 15,9;2014 verilerine 
göre 100.000 canlı doğumda 15,2 olarak tes-
pit edilmiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
2014-2017 Stratejik Planı verilerine göre ül-
kemizde anne ölüm oranının 2002’de 100.000 
canlı doğumda 64,0 olan oranı 2013 yılında 
100.000 canlı doğumda 15,9’a düşürüldüğü 
belirtilirken yine 2015 yılı raporuna göre anne 
ölüm hızının her 100.000 canlı doğumda “20” 
olduğu belirlenmiştir(Sağlık İstatistikleri Yıl-
lığı,2013; Sağlık İstatistikleri Yıllığı,2014; 
Human Development Report,2015;Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu,2014-2017 Stratejik 
Planı). 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine 
göre anne ölümlerinde belirlenen hedef olan 
100.000 canlı doğumda 28,5’in altına düşü-
lüp sırasıyla 15,9(2013) ve 15,2(2014) değe-
rine ulaşılabilmiştir. Yıllar geçtikçe ana ölüm 
hızlarında azalma sağlanabilmiştir fakat bu 
oranlar günümüz koşullarına göre hala daha 
yüksektir. Amaç daha nitelikli doğum öncesi 
bakım, sağlıklı doğumlar, acil obstetrik ba-
kım ve doğum sonrası izlemlerle ana ölüm 
oranlarının küresel olarak daha da azaltılması 
ve tek haneli rakamlara düşürülebilmesidir. 
Ana ölümü anne ve çocuk sağlığını doğru-

dan etkilemekte; gebelik, doğum ve doğum 
sonrası  komplikasyonlar özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde en önemli ölüm ve sakatlık 
nedeni olmaya devam etmektedir (Balkaya 
ve diğ.,2014:7;International statistical classi-
fication of diseases and related health prob-
lems, tenth revision 2010).Çünkü; anne sağlı-
ğı sağlıklı bebekler demek; sağlıklı bebekler 
sağlıklı bireyler demek ve sağlıklı bireyler de 
sağlıklı aileler ve sağlıklı toplum demektir.

Üreme, maternal, yeni doğan ve çocuk ölüm-
lerinin epidemiyolojisi son 25 yıl içinde 
önemli ölçüde değişmiştir. Yüksek gelirli ül-
kelerde, anne ölümleri yarı yarıya azalırken, 
düşük ve orta gelirli ülkelerde düşüş daha az 
olmuştur. Özellikle Sahra altı Afrika’sında 
anne ölüm hızı, HIV-AIDS salgını süresin-
ce artış göstermiştir(Kontrasepsiyon ve aile 
planlaması hizmetlerine erişimin artması ile 
doğum aralıklarının kontrol edilebilmesi ve 
güvensiz küretaj uygulamalarının önlenmesi 
sağlandı. Böylece  anne ve yeni doğan morbi-
dite ve mortalitesinde önemli azalmalar kay-
dedildi (Engmann ve diğ.,2016:2).

Anne Ölümlerinde Hedeflenen Düşüşler

Milenyum gelişme hedeflerinin (MGH) 2015 
amaçlarından beşincisi anne sağlığını ge-
liştirmek ve 1990 ile 2015 yılları arasındaki 
anne ölüm oranının (100.000 canlı doğumda 
anne ölümlerinin)% 75 azaltmaktır. MGH 
‘inde anne ölümlerinin azaltılması antena-
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tal bakım alma oranının yükseltilmesi ve 
doğumların sağlık personeli tarafından ya-
pılması eylemlerinin artırılması için eylem 
planları geliştirilmiş anne ve çocuk sağlığın-
da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak 
yine de  iyileştirmeler tekdüzeli olmamış 
ve gereksiz ölümler hala devam etmekte-
dir.1990-2013 yılları arasında anne ölümü 
%45 oranında düşmesine rağmen rakamlar 
hala şaşırtıcı olmaya devam etmekte;2015 
yılında gebelik veya doğumla ilgili neden-
lerle 303 000 kadının öldüğü  ayrıca gebeliği 
önlemek isteyen 225 milyon kadının, güvenli 
ve etkili bir aile planlaması kullanmamak-
ta olduğu tespit edilmiştir(Depoortere ve 
diğ.,2016:1374;Momentum Builds To Achie-
ve More Millenium Development Goals By 
End Of 2015:UN Report,2014;Europe PMC 
Funders Group Author Manuscript,2014:9
81;WHO,2016;UNICEF,2016;Engmann ve 
diğ.,2016:2;Kendal ve Langer,2015:1).

Bin yıl hedefleri sadece mortaliteyi azaltma 
hedefleri sağlamanın yanı sıra, tüm dünyada 
eşit ve etkili bakımın daha üst düzeylerine 
ulaşmayı amaçlayan müdahalelerin temelini 
atmışlardır (Niranjan ve diğ.,2015:471).

Anne ölümlerini azaltmaya yönelik sürekli 
odaklanmış çabalara, anne sağlığını geliştir-
me ve obstetrik komplikasyonları  önlemek 
için etkili müdahalelerin varlığına rağmen,  
her gün yaklaşık  800 kadın gebelik ve doğum 
sırasında büyük ölçüde önlenebilir neden-

lerle ölmektedir(Kendall ve Langer,2015:1-
2;Kurnaz ve diğ.,2015:188).

Anne ölümünde 1990’da tahmin edilen yarım 
milyon ölüme oranla % 45 oranında azalma 
saptanırken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
UNICEF, UNFPA, Dünya Bankası grubu ve 
Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü (UNICEF 
) tarafından yayınlanan raporda da 1990’dan 
bu yana anne ölümlerinin %44 oranında azal-
ma gösterdiği ifade edilmiş ve her yüz bin 
canlı doğumda hayatını kaybeden kadın sayı-
sı 400’lerden 100’lere kadar gerileme göster-
miştir. Dünyada her yıl gebelik ve doğumla 
ilgili sebeplerden yaklaşık 287.000 kadın 
hayatını kaybetmektedir. Yine 1990’lardan 
itibaren üreme sağlığına erişimin artması; 
hem kırsal hem de kentsel alanda nitelikli 
doğum görevlilerin sayısının artış gösterme-
si gelişmelerine rağmen, düşük ve orta gelirli 
ülkelerdeki annelik ölümlerinin% 50’sinden 
fazlası hala gebelik ve doğumla ilgili kompli-
kasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bunlara ek 
olarak, birçok ölüm, önceden var olan tıbbi 
durumlardan diyabet, obezite ve HIV gibi ha-
milelik nedeniyle şiddetlenebilecek durum-
lardan kaynaklanmaktadır. Dahası, dünya 
genelinde 140 milyondan fazla kadın gönüllü 
aile planlamasına erişememektedir (Kissoon 
ve diğ., 2015:471;UNICEF,2015).

Ana ölüm hızı Dünya Sağlık Örgütü verileri-
ne göre yavaş olmuştur.1990’dan beri küre-
sel anne ölüm oranı %5,5 yerine yılda sadece 
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%2,3 oranında azalmıştır; ancak bazı ülkeler-
de 2000 yılından sonra hızlanan düşüş oran-
ları gözlenmiştir. Amaç 2030 yılına kadar 
100.000 canlı doğumda küresel anne ölüm 
oranını 70’e düşürmektir(10 facts on mater-
nal health,2015:Fact:9).

Ana-çocuk ölümlülüğünün ve sağlık siste-
minin yükünün ağırlığı, Sahra altı Afrika ve 
Güney Asya ülkelerindeki en fakir nüfus ara-
sında yoğunlaşmaktadır. Bu ülkelerin çoğun-
da, en yüksek ölüm oranı, sağlık hizmetlerine 
sınırlı erişimi olan uzak ve kırsal alanlarda 
sıklıkla bulunan marjinalize edilmiş ve yok-
sullar arasında gözlenmektedir (Engmann ve 
diğ.,2015:2).

ANNE ÖLÜM NEDENLERİ

Anne ölümleri doğrudan, dolaylı, geç anne 
ölümleri ve tesadüfi ölümler olarak dört baş-
lıkta incelenmektedir.

Metotlar ve tahminler önemli ölçüde farklı 
olmasına rağmen, mortalite yükü ve eğilim-
leri hakkında gelişen küresel istatistiklere ve 
ölüm nedenini tahsis etmek için geliştiril-
miş yöntemlere paralel olarak maternal, yeni 
doğan ve çocuk ölümünün ana nedenlerine 
ilişkin bilgilerimiz artmıştır. Annelik ölü-
münün başlıca nedenleri hakkındaki bilgiler 
genel olarak çocuklarda ölüm nedenlerine 
ilişkin verilerden daha sınırlıdır (Engman ve 
diğ.,2015:2).

Doğrudan anne ölüm nedenlerini gebelik, 
doğum ve doğum sonrası dönemle ilişki-
li olan sebeplerden kaynaklanan (kanama, 
enfeksiyon, gebelik hipertansiyonu, uterus 
rüptürü, emboli ve cerrahi komplikasyon-
lar) nedenler oluşturmaktadır. Alkaya ve 
arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalış-
mada; Dünyada her gün 1000 kadının gebe-
lik ve doğuma bağlı hemorajiler, hipertan-
sif hastalıklar(preeklamsi-eklamsi),cerrahi 
komplikasyonlar, emboli ve toksemi gibi 
doğrudan nedenlerden öldüğü; yapılan bir 
başka çalışmada anne ölümlerinin sebeple-
rinin büyük oranla obstetrik nedenlere bağlı 
olarak gerçekleştiği ve sırasıyla %25 oranla 
kanama,%15 oranla enfeksiyon,%12 oran-
la gebeliğe bağlı hipertansiyon,%13 oranla 
sağlıksız düşük ve %8 oranla engellenmiş 
doğum kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Yine 
Dünya Sağlık Örgütü  verilerine bakıldığında 
kadınların beş ana nedenden dolayı gebelik 
ve doğumda ölmekte olduğu ve bu nedenle-
rin de sırasıyla kanama, enfeksiyon, güven-
siz küretaj, gebelik hipertansiyonu, kardiyak 
hastalıklar, diyabet veya HIV/AIDS gibi 
komplike veya tıbbi komplikasyonlardan 
kaynaklandığı ifade edilmiştir (Balkaya ve 
diğ., 2008:7; İğde Artıran ve diğ.,2008:48; 10 
facts on maternal health,2015:Fact:2; Euro-
pe PMC Funders Group Author Manuscript, 
2014:999).
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Balkaya ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
anne ölümlerinin %78.8 ‘inin doğrudan ne-
denlerle, İğde Artıran ve arkadaşlarının yap-
tığı bir başka çalışmada da ülkemizde anne 
ölüm nedenlerinin %58.4 ‘ünün doğrudan se-
beplerle meydana geldiği saptanmıştır. Yine 
yapılan bir başka çalışmada 2014 yılında 
100.000 canlı doğumda 213 anne ölümünün 
meydana geldiği ve bu ölümlerin 113’ünün 
doğrudan nedenlerle 94’ünün ise dolay-
lı nedenlerle meydana geldiği belirtilmiştir 
(Balkaya ve diğ., 2008:7; İğde Artıran ve 
diğ.,2008:48;Şencan ve diğ.,2014:46).

İğde Artıran ve arkadaşları ve Dünya Sağ-
lık Örgütü verilerine göre annelerin 5 
ana sebepten öldükleri; bu sebeplerin de 
%25 kanama,%15 enfeksiyon,%12 gebe-
lik hipertansiyonu,%13sağlıksız düşük ve 
%8’inin engellenmiş doğum nedeniyle ger-
çekleştiğini ifade etmişlerdir (İğde Artı-
ran ve diğ.,2008:48;10 Facts On Maternal 
Health:Fact:2).

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF verilerine 
göre anne ölümlerinin yaklaşık% 75’ini oluş-
turan başlıca komplikasyonlar:

Tablo 1. Anne Ölüm Nedenleri Sıralaması Ve Oranları 

WHO’ya göre sıralama UNICEF’e göre sıralama (%) UNICEF

Kanama Kanama   27

Enfeksiyonlar(Sepsis vs.) Hipertansiyon 14

Hipertansiyon Sepsis 11

Doğumdan Kaynaklanan Komplikasyonlar Doğumla ilgili nedenler 10

Güvensiz Küretaj Düşükler 8

Kaynak: Maternal mortality(2016) http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs348/en/,Erişim Tarihi:09.02.2017;http://
data.unicef.org/topic/maternal,Say ve diğ., 
2014:323;10 facts on maternal health:fact:2).

Anne Ölümlerinin Önlenmesi Mümkün 
Müdür?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kadınlar 
gebelik ve doğum sırasındaki ve sonrasındaki 
komplikasyonların bir sonucu olarak ölürler. 

Bu komplikasyonların çoğu gebelik sırasında 
ortaya çıkar ve çoğu önlenebilir veya tedavi 
edilebilir. Diğer komplikasyonlar gebelik ön-
cesinde var olabilir, ancak gebelik sırasında, 
özellikle kadının bakımının bir parçası olarak 
yönetilmezse, kötüleşebilmektedir. Abbas ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmalara göre de 
anne ölümlerinin %90 ‘ı önlenebilir nitelik-
tedir. Doğum sırasında kaliteli ve nitelikli 
obstetrik bakım ile anne ölümlerinin %48’i 
önlenebilmektedir. Balkaya ve arkadaşlarının 
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yaptığı bir başka çalışmada ülkemizde gebe-
liğe bağlı ölümlerin %49,3’ünde, anne ölüm-
lerinin ise %61,6’sında bir ya da daha fazla 
önlenebilir risk faktörü bulunmakta olduğu 
ifade edilmektedir. Yine yapılan bir başka 
çalışmada da anne ölümlerinin %58,4’ünün 
mevcut koşullarda %22,7’sinin ileri koşullar-
da önlenebilir nitelik taşımakta olduğu sap-
tanmıştır (Abbas ve diğ.,2016:467; İğde Artı-
ran ve diğ.,2008:48;Balkaya ve diğ.,2014:7).

Prenatal Bakımın Rolü

Anne ölümleri nitelikli ve kaliteli doğum ön-
cesi bakım(prenatal bakım) alma yoluyla bü-
yük oranda önlenebilmektedir. Doğum önce-
si bakım; anne ve bebekte ortaya çıkabilecek 
sorunların ve risk faktörlerinin erken dönem-
de saptanması ve gerekli önlemlerin alınması 
böylece anne ve bebek ölüm oranlarının azal-
tılması, anne ve bebek sağlığının en üst düze-
ye çıkarılması amaçlarıyla, ,anne ve bebeğin 
tüm gebelik dönemi boyunca düzenli aralık-
larla, gerekli muayene ve tavsiyelerde bulu-
nularak, eğitimli bir sağlık personeli tarafın-
dan izlenmesi olarak tanımlanmaktadır. (Sö
nmez,2007:9;Taşkın,2012:154;Balkaya ve 
diğ.,2014:7;Beşer ve diğ.,2007:137;Turan ve 
diğ.,2008:158; Altıparmak ve Coşkun,2016: 
2611). 

Dünya Sağlık Örgütü yeterli doğum öncesi 
bakımı “ilk bakımın gebeliğin ilk üç ayında 
olması” ve “gebelik sürecinde en az dört kez 

doğum öncesi bakım alınması” ve “bakımın 
sağlık personeli (doktor ve hemşire) tarafından 
yapılmış olması ”koşullarının sağlanması ola-
rak tanımlarken aynı zamanda doğum öncesi 
bakımı, sağlık uzmanlarının hamile kadınlara 
bakım, destek ve bilgi vermeleri için önemli 
bir fırsat olduğunu ifade etmektedir. Bu bağ-
lamda Dünya Sağlık Örgütü anne ve bebek 
ölümlerinin azaltılması için nitelikli doğum 
öncesi bakım alma yoluyla anne ölümlerinin 
önlenebileceğine vurgu yapmaktadır (Kork-
maz ve diğ.,   2013:117;WHO,2016;Turan ve 
diğ.,2008:158).

Gebelik ve doğum; kadının aktif rol oynadı-
ğı, doğal fizyolojik bir süreçtir. Bu süreçte; 
özellikle ilk gebeliklerde anne adayların-
da bilinmeyenler durumlardan kaynaklanan 
korkular yaşanabilmektedir. Bu sebeple, su-
nulan doğum öncesi bakım hizmeti ile bir-
likte fiziksel, psiko-sosyal destek ve eğitim, 
anne-çocuk sağlığının korunmasına yönelik 
tüm koruyucu önlemlerin alınması,ilerleyen 
ve gelişen teknoloji sebebiyle kadınlara ge-
reksiz uygulama yapmaktan kaçınılması gibi 
uygulamalarla, anne çocuk sağlığının geliş-
tirilerek, anne ve çocuk morbidite ve mor-
talite oranlarında düşüş sağlanması amaç-
lanmaktadır (Balkaya ve diğ.,2014:7;Başgöl 
ve Oskay,2014:125;Altıparmak ve Coş-
kun,2016: 2611).

Balkaya ve arkadaşlarının yaptığı çalışma-
da günümüzde gelişmiş ülkelerde kadınla-
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rın tamamının, gelişmekte olan ülkelerde 
ise yaklaşık %56’sının doğum öncesi bakım 
hizmetlerinden faydalandığı ifade edilir-
ken; İğde Artıran ve arkadaşlarının yaptığı 
bir başka çalışmada gelişmekte olan ülke-
lerde gebe kadınların üçte birinin gebe-
likleri sırasında bakım almadığı,%60’ının 
doğumunu sağlık kuruluşu dışında gerçek-
leştirmekte olduğu ve yine tüm doğumla-
rın sadece %60’ının eğitimli bir sağlık per-
soneli tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise 
kadınların yalnızca% 64’ünün gebelik boyun-
ca dört veya daha fazla kez antenatal (prena-
tal) bakım aldığı ifade edilmektedir (Balkaya 
ve diğ.,2014:7;İğde Artıran ve diğ.,2008:48; 
WHO,2016).

Türkiye’de doğum öncesi bakım alma oranı 
TNSA 2008 verilerine göre ebe-hemşire veya 
hekimden doğum öncesi bakım alma ora-
nı %92 iken TNSA 2013 verilerine göre bu 
oran; 2012 yılında %97’lere ulaşmıştır. Ayrı-
ca Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre 
2002’de %70 olan doğum öncesi bakım alma 
oranı 2014 yılı itibariyle %97’lere kadar yü
kselmiştir(TNSA,2008;TNSA,2013;Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı,2014).

Yıllara göre bu oranlar göz önünde bulundu-
rularak ana ölüm oranlarının yeterince azal-
mamış olması doğum öncesi dönemde veri-
len bakımların nitelikli olup olmadığını ve 
yeterli sayıda olup olmadığını akla getirmeli-

dir. Kadınlara verilecek doğum öncesi bakım 
hizmetlerinde eğitim, danışmanlık, gebelikte 
tehlike belirtileri, fetüsün büyüme ve geliş-
mesinin izlenmesi, leopold manevralarının 
uygulanması, bağışıklama, fizik muayene, 
laboratuvar tetkikleri(anemi, idrarda prote-
in, enfeksiyon vb.),yeni doğan bakımı, ebe-
veynlerin doğuma hazırlığı, doğum ile ilgili 
psikolojik destek, sezaryen ve normal doğum 
ile ilgili bilgilendirme vb. hizmetler sağlan-
malıdır. Ayrıca gebelik izlemlerine gebeliğin 
ilk trimestırından itibaren başlanarak normal 
gebeliklerde en az 6,riskli gebeliklerde ise 
daha sık izlem olacak şekilde ideal izlem sa-
yısı 10 olarak belirtilmiştir. Bu izlemler Sağ-
lık Bakanlığı doğum öncesi bakım rehberinde 
1.izlem:gebeliğin tespitinden 14.haftaya ka-
dar 1 kez,2.izlem:gebeliğin 18-24.haftaların-
da bir kez;3.izlem:28-32.haftalarda bir kez ve 
4.izlem 36-38.gebelik haftasından doğuma 
kadar 1 kez olmak üzere en az 4 izlem olarak 
belirlenmiş ve herhangi bir riskli durumda 
daha sık izlem yapılması şeklinde planlan-
mıştır (Beşer ve diğ.,2007:138;Sönmez,2007
:10;Hacıalioğlu,2016:91-92;Sağlık Bakanlığı 
Doğum Öncesi Bakım Rehberi,2014).

Sezaryenle Doğumun Rolü

TNSA 2014 verilerine göre kanama sebep-
li ölümlerde %21’lere düşüş, hipertansiyon 
(eklampsi) sebepli ölümlerde %17’ye düşüş, 
emboli ve cerrahi kaynaklı ölümlerde %9’a 
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artış ve enfeksiyon kaynaklı ölümlerde de 
%3’e düşüş saptanmıştır(TNSA,2014).

Ülkemizde emboli ve cerrahi kaynaklı ölüm-
lerdeki artış artan sezaryen oranlarıyla iliş-
kilendirilebilmektedir. Sezaryen doğum;500 
gram ya da daha ağır bir fetüsün cerrahi insiz-
yonla abdomen ve uterus duvarından doğur-
tulmasıdır. Benzer bir tanımla Kıyak ve arka-
daşlarının yaptığı bir çalışmada da; sezaryen 
vajinal doğumun gerçekleşme imkânı olma-
dığı durumlarda uygulanan cerrahi bir işlem 
olup geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyada ve 
ülkemizde yaygın olarak uygulanan ve uygu-
lama sıklığı da giderek artan cerrahi operas-
yondur şeklinde tanımlanmıştır(Eskicioğlu 
ve diğ.,2014:120; Kıyak Çağlayan  ve 
diğ.,2011:64).

Günümüzde sezaryenle doğum oranı giderek 
artmaktadır. Amerika’da 1965-1986 yılla-
rı arasında sezaryen doğum oranı %4,5’den 
%24,1’e yükselmiştir ve bu oran,2004’te 
%29,1’e 2007’de %32’ye yükselmiştir. Anne 
ölümlerinin artması, yeni doğan mortalitesin-
de oransal farklılık yaratmaması ve ameliyat 
maliyetinin yüksekliği gibi nedenlerle 1990’lı 
yıllarda sezaryen oranlarında bir miktar düşüş 
görülse de 2004’te ABD’de sezaryen hızının 
ortalama %22 civarında olduğu saptanmıştır. 
İngiltere’de sezaryen oranı ortalama  %22, 
Brezilya’da sezaryen hızı devlet hastanele-
rinde %50’nin üzerinde iken bu oran özel has-
tanelerde %100’e yakın olarak belirlenmiş-

tir. Yine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) 
2010 verilerine göre bazı ülkelerde sezaryen 
oranlarının; Amerika Birleşik Devletleri’nde 
%30,2, İtalya’da %37,4, Brezilya’da 
%41,3, Meksika’da %36,1, Kore’de %37,7, 
İsviçre’de %28,9, Almanya’da %27,8 olduğu 
saptanmıştır.

Türkiye’de sezaryen oranları son 20 yıl-
da yaklaşık üç kata yakın artış göstermiştir. 
1988’de 5,7% olan oran 2010 yılı itibariyle 
% 45’in üzerine çıkmıştır. 2008 TNSA verile-
rine göre sezaryenle doğum oranı %36,7 iken 
Sağlık İstatistikleri yıllığı 2011 yılı verileri-
ne göre %46.6,2012 yılında %48,2013 yılın-
da %50,4 ve 2014 yılı itibariyle %51,1’lere 
yükselmiştir. Sonuç itibariyle yapılan diğer 
araştırmalarda da ifade edildiği gibi dünya-
da ve ülkemizde bu girişimin yıllara göre 
hızla artış gösterdiği saptanmıştır (Kıyak 
Çağlayan vd.,2011:65; Türk Jinekoloji Ve 
Obstetrik Derneği ( TJOD ) Sezaryen Rapo-
ru,2013; Eskicioğlu ve diğ., 2014:120;World 
Health Statıcs,2010;Sağlık İstatistikleri Yıl-
lığı, 2014; TNSA,2008; Gözükara ve Eroğ-
lu,2011:89 ).

Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan araştır-
malara göre sezaryen oranı %18 ile %33 
arasında tespit edilmiştir ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 1985’ten beri öngördüğü ideal 
sezaryen oranı %10-15’tir(Kıyak Çağlayan 
ve diğ.,2011,66;Sezeryan Doğum Hızları İle 
İlgili DSÖ Açıklaması,2015). Bu oranlar da 
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dünya sağlık örgütünün belirlediği orandan 
oldukça fazladır. O zamanlardan beri sezar-
yen oranları gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde hızla artış göstermektedir. Dünya’da 
ve ülkemizde elde edilen verilere bakıldığın-
da Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği he-
deften çok daha fazla oranlara sahip olduğu 
görülmektedir.

Sezaryenle doğum oranlarının artması, bebek 
için genel bir fayda sağlamamakla birlikte 
morbiditenin artması ile ilişkilidir. Literatür-
lerde sezaryen sonrası komplikasyon görülme 
oranı %35 civarında olduğu tespit edilmiştir. 
Sezaryen doğumla vajinal doğum karşılaştır-
ması yapıldığında sezaryen doğum maternal 
mortaliteyi dört kat arttırmaktadır. Yapılan 
bir çalışmada anne ölüm oranları; medikal 
ve obstetrik problemi olmayan sağlıklı gebe-
lerde vajinal doğumda 100 000 canlı doğum-
da 6 iken sezaryen ile doğumda ise 100 000 
canlı doğumda 28 olarak bildirilmiştir  (Kı-
yak Çağlayan ve diğ.,2011:64; Türk Jineko-
loji Ve Obstetrik Derneği ( TJOD ) Sezaryen 
Raporu,2013;Eskicioğlu ve diğ.,2014:122; 
Gözükara ve Eroğlu,2011:90; Gül,2008:17).

Yapılan diğer çalışmalarda anne ölümlerinin 
ve doğum sonrası hastaneye yatma riskinin 
sezaryenle doğumda daha fazla olduğu sap-
tanmıştır. Birleşik Devletler ‘de benzer bir 
zaman periyodunda benzer olarak elde edilen 
verilerde, sezaryen ile doğum yapan kadınla-
rın doğumdan sonraki ilk 30 gün içinde ma-

ternal olarak hastaneye yatma riskinin iki kat 
daha fazla olduğu ve doğum sonrası dönem-
de febril morbidite, derin ven trombozu, kan 
transfüzyonu, hastanede yatış süresi, organ 
yaralanmaları, batın içi yapışıklıklar, inferti-
lite ve kronik pelvik ağrı gibi kompilasyonla-
rın görülmesinin sezaryen ile doğumda daha 
sık olduğu saptanmıştır. Ayrıca tüm cerrahi 
girişimlerde olduğu gibi sezaryenle doğum-
larda anesteziye bağlı olarak görülen anne 
ölüm oranı %25 ve en sık görülen anestezi 
komplikasyonları aspirasyon ve solunumsal 
(laringospazm) olmakla birlikte diğer kardi-
yak, hemodinamik riskler ve postoperatif en-
feksiyonlar gibi komplikasyonlarının  görü-
lebilme riskinin de yapılan çalışmalarda faz-
la olduğu  belirtilmiştir (Villar, And Forthe 
World Health Organization ve diğ., 2005:2; 
Villar ve diğ., 2007:2; Gül ,2008:33;Eskici-
oğlu ve diğ.,2014:122; Hotun, 2009:95).

Sezaryenle Doğum Tercih Edilme Neden-
leri

Sezaryenle doğum oranlarının artışında; se-
zaryen doğum endikasyonlarının fazla olma-
sı, sezaryen ile doğumun güvenli olduğu dü-
şüncesi, kadınlara tercih sunulması, gebelerin 
normal doğuma ilişkin olumsuz bakış açıları, 
doğum ağrısı ve doğumhane korkusu, bilgi 
eksiklikleri gibi durumlar sebep olmaktadır.

Bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan araş-
tırmalarda elde edilen verilere göre de ka-
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dınları kendi isteği ile sezaryen doğuma 
yönlendirme, kadınları doğum ile ilgili bil-
gilendirmeme, gebelerin doğum eyleminden 
korkmaları(tokofobi), gebelik sürecinde ge-
beye verilen psikolojik desteğin yetersizliği, 
doğumhane ortamının fiziksel koşulları, an-
nenin kendi isteği, gebelerin sezaryen doğumu 
daha güvenli olarak bulmaları gibi nedenler-
den dolayı sezaryen doğumun tercih edildiği-
ni desteklemektedir(Şahin Hotun Şahin,2009: 
94; Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği 
(TJOD) Sezaryen Raporu,2013;Gözükara ve 
Eroğlu,2011:92-93).

Sezaryenle doğum tıbbi endikasyon gerek-
tirmedikçe tercih edilmemeli, tıbben gerekli 
olduğu durumlarda uygulanmalıdır. Tıbbi ge-
reklilikte anne ve bebek sağlığını kurtarmada 
etkilidir. Ancak tıbbi gereklilik olmadığı du-
rumlarda uygulandığında anne ve bebek için 
sezaryen doğumun faydalı olduğunu gösteren 
bir kanıt yoktur. Sezaryen doğum oranların-
da belirli bir hızı elde etmek için çaba har-
camak yerine ihtiyacı olan kadınlara sezar-
yen doğum hizmeti amaçlanmalıdır(Hotun 
Şahin,2009:95;Gözükara ve Eroğlu,2011:97; 
Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açık-
laması,2015).

SONUÇ

Ana ölüm hızı bir toplumun gelişmişlik dü-
zeyini belirten en önemli ölçütlerdendir. Ana 
ölüm hızı giderek ülkemizde ve dünyada azal-

makta ancak daha da azalması hedeflenmek-
tedir. Bunun için de kadınlar nitelikli doğum 
öncesi bakım almaları için teşvik edilmeli, 
gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde 
takip edilmeli, riskli durumlar önceden tespit 
edilip zamanında müdahale edilmeli, gebeler 
gebeliğin tehlike belirtilerini bilmeli ve dik-
kat etmeli, ailelere eğitim ve danışmanlık hiz-
meti sunulmalıdır. Ayrıca doğum eylemi ile 
ilgili anne adayları aydınlatılmalı, korkuları, 
endişeleri giderilmeye çalışılmalı, psikolojik 
destek sağlanmalıdır.

Sezaryen doğumlar tıbbi gerekçe olmadıkça 
tercih edilmemeli, anneler normal doğuma 
teşvik edilip, cesaretlendirilmelidir. Sağlıklı 
anneler, sağlıklı çocuklar; sağlıklı çocuklar 
sağlıklı bireyler; sağlıklı bireyler de sağlıklı 
aileler ve sağlıklı toplumlar demektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Maternal death is one of the most important problems of women’s health that 
developed countries have in the world. According to the International Classification of Dıseases 
(ICD-10), maternal death is defined as death due to accidental or non-accidental reasons arising 
from pregnancy and birth-related causes within the first 42 days after gestation, birth or post-
partum. Aim:  The study has three main objectives. The first one is to collect data via national 
and international literature on maternal mortality, caesarean section and prenatal care which 
are considered to have an effect on maternal mortality. The second one is to have a general 
evaluation on maternal mortality and to review this fact through statistics either worldwide or 
in Turkiye. The third objective is to determine the enhancing and reducing impacts of prenatal 
care and caesarean section on maternal mortality. Method: A total of 51 pieces of literature abo-
ut maternal mortality was scanned and this study was prepared as a compilation. According to 
the data from World Health Organization (WHO) and UNICEF, the chart on maternal mortality 
sequences and rates (table 1) is developed. Findings: The fifth goal of the Millennium Deve-
lopment Goals (MDG) 2015 is to improve maternal health and reduce maternal mortality rates 
(100.000 maternal deaths while birth) by 75% between the years of 1990 and 2015. Since the 
reduction of maternal mortality in MGH is associated with an increase in the rate of antenatal 
care and the delivery of deliveries by health personnel, action plans and strategies have been 
developed accordingly. However, the improvements were not at the desired level, and unneces-
sary deaths still continue. Between 1990 and 2013, worldwide maternal mortality decreased by 
45%.When we look at maternal deaths in our country for years, it was 64.0% in 2002 and 15.2% 
in 2014.The factors that affect maternal mortality are diverse.  Although the increasing access to 
reproductive health services since 1990, increase in the number of qualified birth labor in both 
rural and urban areas, more than 50% of maternal deaths in low and middle income countries 
still originate from complications related to pregnancy and birth. Most of these complications 
are preventable and treatable. When studies done in our country are examined, it is emphasized 
that high quality and qualified obstetric care during delivery and approximately 50% of mater-
nal deaths can be prevented. The shape of prenatal care and delivery was found to be effective in 
maternal deaths. According to the World Health Organization (WHO) data, only 64% of women 
have prenatal care four or more times during pregnancy. Whereas, it was stated that it is very 
important that the first care in the first trimester of pregnancy, taking at least four antenatal care 
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during pregnancy and all of this cares should be done by health staff. According to the Health 
Statistics Annual Survey in our country, while the rate of prenatal care was 70% in 2002, it re-
ached 97% in 2017. However, when maternal mortality is still not expected to decrease at the 
desired levels, it should be questioned whether the care given in the prenatal period is qualified 
and sufficient. According to WHO, in the order of causes of maternal deaths, bleeding is the 
first and infections are the second. Turkey Demographic and Health Surveys indicate that there 
is a 9% increase in mortality from embolism and surgery, despite a decrease in deaths due to 
infection, according to the year 2014 data. For this reason, it is stated that the increasing deaths 
may be related to the rising cesarean births. According to the WHO, as of 2010, it is seen that in 
Europe the cesarean section is below 30% of the birth rates. This ratio, which was 5.7% in 1988 
in our country, has increased to 45-51.1% and over in 2010 and after. According to WHO, this 
ratio should be 10-15%.Increased birth rates with caesareans are associated with an increase in 
morbidity as well as no general benefit for the baby. In the literature, the rate of post-cesarean 
complication is 35% and cesarean birth is reported to increase maternal mortality four times 
compared to vaginal deliveries. It is also thought that the increase in the duration of hospital 
stay in relation to cesarean has also increased the susceptibility to infections due to secondary 
maternal mortality. It is stated that women who give birth with caesarean section are twice as 
likely to have a maternal hospitalization within the first 30 days after birth and more than 25% 
of deaths due to anesthesia.Results: For maternal deaths, which are ought to be reduced gradu-
ally, it is important that women receive qualified and adequate antenatal care, and not to prefer 
cesarean delivery unless there is an indication. In this context, it is very important to inform the 
candidates of mothers and all related community members in appropriate methods and inter-
vals. It should not be forgotten that the nurse and the midwife are in a primary position to guide 
mothers in addition to general health education.



DERGİ HAKKINDA 

 
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 2013 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Der-
gimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Der-
gimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları Nİ-
SAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Eğitim Araştırmaları 
içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editör-
leri Prof. Dr. Mustafa TALAS ve Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR  olup, dergi yönetim 
kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu 
başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı 
kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından 
geçerek hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yaza-
rın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar 
sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri 
üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın 
telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul 
edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-
lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 



çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır.

Değerli Bilim İnsanları.,

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Baş-
vuru koşulu olarak 101 ve 102 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin Alan Eğitimi ile Eği-
tim Bilimleri Koşul No: 11&11 (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan 
(1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış özgün araş-
tırma makalesi (10 puan) istenmektedir. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim  Dergisi (ACED) 
alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir. 
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The Article No.101 and No.102 has been brought as the condition to Apply for the Exam of 
Associate Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity 
Council. In this article, (b) section of the Field Education and Educational Sciences Condi-
tion No: 11&11 states that Original research articles (10 points) published in the journals in-
dexed by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 
1a) are required. International Journal of Family, Child and Education (ACED) is included 
in the criteria for the journals indexed in its field and evaluated accordingly.



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 



the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-
tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

• IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 



oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 



and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 
durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

 



* KİTAP KAYNAKLARDA

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*KİTAP BÖLÜMÜ

TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı, 
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşi-
relikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, 
ss.13-26

* MAKALE KAYNAKLARDA

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., 
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Ulus-
lararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et, 
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent 
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-



tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 
must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.



•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 
report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.



•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 
be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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