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Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 19-21 Nisan 2019 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi’ne sizleri 
davet etmekten büyük onur duymaktayız. 
 
 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak bu yıl “Ebeler: Kadın 
Haklarının Savunucusudur". teması ile ev sahipliği yaptığımız kongrede; bilimsel düşünceleri ve 
araştırmaları paylaşmak, yeni fikirler üretmek, farklı bakış açıları yaratmak, ebelik öğrencilerimizi, 
bilim insanlarımızı ve konuya ilgi duyan tüm katılımcıları bir araya getirmek amacı ile çeşitli kurslar, 
konferanslar, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilmektedir. Bilimin ışığında, güncel 
yaklaşımlar doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışından gelen ebelik mesleğinin değerli üyeleri ve 
alanlarında uzman konuşmacılar ile sizleri buluşturmayı, ebelik mesleğine dair paylaşımların ve çözüm 
odaklı tartışmaların yapılması yoluyla ebelik alanına katkı sunmayı amaçlamaktayız. Kongrenin 
bilimsel yönden meslektaşlarımızla bir paylaşım ortamı oluşturması ve mesleğin toplumsal önemine 
dikkat çekmesi bakımından yararlı olacağını düşünüyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz. 
 
Anadolu’da kurulan medeniyetlerin izlerini bünyesinde barındıran, tarihi zenginlikleri, kültürel 
değerleri, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan güzel şehrimiz 
Sivas’ta birlikte olabilmek dileği ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
  

Öğrenci Ebe 
Şifanur AYDIN 
Kongre Başkanı 

Dr. Öğretim Üyesi 
Gülbahtiyar DEMİREL 

Kongre Başkanı 

Doç. Dr. 
Büşra CESUR 

Kongre Başkanı 
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Kongre Onursal Başkanları: 

Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü 

Prof Dr. Hatice TEL AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

 

Kongre Başkanları: Doç. Dr. Büşra CESUR 

                                   Dr. Öğr. Üyesi Gülbahtiyar DEMİREL 

                                   Öğrenci Ebe Şifanur AYDIN 

 

Sekreterya:  

Dr. Öğr. Üyesi Şükran ERTEKİN PINAR 

Tel No: 0-534-2831124, mail: spinar75@gmail.com 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren DAĞLAR 

Tel No: 0-505-4865451, mail: gulserendaglar@gmail.com 

 

Düzenleme Kurulu: 

Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Dr. Öğr. Üyesi Mine BEKAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem DURAN AKSOY, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Dr. Öğr. Üyesi Z. Burcu YURTSAL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas 

Öğr. Gör. İlknur BİLGİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğr. Gör. Sema BİÇER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Arş. Gör. Sultan UÇUK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Arş. Gör. Merve KURT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Uzman Hemşire Gülseren KARABEY, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi 

Hemşire Betül ÜNSAL, Sivas Numune Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Öğrenci Ebe Esmanur BABURCAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Aslıhan BOLAT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Melike CERAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Fatmanur ÇELİK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Ezgi DEMİRER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Seval OKUMUŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Büşra ÖZKAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Aslıhan SÖKMEN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Ahmet YAĞIZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Hatice Ceren YILDIRIM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas. 

Öğrenci Ebe Mustafa YURDAGÜL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sivas.  
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KONGRE BİLİMSEL KURULU 
 
(SOYADI ALFABETİK SIRAYA GÖRE SIRALANMIŞTIR) 
 
Meltem AKBAŞ 
Bihter AKIN 
Yeşim AKSOY DERYA 
Songül AKTAŞ 
Sultan ALAN 
Hacer ALAN DİKMEN 
Sinem ALBAYRAK KAYA 
Özgür ALPARSLAN 
Keziban AMANAK  
Ayten ARIÖZ DÜZGÜN 
Şeyda Ferah ARSLAN 
Rahime ASLANKOÇ 
Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN 
Özlem AŞÇI 
Nilgün AVCI 
Fatma AY 
Yasemin AYDIN KARTAL 
Semiha AYDIN ÖZKAN 
Aysun BAŞGÜN EKŞİOĞLU 
Döndü BATKIN ERTÜRK 
Zehra BAYKAL AKMEŞE 
Mine BEKAR 
Ayla BERKİTEN ERGİN  
Dilek BİLGİÇ 
Zümrüt BİLGİN 
Fadime BİNGÖL 
Nursen BOLSOY  
Rita BORG XUEREB 
Nur Elçin BOYACIOĞLU 
Gülçin BOZKURT 
Aysel BÜLEZ  
Seval CAMBAZ ULAŞ  
Eda CANGÖL  
Seda CANGÖL 
Gülhan CENGİZ 
Büşra CESUR  
Güler CİMETE  
Özlem ÇAĞAN   
Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ 
Yeliz ÇAKIR KOÇAK 
Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM  
Seyhan ÇANKAYA 
Ayla ÇAPIK  
Esin ÇEBER TURFAN  
Ayşegül ÇEBİ   
Evrim ÇELEBİ   
Neşe ÇELİK   
Öznur ÇETİN  
Semra ÇEVİK 
Ayden ÇOBAN  
Sevde ÇUBUKLU AKSU 
Hannah DAHLEN 

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI   
İnayet GÜNTÜRK 
Elif Yağmur GÜR   
Aytül HADIMLI   
Rukiye HÖBEK AKARSU 
Sibel İÇKE  
Selda İLDAN ÇALIM  
Sevil İNAL 
Mervi JOKINEN 
Özlem KARABULUTLU  
Birsen KARACA SAYDAM  
Zekiye KARAÇAM 
Nazan KARAHAN   
Ayşe KARAKOÇ 
Özen Esra KARAMAN 
Belkıs KARATAŞ AKTAN 
Nurten KAYA 
Gülbahar KESKİN 
Meral KILIÇ  
Nezihe KIZILKAYA BEJİ 
Asiye KOCATÜRK 
Gönül KURT  
Leman KUTLU 
Hazel Çağın KUZEY 
Dilek KÜÇÜK ALEMDAR 
Meral MADENOĞLU KIVANÇ 
Eva MATINTUPA 
Nuran MUMCU  
Duygu MURAT ÖZTÜRK 
Deniz MUTLUAY 
Filiz OKUMUŞ   
Besey ÖREN 
Handan ÖZCAN 
Neslihan ÖZCAN 
Kevse ÖZDEMİR 
Nurten ÖZEN 
Gülsün ÖZENTÜRK  
Nebahat ÖZERDOĞAN   
Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ 
Hava ÖZKAN  
Emine ÖZTÜRK 
Sibel ÖZTÜRK  
Hafize ÖZTÜRK CAN  
Saliha ÖZPINAR 
Annamaria PAKAI KARAMANNE 
Pelin PALAS KARACA 
Fatma Deniz SAYINER 
Şule Halime SELMAN 
Neriman SOĞUKPINAR  
Sibel ŞEKER  
Selma ŞEN   
Eleftheria TAOUSANI ATEITH 



7 
 

Gülseren DAĞLAR 
Debonnet SERENA 
Nuriye DEĞİRMEN 
Hülya DEMİRCİ  
Nurdan DEMİRCİ  
Gülbahtiyar DEMİREL  
Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ 
Esma DEMİREZEN 
Meltem DEMİRGÖZ BAL 
Sema DERELİ YILMAZ  
Ayten DİNÇ  
Hüsniye DİNÇ 
Melike DİŞSİZ 
Nurhan DOĞAN 
Özlem DOĞAN YÜKSEKOL 
Özlem DOĞU KÖKCÜ  
Gülümser DOLGUN 
Özlem DURAN AKSOY  
Gülgün DURAT    
Ayşegül DURMAZ  
Serap EJDER APAY 
Rabia EKTİ GENÇ  
Zsuzsanna ELIAS 
Sevda ELİŞ YILDIZ 
Elif ERDEM GÜZEL 
Ayla ERGİN  
Sibel ERKAL İLHAN  
Fazilet ERMAN  
Şükran ERTEKİN PINAR 
Gamze FIŞKIN 
Gülçin GACAR 
Nuran GENÇTÜRK 
Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ  
İlknur Münevver GÖNENÇ  
Handan GÜLER 

Filiz TAŞ  
Ayten TAŞPINAR 
Safiye TEMEL 
Banu TERZİ 
Eylem TOKER  
Serap TOPATAN 
Şenay TOPUZ  
Hale TOSUN 
Zekiye TURAN 
Nazan TUNA ORAN  
Hülya TÜRKMEN 
Tuba UÇAR  
Meltem UĞURLU 
Elif ULUDAĞ  
Mesude ULUŞEN 
Nilgün ULUTAŞDEMİR 
Hale UYAR HAZAR 
Tuğba UZUN ÇAKMAK 
Zehra Demet ÜST 
Victoria VIVILAKI 
Burcu Avcıbay VURGEÇ 
Hacer YALNIZ DİLCAN 
Filiz YARICI ATIŞ  
Beril Nisa YAŞAR 
Saadet YAZICI 
Hayrunnisa YEŞİL  
Zümrüt YILAR ERKEK 
Nazende KORKMAZ YILDIZ 
Müşerref Banu YILMAZ 
Tülay YILMAZ 
Selda YÖRÜK 
Mine YURDAKUL 
Zeliha Burcu YURTSAL 
Ummahan YÜCEL 
Neriman ZENGİN 
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BİLİMSEL PROGRAM 
 

19 NİSAN 2019 CUMA 

09.00- 
17.00 

KURSLAR YER 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ebelik Bölümü 

 Pelvik Taban Kursu Derslik B-104 

 Epizyotomiyi Önlemeye Yönelik 
Perine Masajı 

Derslik B-105 

 Epizyotomi Simülasyonu Kursu Derslik B-206 

Çalıştay 1: Ebelikte Anabilim Dallarının 
Kurulması 

YER 

13.00- 
17.00 

Moderatörler: Prof. Dr. Saadet 
YAZICI 
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM 
Raportörler: Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren DAĞLAR 
Arş. Gör. Sultan UÇUK 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Mihmandar Otel 

 

20 NİSAN CUMARTESİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi 

Saat Ana Salon ( Keykavus Salonu) 

08.00-09.00 Kayıt 

09.00-09.30 Müzik Dinletisi 
Açılış Konuşmaları 

09.30-10.00 KONFERANS: Ebelikte Uzmanlaşma 
Dr. Öğr. Üyesi Nazan KARAHAN (Ebeler Derneği Başkanı) 

10.00-10.15 Kahve Arası 

10.15-12.00 PANEL I: Eğitim, Kalite ve Ebelik 
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Gülümser DOLGUN, Doktora Öğrencisi Öğr. Gör. 
Safiye AĞAPINAR ŞAHİN 

Ebeler: Kadın Haklarının Savunucusudur 
Doç. Dr. Büşra CESUR 

Ebeler Kaliteli Bakım ve Eşitlikçi Yaklaşımla Önderlik Eder 
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Burcu YURTSAL 

Midwifery care - challenges, opportunities and aspirations 
Prof. Rita Borg XUERE, Faculty of Health Sciences, Midwifery Department Head - 
ICM Southern Europe Regional Representative 
 
Midwifery Education in Europe 
Prof. Eva MATINTUPA, Novia University of Applied Sciences NOVIA- Treasurer of 
European Midwives Association 



9 
 

12.00-13.00 Öğle Yemeği 

13.00-13.30 
Ebelik Öğrencileri İçin Klinik Öğretimde Mobil ve Web Tabanlı Yazılım Otomasyonu 
Dr. Öğr. Gör. Ali ARI 

 

13.30 

Öğrenci Sağlık Eğitimi Materyali Sergisi; Öğr. Gör. İlknur BİLGİN; Öğr. Gör. 
Sema BİÇER 
 
Fotoğraf Sergisi; Dr. Ebuzer BEKAR 

 Ana Salon 
(Keykavus Salonu) 

Salon 1 
(Kırmızı Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

13.30-15.00  

PANEL II: Eğitim, 
Kalite ve Ebelik I 
Oturum Başkanları:Dr. 
Öğr. Üyesi Tuba UÇAR, 
Doktora Öğrencisi Öğr. 
Gör. Vasviye EROĞLU 
Team Work: Agnes 
Simon, Vice President 
of European Midwives 
Association 
 

ORAMMA Project 
Assist. Prof. Victoria 
Vivilaki, Community 
Midwifery at University 
of West Attica-
President of Hellenic 
Midwives Association 
 
Göç ve Ebelik 
Öğrencilerinin 
Yaşadığı Güçlükler 
Dr. Öğr. Üyesi Asiye 
AYAR KOCATÜRK 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi 
Şenay TOPUZ, 
Doktora 
Öğrencisi Öğr. 
Gör. Sibel 
KARAKOÇ 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Serap 
TOPATAN, 
Doktora Öğrencisi 
Öğr. Gör. Nurdan 
KAYA 
 

13.00-15.00 
ÇALIŞTAY II. 
Lisansüstü Eğitim 
Standardizasyonu 
Moderatörler: Prof. 
Eva MATINTUPA, 
Prof. Dr. Nezihe 
KIZILKAYA BEJİ, 
Doç. Dr. Hava 
ÖZKAN 
Raportör: Doktora 
Öğrencisi Öğr. Gör. 
Demet ÇAKIR 

15.00-15.15 Kahve Arası / Coffee Break 

 Ana Salon 
(Keykavus Salonu) 

Salon 
1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

15.15-17.00 PANEL III: Eğitim, 
Kalite ve Ebelik II 
Oturum 
Başkanları: Doç. Dr. 
Özgür ALPARSLAN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Hilal ÖZBEK 
 
Cross 
Border 
Solutions for 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Dilek 
BİLGİÇ, Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi Ebe 
Şengül 
SÜRÜCÜ 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi 
Semiha AYDIN 
ÖZKAN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Gizem 
ÇITAK 

SÖZEL 
BİLDİRİLER 
Oturum 
Başkanları: Doç. 
Dr. Ayla ERGİN, 
Doktora Öğrencisi 
Ebe Öznur 
HASDEMİR 
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 Breastfeeding 
Problems 
Midwife Serena 
DEBONNET, Belgium, 
Coordinator BFHI- 
Midwife - Lactation 
Consultant IBCLC - 
International 
Confederation of 
Midwives Central 
Europe Representative 

   

Kültürel Tevazu 
Dr. Öğr. Üyesi Mine 
BEKAR 

   

Kırsal Alanda Ebelik 
Hizmetleri: Kalite ve 
Engeller 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem 
DURAN AKSOY 

   

Güç ve Kadın 
Prof. Dr. Nebahat 
ÖZERDOĞAN 

   

19.00 GALA YEMEĞİ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 

 

21 NİSAN 2019 PAZAR 

Saat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi 

 Ana 
Salon (Keykavus 
Salonu) 

Salon 1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

09.00-10.45 PANEL IV: Öğrenci 
Değişim 
Programları ve 
Kariyer Planlama 
Oturum 
Başkanları:Doç. 
Dr. Hafize ÖZTÜRK 
CAN (EBEARGE 
Başkanı), Öğrenci 
Ebe Hatice Ceren 
YILDIRIM 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Songül 
AKTAŞ, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Birsen 
SÜSLÜOĞLU 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Doç. 
Dr. Şule GÖKYILDIZ 
SÜRÜCÜ,, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Kübra Havva 
TOKSOY 
 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 
Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Mesude 
ULUŞEN, Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Ünzile 
YILDIRIM 
 

 Kariyer Planlama 
Doç Dr. Hafize 
ÖZTÜRK CAN 

   

     



11 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

 

 
Erasmus+ Plus 
Programı ve 
Ebelik 
Dr. Öğr. Üyesi 
ŞÜKRAN ERTEKİN 
PINAR 
Öğrenci Gözüyle 
Erasmus+ 
Programı 
Bettina SZABO 
(Pécs Üniversitesi 
Ebelik Bölümü 
Öğrencisi), Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
Ebe Emine KILIÇ 

 

Farabi Programı 
ve Ebelik 
Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren DAĞLAR, 
Öğrenci Gözüyle 
Farabi Programı 
ve Ebelik  
Yüksek Lisans 
Öğrencisi Araş. 
Gör. Merve KURT 

   

10.45-11.00 Kahve Arası / Coffee Break 

 Ana 
Salon (Keykavus 
Salonu) 

Salon 1 (Kırmızı 
Salon) 

Salon 2 (Turkuaz 
Salon) 

Salon 3 (Mavi 
Salon) 

11.00-12.30  

PANEL V: Ebelik 
Uygulamalarında 
Güvenlik Oturum 

Başkanları:Dr. Öğr. 
Üyesi Eylem 
TOKER, Doktora 
Öğrencisi Öğr. 
Gör. Özlem 
AKGÜN 

 

Öğrencilerde Risk 
Algısı 

Doç. Dr. Sema 
DERELİ YILMAZ 

 

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: 
Doç. Dr. Şükran 
ÖZKAHRAMAN 

KOÇ, Öğrenci 
Ebe Ahmet 
YAĞIZ  

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: Dr. 
Öğr. Üyesi Rukiye 
HÖBEK AKARSU, 

Yüksek Lisans 
Öğrencisi Ebe 
Şenay POLAT  

SÖZEL 
BİLDİRİLER: 

Oturum 
Başkanları: 
Dr. Öğr. 
Üyesi Evrim 
ÇELEBİ, 
Yüksek 
Lisans 
Öğrencisi 
Ebe Hatice 
Nur 
KAYAPINAR 
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Öğrenci Gözüyle 
Şiddet ve Mobbing 
Öğrenci Ebe 
Melike CERAN 

 

Öğrenci ve Hasta 
Güvenliği 

Dr. Öğr. Üyesi 
Gülbahtiyar 
DEMİREL 

 

 

Ebelik 
Uygulamalarında 
Malpraktis 

Doç. Dr. Meltem 
DEMİRGÖZ BAL 

12.30-13.00 Kapanış ve Ödül Tören 
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KONUŞMACI 

METİNLERİ 
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6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
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ÖĞRENCİ VE HASTA GÜVENLİĞİ 
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GİRİŞ 

Günümüzde sağlık hizmetlerinin önemli konularından birisi hasta güvenliğidir (Dursun ve ark., 2010; Karaca ve 

Aslan, 2014; Severinsson ve ark., 2017). Sağlıklı/hasta bireyin güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alması temel 

hasta haklarından biridir. Sağlık hizmetinin sunumunun her aşamasında hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi 

hataların önlenmesi sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır (Güven, 2007; Vural ve ark., 2014). 

Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 10 hastadan biri tıbbi hatalar nedeniyle ciddi şekilde zarar görmektedir 

(WHO, 2014). 

Tıbbi hatalar tüm sağlık çalışanları ve sağlık ilgili alanlarda öğrenim gören öğrenciler için önemli bir 

konudur (Mankan ve ark. 2017). Sağlık sisteminde sağlık bilimi alanındaki öğrencilere eğitim süresince kliniklerde 

uygulama fırsatı sağlanır (Yıldız ve ark., 2013). Öğrencinin sağlıklı/hasta bireye herhangi bir uygulama yapması 

hem öğrenci hem de uygulama yapılacak birey için büyük bir stres kaynağıdır. Uygulama alanında hasta ile 

karşılaşma, hastaya herhangi bir uygulama yapma öğrencilerde anksiyete ve korkuya neden olabilmektedir (Sharif  

ve Masoumi, 2005; Bodur ve ark., 2012). Bu durum ise öğrencilerin tıbbi hata yapmasına yol açabilmektedir 

(Bodur ve ark., 2012).  

Sağlık kurumlarında yaşanan tıbbi hatalar bireye, aileye, sağlık harcamalarına ve ülke ekonomisine ciddi 

bir yük getirmektedir (Kim ve ark., 2015). Hasta güvenliği açısından sağlık hizmetlerinde en sık karşılaşılan 

hataların başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yetersiz izlem, iletişim sorunları ve malzeme 

kullanımına bağlı hatalar gelmektedir (Holdsworth ve ark., 2003). Sağlık profesyonellerinin ve öğrencilerinin 

neden olduğu tıbbi hatalar, önlenebilir nitelikte hatalardır, eğitimlerle etkin ve güçlü bir hasta güvenlik kültürü 

oluşturularak hasta güvenliği sağlanabilir (Gökdoğan ve Yorgun, 2010). Sağlık çalışanları ve sağlık alanındaki 

öğrenim gören öğrenciler hasta güvenliği kapsamında yer alan ilaç hatalarının, cerrahiye ilişkin hataların, hasta 

düşmelerinin, hastane enfeksiyonlarının ve bası yaralarının önlenmesi ve malzeme güvenliğinin sağlanmasında 

önemli sorumluluklar üstlenmektedirler (Andermann ve ark., 2011; Karaca ve Aslan, 2014). Hasta güvenliği 

kültürünün yerleştirilip geliştirilmesi, aynı zamanda tüm sağlık çalışanları ve öğrencileri tarafından benimsenmesi 

ile tıbbi hata ve riskleri en az sayıya indirilebilir (Karaca ve Aslan, 2014).  

 

Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü ve Öğrenci 

Sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan “güvenli” sıfatı, sunulan hizmetin hastaya yarar yerine zarar 

vermesinin, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açmasının hata yapılmasının önüne geçilmesidir (Dilmen, 2016). 

Hasta güvenliği, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerinin birincil ve vazgeçilmez koşulu olup, sağlık bakım 

hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluştaki çalışanlar tarafından 

sağlık bakımının her aşamasında tıbbi hatalardan kaçınılması ve alınan önlemlerin tamamıdır (Yıldız ve ark., 2013; 

Yeniterzi, 2013; Karaca ve Aslan, 2014; Öncü, 2017).  

Hasta güvenliğini sağlamanın temeli, hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasından geçmektedir 

(Sullivan ve Buchino, 2004). Güvenlik kültürü, personel tarafından paylaşılan ve tıbbi hata riskini azaltan 

alışkanlık davranışlarıyla ilişkili inançlar, algılar ve değerlerdir (Henderson ve ark., 2006). Güvenlik kültürü; “bir 

kurumun sağlık ve güvenlik yönetimindeki tarzını ve yetkinliğini, ve bu alandaki taahhütlerini belirleyen, bireye 

ya da gruba ait değerler, tutumlar, algılamalar, yetenekler ve davranış biçimlerinin ürünüdür” şeklinde ele 

alınmaktadır. Güvenlik kültürü sağlık kurumu çalışanlarının paylaştığı ortak değerleri, algıları, inançları, tutumları, 

hata bildiriminde şeffaflığı ve tıbbi hataların önlenmesi için sistematik bir yaklaşımın uygulanmasını içermektedir 

(Tunçer, 2016). 
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Ebelik eğitimi kuramsal ve uygulamalı öğrenim ve öğretim yaşantılarını içeren, teorik bilgi, gözlem, 

yorum ve el becerisini gerektiren bir eğitimdir (Terzioğlu ve ark., 2012; Bölükbaşı ve Uzunsoy, 2018). Uygulamalı 

eğitimin amacı; öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini ve kanıta dayalı ebelik uygulamaları için 

kişisel ve profesyonel olarak karar verebilen, kararlarının ve uygulamalarının nedenlerini açıklayabilen, 

savunabilen, istekli, güvenli, empatik ve yardımsever olmalarını sağlamaktır (Kutlu ve ark., 2018). Sınıf ortamında 

aldığı teorik bilgilere, uygulama ortamında kazandığı pratik becerileri ekleyerek problem çözme yeteneğinin, 

bilişsel, kognitif ve duyuşsal yeteneklerin kazanıldığı kaliteli bir ebelik uygulaması gerçekleştirmek ebeliğin temel 

ilkelerindendir (Terzioğlu ve ark., 2012; Hakverdioğlu ve ark., 2015; Bölükbaşı ve Uzunsoy, 2018). Klinik eğitim, 

öğrenciye hasta bakımına ilişkin derste öğrendiği bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarması için fırsatlar 

sunulmasını sağlar (Terzioğlu ve ark., 2012).  

Uygulamadaki eğitim ortamında öğrenciler öncelikle gözledikleri ve yaptıkları uygulama deneyimlerinden 

ve onlara sağlanan destekten etkilenirler. Bu nedenle öğretim elemanlarının uygulama eğitiminde öğrenimi 

kolaylaştıran, zorlaştıran ve engelleyen etmenleri değerlendirmeleri gerekmektedir (Kutlu ve ark., 2018). Beceride 

yeterliliğin sağlanabilmesi için özellikle uygulama alanında öğrencinin hem öğretim elemanları hem de klinik 

ebeleri tarafından desteklenmesi gerekir (Bölükbaşı ve Uzunsoy, 2018). Klinikte öğretim elemanlarından yeterli 

destek alamama, yanlış yapma korkusu, teori ve uygulama arasında bağlantı kurmada güçlük yaşama, ekiple 

işbirliği kurmada güçlük yaşama gibi sorunlar klinik eğitim süresince öğrencide ruhsal gerilim yaratabilmektedir 

(Duran Aksoy ve ark., 2017; Polat ve ark., 2018). Ruhsal gerilimler ve klinik problemler sağlık bakımının kalitesini 

etkileyerek öğrencilerin tıbbi hata yapmasına yol açabilmektedir (Bodur ve ark., 2012; Duran Aksoy ve ark., 2017).  

Ebeliğin profesyonelleşmesinde öğrencinin iyi eğitim alması ve mesleğine dair bilinç kazanması oldukça 

önemlidir. Sağlık hizmetinin sunumunun her aşamasında hasta güvenliğinin sağlanması, tıbbi hataların önlenmesi 

ve öğrenci güvenliğinin sağlanması sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır (Dilmen, 2016). Yapılan 

çalışmalar öğrenciler açısından klinik uygulamaların ebelik becerilerinin gelişimini desteklediğini, klinik deneyim 

artıkça kaygı ve stres düzeylerinin azaldığını ve özgüvenin arttığını ortaya koymaktadır  (Eker ve ark., 2014; 

Lendahls ve Oscarsson, 2017; Duran Aksoy ve ark., 2017; Aydın Kartal ve Yazıcı, 2017; Alparslan, 2017; Rangel 

ve ark., 2017).  

 

Hasta Güvenliği, Tıbbi Hata ve Öğrenci 

Hasta güvenliğini geliştiren ve hatalardan öğrenmeyi kolaylaştıran bilgi, beceri ve tutumlar eğitim ile kazanılabilir 

(Bodur ve ark., 2012; Reşitoğlu ve ark., 2018). Sağlıklı/hasta bireye sunulan sağlık bakım hizmeti sırasında 

herhangi bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, beklenmedik sonuçlar oluşturan ve hasta güvenliğini tehdit eden 

etkilere, ayrıca sağlıklı/hasta bireyin tedavi sürecinde yapılması gerektiği halde yapılmayan ya da yapılmaması 

gerektiği halde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan istenmeyen olaylara, tıbbi hata denilmektedir (Türkmen, 

2015; Aydemir, 2015). İntörn ebelik öğrencilerinde tıbbi hataya yol açan ilk 5 neden stres, yorgunluk, iş yükünün 

fazla olması, mesleki bilginin yetersiz olması ve tecrübesizliktir (Mankan ve ark., 2017). Ayrıca sağlık bakım 

sistemlerindeki hızlı değişmeler, iş seyrindeki hızlanma, teknoloji kullanımında artış, teknoloji karmaşıklığındaki 

artış hasta güvenliği sorununa yol açan faktörlere örnek olarak verilebilir (Yetkinoğlu, 2009). Öğrenci ebelerin 

hata yapma riski daha fazladır ve yöneticilerinin tepkisinden korkma, suçlanma, cezalandırılma korkusu gibi 

sebeplerle hatalarını gizleme eğilimindedirler. Tıbbi hatalar bireylerin dikkatsizliği ve yetersizliği yüzünden 

meydana geldiği gibi daha çok sistemdeki aksaklıklardan kaynaklandığından ebelik eğitiminde, hatalardan 

öğrenmeyi kolaylaştıran, suçlayıcı olmayan bir kültür oluşturmakla öğrencilerin hatalarını raporlaması 

kolaylaşacak ve yeni hataların oluşmasının önüne geçilebilecektir (Bodur ve ark., 2012; Reşitoğlu ve ark., 2018). 

Bir çalışmada ebe adaylarının tıbbi hata yapma oranı yüksek, hata bildirimi ise düşük olduğu bulunmuştur (Bodur 

ve ark., 2012). 

Öğrencilere hasta güvenliğinin önemini kavratmanın en iyi yolu klinik uygulama alanlarıdır. Öğrenci 

ebelerin klinik uygulamalar sırasında tanık oldukları hataların belirlenmesi, tıbbi hataların önlenmesi yönünde 

geliştirilecek tedbirlerin alınmasında önemli bir veri oluşturabilir (Cebeci ve ark., 2014). Hastanelerde en çok 

yapılan tıbbi hata türlerinin başında; ilaç hataları, hastane enfeksiyonları, yatak yaraları, tedavide gecikme veya 

tedavi yapmama, tanı koymada gerçekleşen hatalar ve ameliyat komplikasyonları gelmektedir (Alemdar ve ark., 
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2013; Cebeci ve ark., 2014; Mankan ve ark., 2017). Öğrenciler, hasta güvenliği denildiğinde; ilaç güvenliğinin 

sağlanması, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve hasta düşmelerinin önlenmesi şeklinde özellikle 3 konu 

üzerinde durmaktadırlar (Yıldız ve ark., 2013). Yapılan bir çalışmada eğitim süresince öğrencilerin %89.6’sı tıbbi 

hata yapmadığını, %25.7’si ise arkadaşlarının tıbbi hata yaptığını gördüğünü belirtmiştir (Mankan ve ark., 2017). 

Yapılan bir diğer çalışmada, araştırmaya katılan öğrencilerin %33.3’ünün klinik uygulamalar sırasında tıbbi hataya 

tanık oldukları belirlenmiştir. Öğrenciler tanık oldukları hataların %55.6’sının hemşireler, %22.2’sinin doktorlar 

ve %20.4’ünün ise öğrenciler tarafından yapıldığını ifade etmişlerdir (Cebeci ve ark., 2014). Uygulamalarda en 

sık tanık olunan tıbbi hatalar ilaç ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan hatalardır (Cebeci ve ark., 2014; Bodur ve 

ark., 2012; Çevik ve ark., 2015).  

Öğrenciler, ilaç uygulamasında “sekiz doğru” ilkesinden uzaklaşarak zaman zaman hasta güvenliğini 

tehlikeye atabilmektedirler (Bodur ve ark., 2012). Çevik ve arkadaşları (2015) çalışmalarında öğrencilerin; 

%9.5’inin doğru ilaç, %10.3’ünün doğru doz, %8.7’sinin doğru yol, %12’sinin doğru teknik, %9.5’inin doğru 

hasta ilkelerine uymadığını belirlemiştir. Ayık ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında ise en fazla yapılan ilaç 

hatalarının; oral ilaç uygulama esnasında hasta ilacı içinceye kadar yanında beklememe (%73.7), oral ilacı hastanın 

yanına bırakma (%71.9) ve başka birinin hazırladığı ilacı hastaya uygulama (%70.1) olduğu saptanmıştır.  

 

Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Tıbbi Hatalar 

Tıbbi hataların önlenmesi, sağlık bakım sistemi içinde bireyin güvenliğinin sağlanmasının temelini 

oluşturmaktadır (Türkmen, 2015; Aydemir, 2015). Öğrencilerin çoğu hastanede staj yaptıklarında tıbbi hataya 

tanık olmakta ya da kendileri tıbbi hata yapabilmektedirler (Yıldız, 2018). Bu tıbbi hataları açıklayacak olur isek; 

  

İlaç uygulama hataları: Hasta güvenliğini tehdit eden ilaç uygulama hataları en yaygın görülen önlenebilir tıbbi 

hatalardan biridir. İlaç uygulama hataları, ilaçların uygulanma aşamasında, uyulması gereken ilkelere (doğru ilacı, 

doğru dozda, doğru hastaya, doğru zamanda, doğru yoldan vermek, istenen etkiyi değerlendirip desteklemek, 

istenmeyen etkilere karşı önlemler almak, kayıt tutmak ve hastaya eğitim vermek) bağlı kalınmaması sonucunda 

gerçekleşen yanlış uygulamalar olarak tanımlanabilir. İlaç uygulama hataları, bireyde ilaçtan beklenen tedavi edici 

etkinin görülmemesi, ağrı hissi, hastanede kalış süresinin uzaması, bireyde organ yetmezliği gelişmesi gibi 

istenmedik durumlar ile birlikte ortaya çıkabileceği gibi can kayıplarıyla da sonuçlanabilmektedir (Tunçel, 2013). 

İlaç uygulamalarına yönelik hataları en aza indirmek amacıyla uygulamalar sırasında doğru ilkelerine uymak, 

uygulanan ilaçları mutlaka kaydetmek, alerjiye neden olan reçeteli veya reçetesiz ilaçları sorgulamak, yüksek riskli 

ilaçların doğru etiketlenip depolanabileceği uygun bir sistem geliştirmek ve riskli ilaçları ayrı muhafaza etmek gibi 

önlemlerin alınması son derece önemlidir (Türkmen, 2015; Aydemir, 2015). 

 

Hastane enfeksiyonları: Hastane enfeksiyonları, sağlıklı/hasta bireyde sağlık bakım hizmeti alırken gelişen ve 

bireyin sağlık kuruluşuna başvurduğu sırada var olmayan, sağlık bakım kurumuna yatış tarihinden itibaren 48-72 

saat sonra ya da taburcu olduktan 10 gün sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır. Hastane enfeksiyonları, 

enfeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan tıbbi hatalardan biri olmasına rağmen, 

sağlık bakım hizmetinden kaynaklanan önemli bir ölüm nedenidir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, 

sağlıklı/hasta bireye bakım verilmesini zorlaştırmakta, tıbbi tedavi süresini uzatmakta ve hatta bireyin yaşamını 

kaybetmesine neden olmaktadır. Ayrıca, bu enfeksiyonlar tedavide kullanılan ilaçlara (antibiyotiklere) karşı direnç 

oluşmasına yol açmakta, bireyin tedavi masraflarını artırmakta ve sağlık bakım kurumunda kalış süresini uzatarak 

hasta güvenliğini tehdit etmektedir (Türkmen, 2015). 

 

Cerrahi işlem hataları: Sağlık bakım sistemi içinde önlenebilir tıbbi hatalar arasında cerrahi işlem hatalarına 

sıklıkla rastlanmaktadır. Cerrahi işlem hataları yanlış taraf, yanlış ameliyat, yanlış hasta, yanlış nakil, yanlış organ, 

cerrahi alanda yabancı cisim unutulması şeklinde görülmektedir. Cerrahi işlem hataları sonucunda fiziksel veya 

psikolojik yaralanmalar ile birlikte ölüm gelişebilmektedir (Aydemir, 2015). 
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Düşmeler: Sağlık bakım sisteminde yürütülen uygulamaların hedefi, sağlıklı/hasta bireyin yaşam kalitesinin 

korunması, geliştirilmesi ve bireylere güvenli bir bakım ortamın sağlanmasıdır. Sağlık bakım kurumlarında 

meydana gelen düşme olayları hasta güvenliği için ciddi bir tehlike oluşturmakla birlikte, bireyin ikincil 

yaralanmalardan korunması ve güvenli bir bakım ortamının sağlanması, ebelerin yasal ve etik sorumluluklarından 

biridir. Bu nedenle düşme sonucu bireyde meydana gelebilecek yaralanmalar, ebelerin bakım kalitesinin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Türkmen, 2015; Aydemir, 2015). 

 

Kimlik doğrulama hataları: Kimlik doğrulama hataları, sağlık bakım sisteminde teşhis ve tedavinin bütün 

aşamalarında görülebilecek ve bireyde istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabilecek bir durumdur. 

Sağlıklı/hasta birey sağlık bakım kurumunda tedavi gördüğü süre içinde yapılan işlemler karşısında stres, 

şaşkınlık, geçici algı bozuklukları, bilinç bulanıkları yaşayabilmekte, yapılan işlemlere bağlı olarak sedatize 

olabilmekte ya da duyu problemleri nedeniyle kimliği konusunda net bilgiler verememektedir. Ayrıca bireyin 

kurumda tedavi gördüğü süre içerisinde yatak ve odasının değiştirilmesi nedeniyle de kimlik doğrulaması ile ilgili 

problemler yaşanabilmektedir. Kimlik doğrulama hatalarını önlemek amacıyla özellikle ilaç, kan ya da kan 

ürünleri verilirken, klinikte test için kan ya da numune alınırken, bireylerin kimlik tespitinin en az iki sağlık çalışanı 

tarafından yapılması, bireylerin kimlik bilgilerinin netlik kazanmadığı durumlarda, bireyin güvenliğini riske 

sokabilecek hiçbir uygulamanın yapılmaması önemlidir. Sağlıklı/hasta birey için sağlık bakım sisteminde 

kimliklendirme bileklik, kol bandı, yaka kartı gibi kolay görünür materyallerin kullanılmasıyla sağlanmakta ve 

bireyle sözel iletişim kurulabiliyorsa kimliğinin kendisi veya varsa yakını tarafından doğrulanması istenmektedir 

(Yöntem, 2016). 

 

Basınç ülserleri: Basınç ülseri, özellikle yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan ve uzun süre 

hareketsiz yatarak tedavi uygulanması gereken bireylerde görülen, cilt bütünlüğünün bozulmasını takiben oluşan 

yaralanmalardır. Basınç ülserleri sağlıklı/hasta birey için hayatı tehdit eden ciddi bir problemdir. Basınç ülserleri 

genellikle kemik çıkıntılar üzerinde (topuk, dirsek, kalça vb.) oluşmaktadır (Türkmen, 2015). 

 

Tanı hataları: Sağlıklı/hasta bireye yanlış tanı konulması, yanlış tedavi ile birlikte bireye gereksiz tetkiklerin 

yapılmasına neden olmakta, bu durum tanı ve tedavi maliyetini artırmaktadır. Tanı hataları “yanlış, eksik veya 

gecikmiş tanı” olarak da tanımlanabilmektedir. Yanlış tanı hasta güvenliği yönünden değerlendirildiğinde, tanının 

geç konulması ve sonuçların yanlış yorumlanması anlamı taşıyan ve hastalığın ilerlemesine, fiziksel ve psikolojik 

sorunlar yaşanmasına, hatta sağlıklı/hasta bireyin kaybedilmesine neden olan bir durumdur (Türkmen, 2015; 

Aydemir, 2015). 

 

Etkin ve doğru iletişimin sağlanamaması: Sağlık bakım sisteminde hasta güvenlik uygulamalarının başarısı, 

sağlık bakım profesyonelleri arasındaki iletişime bağlıdır. Ayrıca sağlık çalışanları arasında etkili iletişimin 

sağlanabilmesi için vardiya değişimlerinde, hastaların birimler arası transferinde, bireyin bakımı ile ilgili bilgiler 

diğer sağlık bakım profesyonelleriyle sözel olarak paylaşılmalıdır (Aydemir, 2015). 

 

Güvenli kan transfüzyonu: Kan transfüzyonuna aşırı kan kayıplarının neden olduğu kazalar, savaşlar ve afetler, 

çeşitli suç girişimleri, cerrahi müdahaleler, hemofili, lösemi, aplastik anemi gibi kronik hastalıklarda ve gebelik 

gibi ciddi klinik durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Kan transfüzyonu öncesi bireye verilecek kanın uygunluk 

kontrolü kan bankaları tarafından yapılmaktadır. Kan ya da kan ürünü istemi yapılan bireyden kan örneği alınmalı 

ve cross match işleminin yapılabilmesi için kan bankasına gönderilmelidir. Analizleri yapılan kan örneğine uygun 

kan veya kan ürünü, “Kan ve Kan Ürünleri Cross Match Formu” ile uygulama yapılacak bireyin kimlik bilgileri 

en az iki sağlık çalışanı tarafından kontrol edilmeli ve “Kan Transfüzyonu Hasta Bilgilendirilmiş İzin Formu” 

sağlıklı/hasta birey veya yakınlarına imzalatılmalıdır (Türkmen, 2015). 
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Hasta Güvenliği İhlalleri, Tıbbi Hataların Sonuçları 

Yapılan tıbbi hatalar bireylerde bazen geri dönüşü olmayan sekellere neden olabilmektedir. Tıbbi hatalar tedavinin 

uzamasına, dolayısıyla hastanede yatış süresinin uzamasına, maliyetlerin artmasına, yeni sakatlık ve 

komplikasyonların oluşmasına, hasta ve hasta yakınlarının sağlık sistemine olan güvenin bozulmasına, uzayan 

tedavi süreci hasta ve hasta yakınlarının işten kalma veya atılmasına, hukuksal sorunlara, mortalite ve morbiditeye 

ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının bozulmasına yol açmaktadır. Bu yüzden hasta güvenliğini 

iyileştirme çalışmaları giderek artmaktadır (Avcı ve Aktan, 2015). 

Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü ve Ebelik 

Günümüzde bireylerin güvenli bir sağlık bakım hizmeti alabilmesi için sağlık bakım kurumlarında iyi 

yapılandırılmış bir hasta güvenlik kültürünün oluşturulması son derece önemlidir. Bu nedenle, hasta güvenlik 

kültürü oluşturulması sağlık çalışanları arasında ortak bir değer olarak görülmeli ve sağlık bakım kurumunun 

öncelikli konusu olarak ele alınmalıdır (Aydemir, 2015). Hasta güvenliği konusunu sağlık mesleği mensuplarının 

eğitim programlarına etkin bir şekilde entegre etmek, bu önceliğin ilerletilmesi için şarttır (Doyle ve ark., 2015). 

Yapılan çalışmalar sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerin eğitim programlarında hasta güvenliği konusunu 

yarıdan fazlasının almalarına rağmen bu oranın istendik düzeyde olmadığını göstermektedir (Karaca ve Aslan, 

2014; Lee ve ark., 2016). Tıbbi hataların önlenebilmesi açısından hasta güvenliği konusunu öğrencilerin 

tamamının alması önemlidir.  

Ebeler bireyin, ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla 

yürütülen hizmetlerde karşılaştıkları sorunları kolayca tanımlayıp, çözümleyebildikleri için hasta güvenliğinin 

sağlanmasında kilit role sahiptirler (Bodur ve ark., 2012; Tunçer, 2016). Hasta güvenliği uygulamalarında bir lider 

olarak yer alan ebeler güvenli olmayan hasta uygulamalarını sorgulayarak bu durumu önlemeye yönelik 

girişimlerde bulunabilirler (Aydemir, 2015). Bu girişimler; 

• Hastaların ve ailelerinin olası riskler konusunda bilgilendirilmesi, 

• İstenmeyen olayların derhal ilgili makamlara rapor edilmesi 

• Bakım hizmeti güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesinde aktif rol alınması, 

• Hastalar ve diğer sağlık bakım profesyonelleri ile iletişimin güçlendirilmesi, 

• Hasta güvenliğini arttırıcı önlemlerin desteklenmesi, 

• Enfeksiyonla mücadele programlarının teşvik edilmesi, 

• Hataları en aza indirecek tedavi politikaları ve protokollerinin standart hale getirilmesi, 

• Yeterli istihdam düzeyinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam ettirilmesidir (Aydemir, 2015). 

 

Sağlık bakım kurumlarında hasta güvenlik kültürünün etkin ve güçlü olabilmesi için;  

-Etkili bir raporlama ve kayıt sisteminin kurulması 

-Sağlıklı/Hasta birey ve yakınlarının sisteme dahil edilmesi 

-Hastaya yönelik risklerin belirlenmesi 

-Sisteme bağlı hataların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması 

-Bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha etkin faydalanmak 

-Tıbbi araç-gereç ve cihazların bakımının düzenli olarak yapılması 

- Protokollerin ve rehberlerin geliştirilmesi  

-İnsan kaynaklarının yönetimi gerekmektedir (Güven, 2014; Aydemir, 2015). 
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 SONUÇ 

Öğrencilerde hasta güvenliği kültürünü artırarak tıbbi hata durumunu en aza indirgemek için eğitim müfredatı 

içerisindeki eksiklikler giderilmeli ve uygulamada yeterli destek sağlanmalıdır.  
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KIRSAL ALANDA EBELİK HİZMETLERİ: KALİTE VE ENGELLER 

Özlem DURAN AKSOY 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

Ebelik, dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. Toplumsal ihtiyaçlarından doğan ebelik mesleği içerik olarak 

kısmen farklılaşan tanımlarla anılmakta, ana çocuk sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme hedefleri ile sağlıklı 

nesiller ve sağlıklı toplum idealine ulaşmada ebelerin kilit rolü bulunmaktadır (Altay, 2017; ICM, 2017; WHO, 

2019). Dünya Sağlık Örgütü ebelerin aktif olarak çalıştıkları ülkelerde anne ve bebek ölümlerinin, sezaryenle 

doğum oranlarının azaldığını, doğum aralıklarının uzadığını bildirmektedir. Öncelikli hizmet alanı kadın ve çocuk 

olan ebelik uygulamalarının, halk sağlığına doğrudan etkisi bulunmaktadır (Altay, 2017). Bu açıdan kırsal alanda 

sunulan ebelik hizmetlerinin kalitesi ve hizmet sunumunda karşılaşılan engeller önem kazanmaktadır. 

 

ÜLKEMİZDE KIRSAL ALANDA EBELİK HİZMETLERİ 

Geçmiş dönemlerde “ebe nine” veya “ebe anne” olarak isimlendirilen, köy ve kasabalarda tecrübesine ve el 

maharetine güvenilen yaşlı, tatlı dilli, görgülü, sevimli, sıcakkanlı kimseler olan halk ebeleri tarafından kırsal 

alanda ebelik hizmetlerini yürütülmüştür. Halk ebelerinin görevleri doğum için gerekli hazırlıkların yapılması, 

doğum yapan kadının psikolojik yönden rahatlatılması, doğumun yaptırılması, lohusa ve yenidoğan bakımı, 

gebeliğin sonlandırılması, infertilil kadınlara tavsiyelerde bulunulması ve bazı bitkisel karışımların hazırlanması 

şeklinde aktarılmıştır (Yeşil & Yeşil, 2018). 

Zamanla ebelikte bilgi, görgü ve deneyim aktarımı kursiyerlik aşamasına taşınmış ancak bu kurslarda eğitim gören 

ebelerin çoğunlukla kentsel alanlarda hizmet vermeleri nedeniyle kırsal alanda ebelik hizmetleri halk ebeleriyle 

yürütülmeye devam etmiştir (Altay, 2017; Beydilli, 2007; Kaya & Yurdakul, 2007; Sogukpinar ve ark., 2007). 

Sağlık Bakanlığı bu konuyu 1925 yılında çözümlenmesi zorunlu sağlık sorunlarını başlığı altında koruyucu sağlık 

hizmetlerine ağırlık vermek, sağlık örgütünü köylere kadar götürmek ve ebe yetiştirmek olarak değerlendirmiştir. 

Bu dönemde doğum sırasında meydana gelen anne ve bebek ölümlerinin diplomasız ebelerin hatasından mı yoksa 

başka nedenlerle mi meydana geldiğine dair istatistiki bir veri olmasa da diplomalı ebe sayısının artırılmasının 

çözüm olacağı düşünülmüştür (Altay, 2017; Öztürk, 2011). Böylelikle 1928 yılında yürürlüğe giren Tababet ve 

Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’la diplomasız ebelerin doğuma yardım etmelerini yasaklamış ve 

suç saymıştır (Resmi Gazete, 1928). İki yıl sonrasında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda ise belediyelerin 

doğum yardımı için ebe istihdamı yapması gerekli kılınmış, ebeler salgın hastalıkların bildiriminde 

görevlendirilmiş, hükümet, belediye tabipleri ve ebeler fakir kadınların doğurmasına yardımda zorunlu tutulmuştur 

(Resmi Gazete, 1930). Bu soruna çözüm getirebilmek amacıyla 1936 yılında yasal bir düzenleme gerçekleştirilerek 

Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiş ve köy sağlık teşkilatına köy ebeleri eklenmiştir. Diplomalı ebe 

sayısını artırmak ve köylerin ebe ihtiyacını karşılayabilmek için aynı yıllarda Balıkesir’de ve Konya’da doğum 

evlerine köy ebelerini yetiştirecek yapıların ilave edilmesi kararlaştırılmış, 1937 yılından itibaren değişik 

kentlerde, eğitim süresi farklı Sağlık Okulları açılmıştır (Başer, 1997; Beydilli, 2007; Kaya & Yurdakul, 2007; 

Sogukpinar ve ark., 2007). 1937 yılında hazırlanan Köy Ebelerinin Vazifeleri ve Sureti İstihdamları Hakkında 
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Talimatname ile köy ebelerinin kendi köylerinde veya nüfusu 4.000’den fazla olmayan civar köylerde dört yıl 

mecburi hizmet zorunluluğu, gebe kadınları altı aylıktan itibaren en az ayda bir kez ziyaret etme, doğum yapılacak 

yeri hazırlama, doğumu yaptırma, lohusalık döneminde takibe devam etme, doğumları kaydetme ve doğum 

sırasında anne ve bebekte gelişen sorunlarda hükümet tabibine bildirme görevleri olmuştur (Altay, 2017). Köy 

ebelerinin teşkilat yapısına eklenmesiyle ilgili düzenlemeler 1943 yılında çıkarılan kanunla yeniden düzenlenmiş 

köy ebelerinin görevleri; Bakanlığın tespit ettiği esaslar dahilinde memur oldukları köy ve köy gruplarında doğum 

yardımı yapmak, gebelerin sağlık durumunu takip etmek, çocuk bakım işleriyle uğraşmak ve diğer sağlık işlerini 

görmek olarak tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 1943). 1943 yılında kırsal alana ebelik hizmeti götürmek üzere Milli 

Eğitim Bakanlığı Köy Enstitüleri’nde ebelik dalı oluşturulmuş, 1954 yılında Köy Enstitüleri kapanınca bu eğitim 

son bulmuştur (Başer, 1997; Kaya & Yurdakul, 2007; Sogukpinar ve ark., 2007).  

1961 yılında kabul edilen 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile hükümet 

tabipliği yerine nüfus temel alınarak sağlık ocaklarının kurulması planlanmıştır. Sosyalleştirmenin ilkelerine 

uygun olarak hazırlanan örgütlenme modelinde 5-10 bin kişiye birinci basamak hizmeti verecek olan sağlık 

ocakları ve sağlık ocağına uzak olan yerlerde 2000-2500 kişiye hizmet veren sağlık evleri kurulmuştur (Resmi 

Gazete, 1961). Ebeler bu kurumlarda sunulan hizmetlerin yanı sıra birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli 

bir kısmını ev ve köy ziyaretleri gerçekleştirerek yerine getirmişler, ebe lojmanları sağlık evi ile aynı binada 

olduğundan kendilerine 24 saat ulaşılabilmiştir. Bu bakımdan gerek sağlık ocağı ve sağlık evi hizmet modeli 

gerekse ebelik hizmetlerinin özellikleri nedeni ile ebeler toplumla yakın ilişki içerisinde olmuş, toplum kalkınması 

ve sosyal yardım işlerinde de önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir (Yücel, 2016; Yücel, 2018). Sağlık 

ocağı ve sağlık evlerinin sayısının artması ebe ihtiyacını artırmış ve bu gereksinimi karşılamak için yeni köy ebe 

okulları açılmış ancak istenilen düzeyde sağlık personeli yetiştirilememiş, birinci basamak sağlık hizmeti 

özelliklerine göre eğitilmeleri ve istihdam edilmelerinde sorunlar yaşanmıştır. 1961 yılında, değişik isim, süre ve 

programlarla yürütülen Sağlık Okulları yeni bir programla yapılandırılmış Sağlık Koleji adı altında eğitim ve 

öğretimini sürdürmüştür (Başer, 1997; Beydilli, 2007; Kaya & Yurdakul 2007). 

1970’li yıllarda, dünyadaki politik değişimler nedeniyle sağlık hizmetlerinde özelleştirme dönemi diyebileceğimiz 

döneme geçilmiş, hizmetlerin finansmanı ve örgütlenmesine çeşitli modeller önerilmiş, sürekli bir reform arayışı 

içinde olunmuştur (Fişek, 1991; Şişman, 2010). 1978 yılında Sağlık Koleji’ne son verilmiş Sağlık Meslek 

Liseleri’ne dönüştürülmüş, 1985-1986 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde 2 yıllık ebelik 

ön lisans programları açılmış, 1996 yılından itibaren ebelikte lisans, 2000 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında 

doktora eğitimi başlamıştır (Başer, 1997; Kaya & Yurdakul, 2007; Koçak, Can, Yücel, Akyüz, & Turfan, 2017; 

Sogukpinar ve ark., 2007). Sağlıkta dönüşüm ile sağlık sistemi yeniden yapılandırılarak birinci basamak sağlık 

hizmet sunumunda 2004 yılında Aile Hekimliği sistemine, 2010 yılında ise Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 

ile ülke genelinde uygulamaya geçilmiştir. Modelde sağlık ocakları aile hekimliği birimlerine dönüştürülmüş, bir 

aile hekimi ile birlikte bir aile sağlığı elemanının (ebe, hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni) çalışması 

şeklinde sistem yapılandırılmıştır. Sağlık evlerinde çalışmakta olan ebelerin ise hizmet yönünden o bölgenin 

bağlandığı aile hekimine/hekimlerine, idari yönden toplum sağlığı merkezine bağlı olarak çalışması istenmiştir 

(Resmi Gazete, 2010). Sistemde sağlık evleri aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu yerleşim yerleri dışındaki 

bölgelerde çok yönlü hizmet veren, uygun köylerde ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için oluşturulan yapılanmalar 
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olarak değerlendirilmiş (Resmi Gazete, 2015), toplam nüfusu 500’ün üzerinde olan belde, köy ve mezralarda sağlık 

evleri açılabileceği belirtilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017).  Sağlık evinde çalışan ebe ve hemşirelerin 

görevleri; sorumluluk alanında bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aile hekimine bağlı olarak yürütmek, 

gezici sağlık hizmeti çalışmalarını desteklemek, sağlıkla ilgili kayıtları tutmak, sağlık ölçütlerini değerlendirerek 

sorunları ve öncelikleri saptamak, bölgesindeki riskli gebeleri tespit etmek ve misafir anne uygulaması kapsamına 

alınması için faaliyetlerde bulunmak, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri tespit ederek kayıtlı olduğu 

aile hekimine ve koordinasyon merkezine bildirmek, evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde görev almak ve 

diğer tanımlanan işlerle birlikte halk eğitimleri yapmak olarak sıralanmıştır (Resmi Gazete, 2015). 

 

KIRSAL ALANDA EBELİK HİZMETLERİ SUNUMUNDA KALİTE VE ENGELLER 

Ülkemizde sağlık evlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin sunduğu hizmetler özellikle kırsal alanda yaşayan ve aile 

sağlığı merkezine uzak konumda bulunan yerlerde toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle yıllar 

içerisinde sağlık sisteminde yaşanan değişimlerle birlikte bu değişimlerin kırsal alanda hizmet sunumuna etkisi ve 

hizmet sunumunda karşılaşılan engellerin yurt içi ve yurt dışındaki araştırma sonuçlarıyla ele alınması önceliklidir.   

Ülkemizde yapılan çalışmalarda sağlık evi ebesinden beklenen rol ve sorumluluklarda sosyalleştirme 

uygulamasına göre farklılıklar görüldüğü ve ebelerin memnuniyet düzeylerinde azalma olduğu, sağlık evinde 

çalışanların yarıdan fazlasının görev ve sorumlulukları hakkında hizmet içi eğitim aldığı, yarısının lisans-

lisansüstü eğitime sahip ve sağlık evinde çalışma süresinin bir yıldan az olduğu, yarıdan azının ev ziyareti, okul 

sağlığını geliştirici eğimler, gezici sağlık hizmetleri kapsamında poliklinik, jinekolojik kanserlerden korunma 

eğitimi, doğuma hazırlık eğitimi ve evlilik öncesi danışmanlık eğitimi gerçekleştirmiş olduğu belirlenmiştir 

(Akbaba, Öztaş, Kurt, & Sanaç, 2018; Çiçeklioğlu ve ark., 2013; Duran Aksoy ve ark., 2017). Bu sonuçlar ebelerin 

bazı bağımsız rollerini daha düşük düzeyde gerçekleştirdiklerini göstermekle birlikte, sonuçları etkileyen 

faktörlerin deneyim eksikliği, sağlık insan gücü istihdamında yaşanan sorunlar ve ebelerin sistemde rollerinin 

görünür kılınmamasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin sunulmasını etkileyen ve kaliteyi azaltan engeller arasında yetersiz sayıda sağlık 

çalışanı istihdamı, olumsuz çalışma koşulları ve ulaşımla ilgili sorunlar yer almaktadır (Filby, McConville, & 

Portela, 2016). Araştırmalarda sağlık evindeki yetersizlikler malzeme, güvenlik, nüfusa ulaşma ve sevk, çalışma 

ortamının fiziksel özellikleri olarak belirtilmiş, yeterli çalışma ortamı ve uygun konutun sağlanmasının sağlık 

evinde çalışmak için motive edici olabileceği ifade edilmiştir (Ageyi-Baffour, Rominski, Nakua, Gyakobo, & Lori, 

2013; Akbaba ve ark., 2018; Belaid, Dagenais, Moha, & Ridde, 2017; Crowther, 2016; Duran Aksoy ve ark., 2017; 

Rehman et al., 2015). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kırsal alanda sunulan ebelik hizmetlerinin yapısında zaman içerisinde değişimler yaşanmış, bu durum sağlık 

çalışanlarının özellikleri, kırsal alanda çalışmanın zorlukları,  hizmet sunulan alanların özellikleri ve hizmet 

sunumunda karşılaşılan engeller ile birleşerek hizmet kalitesini etkilemiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda kırsal 

alanda çalışan sağlık çalışanlarının görev tanımlarının ebeliğe özgü işlevleri ön plana çıkaran rol ve sorumluluklar 

çerçevesinde düzenlenmesi, ebelik hizmetlerinin sistemde görünür kılınması, ihtiyaç duydukları konularda hizmet 
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içi eğitimler verilmesi, ev ziyaretinin önemi konusunda farkındalıklarının sağlanması, daha az gerçekleştirdikleri 

sağlık hizmetlerine yönelik olarak teşvik edilmeleri ve sağlık evi imkanlarının iyileştirilmesi önerilmektedir. 
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KÜLTÜREL TEVAZU (CULTURAL HUMILITY) 

Mine BEKAR 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Çok kültürlü ülkemizde ve dünyada biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir varlık olan insanla çalışan 

sağlık profesyonelleri hareketli ve değişen koşullarda transkültürel krizlerle yüz yüze kalabilir, savaşlar, politik 

baskılar altında kalan insanlar ve dünyanın her tarafından gelen göçmenler gibi durumlar artarak sürebilir. Bu 

durumlar yaşanmasa da ülkenin bölgeleri, illerinde de kültürel farklılıkların olduğu akılda tutulmalı ve dikkate 

alınmalıdır. 

Sağlık profesyonelleri aynı kültürden veya farklı kültürlerden bireylerle/hastalarla ve aileleri ile sürekli etkileşim 

halindedir. Bu etkileşim tüm ortamlarda, özel ve mesleki yaşamda devam eder. Bu durum, açık fikirliliği, kültürel 

hazırlığı, sağlık yaklaşımında birey, aile ve toplumların kültürünü dikkate almayı gerektirir.  

Sağlık profesyonellerinin insanlara kültürel yönden günün koşullarına uygun, kabul edilebilir yardım hazırlığına 

gereksinimi vardır. Sağlık yaklaşımı bireysel, saygılı, çok yönlü  ve hümanistik ilişkiler içinde planlanmalı ve 

sürdürülmelidir.  

Kültür; belirli bir toplum tarafından üretilmiş olan gelenek, görenek, dil, din, sanat ve farklı sosyal ürünlerin 

tümüdür. Toplumun duygu, düşünce birliğini sağlayan, düşünmeye ve karar vermeye rehberlik eden değerlerin 

tümüdür. Belirli bir toplumun birikimli uygarlığıdır, toplumun davranışları, yaşam şekli ve uygulamalarıdır. 

Kültür, bir grup insan tarafından öğrenilen, paylaşılan, nesilden nesile aktarılan değerler, inançlar, tutumlar, 

davranışlar, örf ve adetlerdir. Her insan bir kültüre sahiptir. Kültür sağlığın dinamik bir etkenidir.   

Gelenekler, inançlar ve değerler tüm kültürlerin sağlam yapılarıdır. Bir sağlık profesyonelinin mesleği gereği 

karşılaştığı kültürler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 

Bir birey/hasta bileğine mavi boncuklardan oluşan bir bilezik takmışsa, bir hasta, konuşurken doğrudan doğruya 

konuştuğu kişinin gözlerine bakmıyorsa, bir kadın, sırf kadın olduğu için bir “olur” formunu imzalamıyorsa, bir 

erkek hasta cerrahi operasyondan önce vücudundaki tüyleri tıraş etmemekte direniyorsa, bir kadın yeni doğan bir 

bebeğini höllük adı verilen toprağa sarıyorsa, bir kadın doğumdan sonra banyo yapmayı reddediyorsa, bir kadın 

mahremiyet duygusu nedeni ile jinekolojik muayene yaptırmıyorsa, bir kadın şiddete maruz kalmasının kendisi ile 

ilgili olduğunu düşünüyorsa, bir kadın inancı gereği gebeliği sırasında oruç tutmak istiyorsa, aksi durumda 

bebeğine kötü bir şey olacağına inanıyorsa, bir aile terminal dönemdeki hastasına dua vb. dini uygulamalarını 

yapmak istiyorsa, bir kadın inancı gereği aile planlaması yöntemi kullanmayı reddediyorsa, bir anne doğum 

sırasında üzerinde dua bulunan ipin belinde bağlı kalmasını istiyorsa, erken tanılanması gereken bir kadın 

jinekolojik muayeneyi erkek doktorun yapacağını öğrendiği zaman muayene olmayı reddediyorsa, bir anne 

bebeğini doğumdan sonra emzirmek için üç ezan süresinin geçmesini bekliyorsa, bir birey hastalığın hatalarından 

dolayı Allah tarafından bir ceza olarak gönderildiğine inanıyorsa, çok sayıda kız çocuğa sahip olan bir kadın erkek 

çocuk sahibi olmak için aile planlama yöntemi kullanmayı reddediyorsa  vb.  durumlar  kültürün derin köklerini 

göstermektedir. 
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Bir sağlık profesyoneli, belli bir kültürdeki bireye/hastaya bakım verirken aynı kültürden olan herkes gibi 

aynı davranacağını düşünüyorsa stereotyp (kalıpyargı) davranışa sahiptir. Kendi kültürünü temel olarak diğer 

kültürleri kendi kültürü açısından değerlendiriyorsa ethnocentrism davranışa sahiptir.   

Bireyin/hastanın farklılıklarını önemsemiyorsa, bunlar yokmuş gibi tedaviye devam ediyorsa kültürel körlük 

davranışı ortaya çıkar, kültürel körlük kültürel farklılığın ifade edilmesine önem vermemenin belirtisidir. 

Kültürel empoze kültürel ethnocentrism ile yakından ilişkilidir. Bu davranışlar sağlık profesyonelinin 

bireyi/hastasını bireysel olarak tanımasına, farklılıklarını görmesine engel olur.  

Kültürü o kültürün  yapısı içinde,  değer yargılarını kullanmadan  tanıması ve anlaması ise kültürel relativism 

dir.  Kültürel relativism perspektivinden bireye yaklaşan sağlık profesyoneli kültürün özelliklerine, inanç çeşitliliği 

ve değişik çevrelerde, değişik sosyal ihtiyaçlar sonucu oluşan uygulamalara açıktır.  

Güç ayrılıklarının, güç dengesizliklerinin ve farklılıklarının var olduğu çok kültürlü dünyada Kültürel Tevazu 

(Cultural Humility) kavramı; bireylerle etkileşime girerken açıklık, açık olma, kendinin farkında olma/öz 

farkındalığa sahip olma, egosuzluk/ egosuz olma, farklı kültürden bireylerle isteyerek etkileşime girdikten sonra 

kendini yansıtma ve öz eleştiri yapmayı içeren bir açıklık, öz-farkındalık kavramıdır. Kültürel Tevazu kavramı, 

profesyonellerin diğer kültürler hakkında bilgi edinmelerini ve kültürel farklılıklara duyarlı olmalarını sağlayan 

yaşam boyu süren bir süreçtir. Dünyamızın artan çeşitliliği ve farklı kültürlerin birbirine karışması nedeniyle, 

profesyonel dünyadaki kültürel yeterliliğin önemi daha belirgin hale gelmiştir.  

Kültürel tevazu kavramı, hem kültürel bakım hem de kültürel yeterlilik ile ilgilidir, fakat bazı önemli farklılıklar 

bulunmaktadır.    

Kültürel bakım teorisi; kültürel faktörlerin insanların sağlığı ve hastalıkları görüş ve deneyimlerini, sağlık bakım 

ve tedaviyle ilgili seçimlerini nasıl etkilediğini açıklar. 

Bu çerçeve, din, ekonomik, eğitimsel faktörler, kültürel değerler, inançlar, gelenekler ve yaşam biçimleri dahil 

olmak üzere sağlık bakımı verirken birçok farklı kültürel faktörün göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir.  

Sağlık profesyoneli bakım verirken, kişilerin kültürlerini bakıma entegre etmek ve karşılıklı ortak hedefler 

geliştirmek ve bakımlarında en iyi yaklaşımı geliştirmek için birey/hasta ve ailelerle işbirliği yapmalıdır. Bu teori 

herhangi bir birey, hasta, aile, grup, topluluk, azınlık grubu veya kurum için bir bakım modeli olarak kullanılabilir. 

Kültürel yeterlilik kavramı, hemşirelik, ebelik ve sağlık alanında geniş çapta kabul görürken, kültürel yeterlilik 

terimi ulaşılabilecek ve uzmanlaşılabilecek bir dizi bilgi ve beceri anlamına gelmektedir.   

Kültürel yeterlilik kavramı,  kültürel farkındalık, kültürel bilgi, kültürel beceri,  kültürel karşılaşmalar ve kültürel 

istek kavramlarını içerir. Sağlık profesyonelinin kültürel duyarlı bir bakım sağlama isteği ve motivasyonu, kültürel 

yeterliliğinin temel anahtarıdır. 

Bununla birlikte, aynı kültürden yada farklı geçmişlere sahip birey/hastalar ve ailelerle etkili bir işbirliği yapmak, 

etkili bir şekilde ortaklık kurmak, bilgiden, klinik beceriden daha fazlasını gerektirir. Bu aynı zamanda açıklık, 

açık olma, dinleme, öğrenme, işbirliği yapma ve müzakere etmeye istekli olmayı ve açık fikirli olmayı da 

gerektirir. Bu tutum, kültürel tevazu uygulandığında  görülen farktır.  

Sağlık profesyonelleri kültürel olarak yetkin olsalar da, bilgi ve becerilerini sergilerken gösterdikleri tutumları, 

varsayımlara ve basmakalıp inançlara dayandırmamalıdır 
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İletişimleri sırasında, bireye, aileye uzman olmaları nedeniyle onlardan üstün oldukları mesajını vermemelidir. Bu 

tutum, sağlık profesyonelinin birey/hasta ve ailesiyle etkili bir iletişim kuramamasına neden olur. Kültürel tevazu 

bakıma entegre edilmelidir.  

Kültürel tevazu; merak, araştırma, kendini yansıtma, eleştirel düşünme ve yaşam boyu öğrenme sürecidir. 

Kültürel tevazu kavramı, açık bir zihin ve kalp, açık fikir ve istek korunduğu  sürece, her bireyle yaşanılan her 

karşılaşmada şekillenmeye devam eden bir süreçtir. Kültürel Tevazu, en iyi kalitede birey/hasta bakımını sağlamak 

için tüm sağlık profesyonelleri için gereklidir. Kültürel tevazu, sağlık profesyonellerinin, hastalarının kendi 

inançları, değerleri ve sağlık hedefleri arasındaki farkları ve benzerlikleri incelemelerine olanak sağlayan, yaşam 

boyu süren bir kendini yansıtma ve özeleştirme sürecidir. 

Kültürel tevazu, kendi kültürel önyargılarına karşı çıkmayı, tüm kültürlerle ilgili her şeyin bilinemeyeceğini fark 

etmeyi, tüm kültürler hakkında öğrenmeye yaşam boyu bir amaç ve süreç olarak yaklaşmayı ve tüm kültürlerin 

bireylerine/hastalarına karşı mütevazı ve saygılı olmayı sağlayan bir tutumdur. Kültürel tevazu, bir bireyin veya 

hastanın kişisel, kültürel deneyimlerini öğrenmek için aktif bir katılımı teşvik eder. Öz-eleştiri, yaşam boyu devam 

eden bir süreçtir. Kültürel alçak gönüllülük, mütevazı kalmayı ve birinin diğer kültürler hakkındaki eksik bilgisinin 

farkında olmasını önerir.  Kendini değerlendirme ve  kültürler hakkında öğrenme yaşam boyu devam eden bir 

süreçtir; her birey karmaşık bir kültürel kimliğe sahip çok boyutludur.  Kültürel tevazu ayrıca kendi kültürel 

önyargılarını eleştirmeyi gerektirir. Kültürel tevazu varsayımlara, yargılara ve önyargılara karşı çıkmayı 

önerir,  diğer kültürlerin bireyleriyle etkileşime girdiğinde öğrenen olmayı teşvik eder. 

Sağlık profesyoneli olarak yükümlülüğümüz ve sorumluluklarımız yaşamlarının en savunmasız yada en önemli 

anlarında bireylerle/hastalarla ve ailelerle çalışırken onlarla işbirliği yapmak, onları savunmak ve güçlendirmektir.  

Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için, özellikle bireyler karar verme durumunda kaldıklarında yada zor kararlarla 

karşı karşıya kaldıklarında onların yanında olmayı ve onları dinlemeye istekli olmayı gerektirir. 

Sağlık profesyoneli kendi önyargılarının farkında olmalıdır. Sağlık profesyonelinin görevi onlar adına karar 

vermek değil, birey/hasta ve ailesini bilgilendirmek, danışmanlık yapmak, durumlarını kolaylaştırmak ve onları 

savunmaktır. Birey/hastalar ve aileler bir karar verdiklerinde, bu kararı bakım planına entegre etmek ve onları 

desteklemektir. 

Açık görüşlülük ve kabul edici bir tutum sergileyen bu yaklaşım, güven ve iletişimi pekiştirirken diğer yandan da 

birey/hasta ve ailelerin ortaya çıkabilecek sonuçların 

kabulüne doğru ilerlemesine yardımcı olmaktadır. 

Kültürel tevazu; bireylerin ve toplumların yararı için kendini değerlendirme ve kritik etme, sağlık profesyoneli- 

birey/hasta arasındaki güç dengesizliğini düzeltme ve  karşılıklı yarar sağlanan bir ilişki kurmaya dayanan yaşam 

boyu sürecek bir süreçtir. 

Chang, Simon ve Dong (2012) kültürel tevazu’yu QIAN modeli ile tanımlamıştır. Bu sözcüğün baş harfleri 

kullanılarak Çince olarak tanımlama yapılmıştır. 

Q: Humbleness → Alçakgönüllülük, Kendini sorgulama ve değerlendirme 

I: Bidirectional Cultural İmmersion → Çift yönlü kültürel anlayış 

A: Active Listening → Aktif ve etkili dinleme 
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N: Flexibility of Negotiation → Karşılıklı anlaşmada esneklik 

Foronda (2008) kültürel duyarlılıkla ilgili bir kavram analizi yapmıştır. Bilgi, farkındalık, anlayış, saygı ve 

değiştirme/uyarlama kavramlarından bahsetmiştir. Kültürel tevazu’nun içinde olması gereken kavramlar ve 

nitelikler ortaya çıkarılmıştır.   

Bu nitelikler; açıklık,  kendinin farkında olma, destekleyici ilişki, egosuzluk,  kendini yansıtma ve eleştirme olarak 

sıralanmaktadır. Kültürel tevazu yaşam boyu süren bir süreç olarak aktarılmaktadır. 

Açıklık: Açık görüşlü olmalı ve kendisinden farklı kültürdeki insanlarla etkileşime açık olunmalıdır. Açıklık, bir 

kişinin yeni fikirler keşfetmeye gönüllü olma davranışı kazanması olarak tanımlanabilir.  

Bu kavrama eşdeğer kullanılan bazı kelimeler;  

gösterişsiz, açıklık, açık görüşlülük, açık fikirlilik, açık olma vb. kelimelerdir.  

Kültürel tevazu için açık görüşlülük ilk adım olarak ifade edilebilir. 

Farkındalık, Kendinin Farkında Olma/Öz Farkındalık:  

İkinci nitelik olarak karşımıza çıkar. Bir bireyin, kendi güçlü yanlarının, sınırlılıklarının, değerlerinin, inançlarının, 

davranışlarının farkında olması ve başkalarının onu nasıl gördüğünün farkında olması şeklinde tanımlanmaktadır.  

Farklı kültürlerden bireylerle çalışırken birey karşısındakinin değer, inanç ve davranışlarının farkında olmalıdır. 

Ancak bunu yapabilmesi için önce kendinin farkında olması gerekir. Kendinin farkında olduktan sonra sürece 

devam edebilir 

Egosuzluk:  

Bir bireyin tevazu sahibi ve alçakgönüllü olmasını, egosunu bir yana bırakmasını ifade eden bir kavramdır. 

Egosuzluk, alçakgönüllü olmak ve tüm insanları aynı düzlemde görmek olarak tanımlanabilir. Bu kavrama eşdeğer 

kullanılan bazı kelimeler ise; Alçak gönüllülük, ılımlılık, tevazu sahibi, egosuz olma, gerçekçi, tarafsız olma, 

eşitlikçi olma vb. kelimelerdir. Bu kavram, bir kişinin eşit insan hakları sistemini kabul etmesi ve her türlü güç 

ayrımını ve hiyerarşiyi düzeltmesi olarak ifade edilebilir. 

Destekleyici İlişki/Etkileşim: Kişilerin birbirleriyle karşılaşması ve iletişim kurması, bunun da karşılıklı olumlu 

bir alışveriş ile sonuçlanması şeklinde tanımlanmaktadır.  

Bu kavramın çatısı altında kullanılan bazı kelimeler ise; iki kişinin etkileşimi, paylaşma, başkalarıyla etkileşimde 

sorumluluk alma, kesişimsellik vb. kelimelerdir. 

Kendini Yansıtma ve Eleştirme:  

Ele alınan son niteliktir. Düşüncelerin, fikirlerin ve davranışların yansıtıldığı önemli bir süreçtir.  

Bu kavramın çatısı altında kullanılan bazı kelimeler ise; bir kişinin kendisi hakkında düşünmesi, kendini 

değerlendirme ve eleştirme, kendini keşfetme, bilgi edinme, içe bakış, iç gözlem vb. kelimelerdir. Kendini 

yansıtma ve eleştirme, sürekli devam eden bir yolculuk ya da sonsuz bir süreç olarak ifade edilebilir. 

Kültürel tevazu’ya sahip olunduğunda ve bu bağlamda bakım verildiğinde;  

Karşılıklı güçlenme, güvenilir ve saygılı ilişki, en iyi sağlık bakımının verilmesi en iyi sağlık sonuçlarının 

kazanılması ve yaşam boyu süren öğrenme gibi olumlu çıktılar alınmaktadır. 

Bu sonuçlar şu çıktılarla da örtüşmektedir: 
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Saygı, saygılı ilişki, güven, sürdürülebilir ilişki, karşılıklı yarar sağlanan ilişki, iyi bir birey/hasta-klinik dinamiği, 

dürüst ve güvenilir ilişkiler inşa etmek, karşılıklı anlayış ve işbirliği, birey/hasta savunuculuğu vb.  

En iyi bakıma ulaşmada kültürel tevazu’nun kullanılması  

etkili bakım, tedavi,  

etkili karar verme,  

etkili iletişim, anlayış,  

yaşam kalitesinde artma,  

gelişmiş bakım ve memnuniyet ile sonuçlanır. 

Kültürel Tevazu’da Anahtar Noktalar 

Sağlık profesyonelleri meslek yaşantısında, birey/hastalar ve aileler ile çalışmalarında kültürel tevazu pratiğini 

nasıl yapabilirler? kültürel tevazu nasıl uygulanabilir? 

1. Açık, araştırıcı ve meraklı olma.  

Birey/hastadan ve ailesinden, onlar için neyin önemli olduğu ve neyin kaçınılması gerektiği hakkında bilgi 

edinilmelidir. Böylece bireyin/ hastanın yaşamında yada yaşamının sonunda istekleri, talepleri yerine getirilebilir. 

Mümkün oldukça kendi tercihleri ile uyumlu kaliteli bakım sağlamak için açık bir kalple ve zihinle yaklaşılmalıdır. 

2. Kendi kendinin farkında olma. Kendinden haberdar olma. Kendileri için "en iyi" olduğuna inandığınızdan farklı 

bir şey isteyen birey/hastaları veya aileleri yargılıyor muyuz? Önyargımız, değerlerimiz ve varsayımlarımız çoğu 

zaman bilinçsizdir, düşüncelerimize ve eylemlerimize yakından bakana kadar tanımadığımız şeylerdir. 

3. Başkalarının farkında olma. Kültürel tevazu iki yönlü bir caddedir ve bir ortaklıktır. Sağlık 

profesyoneli olarak kendi sorumluluğumuzu, görevimizi yerine getirmemize rağmen, bireyin/hastanın ve ailenin 

derinden tutulan inanç veya önyargılardan etkilenebileceğini anlamak gerekir. Tarihsel travma, toplumsal baskılar, 

haklardan mahrum bırakma ve kişisel deneyimler, sağlık profesyoneli-birey/hasta ortaklığının önündeki engeller 

olabilir.  Başkalarının farkında olunmalıdır. Örneğin, yıllar önce yaşanan olumsuz bir deneyim daha sonra hastane 

ve sağlık profesyoneli hakkında derinden olumsuz inanç,  fikir oluşturabilir. 

4. Egosuz olma. Düşünce ve ifadelerin çeşitliliği beklenmeli ve kabul edilmelidir. Hoşgörüyle karşılanmalıdır. 

Çatışmanın, özellikle de insanların kayıp, kriz yaşadıkları dönemde yada sevdiklerini kaybetmekten korktukları 

dönemde, yaşamın doğal bir parçası olduğunu kabul edilmelidir. Farklı durumlarda kişisel duygu ve tepkilerin 

farkında olunmalıdır.  

“Tetikleyicileri” tanımlama, böylece sağlık profesyoneli kendini tehdit altında hissettiğinde savunma yapmaktan 

veya kendini uygunsuz bir şekilde ortaya koymaktan kaçınabilir. Hem sözlü hem de sözsüz iletişimden haberdar 

olunmalıdır. Güç dengesizliklerinin farkında olunmalıdır. Ortam düzenlenmeli, bireye/hastaya ve aileye fırsat, söz 

hakkı ve kontrol sağlanmalıdır.  

5. Kendini yansıtma-eleştirme. Birey/hasta ve ailesiyle etkileşimler eleştirel olarak değerlendirilmelidir. Ne iyi 

gitti? Neler iyileştirilebilirdi? Ne geliştirilebilirdi? Hatalar olabilir. Hatalardan ders alınmalı ve ilerlemeyi 

geliştirmenin yolları bulunmaya çalışılmalıdır.  
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6. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseme. Birey/hastalar ve ailelerine sorarak öğrenmek, tüm cevapları bildiğini 

varsaymaktan daha uygundur.  Kişilerin ve ailelerin ne istediklerini, gereksinimlerini ve değerlerini bilme 

konusunda istekli hazırlıklı olunmalıdır. Birey/hastaların isteklerini, gereksinimlerini ve değerlerini ifade 

etmelerine izin verme. Onlara değer verildiği gösterilmelidir. Onlardan öğrenilen bilgiler bakımlarını planlamada 

ve uygulamada kullanılmalıdır. Kültürel tevazu’yu uygularken onlardan öğrenilenler kullanılmalıdır. Kültürel 

tevazu; bakış açısında ve yaşamda tümden bir değişimi içerir. Kültürel tevazu’ya sahip olmak; güçsel 

uyumsuzlukların ve dengesizliklerin farkında olmak, bireylerle iletişimde alçakgönüllü olmak demektir. Bu süreç 

hemen gerçekleşmez, sürekli devam eder. Zaman, eğitim, çaba ve kendini yansıtma ile bu süreç gerçekleşir.  

Kültürel tevazu kavramı için daha çok çalışmalara ve araştırmalara alanda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Konu hem meslek içi hem de meslekler arası incelenmelidir. Daha iyi anlaşılması ve bir temel oluşturulması adına 

kültürel tevazu kavramı için genel bir çerçeve oluşturulmalıdır. İş gücünün,  sağlık profesyonellerinin  ve toplumun 

bu konu hakkında eğitimi önemlidir. Kültürel tevazu kavramının sağlık eğitim ve uygulama alanına entegre 

edilmesi sağlık profesyonellerinin kültürel açıdan uygun bakım ile sağlık sorunlarına çözüm bulmalarında daha 

iyi hazırlık sağlayacaktır. Liderler kurumlar içerisinde değerlendirme ve sürekli gelişim teknikleri oluşturmalıdır.  
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EBELIK UYGULAMALARINDA MALPRAKTIS 

Meltem DEMİRGÖZ BAL 

Marmara Üniversitesi  

 

Malpraktis, Latince “male” ve “praxis” kelimelerinden türemiş olup, “kötü, hatalı uygulama” anlamına 

gelmektedir. Malpraktis bir işi profesyonel olarak yapan kişilerin hatalı uygulamaları, bilgi, beceri ve özen 

eksiklikleri veya ihmalleri sonucu hizmet alanın zarar görmesi durumudur.  Tıp literatüründe ise; malpraktis, 

teşhis, tedavi, bakım ve bakım sonrası dönemde sağlık profesyonellerinin sorumluluğunda gelişen, bireyin hayatı 

ve sağlık durumuna doğrudan etki eden, istenmeyen olaylar şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle 

“Çoğunlukla halka sağlık hizmeti verilen merkezlerde bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta 

bulunması, mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranmasıdır” şeklinde de ifade edilebilmektedir. 

Sağlık meslekleri en riskli mesleklerden biri olup, sağlık mesleği mensubunun “kusur” olarak kabul edilebilecek 

bir hareketi olmasa bile, yaptığı/yapmadığı girişimler nedeniyle en hafifinden en ağırına kadar her türlü zararlı 

sonuç ortaya çıkabilir. Bu şekilde ortaya çıkan ve tıbbi uygulamada “komplikasyon” adı verilen istenmeyen 

durumlar, hukuk açısından da makul karşılanarak “kabul edilebilir risk” olarak nitelendirilmekte ve tıbbi 

malpraktis olarak kabul edilmemektedir. İstenmeyen bir sonucun mutlaka profesyonel suistimal veya güvensiz 

uygulamaların sonucu olmadığına dikkat etmek önemlidir. İstenmeyen sonuçlardan bazıları kaçınılmazdır 

(yaşamla uyumlu olmayan konjenital anomaliler gibi). 

Tıbbi malpraktisten söz edebilmek için, sağlık personelinin “kusurlu” bir hareketinin olması şarttır. Kast ile kusur 

arasındaki fark aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Kast Kusur Komplikasyon 

Bilerek ve isteyerek suçun işlenmesi Güncel ve genel kabul görmüş tıbbi 

uygulama standartları çerçevesinde 

ortalama bilgi düzeyi, beceri, dikkat ve 

özene sahip bir sağlık çalışanının 

göstermesi gereken davranış şeklinin 

gösterilmemesidir. 

Komplikasyon ise, tıbbi girişim 

sırasında öngörülmeyen, öngörülse bile 

önlenemeyen durum, istenmeyen 

sonuçtur; ancak bunun bilgi ve beceri 

eksikliği sonucu olmaması gerekir. 

Doğrudan Kast: Bilerek ve 

isteyerek suçun işlenmesi 

ÖLDÜRDÜM 

Olası Kast: Oluşacağı ön görülen 

neticenin oluşmasının 

önemsenmemesi, oluşmaması için 

çaba sarfedilmemesi, 

vurdumduymazlık OLURSA 

OLSUN, ÖLÜRSE ÖLSÜN 

Bilinçli Taksir/Kast: Oluşacağı ön 

görülen ancak istenmeyen suçun 

oluşmaması için çaba sarfedilmesi 

ama suçun oluşmayacağına inanıp 

harekete devam edilmesi 

İNŞALLAH OLMAZ, 

İNŞALLAH ÖLMEZ 

Basit Taksir: Dikkat ve özen 

eksikliği PARDON ÇOK 

ÜZGÜNÜM 

Sağlık çalışanının kusurlu hareketi 

karşısında hastanın vermiş olduğu 

aydınlatılmış onam hiçbir şey ifade 

etmeyecektir. Aydınlatılmış onam 

sadece kusursuz hareketi hukuka uygun 

hale getirecektir. 

 

 

Sağlık profesyonelinin yaptığı girişimde gerekli özen ve dikkati göstermesine ve kayıt altına almasına rağmen; 

istenmeyen sonuç ortaya çıkarsa bu kabul edilebilir bir risk yani komplikasyondur. Ancak gerekli girişim ve özen 

gösterilmemişse ve kayıt altına alınmamış ise aynı istenmeyen sonuç ortaya çıksa bile bu durum malpraktis olarak 

değerlendirilmektedir.  

Malpraktise (hatalı tıbbi uygulama) ilişkin Avrupa Birliği genelinde tüm üye ülkeleri bağlayan özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Avrupa Birliği’nde hatalı tıbbi uygulama ya da bunun sonucunda verilebilecek cezalara ilişkin, 

tüm üye ülkelerce benimsenmesi gereken doğrudan bir düzenleme olmaması nedeniyle, bu hususla ilgili mevzuat 

çıkarma ulusal hükümetlerin yetkisine bırakılmıştır.  Konuyla ilgili en önemli uluslararası belge, 1992 yılında 44. 

Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda kabul edilen “Tıpta Yanlış Uygulama (Malpraktis) Bildirgesi”dir. 

OECD tarafından 2005 yılında yayınlanan “Insurance Coverage of Medical Malpractice in OECD Countries” adlı 

rapora göre malpraktis vakaları ve bu vakalar sonucunda açılan davalar her geçen gün artmaktadır ve buna karşı 

politikalar geliştirilme ihtiyacı ülkelerin en önemli gündem maddesini oluşturmaktadır. Ülkemizde malpraktis 

davalarında Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası, Üniversiteler, Devlet Hastaneleri, TTB Onur Kurulları, Özel 
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Bilirkişilere başvurulmaktadır. 1990-2005 yılları arasında toplam 1221 kayıtlı malpraktis davası bulunmaktadır. 

2005 yılından bu yana malpraktis davalarının sayısı net olarak bilinmemektedir.  

Sağlık profesyonellerinin yaptıkları her türlü girişimin hukuka uygun hale gelmesi için birtakım koşulların 

hepsinin mutlaka sağlanması gereklidir. Sağlık profesyonelinin sanatını uygulama hak ve yetkisine sahip olması, 

girişimin meşru bir amacının olması, hizmet verilen bireyin riskler hakkında bilgilendirilmiş olması, hastanın 

rızasının alınmış olması, girişimde her türlü dikkat ve özenin gösterilmiş olması gerekmektedir. Burada en önemli 

noktalardan biri bireyi girişimler hakkında aydınlatırken ortaya çıkabilecek komplikasyonlar hakkında da bilgi 

paylaşımında bulunulmasıdır. Aksi takdirde aydınlatma yükümlülüğü tam olarak yerine getirilmediği gerekçesi ile 

hukuki sorumluluk ortaya çıkmaktadır. Nitekim Yargıtay tarafından sadece bu nedenle birçok tazminat 

mahkumiyeti verilmiştir. Hasta onamı alınırken pratikte sıklıkla bazı hatalar yapılmaktadır. Bunlar; sağlık 

profesyonelinin hastayı zorlaması, hastanın ehliyetsiz olması, boş onam formunun imzalattırılması, hastanın tıbbi 

yöntem ve riskler hakkında bilgilendirilmemiş olmasıdır.   

Sağlık profesyonellerinin kusurlu hareketleri sıklıkla değişen şartlardan (köyde doğum yaptırma, çok yoğun 

doğum klinikleri gibi),  genel işleyişten (aspiratörün bozuk olması, bildirilmesine rağmen yapılmaması vb),  tanı 

kusurlarından (alın prezantasyonunu verteks prezantasyonu gibi takip etme vb, doğum süresince hipertansiyonun 

atlanması vb), tedavi kusurlarından (eklamptik gebeye izotonik verme, erken doğum tehdidinde oksitosin verme 

vb) etkilenmektedir.  

Dünya ve ülkemiz ve malpraktis davaları incelendiğinde ilk sırada hekimler, ikinci sırada ebe ve hemşireler 

gelmektedir. Hekim branşları açısından değerlendirme yapıldığında ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının 

ilk sırada yer aldığı gözlenmektedir. Özelikle kadın doğum uzmanlarına açılan davaların artması ebeleri de 

ilgilendiren doğum süreci üzerinde etkili olmuştur. Malpraktisin artmasının; kadın doğum hekimleri tarafından 

sezaryene yönelimi artırdığı, yüksek riskli gebelik takiplerinin azalttığı, SSVD oranlarını düşürdüğü,  normal 

doğum sayısını azalttığı, obstetrik uygulamayı tamamen bırakmaya yol açtığı iddia edilmektedir.   

Malpraktis oranları geçmiş yıllarda çok nadir iken, günümüzde tüm dünyada artmıştır. Bu artışa genel sağlık 

sisteminden beklentilerin artmış olması, sağlık profesyonellerinden beklentilerin artmış olması, sosyal medyanın 

erişilebilir olması ve çok büyük kitleleri etkileyebilmesi, hukukçuların malpraktise olan ilgilerinin ve 

uzmanlıklarının artmış olması, internet aracılığıyla her türlü bilgiye kolayca ulaşılması ve sağlık çalışanlarının iş 

yükünün çok ciddi şekilde artmış olması yol açmış olabilir. Malpraktise sıklıkla yol açan kişisel nedenler; özen 

eksikliği, dikkatsizlik, tedbirsizlik,  mesleki acemilik/ yetersizlik, emir ve yönetmeliklere uymamaktır.  

Ebelik ve tüm sağlık profesyonelleri açısından en sık yapılan malpraktise yol açan girişimler şunlardır. 

• Bireyler hakkında kişisel bilgilerin ifşa edilmesi 

• Bulguların gözden kaçırılması, atlanması (atoni gibi) (özellikle evde doğum yapması uygun olmayan 

kadınların evde doğuma teşvik edilmesi) 

• Gebeliğin tam olarak izlenmemesi ve gebenin sağlık statüsünde olumsuz değişikliklere yol açan 

(bakımsızlık) (ilgili bakım) ilgili koşulların yanlış değerlendirilmesi 

• Gebelik ile ilgili sorunları tespit edememek ve kadını zamanında daha yüksek bakım seviyelerine 

yönlendirmemek 

• Tetkiklerin eksik incelenmesi (Doğumda hipertansiyonun gözardı edilmesi) 
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• Tedavi sırasında yanlış ilaç uygulaması (Hipertansif kadına metiler enj verme) 

• İlaç hataları (örneğin, yol, bölge ve ilaç verme tekniği)  

• Kadının/bebeğinin yataktan düşmesi, kazalar 

• Kadının taburcu edilmesinden sonra bakımına destek olunmamasına bağlı oluşan hatalar 

• İşlerin ustaca yapılmaması, kadına zarar verilmesi (örneğin, makat doğum yönetimi veya omuz 

distosisinin yönetimi için uygun olmayan teknik, alın prezantasyonunu verteks prezantasyon gibi takip 

etme, bebek karıştırma vb). Doğum özelinde ülkemiz ve tüm dünyada sıklıkla ebelere açılan davalar 

doğum yaralanmalarına ilişkindir. Bunlar serebral palsi, erb palsi, brakiyal pleksus yaralanmaları ve 

doğum defektleridir. Doğum defektlerine ilişkin açılan davalar ise sıklıkla down sendromu, fragil X 

sendromu, yarık damak, yarık dudak, körlük, sağırlık, öğrenme güçlükleri ve muskuler distrofidir.  

Malpraktis, toplumun sağlık çalışanlarına karşı güvenlerinin azalmasına, hatayı yapan ve maruz kalanın ruhsal 

olarak etkilenmesi, hatayı yapan ve maruz kalanın ülke ve birey bütçelerinin etkilenmesine, hataya maruz 

kalanların %65’inin hastanede kalma sürelerinin uzamasına, sağlık profesyonelleri ile birey ilişkisinin zedelenmesi 

ve karşılıklı güven unsurunun ortadan kaybolmasına yol açmaktadır. 

Malpraktisle başedebilmek için başlıca yapılması gerekenler şunlardır. Sağlık eğitim sisteminin geliştirilmesi, 

branşlaşma, mezuniyet sonrası sürekli eğitim, kayıtların çok düzenli tutulması ve saklanması, yapılan her işlemin 

mutlaka detaylı şekilde hizmeti alanla paylaşılması, hizmet alanın oluşabilecek komplikasyonlar konusunda 

uyarılması ve onamının alınması, anlatılanların kayda geçirilmesi, aydınlatıcı onam formlarının birey tarafından 

okunup imzalanması ve saklanması sağlanmalıdır.  

Tüm malpraktis davalarından çıkarılan sonuç “Suçlayıcı-cezalandırıcı Model”in hataları önleme ve güvenliği 

sağlama açısından yetersiz olduğudur. Pratikte “Çürük Elma Modeli” olarak da bilinen bu modele göre, çürük 

elmalar uzaklaştırılırsa sistem düzgün çalışacaktır. Bu model soruna kolaycı ve ucuz çözüm sunmakta, yöneticileri 

ve dolayısıyla sistem aklanmaktadır. Modele göre; sağlık profesyonelleri aldıkları eğitim ve ücret karşılığında 

hatasız çalışmak zorundadırlar.  

Bunun yerine “Bildirici Model” önerilmektedir. Hatayı ortaya çıkaran sürece odaklanan, hatayı yapanın onu 

bildirmesini destekleyen bir sistemdir. Kişiye değil sisteme dayalı bir modeldir. Modele göre sistemde hatanın ya 

da kişinin cezalandırılması yerine insan faktörünün yerinin saptanması ve düzenekteki hatanın belirlenmesi ve bir 

daha meydana gelmesinin önlenmesinin sağlanmasıdır. Modelde hata ve zararlanmaya karşı savunma katmanlar 

halinde dizilmelidir. İsviçre peyniri modelinde her dilimdeki deliklerin sürekli yer değiştirdiği, açılıp kapandığı ve 

bir dilimdeki deliğin tek başına hasara yol açmadığı, buna karşılık zaman içinde bir noktada, tüm deliklerin aynı 

hizada bulunmasıyla zararlanmaya yol açacak fırsatın ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. 

Bütün bu açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda ebelerin yaptıkları tüm girişimlerde son derece özenli olması 

gerekmektedir. Yapacağı tüm girişimlerde usulüne uygun olarak aydınlatılmış onam almalıdır. Yapmış olduğu 

işlemleri kesinlikle kayıt altına almalıdır.  
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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI VE EBELİK 

Gülseren DAĞLAR 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi 

Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi 

kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini 

amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı’nın asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve 

öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim 

Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa 

katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar. 

Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin farklı bir akademik 

çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer 

planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir. Farabi Değişim Programı’na, yurtiçindeki üniversiteler 

(devlet, vakıf ve vakıf meslek yüksekokulu) ve yüksek teknoloji enstitüleri katılabilir. 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına ilişkin Yönetmelik, 

18 Şubat 2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye’de, 

ulusal ölçekte sistemli ve düzenli Farabi Değişim hareketliliği 2009 yılı itibariyle başlamış ve çok hızlı bir gelişim 

göstermiştir.  

Farabi Değişim Programı, iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı 

Protokolü ile işlerlik kazanır. İmzacı yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi 

aralarında Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği 

yapmayı taahhüt eder. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında dengeli 

ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır (Farabi Değişim Programı Yönetmeliği Madde 5). 

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin başlatılabilmesi için, iki 

yükseköğretim kurumu arasında Farabi Değişim Programı Protokolü'nün imzalanması gerekir. 

Başvuru Şartları 

• Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması, 

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olması gerekir. 

Aday Öğrenci Başvuruları 

• İlgili akademik yılın Farabi Değişim Programı çalışma takviminin 15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular 

başlatılır. 

• Protokol imzalanan yükseköğretim kurumlarının listesi kendi Farabi internet sayfalarında yayınlanır. 

• Öğrenci, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için gereken aday başvurusu belgelerini gönderen 

yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne veya ilgili birimin Bölüm/Program koordinatörüne 

teslim etmekle yükümlüdür. 
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Aday Başvurusu için gerekli belgeler: 

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)  

2. Not Çizelgesi (2 adet) Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan 

Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi) 

4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmalarını gösteren belge 

5. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi  

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Aday Öğrenci Başvurularının Değerlendirmesi 

• Farabi Kurum Koordinatörlüğü veya oluşturulan komisyon tarafından başvuru belgeleri incelenir. 

• Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Değişim 

Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarının Farabi internet sayfalarında 

ilan edilir. 

• Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen 

takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir. 

Adaylığı Kabul Edilen Öğrencilerin Başvuru İşlemleri 

• Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, 

Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ve 

Farabi internet sayfasında ilan eder. 

• Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini gönderen 

yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. 

Başvuru için istenen belgeler: 

1. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)  

2. Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet) 

Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından 

onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir. 

• Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları 

tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı 

Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir. 

• Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet) istenir. 

Kesin Kayıt İşlemleri 

• Katkı payı yatırmakla yükümlü öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde katkı payını kayıtlı olduğu 

yükseköğretim kurumuna yatırır ve ders seçimi yapmaksızın kaydını (boş kayıt) yapar. 

• Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yükseköğretim kurumuna giderek Öğrenim 

Protokolü’nde yer alan derslerin seçimini yapar ve eğitimine başlar. 

• Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve 

ders çakışmalarını gidermek için “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” kullanılarak öğrenim protokolüne 

son hali kazandırılır. 

Burs Ödemesi 
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Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı 

“Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine ilişkin Kanuna” göre ödenmekte olan aylık burs 

miktarının bir buçuk katı burs ödenir. Bu rakam YÖK Yürütme Kurulu Kararıyla belirlenir. Burs miktarının %70’i 

aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay 

burs alır. Kalan burs tutarının (%30’luk kısım) toplamı belirlenirken öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. 

Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dâhilinde Farabi Öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra 

düzenli aylıklar halinde kendi kurumundan alır. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında; aşağıda belirtilen 

üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay 

süre ile olmak üzere 700 TL dir. 

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl 

Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır 

Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt 

Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi. 

Diğer Devlet üniversitelerine Farabi Değişim programı ile gidecek öğrencilere 4 ay boyunca karşılıksız 

aylık 500 TL burs verilmektedir. 

Farabi Değişim Programı’nın Tamamlanması 

• Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı 

durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen 

yükseköğretim kurumuna iletilir. 

• Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili 

akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece 

öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas 

alınır. 

• Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim 

kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür. 

• Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre 

hesaplanır ve ödenir. 

Farabi Öğrencilerinin Hakları 

Farabi Değişim Programı’ndan yararlanarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme hakkını kazanan 

öğrenciler, karşılıksız burs imkânlarından yararlanırlar ve daha önce aldıkları burs ve kredileri de almaya devam 

edebilirler. Aylık burslarına ilave olarak, önemli haklara sahiptirler. 

Bunlar: 

1. Farabi öğrencileri, gittikleri yükseköğretim kurumunun öğrencileriyle aynı haklara sahiptirler. Bu öğrencilere 

hiçbir ayırım yapılamaz. Bulundukları yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yararlandıkları kütüphane, spor 

tesisleri vb. olanaklarından da yararlanırlar. 
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2. Farabi öğrencileri, Farabi Değişim Programı Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere kabul eden yükseköğretim 

kurumunda alttan ve/veya üstten ders alabilirler. 

3. Farabi Değişim Programında 1 inci ve 2 inci öğretim ayırımı yoktur. Farabi öğrencileri, ders programlarının 

çakışması durumunda, bazı derslerini 1 inci öğretim ve bazılarını da 2 inci öğretim programlarından alabilirler. 

4. Farabi öğrencileri, Öğrenim Protokolünün onaylanması koşuluyla, bazı derslerini başka bölümlerden hatta başka 

fakültelerden de seçebilirler. 

Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” olarak yazılan derslerin eşleştirildiği “Alınacak Derslerden” 

başarılı olması durumunda, hiçbir koşulda ders tekrarı yaptırılamaz. 

Farabi Programından Kimler Yararlanamaz? 

• Lisans ve ön lisan öğrencilerinin okudukları bölümlerde birinci sınıf öğrencisi olmaları, 

• Doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin ise hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinin ilk yarıyılı 

içinde olmaları durumunda Farabi değişim programından faydalanamazlar. 

Farabi Değişim Programına katılan öğrenciler; 

• Güz yarıyılı için 4 ay, bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay boyunca burs alabilir. 

• Alınan toplam bursun yüzde yetmişi bir yarıl yıl için dört aylık, iki yarıyıllık ise 8 aylık dönemler olmak 

üzere aylıklar halinde ödenir. 

• Farabi değişim programına kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim gördükleri kendi üniversitelerindeki 

kayıtlarını dondurmazlar ve katkı payı ödemelerini yaparak kayıtlarını yenilerler. Ancak öğrenci 

değişim programında gideceği program için ayrıca bir katkı payı ödemez. 

• Öğrenciler her bir öğretim kademesinde bir kez değişim programından yararlanabilir. Ancak burslu bir 

değişim programından eğitim hayatları boyunca sadece bir kez yararlanma hakları vardır. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Farabi 

Değişim programından öğrenciler yararlanmaya başlamıştır. Toplamda giden öğrenci sayısı 10, gelen öğrenci 

sayısı da 4 tür. 

Farabi Programı'nın ülkemizde 2009 yılından itibaren uygulanmasına rağmen değişim öğrencilerinin 

uygulama hakkındaki görüşleri, programdan beklentileri ve programın onlara kazandırdığı deneyimlere ilişkin az 

sayıda çalışmalara (Oktan 2010, Gökçek 2013, Sever 2015) rastlanmaktadır. Mevcut literatürün, Uluslararası 

Öğrenci Değişim Programı olarak ifade edilen Erasmus programına odaklandığı görülmektedir. 

Farabi Öğrenci Değişim Programı'ndan yararlanmış olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin görüşleri alınarak, 

öğrencilerin programa başvurma sebepleri, programdan beklentileri, programın öğrencilere sağladığı katkılar ve 

gönderildikleri üniversitelerdeki olanaklar ile öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin genel bir 

değerlendirmesinin yapıldığı nitel bir çalışmada (Gökçek 2013) programdan yararlanan 30 öğrenci ile 

görüşülmüştür. Çalışmanın sonunda öğrencilerin ailevi, farklı bir üniversite ortamı ve eğitimi tanıma, sosyal ve 

kültürel anlamda kendilerini geliştirme ve daha kaliteli eğitim alma gibi nedenlerden dolayı Farabi Programı'na 

başvurdukları ve programın onlara sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişim açısından katkı sağladığı 

bulunmuştur (Gökçek 2013). 
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Sever’in (2015) yaptığı çalışmada da Farabi öğrencilerinin öğretim üyelerinin, arkadaşların ve ailenin 

yönlendirmesiyle; bulundukları okuldaki kısıtlı imkânlar sebebiyle isim yapmış bir okulda okumak için değişim 

programına başvurdukları belirlenmiştir. Değişim süresince ders seçme aşamasında ve müzik derslerinin daha ileri 

düzeyde olması sebebiyle uyum zorlukları yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Benzer çalışmaların diğer üniversitelerin farklı bölümlerinde uygulanması, hem kurumlar arası hem de 

bölümler arası karşılaştırma şansı verecektir. Böylece, edinilen deneyimler ve geribildirimler sayesinde kurumların 

bu programın işlerliğini daha etkin kılması ve gerekli önlemleri alması mümkün olacaktır. Bununla birlikte, 

üniversite ve bölümlerin kendi eğitimlerini değerlendirme ve diğer üniversitelerle karşılaştırabilmeleri bakımından 

sadece giden öğrenci boyutunun değil, gelen öğrenci açısından da durumun belirlenmesi önemlidir. Öğrenci 

değişim programlarının öğrencilere kazandırdığı mesleki değerler veya öğrencilerin bilgi ve becerisi üzerindeki 

etkisinin neler olduğu incelendiği çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan üniversite öğrencileri her ne kadar kendi istek ve talepleriyle 

bu programdan yararlanmış olsalar da, değişim yaptıkları üniversitelere yerleştikten sonra yeni bir ortama uyum 

sağlama ile karşı karşıya kalma ve beklentilerini karşılayamama gibi problemler yaşayabilmektedirler. Uzun süre 

yaşayıp alıştıkları ortamlardan ayrılıp, tamamen farklı bir çevreye ve bu çevrenin koşullarına ve kültürüne ayak 

uydurmakta zorlanabilmektedirler (Oktan 2010). 

Farabi Değişim sürecinin temel bir bileşeni olan oryantasyon faaliyetleri, bazı üniversitelerde hiç 

yapılmazken bazıları birkaç bilgilendirme toplantısıyla oryantasyon programını sağlamaya çalışmaktadır. Oysa 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki oryantasyon örneklerine bakıldığında, Farabi türü 

değişim süreçlerinde gelen öğrenciler için en az bir-iki hafta ile bir ay arasında sürebilen, öğrencinin kente giriş 

noktasında karşılanmasından yurt ve barınma sorunlarının çözümüne, sosyal çevre oluşturmasından kampüs 

imkanlarının tanıtılmasına kadar kapsamlı bir destek programı hazırlanmaktadır. Ülkemizde de bu tür destek 

programlarının yapılması önemlidir. 
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  ÖĞRENCİ GÖZÜYLE FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI VE EBELİK 
 

Merve KURT 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
 

Öncelikle bölümümüzün düzenlediği bu güzel platformda ebelik mesleğine gönül vermiş Türkiye’nin farklı 

bölgelerinden gelen kıymetli hocalarımı ve öğrencilerimizi misafir etmekten duyduğum mutluluğu belirtmek 

istiyorum. “Ebeler: Kadın Haklarının Savunucusudur’’ temasıyla düzenlediğimiz 6. Uluslararası 10. Ulusal ebelik 

öğrencileri kongresinde bana sizlerle buluşma imkanı veren bölümümüzün kıymetli hocalarına teşekkürü bir borç 

bilirim.  Konuşmama kısaca kendimden ve eğitim hayatımdan bahsederek devam edeceğim. 1992 Sivas 

doğumluyum. Benim serüvenim 2010 yılında Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nü 

kazanmam ile başladı. Üniversiteye başladığım günden beri bir hayalim vardı “akademisyen olmak”. Buna bağlı 

olarak eğitim hayatım boyunca kendimi nasıl geliştirebilirim, neler yapabilirim bunun arayışı içerisinde oldum. 

Bu esnada “Farabi Değişim Programı”nı araştırmaya başladım ve üniversite 3. sınıfta iken eğitimimin son yılında 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne Farabi Değişim Programı ile gitmeye 

karar verdim.  

        Neden Farabi Değişim Programı’ndan yararlanmak istedim?  

       Ailevi, farklı bir üniversite ortamı ve eğitimi tanıma, sosyal ve kültürel anlamda kendimi geliştirme ve daha 

kaliteli eğitim alma gibi nedenlerden dolayı Farabi Değişim Programı'na başvurdum. Bu programa başvururken 

bana sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişim açısından katkı sağlaması beklentisi içerisindeydim. 

        Neden özellikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü?  

Bu soruyu da şöyle cevaplayabilirim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

olmasını istedim çünkü akademik anlamda bir hedefim vardı, bu hedefim de “ilerleyen süreçte bu üniversitede 

akademik kariyerime devam etmek”ti. Cumhuriyet Üniversitesi ebelik alanında nitelikli eğitimiyle adını duyurmuş 

ve ben de iyi izlenim bırakmış bir üniversite olması nedeniyle lisansüstü eğitimime burada devam etmek istedim. 

Bunun diğer bir sebebi de “kendi memleketim olması ve aileme yakın olmak istemem”di. 

         Farabi Değişim Programı’na katılmaya karar verdikten sonra başvuru şartlarını araştırarak bu şartlara 

uygunluğumu sorguladım. Başvuru şartlarında genel not ortalamam belirlenen sınırın (Ön Lisans, Lisans 

Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması) üzerindeydi. Daha sonra Amasya 

Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün belirlediği tarihler arasında başvurularla ilgili duyuruları 

üniversite web sitesinden takip etmeye başladım. Duyuru yayınlandıktan sonra Amasya Üniversitesi Farabi 

Koordinatörlüğü bir tanıtım semineri düzenledi. Bu tanıtım semineri benim program hakkında geniş bir bilgiye 

sahip olmam ve neler yapmam gerektiği konusunda önemliydi. Bu seminer sonrası iki üniversitenin ders 

içeriklerini ve kredilerini karşılaştırarak gerekli evrakları (Çalışmadığım için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, 

Çalışma ve Bildirim Dilekçesi hariç Aday Öğrenci Başvuru Formu, Not Çizelgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) 

hazırlayarak Amasya Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim ettim. Başvuru sonuçlarını Farabi 
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internet sitesinden takip ederek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kabul veya red konusunda 

ilanını beklemeye başladım. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden kabul duyurusu geldikten 

sonra kayıt işlemleri için öğrenci işleri ve Ebelik Bölümü Farabi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülseren DAĞLAR 

ile görüşme sağladım ve gerekli evrakları (Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Protokolü, Başvurusu kabul edilen 

öğrencilerden Yükümlülük Sözleşmesi ) teslim ettim. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden 

yükseköğretim kurumuna (Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü) giderek Öğrenim 

Protokolü’mde yer alan derslerin seçimini yaparak eğitimime başladım.     

         Farabi Değişim Programı kapsamında aday öğrenci olarak gittiğim yükseköğretim kurumunun öğrencileriyle 

aynı haklara sahiptim. Kesinlikle hiçbir ayırım yapılmadı. Bulunduğum yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 

yararlandıkları kütüphane, spor tesisleri vb. olanaklarından da yararlandım. Amasya Üniversitesi Ebelik Bölümü 

ders müfredatında 4. sınıfta almam gereken ders Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik Bölümü’nde 2. Sınıfta olması 

nedeniyle bir dersimi 2. Sınıflarla birlikte alttan almak zorunda kaldım. Alttan ders almama rağmen hiçbir zorlukla 

karşılaşmadım benim bu dersi ve 4. Sınıftaki diğer derslerimi aksatmadan alabileceğim şekilde bir ders programı 

düzenlendi.   

         Başvuru ve kabul sürecinden sonra bir takım güçlükler yaşadım. Yeni bir ortama alışma süreci ve yeni bir 

eğitim sistemi beni bu süreçte sıkıntıya sokmuştu. Cumhuriyet Üniversitesi’nde bazı temel tanıştırma faaliyet ve 

katkılarına ihtiyaç duymuştum. Farklı üniversite, farklı çevre ve farklı ders müfredatı bu ortama oryantasyon 

sürecimi uzatmıştı. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizde, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği 

ülkelerindeki oryantasyon örneklerinde olduğu gibi, Farabi türü değişim süreçlerinde gelen öğrenciler için en az 

bir-iki hafta ile bir ay arasında sürebilen, öğrencinin kente giriş noktasında karşılanmasından yurt ve barınma 

sorunlarının çözümüne, sosyal çevre oluşturmasından kampüs imkanlarının tanıtılmasına kadar kapsamlı bir 

destek programı hazırlanabilir. Ben bu süreci ailemin yanında olmam ve kendi memleketim olması sebebiyle kolay 

atlattım fakat ailesinin yanında olmayan öğrenci arkadaşlarımız için zorlayıcı olabilir. Bu amaçla çeşitli konferans, 

seminer, bilgilendirme toplantısı (bazı durumlarda serbest etkinlik) gibi faaliyetler uygulanabilir. Örneğin 

öncelikle öğrenciye geldiği yeni üniversiteyi tanıtıcı film, video izlettirilebilir, broşür ve dokümanları / 

yönetmelikleri / okuması için yazılı doküman sağlanabilir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün sorumluluğunda 

yürütülen oryantasyon programında kampüse yeni gelen öğrenciye yardımcı olmak üzere aynı bölümden gönüllü 

/ deneyimli bir öğrencinin, “oryantasyon rehberi” olarak görevlendirilmesi iyi bir seçenek olabilir. 

          Farabi Değişim Programı’nın zorluklarıyla birlikte akademik ve sosyal anlamda bana birçok katkısı oldu. 

Eğitim anlamında farklı bir üniversitede eğitim alma şansım oldu. Alanında uzman birçok öğretim üyesi ile 

tanıştım hepsinden çok değerli bilgiler edindim. Amasya küçük bir şehir olmasından dolayı doğum oranları da az 

olduğu için aktif şekilde doğumlara katılma olanağımız yoktu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü 4. Sınıf intörnlük eğitimim daha verimli ve aktif geçti. Bu dönemde birçok seminere ve 2. 

Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresine katılarak bilgi dağarcığımı genişlettim. Cumhuriyet Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde eğitimin nasıl bir şekilde işlediğini merak ettiğimden akademik 

kariyerime devam etmek istediğim üniversiteyi yakından tanımış oldum. Buradaki değerli hocalarıma kendim 

hakkında bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemiştim bunu başardım sanırım. Sosyal anlamda dolu dolu enerjik bir 
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yıl geçirdim, yeni arkadaşlar edindim. Benim için farklı insanlarla iletişim ve arkadaşlık kurmak oldukça 

keyifliydi. Farabi Değişim Programı sosyal becerilerimi geliştirmekle beraber   mücadele etme becerimin de 

gelişmesinde önemli katkıları oldu. Bu süreç ile birlikte Amasya Üniversitesi Ebelik Bölümü’ndeki arkadaşlarıma 

göre daha farklı  bilgi ve becerilere sahip olduğumu düşünüyorum.  

 Özetlemek gerekirse Farabi Değişim Program’ına katılarak farklı bir akademik çevrede bulunmak eğitim-

öğretim hayatım ile akademik çalışmalarıma, sosyal gelişim sürecime ve kariyer planlarıma hiç şüphesiz olumlu 

bir katkı sağladığını söylemek isterim. 

         Konuşmamın başında bir hayalimden bahsetmiştim sizlere akademisyen olmak… Farabi Değişim 

Program’ının bana sayısız katkılarıyla şuan Cumhuriyet Üniversitesi hayalini kurduğum akademik kariyerimde 

başlangıç noktası oldu. Mezun olduğum yıl Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimime, 10.09.2018 tarihinden itibaren de 

Araştırma Görevlisi olarak görevime başladım. 

         Farabi Değişim Programı’nın asli amacı yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim 

üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Hiç şüphesiz bunu bizzat yaşayarak şahit oldum. Bu program benim 

için akademik ve sosyal anlamda amacına ulaşmıştır. Umarım bu program ile ilgili içinizde bir istek, merak 

uyandırabilmişimdir. Bu programa kabul edilen ve deneyimleyen bir öğrenci olarak tüm ebelik öğrencilerimize 

Farabi Değişim Programı’ndan yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Konuşmamı bitirirken ebelik öğrencilerine 

naçizane tavsiyem şudur “hayal etmekten ve yenilikleri denemekten korkmayın”. 

KAYNAK 

Güdekli, A., Kılıç, Z., Taner, MS. (2013). Farabi değişim programı el kitabı. Anadolu                              

Üniversitesi Matbaası. 1. Baskı,. ISBN 978-975-7912-47-7. 
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EBELİKTE KARİYER PLANLAMASI 

Hafize ÖZTÜRK CAN 

Ege Üniversitesi 

 

 GİRİŞ 

Sağlık bakım sistemlerindeki gelişmeler değişimi zorunlu hale getirmiştir. Tüm sağlık bakım işlemlerinde ve 

hizmetlerinde  mesleğin uygulamalarını ve mesleki güdülenmeyi etkilemiştir.  

 Meslek adaylarında olumlu güdülenme ve performans sağlamak için dıştan gelen bu etkilerin azaltılarak 

öğrencilerin motivasyonunun arttırılarak güçlendirilmesi gereklidir. Mesleğe ilgi duyma, mesleği isteyerek seçme,  

öğrenmeye ve başarmaya isteklilik ve kariyer planları yapma gibi duygu ve düşünceler motivasyonu arttırmaya 

örnektir (Bilgin, Ocakçı, 2011; Özlü ve ark, 2014; Ay ve ark. 2018). 

Bireyin, mesleğe yönelimleri,  meslekte kariyer planlaması ve mesleki gelişim çabaları genel olarak 

eğitim süreci içinde gerçekleşmektedir. Ancak,  kuramsal eğitimi tamamlayanlar (mezunlar), eğitim aldıkları 

alanda iş bulabileceği gibi, mesleğini yerine getirebileceği uygun iş olanağı bulamayabilir. Mesleği değiştirebilir, 

farklı bir alana da geçebilir (Karadaş,  Duran, Kaynak, 2017).  

 

 KARİYER TANIMI VE ÖNEMİ 

 

Kariyer kavramı ile ilgili yapılmış tanımlar;   

• Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak 

ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır (Hall ve ark.. 2004; Kaya, Küçükşen, 2016). 

• Kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işleri, iş yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri içeren 

bir kavramdır (Bingöl, 2004; Taşlıyan, Arı, Duzman, 2011).  

 

Kariyer kavramı özünde birey ve mesleki organizasyon (örgüt) gibi iki önemli boyuta sahiptir.  

• Kariyerin odak noktası insandır.  Fizyolojik ve duygusal olarak ihtiyaçları tatmin edilmiş birey, potansiyel 

olarak geliştikçe kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda kariyerinde yükselmeyi talep edebilecektir.  

(Kozak, 2001). Böylelikle birey kariyerini geliştirmek, ilerlemek ve yükselmek ihtiyacı içerisinde olacaktır.  

• Diğer boyutta ise, mesleki organizasyonda kendi amacını dikkate alarak; mesleğinde nereye ulaşmak 

istedikleri,  buraya nasıl ve ne şekilde ulaşacakları konusunda gerekli çabaları ve sorumluluğu üstlenmelidir. 

 

Kariyer; bireyin kimliğini, toplumsal durumunu ve statüsünü oluşturmasına yardımcı olur. Meslek 

yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli olan maddi gücü elde etmenin en önemli aracıdır. Bunun yanında 

psikolojik olarak iş doyumunun sağlanması ve kişiliğin gelişmesinde etkindir (Taşlıyan, Arı, Duzman, 2011). 

Kariyer, bireyin sadece sahip olduğu iş/meslek değil, işyerinde kendisine verilen rolden beklentisini, amacını 

gerçekleştirebilmesi için eğitim dönemini kapsayan bir süreçtir (Kaya, Zerenler 2014). Kariyer planlama aşamaları 

(Şekil 1)  verilmiştir.  Kariyer planlamada; bireyin hem kendisini hem de içinde bulunduğu çevreyi dikkate alarak, 

ilk önce kendisine en uygun alanı seçmesi ve kariyeri ile ilgili hedefleri tespit etmesi ve daha sonra da bu kariyer 

hedeflerine ulaşmada önceliklerini belirlemesi gerekir (Topbaş ve ark. 2017).   

 Bireylerin kariyer planlamada gerçekçi hedefler belirlememeleri, bireylerde mesleğe karşı isteksizliğe,  

mesleki uygulamalar sırasında motivasyonun düşmesine, tükenmişliğine ve strese sebep olabilecektir (Karadaş,  

Duran, Kaynak 2017).   Oysa ki; kariyer planlama ve geliştirme sürecini istendik düzeyde planlayanlarda ve 

sürdürenlerde işlerine genellikle daha bağlı, daha üretken ve yeniliklere daha açık oldukları; buna bağlı olarak da 

mesleğin hedeflerini gerçekleştirme yönünde daha çok çalışmaya istekli oldukları belirtilmiştir.  Çünkü, kariyer 

planları her zaman kişinin yaptığı işte en iyi olmayı hedeflemesi ve mesleğini gerektiği şekilde icra etmesinin 

sağlanması açısından önemlidir  (Taşlıyan,  Arı,  Duzman, 2011; Topbaş ve ark. 2017). 

Çalışma koşulları ve çalışma alanlarını tanıyıp mesleği isteyerek seçen bireylerin, o mesleği gerektiği gibi 

icra etmesi hem çalışanların iş doyumunu hem de hizmet alanların memnuniyetini arttırmaktadır. Bu durum her 

meslek için geçerli olmakla birlikte özellikle insan sağlığını ilgilendiren mesleklerde daha fazla önem taşımaktadır 

(Altuntaş ve ark., 2005; Topbaş  ve ark. 2017).  
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Şekil 1. Kariyer Planlama Aşamaları 

 

KARİYER PLANLAMA AÇISINDAN ÜLKEMİZDE EBELERİN ÇALIŞMA ALANLARI 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre (2017);  çalışan ebe sayısı 53.741 dir (Tablo 1). Bu sayı  2016 

yılına göre artarken, üniversitelerde ve özel sektörde çalışan ebe sayısında  fazla bir değişiklik olmamıştır (Tablo 

2).   Ebelerin kariyer planlamasını kamu üzerinden devam ettirdiğini göstermektedir. Ancak, son yıllar artan sayıda 

“serbest ebe“ olarak çalışan ebelere ait kayıtlar yer almamaktadır. Ayrıca, ebelik eğitimine başlayıp, eğitimini 

başka bir alanda devam ettirmek isteyen ve ebelik eğitimine son veren ya da ebelik eğitimi alıp kariyer değişimi 

yapan bireylere ait bilgiler de bulunmamaktır. Örn: Ebelik mezunu olup, daha sonra Hukuk Fakültesi, Eğitim 

Fakültesi v.b eğitim almaları  ve hukukçu veya öğretmen olarak görev yapmaları gibi.  

Tablo 1. Yıllara göre  sağlık profesyonellerin sayılarının dağılımı 
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Ülkemizde ebelerin çalışma alanları kamu kurumları, özel sağlık kurumları ve üniversiteler   (Tablo 2) olarak yurt 

içi ve  yurt dışında şeklinde belirtilebilir. Ancak, kariyer planlaması yaparken;  

▪ Hastanede çalışacak iseniz; 

✓ Antenatal birimler mi? 

✓ Doğum odaları mı? 

✓ Doğum sonu bakım servisleri mi? 

✓ Yenidoğan klinikleri mi? 

✓ Yenidoğan yoğun bakım klinikleri mi? 

▪ Toplum sağlığı merkezlerinde çalışmayı planlıyor iseniz; 

✓ Bütüncül bakımın verildiği anne ve yenidoğan ile birlikte antenatal, doğum sonu bakım ve Yenidoğan 

bakım hizmetlerinin verildiği  birimler mi? 

✓ Üreme sağlığı birimlerin de mi? 

✓ Eğitimci olarak rol alacağınız gebe okulları, danışmanlık birimleri mi? 

✓ Aile sağlığı merkezleri mi? 

✓  toplum sağlığı merkezleri mi? 

✓  Kanser araştırma (KETEM) merkezleri mi? 

▪ Akademisyen olarak üniversitelerde mi? 

▪ Ya da özel alanlar da mı? 

✓ Kadın çalışmaları, Şiddet önleme programları 

✓ Çocuklarla ilgili özel alanlar mı ( çocuk koruma, evlat edinme birimleri v.b.) 

✓ Bağımlılık birimleri mi? 

▪ Serbest çalışma mı? Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hk.Genelge doğrultusunda ; 1219 sayılı Tababet ve 

Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve diğer kanun hükümlerine 

göre mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip ebe, hemşire ve sağlık memurlarının (toplum 

sağlığı bölümünden mezun olanların) hangi usul ve esaslar çerçevesinde sağlık kabini açıp işletebilecekleri ile 

ilgili  olarak; 1. Danıştay istişari kararları, 1219 sayılı Kanun, 6238 sayılı kanun sair özel kanunlar hükümlerine 

göre mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip olup bu hak ve yetkiyi kullanmak isteyen 

ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar)tek başlarına veya yalnızca söz 

konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde sağlık kabini açabilirler," denmektedir (TC. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hakkında 

Genelge, 1997-3).  Sağlık Kabininde bulundurulması gereken malzemeler, çalışma şekli ve sağlık kabinlerinde 

yapılabilecek hizmetlere de yer verilmiştir.   

Tablo 2.  Sektörlere göre sağlık  profesyonellerinin sayısının dağılımı-2017 
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▪ Başka bir çalışma alanı ise; yurtdışında;   Ebelerin serbest dolaşımı 80/154/EEC ve 80/155/EEC sayılı 

direktiflerle düzenlenmiştir. On yıllık temel eğitim sonrasında üç yıllık teorik ve pratik eğitimden geçmek 

zorundadırlar. Genel bakım hemşirelik hakkını kazanmış bir hemşire ek olarak iki yıl veya 3600 saat bir 

eğitimle ebelik yapabilmektedir. Yine direktifler de mesleki nitelikler açıkça belirtilmiştir. Direktifler ile 

garanti altına alınan haklar Avrupa Birliği vatandaşı olan, eğitim şartlarını yerine getirmiş sağlık çalışanlarına 

AB'nin herhangi bir ülkesinde çalışma olanağı sağlamaktadır (S.Bakanlığı,2001; Cavlak, Kuru, 2015).    

SONUÇ 

Kariyer planları her zaman kişinin yaptığı işte en iyi olmayı hedeflemesi ve mesleğini gerektiği şekilde icra 

etmesinin sağlanması açısından önemlidir. Kariyer ve meslek seçimi için;  Bireysel özellikler ve mesleklere ilişkin 

bilgiler önemlidir. Ebelik eğitimi alma isteği kariyer planlamasında  ilk aşama iken,  mesleki eğitim sonrası kariyer 

planlamasında yeniden yapılanma ve gözden geçirme gerekmektedir.  
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ÖĞRENCİLERDE RİSK ALGISI 

Sema Dereli YILMAZ 

Selçuk Üniversitesi 

 

Herhangi bir alanda risklerin belirlenebilmesi için önce tehlikelerin ve daha sonra her bir tehlikenin 

doğurabileceği kötü sonuçların belirlenmesi gerekir. Bu noktada kötü sonuçları belirleyebilmek için olasılık ve 

risk kavramlarının iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. Çünkü alana özgü tehlikeler ve bunların doğuracağı 

sonuçlar, nitelik ve nicelik olarak çok değişkendir. Değişkenlik söz konusu olduğunda, yapılacak tüm incelemeler, 

irdelemeler ve saptanacak öncelikler, olasılığa ve olasılıkla ilgili tanımlara dayalı olmak zorundadır. 

 

Risk Nedir?  

 Risk, bir tehlikenin ortaya çıkması ve belirli bir kötü sonucu doğurması olasılığıdır. Bir olayın belirli 

koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel vb. değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığı 

risk olarak adlandırılabilir. Bir olayın oluşturabileceği olumsuz sonuçların toplamı olan risk kavramı, “kayıp 

olasılığı” olarak da tanımlanabilir. Çeşitli riskleri kavramak ve karşılaştırmak amacıyla bilim insanları ve 

araştırmacılar bu riskleri oluş olasılıkları ve yol açabilecekleri potansiyel zarar ve kayıplar açısından 

nicelleştirmeye çalışmışlardır.  

 Riskten yani kayıp olasılığından bahsedebilmek için, belirli bir yerde, belirli bir büyüklükte bir olay veya 

tehlikenin var olması, mevcut değerlerin bu tehlikeden etkilenme oranlarının veya zarar görebilirliklerinin 

bilinmesi veya tahmin edilebilmesi gerekmektedir. Risk, kişiye özgü bir şey olduğunda potansiyel bir tehlike 

olarak tanımlanır. Tehlikeler sonucunda ölüm, yaralanma, sakat kalma gibi ortaya çıkabilecek olan her potansiyel 

durum bir risktir. Herhangi bir ortamda önce tehlike, sonrasında da bu tehlikeden kaynaklanan risk ortaya çıkar 

(Örn: Düşme tehlikesi sonrasında ölüm riskinin ortaya çıkması, vb). 

 Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi 

anlamına gelir. Duyusal uyarımların anlamlı deneyimlere çevrilme süreci olan algı, duyu organlarının fiziksel 

uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerden oluşur. Algı, bir duyu organımızda tepki uyandıran enerjidir. 

Bu enerji kimyasal veya fiziksel olabilir. Değişik uyaranlar değişik duyularımızı hedef alır. İnsan organizmasının 

duyu organlarının her biri kendisine göre alt ve üst sınıra sahiptir. Duyu organları enerji değişimini fark edebilen 

özelleşmiş organlarımızdır. Algılama, sinir sisteminin kompleks işlemlerine dayanır, ancak bilinçsel farkındalığın 

dışında gerçekleştiği için çoğu zaman kişilere kolayca gerçekleşen bir süreç gibi gelmektedir. Algılama sürecini 

doğrudan gözlemleme olanağı bulunmamaktadır. Algılama bilginin kaynağı ve geçerliliği konusundaki sorular 

nedeniyle hem felsefe hem de algılamanın bilimsel temellerinin araştırılması nedeniyle psikolojinin araştırma 

alanında bulunmaktadır.  

Algı duyum ile kolaylıkla karıştırılabilir. Ancak duyumda herhangi bir yorumlama ve anlama 

bulunmaması, algı ve duyum arasındaki farkı açıklar. Duyu organlarının fiziksel olarak uyarılmasıyla meydana 

gelen sinir sistemindeki sinyallerden oluşan algı, hafıza, öğrenme ve beklentiyle birlikte şekillenir. İnsanlar 

çevresindeki nesneler ve niteliklerini duyularıyla tanırlar. Algı bir duyu organında tepki uyandıran kimyasal veya 

fiziksel kaynaklı bir enerji durumudur. İnsanlar duyularıyla elde ettiği uyarıcılara anlamlar yüklerler. Duyuların 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fsel_bilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Duyu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinir_sistemi
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yorumlanması ve anlamlı hale getirilmesi algılama sayesinde gerçekleşir. Algı bir anlamda insanların uyarımlara 

önceki yaşantılarının etkisiyle anlam kazandırması ve tanıması demektir. Algı hem yukarıdan aşağıya etkileri 

kapsar, hem de duyusal girdinin aşağıdan yukarıya doğru işlenmesini de içermektedir. Aşağıdan yukarıya yapılan 

işlemler düşük seviye bilgiyle daha yüksek seviyede bilgi oluşturulmasıdır. Yukarıdan aşağıya yapılan işlemlerde 

kişinin kavram ve beklentileri algıyı etkilemektedir. Algının oluşmasında duyu organlarının yapısı ve işleyişi 

önemlidir. Ancak duyuma anlam yüklendiği zaman algı oluşur. Bu sayede insan vereceği tepkiye karar vererek, 

çevresiyle uyumunu sağlar.  

Algılarımızı etkileyen daha önceki tüm öğrenme ve yaşantılarımıza algının dayanağı denir. İnsan dış 

dünyayı olduğu gibi anlamlandırmaz. Daha önceden öğrenilmiş bilgiler ve yaşantılar algılamasına yön verir. Farklı 

toplumsal normlara sahip iki insan aynı durumla karşılaşırsa (Örneğin; bir Türk ile bir Fransız, salyangoz yemeği 

ile karşılaşırsa) her ikisi de bu durumu farklı şekilde görecekler ve farklı tepki göstereceklerdir. Farklı görüşteki 

iki kişi farklı tepkiler gösterirler. İnsanın içinde yaşadığı toplumdan edindiği deneyimleri, onun ilk sosyal 

dayanağını oluşturur. Daha sonraki deneyimleri de bu ilk çerçeve etrafında şekillenir. Çeşitli fikirleri, sistemleri 

savunur ya da karşı tavır alır.  

Algıyı Etkileyen Faktörler  

İç Etmenler   

Duygular (korku, öfke, üzüntü, sevinç vb.) 

•  Dürtü, güdü ve ihtiyaçlar 

•  Psikolojik ve zihinsel durum 

•  Algıya hazır olma 

•  Geçmiş yaşantılar ve öğrenme 

•  Tutum ve önyargı 

•  Meslek ve ilgiler 

•  Beklentiler  

Dışsal Etmenler   

• Fiziki çevre (ısı, ışık, sıcaklık, iklim) 

•  Sosyal çevre (kültür). 

 Risk algısı, belirsizlikle başlayan bir kavramdır. Risk algısı insanların riskin özellikleri ve şiddeti 

hakkında yaptıkları öznel bir yargıdır. İnsanların sonuçlarını belirsiz olarak gördükleri olaylarda risk algısı ortaya 

çıkmakta ve insanların davranışlarını etkileyebilmektedir. Risk algısı  insan sağlığı, spesifik bir kaza, çevreye 

yönelik doğal tehlikeler ve nükleer güç gibi tehditlerle alakalı olarak tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ve 

bireyi ne derecede ilgilendirdiği ya da endişelendirdiğinin bireysel değerlendirmesidir. Risk algı çalışması, 

insanların ve uzmanların farklı teknolojilerin ve doğal tehlikelerin ne kadar riskli olduğu konusunda farklı 

fikirlerde olduklarının gözlemlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Farklı insanlar aynı risklerin tehlikelerini farklı tahmin 

edebilmektedirler. Riskli davranışlara dair seçimlerde bulunma, kişiden kişiye hatta aynı kişinin farklı 

davranışlarında da değişkenlik gösterebilir. Bazı kişiler çok büyük risk alabilirken bazıları tüm risklerden kaçınır. 

Aynı kişi kimi zaman çok büyük riskleri göze alabilirken kimi zaman çok daha düşük düzeydeki risklerden 

kaçınabilir. Risk algısı farklı şekillerde ortaya çıkabilmesinin temel sebebi bireylerin durumları veya sorunları az 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Risk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tehdit
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veya çok riskli olarak değerlendirebilmeleridir. Bununla birlikte bireyler benzer durumlar için farklı risk algılarına 

sahip olabilirler. Hatta aynı bireyler, farklı durumlarda benzer çıktılara farklı öznel olasılıklar atayabilmektedir. 

Bu noktada kişinin riski nasıl algıladığı önem taşımaktadır. Risk algısı belli bir karar verme sürecinde bir bireyin 

algıladığı risk miktarı ve özelliği olarak açıklanmıştır. Risk algısının, algılayanın psikolojik durumundan 

etkilendiği bilinmektedir. Risk algılama mutluluk ve iyimserlik gibi duygular ile korku ve şiddet gibi olumsuz 

duygular arasında farklılık göstermektedir. Olumlu duygular iyimser risk algısına sebep olurken negatif duygular 

kötümser risk algısına sebep olmaktadır. Riskin anlaşılma durumu, dehşet duygusu uyandırması, riske maruz kalan 

kişi sayısı risk algı ve farkındalığını etkileyebilmektedir. Risk farkındalığı riskin sonuçları ve bunlarla nasıl baş 

edileceği konularında güvenilebilir ve ulaşılabilir kaynaklardan elde edilen bilgilere sahip olma ve davranış 

biçimini kalıcı olarak değiştirebilmektir. 

Çağdaş dünyada, bilimsel yöntemler yoluyla olumsuz bir olayın gerçekleşme olasılığının kesin bir 

ölçümünü anlatan nesnel risk görüşünü tamamlayan diğer bir risk boyutu, riskin öznel yönüdür. Riskin öznel 

boyutu olan risk algısı, bireylerin riskin önemi, büyüklüğü, ve etkisi gibi özellikleri hakkındaki öznel yargılamaları 

anlamına gelmektedir. Risk algısı üzerine toplumsal bilim araştırmaları sosyoloji, antropoloji ve psikoloji alanında 

yürütülen çalışma ve yaklaşımlardan etkilenmektedir.  

İstatistik biliminin kurallarına uygun bir “ölçülebilir” ve “gerçek” risk anlayışına karşın, risklerin kültürel 

bir yapılanma içerisinde oluştuğu görüşü sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlar içerisinde yer almaktadır. Bu 

görüşe göre, riskler kültürel etmenlerin etkisiyle görülmektedir ve risk izlemede ortaya konan tüm 

kurumsal/bilimsel düzenlemeler de çözümlemecilerin öznel hatalarının izlerini taşımaktadır. Başka bir deyişle 

“nesnel riskin” belirlenmesi kültürel bir eylemdir. Bir toplum içerisinde yer alan bireylerin algılamaları, toplumsal 

tehlikelerin nedenlerini toplumsal kurallara uyulmamasında arama eğilimindedir. Riskin algılanmasında kültürel 

yaklaşımların yanı sıra psikolojik yaklaşımların da büyük önemi vardır. 

Risk algısı ile ilgili psikolojik yaklaşımlar içinde psikometrik model çok baskın bir role sahiptir.  Psikoloji 

alanında, önceleri insanların riskler konusunda akılcı davrandıkları görüşü hakim iken, daha sonra birtakım bilişsel 

yanlılıkların etkisinde akılcı olmayan şekilde davrandıkları görüşünün yaygınlık kazanması psikometrik modelin 

bir üstünlüğü olarak yaygın kabul görmektedir. 

Teknolojik, çevresel ve toplumsal değişimlerin yarattığı risklerin toplum tarafından nasıl kabul edilebilir 

olarak algılanabileceği araştırıldığında risk içeren eylemlerin gönüllü olarak yapıldıkları ve topluma yararlı 

oldukları ölçüde hoş görülebilecekleri ileri sürülmüştür. Bireyler çeşitli risklerin yararlarıyla içerdikleri riskler 

arasında optimal bir denge aramaktadır. Bazı eylemler, eğer birey için yüksek düzeyde yararlıysalar, bireyler bu 

eylemlerin içerdikleri riskleri düşük yararlı olanlarla karşılaştırıldığında daha fazla hoş görür. 

Bireylerin risk içeren seçenekler arasında karar vermeleri gerektiğinde bireyler olası kayıp ve kazançları 

bireysel düzeyde değerlendirirler. Kararın olası sonuçlarını belirlemeye çalışarak,  kayıp ve kazanç hesabı yaparlar. 

Bu noktada kayıptan kaçınma terimi öne çıkmaktadır. Kayıptan kaçınma, olası bir kazanç durumunu 

değerlendirirken insanların risk almaktan kaçınmalarına yol açmaktadır. Bununla birlikte, bir kaybın azaltılması 

durumunda insanlar kaybı azaltacak riskleri almak eğilimindedirler. 

Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve 

psikososyal olarak gruplandırılmaktadır. Genelde sağlık çalışanlarının özelde ise ebelerin sağlığını etkileyen 
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tehlike ve riskler incelenecek olursa biyolojik riskler; hasta kişilerden direkt temas, solunum yolu veya vücut 

sıvıları aracılığı ile bulaşan bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler bu risklere yol açarlar. Fiziksel riskler; 

radyasyon, aydınlatma, düşük ve yüksek sıcaklıklar, gürültü gibi doku hasarına sebep olan çevresel etkenlerin yol 

açtığı risklerdir. Ergonomik riskler; kazalara, yaralanmalara, gerginliğe ya da rahatsızlığa yol açan veya bunların 

oluşumunu destekleyen ve çalışma çevresinden kaynaklanan risklerdir. Kimyasal riskler; ilaçlar, laboratuarda 

kullanılan kimyasal maddeler, dezenfektan ve sterilizanlar, gazlar vücut sistemleri üzerinde zehirli ya da tahriş 

edici etki oluştururlar. Psikososyal riskler; strese, duygulanımsal gerginliğe, kişisel veya kişiler arası sorunlara yol 

açan çalışma çevresine bağlı risk etkenleridir. Bu risklerin mühendislik, idari ve kişisel koruyucu önlemler alarak 

azaltılması gerekmektedir.  

Çalışma ortamlarındaki tehlikelerin ve bu tehlikelerin hangi durumlarda riske dönüştüğünün bilinmesi 

gerekir. Bu durum bilinmediği taktirde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olması mümkün olmamaktadır. 

Çalışma ortamındaki tehlikeler önlenmediğinde riske, risk önlenmediğinde ise iş kazalarına ve meslek 

hastalıklarına ve bunların sonucu olarak sakatlık ve ölümlere yol açmaktadır. Bu nedenle risk değerlendirmesi 

yapılması gerekmektedir.  

Ebelik Öğrencilerinin Risk olarak Algıladıkları Faktörler 

Üniversiteyi okuduğu şehre alışamamak 

Ebelik bölümüne uyum sağlayamamak, alışamamak 

Mesleği sevmemek 

Aidiyet hissetmemek 

Dersten başarısız olmak 

Problem çözme becerilerinin gelişmemesi 

Mesleğe kendini uygun hissetmemek 

Meslek algılarının olumsuz olması 

Mesleğin gerektirdiği sorumlulukları tam olarak kavrayamamak 

Mesleki etiğe uygun davranamamak veya  etik ilkelere uymakta zorluk çekmek 

Yasal hakların yetersiz olması veya olmaması 

Teorik bilgiyi meslek yaşamına aktaramamak 

Uygulama becerisi kazanamamak 

Uygulama esnasında zarar görmek/zarar vermek 

Mesleki hastalıklara yakalanma riski 

Uygulama sırasında sağlık personeli, hasta, hasta yakını gibi etkileşimde bulunduğu bireyler  ile etkili iletişim 

kuramamak  

Uygulama sırasında sağlık personeli, hasta, hasta yakını gibi etkileşimde bulunduğu bireyler tarafından mobinge 

maruz kalma  

Hasta, hasta yakını gibi etkileşimde bulunduğu bireyler tarafından şiddete maruz kalma  

Mezuniyet kriterlerini tamamlayamamak 

Yaz stajı için uygun uygulama yeri bulamamak  

Yeterli ve yetkin olamamak 
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Mezun olamamak 

Çalışma alanları ve şartlarının zor olması sebebi ile meslekten uzaklaşmak 

Ebelik mesleğini hakkı ile yapamamak 

Atanamamak 

İstenilen bir yere atanamamak 
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE MOBBİNG VE ŞİDDET 

Melike CERAN 

Cumhuriyet Üniversitesi  

Günümüzde tüm dünyada hem kamu hem de özel sektörde bazen açık bazen de gizli sıkça karşılaşılan veya 

duyulan psiko-şiddet veya diğer bir tanımla mobbing, tüm kurumların ve dolayısıyla da toplumun önemli bir 

problemi haline gelmiştir. Üniversiteler birer büyük devlet kurumları olarak tüm diğer devlet kurumlarında 

yaşanan sorunlarla yüz yüzedir. Bu sorunlardan biri de mobbing olgusudur. Üniversitelerimizde yaşanan psikolojik 

şiddet davranışları çalışanlar arasında olabildiği gibi üniversitenin devamlı bir parçası ve varlık amacı olan 

öğrencilere yönelik de olabilmektedir.   

Mobbing Kavramı 

Latince ‘MOB’ kelimesi; kararsız kalabalık anlamına gelen ‘mobile vulgus’ sözcüklerinden türemiştir. 

İngilizce’de ‘yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık’ veya ‘çete’ gibi anlamlarda kullanılmaktadır 

(Avcı ve Kaya, 2013).Günümüzde ise mobbing topluluk içeren yerlerde belirli bir kesimi hedef alarak; 

çalışmalarını, fikirlerini, isteklerini sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, 

dışlama, gözden düşürme anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle kişiyi bir ortamda huzursuz edebilecek etmenler 

bütünü diyebiliriz. 

Mobbing kavramı ilk olarak 1960 yılında hayvan davranışlarını inceleyen Konrad Lorenz tarafından 

“hayvanların bir başka hayvan veya avlanmakta olan bir düşmanı kaçırmak için kullanılan yöntem” olarak 

tanımlar. Daha sonra benzer davranışları Prof. Heinz Leymann çalışanlar arasında gözlemleyerek, mobbing  

(psikolojik şiddet) terimini işyerinde yetişkinler arasındaki grup şiddetini tanımlamak için kullanmıştır 

(Davenport, Swartz ve Elliott, 2003). 

En basit ve kısa haliyle Mobbing; iş, arkadaş, okul gibi ortamlarda kişinin herhangi konuda enerjisini sömüren 

enerji vampirlerinin yaptığı eylemler topluluğudur (Leymann, 1990). 

Mobbing yatay ve dikey olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.  

Yatay veya “Fonksiyonel Mobbing”  birbirleriyle kurmay fonksiyonel ilişki içinde olan eşitlerin birbirlerine 

uyguladıkları türdür. Sınıfta bir arkadaş grubunun bir öğrenciyle kasıtlı şekilde konuşmayıp onu dışlaması örnek 

olarak verilebilir. 

Dikey veya “Hiyerarşik Mobbing” üstlerin astlarına veya astların üstlerine uyguladıkları mobbing türüdür. Evet 

astlar da üstlerine konumunun sağlamlığı, çevre sahibi olmak gibi avantajlarını ortaya atarak çoğu zaman mobbing 

uygulayabilir (Tutar, 2004). Doktorların intörn bir arkadaşımızı sürekli eleştirmesi, ona bağırarak azarlar tavırda 

konuşması örnek olarak verilebilir. 

Buna ek olarak mobbing aşamalarında mobbing uygulayanlar, mobbing mağdurları ve mobbing izleyicileri olan 

başlıkları altında da türlere ayrılırlar (Tınaz, 2006). Bir arkadaş grubunun bir öğrencinin dış görünüşüyle alay etme 
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durumunda arkadaş grubu mobbing uygulayanlar, alay edilen öğrenci mobbing mağduru ve buna seyirci kalan 

diğer tüm öğrenciler mobbing izleyicileri olarak örneklendirilebilir. 

Mobbing’in Hayatımızdaki Yeri 

Türkiye’de çokça uygulanan, hatta çoğu zaman ailede başlayan ve bize ne giyeceğimizi, nasıl konuşacağımızı, 

nasıl yürüyeceğimizi vb. gibi çok fazla örnekler sayabileceğimiz mobbingi farkında olmadan da 

uygulayabiliyoruz. Günümüzde kadın ve erkeklerde oluşan güzellik algısı televizyon, sosyal medya gibi merciler 

üzerinden aşağılayıcı bir tavır sergilenip, ardından mükemmeli sunma yöntemiyle bize diretilerek mobbing 

uygulanabiliyor. İş alanlarında müşteriler çalışanlara karşı anlayışsız tavırlar sergileyip, onların robot gibi hatasız 

olmalarını bekleyip, en ufak hatalarında ise aşağılayabiliyor ve hakaret edebiliyor. Okullarda öğretmen, 

öğrencisinin bedensel veya zihinsel yetilerini eleştirebiliyor ve bu kalıcı bir rahatsızlık olduğunda ise durum daha 

da abartılabiliyor. Aynı şekilde öğrenciler de bu şekilde bir yaklaşım sergileyerek acımasızca o öğrenciyi baskı 

altında tutabiliyor. 

Bunlarla birlikte okul, hastane gibi yerlerde karşımıza enerjisi oldukça düşük, yaptığı işten memnun 

kalmayan ve bu işleri isteksiz yaptığı için eksik yapan kişilere rastlamamız mümkün olmaktadır (Habertürk, 2008). 

Evet sorumsuz insanlara da denk gelebiliriz ancak her insanı aynı yargılamak yerine onlara bir tebessüm edip 

yardımcı olmayı deneyerek izleyici olmaktan çözüm olma evresine de geçebiliriz. 

Mobbing istatistiklerine baktığımızda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 170 numaralı hattına 38 bin 

262 kişi mobbinge uğradığı başvurusu yapmıştır. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vedat 

Bulut, Türkiye'de 2011 ile 2016 yıllarında 38 bin 262 kişinin (21 bin 922 kadın-16 bin 340 erkek) mobbinge 

uğradığını bildirdiğini, mobbinge uğradığını açıklayanların yüzde 81'inin özel sektör çalışanları olduğunu (31 bin 

113 kişi özel sektör çalışanları-7 bin 149 kişi kamu çalışanları) belirtmiştir. Bu kişilerin yıllar içerisindeki 

dağılımına baktığımızda; 2011—2 bin 3 kişi, 2012—2  bin 850 kişi, 2013—4 bin 870 kişi, 2014—6 bin 659 kişi, 

2015—9 bin 5 kişi, 2016—12 bin 870 kişi, 2017—17 bin 481 kişi olduğu görülmektedir (CNN TÜRK, 2017). 

Mobbing uygulayan insanları genellikle şu kesim oluşturmaktadır.  

• Patron olarak yaptıkları kişileri yeterince hak görmeyenler 

• Şişirilmiş benmerkezci (yüksek egoya sahip) olanlar 

• Çocukluğu travmalı geçmiş olanlar 

• Güç konusunda hırslı olanlar 

• Vazgeçilmez olduğunu düşünenler 

• Güven eksikliklerini örtmeye çalışanlar 

• Otorite olma ihtiyacı hissedenler 

• Deneyim olarak iyi ancak teorik olarak zayıf olanlar 

 Bu insan grupları genel olarak kendini tatmin etmenin yolunu kendini geliştirmekten ziyade başkalarının 

kötü olduğunu hissetmekte aradıkları için tercih haklarını mobbingten yana kullanırlar (Davenport, Swartz ve 

Elliott, 2003). Mobbingi en fazla güçlü konumdakiler, daha güçsüz konumdakilere uygular (Tutar, 2014). Bu ast 
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üst ilişkisi olarak algılanmamalıdır. Mesela patronun akrabası olan bir çalışan, o şirketteki genel müdürüne de 

mobbing uygulayabilir. 

En az uygulayan kadar mobbinge uğrayanların da özellikleri önemlidir. Bu insanlar ise genellikle: 

• İşini çok iyi, hatta mükemmel yapan 

• İlişkileri olumlu ve çevresince sevilen 

• Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, bunlardan ödün vermeyen 

• Dürüst, güvenilir, kuruluşa sadık 

• Bağımsız ve yaratıcı 

• Bazen ise sessiz, iletişim kurmakta zorlanan kişilerden oluşur. 

 Bu grupta bu kişiler genellikle mobbing sonucu agresif, çabuk sinirlenen, işine bıkkınlıkla bakan, 

evliliğinde sorun yaşayan, alkol ve sigaraya yönelen kişilere dönüşmektedir. Kısacası zamanla kendi kendilerini 

bitirmektedirler. İstifa ve boşanmalarda da oransal olarak çok önemli bir yer kaplarlar (Davenport, Swartz ve 

Elliott, 2003). 

Mobbing Örnekleri 

Birçok alanda mobbing ve şiddeti görmek mümkün fakat biz sağlık öğrencilerinin gerek okulda gerek staj 

alanlarında mobbingle karşılaşmamız çok olası bir durumdur. Birkaç örnek verecek olursak; 

• Jest, mimik, çeşitli hareket ve tavırlar ile benimle muhatap olunmayacağı ima edildi. 

• Yeterli bilgi sahibi olmama engel olundu. 

• Bana söz hakkı tanınmadı. 

• Ortamda kendimi gösterme olanaklarım kısıtlandı. 

• Kasıtlı bir şekilde benimle konuşulmadı. 

• Dış görünüşüm ile alay edildi 

• Arkamdan kötü konuşuldu. 

• Üstesinden kalkamayacağım zorlukta ödev verildi. 

• Hakkımda asılsız söylemlerde bulunuldu. 

• Topluluk içerisinde sözüm kesilmek suretiyle aşağılandım. 

• Kaba ve uygunsuz şakalara maruz kaldım. 

• Yaptığım her işten dolayı sürekli eleştirildim. Herkesin içinde bağırılarak azarlandım. Sınıfta veya bir 

topluluk içerisinde benim konuşmama müsaade edilmedi. 

• Sözlü olarak tehdit edildim. 

• Benim görüşlerimle alay edildi, aşağılandı. 

• Dışlandım. 

• Bana gerçekleşme olasılığı olmayan iş bitirme tarihi verildi.  

• Topluluk içerisinde bana sanki ben yokmuşum gibi muamele edildi. 

• Dini veya siyasi görüşlerimle alay edildi. 

• Milliyetimle alay edildi. 
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• Hakkımda asılsız çirkin ithamlarda bulunuldu. 

• Küçük düşürücü isimlerle anıldım. Sınıf içerisinde arkadaşlarımdan izole edilerek ayrı bir yere 

oturtuldum. Herkese serbest olan araç ve gereçleri kullanmam engellendi. 

• Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlandım. 

• Özrümle alay edildi. Arkadaşlarıma benimle konuşmamaları hususunda baskı yapıldı. 

• Bana cinsel imalarda bulunuldu. 

• Fiziksel şiddet tehditleri yapıldı.   

Belirtilen bu ifadelerden birini veya birkaçını söylüyor iseniz siz de mobing mağduru sayılırsınız. 

Mobbingle ilgili yapılan bir araştırmada; üniversite öğrencilerine yönelik mobbing uygulamalarının tespiti, 

olumsuz etkilerinin incelenmesi ve engellenmesine yönelik toplam beş devlet üniversitede farklı fakülte ve 

sınıflarda okumakta olan yaklaşık 2000 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma sonuçları şöyledir; öğrencilerin 

yaklaşık üçte birinden fazlası (753) bir şekilde mobbinge maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Mobbinge maruz 

kalanların cinsiyetleri açısından fark olmadığı, erkeklerin az bir farkla kız öğrencilerden daha fazla mobbinge 

maruz kaldıkları saptanmıştır. 

Öğrencilerin maruz kaldıkları mobbing türleri incelendiğinde; en fazla şikâyet ettikleri unsurların 

kendileriyle kasıtlı olarak iletişim kurulmaması, söz hakkı tanınmaması, bulundukları ortamda kendilerini 

gösterme olanaklarının kısıtlanması şeklinde olduğu görülmüştür. Bu durum çalışmada öğrencilere yönelik bir 

otorite gösteriminden kaynaklanan davranışlar şeklinde yorumlanmıştır. 

İkinci derecede şikâyet konusu olan davranışlar incelendiğinde; öğrenciler iftiraya uğradıklarını, 

haklarında asılsız ve kötü şeyler söylendiğini, kasıtlı olarak aşırı zorlu ödevlere maruz bırakıldıklarını 

söylemişlerdir. Çalışmada mobbing uygulayıcıların kendi otoriteleriyle ters düşenleri diğer öğrencilere karşı 

kötüleme ve onları yaptırımlara maruz bırakma eğilimine girdiklerinin anlaşıldığı ifade edilmektedir. 

  Üçüncü derecede şikâyet konusu olan davranışlar incelendiğinde de öğrencilerin sürekli olarak eleştirilere 

maruz kaldıklarını, alçaltıcı şaka ve davranışlara maruz bırakıldıklarını, topluluk içerisinde sözlerinin kesildiğini 

ve hatta azarlandıklarını belirttikleri görülmüştür. 

MOBBİNG İLE MÜCADELE 

Bu kadar çok uygulandığını farkettiğimiz mobbing ile nasıl mücadele edebiliriz? Aslında bu sorunun da oldukça 

basit bir cevabı var. YASAL HAKLARIMIZLA! Aslında yasalarda mobbingle ilgili yaptırımlar mevcuttur. 6098 

sayılı Borçlar Kanunun 417. maddesinde, işçinin hem kişiliğinin, hem yaşam ve vücut bütünlüğünün korunmasına 

yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme şöyledir:  

• İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine 

uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür 

tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 
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• İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve 

gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlemi 

almakla yükümlüdür. 

• İşverenin yukarıdaki hükümler dahil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, 

vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararlarının tazmini, sözleşmeye 

aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabiidir (www.mobbingturkiye.net, 2009).  

Şikayetlerimiz için ne yapabiliriz? 

• Alo 170 şikayet hattı 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• Anayasa Mahkemeleri 

• Başbakanlık İletişim Merkezi (CİMER) 

• Türkiye İnsan Hakları Kurumu (İl ve ilçe merkezleri de dahil.) 

• Kamu Görevlileri Etik Kurulu gibi yerlere de dilekçe ile ulaşarak şikayet iletilebilir. 

 

Öğrencilerin mobbing davranışlarına karşı korunmalarına ve zarar görmelerinin engellenmesine yardımcı 

olacak, izleyecekleri yollar şu şekilde sıralanabilir:   

• Üniversitede mobbinge maruz kaldığını düşünen öğrenci öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir 

şekilde değerlendirmeli, şayet yaşadıklarının bir psikolojik şiddet veya taciz olduğu kanaati oluşursa 

derhal harekete geçmelidir.  Kavga, karşı taciz veya şiddette kesinlikle başvurmamalıdır. 

• Şayet maruz kaldığı mobbing, idareciler veya öğretim elemanları tarafından gerçekleştiriliyorsa konuyu 

üniversite idaresine uygun kanallardan bildirmelidir. 

• Mobbinge maruz kaldığını düşünen öğrenci, olaylara dair tüm delil ve kanıtları (şahitler, yazışma, not, 

mesaj, e-posta) toplamalı ve saklamalıdır. 

• Şayet olaylara canlı tanıklar varsa, onlardan yardım istemeli ve onlarla birlikte olayı bir tutanak halinde 

yazıya dönüştürmeli ve bir dilekçe şeklinde yönetime vermelidir.   

• Öğrenci başta üniversitedeki danışmanı olan öğretim elemanlarından veya idari konumdaki yetkililerden 

ve hatta üniversitelerde bulunan hukuk birimlerinden izlemesi gereken hukuki prosedür konusunda bilgi 

alabilir.   

• Olayın sağlığını etkilediğini hissettiği an muhakkak tıbbi desteğe başvurmalıdır. 

• Konu yetkilendirilmiş üniversite idarecileri tarafından soruşturulduğu halde bir çözüme kavuşturulamıyor 

ise konuyu yargıya taşıma hakkına sahip olduğunu bilmeli ve bundan çekinmemelidir. 

 

Öğrencilere yönelik mobbing davranışlarına karşı öğrencilerin ve dolayısıyla kurumun zarar görmesini 

engellemek amacıyla örgütsel anlamda yapılması gereken uygulamalar şu şekildedir: 

• Kurumlar, bünyelerinde kuracakları birimler veya yapacakları görevlendirmeler ve araştırmalar ile kurum 

içerisinde psikolojik şiddet yaşanıp yaşanmadığını sürekli izlemeli, şayet bu tür davranışlar oluyor ise 
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konu hakkında detaylı ve derinlemesine bilgi sahibi olunmalı, kurumsal yapının ve örgütün diğer 

birimlerinin bundan zarar görmesinin engellenmesi sağlanarak özellikle kurum çalışanları ve kamuoyu 

nezdindeki itibar ve saygınlığın zarar görmesi engellenmelidir. Ancak bu olayların örtbas edilmesi 

gerektiği anlamına gelmemektedir.   

• Kurum içerisinde psikolojik şiddetin her türlüsünün önüne geçilmesi amacıyla bu konuda geniş katılımlı 

ve kapsamlı politikalar geliştirilmelidir.   

• Konuyla ilgili bilgilendirmelere önem verilmeli özellikle üniversitelerde öğrencilere yönelik rehberlik 

birimleri ve hizmetleri sunulmalıdır.   

• Kurum içerisinde olası psikolojik şiddet olaylarının incelenmesi için kuruma özel yöntemler geliştirmeli, 

bu konuda yürütülen soruşturma ve incelemelerde gizlilik ve kişilik haklarına çok dikkat edilmelidir.   

• Şayet varsa psikolojik şiddet eğilimi ve girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler için gerekli soruşturma 

ve yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra rehabilitasyona da başvurulmalı ve tekrarlanmasının önüne 

geçilmelidir. Ayrıca bu kişileri bu tür davranışlara iten sebeplerin kaynakları da araştırılmalı ve düzeltici, 

etkin önlemlere başvurulmalıdır.  

• Bu hassas konuda adalet mekanizması titizlikle işletilmelidir. 

• Caydırıcılık esasıyla işe alımlarda ve iş akitlerinde ve hatta kurum içi yönetmeliklerde konuyla ilgili 

hükümler yer almalıdır. 

Sonuç olarak, gelecek nesillerin yetiştirildiği kurumlar olan üniversitelerde gençlerin geleceklerini ve 

yaşantılarını etkileyecek olası olumsuz olaylarla ilgili olarak yeterli kontrol ve tedbirlerin alınması ve gerekli 

mekanizmaların vakit geçirilmeden kurulması ve işletilmesi gerekliliği çok açıktır. 
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GÜÇ VE KADIN 

Nebahat ÖZERDOĞAN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

 

Güç kısaca “etki yapıcı ve biçimlendirici kuvvet” ya da “bir şeyi yapma kudret ve potansiyeli” olarak 

tanımlanır (Huston, 2017, Maraşlı, 2018).  

Gücün oluşmasında etkili olan üç temel unsur vardır. Bunlar; 

• Bireyin bir eylemi yapabilme, 

• Başka insanları etkileyebilme,  

• Onları belli bir amaç etrafında birleştirebilme ve kontrol edebilme kapasitesidir (Maraşlı, 2018).  

Yeterli güce sahip olmadan bireysel ve örgütsel hedefleri başarmak, başkalarının hedeflerini 

gerçekleştirmesine yardım etmek zordur (Huston, 2017). Güç tek başına olumlu veya olumsuz bir anlam ifade 

etmez. Etkisi onu niçin ve nasıl kullandığımıza, neyi biçimlendirmek istediğimize göre değişiklik gösterir. Gücün 

olumlu etkisi kişinin kendi hayatını kontrol edebilmesi ve istediği hedeflere ulaşmasında, aynı zamanda sahip 

olduğu gücü başkalarının üzerinde değil, başkalarının yerine kullandığında ortaya çıkar Gücün olumsuz yanı ise 

“ben kazandım, sen kaybettin” şeklinde hâkimiyet kurmak için kullanıldığında görülür (Huston, 2017, Maraşlı, 

2018). 

Güç ve cinsiyet ilişkisine baktığımızda güce sahip olma açısından erkekler ile kadınlar arasında kadınlar 

aleyhine bir durumun olduğu bilinmektedir. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar gücün elde edilmesi ve 

kullanılmasında daha dezavantajlı durumdadırlar. Toplumda kadınları güçsüzleştiren en önemli etmenler 

yoksulluk ve parasızlık olduğu kadar hâkim ataerkil ideolojiye dayalı toplumsal cinsiyet eşitsizlikleridir. Bu 

eşitsizlikler toplumda ve aile içinde kadınların konumunu ikincilleştirmekte ve kadınların eğitime, istihdama, 

gelire, finansal kaynaklara ve sosyal statüye erişimlerini engellemekte ya da kısıtlamaktadır (Balkız ve Öztürk, 

2013). Erkek egemen kültürün hâkim olduğu günümüzde güç kavramı da erkeksi özelliklerle 

ilişkilendirilmektedir. Güçlü olma, güçlülük genellikle sert, erkeksi sıfatlarla açıklanmaktadır. Kadınlarla 

ilişkilendirilen sıfatlar ise genellikle güçsüzlükle ilişkilendirilmiş sıfatlardır. Erkeğin mantıklı, girişimci, rekabetçi, 

karar verici, otorite sahibi olma özelliklerine karşılık, kadının karar verici olmaktan ve inisiyatif kullanmaktan 

kaçınan, bağımlı, duygusal, itaatkâr olduğu,  girişimci ve lider olmayı arzulamadıkları yönündeki yargılar ön plana 

çıkartılmaktadır (Suğur, Kahraman, Tunçdemir & Özcan, 2015; Suğur ve Cangöz, 2016 ). Kadınların güç 

kaynaklarına ulaşamadıkları ve kaynakları etkili bir şekilde kullanamadıkları görülmektedir. Bunun nedenlerine 

ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bireysel nedenler; kadın olarak gücün negatif algılanması, gücün erkeğe 

özgü bir kavram olarak değerlendirilmesi ve güç sahibi olunmasının gereksinim olarak görülmemesi, kadınların 

birbirini güç konusunda negatif etkilemeleri ve kötü rol model olmaları olarak belirtilmektedir. Bu nedenlerin 

temelinde erkek egemen yapıyla ilişkili kadının toplumsal statüsü ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin yer 

aldığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik refahın dağılımında kadının dezavantajlı oluşu, yönetim ve karar alma 
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mekanizmalarında eksik temsil edilmeleri ve politik güç oluşturamamaları olarak sıralanmaktadır (Başaran ve 

Duygulu 2014).  

Kadın ve erkeğe atfedilen kalıp yargıların temelinde genellikle toplumsal cinsiyet kavramı yer almaktadır. 

Toplumsal cinsiyet, kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun görülen rollerin toplumsal koşullarda üretildiğini ifade 

eden bir kavramdır. Bu rollerin kadın ve erkek üzerinde oluşturulması, öğrenilip içselleştirilmesi belli süreçlerden 

geçerek gerçekleşmektedir. Aile, öğretmenler, arkadaş grupları ve medya gibi toplumsallaştırma etkenleri 

aracılığıyla gerçekleştirilen bu öğrenme, kadınlık ve erkeklik rollerini, biyolojik kadınlık ve erkeklikten farklı 

olarak üretmektedir.  Bununla birlikte biyolojik farklılıkların kadın ve erkeklere özgü toplumsal rolleri belirlediğini 

iddia eden görüşler de bulunmaktadır (Moir ve Jessel, 2003).  

 Toplumsal cinsiyet ile güç ilişkisi incelendiğinde; geleneksel cinsiyet rollerinin kadınlar ile erkekler 

arasında eşit olmayan güç ilişkileri doğurduğu, gücün erkeklere atfedilen sıfatlar üzerinden elde edilmesini 

kolaylaştırdığı görülmektedir. Bu nedenle kadınların kendileri için uygun görülen kalıplaşmış cinsiyet rollerinin 

dışına çıkması, özel alan olarak kabul edilen evin dışında kamusal alanda da kendilerine bir yer edinmeleri 

gerekmektedir. Gücün erkeklere atfedilen sıfatlar üzerinden tanımlanması, güce ulaşmak ve gücünü kullanmak 

isteyen kadınların, bu sıfatları benimseyip uygulamalarına yol açabilmektedir. Bütün bunları yaparken de özellikle 

yönetim kademelerindeki kadınlar erkeksi özellikler gösteren sert kadın figürleri sergilemektedirler (Moir ve 

Jessel, 2003).  

Yönetim kademelerinde görev yapan kadın ve erkeklerin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığının üzerinde duran kuramcılar; kadınlara yönelik ayrımcılığın kadınlar beklenenin üzerinde bir başarı 

gösterdiğinde ortaya çıktığını belirtmektedirler. Kadının başarısını şans ya da dış faktörlerle açıklama eğilimi 

varken, erkek yöneticilerin başarısı dış faktörler yerine onların zekâ, beceri ve profesyonelliğine bağlanmaktadır. 

Yönetimde bulunan kadınlar kuruma erkek meslektaşları ile aynı oranda katkı sağlasalar bile işverenin kafasında 

kadınların erkekler kadar nitelikli olmadıkları yönünde bir cinsiyet önyargısı varsa ücret ve ödüllendirme oranları 

daha düşük olabilmektedir. Bu yaklaşımlar iş ve yönetim dünyasında “cam tavan” olarak adlandırılan toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığı biçimlerini doğurabilmektedir (Suğur ve Cangöz, 2016). Bununla birlikte son yıllarda 

kadınlıkla ilişkilendirilen dürüstlük, itinalı davranma, işbirlikçilik, samimiyet ve etkileşim dilini iyi kullanma gibi 

özelliklerin yönetim alanında gücü artıran faktörler olarak değerlendirilmesi ve kabul görmesine yönelik bir 

eğilimin geliştiği görülmektedir (Suğur ve Cangöz, 2016). 

Birlesmis Milletler Kadinlar Kalkınma Fonu UNIFEM’e göre güçlendirme, ‘tercih üretebilme ve pazarlık 

gücünü kullanabilme becerisini kazanabilmektir’; ‘Bir öz-saygı duygusu geliştirebilmek, istenilen değişimleri 

gerçekleştirebileceğine duyulan inanç ve birinin kendi yaşamını kontrol edebilme hakkı’dır. Güçlendirme, 

‘değişim’, ‘tercih’ ve ‘güç’ le ilgilidir. Güçlendirilmiş kadınını yaşamında sağlıklı öngörülerde bulunarak yaşamını 

ve geleceğini yönlendirebilmesi için gerekli maddî, insanî ve sosyal kaynaklara erişimi gereklidir. Kadınlar tarihsel 

bakımdan kredi, mülkiyet ve para gibi yalnızca maddi kaynaklara erişimde dezavantajlı konumda olmakla 

kalmamış, eğitim ya da bilgiye ulaşma gibi sosyal kaynaklardan da dışlanmıştır. Ancak kaynaklara ulaşılsa bile bu 

durum yalnız başına otomatik olarak güçlendirme ya da eşitlikle sonuçlanmamaktadır. Çünkü kadınlar amaçlarına 

ulaşabilmek için kaynakları kullanabilme becerisine de sahip olmalıdırlar (Balkız ve Öztürk, 2013). Güçlendirme 
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süreçleri kültürden kültüre değişim göstermekle birlikte kadınların güçlenmesinde en önemli göstergelerden 

bazıları, karar alma sürecine artan katılım, kadının aile ve toplumdaki daha eşitlikçi statüsü, politik güç ve 

haklardaki artış ve artan öz-saygıdır. Kadınların kendi hayatlarının inisiyatifini ele alma,  beklenti ve hedeflerini 

hayata geçirme ve istenilen sonuçlara ulaşmada güce sahip olmaları (güçlenmeleri) önemlidir (Başaran ve 

Duygulu, 2014). Gücü elde etme ve kullanma açısından dezavantajlı durumda olan kadınların güç kaynaklarını ve 

etkileyen faktörleri bilmeleri, güç kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilmeleri açısından gereklidir.  

Ülkemizde kadınları güçlendirmek adına 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” (2018-2023) 

uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama planında kadınların güçlenmesi için beş temel unsurun gerekli olduğu 

belirtilmiştir. Bunlar; 

• Kadınların kendi değerinin farkında olması (güçlü yönlerini bilmesi),  

• Kadınların seçeneklere sahip olma ve bunlar arasında tercih yapabilme hakkının bulunması,  

• Kadınların fırsatlara ve kaynaklara erişim hakkının olması,  

• Ev içinde ve dışında kendi hayatlarını kontrol etme gücüne sahip olma haklarının bulunması, 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde daha adil bir toplumsal ve ekonomik düzen oluşturmak için toplumsal 

değişimin yönünü etkileme becerilerinin olması gereklidir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023). 

Güçlü kadın dediğimizde aklımıza hangi kadın tiplemeleri gelmektedir?  

• Çalışan ve çalıştığı kuruma pozitif katkı sağlayabilen, 

• Yaptığı işte başarılı olan, 

• Ekonomik bağımsızlığı olan, 

• Kariyer ve makam sahibi olan, 

• İyi eğitime sahip, 

• Sorumluluk ve risk almaktan kaçınmayan, 

• İyi iletişim kurabilen ve insanları etkileyebilen, 

• Liderlik edebilen, 

• Ne istediğini bilen, hedeflerini gerçekleştirmek için çaba harcayan, 

• Haklarını bilen ve bunlara sahip çıkan kadınlar güçlü kadın olarak nitelendirilirler. 

Bu bağlamda; kadının toplumsal prestij ve imajının güçlendirilmesi, ekonomik refahın dağılımında erkeklerle eşit 

konuma getirilmeleri, karar mekanizmalarında yer almalarının sağlanması kadının gücünü belirleyen en önemli 

alanlardır. Eğitim ve öğrenim imkanı verilmesi, farkındalığın artması, kendine güvenin gelişmesi, seçeneklerin 
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çoğalması, kaynaklara erişimin ve kontrolün artırılması, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik içeren kurumların 

ve yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi sürecinde önemli 

araçlar arasındadır (Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü -EIGE). (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023). 

2015 yılında hayata geçirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin” 5 inci maddesi “toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi” olarak belirlenmiştir. 

5 inci maddenin altında ise dokuz hedefe yer verilmiştir;  

• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi,  

• Kamuya açık ve özel alanlarda bütün kadınları ve kız çocuklarını hedef alan, insan ticareti ile cinsel ve 

diğer istismar türleri dâhil olmak üzere her türlü şiddetin sona erdirilmesi,  

• Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların sona erdirilmesi,  

• Kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikaları temin ederek ve ulusal koşullara uygun olarak 

hane içinde ve aile içinde sorumluluk paylaşımının teşviki ile ücretsiz bakım işinin ve ev işçiliğinin 

tanınması ve değerli kılınması,  

• Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta karar alma sürecinin her basamağına tam ve aktif 

katılımının sağlanması ve bu alanda liderlik için eşit fırsatlara sahip olması,  

• Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ve Pekin Eylem Platformu ile bunların 

gözden geçirme konferanslarının sonuç belgelerinde kararlaştırıldığı üzere; cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

hakları ile üreme haklarına küresel erişim imkânının sağlanması,  

• Kadınlara hukuk kaideleri çerçevesinde ekonomik kaynaklara eşit erişim imkânı sağlanması ve yanı sıra 

ulusal gayrimenkul ile diğer türden mal varlıklarıyla ilgili mülkiyet ve idare hakkı, finansal hizmetler, 

miras ve doğal kaynaklara erişimlerinin sağlanması,  

• Kadınların güçlenmesini sağlamak üzere başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere yardımcı 

teknoloji kullanımının artırılması,  

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi ve her alanda kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi için güçlü 

politikalar üretilmesi, izlenmesi ve var olanların takviye edilmesi ve uygulanabilir mevzuat geliştirilmesi 

gereklidir (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel hedefler). 

Bu hedeflerin dışında toplumumuz açısından kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinde her düzeyde 

eğitim imkânlarından ve fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmaları son derece önemlidir. Hala ülkemizde okuma 

yazma bileyen her 10 yetişkinden sekizi kadındır. Altı yaş üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyen erkeklerin oranı 

%1’ken, kadınların oranı %5.5’tur (TÜİK, 2017). Ayrıca, eğitim kademelerinde cinsiyet eşitliğini sağmaya yönelik 

bilgi içeriğinin verilmesi, okul ortamlarında eşitlikçi bir kültürel iklimin oluşturulması gereklidir.  
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ERASMUS+ PROGRAMI VE EBELİK 

Şükran ERTEKİN PINAR 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Erasmus Programı  

İsmini 1465-1536 yılları arasında yaşamış, Rönesansın en önemli ustalarından Hollandalı hümanist, klasik 

edebiyat araştırmacısı Desiderius Erasmus’tan almıştır. Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında 

birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa ismi verilmiştir. 

Erasmus programı, 1980’lerin sonlarından beri var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim 

programıdır. Program, Avrupa’daki yükseköğretim kurumları arasında ortak çalışma programları ve kısa çalışma 

ziyaretlerine destek olmak için Avrupa Komisyonu burs destek programı şeklinde başlatılmıştır. İlk kez 1976 

yılında eğitim alanında hazırlanan faaliyet programının sonucunda pilot uygulama olarak başlamıştır. 1987 

yılından itibaren başlayan program eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini 

geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus programı (2007-2013) yükseköğretim kurumlarının 

birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için 

karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus Programı ile “yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler 

ile işbirliğinin” desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda “öğrencilerin ve personelin Ortak 

Ülkelerden ve Ortak Ülkelere hareketliliği” teşvik edilmektedir. 

Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren; Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor 

alanlarında yürüttüğü Erasmus+ Programının, Türkiye’de uygulanmasından sorumlu kamu kurumu “Türkiye 

Ulusal Ajansı”dır. 

 

Erasmus+ Programı  

Erasmus+ Programı (2014-20120) 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor 

alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. 

Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, 

yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de 

hibe desteği sağlanmaktadır. 

Programın Amacı 

Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversiteler 

arası eğitimde kalitenin arttırılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunma amacına sahiptir. Aynı zamanda ülkeler 

arası değişimler sayesinde, öğrencilerin yurtdışı deneyimi yaşamaları, farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıma ve 

öğrenme imkanı bulmaları sağlanır. Erasmus, öğrenciler ve öğretim elemanlarının araştırma projeleri, akademik 

müfredat geliştirme çalışmaları, eğitim ve finans giderlerini karşılayarak Avrupa’daki üniversiteler arasında 

hareketliliği artırır.  

Erasmus+ Programında Yer Alan Ülkeler 

KA103 Faaliyet Alanındaki Ülkeler 

Program Ülkeleri 
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Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 

Programa Dahil Olmayan Ülkeler 

Makedonya, Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn 

KA107 Faaliyet Alanındaki Ülkeler 

ABD, Azerbaycan, Etiyopya, Fas, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Rusya, Gürcistan, Bosna-Hersek, Ürdün, 

Tunus  

Erasmus+ KA103 Nedir? 

Erasmus+ KA103 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede 

eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası 

bir ortamda paylaşabilirler.  

Erasmus+ Programı Personel ve Öğrenci Hareketlilik Faaliyetlerini kapsamaktadır.  

Personel Hareketliliği 

1. Ders Verme Hareketliliğini ve 

2. Eğitim Alma Hareketliliğini kapsamaktadır. 

Ders Verme Hareketliliği  

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesindeki 

bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.  

Ders verme hareketliliğinin hedefleri 

• Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının 

akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek 

• Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek 

• Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda 

teşvik etmektir. 

Ders verme hareketliliğine katılabilme şartları 

• Bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması 

• Üniversiteler arası anlaşmanın olması 

• Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının 

(teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından 

gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

• Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim 

kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ders verme hareketliliği seçim kriterleri 

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli olma 

• Yabancı Dil Yeterliliğine sahip olma 

• Daha önce hiç Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış personele ve Bölüm Koordinatörlerine öncelik 

verilmektedir. 
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Öğrenci Hareketlilik Faaliyetleri 

1.Öğrenim Hareketliliği ve  

2.Staj Hareketliliğini kapsamaktadır.  

Öğrencilerde aranan şartlar 

Örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen GNO (Genel Not Ortalaması) ve Yabancı Dil yeterliliğine 

sahip olmaktır. 

Öğrenim hareketliliği öğrenci seçim kriteri ve öncelikleri 

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak 

• Lisans öğrencileri için 2.20 GNO 

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO 

• Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak 

• Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS) 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır. 

Öğrenci değerlendirme kriterleri 

• Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı 

ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. 

• Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür. 

• Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar 

belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır. 

• Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının 

tespitinde öğrencinin en son güncel transkripti ve bu transkriptindeki akademik genel not ortalaması kullanılır.  

Yabancı Dil Sınavı 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmaktadır 

Geçme barajı: 50 

Online sınav başvurusu yapılmaktadır. 

ÖSYM  tarafından denkliği verilen sınavlar da geçerlidir (Yökdil, YDS, ÜDS). 

Hareketlilikten yararlanabilmek için kurumlar arası anlaşma şartı bulunmaktadır.  

Öğrenim hareketliliği süresi 3 -12 ay, staj hareketliliği 2-12 ay arasında değişmektedir. 

Ne zaman başvuru yapılabilir? 

Erasmus+ KA103 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yıl başlar. Her 

yılın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir.  

Staj hareketliliği öğrenci seçim kriteri ve öncelikler 

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak 

• Lisans öğrencileri için 2.20 GNO 

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 GNO 

• Yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan (100 üzerinden) almak 
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• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 

sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır. 

Staj hareketliliği için öğrenci değerlendirme kriterleri 

• Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (GNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı 

ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. 

• Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür. 

• Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar 

belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır. 

Ne Zaman Gidilebilir? 

Öğrenciler bir yarıyıl (Güz ya da Bahar) ya da iki yarıyıl (Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini 

gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi 

ise Şubat-Haziran arasındadır. 

Öğrenciler staj hareketliliği için stajlarını yaz dönemi içerisinde de yapabilirler. 

Ödemeler toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si ise dönünce olmak üzere hem personel hem de öğrenci 

için iki taksit halinde yapılır.  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Anlaşması olduğu Üniversite ve Bölümler 

• Pomeranian University in Slupsk (Poland) (Nursing) 

• Polytechnic Institute of Guarda (Portekiz) (Nursing) 

• PWSZ Włocławek (Wloclawek/Polonya) (Nursing) 

• Santa Barbara Health Care College (Malaga/İspanya) Nursing and Midwifery, Dental Studies, Health 

• University of Pécs (Pécs/ Hungary) Nursing and Caring, Midwifery 

 

Tablo 1. 2013-2019 Yılları Arası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü’nün Erasmus+ Programına Katılan Öğrenci ve Personel Tablosu 

Giden 

Öğrenci 

Gelen 

Öğrenci 

Giden 

Personel 

Gelen 

Personel 

Gidilen Üniversite ve Bölümler 

4 5 2 2 *Pomeranian Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü, Slupsk/Poland 

* Pécs Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü, Macaristan 

 

Öğrenci ve Personelin Erasmus Deneyimlerine Yönelik Literatür İncelemeleri 

1) Toker ve Aktaş (2010)’ın makalesinde İngiltere’nin Londra kentinde Erasmus programı kapsamında 

bulundukları, bu süre içerisinde Royal College of Midwives’ı, Hemşirelik ve Ebelik Konseyini (Nursing and 

Midwifery Council - NMC) ve bazı hastaneleri ziyaret ettikleri belirtilmiştir. Bu makale ile yurtdışında 

edindikleri bilgi, görgü ve deneyimlerini meslektaşlarına aktarmayı amaçlamışlardır. 

2) Taylor ve Fry (2010) 2009’da bir ERASMUS değişim programı ile iki ebelik öğretim üyesi olarak 

Bournemouth Üniversitesi’nden İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nü ziyaret etmişlerdir. Fikir ve bilgi 



71 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

 

alışverişinde bulunmak amacı ile ders anlatımı ve araştırma sunumları yapmışlar, klinik saha ziyaretleri ve 

sosyal toplantılara katılmışlardır. İsveç kültürünü hem yükseköğrenim içerisinde hem de sağlık hizmetleri 

kapsamında görme fırsatı bulduklarını, maternal bakım kapsamında karşılaştırmalar yaptıklarını 

belirtmişlerdir.   

3) Marshall’ın (2017) makalesinde İngiltereden Malta ve Nottingham Üniversitesi’ne giden 13 öğrenci ebenin 

deneyimine yer verilmiştir. Makalede Erasmus değişim programına katılan öğrenci ebelerinin deneyim, 

öğrenme ve uluslararası alandaki çalışmalar üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmada 

öğrencilerin, başka bir kültür ve sağlık sisteminde çalışma ve ebelik uygulamalarına katılma, klinik yetkinlik, 

güven ve bilgilerini geliştirme fırsatları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bazıları ilk kez yurt dışına gittiklerini 

belirtmişlerdir. Ancak akranlarından, öğretim görevlilerinden ve ebe mentorlardan aldıkları destek, 

öğrencilerin “gittikleri üniversite/ebelik ekibinin bir parçası” olmalarını sağlamalarında olumlu etki 

sağladığını belirtmişlerdir. Programın sonunda, öğrenciler daha bağımsız olduklarını ve eve döndüklerinde 

yaptıkları uygulamaları daha kolay yapabilmek konusunda kendilerini güçlü hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

4) Selçuk Üniversitesinde Erasmus programına katılan 50 öğrenci ile Endes’in (2015) yaptığı araştırmada;  giden 

öğrencilerin eğitimlerinde karşılaştıkları sorunlar, öğrencilerin farklı bir eğitim hayatında ve kültüründe 

edindikleri deneyimler ve giden öğrencilerin kişisel ve kariyer gelişimine katkısı belirlenmiştir. Bu araştırma 

ile daha sonra programa katılacak öğrencilere yol gösterici olunması amaçlanmıştır. 

5) Ünal’ın (2018) makalesinde Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye’ye yükseköğrenim görmek için gelen 

yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları Erasmus deneyimleri değerlendirilmiş ve etkili bir kültürlerarası 

değişimin meydana geldiği, daha önyargısız ve hoşgörülü bir bakış açısının geliştirildiği saptanmıştır. Bu 

bağlamda Erasmus+ Programının kültürlerarası duyarlılığın artmasında katkı sağladığı belirtilmiştir.  

6) Saban ve arkadaşlarının (2019) yaptığı araştırmada üniversite öğrencilerinin Erasmus programları konusunda 

farkındalıklarının ve bilgilerinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır.  
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ERASMUS+ PROGRAM THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

Bettina SZABÓ 

Pécs University  

 

Good morning, ladies and gentlemen! 

It is a pleasure to welcome you today. First of all, let me thank you all for coming here today. 

Let me introduce myself. My name is Bettina Szabó. I am a 20-year-old student from the University of Pécs in 

Hungary. This is a university with a long history, the first university in Hungary. Last year it celebrated the 650th 

jubilee of the foundation. 

I am studying Nursing and Patient Care,which will prepare me to be a midwife in the future. 

The topic of my presentation is ERASMUS+ exchange programme. Today I would like to give you an overview 

of how I decided to spend a semester in abroad and why did I choose Turkey. 

In secondary school I wondered about traveling around the world,visiting new cultures. So that is the reason why 

I planned to spend a term abroad during university. After I checked my opportunities about scholarships which 

offer me a chance to study abroad I made my final decision and applied for Erasmus mobility programme. Studying 

in abroad have various benefits. You can visit new place, practice or learn a language, make friendships with 

students from different countries of all over the world and wider your knowledge , see your future profession in a 

new way. This programme is also a good choice because if you win the scholarship you can get a financial support 

based on your chosen country.  

In this part of my presentation, I would like to talk about my experience as an Erasmus student. I was extremely 

excited and I couldn’t wait to start my life in Turkey. Two days before my departure, suddenly I realized that this 

would be the biggest challenge I have ever had to face.  I will live in a totally different culture first time in my life 

without my family and friends. By the way, I was afraid to get lost in the airport in Istanbul. Otherwise I could 

complete successfully my first obstacles I met and arrived to Sivas in the end of January.  

In my first day I went to the International Relation Office to check my papers and to the city center for other 

documents. Everything was so new to me and I was shocked. I have to confess that my first days weren’t without 

struggles.Firstly, I had problems with my English knowledge, it was so hard to explain myself , but after one week 

I could speak English easily. Of course with mistakes, but people could understand me. At my first day I realized 

that not every turkish people can speak English so I had to figure out how can I communicate with local people. I 

find a solution: Good to have google translate application in my phone. Also we get an opportunity to learn Turkish. 

The International Relations Office  organised a course for incoming students, so now I can say hello and ask how 

are you if we meet.  

After the first shock I started to enjoy the life here,in Sivas. I met with others Erasmus student and we began to 

planning trips and programs together and we became friends easily. Making friendships with young adults from 

different places all around the world is an indescribable feeling. Besides you can easily improve your language 

skills, you can have fun during spend time with other incoming students. Culture and language are definitely not 

barriers to making friendships. I can say that the atmosphere created by erasmus students is special and unique.  
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I have to mention and also say thank you for the awesome welcome attitude to the International Relations Office, 

because they work so hard to make our life easier and they give us so much help and support. But I can say it in 

general, the people I have met here were friendly and helpful from the first time. I really appreciate the kindness 

and tolerance I get here all the time. Turkish hospitality is flawless.  

As I mentioned before, I am a midwifery student and here I can participate at an internship in the hospital. I am 

very grateful for this chance because to see for a short time how hospitals working in another country is an 

extremely useful experience. This is my first time to work as a part of a hospital team and I really enjoy it. In the 

first weeks I was in the Female Maternity Surgery service, after that in the Pregnancy and Gynecology service. 

During the hospital practice I was able to see and try some examination methods with a real patient what I learned 

in the previous 3 semester, for example how to measure blood pressure and other vital parameters. In my first 

week I could see an aborion caused by miscarriage.I could practice how to assemble the infusion and see how to 

collect blood.My reflections about this hospital in Turkey is memorable. I enjoyed the calm atmosphere and the 

friendly relationships between workers, students and patients. Everyone respected the others.  

Everyone ask the same question when I meet with them at the first time: Why Turkey? Now I will answer this 

question.  

Before I decided I checked all of the countries and universities which I could choose. My first thought was that 

Turkey could give me a different experience then the others because of the distance and differences with Hungary. 

Because of new culture and religion why living this country can give me a lot of new experience and knowledge. 

The others reason why I chose Turkey is the travel and sightseeing opportunities. I found several places I would 

like to visit during my mobility, including seasides,mountains and historical places. I have already participated in 

a Black Sea tour and I visited Ankara, Mersin, Amasya and Samsun. These cities were all wonderful, but my 

biggest experience here that first time in my life I could try skiing in Yıldız mountain. It was an extremely amazing 

trip. The only thing what I still have struggles is the weather. I recognized that here can be winter and summer 

during one day. 

Besides the sightseeing places I was curious about turkish coffee, tea and traditional foods. It is true when I say I 

will miss turkish cuisine, because meals are delicious. 

Now I am approaching to the end of my presentation. Living abroad is a huge boost for the mind, spirit and self-

confidence. Getting out of my comfort zone in this way is an experience I will never forget. I recommend Erasmus 

exchange programme for those students whose are motivated and ambitious to take the opportunities which 

presented to them. Studying and living abroad is advantageous and beneficial as well as an enjoyable lifelong 

experience. 

That covers just about everything I wanted to say about Erasmus experiences. 

I close my presentation with a quote:  

“The world is a book, and those who do not travel only read one page.” 

Thank you for your time and attention! 
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ERASMUS: ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 

Emine KILIÇ 

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Erasmus+ programı 

Erasmus+ programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi, yükseköğretim kurumlarının iş 

birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde 

deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir. Bu proje kapsamında öğrenciler değişim 

hareketliliğinden yararlanarak farklı kültürleri tanırlar ve farklı insanlarla iletişime geçerek evrensel ölçüde 

kendilerini geliştirme imkânı bulurlar. Ayrıca yabancı ülkelerin eğitim yaklaşımları hakkında birebir gözlem 

imkânı elde ederler.   

Neden Erasmus+ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi olarak dördüncü sınıfın birinci 

yarıyılında bu programa katılarak kişisel gelişimim adına katkı da bulunmak ve farklı kültürlerle etkileşim içerisine 

girerek bakış açımı geliştirmek, ayrıca yabancı dilime katkıda bulunmak istedim. Aynı zamanda Erasmus+ 

programı vasıtası ile Avrupa ülkelerinin birçoğunu ziyaret ederek Avrupa’yı daha yakından tanıma ve gözlemleme 

imkânı bulabileceğimi düşündüm. Yurtdışındaki üniversitelerin verdikleri eğitimi yakından gözlemleyerek 

üniversitelerimiz arasındaki ve eğitim yaklaşımlarımız arasındaki farklılıkları öğrenmeyi amaçladım.  

Programa Katılma Süreci 

Programa katılma sürecinde daha önce programa katılan arkadaşlarımın program hakkındaki görüşleri etkili oldu. 

Onlardan aldığım geri bildirimler aracılığı ile programa katılmaya karar verdim.Erasmus+ Öğrenim 

Hareketliliğinden yararlanmak için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 

düzenlenen İngilizce sınavına girdim. Sınavdan yeterli puan aldıktan sonra programdan yararlanmak için gerekli 

olan adımları takip ettim. İlk olarak hangi Avrupa ülkesinde Erasmus+ programına katılacağım konusunda 

tercihlerimi gözden geçirdim. Bu aşama Polonya’nın öğrenciler için ekonomik olarak daha elverişli ve ders 

denkliği açısından uygun olduğu bilgisine ulaştım ve Polonya’da gidebileceğim iki şehirden Slupsk’u Baltık 

Denizi’ne daha yakın olduğu için tercih ettim. Öncelikle Pomeranian Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’ne hareketlilikten yararlanacağıma dair başvuruda bulundum. Çünkü bu fakültede Ebelik 

Bölümü yoktu. Bizim fakültemizin anlaşması olan fakültelerden biri olduğu için Hemşirelik Bölümü’nü seçmek 

durumunda kaldık. Üniversitenin başvurumu kabul etmesi üzerine gerekli evrakları düzenleme sürecine geçtim. 

Tüm evrakları düzenledikten sonra Polonya vizemi alarak Polonya’da değişim öğrencisi olarak gideceğim 

üniversiteye ulaştım. 

Programın Katkıları 

Üniversiteye ulaştıktan sonra oradaki kayıt prosedürlerini yerine getirdim. Üniversite’nin Erasmus 

koordinatörlüğünden derslerin Lehçe olduğunu öğrendim ve bu nedenle derslere katılmak yerine her dersten 

İngilizce sunumlar ve ödevler hazırladım. Polonyalı sınıf arkadaşlarımla staj uygulamalarına katıldım. Slupsk’daki 

hemşireler İngilizce bilmediğinden ve mentorlük yapacak öğrenci sürekli yanımda olmadığından dolayı staj 

aşamasında bazı güçlüklerle karşılaştım. Ancak hemşirelik bölümü öğrencisi olarak stajlara katıldığımdan dolayı 
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farklı hasta profilleriyle karşılaştım ve farklı kliniklerde çalışma imkânı buldum.  Bu esnada Polonya’nın 

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Slupsku hastanesinin malzeme ve uygulama 

olanaklarını gözlemledim ve farklı uygulamaları izleme fırsatı buldum. 

Uygulamalar Sırasında İzlenimler ve Yapılanlar: 

Yeni doğanın göbeğini klemplemek yerine koterle yakma. 

Hastalara silme banyoları yaptırıp yemeklerini yemelerinde yardımcı oldum. Ayrıca hastaların birçok 

ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da hizmet verdim. Staj esnasında hemşireler damar yolu açma, kan alma gibi 

invaziv işlemleri başarıyla gerçekleştirdiğimi görünce birçok hasta tedavisinde bulunmama da izin verdi. Ayrıca 

hastanedeki arkadaşlarımla birçok sosyal aktivitede bulunarak yeni insanlarla tanışma fırsatı elde ettim. Böylece 

Polonya kültürünü ve onların günlük yaşantılarını gözlemleme imkânı buldum. 

Sosyal Etkinlikler 

İlk gezilerimi Polonya sınırları içerisinde yaptım. İlk olarak eğitim gördüğüm şehri keşfettim ve şehre çok yakın 

olan Baltık Denizi kıyısında bulunan Ustka Kasabasını ziyaret ettim. Daha sonra Gdansk, Varşova ve Krakow 

şehirlerini gezdim. Bu şehirler tarihi dokusu ve turistlik mekânlarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Bu şehirleri 

gezdikten sonra Polonya dışında kendi başıma seyahat edebileceğim konusunda özgüven geliştirdim ve daha sonra 

İtalya’ya gittim. İtalya’da Roma, Pisa, Venedik, Floransa, Vatikan şehirlerini görme imkanım oldu. İtalya’da 

gezdiğim bu şehirlerin her birinin farklı bir atmosferi ve tarihi dokusu vardı. Daha sonra Budapeşte, Viyana ve 

Bratislava, Paris, Prag, Amsterdam, Berlin şehirlerini ziyaret ettim. Böylelikle birçok ülkeden farklı insanlarla ve 

onların kültürleriyle etkileşim kurdum.  

Yaşanan Güçlükler 

Bilinmemezlik duygusunu yaşadığım en büyük güçlük olarak tanımlayabilirim. Kaybolmadan gideceğim şehri 

bulabilecek miyim? Nasıl insanlarla karşılaşacağım? İnsanlarla nasıl iletişim kuracağım? Staj ve okul ortamına 

alışabilecek miyim? Gibi bir sürü soru hakkında endişelerim vardı ama endişelerimin gereksiz olduğunu anladım. 

Öğrenciler dışında yaşadığım şehirde İngilizce bilen olmadığı için alışveriş ve yurt görevlileri gibi günlük 

hayatımda iletişim kurmam gereken kişilerle iletişim konusunda sıkıntı çektim. Ama lehçe çeviri uygulaması ile 

bu sorun da genelde ortadan kalktı. 

Yemek kültürümüz pek benzemiyordu. Onlar baharatlı ve tuzlu yemekleri tercih etmiyorlardı. Bu sebeple dışarı 

da yemek yemek konusunda sıkıntı çektim. Ama yurdumuzda mutfak olduğu için her türlü yiyeceği pişirme imkanı 

buldum. 

Sonuç 

Erasmus+ programına katılmak farklı kültürleri tanıma fırsatı, yabancı dilimi geliştirme imkânı sağladı. 

Polonya’daki hastaneleri ve okul ortamını yakından tanıma fırsatım oldu. Lehçe dilini de başlangıç seviyesinde 

konuşmayı öğrendim. Tüm bunların yanında öğrenim hareketliliği ile kendime olan güvenimin arttığını fark ettim. 

Öğrenim hareketliliğine katılımım sonucunda ülkemizdeki eğitim ve eğitimci kalitesinin olumlu düzeyde olduğu 

gözlenmiştir. Ebelik mesleğinin gelişimine katkı sağlamak için lisans, lisansüstü programlarına önem verilmesi ve 

bilimsel araştırmaların arttırılması önerilmektedir. 
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GÖÇ VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER 

Asiye Ayar KOCATÜRK 

Özet 

 

İnsanlar tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı mekandan ayrılmak durumunda kalmıştır. 

Bunların bazıları daha iyi yaşam şartları elde edebilmek için bazıları da doğal afet, terör, savaş, güvenlik kaygısı 

vb. nedenlerden dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 

milyonlarca insan ülkesini terk etmiştir. Suriye ile komşu olan Türkiye’yi de bu göç büyük ölçüde etkilemiştir. 

Türkiye’ye göç eden Suriye’lilerin en çok olduğu illerin başında İstanbul 558 bin 437, % 3,71 ve Şanlıurfa 452 

bin 534 % 22,23 gelmektedir. Bu illerde ebelik öğrencileri teorik bilgilerini beceriye dönüştürmek için klinik 

alanlarda uygulamaya gitmektedirler. Öğrencilerin iyi yetişmesini sağlamak için motivasyon, mesleği sevmesi, 

bilgilerini kullanabileceği uygun ortamlarda çalışması oldukça önemlidir. Çalışma öğrencilerin klinik ortamda 

yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında 2,3,4 ve yüksek lisans sınıflarında eğitim gören 210 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemini 

ise araştırmaya katılmayı kabul eden 168 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu” ile toplanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sayı ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Bulgular: 

Araştırmaya katılan ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 22, en fazla iletişim sorunu % 97 yaşandığını, uygulama 

sırasında % 14’ü şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı % 57,70 sağlık 

çalışanlarının iş yükünün çok olduğunu söylemişlerdir. Hizmet alan gebelerin % 48,20’si hizmet veren doktor, ebe 

sağlık çalışanına şiddet gösterdiğine, sağlık çalışanlarının da % 44,60’nın göçmenlere olumsuz davrandıklarına 

tanık olduklarını söylemişlerdir.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Ebelik Öğrencisi, şiddet, göç 

Giriş ve Amaç 

İnsanlar tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı mekândan ayrılmak durumunda kalmıştır. 

Bunların bazıları daha iyi yaşam şartları elde edebilmek için başka ülkelere göç etmekteyken, bazıları da doğal 

afet, terör, savaş, güvenlik kaygısı vb. nedenlerden dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. İnsanlığın 

gündeminden çıkmayan göç özellikle 2010 yılında Kuzey Afrika’da ortaya çıkan Arap Baharı olarak ifade edilen 

süreçte Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Suriye’deki 

iç savaş İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen en büyük mülteci krizini ortaya çıkarmıştır. İnsanların ülke 

dışına göç etmesi Suriye ile komşu olan Türkiye’yi de çok yakından etkilemiştir. Türkiye önce yardım amacıyla 

elini uzattığı Suriye’lilere en fazla sayıda ev sahipliği yapmak zorunda kalan ülkeler arasında yerini almıştır. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 7 Şubat 2019 tarihi verilerine göre Cumhuriyetin kuruluşundan 

(1923) 2011 yılına kadar ülkemize olan göç sayısı 1. 8 milyonken, şuan 3.6 milyondur. Türkiye nüfusunun yüzde 

4’ünden fazlasını Suriyeliler oluşturmaktadır. Göçün en çok olduğu illerin başında İstanbul 558 bin 437, % 3,71 
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ve Şanlıurfa 452 bin 534 % 22,23 gelmektedir. Kara ve Nazik 2018 yaptığı çalışmada göç ne sebeple yapılırsa 

yapılsın göç edenlerin yaklaşık yarısını kadın ve çocukların oluşturduğunu vurgulamıştır. Göçlerle birlikte 

beslenme, barınmanın, iletişim eğitim ve kültürel sorunlar yanında da sağlık sorunları da ortaya çıkmaktadır. 

Beslenme ve barınma sorunları öncelikli olarak giderilirken dil, kültürel ve eğitim sorunları geri plana 

düşmektedir. Suriye’deki iç savaş yaklaşık sekiz yıldır devam etmekte, Türkiye’ye sığınan kişilerin sayısı gün 

geçtikçe artmaktadır. İlk zamanlar geçici bir sorun olarak görülen göç olgusu, gün geçtikçe kalıcı bir hal 

almaktadır. Savaş nedeniyle yerinden olan bu insanların ruhsal durumları oldukça bozuktur. 

1. Mültecilerin bulunduğu hastanelerde ebelik öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2. Mültecilerin bulunduğu hastanelerde ebelik öğrencilerinin sorunlara yönelik önerileri nelerdir? 

Yöntem 

Medipol Üniversitesi ebelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulamalarını yaptıkları İstanbul ve 

Şanlıurfa’daki hastanelerde mülteci olarak Türkiye’de bulunan kadınların doğumları sürecinde karşılaştıkları 

sorunları belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Ebe öğrencilerin karşılaştıkları sorunları detaylı olarak ortaya koyabilmek için birinci sınıflar çalışmaya 

dahil edilmemiştir. Araştırmanın evrenini Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2,3,4 sınıflarda eğitim gören 203 lisans ve 7 yüksek lisans öğrencisi 

oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 168 öğrenci oluşturmuştur. 

Bulgular 

Aşağıda çalışmaya katılan ebelik öğrencilerinin tanımlayıcı bulguları yer almaktadır.  

Tablo 1. Ebe Öğrencilerin Mültecilere ilişkin Görüşlerinin Dağılımı (n= 168) 

Sorular 
Sayı (n) 

168 
 %  

Göç eden kadınlarla hangi hastanede karşılaştınız 

Devlet hastanesinde 142 84,5 

Sağlık hizmeti alan herkese eşit davranılmalıdır 

Katılıyorum 164 97,6 

Kadınlar dil sorunu yaşamaktadırlar 

Katılıyorum 163 97 

Sağlık çalışanları kötü davranmaktadır 
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Katılıyorum 75 44,6 

Hizmet alan kadının, hizmet verene (doktor/ebe) kötü davrandığını gördünüz mü? 

Evet 81 48,2 

Hayır 87 51,8 

Ebe öğrencilerin % 84,50 yabancı uyruklu hastalarla genellikle devlet hastanelerinde karşılaştıklarını, % 

97,60 herkese eşit davranılmalı, % 97’si dil sorunu yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 46’sı sağlık 

çalışanlarının göçmenlere, hizmet alan gebelerin hizmet veren sağlık çalışanlarına % 48.20 kötü davrandıklarına 

tanık olduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 2. Ebe Öğrencilerin Mültecilere ilişkin Görüşlerinin Dağılımı (n= 168) 

Sorular 
Sayı (n) 

168 
 %  

İş yükü arttığı için kötü davranılmaktadır 

Katılıyorum 97 57,7 

Katılmıyorum 41 24,4 

Fikrim yok 30 17,9 

Uygulamanın herhangi bir döneminde hizmet verirken şiddete maruz kaldınız mı? 

Elimi ısırdı 13 7,7 

Tekmeledi 6 3,6 

Vurdu 5 3 

Hayır 143 85,1 

 

Çalışmada ebe öğrencilerin % 57,70’i sağlık çalışanlarının iş yükünün çok olduğunu söylemişlerdir. 

Öğrencilerin % 7.70’si ise şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.  

Bunun yanı sıra, öğrencilerden gebe ve sağlık çalışanları arasında yaşadıkları ve/veya yaşanan olayların 

kısaca belirtilmesi istenmiş olup, yazılanlar bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

Dil bilmedikleri için kendilerini ifade etmekte güçlükler yaşıyorlar. Suriye’li bir gebe ağrısını ifade 

edemedi doktora tekme attı. 

Söyleneni anlayamıyorlar, anlayamadıkları için ebelerin ve doktorların dediklerini yapmıyorlar. Bebeğin 

hayatı tehlikeye girdiği için ortam geriliyor ve sorunlar çıkıyor.  

Erkek doktora muayene olmak istemiyorlar. 
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Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradım. Gebe kendini yerden yere atarak bebeğine zarar vermeye çalıştı. 

Mülteciler sıra beklediklerinde çok sinirleniyorlar, işine gelmedikçe Türkçe konuşmuyorlar. Kötü 

davransınlar diye çalışanların sabırlarını zorluyorlar. 

Gebe kadın doğuma geldiğinde ÇKS dinletmedi, yatağa almaya çalıştığında tekme tokat attı. 

Doğum zor gerçekleşiyordu, bebeğin başı çıkımda ve kadın bacaklarını kapattı Doktor, ebe ve ben gebeyi 

zor sakinleştirdik. Gebe doktorun kolunu ısırdı, doktor da gebeye bağırdı. 

Gebe kadın kontraksiyon anında 2-3 kez bana (Ebe) "Allah belanı versin, bana bu acıları sen 

çektiriyorsun" diyerek hakarette bulundu. 

Gebeler, bizim dilimizi anladığı halde doğum bitinceye kadar bilmiyormuş gibi davrandılar. 

Suriyeli kadın, jinekolojik muayenede bacaklarını açmadı. Ne yaptımsa yardımcı olamadım. Erkek 

doktoru kabul etmediği için odadan kaçtı. 

Bir devlet hastanesinde NST bozulan gebeye doktor müdahale etmek istedi. Kadın izin vermedi. Durumun 

çok ciddi olduğu anlatılmaya çalışılırken kadın doktorun boğazını sıktı. Doktor müdahalesini bırakmak zorunda 

kaldı. Kadın yatağında başka bir doktor tarafından doğurtuldu. Bebek hemen müdahale odasına götürüldü. 

Plasentasını çıkartmak için gelen doktor plasentanın önceden ayrıldığın, parça kaldığını ve müdahale edilmesini 

söyledi. Kadın hala bağırmaya devam ediyordu. Doktor her tarafı kan içinde olan kolunu göstererek «Ben de bu 

durumdan mutlu değilim. Amacımız seni ve bebeğini korumak, bizlere hiç yardımcı olmadın. Böyle mi annelik 

yapacaksın dedi.  

Travay ve doğum sürecinde Türkçe iletişim kurmayarak ısrarla Arapça konuşmamızı istedi. Doğumdan 

sonra yaptığım kontrolde tampon koymama rağmen kanaması durmadı. Tek dikiş atılmak istendi. Lokal anestezisi 

yapılırken ekip arkadaşımın karnına tekme attı. 

Bu sırada sınırlı Arapçamla bacaklarını tutarak iletişim kurmaya çalıştığım sırada bir anda boynumu ve 

kollarımı tırnakladı. Kolumda açık yara oluşturdu. Bu arada personel tarafından tutulmaya çalışılan hasta tekme 

atmaya, tehditler savurmaya başladı. «Ben Türk vatandaşı oldum. Sen görürsün. Ben Suriyeliyim diye böyle 

yapıyorsun» dedi. O an hastanın çok seri Türkçe konuştuğunu fark ettim. Neden Türkçe konuşmadığını sordum. 

Siz bizim dilimizi konuşun diye dedi. Beyaz kod verildi. Hastanın ifadesi alınırken hastanede tüm hakların kendinde 

olduğunu doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası vurmanın kendinde bir hak olduğunu ve sağlık çalışanlarının 

da onun hizmetçisi olarak gördüğünü söyledi. 

Tartışma 

 

Yardan ve Us göçmen hastalarla karşılaşan aile hekimliği personelinin tamamı ( % 100), sağlık problemi 

olarak öncelikle dil ve kültür farklılığı olduğunu ifade etmiştir (2015). Bizim çalışmamızda % 97’si en önemli 

problemin dilden kaynaklandığı belirtilmiştir. Çalışmada ebelik öğrencilerinin tamamı göçmen hasta ile 

karşılaşmıştır. Bu karşılaşma genellikle devlet hastanelerinde olmuştur. Tüm sağlık hizmeti verenler ve ebelik 
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öğrencileri göçmen hastalar ile iletişim problemi yaşadıkları tespit edilmiştir. Ebelik öğrencileri İstanbul’da 

yaşayan göçmenlerin Şanlıurfa’da yaşayanlara göre ekonomik durumunun daha iyi olduğunu, iletişim sorunlarının 

yaşanmasında ise tercümanların yetersizliğinden kaynaklandığını, Şanlıurfa’da çalışan ebelerin çoğunun Arapça 

bilmesi yaşanan iletişim sorununu azalttığını gözlemlediklerini söylemişlerdir. Ebeler göçmen hastalar ile iletişim 

sorunları yaşadıkları için iletişime geçerken seslerini yükseltmektedirler. Ancak göçmen hastalar tarafından bu 

yanlış anlaşıldığı için ortamın gerildiğin düşünmektedirler. 

İldam Çalık, Kavlak ve Sevil (2012) de göçmenlerin dil engeli nedeniyle kendilerini ifade etmede zorluk 

yaşadıklarını, anlaşılamama, yanlış anlama gibi birçok nedenle yeterli ve kaliteli sağlık hizmetinden 

faydalanamadıklarını çalışmalarında dile getirmişlerdir. 

Öğrencilerin çoğunluğu herkese eşit davranılması gerektiğini düşünmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin etik 

kodların önemi hakkında farkındalıklarının olduğunu göstermektedir. 

Ebelik öğrencilerinin % 50’si Şanlıurfa’da doğumdan sonra kadınların bebeklerini emzirmek 

istemediklerine tanık olduklarını söylemişleridir. Bu bölgede çok eşlilik sık görülmekte olup kadınlar 

doğurganlıkları ile kumalığı engellemeye çalışmaktadırlar. Özellikle 9. Çocuğunu doğuran kadınların bu davranışı 

yapmaları bizim bölgemize göre oldukça yanlıştır. Yurdagül ve Aytekin’in (2018) yaptıkları çalışmada göç eden 

kadınlar açısından çocuk doğurmak özellikle de erkek çocuk sahibi olmak, kültürel olarak kadının statüsü 

açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Böylece mülteci kadınların aile planlaması hizmetlerinden 

yararlanma oranları düşebilmektedir. Bu durum daha çok kadınları olumsuz etkileyip, geleneksel düşünce kalıpları 

nedeniyle sağlık hizmeti almada dezavantajlı hale getirmektedir.  

Suriye'nin kültürü Mezopotamya kültürü, İslam dini ve geleneksel Arap/Kürt kültürü etrafında 

biçimlenmiştir. Şeriat hükümlerinin geçerli olduğu ülkede doğurganlık artı değer olarak kabul edilmektedir 

(http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyenin-dini-veetnik-haritasi). 

Karakaya, Coşkun, Özerdoğan (2017) çalışmasında mülteci kadınlar çocuk sayısında daha çok erkeklerin 

söz sahibi olduğunu, çocukları erkekler için doğurduklarını ifade etmişlerdir. Çocuk sayısında oğlan çocuğun 

etkisini; soyun devamı, malların devri, daha sonra onlara bakmaları için gerekli olarak yorumlamışlardır.  

Öğrencilerin % 48,20 hizmet alan göçmenlerin sağlık çalışanlarına, % 45’i sağlık çalışanlarının 

göçmenlere kötü davrandıklarına tanık olduklarını söylemişlerdir. Köknel (2006) genel olarak Şiddeti; “aşırı 

duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye 

kullanılmasını, bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri” olarak tanımlamıştır. Sağlık ortamında hemşire ve 

sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Mültecilerin uygun olmayan yaşam 

koşullarında hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıkları için ve doğum esnasında tamamen istem dışı 

davranarak sağlık çalışanlarına zarar verdikleri saptanmıştır. Bu durum ürkütücü boyuttadır. Mültecilerin çok 

doğum yapması ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanmak istememeleri gereçleri öğrenilip buna uygun sağlık 

eğitimi verilmelidir. 
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Karakaya, Coşkun, Özerdoğan (2017) çalışmasında Türkiye’de yabancı oldukları için kadın sağlığı 

hizmeti alırken kendilerine eşit davranılmayacağından ve ayrımcılık göreceklerinden kaygı duyduklarını 

belirtmişlerdir. Yani doğuma gelirken de bu önyargılarla gelmektedirler. 

Ebelik öğrencilerinden % 14’ü şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Elimi, omuzumu ısırdı, vurdu 

ve tekmeledi şeklindedir. Dışarıda yaşanan şiddetin doğum salonunda görülmesi düşündürücüdür. Ebelik 

öğrencilerine riskli durumun önceden farkına varma ya da başa çıkma gibi şiddet konusunda eğitilmesi ile bu 

durumun azaltılması ve önlenmesi mümkün olacaktır.  

Akca N, Yılmaz A ve Işık O.,(2014) çalışmasında şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının çoğunluğu şiddet 

olayının sonucunda herhangi bir işlem gerektirmediğini ifade ederken, bazı çalışanlarda kendini savunarak karşılık 

verdiklerini ifade etmişlerdir. Psikolojik şiddet (taciz, rahatsız etme ve kötü davranış) kalıcı psikolojik ve 

psikosomatik etkiler bırakabilmesi bakımından fiziksel şiddetten daha tehlikeli olabilmektedir. Sağlık 

kuruluşlarında şiddet olaylarının kayıtları tutulup, rapor haline dönüştürülmelidir. Böyle bir uygulamayla aynı 

zamanda yasal prosedürler de yerine getirilmiş olup biraz da olsa şiddetin veya saldırganlığın önüne geçilmiş 

olacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 

Göç ve Ebelik Öğrencilerinin Yaşadığı Güçlüklerin belirlenmesi amacıyla İstanbul Medipol üniversitesi 

sağlık bilimleri fakültesi ebelik öğrencileri ile yapılan bu çalışmada; sağlık çalışanlarının % 48,20’misinin şiddete 

maruz kaldığı, % 45’i sağlık çalışanlarının göçmenlere kötü davrandıklarına tanık olduklarını söylemişlerdir. 

Ebelik öğrencilerinden % 14’ü şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada şiddete uğrayan sağlık 

çalışanlarının oranının konu ile ilgili diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında çok yüksek olması, araştırmanın devlet 

hastanesinde uygulama yapan ebelik öğrencileriyle yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şiddet 

olaylarında en fazla iletişim sorunu yaşandığından göçmenlere hizmet veren kurumlarda gece ve gündüz tercüman 

bulundurulması bu çatışmaları önleyecektir. Ebelik öğrencileri doğum anında riskli durumun önceden farkına 

varma ya da başa çıkma gibi şiddet konusunda eğitilmesi önemlidir. Öğrencilerin farklı kültürden gelen mültecileri 

anlayabilmeleri için kültürler arası ebelik dersi lisans eğitimine konulmalıdır. Ayrıca ülkemize gelen yabancılara 

Türkçe öğrenmeleri zorunlu olmalıdır. Uyruğu ne olursa olsun sağlık çalışanlarına saygısızlık yapılmamalı ve 

yapıldığında cezalandırılmalıdır. Yabancılara doğum ücretli olmalı. Böylelikle doğum yapma oranları azaltılabilir 
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S-1)   ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TÜKETİLEN BESİN GRUPLARINA GÖRE 

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Hülya TÜRKMEN1, Sibel KARACA SİVRİKAYA1, Gülcan ÖZTÜRK1, Melek KORKUT1, 

 
1Balıkesir Üniversitesi  

 

ÖZET  

Amaç: Öğrencilerin tükettiği besin grupları ile beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan çalışma Ocak 2018 tarihinde Türkiye’de Balıkesir Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde okuyan 811 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilerin sosyodemografik özellikleri 

ve besin öğelerini tüketim sıklığını içeren Kişisel Bilgi Formu,  Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Yaşam Doyumu 

Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kolmogorov Simirnov testi, ortalama, standart sapma, sayı, 

yüzde, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, Spearman’s korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon 

(Multiple Linear Regression) analizleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Tahıl, meyve, et ve türevlerini sık tüketen öğrencilerin yaşam doyumu puanları yüksek bulunmuştur. 

Öğrencilerde şişmanlığa karşı kendilik algısı ve yemek yeme davranış puanları arttıkça yaşam doyumunun azaldığı 

belirlenmiştir. Şişmanlığa karşı önyargı puanı hemşirelik bölümünde okuyan, BKI normal olan ve nadir sebze 

tüketimi olan öğrencilerde yüksektir. Şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünce puanı fazla kilolu/obez 

olan, sık süt ürünü ve kurubaklagil tüketimi olan öğrencilerde yüksek bulunmuştur. Şişmanlığa karşı kendilik algı 

puanı obez olan ve sık süt ürünü tüketimi olan öğrencilerde yüksektir. Yemek yeme davranış puanı zayıf olan, 

nadir süt ürünü ve meyve tüketen öğrencilerde yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Öğrencilerde kaliteli ve yüksek kalori değeri olan besin öğesi tüketiminin yaşam doyumunu arttırdığı ve 

kendini şişman olarak algılamanın yaşam doyumunu azalttığı belirlenmiştir. BKI’nin şişmanlık konusundaki 

düşünceleri etkilediği bulunmuştur. Beslenme eğitimi alan, kendini şişman algılayan ve şişmanlık konusunda 

olumlu olumsuz düşünceleri fazla olan öğrencilerin şişmanlık konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu, sağlıklı 

diyet uygulamalarına yöneldikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak beslenme eğitimi ile doğru beslenme 

alışkanlıkları kazandırılarak yaşam doyumunda artış sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, besin öğeleri, beslenme alışkanlıkları, BKI 

GİRİŞ  

Yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin öğelerinin ve 

minerallerin yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Bu öğelerden herhangi biri alınmadığında ya 

da gereğinden az ya da çok alındığında sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya koyulmuştur (1). Dünya sağlık 

örgütü sağlığın korunması açısından besin dengesinin sağlanabilmesi için günlük alınan enerjinin %55-60’ının 

karbonhidratlardan, %10-15’inin proteinlerden ve %25-30’unun yağlardan karşılanması gerektiğini önermektedir. 
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Besin öğesi eksikliğinin giderilmesi ve besin öğelerinin yeterli alımının sağlanması için besin grubu çeşitliliğinin 

arttırılmasının önemi büyüktür. Dünya Sağlık Örgütünün önerisine göre günlük 2-3 porsiyon et türevleri, süt 

ürünleri ve sebze, günlük 2-4 porsiyon meyve, günlük 6-11 porsiyon tahıl grubu tüketildiği durumda bu enerji 

dengesi sağlanabilmektedir (2). Üniversiteye geçiş hem üniversite yaşamına uyum sağlama hem de ergenlik 

döneminin etkisi nedeni ile öğrencilerin beklentilerinde ve yaşam taleplerinde önemli değişikliklere yol açar. 

Öğrencilerin yaşam tarzındaki bu değişiklikler beslenme alışkanlıklarında da değişikliklere neden olur. Bu 

dönemde, gençler yavaş yavaş kendi beslenme alışkanlıklarını, sağlık tutumlarını ve davranışlarını üstlenirler. 

Üniversite öğrencilerinin özellikle öğün atlama, fast-food tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme gibi olumsuz 

yemek yeme tutumu gösterdikleri görülmektedir. Kendini şişman algılayan, şişmanlığa karşı önyargıları olan, 

şişmanlığın getirdiği olumlu ya da olumsuz düşünceleri olan öğrencilerde bazı besin gruplarından kaçınma ya da 

bazı besin gruplarına ağırlık verme gibi olumsuz davranışlar görülebilmektedir. Bu dönemde edinilen olumsuz 

alışkanlıklar ile bireyin yaşam boyu kötü sağlık düzeyi arasında doğrusal ilişki bulunmaktadır. Değişen beslenme 

davranışları üniversite öğrencisinin zihinsel ve fiziksel durumunun yanında yaşam doyumunu da 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle, besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilerek sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının benimsenmesi çok önemlidir (1,3).  

Yaşam doyumu, kendi seçtikleri ölçütlere göre kişilerin yaşam kalitelerinin genel değerlendirmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca yaşam doyumu insanın beklentileriyle elindekileri karşılaştırması sonucunda yaşamını 

değerlendirmesi, insanın kendi belirlediği ölçütlere uygun bir biçimde tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi ve 

kapsamlı bir mutluluğun önemli bir öğesi, insanın yaşamla ilgili inanç ve değerlendirmelerinin toplamı veya 

insanın hayatıyla ilgili genel tutumu olarak tanımlanabilir (4, 5). Yaşam doyumunun altı farklı bileşeni olduğu ileri 

sürülmektedir. Bu bileşenler; kişinin gelir düzeyi, mesleği ve sosyal statüsü, sahip olduğu imkanlar ve sosyal 

hareketliliği, refah koşulları, mevcut devlet politikası ve çevre, aile ve sosyal ilişkiler olarak sıralanabilir (6). 

Bireylerin yaşam doyumu birçok şeyden etkilenebilir. Bunlardan bazıları, benlik saygısı, günlük yaşamdan alınan 

mutluluk, yaşama yüklenen anlam, amaçlara ulaşma konusunda uyum, fiziksel görünümünden memnuniyet, 

fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, yeterli beslenme, ekonomik güvenlik ve sosyal ilişkidir (7). 

Araştırmalar, kötü beslenme alışkanlıklarının düşük yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir 

(8,9,10). Grunert ve ark. (2007) “gıdayla ilgili yaşamdan memnuniyet” ve mental sağlık arasında anlamlı bir ilişki 

saptamıştır (11). Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde tüketilen besin grupları ile beslenme alışkanlıkları ve 

yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini, Balıkesir Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesinde öğrenim gören tüm öğrenciler 

(n=1124) oluşturmuştur. Balıkesir Üniversitesi Türkiye’nin Kuzey Batı kıyında yer alan Balıkesir ilindedir. 

Araştırmada Epi info Statcalc programıyla sapma 0.05 alınarak, %95 güven aralığında örnek büyüklüğü 283 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmanın kalitesini arttırmak için örnek seçimine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Araştırmada gönüllülük esas alınmış olup, araştırmaya katılmayı kabul etmeyen ve anket 
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formlarını eksik dolduran öğrenciler (313 öğrenci, %27.85) araştırma kapsamı dışında bırakılmış, toplam 811 

(%72.15) öğrenciyle araştırma tamamlanmıştır. 

Etik Onay 

Araştırmanın yapılabilmesi için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik kurulundan 

(Sayı: 2017/102) ve Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden izin alınmıştır.  Araştırmaya 

katılmayı kabul eden öğrencilere araştırmanın amacı açıklanmış, kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ve istedikleri 

zaman araştırmadan ayrılabilecekleri belirtilerek Gönüllü Bilgilendirme Formu ile yazılı onamları alınmıştır. 

Verilerin Toplanması  

Veri toplamada sosyodemografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu,  Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Yaşam 

Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin BKİ “vücut ağırlığı (kg)/Boy uzunluğu (m)²” formülü ile 

araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen kurallara göre BKI dört 

kategoride sınıflandırılmıştır: 18.5 kg/m² altında olanlar zayıf, 18.5-24.9 kg/m² arası olanlar normal ve 25 ve üstü 

kg/m² olanlar fazla kilolu ya da obez (12). 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, demografik özellikleri ve besin 

öğeleri tüketim sıklığını içeren toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Besin öğelerinin tüketim sıklığı öğrencilerin 

verdikleri cevaplara göre araştırmacılar tarafından kategorilendirilmiştir (Tablo 2). 

Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği(Survey of Eating Habits): Byrne ve Kolley (1981) tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek, şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler, şişmanlığa karşı kendilik 

algıları ve yemek yeme davranışları olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde olup 65 

maddeden oluşmaktadır.  Her bir madde tamamıyla karşıyım (1), çoğunlukla karşıyım (2), kararsızım (3), 

çoğunlukla katılıyorum (4), tamamıyla katılıyorum (5) arasında puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

toplam puan 65, en yüksek toplam puan 325’tir. Tüm ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .79 olarak 

belirlenmiştir.  

Yaşam doyumu ölçeği(YDÖ):Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe 

geçerlilik güvenilirlik çalışmasını Dağlı ve Baysal (2016) gerçekleştirmiştir (5). Ölçek beşli likert tipinde olup 5 

maddeden oluşmaktadır. Her bir madde hiç katılmıyorum (1 puan) ve tamamen katılıyorum (5 puan) arasında 

puanlanmaktadır (4). Tüm ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .83 olarak belirlenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde, Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler, sayı ve yüzdelikler 

kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Simirnov testi ile belirlenmiştir. 

Öğrencilerin okuduğu bölüm, beslenme eğitimi alma durumu, beden kitle indeksi ve besin gruplarının tüketim 

sıklığı ile beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek için Mann Whitney U Testi ve 

Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Yaşam Doyumu Ölçeği ile Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği alt boyutları 

arasındaki ilişki Spearman’s korelasyon testi ile belirlenmiştir. Yaşam doyumunu etkileyen değişkenler çoklu 
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doğrusal regresyon (Multiple Linear Regression) analizi ile saptanmıştır. Araştırmada tip I hata düzeyi p<0.05 

kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.22±1.78 (min 17, max 34) olup, %43.2’si ebelik (n=350), 

%56.8’i hemşirelik (n=461) bölümünde okumaktadır.   

Tablo 1’de öğrencilerin bölüm, beslenme eğitimi alma durumu ve Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre beslenme 

alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki ilişki yer almaktadır. Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin 

şişmanlığa karşı önyargılarının ebelik bölümünde okuyan öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0.000). 

Beslenme eğitimi alan öğrencilerin şişmanlığa karşı kendilik algılarının eğitim almayan öğrencilere göre yüksek 

olduğu bulunmuştur (p=0.011). BKI normal aralıklarda (18.6-24.9) olan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları 

toplam puanı ve şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa 

karşı kendilik algıları alt ölçek puanları BKI zayıf (<18.5)  olan öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). BKI zayıf (<18.5) olan öğrencilerin yemek yeme davranışları alt ölçek puanları 

BKI normal kilolu (18.6-24.9) öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.021). 

BKI fazla kilolu/obez (>25) olan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları toplam puanı, şişmanlığın getirdiği olumlu 

ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algıları alt ölçek puanları zayıf öğrencilere göre istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05).  
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Tablo1. Öğrencilerin bölüm, beslenme eğitimi alma ve BKI göre beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki ilişki 

 

 n(%) Beslenme Alışkanlıkları 

Toplam 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Şişmanlığa Karşı 

Önyargılar 

Mean±SD (Mean Rank) 

Şişmanlığın Getirdiği 

Olumlu ve Olumsuz 

Düşünceler 

Şişmanlığa Karşı 

Kendilik Algıları 

Yemek Yeme 

Davranışları 

Yaşam Doyumu 

Bölüm* 

Ebelik  

Hemşirelik  

 

350(43.2) 

461(56.8) 

 

192.93±18.04 (394.03) 

194.02±2.5 (408.9) 

P=0.369 

 

26.61±6.38 (370.47) 

28.58±7.57 (432.15) 

P=0.000 

 

55.63±6.5 (416.89) 

54.68±7.42 (393.38) 

P=0.155 

 

21.13±5.75 (410.02) 

20.93±5.51 (402.94) 

P=0.669 

 

27.76±4.74 (412.79) 

27.45±4.36 (400.84) 

P=0.337 

 

15.35±3.64 (408.61) 

15.22±4.08 (404.02) 

P=0.781 

Anne Eğitimi* 

İlköğretim 

Lise ve Üzeri 

 

648 (79.9) 

163 (20.1) 

 

193.88±19.34 (406.41) 

192.27±20.01 (387.1) 

P=0.343 

 

27.87±7.12 (407.94) 

27.19±7.22 (398.3) 

P=0.638 

 

55.28±6.93 (409.98) 

54.32±7.47 (377.94) 

P=0.116 

 

21.06±5.61 (407.94) 

20.82±5.66 (398.3) 

P=0.638 

 

27.52±4.57 (403.10) 

27.81±4.37 (417.53) 

P=0.481 

 

15.27±3.98 (407.57) 

15.28±3.56 (399.74) 

P=0.702 

Baba Eğitimi* 

İlköğretim 

Lise ve Üzeri 

 

493 (60.8) 

318 (39.2) 

 

193.61±19.72 (404.98) 

193.47±19.13 (398.67) 

P=0.707 

 

28.18±7.26 (404.03) 

27.04±6.91 (409.06) 

P=0.765 

 

54.84±6.91 (396.9) 

55.47±7.27 (413.73) 

P=0.316 

 

20.97±5.56 (404.98) 

21.08±5.71 (398.67) 

P=0.707 

 

27.57±4.58 (404.63) 

27.59±4.45 (408.12) 

P=0.836 

 

15.21±3.85 (401.99) 

15.37±3.97 (412.22) 

P=0.543 

Beslenme Eğitimi* 

Alan  

Almayan  

 

607(74.8) 

204(25.2) 

 

194.33±20.24 (411.35) 

191.23±16.83(375.96) 

P=0.061 

 

27.83±7.30 (408.14) 

27.42±6.66 (397.67) 

P=0.580 

 

55.24±7.14 (409.07) 

54.64±6.77 (386.86 

P=0.240 

 

21.31±5.64 (418.05) 

20.12±5.43 (370.14) 

P=0.011 

 

27.55±4.49 (404.88) 

27.68±4.67 (409.32) 

P=0.815 

 

15.4±4.12 (403.79 

15.24±3.82 (412.59) 

P=0.641 

BKI** 

18.5 ve altı(zayıf) 

18.6-24.9 (normal) 

25 ve üstü (Fazla 

kilolu/obez) 

 

107(15.3) 

578(82.6) 

15(2.1) 

 

182.24±16.91 (227.91) 

195.27±19.26 (369.10) 

193.73±20.33 (355.23) 

P=0.000 

 

26.08±6.51 (307.02) 

28.11±7.36 (360.86) 

23.93±5.17 (238.97) 

P=0.004 

 

52.85±6.31 (281.84) 

55.48±6.93 (358.45) 

57.8±8.16 (420.67) 

P=0.001 

 

15.56±3.94 (168.94) 

21.26±5.26 (379.87) 

24.86±5.5 (514.03) 

P=0.000 

 

28.74±4.19 (396.45) 

27.7±4.52 (343.67) 

26.13±4.65 (285.97) 

P=0.021 

 

15.35±3.5 (346.46) 

15.49±3.91(352.54) 

14.2±4.93 (300.77) 

P=0.602 

Toplam 811(100)       

*Mann Whitney U Test  **Kruskal Wallis Test 
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Tablo2. Öğrencilerin tükettikleri besin gruplarına göre beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki ilişki 
 n(%) Beslenme Alışkanlıkları 

Toplam 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Şişmanlığa Karşı 

Önyargılar 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Şişmanlığın Getirdiği 

Olumlu ve Olumsuz 

Düşünceler 

Mean±SD (Mean Rank) 

Şişmanlığa Karşı Kendilik 

Algıları 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Yemek Yeme Davranışları 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Yaşam Doyumu 

Mean±SD (Mean Rank) 

 

Et ve Türevleri 

Hergün 

Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 
84(10.4) 

597(73.6) 

130(16) 

 
196.06±21.79 (29.87) 

192.92±18.56 (392.89) 

194.85±21.84 (428.7) 
P=0.148 

 
29.13±7.63 (446.21) 

27.42±6.91 (396.16) 

28.23±7.74 (422.01) 
P=0.126 

 
56.01±7.88 (441.7) 

54.91±6.75 (396.24) 

55.33±7.8 (412.25) 
P=0.223 

 
21.72±5.94 (431.49) 

20.88±5.55(401.34) 

21.18±5.69 (410.93) 
P=0.524 

 
27.64±5.07 (423.26) 

27.59±4.51(405.47) 

27.5±4.28 (397.27) 
P=0.725 

 
14.98±4.02(390.85) 

15.55±3.79(420.13) 

14.22±4.09(350.89) 
P=0.008 

Süt ve Süt 

Ürünleri 

Hergün 

Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 

 
350(43.2) 

396(48.8) 

65(8) 

 

 
194.52±19.22 (417.93) 

192.56±18.69 (388.05) 

194.43±24.84 (407.72) 
P=0.214 

 

 
27.22±6.82 (389.94) 

27.82±7.12 (409.48) 

29.92±8.48 (465.09) 
P=0.053 

 

 
55.92±7.15 (434.54) 

54.51±6.66 (379.66) 

54.15±8.33 (383.18) 
P=0.004 

 

 
21.76±5.98 (438.28) 

20.51±5.21 (384.17) 

20.09±5.5 (365.21) 
P=0.002 

 

 
26.96±4.83 (376.55) 

28.06±4.08 (428.95) 

27.98±5.1 (424.72) 
P=0.007 

 

 
15.41±3.96 (412.27) 

15.32±3.61 (407.71) 

14.27±5 (361.82) 
P=0.272 

Meyve 

Hergün 
Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 

291(35.9) 
459(56.6) 

61(7.5) 

 

192.32±20.12 (392.29) 
194.13±18.83 (408.17) 

195.13±21.02 (408.94) 

P=0.645 

 

27.44±7.24 (395.80) 
27.86±6.9 (411.32) 

28.14±8.38 (408.12) 

P=0.673 

 

55±6.85 (402.87) 
55.13±7.22 (403.68) 

55.19±6.78 (405.2) 

P=0.997 

 

21.05±5.6 (408.32) 
20.94±5.58 (402.26) 

21.36±5.95 (423.03) 

P=0.791 

 

27.01±4.73 (375.79) 
27.88±4.36 (422.33) 

28.03±4.6 (427.21) 

P=0.022 

 

15.78±3.79 (434.55) 
15.18±3.85 (399.15) 

13.62±4.25 (321.31) 

P=0.002 

Sebze 

Hergün 

Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 
323(39.8) 

423(52.2) 

65(8) 

 

193.28±20.21(398.95) 

193.12±18.33 (401.01) 

197.64±22.55 (429.69) 

P=0.611 

 
27.64±7.27 (400.71) 

27.42±6.91 (396.58) 

30.23±7.55 (487.24) 

P=0.013 

 
55.37±7.07 (411.62) 

54.86±6.82 (397.09) 

55.15±8.32 (404.6) 

P=0.700 

 
20.69±5.86 (392.84) 

21.15±5.33 (411.74) 

21.75±6.14 (434.08) 

P=0.331 

 
27.39±4.67 (395.28) 

27.71±4.47 (414.74) 

27.64±4.23 (402.38) 

P=0.525 

 
15.61±3.85 (424.04) 

15.17±3.84 (400.18) 

14.29±4.31 (354.23) 

P=0.068 

Tahıl 

Hergün 
Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 

263(32.4) 
483(59.6) 

65(8) 

 

193.25±19.31 (400.35) 
193.87±19.12 (404.06) 

192.43±22.85 (399.52) 

P=0.973 

 

27.61±7.32 (399.23) 
27.9±7.08 (412.70) 

26.9±6.85 (376.95) 

P=0.449 

 

55.44±7.02 (415.5) 
55.02±6.83 (398.69) 

54.2±8.61 (390.8) 

P=0.579 

 

20.65±5.49 (391.18) 
21.17±5.65 (412.45) 

21.32±5.82 (418) 

P=0.451 

 

27.73±4.76 (411.65) 
27.47±4.36 (401.13) 

27.8±4.86 (419.34) 

P=0.750 

 

15.44±3.99 (422.18) 
15.36±3.76 (406.69) 

14±4.32 (335.39) 

P=0.027 

Kurubaklagil 

Hergün 

Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 
102(12.6) 

584(72) 

125(15.4) 

 

193.21±21.83 (377.84) 

192.79±18.32 (397.21) 

197.36±22.22 (446.88) 
P=0.05 

 
29.29±8.05(Med=441.64) 

27.43±6.89(Med=398.97) 

27.87±7.4(Med=406.45) 
P=0.235 

 
54.36±7.26 (383.18) 

54.94±6.85 (396.87) 

56.34±7.65 (450.66) 
P=0.041 

 
20.5±5.58 (380.55) 

20.87±5.48 (401.01) 

22.11±6.12 (450.08) 
P=0.052 

 
27.43±5.15 (404.77) 

27.53±4.41 (401) 

27.95±4.59 (430.35) 
P=0.443 

 
15.35±3.76 (410.54) 

15.42±3.8 (412.74) 

14.53±4.38 (370.81) 
P=0.186 

Yumurta 

Hergün 

Haftada 1ya da 2 

Ayda 1 ya da 2 

 

212(26.1) 

464(57.2) 

135(16.6) 

 

194.08±19.17 (404.28) 

193.59±19.27 (407.19) 

192.58±20.72 (383.65) 

P=0.582 

 

28.4±7.18 (427.3) 

27.64±7.09 (404.77) 

26.98±7.22 (373.77) 

P=0.114 

 

55.33±6.68 (408.34) 

55.15±7.16 (405.34) 

55.49±7.23 (389.52) 

P=0.739 

 

20.97±5.77 (402.46) 

21.07±5.49 (408.86) 

20.01±5.8 (401.74) 

P=0.922 

 

26.96±4.78 (374.86) 

27.7±4.4 (412.70) 

28.13±4.49 (431.86) 

P=0.055 

 

15.1±3.94 (391.1) 

15.51±3.78 (420.68) 

14.74±4.15 (378.93) 

P=0.105 

Kruskal Wallis Test  (Tamhane’s test) 
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Tablo 2’de öğrencilerin besin grupları tüketim sıklığına göre beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasındaki 

ilişki yer almaktadır. Haftada 1 ya da 2 kere et ve türevleri tüketenlerin yaşam doyumu puanları ayda 1 ya da 2 

kere tüketenlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.008).  

Her gün süt ve süt ürünleri tüketenlerin şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler (p=0.004) ve 

şişmanlığa karşı kendilik algıları puanları (p=0.002) haftada 1 ya da 2 kere tüketenlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Haftada 1 ya da 2 kere süt ve süt ürünleri tüketenlerin yemek yeme 

davranışları puanları her gün tüketenlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.007). 

Her gün süt ve süt ürünleri tüketenlerin şişmanlığa karşı kendilik algıları puanları ayda 1 ya da 2 kere tüketenlere 

göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.002) (Tablo 2). 

Haftada 1 ya da 2 kere meyve tüketenlerin yemek yeme davranışları puanları her gün tüketenlere göre istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.022). Her gün meyve tüketenlerin yaşam doyumu puanları 

haftada 1 ya da 2 ve ayda 1 ya da 2 tüketenlere göre, haftada 1 ya da 2 kere tüketenlerin ise ayda 1 ya da 2 kere 

tüketenlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.002).  Haftada 1 ya da 2 ve ayda 1 

ya da 2 kere sebze tüketenlerin şişmanlığa karşı önyargı puanları her gün tüketenlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.013) (Tablo 2). 

Her gün tahıl tüketenlerin yaşam doyumu puanları haftada 1 ya da 2 ve ayda 1 ya da 2 kere tüketenlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.027) (Tablo 2). 

Her gün ve haftada 1 ya da 2 kurubaklagil tüketenlerin şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler 

puanları ayda 1 ya da 2 kere tüketenlere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.041) 

(Tablo 2). 

 

Tablo 3. Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Puanlarla Yaşam Doyumu Ölçeği Puanları 

Arasındaki İlişki 

 Spearman’s r p 

Şişmanlığa Karşı Önyargılar -.062 0.078 

Şişmanlığın Getirdiği Olumlu ve Olumsuz Düşünceler .003 0.932 

Şişmanlığa Karşı Kendilik Algıları -.077 0.029 

Yemek Yeme Davranışları -.076 0.032 

**p<0.01 

Yapılan analiz sonucunda şişmanlığa karşı kendilik algısı ve yemek yeme davranış puanları arttıkça yaşam 

doyumunun azaldığı bulunmuştur (Tablo 3). Çalışmada tüketilen besin grupları ve beslenme alışkanlıkları alt 

boyutları ile yaşam doyumu ilişkisinin incelenmesi için çoklu doğrusal resresyon analizi yapılmıştır (Tablo 4). 

Yapılan analiz sonucunda göre meyve tüketimi ile yaşam doyumu arasında varyansın %22’sini (R2=0.22) 

açıklayan anlamlı bir ilişki olduğu bulgulanmıştır.                  
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Tablo 4. Yaşam Doyumunu Etkileyen Bağımsız Değişkenlerinin Çoklu Lineer Regresyon Analizi ile 

Değerlendirilmesi 

 B t p %95 CI 

Model 1     

Et ve Türevleri -0.406 -1.517 0.130 -0.932 0.119 

Meyve -0.776 -3.330 
0.001* -1.233 -0.319 

Tahıl -0.291 -1.236 0.217 -0.752 0.171 

R= 0.150          R2= 0.22                    Durbin-Watson=1.955 (p< 0.0001) 

Model 2      

Şişmanlığa Karşı Kendilik Algıları -0.043 -1.768 
0.078 -0.091 0.005 

Yemek Yeme Davranışları -0.045 -1.482 0.139 -0.104 0.015 

R= 0.080         R2= 0.006                   Durbin-Watson=1.973 (p< 0.077) 

B:Regresyon Katsayısı, t:Serbestlik derecesi, p:Anlamlılık değeri   *p<0.01 

 

TARTIŞMA 

Bireylerin beslenme alışkanlıkları ile yaşam boyu sağlık düzeyi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Beslenme 

davranışları zihinsel ve fiziksel durumun yanında yaşam doyumunu da etkileyebilmektedir (1). Bu çalışmada 

öğrencilerin besin öğeleri tüketim sıklığı ile beslenme alışkanlıkları ve yaşam doyumu arasında ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada beslenme alışkanlıkları ile yaşam doyumu arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Çalışmada BKI normal ve şişman olan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları toplam puanı zayıf öğrencilere göre 

anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Kadıoğlu’nun (2017) çalışmasında da zayıf, normal ve şişman bireylerde 

beslenme alışkanlıkları toplam puanları anlamlı bir şekilde farklı bulunmuştur (p<0.05) (13). BKI şişman olan 

öğrencilerin şişmanlığa karşı olumlu olumsuz düşünme ve şişmanlığa karşı kendilik algı puanları yüksek olduğu 

için beslenme alışkanlıkları toplan puanının da yüksek olması beklenen bir durumdur.  

Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin şişmanlığa karşı önyargılarının ebelik bölümünde okuyan 

öğrencilerden yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Sert ve ark (2016) çalışmasında ise ebelik öğrencilerinin 

şişmanlığa karşı önyargıları hemşirelik öğrencilerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (14). Ülkemizde ebe 

ve hemşirelik eğitimi ders müfredatları standart olmayıp farklılıklar göstermektedir. Bu farklılığın çalışma 

grubunun müfredat içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Beslenme eğitimi alan öğrencilerin şişmanlığa karşı kendilik algılarının eğitim almayan öğrencilere göre yüksek 

olduğu bulunmuştur (p<0.05). Beslenme eğitimi alan öğrencilerin beden farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. Anjali ve ark (2017) çalışmasında verilen beslenme eğitiminin öğrencilerin BKI konusunda bilgi 

düzeylerini arttırdığını bildirmişlerdir (15). Beslenme eğitimi ile BKI konusunda bilgi düzeyinin arttığı 

düşünüldüğünde beslenme eğitimi alan ve BKI yüksek olan öğrencilerin kendilerini şişman olarak algılaması 

beklenen bir durumdur. 

BKI arttıkça şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algı puanlarının da 

yükseldiği araştırma sonucunda bulunmuştur. Kilolu olan kişilerin bedenleri konusunda farkındalıklarının yüksek 

olduğu söylenebilir. Kadıoğlu’nun (2017) çalışmasında da BKI arttıkça şişmanlığa karşı kendilik algı puanının 

yüksek olduğu bildirilmiştir (p<0,001). Ayrıca Kadıoğlu’nun çalışmasında zayıflama diyeti yapan kişilerde 
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şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algı 

puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (13). Çalışmada BKI normal olan kişilerin zayıf 

olan kişilere göre şişmanlığa karşı önyargı puanlarının anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile 

benzer şekilde yapılan çalışmalarda BKİ’nin obeziteye karşı önyargılı olma durumunu etkilediği saptanmıştır (16, 

17). Ayrıca bu çalışmada daha sık kurubaklagil tüketenlerin daha seyrek tüketenlere göre şişmanlığın getirdiği 

olumlu ve olumsuz düşünceler puanı yüksek bulunmuştur. Kurubaklagiller kalori değeri yüksek olan besin 

öğeleridir (18). Bu nedenle daha sık kurubaklagil tüketimi ile yüksek BKI arasında ilişki olabilir. Bu sonuçlara 

göre BKI’nin şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı 

kendilik algısı üzerine etkisinin olduğu görülmektedir.  Daha sık süt ve süt ürünleri tüketenlerin şişmanlığın 

getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler ve şişmanlığa karşı kendilik algıları puanlarının yüksek olduğu 

bulunmuştur. Lee ve ark (2014) ve Kratz ve ark (2012) çalışmasında yüksek süt ürünü tüketimi ile düşük obezite 

prevalansı arasında ilişki olduğunu bildirmektedir (19, 20). Bu bağlamda çalışmada kendini şişman olarak 

algılayan ve şişmanlığa karşı olumsuz düşünceleri olan kişilerin diyetlerine dikkat ettiği, daha fazla 

şişmanlamaktan korktuğu için süt ve ürünlerini daha sık tükettikleri söylenebilir.  

 

Çalışmada BKI arttıkça öğrencilerin yemek yeme davranışları alt ölçek puanlarında azalma olduğu saptanmıştır. 

Benzer şekilde Kadıoğlu (2017) ve Cooke ve Papadaki’nin (2014) çalışmasında BKI ile yemek yeme 

alışkanlıklarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (13, 21). Orellana ve ark (2016) 

çalışmasında da yüksek BKI ile diyet ve kilo dalgalanmasından endişe duyma arasında bir ilişki saptanmıştır (22). 

Şişman bireylerin zayıf bireylerle karşılaştırıldığında genellikle şişmanlama korkusu nedeni ile yeme 

davranışlarında daha fazla kısıtlama yapma ya da davranışlarını daha fazla denetim altına alma gayreti içerisinde 

olabilecekleri düşünülmektedir. Çalışmada seyrek olarak meyve tüketenlerin daha sık tüketenlere göre yemek 

yeme davranış puanları yüksek bulunmuştur. Çalışma genelinde öğrencilerin çok az bir kısmı (%32.4) hergün 

meyve tüketmektedir. Atıştırma davranışının genellikle meyveden çok tuzlu ve yağlı yiyeceklerin tüketimi ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Et ve türevleri ile tahıl ve meyveyi sık tüketen öğrencilerin yaşam doyumu puanları yüksek bulunmuştur. Bu 

besinler sağlıklı besin gruplarıdır ve yüksek miktarda enerji içermektedirler (18). Bu nedenle bu besinleri daha sık 

tüketen kişilerin yüksek enerjiden dolayı yaşam doyumlarının yüksek olduğu düşünülmektedir.  Schnettler ve ark 

(2017) çalışmasında diyet yapmayan kişilerin kronik olarak diyet yapan kişilere göre Yaşam Memnuniyeti ve 

Gıdaya Dayalı Yaşamdan Memnuniyet puanları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (1). Andre ve ark (2017) ve 

Mitle ve ark (2015) çalışmasında sağlıklı meyve, sebze ve tahıl tüketiminin sık olduğu sağlıklı beslenme grubunda 

olan kişilerin yaşam memnuniyetlerinin anlamlı şekilde yüksek olduğunu bildirmişlerdir (23, 24). Song ve 

Appleton (2008) gelir düzeyinin yaşam doyumunun bileşenleri arasında olduğunu belirtmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ekonomik yetersizlikten dolayı özellikle et ve türevleri çok sık tüketilememektedir. Bundan dolayı yaşam 

doyumları olumsuz etkilenmektedir. Gelir düzeyi ile et ve türevlerini tüketebilme imkanlarının arttığı 

düşünüldüğünde yaşam doyumu ile beslenme şekli arasında ilişki olduğu söylenebilir (6). Yapılan araştırmalarda 

olumsuz ruh hali ile yaşam doyumu arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmalarda demir, B12 

vitamini, folat ve çinko eksikliği ile olumsuz ruh hali arasında bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Et ve türevleri 
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protein, demir, B12 vitamini, çinko ve folik asitten zengin olan besin grubudur (25,26,27,28). Petursdottir (2015) 

çalışmasında et ve türevlerini yemeyen kişilerin et yiyen kişilere göre olumsuz ruh halinin anlamlı şekilde daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir (29). Çalışmada yapılan çoklu regresyon analizinde meyve tüketimi ile yaşam 

doyumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bir çok meyve karoten ve C vitamini yönünden zengindir. Laugero 

ve ark (2011), Oishi ve ark. (2009) ve Kaner ve ark (2015) çalışmasında olumsuz ruh hali ile karoten ve C vitamini 

alımları arasında negatif ilişki olduğunu göstermiştir (10, 30, 31). Tahıl grubu besinler ise tiamin açısından 

zengindir. Kaner ve ark (2015) çalışmasında olumsuz ruh halinde olan kişilerin demir, folik asit, riboflavin, tiamin 

ve B6 vitamini alımının ve serum B12 düzeylerinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (31). Bu bağlamda 

yetersiz et ve türevleri, karoten ve C vitamini, demir, folik asit, riboflavin, tiamin, B6 vitamini tüketimi olumsuz 

ruh haline eğilimi arttırmakta, bunun sonucunda da yaşam doyumu azalmaktadır.   

Çalışmada şişmanlığa karşı kendilik algısı arttıkça yaşam doyumunun azaldığı bulunmuştur. Yaşam doyumu, 

bireyin kendi yaşamına ilişkin genel yargı ve değerlendirmeleridir. Tüm dünya uluslarında güzellik ince olmakla 

eş değer görülmekte, bedenlerine ve kilolarına dikkat edenlerin bedenlerini ve kendilerini sevdikleri bildirilmekte, 

buna bağlı olarak da yaşam doyumlarının yüksek olduğu düşünülmektedir (32). Zuffianò ve ark (2018) 

çalışmasında olumlu yaşam doyumu olan öğrencilerin fiziksel görünümlerinden memnun oldukları saptanmıştır 

(7). Bu bağlamda kendini şişman olarak algılayan bireylerin yaşam doyumlarının düşük olduğu söylenebilir. Bu 

araştırmada yemek yeme davranış puanları arttıkça yaşam doyumunun azaldığı bulunmuştur. Laugero ve ark 

(2011) çalışmasında meyve, sebze ve proteinin az alınması ve fazla tuzlu atıştırmalık ve tatlı alınması ile olumsuz 

ruh hali arasında ilişki olduğunu bildirmişlerdir (33). Andre ve ark (2017) çalışmasında sağlıklı beslenme şekli 

olan kişilerin yaşam memnuniyetlerinin anlamlı şekilde yüksek olduğunu bildirmişlerdir (24). Yemek yeme 

davranışları arttıkça obezite durumu da artabileceği için yemek yeme davranış puanları yüksek olan kişilerin yaşam 

doyum puanlarının düşük olması beklenen bir durumdur. Ancak bu çalışmada BKI ile yaşam doyumu arasında bir 

ilişki saptanmamıştır. Orellana ve ark (2016) çalışmasında da yüksek BKI ile yaşam doyumu arasında bir ilişki 

saptanmamıştır (21). Bu durum BKI’den çok bedensel algının yaşam doyumu üzerinde etkisinin olduğu ile 

açıklanabilir.  

SONUÇ  

Çalışmada şişmanlığa karşı kendilik algısı ve yemek yeme davranış puanları arttıkça yaşam doyumunun azaldığı, 

et ve türevleri, tahıl ve meyveyi sık tüketen öğrencilerin yaşam doyumu puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bu sonuçlara dayanarak bu besin öğelerinin kaliteli olması ve daha yüksek kalori değerleri içermesinden dolayı 

yaşam doyumu üzerine olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. BKI’nin şişmanlığa karşı kendilik algısı, şişmanlığa 

karşı olumlu olumsuz düşünce ve şişmanlık önyargısını etkilediği bulunmuştur. Ancak çalışmada kendini şişman 

olarak algılayan kişilerin yaşam doyumları düşerken, BKI’den çok bedensel algının yaşam doyumu üzerinde 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada kendini şişman olarak algılayan ve şişmanlık konusunda olumlu olumsuz düşünceleri yüksek olan 

öğrencilerin şişmanlık konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu, sağlıklı diyet uygulamalarına yönelerek daha 

sık süt ürünü ve tahıl tüketimi gösterdikleri belirlenmiştir. 
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Çalışmada beslenme eğitimi ile şişmanlığa karşı kendilik algısı arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara 

dayanarak beslenme eğitimi ile doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılarak yaşam doyumunda artış sağlanabilir. 

Doğru beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sağlık düzeyini etkilediği düşünüldüğünde, doğru beslenme 

alışkanlıklarının yaşam boyu yüksek yaşam doyumu sağlanacağı söylenebilir. Ayrıca ebe ve hemşirelerin 

öğrencilik dönemlerinde şişmanlığa karşı önyargılarının belirlenmesi ve ders müfredatlarında obezite ve önyargı 

sorunlarına yer verilmesi ile obez bireylere önyargısız kaliteli bakım verilmesi sağlanabilir. 
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S-2)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK İLE DİJİTAL BAĞIMLILIK 

DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Emel BAHADIR-YILMAZ1, Meltem BAŞKÖY1 

1Giresun Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık ile dijital bağımlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 2. sınıf 

(n=58) ve 3. Sınıf (n=53) ebelik öğrencileri oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu, Dijital Okuryazarlık 

Ölçeği (DOÖ) ve Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistikler ile Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 20,54±1,19 olup %81,1’i çekirdek aile yapısına sahip olduğunu ifade etmektedir. Öğrencilerin  

%46,8’inin annesi ilkokul ve %16,2’sinin annesi lise mezunudur. Öğrencilerin %32,4’ünün babası ilkokul mezunu 

olup %37,8’inin babası lise mezunudur. %82,9’u sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algılarken %82,0’si gelir 

durumunu gider durumuna eşit olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin %75,7’sinin annesi herhangi bir işte 

çalışmazken %79,3’ünün babasının çalıştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin DOÖ puan ortalamaları 57,09±10,47olup 

tutum boyutunda 19,61±3,96, teknik boyutunda 22,76±4,40, bilişsel boyutunda 7,55±1,67 ve sosyal boyutunda 

7,15±1,65 olduğu belirlenmiştir. DBÖ alt boyutları puan ortalamaları değerlendirildiğinde, aşırı kullanım için 

13,94±4,04, nüksetme için 8,18±3,12, hayatın akışını engelleme için 9,96±3,75, duygu durumu için 10,77±3,42 

ve bırakamama için 10,38±2,85 olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizine göre öğrencilerin DOÖ’nün tutum ve 

bilişsel alt boyutları ile DBÖ’nün bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, 

DOÖ’nün teknik alt boyutu ile DBÖ’nün bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık 

tutumları ile dijital bağımlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve en çok dijital aletleri bırakma konusunda sorun 

yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin dijital okuryazarlığa yönelik olumlu tutumları, teknik hakimiyetleri 

ve bilişsel kazanımları arttıkça,  dijital aletlere yönelik bağımlılık düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda, ebelik eğitiminde inovatif girişimler bağlamında dijital araçların kullanılabileceği ve dijital 

okuryazarlığın bir fırsata dönüştürülebileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, dijital okuryazarlık, dijital bağımlılık. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL LITERACY AND DIGITAL ADDICTION 

LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS 

Abstract 

Introduction and Purpose: The aim of this study is to determine the relationship between digital literacy and 

digital addiction levels of midwifery students. Method: Sample of the study consisted of 2nd year (n=58) and 3rd 

year (n=53) midwifery students who agreed to participate in the study. Data were collected using Demographic 

Information Form, Digital Literacy Scale (DLS) and Digital Addiction Scale (DAS). Descriptive statistics and 

Spearman Correlation test were used to analyze the data. Results: The mean age of the students who participated 

in the study was 20.54±1.19 years, and 81.1% of them stated that they had a nuclear family structure. 46.8% of 

the students' mothers were primary school graduates and 16.2% high school graduates. 32.4% of the students' 

fathers were graduated from primary school and 37.8% from high school. 82.9% perceived their socioeconomic 

status at a moderate level, while 82.0% of the students expressed that they were in balance in terms of their income 

and expenditure levels. It was determined that 75.7% of the students' mothers were unemployed while 79.3% of 

their fathers were employed. The mean DLS score of the students was determined as 57.09±10.47, and the mean 

score of attitude dimension was 19.61±3.96, the technical dimension was 22.76±4.40, the cognitive dimension was 

7.55±1.67 and the social dimension was 7.15±1.65. When the mean scores of the DAS sub-dimensions were 

evaluated, the mean score for excessive use was determined as 13.94±4.04,  8.18±3.12 for relapse, 9.96±3.75 for 

blocking the flow of life, 10.77±3.42 for the mood and 10,38±2,85 for inability to quit. Correlation analysis 

revealed that there was a positive and weak relationship between the attitude and cognitive sub-dimensions of DLS 

and the inability to quit sub-dimension of DLS, and a positive and moderate relationship between the sub-

dimension of the technical sub-dimension of DLS and the inability to quit sub-dimension of DLS (p<0.05). 

Conclusion and Recommendations: As a result of the study, it was determined that midwife students' attitudes 

of digital literacy and their levels of digital addiction were at a moderate level and that they experienced problems 

mostly in quitting use of digital devices. In addition, as students' positive attitudes to wards digital literacy, 

technical mastery and cognitive gains increase, the level of addiction for digital devices increases. According to 

these results, digital devices can be used in the context of innovative initiatives in midwifery education, and in this 

way, digital literacy can be turned into an opportunity.  

Key Word: Midwifery student, digital literacy, digital addiction. 

GİRİŞ 

Dijital okuryazarlık, öğrencilerin daha iyi bilgi edinmelerini ve üretmelerini sağlayan bir dizi bilgi ve beceri olarak 

tanımlanır. Dijital okuryazarlık, öğrencilere bilgiyi anlama ve değerlendirme, bütünleştirme ve yorumlama becerisi 

sunar ve kültürel, bilişsel, yapısal, iletişimsel, güvenli, yaratıcı, eleştirel olma gibi çeşitli unsurların geliştirilmesini 

kapsar (Önger ve Çetin, 2018). Ata ve Yıldırım (2019) ise dijital okuryazarlığı, dijital teknolojileri kullanarak 

bilgileri bulma, organize etme, anlama, değerlendirme ve analiz etme yeteneği ve mevcut ileri teknolojiyi anlama 

ve kullanma yeteneği olarak tanımlamışlardır. Sosyalleşmek, bir gruba katılmak ve kendini ifade etmek, dünyada 

neler olup bittiğini bilmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip etmek dijital okuryazarlığın yararları arasında yer 

almaktadır (Özden, 2018). 
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Günümüzde dijital araçların kullanımı da giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Hemşirelik öğrencileriyle yapılan 

çalışmalarda, hem dijital araçların kullanımının hem de dijital araç kullanımını gerektiren internet bağımlılığının 

oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir (Marahatta ve ark., 2015; Kahyaoğlu-Süt ve ark., 2016; Kaur ve ark., 2016; 

Dikeç ve Kebapçı, 2018). Dijital araçların kullanımı bir yandan gittikçe yaygınlaşırken diğer yandan öğrencilerin 

fiziksel ve psikososyal açıdan zarar görmesine neden olmaktadır. Dijital araçların kullanımı öğrencilerin ders 

başarısını düşürmekte, yaşam doyumlarını azaltmakta, uyku kalitelerini bozmakta, sosyal yaşamlarını ve sözel 

iletişimlerini olumsuz etkilemekte ve onları yalnızlaştırmaktadır (Ahn ve Kim, 2015; Dayapoğlu ve ark., 2016; 

Kahyaoğlu-Süt ve ark., 2016). Dijital bağımlılığın öğrencilerde azaltılabilmesi için dijital okuryazarlığın 

geliştirilmesi önemli bir girişim olabilir. Bu doğrultuda, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri ile 

dijital bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, bağımlılık düzeyini azaltmak için yapılacak 

çalışmalara ışık tutabilir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık ile dijital bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık ile dijital bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, belirlenen 

tarihlerde okulda olan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 2. sınıf (n=58) ve 3. Sınıf (n=53) öğrencileri 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kurum izni alındıktan sonra veriler toplanmıştır.  

Veriler, Demografi Bilgi Formu, Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOÖ) ve Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ) 

kullanılarak toplanmıştır. Demografi Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış 

olup öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, aile yapısı, gelir durumu, sosyoekonomik durumu, anne ve baba eğitim durumu 

ile anne ve baba çalışma durumu gibi bilgilerden oluşmaktadır. DOÖ, Ng (2012) tarafından geliştirilmiş olup 

Türkçe’ye uyarlaması Hamutoğlu ve ark. (2017) tarafından yapılmıştır. 17 maddeden ve 4 faktörden (tutum, 

teknik, bilişsel ve sosyal) oluşan ölçek, 5’li Likert tipi bir ölçek olup Kesinlikle Katılıyorum (5) ve Kesinlikle 

Katılmıyorum (1) şeklinde puanlanmaktadır. DOÖ’nün alt boyutlarından ve ölçeğin genelinden alınan puanların 

yükselmesi, yüksek dijital okuryazarlığa işaret etmektedir. Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tümü için 0,93, 

Tutum alt boyutu için 0,88, Teknik alt boyutu için 0,89, Bilişsel alt boyutu için 0,70 ve Sosyal alt boyutu için 0,72 

olarak bulunmuştur. DBÖ, Kesici ve Tunç (2018) tarafından geliştirilmiştir. 19 maddeden ve 5 faktörden (aşırı 

kullanım, nüksetme, hayatın akışını engelleme, duygu durumu ve bırakamama) oluşan ölçek, 5’li Likert tipi bir 

ölçek olup Kesinlikle Katılıyorum (5) ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) şeklinde puanlanmaktadır. Her bir alt 

boyuttan elde edilen puan, toplam madde sayısına bölünmektedir. Bu doğrultuda her bir alt boyuttan en az 1 ve en 

az 5 puan alınmakta olup puanların 5’e yaklaşması dijital bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Cronbach Alpha katsayısı; aşırı kullanım için 0,75, nüksetme için 0,84, hayatın akışını engelleme için 0,74, duygu 

durumu için 0,69 ve bırakamama için 0,69 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Toplanması: Kurum izni alındıktan sonra belirtilen tarihler arasında öğrencilere sınıf ortamında araştırma 

hakkında bilgi verilmiş, sonra form ile ölçekler dağıtılmış ve form ile ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Verilerin 
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toplanması yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Araştırmanın her bir aşaması Helsinki Bildirgesi’nin ilkeleri 

doğrultusunda yürütülmüştür. 

Verilerin Analizi: Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile ölçek ve alt ölçek puanlarının sunumunda sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Dijital okuryazarlık ile dijital 

bağımlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. P<0,05 olarak kabul 

edilmiştir.  

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri 

Sosyodemografik özellikler n % 

Aile yapısı Çekirdek 90 81,1 

Geniş 18 16,2 

Parçalanmış 3 2,7 

Algılana sosyoekonomik 

düzey 

İyi 16 14,4 

Orta 92 82,9 

Kötü 3 2,7 

Gelir durumu Gelir giderden fazla 7 6,3 

Gelir gidere eşit 91 82,0 

Gelir giderden az 13 11,7 

Anne eğitim düzeyi Okur yazar değil 12 10,8 

Okur yazar 8 7,2 

İlkokul 52 46,8 

Ortaokul 18 16,2 

Lise 18 16,2 

Üniversite 3 2,7 

Baba eğitim düzeyi Okur yazar değil 1 ,9 

Okur yazar 7 6,3 

İlkokul 36 32,4 

Ortaokul 23 20,7 

Lise 42 37,8 

Üniversite 2 1,8 

Anne çalışma durumu Çalışıyor 21 18,9 

Çalışmıyor 84 75,7 

Emekli 6 5,4 

Baba çalışma durumu Çalışıyor 88 79,3 

Çalışmıyor 4 3,6 

Emekli 19 17,1 

 



102 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,54±1,19 olup %81,1’i çekirdek aile yapısına sahip olduğunu 

ifade etmektedir. Öğrencilerin  %46,8’inin annesi ilkokul ve %16,2’sinin annesi lise mezunudur. Öğrencilerin 

%32,4’ünün babası ilkokul mezunu olup %37,8’inin babası lise mezunudur. %82,9’u sosyoekonomik durumunu 

orta düzeyde algılarken %82,0’si gelir durumunu gider durumuna eşit olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin 

%75,7’sinin annesi herhangi bir işte çalışmazken %79,3’ünün babasının çalıştığı belirlenmiştir.  

Tablo 2. DOÖ ve DBÖ puan ortalamaları 

 Minimum Maksimum Ortalama S. Sapma 

Dijital okuryazarlık ölçeği 

Tutum boyutu 5,00 25,00 19,61 3,96 

Teknik boyutu 6,00 30,00 22,76 4,40 

Bilişsel boyut 2,00 10,00 7,55 1,67 

Sosyal boyut 2,00 10,00 7,15 1,65 

Dijital bağımlılık ölçeği 

Aşırı kullanım boyutu 5,00 25,00 13,94 4,04 

Nüksetme boyutu 3,00 15,00 8,18 3,12 

Hayatın akışını engelleme boyutu 4,00 20,00 9,96 3,75 

Duygu durumu boyutu 4,00 19,00 10,77 3,42 

Bırakamama boyutu 3,00 15,00 10,38 2,85 

Öğrencilerin DOÖ puan ortalamaları 57,09±10,47 olup tutum boyutunda 19,61±3,96, teknik boyutunda 

22,76±4,40, bilişsel boyutunda 7,55±1,67 ve sosyal boyutunda 7,15±1,65 olduğu belirlenmiştir. DBÖ alt boyutları 

puan ortalamaları değerlendirildiğinde, aşırı kullanım için 13,94±4,04, nüksetme için 8,18±3,12, hayatın akışını 

engelleme için 9,96±3,75, duygu durumu için 10,77±3,42 ve bırakamama için 10,38±2,85 olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 2).  

Tablo 3. DOÖ ile DBÖ arasındaki korelasyon 

  Aşırı 

kullanım 

Nüksetme  Hayatın 

akışını 

engelleme  

Duygu 

durumu 

Bırakamama 

Tutum r ,006 -,081 -,150 ,028 ,242 

p ,950 ,398 ,116 ,773 ,010 

Teknik r -,013 -,118 -,180 -,069 ,307 

p ,891 ,218 ,058 ,476 ,001 

Bilişsel r ,029 -,098 -,130 -,016 ,279 

p ,764 ,307 ,174 ,868 ,003 

Sosyal r ,031 -,124 -,026 -,030 ,043 

p ,745 ,196 ,783 ,759 ,651 

DOÖ 

Toplam  

r ,029 -,119 -,169 -,026 ,292 

p ,760 ,214 ,077 ,789 ,002 
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Korelasyon analizine göre (Tablo 3) öğrencilerin DOÖ’nün tutum ve bilişsel alt boyutları ile DBÖ’nün 

bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, DOÖ’nün teknik alt boyutu ile 

DBÖ’nün bırakamama alt boyutu arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

TARTIŞMA 

Bu çalışmaya katılan ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin diğer bir çalışmaya katılan bilgisayar 

ve öğretim teknolojileri öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerine göredüşük olduğu belirlenmiştir (Kozan ve 

Bulut-Özek, 2019). Oysa ki ebelik öğrencilerinin dijital teknolojileri kullanarak kendi alanlarına özgü mesleki 

bilgiyi bulması, organize etmesi, anlaması, değerlendirmesi ve analiz etmesi dijital okuryazarlık düzeylerinin iyi 

düzeyde olması önemlidir (Ata ve Yıldırım, 2019). Tüm bunları yapabilmesi için öğrencinin dijital araçları 

kullanma özyeterliğinin de gelişmiş olması gerekmektedir. Çünkü öz-yeterlilik algısı yüksek olan bir bireyin bir 

işi yaparken daha fazla çaba gösterdiği, başarmak için ısrarcı olduğu ifade edilmektedir (Ocak ve Karakuş, 2018).  

Ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri ile dijital bağımlılık düzeyleri arasında bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Benzer şekilde, yapılan bir çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin okuma düzeyleri ile dijital 

bağımlılık düzeyleri arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (Jeong ve Lee, 2015). Bir başka çalışmada, internet 

okuryazarlığının bir kişinin internete bağımlı olma olasılığını artırdığı saptanmıştır (Leung ve Lee, 2012). Diğer 

bir çalışmada ise tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin bilgi arama davranışları ile internet kullanma durumları ve 

bağımlılık düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı ifade edilmiştir (Soleymani ve ark., 2016). Dolayısıyla, 

öğrencilerde bağımlılığı önlemede dijital okuryazarlığın olumlu bir etkisinin olacağı söylenebilir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin dijital okuryazarlık tutumları ile dijital bağımlılık düzeylerinin orta düzeyde 

olduğu ve en çok dijital aletleri bırakma konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin dijital 

okuryazarlığa yönelik olumlu tutumları, teknik hakimiyetleri ve bilişsel kazanımları arttıkça,  dijital aletlere 

yönelik bağımlılık düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda, ebelik eğitiminde inovatif 

girişimler bağlamında dijital araçların kullanılabileceği ve dijital okuryazarlığın bir fırsata dönüştürülebileceği 

söylenebilir.  
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S-3)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA MAHREMİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ 

DÜZEYLERİ  

Emel BAHADIR-YILMAZ1, Hafize EKİN1 

1Giresun Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerini 

belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 2.,  

3. ve  4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, belirlenen tarihlerde 

okulda olan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 153 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Kurum izni alınmış, veriler 24.12.2018-11.01.2019 tarihlerinde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veriler; 

Demografik Bilgi Formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 21,03±1,76 olup %76,5 çekirdek aile yapısına sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Öğrencilerin  %73,9’u gelir durumu gider durumuna eşit olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin %96,7'si sosyal 

medya kullanmakta olduklarını ve %39,2 'si gün içerisinde internette 4-5 saat vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin %81,7'si sosyal medyada kendi özel yaşamıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, %34'ü mizahi 

paylaşım, %20,3'ü sağlıkla ilgili paylaşım, %6,5'i hasta ile ilgili paylaşım yaptığını bildirmiştir. Öğrencilerin 

%56,2'si sağlık çalışanlarının hasta ile çektikleri fotoğrafları internet ortamında paylaşmalarını doğru 

bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %15,7'si (n=24) hastaları ile çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada 

paylaşmış olduklarını ve 23 öğrenci paylaşım için hastalarından izin aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 

%74,5'i bir arkadaşının veya tanıdığının hastasıyla beraber çekindiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığına 

şahit olmuş, %20,9'unun paylaşım esnasında hastasından izin aldığını bildiğini ifade etmiştir. Mahremiyet Ölçeği 

alt boyut puan ortalamaları; özel hayat/kişisel bilgilerin gizliliği için 45,75±5,20, cinsiyete ilişkin mahremiyet için 

22,78±2,68, kendini koruyamayanların mahremiyeti için 17,78±2,59, bedensel mahremiyet için 17,81±2,20 ve 

uygun ortam sağlama için 17,78±2,33 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin bulundukları sınıfa göre özel hayat/kişisel 

bilgilerin gizliliği, cinsiyete ilişkin mahremiyet ve bedensel mahremiyet puan ortalamaları farklılık göstermiştir 

(p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmaya katılan öğrencilerin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerinin 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınıflara göre farklılık değerlendirildiğinde, 3. Sınıf öğrencilerinin mahremiyet bilgi 

düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mahremiyet bilgi düzeylerini etkileyen faktörleri 

belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, hasta mahremiyeti, sosyal medya.  

KNOWLEDGE LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS REGARDING THE PATIENT PRIVACY 

Abstract 

Introduction and Purpose: The aim of this study is to determine the knowledge level of midwifery students about 

the patient privacy. Method: The universe of the study consisted of 2nd, 3rd and 4th year students studying at 

Giresun University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery. A specific sample selection method was 

not applied in the study, and 153 students who were at school at the specified dates and accepted to participate in 

the study voluntarily formed the sample of the study. Institution permission was obtained, and the data were 
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collected by the researchers between 24.12.2018-11.01.2019. Data were collected using Demographic Information 

Form and Patient Privacy Scale. Results: The mean age of the participant students was 21.03±1.76 years, and 

76.5% of them stated that they had a nuclear family structure.  73.9%  of the students expressed that they were in 

balance in terms of their income and expenditure levels. 96.7% of the students stated that they were using social 

media, and 39.2% stated that they spent 4-5 hours on the internet during the day. 81.7% of the students shared 

their personal life on social media, and 34% of them reported that they were sharing humorous content, 20.3% 

were sharing health related content and 6.5% were sharing content related to their patient. 56.2% of the students 

expressed that they did not approve health workers sharing photos taken with their patients on the internet. 15.7% 

(n=24) of the students said that they shared a photograph taken with their patients on social media, and that 23 

students received permission from their patients for sharing these photos. 74.5% of the students witnessed one of 

their friends or acquaintances sharing a photograph taken with their patient on social media, and 20.9% stated that 

they knew they had received permission from the patient before sharing. The mean score of Patient Privacy Scale 

sub-dimension was found as 45.75±5.20 for confidentiality of personal information and private life, as 22.78±2.68 

for sexual privacy, as 17.78±2.59 for privacy of those unable to protect themselves, as 17.81±2.20 for physical 

privacy and as 17.78±2.33 for ensuring a favorable environment. According to the class/year of students, 

confidentiality of personal information and private life, sexual privacy and physical confidentiality scores differed 

(p<0.05). Conclusion and Recommendations: It was determined that the students who participated in this study 

had high levels of knowledge about patient privacy. When the differences were evaluated according to the 

classes/year, it was determined that 3rd year students' level of knowledge about privacy was low. Studies should 

be carried out to determine the factors affecting students' level of knowledge about confidentiality.  

Key Word: Midwifery student, patient privacy, social media. 

GİRİŞ 

Mahremiyet, genel olarak kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, 

başkalarıyla yer, zaman ve hangi koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına kendilerinin karar 

verebildikleri bir alan olarak tanımlanmakta olup ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade etmektedir (Candan 

ve Bilgili, 2018). Hasta mahremiyeti, bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır 

(Sağlık Bakanlığı, 2016): 1) Bilişsel Mahremiyet: Bireyin kişisel bilgilerine başkaları tarafından ulaşılma 

durumunu kontrol edebilmesidir. Bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne ölçüde açığa 

vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır. 2) Fiziksel Mahremiyet: Bedensel mahremiyetin de 

ele alındığı, bireyin kendi çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolü ile ilişkilidir. Diğer bireylerle fiziksel 

teması, bu temastaki yakınlığı içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu çevreleyen, başkaları tarafından görünmeyen gizli 

alanları ve evi, iş yeri gibi fiziksel alanları üzerindeki kontrolünü, yani kişisel egemenlik alanını kapsar. 3) 

Psikolojik Mahremiyet: Bireyin değerleri, inançları ve onu etkileyen diğer konulardaki bilgileri kontrol etme, 

düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve kiminle paylaşacağına karar verme hakkını kapsar. 4) Sosyal 

Mahremiyet: Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, yani ilişkinin tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin 

kontrolünün olmasıdır. 

Kişinin mahremiyetini sürdürebilme yetisi, kişinin kendi yaşamını kontrol etmesi ve saygınlığının korunması 

açısından çok önemlidir (Öztürk ve ark., 2019). Yapılan çalışmalar, sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine 

yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir (Özata ve Özer, 2016; Arslan ve Demir, 2017). Ancak 
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yapılan bazı çalışmalarda ise sağlık çalışanlarının tutumlarının demografik özelliklerine ve eğitim alma 

durumlarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, sağlık çalışanlarının hasta 

mahremiyetine yönelik tutumlarının çalışılan kurum, çalışılan bölüm, eğitim alma durumu ve çalışma süresi 

açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır (Özata ve Özer, 2017). Bir başka çalışmada, hemşire ve 

ebelerin eğitim düzeyleri artıkça mahremiyet algılarının arttığı, görev süresi 21 yıl ve üstü olanların ve “hasta 

hakları bildirisinin” tam metnini ve “Hasta Haklarının Korunması ve Mahremiyete Saygı Gösterilmesi” ile ilgili 

bölümü okumuş olanların mahremiyet algılarının yüksek olduğu bildirilmiştir (Candan ve Bilgili, 2018). Diğer bir 

çalışmada ise hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sır saklama ile hasta hakları konularında yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları belirlenmiştir (Utkualp ve Yıldız, 2016). Bu bulgulardan yola çıkarak, sağlık çalışanlarının, 

sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan ebelerin, mesleki eğitim sürecinde hasta mahremiyetine ilişkin tutumlarının 

ve etkileyen faktörlerin belirlenerek mezun olmadan konuya ilişkin bilgi ve tutumlarının geliştirilmesi önem 

taşımaktadır.  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 2.,  3. ve  

4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, belirlenen tarihlerde okulda 

olan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 153 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kurum 

izni alındıktan sonra veriler toplanmıştır.  

Veriler; Demografik Bilgi Formu ve Hasta Mahremiyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Demografik Bilgi Formu: 

Öğrencinin sınıfı, yaşı, aile yapısı, medeni durumu ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklerin yanı sıra sosyal 

medya kullanım durumlarına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Hasta Mahremiyet Ölçeği (HMÖ) Öztürk ve ark. 

(2014) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek hastanelerde çalışan hemşirelerin hasta mahremiyetini korumak ve 

sürdürmek için uygun davranıp davranmadığını ya da özen gösterip göstermediğini ve hasta mahremiyetini ihlal 

edip etmediğini saptamak ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin hasta mahremiyetine yönelik faaliyetlerini 

tanımlamayı amaçlamaktadır. Ölçek; 5=tamamen katılıyorum, 4=katılıyorum, 3=kararsızım, 2=katılmıyorum, 

1=kesinlikle katılmıyorum şeklinde 5’li Likert tipinde bir ölçektir ve 27 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin, özel 

hayat/kişisel bilgiler gizliliği, cinsiyete ilişkin mahremiyet, kendini koruyamayanların mahremiyeti, bedensel 

mahremiyet ve uygun ortam sağlama olmak üzere beş alt faktörü vardır. Ölçeğin toplamda Cronbach Alpha değeri 

0.93 olarak bulunmuş olup, ölçek toplam puan aralığı27-135 arasındadır. Ölçekten 135’e yakın puan alınması 

hemşirelerin hasta mahremiyetini ya da kişisel gizliliğini gözettiğini göstermektedir.  

Veriler, 24.12.2018-11.01.2019 tarihlerinde, sınıf ortamında, araştırmacılar tarafından öğrencilere araştırma 

hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra toplanmıştır. Araştırmaya katılmak için gönüllü olan öğrencilere anket 

ve ölçekler dağıtılmıştır. Anket ve ölçeklerin doldurulması yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  
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Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin analizinde sayı, yüzde, medyan, ortalama, standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistikler ile sınıf düzeyine göre HMÖ puan ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U 

ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,03±1,76 olup %76,5’i çekirdek aile yapısına sahip olduğunu 

ifade etmiştir. Öğrencilerin %97,4’ü bekar olup,  %73,9’u gelir durumu gider durumuna eşit olarak tanımlanmıştır. 

Öğrencilerin %32’si ikinci sınıf, %35,3’ü üçüncü sınıf ve %32,7’si dördüncü sınıf öğrencisidir.  

Tablo 1. Öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin bilgiler 

Değişkenler  n % Değişkenler n % 

Sosyal medya kullanıyor musunuz? İnternette kaç saat zaman geçiriyorsunuz? 

Evet 152 99,3 Hiç  1 0,7 

Hayır 1 0,7 1-2 saat 23 15,0 

Sosyal medyaya ne ile bağlanıyorsunuz?* 2-3 saat 48 31,4 

Telefon  151 98,7 4-5 saat 60 39,2 

Bilgisayar 39 25,5 6 saat ve ↑ 21 13,7 

Tablet  11 7,2 Paylaşımlarınızın içeriği nedir?* 

Paylaşım türü* Özel yaşamım 125 81,7 

Fotoğraf 124 81,0 Mizah  52 34,0 

Video 22 14,4 Spor  7 4,6 

Yazı 49 32,0 Din 17 11,1 

Hepsi 24 15,7 Siyaset 13 8,5 

Sağlık 31 20,3 

*Birden fazla seçenek üzerinden değerlendirilmiştir.  

Tablo 1’de öğrencilerin sosyal medya kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Öğrencilerin %96,7'si sosyal 

medya kullanmakta olduklarını ve %39,2 'si gün içerisinde internette 4-5 saat vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin %81,7'si sosyal medyada kendi özel yaşamıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, %34'ü mizahi 

paylaşım, %20,3'ü sağlıkla ilgili paylaşım, %6,5'i hasta ile ilgili paylaşım yaptığını bildirmiştir.  

Öğrencilerin %56,2'si sağlık çalışanlarının hasta ile çektikleri fotoğrafları internet ortamında paylaşmalarını doğru 

bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %15,7'si (n=24) hastaları ile çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada 

paylaşmış olduklarını ve 23 öğrenci paylaşım için hastalarından izin aldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 

%74,5'i bir arkadaşının veya tanıdığının hastasıyla beraber çekindiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığına 

şahit olmuş, %20,9'unun paylaşım esnasında hastasından izin aldığını bildiğini ifade etmiştir.  
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Tablo 2. HMÖ’ne ilişkin bulgular  

Alt Ölçekler minimum maksimum ortalama s. sapma 

Özel hayat/kişisel bilgiler gizliliği 18,00 50,00 45,75 5,20 

Cinsiyete ilişkin mahremiyet 9,00 25,00 22,78 2,68 

Kendini koruyamayanların mahremiyeti 5,00 20,00 17,78 2,59 

Bedensel mahremiyet  7,00 20,00 17,81 2,20 

Uygun ortam sağlama 8,00 20,00 17,78 2,33 

 

Mahremiyet Ölçeği alt boyut puan ortalamaları (Tablo 2); özel hayat/kişisel bilgilerin gizliliği için 45,75±5,20, 

cinsiyete ilişkin mahremiyet için 22,78±2,68, kendini koruyamayanların mahremiyeti için 17,78±2,59, bedensel 

mahremiyet için 17,81±2,20 ve uygun ortam sağlama için 17,78±2,33 olarak bulunmuştur.  

Tablo 3. Sınıf düzeyine göre HMÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf z/p değeri 

Mean Rank Mean Rank Mean Rank 

Özel hayat/kişisel bilgiler gizliliği 81,20 63,06 87,94 9,179 

,010 

Cinsiyete ilişkin mahremiyet 76,54 66,62 88,66 7,046 

,030 

Kendini koruyamayanların mahremiyeti 79,54 68,26 83,95 3,713 

,156 

Bedensel mahremiyet  77,10 66,71 88,01 6,309 

,043 

Uygun ortam sağlama 78,33 69,31 84,00 3,067 

,216 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğrencilerin bulundukları sınıfa göre özel hayat/kişisel bilgilerin gizliliği, cinsiyete 

ilişkin mahremiyet ve bedensel mahremiyet puan ortalamaları farklılık göstermiştir (p<0,05). 

Tablo 4. Öğrencilerin sosyal medyada hastaya ilişkin paylaşım yapma durumlarına göre HMÖ puan 

ortalamalarının karşılaştırılması 

 Paylaştı Paylaşmadı z/p değeri 

MeanRank MeanRank 

Özel hayat/kişisel bilgiler gizliliği 62,85 79,63 -1,736 

,083 

Cinsiyete ilişkin mahremiyet 64,06 79,41 -1,631 

,103 

Kendini koruyamayanların mahremiyeti 60,94 79,99 -1,994 

,046 

Bedensel mahremiyet  57,83 80,57 -2,367 

,018 

Uygun ortam sağlama 73,29 77,69 -,458 

,647 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi, sosyal medyada hastasıyla çekindiği fotoğrafı paylaşmayan öğrencilerin kendini 

koruyamayanların mahremiyeti ve bedensel mahremiyet konusunda daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

belirlenmiştir (p<0,05).  

TARTIŞMA 

Çalışmada, ebelik öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin puan ortalamalarının iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Yani öğrencilerin hasta mahremiyetini korumak ve sürdürmek için özen gösterdikleri söylenebilir. 

Candan ve Bilgili (2018)’nin hemşire ve ebeler üzerinde yaptığı çalışmada elde edilen bulgularla kıyaslandığında, 

bu çalışmaya katılan öğrencilerin mahremiyet puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmada, son sınıf öğrencilerinin hasta mahremiyetine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuca göre mesleki eğitimin öğrencilerin tutumlarını olumlu etkilediği söylenebilir. 

Benzer şekilde, ebe ve hemşirelerle yapılan bir çalışmada, hasta hakları bildirisini ve bildirideki “Hasta Haklarının 

Korunması ve Mahremiyete Saygı Gösterilmesi” ile ilgili bölümü okumuş olanların mahremiyet algılarının yüksek 

olduğu bildirilmiştir (Candan ve Bilgili, 2018). Öyleyse hasta mahremiyetine ilişkin tutumları olumlu yönde 

geliştirmek için ebelik müfredatının içinde hasta hakları ve mahremiyeti konusunda eğitimler ya da dersler yer 

almalıdır.  

Çalışmada, sosyal medyada hastasıyla çekindiği fotoğrafı paylaşmayan öğrencilerin paylaşan öğrencilere göre, 

kendini koruyamayanların mahremiyeti ve bedensel mahremiyet konusunda daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

belirlenmiştir. Benzer şekilde, yapılan bir çalışmada, öğrencilerin etik dışı davranışları ile sosyal medya kullanma 

durumları arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Smith ve Knutson, 2016). Ventola (2014), sağlık çalışanları 

tarafından sosyal medya kullanımının en önemli risklerinden bir tanesinin hasta mahremiyetinin ihlali olduğunu 

ifade etmiştir. George ve ark. (2013) ise sağlık çalışanları tarafından sosyal medyanın hasta iletişimini geliştirmek, 

mesleki gelişimi artırmak ve halk sağlığı konusunda araştırma ve hizmetin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 

kullanılmasını önermişlerdir.  

SONUÇ 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin hasta mahremiyetine ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Son 

sınıf ebelik öğrencilerinin mahremiyet bilgi düzeylerinin diğer sınıflara göre daha yüksek olduğu ve sosyal 

medyada hastasıyla çekindiği fotoğrafı paylaşan öğrencilerin daha düşük mahremiyet tutumuna sahip olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin mahremiyet bilgi düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik daha geniş 

örneklemlerde çalışmaların yapılması ve ebelik müfredatına hasta hakları ve mahremiyetine ilişkin derslerin 

konulması önerilmiştir. 
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S-4)  ERKEN DOĞUM TEHDİDİ OLAN GEBELERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ 
 

Melike GÖKBARAZ1, Zekiye KARAÇAM1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET 

Amaç: Çalışmanın amacı erken doğum tehdidi olan gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemektir. Yöntem: 

Araştırma analitik-kesitsel olarak, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesine yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine gelişigüzel (uygunluk) örnekleme yöntemi ile 

belirlenen ve erken doğum tehdidi tanısıyla hastanede yatan 130 gebe alınmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel 

Bilgi Formu ve Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Veri Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin yaş 

ortalamasının 27,21±6,39, çoğunun ortaokul (%33,8) ve lise (%26,2) mezunu oldukları görülmüştür. Gebelerin 

gebelik sayı ortalamasının 2,44±1,58 olduğu, %33,8’inin ilk gebeliğinin olduğu ve %33,1’inin bu gebeliklerini 

planlamadıkları saptanmıştır. Gebelerin %83,9’unun 28-36 gebelik haftasında oldukları ve %34,6’sının en az bir 

tane kronik hastalığının olduğunu belirlenmiştir. Gebelerin en fazla yaşadıkları fiziksel sağlık problemlerinin bel 

ve kasık ağrısı (%44,6), erken doğum tehdidi (%41,5), bulantı-kusma (%21,5) ve kanama (%14,6) olduğu ve 

%8,5’inin ruhsal sağlık probleminin bulunduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan gebelerin %96,9’unun sağlığın 

algılanması - sağlığın yönetim biçimi, %90,8’inin beslenme ve metabolik durum, %54,6’sının boşaltım, 

%83,8’inin aktivite, egzersiz şekli-fizik bulgular, %53,8’inin uyku ve istirahat, %76,90’ının bilişsel algılama şekli,  

%86,2’sinin kendilerini algılama–kendilerini kavrama, %25,4’ünün rol–ilişki şekli, %20,0’ının cinsellik ve üreme, 

%26,9’unun stres ile baş etme / tolere etme durumu ve %38,8’inin inanç ve değerler alanlarında bakım 

gereksinimlerinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada gebelerin bazı alanlarda sorun yaşamalarının 

sosyodemografik, obstetrik ve diğer bazı özeliklerine göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Sonuç: Bu 

çalışmada, erken doğum tehdidi olan gebelerin çoğunun Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modelinin 

birçok alanında sorunlarının bulunduğu ve bu sorunların bazı bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterdiği 

sonuçları elde edilmiştir. Erken doğum tehdidi olan gebelere verilen bakım hizmetlerinin sunumunda bu sonuçların 

dikkate alınması ile anne-bebek sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Erken Doğum, Tehdit, Doğum Öncesi Bakım, Ebelik, Bakım 

ABSTRACT 

CARE REQUIREMENTS OF PREGNANT AT RISK OF PRETERM BIRTH 

 

Objective: Aim of the study was to determine the care requirements of pregnant at risk of preterm birth. Materials 

and Methods: The study was made cross-sectional with, between January-December 2017, in Aydın Adnan 

Menderes University Research Hospital, Obstetrics and Gynaecology Clinic and Aydın Obstetrics and 

Gynaecology Hospital. The sample of the study consisted of 130 pregnant women hospitalized with the diagnosis 

of premature birth threat. Data was collected with Personal Information Form and Gordon's Functional Health 
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Patterns Data Form. Data were analysed by descriptive statistics and chi-square test. Results: The mean age of the 

pregnant women participated in the study was 27.21 ± 6.39; most of them were middle school (33.8%) and high 

school (26.2%). It was found that the mean pregnancy number of pregnant was 2.44 ± 1.58, 33.8% of them had 

first pregnancy and 33.1% did not plan these pregnancies. It was determined that 83.9% of pregnant were at 28-

36 weeks of gestation and 34.6% of them had at least one chronic disease. The most common physical health 

problems of the pregnant women were back and groin pain (44.6%), premature birth threat (41.5%), nausea and 

vomiting (21.5%) and bleeding (14.6%), and 8.5% had a mental health problem. 

Of the pregnant women participated in the study 96.9% were found to have care needs in areas of perceived health-

management of health, 90.8% had feeding and metabolic status, 54.6% had discharge, 83.8% had activity, 

exercise-physic findings, %53.8 had sleeping and resting, 76.9% had cognitive perception, 86.2% had self-

perception, 25,4% had role-relationship type, 20,0% had sexuality,  26.9% had coping / stressing status, and 38.8% 

had beliefs and values. In addition, it was found that the problems of pregnant women in some areas vary according 

to socio-demographic, obstetric and some other characteristics.  Conclusion: In this study, it was concluded that 

most of the pregnant with premature birth threat had problems in many areas of Gordon's Functional Health Pattern 

Model and these problems changed according to some individual characteristics. It might contribute to the 

development of maternal and infant health by taking care of these results in the provision of care services to 

pregnant with premature birth threat.  

Keywords: Preterm Birth, Threat, Prenatal Care, Midwifery, Care    

GİRİŞ 

Gebelik ve doğum yaşam sürecinde normal bir evre olarak kabul edilir. Fakat bu dönem gebe ve aile için önemli 

biyolojik, psikolojik ve sosyal adaptasyon gerektirir (Taşkın, 2017). Bu fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler 

bazen annenin, fetüsün ya da yenidoğanın yaşamını, sağlığını tehlikeye atan, hastalık ve ölüm riskini arttıran bir 

duruma gelebilir (Ölçer ve Oskay, 2015). Ortaya çıkan yüksek riskli durumlar obstetrik morbidite ve mortalitenin 

en önemli nedenidir ve insan hayatının erken ve geç dönemini kalıcı bir şekilde etkiler (Kamalak ve ark, 2011). 

Bu yüksek riskli durumların en önemlilerden birisi erken doğum tehdididir. Erken doğum tehdidi, anne ve bebek 

sağlığını, dolayısı ile aile ve toplum sağlığını etkileyen bir durum olması nedeniyle önemli ve üzerinde çalışılması 

gereken bir konudur.  

Erken doğum eylemi sık karşılaşılan önemli bir sağlık sorundur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 yaş altı çocuk 

ölüm oranının 5,9 milyon olduğunu, bu ölümlerin önemli bir bölümünün erken doğum komplikasyonlarına bağlı 

olduğunu ve 2013 yılında sadece erken doğum eylemi komplikasyonları ile bir milyon bebeğin hayatını 

kaybettiğini bildirmiştir (World Health Organization, 2015).  DSÖ 184 ülkeyi kapsayan verilerine dayalı olarak 

erken doğum eylemi sonucu olan bebeklerin oranının %5 - 18 arasında değiştiğini rapor etmektedir. Bu erken 

doğumların %60’tan fazlası Afrika ve Güney Asya’da meydana gelmektedir. Ayrıca düşük gelirli ülkelerde erken 

doğan bebek oranı %12 iken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran %9’dur (World Health Organization, 2015).  

Ülkemizde de erken doğum eyleminin prevelansı ile ilgili yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Aydın’da 607 

gebe ile yapılan bir çalışmada gebelerin %2,1’inde erken doğum tehdidi olduğu bildirilmiştir (Özçelik ve Karaçam 

2014). Kahramanmaraş (Coşkun ve ark, 2008) ve Konya (Ege ve ark, 2009)’da yapılan çalışmalarda doğumların 

yaklaşık %17’sinin erken doğum olduğu rapor edilmiştir (sırası ile %17,4; %17,3). İstanbul’da yapılan farklı 
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çalışmalarda adolesanlarda ve 35 yaş ve üzeri kadınların erken doğum eylemini oranının daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Şekeroğlu ve ark. 2009; Gedikbaşı ve ark, 2006). 

Preterm eylemin maternal, fetal, neonatal ve toplumsal etkileri bulunmaktadır. Preterm eylemin anne üzerindeki 

en yaygın etkisi, erken doğumun bebeğin sağlığını tehdit etmesinden kaynaklanan psikolojik strestir. Anne bu stres 

ile baş etme yolları bulamadığında, kaygı düzeyi yükselir ve depresyon gelişme riskinde artma gözlenir. Kanada 

ve Amerika’da yapılan çalışmalarda depresyon belirtilerinin gözlenmesi ve depresyon düzeyinin artmasının 

preterm eylem ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Christiaens ve ark, 2015; Ruiz ve ark, 2015).  

Preterm eylemin en önemli fetal ve neonatal sonucu fiziksel gelişimini tamamlamamış immatür bir bebeğin 

doğumuna neden olmasıdır. Teknolojinin ve sağlık bilimlerinin gelişimine paralel olarak yenidoğan bakımında 

gelişmeler olsa da, preterm eylem dünya çapında tek başına en büyük bebek ölüm nedenidir (Butali ve ark, 2016). 

Prematüre bebeklerde erken dönemde respiratuvar distres sendromu, intraventrikular hemoraji, sepsis, nekrotizan 

enterekolit, serebral palsy ve geç dönemde konuşma, görme ve işitme yeteneğinde bozulma, davranışsal sorunlar, 

mental retardasyon gibi durumlar gözlenebilmektedir (Ege ve ark, 2009).     

Erken doğumlar toplumu ekonomik yönden doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Doğrudan etkisi erken 

doğumlarda sağlanan yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin maliyeti yönündedir. Bu hizmet sağlık sisteminin en 

pahalı bakım hizmetidir ve tutarı yaklaşık 5 milyar dolardır. Dolaylı yönde etkisi ise erken doğum riski yaşayan 

gebelerin yatak istirahatine alınmasıdır. Bu da toplum ve aile için iş gücü kaybına neden olmaktadır. Ülkemizde 

yapılan bir çalışmada yüksek riskli gebelerin %14,8’inin hastanede yatarak tedavi aldıkları rapor edilmiştir 

(Özçelik, 2010). 

Preterm eylemi durdurmada en sık kullanılan yöntem tokolitik ilaç kullanımıdır. Aktivite değişikliği ve 

hidrasyonun sağlanması da diğer preterm eylemi durdurmak için kullanılan yöntemlerdendir (Kamalak ve ark, 

2011). Tokolitik ilaçlarla ilgili literatür tarandığında birçok verilere ulaşılmıştır. Hidrasyon ve aktivite değişikliği 

ise literatürde sınırlı sayıda çalışması olan girişimlerdi. Özellikle aktivite değişikliği konusunda uygulanan genel 

yaklaşım gebenin yatak istirahatine alınması şeklindedir (Karaçam, Şen, 2012).  

Gebe izlem ve bakımında önemli bir yeri olan ebelerin yüksek riskli durumları erken dönemde tanılamaları ve 

önlemler almaları büyük önem taşımaktadır (Taşkın, 2017). Bu nedenle bu araştırmada erken doğum tehdidi tanısı 

olan hastanede ya da evde bakım ve tedavi alan tüm gebelerin bakım gereksinimlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

Elde edilen bilgilerin erken doğum tehdidi tanısı olan gebelerin bakım hizmetlerinin planlanması, kapsamının 

oluşturulması ve sunum kalitesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Araştırmanın Amacı: Erken doğum tehdidi tanısı olan gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemektir. 

Araştırma Soruları 

1. Erken doğum tehdidi tanısı olan gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri nedir? 

2. Erken doğum tehdidi tanısı almış gebelerin bakım gereksinimleri nelerdir? 

3. Gebenin bakım gereksinimleri sosyodemografik ve obstetrik özelliklere göre değişiklik gösterir mi? 
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4. Gebenin bakım gereksinimleri erken doğum tehdidine eşlik eden sağlık sorunlarına göre değişiklik 

gösterir mi?  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma analitik-kesitsel tasarımda yapılmıştır. Araştırma, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında Adnan 

Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Aydın Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından bakım verilen erken doğum tehdidi tanısı almış gebeler ile 

yapıldı. Araştırmada örneklem hacminin hesaplanması, Oskay ve Coşkun (2012) tarafından yüksek riskli gebeler 

ile yapılan bir çalışmaya dayalı olarak yapılmıştır. Bu araştırmanın verilerine dayalı olarak yapılan analizde, 

G*Power 3.1.9.2 ile power:0,80, α=0,05, örneklem hacmi; 37 ve df:1 alınarak yapılan hesaplamada effect size:0,59 

olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örneklemine alınması gereken en az birey sayısı G*Power 3.1.9.2 ile effect 

size:0,30, α=0,05, power:0,80 ve df:1 alınarak hesaplanmış ve 145 olarak bulunmuştur. Araştırmaya, olası vaka 

kayıpları da dikkate alınarak, olasılıksız örnekleme (gelişi güzel) yöntemi ile 150 kadının alınması planlanmıştır. 

Ancak araştırmanın veri toplamasına ayrılan süre içinde 130 gebeye ulaşılmıştır. Araştırmanın elde edilen 

verilerine dayalı olarak gücü tekrar hesaplanmıştır. Buna göre, başlı istatistikler ki-kare testi ile analiz edildiğinden 

n=130, α=0,05, effect size:0,30 ve df:5 alınarak hesaplanmış ve power:0,76 olarak bulunmuştur.  

Araştırmaya gebelik haftası 20 ile 37 arasında olanlar, Türkçe konuşabilen ve anlayabilenler ile araştırmaya 

katılmayı kabul edenler dahil edilmiştir. Veri toplama sırasında görüşmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık 

sorunu ve ruhsal tanısı olduğunu bildirenler ise araştırmaya dahil edilmemiştir. 

Veri toplama araçları ve veri toplanması 

Araştırma verileri literatüre dayalı olarak hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Gordon’un Fonksiyonel Sağlık 

Örüntüleri Veri Formu ile toplanmıştır (Karaçam ve Şen, 2012; Roozbeh ve ark, 2016; Ahumada-Borrios ve 

Alvarado, 2016; Christiaens ve ark, 2015). Kişisel Bilgi Formu ile gebelerin sosyo-demografik, obstetrik 

özelliklerine ve ruhsal durumuna ait verileri, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Veri Formunda ise sağlığın 

algılanması- sağlığın yönetim biçimi, beslenme şekli ve metabolik durumu, boşaltım- eliminasyon şekli, aktivite-

egzersiz şekli, uyku- istirahat şekli, bilişsel algılama şekli, kendini algılama- kavrama şekli, rol- ilişki şekli, 

cinsellik ve üreme, baş etme, stresi tolere etme şekli ve inanç ve değerleri ile ilgili veriler toplanmıştır. Veri 

toplama araçlarının anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini geliştirmek için kadın doğum servisinde yatan 10 sağlıklı 

gebe ile ön uygulama yapılmıştır. Bu veriler analize alınmamıştır. 

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Aydın 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından bakım verilen erken doğum tehdidi tanısı almış gebelere 

çalışma hakkında bilgilendirme yapılıp çalışmaya katılıp katılmayacakları sorulmuştur. Araştırmaya katılmayı 

kabul eden gebelerden yazılı onam alınıp ve ardından veri toplama formları yüz yüze görüşme yapılarak 

doldurulmuştur. Gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemek için Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntüleri 

modelinde yer alan sorular gebelere yöneltilmiş ve her bir alana ilişkin sorulara verilen yanıtlar “evet / var” ya da 

“hayır / yok” şeklinde kayıt edilmiştir.  
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma verileri The Statistical Package for the Social Sciences Version 18 (PASW Inc, Chicago, IL, USA) 

programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Araştırmada Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerine göre gebelerin bakım gereksinimleri, her bir alana ilişkin 

sorulara verilen “evet /var” yanıtları ile belirlenmiştir. Bildirilen “evet /var” yanıtları sorun adları alınmış, tabloda 

sayı ve yüzde hesapları ile sunulmuştur. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Araştırmada Etik  

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için Aydın İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden 14.12.2016, 

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden de 17.02.2017 tarihinde yazılı izin alınıştır. 

Araştırma izinleri, araştırmaların etik boyutunun da değerlendirilmesini ve onayını içermektedir. Araştırma 

kapsamına alınan kadınlara araştırma ile ilgili bilgi verilmiş yazılı ve sözlü onamları alınmıştır. Bu bilgiler ışığında 

kadınların araştırmaya katılıp katılmamaları konusunda hiçbir baskı yapılmadan gönüllü katılım olmasına özen 

gösterilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 27,21 ± 6,39 (aralık: 16 - 46) olarak bulunmuştur. Çalışmadaki 

gebelerin %33,8’inin ortaokul ve %26,2’sinin lise mezunu oldukları görülmüştür. Çalışmadaki gebelerin 

%76,9’unun ev hanımı oldukları, % 90’ının sağlık güvencesinin olduğu saptanmıştır. Gebelerin %57,7’si gelir 

durumunu gidere göre dengeli olduğunu bildirmiştir. Çalışmaya katılmış olan gebelerin %4,6’sının resmi nikâhının 

olmadığı, %1,5’inin ise boşanmış ya da ayrı yaşadığı görülmüştür. Ayrıca gebelerin %26,9’un geniş ailede 

yaşadıkları ve bunlardan %85,7’inin ise eşinin ailesi ile birlikte yaşadıklarını bildirmişlerdir (Tablo 1). Gebelerin 

obstetrik özellikleri ve gebeliklerine ilişkin diğer verileri Tablo 2’de verilmiştir.  

Gebelerin gebelik öncesi Beden Kitle İndeksi (BKI) ortalamasının 23,73 ± 4,94 (aralık: 14,06 - 38,71) olduğu, 

%24,4’ünün düşük, %15,7’sinin yüksek ve %12,6’sının şişman olduğu görülmüştür. Ayrıca gebelerin gebelikleri 

sırasında alınan kilo ortalamasının 9,19 ± 6,18 (aralık: -13 - 24)  olduğu saptanmıştır (Tablo 2).  

Çalışmaya katılan gebelerin kronik hastalıkları sorgulandığında %34,6’sı (n= 45 / 130) en az bir kronik 

hastalıklarının olduğu görülmüştür. Yapmış olduğumuz çalışmaya katılmış olan 130 gebenin de bu gebeliklerinde 

en az bir rahatsızlık yaşıyor olduğu belirlenmiştir. En sık karşılaşılan rahatsızlıklar ise kasık - bel ağrısı (%44,61; 

n= 58 / 130), erken doğum tehdidi (%41,53; n= 54 / 130), bulantı - kusma (%21,53; n= 28 / 130) ve kanama 

(%14,61; n= 19 / 130) olduğu görülmüştür (Tablo 2).  

Çalışmaya katılan gebelerin gordonun fonksiyonel sağlık örüntüleri ile ilgili verileri incelendiğinde %96,9’u 

sağlığın algılanması - sağlığın yönetim biçimi ile ilgili bakım gereksinimi olduğunu belirtmişlerdir. Bu alanda en 

sık bildirilen sorunların kasık ağrısı (%78,46; n= 102 / 130), kanama (%18,46; n= 24 / 130) ve bel ağrısı (%15,38; 

n= 20 / 130) olduğu görülmüştür (Tablo 3).   

Gebelerin beslenme ve metabolik durum ile ilgili bakım gereksinimleri %90,8 olarak bildirilmiştir. En sık 

karşılaşılan sorunlar ise diş eti kanaması (%60,76; n= 79 / 130), yetersiz sıvı alımı (%37,69; n= 49 / 130) ve diş 

çürüğü (%30,76; n= 40 / 130) olarak rapor edilmiştir (Tablo 3).  
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Tablo 1. Gebelerin sosyodemografik özellikleri (n= 130) 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş, Ort: 27,21 ± 6,39; Min: 16; Max: 46 

Eğitim Durumu 

   Okur - yazar değil / okur - yazar 

   İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Ön lisans / lisans / lisansüstü 

 

8 

24 

44 

34 

20 

 

6,20 

18,50 

33,80 

26,20 

15,40 

Kendisinin Çalışma Durumu 

   Evet  

   Hayır  

 

32 

98 

 

24,60 

75,40 

Kendisinin işi 

   Ev hanımı 

   İşçi  

   Memur  

   Esnaf  

 

100 

15 

10 

5 

 

76,90 

11,50 

7,70 

3,80 

Eşinin Çalışma Durumu 

   Evet  

   Hayır  

 

122 

8 

 

93,80 

6,20 

Eşinin işi 

   İşçi  

   Memur  

   Serbest meslek 

   İşsiz  

 

64 

16 

9 

41 

 

49,20 

12,30 

6,90 

31,50 

Sağlık Güvencesi 

   Var  

   Yok  

 

117 

13 

 

90,00 

10,00 

Algılanan Gelir Düzeyi 

   Gelir - giderden az 

   Gelir - gider dengeli / gelir - giderden fazla  

 

55 

75 

 

42,30 

57,70 

Evlilik Durumu 

   Evli resmi nikâhı var 

   Evli imam nikâhı var 

   Ayrı yaşıyor ya da boşanmış 

 

122 

6 

2 

 

93,80 

4,60 

1,50 

Aile tipi 

   Geniş aile 

   Çekirdek aile   

 

35 

95 

 

26,90 

73,10 

Ailede yaşayan aile büyükleri 

   Eşinin ailesi 

   Kendi ailesi 

 

30 

5 

 

85,70 

14,30 

Kronik hastalık öyküsü 

   Evet  

   Hayır  

 

45 

85 

 

34,60 

65,40 

Gebeliği isteme durumu 

   Evet  

   Hayır  

 

127 

3 

 

97,70 

2,30 

Gebe kalmadan önce sağlık kontrolü yaptırma  

   Evet  

   Hayır  

 

60 

70 

 

46,20 

53,80 
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Tablo 2. Gebelerin obstetrik ve gebeliğe ilişkin özellikleri (n= 130) 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Gebelik sayısı  

   1 

   2 

   3  

   4-9 

 

44 

37 

23 

26 

 

33,70 

28,50 

17,70 

20,10 

Doğum sayısı (n= 76) 

   1 

   2 

   3-6 

 

47 

20 

9 

 

61,90 

26,30 

11,80 

Doğum şekli (n= 76) 

   Normal doğum 

   Sezaryen * 

 

35 

41 

 

46,10 

53,90 

Canlı doğum sayısı (n= 74) 

   1 

   2 

   3-6 

 

47 

19 

8 

 

63,40 

25,70 

10,90 

Yaşayan çocuk sayısı (n= 73) 

   1 

   2 

   3-6 

 

47 

18 

8 

 

64,30 

24,70 

11,00 

Gebeliği planlama durumu 

   Evet  

   Hayır  

 

87 

43 

 

66,90 

33,10 

Gebeliği isteme durumu 

   Evet  

   Hayır  

 

127 

3 

 

97,70 

2,30 

Tedavi ile gebe kalma 

   Evet  

   Hayır  

 

10 

120 

 

7,70 

92,30 

Gebelik hafta grubu 

   21 - 27 hafta 

   28 - 36 hafta 

   37 - 40 hafta 

 

17 

109 

4 

 

13,10 

83,80 

3,10 

Bu gebelikte yaşanan rahatsızlıklar (n= 200) 

   Kasık - bel ağrısı 

   Erken doğum tehdidi  

   Bulantı - kusma  

   Kanama  

   Gestasyonel diabetes mellitus 

   İdrar yolu enfeksiyonu 

   Gestasyonel hipertansiyon 

   Oligohidroamniyos  

   Karaciğer enzim yüksekliği  

   Diabetes mellitus 

   Hipertansiyon 

   Guatr  

   İştahsızlık  

   Hidronefroz  

   Bebekte gelişim geriliği     

 

58 

54 

28 

19 

13 

8 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

44,61 

41,53 

21,53 

14,61 

10,00 

6,15 

4,61 

2,30 

2,30 

1,53 

1,53 

0,76 

0,76 

0,76 

0,76 
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Boşaltım şekli ile ilgili verileri incelendiğinde, gebelerin %54,6’sının bu alanda en az bir sorun bilindirdikleri 

görülmüştür. En sık karşılaşılan sorunların ise konstipasyon (%37,70; n= 49 / 130) ve inkontinans (%27,70; n= 36 

/ 130) olduğu belirtilmiştir (Tablo 3). 

Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerinden Aktivite, egzersiz şekli - fizik bulgular ile ilgili verileri 

incelendiğinde, bu alanda gebelerin %83,8’inde en az bir sorunu olduğu belirlenmiştir. Bu alanda yaşanan 

sorunlara bakıldığında en fazla ellerde güçsüzlük (%53,07; n= 69 / 130) ve enerji eksikliği (%40; n= 52 / 130) 

olduğu görülmektedir. Ayrıca gebelerin %13,84’ünün (n= 18 / 130) yatak istirahatinde olduğu dikkat çekmektedir 

(Tablo 3). 

Çalışmada gebelerin %53,80’ı uyku ve istirahat alanında en az bir sorun yaşadıklarını bildirmişleridir. Bu alanda 

yaşanan sorunların uyku örüntüsünde bozulma (%48,46; n= 63 / 130) ve yorgunluk (%37,69; n= 49 / 130) olduğu 

belirtilmiştir (Tablo 3). 

Gebelerin bilişsel algılama şekli ile ilgili sorunları incelendiğinde %76,90’ının en az bir sorun bildirdiği 

bulunmuştur. Bu alanda en sık bildirilen sorunların unutkanlık (%50,77; n= 66 / 130), konsantrasyon eksikliği 

(%30; n= 39 / 130), bacaklarda - ayaklarda ağrı / uyuşukluk (%17,70; n= 23 / 130) ve karar vermede zorlanma 

(%16,15; n= 21 / 130) olduğu saptanmıştır (Tablo 3).  

Gebelerin kendilerini algılama – kendilerini kavrama ile ilgili bakım gereksinimleri değerlendirildiğinde 

%86,20’sin de en az bir sorun olduğu gözlemlenmektedir. En sık gözlemlenen sorunlar ise enerji yetersizliği 

(%39,23; n= 51 / 130), erken doğum korkusu (%36,15; n= 47 / 130), sağlığını kaybetme korkusu (%28,46; n= 37 

/ 130), baş etmede zorluk (%24,61; n= 32 / 130) ve beden imgesinde rahatsızlık (%21,54; n= 28 / 130) olarak ifade 

edilmiştir (Tablo 3).  

Çalışmada gebelerin rol – ilişki şekli ile ilgili verileri incelendiğinde, %25,40’ının bakım gereksinimi olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu alanda gebelerin %17,70’ının kendine zarar verme riski (n= 23 / 130) ve %5,38’inin (n= 

7 / 130) başkasına zarar verme riskinde oldukları dikkat çekmektedir. Gebelerin %11,54’ü de (n= 15 / 130) kişiler 

arası etkileşimde bozulma sorunu yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Gebelerin sorun yaşama ve yaşanan sorunları (n= 130) 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Sağlığın algılanması - sağlığın yönetim biçimi alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

126 

4 

 

96,90 

3,10 

Beslenme ve metabolik durum alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

118 

12 

 

90,80 

9,20 

Boşaltım şekli alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

71 

59 

 

54,60 

45,40 

Aktivite, egzersiz şekli - fizik bulgular alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

109 

21 

 

83,80 

16,20 

Uyku - istirahat şekli alanında sorunu olan 

   Evet  

   Hayır  

 

70 

60 

 

53,80 

46,20 

Bilişsel - algılama şekli alanında sorunu olan 

   Evet  

   Hayır  

 

100 

30 

 

76,90 

23,10 

Kendini algılama - kendini kavrama şekli alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

112 

18 

 

86,20 

13,80 

Rol - ilişki şekli alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

33 

97 

 

25,40 

74,60 

Cinsellik ve üreme alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

5 

125 

 

4 

96 

Stres ile baş etme / tolere etme durumu alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

35 

95 

 

26,90 

73,10 

İnanç ve değerler alanında sorunu olan  

   Evet  

   Hayır  

 

50 

79 

 

38,80 

61,20  

 

Gebelerin cinsellik ve üreme ile ilgili sorunları incelendiğinde %20,00’ının bakım gereksinimi olduğu 

belirlenmiştir. Bu alanda en sık karşılaşılan sorunların düzensiz adet görme (%11,54; n= 15 / 130) ve cinsel ilişkiye 

zorlanma (%3,07; n= 4 / 130) olduğu bulunmuştur (Tablo 3).  

Stres ile baş etme / tolere etme durumu ile ilgili sorunlarına bakıldığında gebelerin %26,90’ı bu konuda sorunu 

olduğunu ve en sık bildirilen sorunlarının ise travma (%17,70; n= 23 / 130) ve stres ile baş edememe (%13,08; n= 

17 / 130) olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 3). 

Gebelerin inanç ve değerleri ile ilgili verileri incelendiğinde, %38,8’i bu alanda sorun yaşadığını bildirmişlerdir. 

Gebelerin %37,70’inin (n= 49 / 130) geleneksel inanç ve uygulamalar sahip olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).  

 

TARTIŞMA 

Bu araştırma Aydın il merkezinde erken doğum riski olan gebelerin bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada erken doğum riski olan gebelerin bakım gereksinimlerine ilişkin önemli ulusal veriler 

ortaya konmuştur. 
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Bu araştırmada gebelerin çoğunun (%97) sağlığın algılanması - sağlığın yönetim biçimi alanında daha çok kasık 

ağrısı, kanama ve bel ağrısı ile ilgili olmak üzere bakım gereksinimlerinin olduğu saptanmıştır. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda da benzer şekilde gebelerde anemi, üriner enfeksiyon ve preeklempsi sık karşılaşılan bir sağlık sorunu 

olarak rapor edilmektedir (Roozbeh ve ark, 2016; Ahumada-Barrios ve Alvarado, 2016; Ruiz ve ark, 2015).  

Çalışmada gebelerin çoğunun (%91) daha çok yetersiz sıvı alımı, diş eti kanaması ve diş çürüğü gibi beslenme ve 

metabolik durum ile ilgili bakım gereksinimleri bulunduğu görülmüştür. Brezilya’da yapılmış olan dört adet kohort 

çalışmasının analizinde en yüksek erken doğum prevelansının en yoksul aileler arasında gözlendiği (Izoton de 

Sadovsky ve ark, 2017), Çin’de erken doğum tehdidi olan kadınların daha düşük kiloda oldukları (Nie ve ark, 

2017) ve İran’da düşük sosyoekonomik düzey ve bunun sonucu olarak yetersiz beslenmenin ve ağız hastalıklarının 

preterm eylem ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Roozbeh ve ark, 2016). Hawai’ de yapılan bir çalışmada erken 

doğum eylemi olasılığının diş problemi bildirenlerde daha yüksek (OR = 1,46, %95) ve ağız hijyeni danışmanlığı 

alanlarda ise daha düşük (OR = 0,72, %95) olduğu bildirilmiştir (Mattheus ve ark, 2016). Türkiye’de yapılan bir 

çalışmada da gebe kadınların %6’sının diyetisyene gittiği rapor edilmiştir (Eren ve ark, 2015). Ülkemizde yapılan 

bir diğer çalışmada, beslenme ile ilgili mitlerde %83 oranında “gebelikte aş eren kadına özlemini duyduğu her şey 

yedirilir” ve %61 oranında da “çok şişman olan gebeler sağlıklı bebek sahibi olamazlar” inanışı rapor edilmiştir 

(Bilgiç ve ark, 2018). Bu sonuçlar beslenme ve metabolik durum ile ilgili bakım gereksinimlerinin araştırmaların 

örneklem özelliklerine göre değiştiğini göstermektedir.  

Araştırmada bazı gebelerin (%55) konstipasyon ve inkontinans sorunları nedeni ile boşaltım şekli alanında bakım 

gereksinimlerinin olduğu görülmüştür. Ülkemizde yapılan bir çalışmada gebelerin %6’sının sürekli ve %39’unun 

hapşırırken veya öksürürken üriner inkontinans yaşadığı ve bu durumun bazı gebelerin (%1) günlük yaşamını 

olumsuz etkilediği rapor edilmiştir (Dağdeviren ve ark, 2018). Özçelik ve Karaçam (2014) sağlıklı gebelerle 

yaptıkları çalışmada da kontipasyon (%13,3), gülerken – hapşururken idrar kaçırma (0,7) yaşadıkları bildirilmiştir. 

Çağlar ve Hisar (2018) ise deneysel çalışmalarında, gebelikte konstipasyonun eğitim yolu ile giderilebileceğini 

göstermişlerdir. 

Bu çalışmada gebelerin çoğunun (%84) Gordon’un fonksiyonel sağlık örüntülerinden Aktivite, egzersiz şekli - fizik 

alanında ellerde güçsüzlük (%53) ve enerji eksikliği (%40) görüldüğü ve bazılarının da (%14) yatak istirahatinde 

olduğu saptanmıştır. Kanada’da yapılan kesitsel bir çalışmada ise erken doğum tehdidi olan gebelerde yatak 

istirahatinde bulunma oranının (%8) daha düşük olduğu bildirilmiştir (Ha ve ark, 2017). Bu sonuçlar bazı gebelerin 

gebeliklerinin durumuna bağlı olarak aktivitelerinin kısıtlandığını göstermektedir. Bu durum bu gebelerin sağlığını 

olumsuz etkileyebilir. Ülkemizde sağlıklı gebeler ile yapılan bir çalışmada da bu sonucu destekleyen bir biçimde, 

gebelerin çoğunun inaktif (%61) olduğu ve bu durumun sağlık düzeylerini olumsuz etkilediği bildirilmiştir 

(Özdemir ve ark, 2017).  

Çalışmada erken doğum riski olan gebelerin yaklaşık yarısının (%54) uyku ve istirahat alanında uyku örüntüsünde 

bozulma (%49) ve yorgunluk (%38) gibi en az bir sorun yaşadıklarını görülmüştür. Sağlıklı gebelerde kronik 

yorgunluk sendromunun araştırıldığı bir çalışmada nedeni açıklanamayan yorgunluk ve uykudan dinlenmemiş 

olarak uyanma sorunlarının yüksek oranda olduğu rapor edilmiştir (Gölcür ve ark, 2017). Normal gebeler ile 

yapılan bir diğer çalışmada da bizim çalışma bulgularımıza benzer oranlarda gebelerin uyku kalitesinin kötü 

olduğu (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile %56 ve Berlin Uyku Anketi ile %44) belirtilmiştir. Ayrıca bu 
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çalışmada gebelerin uyku kalitesinin düşük eğitim ve gelir düzeyi, obezite, evde yaşayan kişi sayısı ve yaşın 

artışına bağlı olarak azaldığı bildirilmiştir (Çelik ve Köse, 2017). Köybaşı ve Oskay’ın (2017) yaptığı bir çalışmada 

da gebelerin %89’unun gebelik öncesinde de uyku problemi yaşadığı bildirilmiştir. Bu sonuçlara göre gebelerin 

uyku ve istirahat alanındaki problemlerinin erken doğum riski ile ilişkili olmadığını gösterebilir.   

Bu araştırmada gebelerin çoğunun (%77) bilişsel algılama şekli ile ilgili daha çok unutkanlık (%51), 

konsantrasyon eksikliği (%30), bacaklarda - ayaklarda ağrı / uyuşukluk (%18) ve karar vermede zorlanma (%16) 

gibi sorunlar bildirdikleri saptanmıştır. Bu konuda sağlıklı gebeler ile yapılan bir araştırmada, bu alanda yaşanan 

hafızada bozulma (%14), konsantrasyon güçlüğü (%11), kas ağrısı (%52) ve güçsüzlüğü (%34) gibi sorunların 

daha az oranda olduğu rapor edilmiştir (Gölcür ve ark, 2017). Bu sonuçlar, erken doğum riski olan gebelerin 

normal gebelere oranla bilişsel algılama şekli alanında daha fazla problem bildirdiklerini göstermesi bakımından 

önemlidir. 

Gebelerin büyük bir bölümü (%86) kendilerini algılama – kendilerini kavrama alanında daha çok enerji 

yetersizliği (%39), erken doğum korkusu (%36), sağlığını kaybetme korkusu (%29), baş etmede zorluk (%25) ve 

beden imgesinde rahatsızlık (%22) gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, ülkemizde sağlıklı 

gebeler ile yapılan çalışmalarda da gebelerin kendilerini algılama – kendilerini kavrama alanında stres, doğum 

ağırı ve korkusu,  yaşadıkları belirtilmiştir (Bilgiç ve ark, 2018; Barut ve Uçar, 2018; Körükçü ve ark, 2017; Bacacı 

ve Ejder Apay, 2018; Sezen ve Ünsalver, 2018). Bu sonuçlar, erken doğum riski olan gebelerin bu alanda daha 

fazla sıkıntı yaşadıklarını gösterebilir.    

Bu çalışmada bazı gebelerin (%25) rol – ilişki şekli alanında kişiler arası etkileşimde bozulma (%12), kendine 

(%18) ve başkasına (%5) zarar verme düşüncesinde olduklarını bildirdikleri saptanmıştır. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda ise bazı sağlıklı gebelerinde eş ve aile ilişkilerinde ve evlilik uyumlarında sıkıtılar olduğu 

bildirilmiştir (Aksoy Derya ve ark, 2018; Körükçü ve ark, 2017; Gümüşdaş ve Ejder Apay 2016). Bu sonuçlar 

gebeliğe özel olmayabilir. 

Çalışmada bazı gebelerin (%20) düzensiz adet görme (%12) ve cinsel ilişkiye zorlanma (%3) gibi cinsellik ve 

üreme ile ilgili sorunlarının olduğu belirlenmiştir. Küçükdurmaz ve ark (2016) yaptığı bir çalışmada ise sağlıklı 

gebelerin büyük bir bölümünün cinsel sorun yaşadığı ve bazı gebelerinde ağrı, düşük riski ve günah işlemekten 

korkmak gibi nedenler ile cinsel ilişkiden sakındıkları bildirilmiştir. Bilgiç ve ark (2018) da gebelikte cinsel ilişkiyi 

olumsuz etkileyebilecek çok sayıda yanlış inanış olduğunu rapor etmişlerdir. Bu sonuçlara göre gebelikte cinsellik 

ve üreme sağlığının çoğu geleneksel olmak üzere birçok faktörden etkilenebileceği düşünülebilir. 

Bu araştırmada bazı gebelerin (%27) stres ile baş etme / tolere etme durumu ile ilgili daha çok travma (%18) ve 

stres ile baş edememe (%13) olmak üzere sorunlarının olduğunu görülmüştür. Ülkemizde yapılan diğer 

çalışmalarda da sağlıklı gebelerin de kaygı ve streslerinin yüksek olduğu rapor edilmiştir (Aksoy Derya ve ark, 

2018; Körükçü ve ark, 2017). Bu sonuçlar gebelikte yaşanan stresin boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Çalışmada gebelerin önemli bir bölümünün inanç ve değerleri ile ilgili zararlı batıl inanca (%38) sahip oldukları 

belirlenmiştir. Bilgiç ve ark (2018) yaptığı çalışmada da benzer şekilde gebelerin zararlı ya da zararsız olmak üzere 
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çok farklı inançlarının olduğunu belirtilmiştir. Bu sonuçlar, gebelerin zararlı inançlarına ilişkin bakıma 

gereksinimlerinin önemli olduğunu gösterebilir.    

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada erken doğum tehdidi tanısı almış olan gebelerin sosyo-demografik, obtetrik ve diğer bazı özelikleri 

ile Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri karşılaştırılmış ve Sağlığın Algılanması - Sağlığın Yönetim Biçimi, 

Beslenme ve Metabolik Durum, Uyku ve İstirahat Şekli, Stres ile Baş Etme / Tolere Etme Durumu alanlarında 

istatistiksel olarak önemli bir durum saptanmamıştır. Ancak,  gelir düzeyini düşük olarak tanımlayan gebelerin 

Boşaltım Şekli, kronik hastalığı olanların Aktivite Egzersiz Şekli – Fizik Bulgular, Bilişsel – Algılama Şekli ve Rol 

– İlişki Şekli alanlarında daha fazla sorun yaşadıkları görülmüştür. Yine ruhsal rahatsızlık öyküsü olanların Kendini 

Algılama – Kendini Kavrama Şekli, Rol – İlişki Şekli, Cinsellik ve Üreme, bu gebeliğinde ruhsal rahatsızlık 

olanların Rol – İlişki Şekli, Cinsellik ve Üreme, gebelik sayısı fazla ve şişman olanlarda Cinsellik ve Üreme, gebelik 

haftası 21 - 27 olanlarda İnanç ve Değerler alanında daha fazla sorun yaşandığı saptanmıştır. Bu sonuçlar erken 

doğum tehdidi olan gebelerin bazı özelliklerinin fonksiyonel sağlık örüntülerini etkilediğini göstermesi 

bakımından önemlidir. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak; 

✓ Sağlık çalışanlarının erken doğum tehdidi tanısı almış gebelere bu konu hakkında bilgi vermeleri ve bu 

gebelere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını öğretmeleri, bu gebelerin ve bebeklerini gebelik, doğum ve 

doğum sonrası dönemde yakın izlemeleri, klinik ortamda bireysel bakımı planlamaları ve uygulamaları, 

✓ Hastanede erken doğum tehdidi tanısı almış, takip edilmiş ve taburcu olmuş gebelere evde de 

gereksinimlerini karşılayacak bakım ve izlemlerini planlanmaları, uygulanmaları ve takibini 

sağlanmaları, 

✓ Örgün ve yaygın eğitim birimlerinde görevli ebelerin bu ve diğer çalışmaların sonuçlarını dikkate alacak 

biçimde eğitim programlarını yenilemeleri ve ebelerin bu konudaki farkındalıklarını arttırmaları, 

✓ Sağlık yönetici ve politika geliştiricilerinin erken doğum tehdidi ile ilgili uygulamaları, kanıta dayalı 

uygulamaları ve bilimsel bilgi gelişimini geliştirecek biçimde düzenleme yapmaları,   

✓ Erken doğum tehdidi tanısı almış olan gebelere ilişkin daha kapsamlı verileri ortaya koyabilecek 

gözlemsel, sağlık durumlarını geliştirebilecek yöntemlerin test edildiği deneysel ve deneyimlerini ortaya 

koyabilecek kalitatif araştırmaların yapılması önerilebilir.  

Teşekkür 

Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Yüksek Lisans Programı Tez 
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S-5)   EBELİK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİGARA VE 

NARGİLE KULLANMA DURUMLARI: BİR İZLEM ÇALIŞMASI 

 

Şükran ERTEKİN PINAR1, Zeliha Burcu YURTSAL1, Büşra CESUR1 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Sigara ve nargile, üniversite öğrencileri arasında en fazla kullanılan maddeler arasında 

bulunmakta ve içerdiği toksik maddeler nedeni ile sağlığı tehdit etmektedir. Araştırmada ebelik bölümünde 

öğrenim gören öğrencilerin sigara ve nargile içme durumlarının yıllara göre izlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini 2013-2017 yılları arasında ebelik bölümünde öğretim gören aynı 

grupta yer alan öğrenciler oluşturmuştur. Birinci ölçüm öğrenciler birinci sınıfa yeni başladıkları dönemde (n=77) 

ve  ikinci ölçüm ise dördüncü sınıftan mezun olma aşamasında iken (n=73) yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini, sigara ve nargile içmeye yönelik durumlarını değerlendirmeye yönelik soru formu ile 

toplanmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 18.47±0.66’dır. Öğrencilerin %28.6’sı birinci sınıfta iken bir içim dahi 

sigara içtiğini, %93.5’i hiç sigara içmediğini belirtirken, dördüncü sınıfa geldiklerinde %45.2’si en az bir içim dahi 

olsa sigara içtiğini, %74’ü hiç içmediğini, %21.9’u da üniversite yaşamına başladıktan sonra ilk yüz sigarayı 

içtiğini belirtmiştir. Sigaranın gebelikteki zararı konusunda %97.4’ü birinci sınıfta, %98.6’sı dördüncü sınıfta iken 

kesinlikle zararlı olduğunu belirtmiştir. Birinci sınıfta %9.1’i, dördüncü sınıfta %15.1’i nargile 

kullandığını, bunun tamamının da üniversite yaşamına başladıktan sonra içtiğini ifade etmiştir. Sınıf düzeyine 

göre  yaşamı boyunca hiç sigara içmeme ve içtiği sigaranın 100 taneyi bulma durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlılık olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Önemli sağlık profesyonellerinden biri olan ebelik öğrencilerinde üniversite yaşamına 

başladıktan sonra hem sigara hem de nargile kullanımında artış olmuştur.  Öğrencilerimizin bu zararlı 

alışkanlıklardan korunması için tütün ve ürünleri ile mücadele kapsamında girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, sigara kullanımı, nargile kullanımı  

 

 

SMOKING AND HOOKAH SMOKING OF STUDENTS STUDYING IN MIDWIFERY 

DEPARTMENT: A FOLLOW-UP STUDY 

 

Abstract 

Introduction and Objective: Cigarettes and hookahs are among the most used substances among university 

students and threaten their health with the toxic substances they contain. The research was conducted to monitor 

the smoking and hookah smoking of students studying in midwifery department according to the years. 

Methods: The sample of this descriptive study composed of students who studied in midwifery department 

between 2013-2017. The first measurement was done when students started to first grade (n=77) and the second 

measurement was done in the graduation period (n=73) in the fourth grade. The data were collected with a 
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questionnaire aimed at assessing the socio-demographic characteristics of students and their smoking and hookah 

smoking status.  

Results: The average age of the students is 18.47±0.66. While 28.6% of the students stated that they smoked at 

least once when they were in the first grade, 93.5% stated that they never smoked, 45.2% said they smoked at least 

once when they were in the fourth grade, 74% said they never smoked, 21.9% stated that they smoked their first 

hundred cigarettes after starting to university. 97.4% of the students stated that smoking was definitely harmful in 

pregnancy in the first grade and 98.6% stated that in the fourth grade. 9.1% of the students smoked hookah in the 

first grade and 15.1% of them smoked hookah in the fourth grade, all of them stated that they smoked hookah after 

starting to university. According to the grade of students, there was a statistical significance between never 

smoking and smoking total 100 cigarettes during their lifetime (p>0.05). 

Conclusion and Recommendations: After starting to university, both cigarette and hookah use increased in 

midwifery students. In order to protect our students from these harmful habits, there is a need for initiatives in the 

fight against tobacco and its products. 

Key Word: Midwifery student, smoking, hookah smoking  

 

GİRİŞ 

Tütünden üretilen ve “tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş ham madde 

olarak tamamen ya da kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeler” tütün ürünüdür (İbrahimov ve ark. 2012). 

Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı olarak kabul edilen bir hastalık olup, tüm dünyada mortalite ve morbiditenin 

en önemli nedenlerinden biridir (Çilingir ve ark. 2012). Sigara bağımlılığı, en az bir aylık süre içinde düzenli sigara 

kullanma, sigarayı bırakınca yoksunluk belirtileri yaşama, zararlarını görmeye rağmen bırakamama ve başarısız 

sigara bırakma girişimlerinin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Sigara, hastalık ve ölümün, ilk sıralardaki 

önlenebilir nedenlerinden biridir. Sağlığa olan olumsuz etkileri bilinmesine rağmen, birçok genç sigara içmeyi 

sadece denerken, diğerleri de bunu düzenli bir alışkanlık haline dönüştürmektedir (Günal ve ark. 2018). Sigara 

içmeyi bir kez deneyen her dört kişiden üçünün sigara tiryakisi olması sigaranın bağımlılık yapma gücünün yüksek 

olduğunu göstermektedir (Duran ve Gözeten, 2017). Sigara bağımlılığı, tütünde ve dumanında bulunan maddelerin 

insan sağlığı üzerine yaptığı son derece önemli zararlı etkileri nedeni ile Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli halk 

sağlığı sorunlarından birini oluşturmaktadır (Örsal, 2009; Koca ve Oğuzöncül, 2015). Watson ve arkadaşlarının 

(2006) yaptığı bir araştırmada 186 birinci sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencisinin %28'inin sigara içtiği, Örsal’ın 

(2009) araştırmasında %36’sının, Günal ve arkadaşları (2018) %8.1’inin, Semerci ve arkadaşları ise (2018) 

%16.1’inin sigara içtiği saptanmıştır.   

Dünyada ve Türkiye’de en sık içilen tütün ürünü sigara olmasına rağmen, nargile içimi de son yıllarda üniversite 

öğrencileri arasında en fazla kullanılan maddeler arasında yer almakta ve içerdiği toksik maddeler nedeni ile sağlığı 

tehdit etmektedir (İbrahimov ve ark. 2012; Rahman ve ark. 2014). Nargile içimi tütün dumanını teneffüs etmeden 

önce suyun içinden geçirilmesini içerir. Nargile kullanıcıları bir saatlik bir nargile seansı sırasında, yaklaşık 90.000 

ml duman solur, bu da bir sigaradan çıkan dumandan çok daha fazladır (Rahman ve ark. 2014).  

Üniversite yaşamı öğrenciler için ergenlik, yeni bir çevreye ve arkadaş grubuna uyum, aileden ayrı olma, ekonomik 

sorunlar, akademik kaygılar, iş bulma kaygısı, anksiyete, stres, yalnızlık duygusu gibi sorunların yaşandığı bir 

dönemdir. Bu stres ve kaygılar nedeni ile öğrencilerde sigara ve nargile kullanımında artış olabilmektedir (Koca 

ve Oğuzöncül, 2015; Duran ve Gözeten, 2017; Semerci ve ark. 2018). Ayrıca sigara ve nargile kullanan yakın 
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arkadaş ve aile üyesinin olması da sigaraya başlama ve kullanmada etkili olabilmektedir. Özenti ile başlayan sigara 

içme, zamanla alışkanlık olarak devam etmekte ve diğer zararlı maddelere başlamak için de basamak 

olabilmektedir (Çilingir ve ark. 2012). 

Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasından sigara içme davranışı giderek artmaktadır. 

Sigara içme davranışı özellikle kız öğrencilerde bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yapılan bir 

araştırmada sigarayı bırakan ve halen içen ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin premenstrual sendrom yaygınlığının 

daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kaya ve Gölbaşı, 2016). Ayrıca literatürde sigara kullanan bireylerde psikiyatrik 

bozuklukların görülme sıklığının arttığı, gençlerin yaşadığı stres, anksiyete, depresyon, yalnızlık duygusu gibi 

psikolojik problemlerin sigara kullanma eğilimini de arttırdığı bildirilmektedir (Günal ve ark. 2018). Sigara 

içmenin, stres ve depresyonla başa çıkmada kullanılan pasif bir baş etme yöntemi olduğu ifade edilmektedir (Duran 

ve Gözeten, 2017) 

Sağlık profesyonelleri tütün ile mücadelede merkezi bir konumdadır. Bu nedenle sağlık sektöründe hizmet veren 

bireyler topluma karşı koruyucu ve tedavi edici hizmet verdikleri için, tütün ve tütün ürünlerine başlama 

davranışının önlenmesinde ve kullanmaktan vazgeçirmede birinci sırada yer almalıdır (Örsal, 2009). Yapılan bir 

araştırmada çalışan ve öğrenci ebelerin büyük çoğunluğunun (%97) sigarayı bırakmanın, rollerinin önemli bir 

parçası olduğuna inanmaları sağlık profesyonellerinin rolüne dikkat çekmektedir (Diamanti ve ark. 2016). 

Gelecekte sağlık profesyoneli olacak öğrenciler de rol ve sorumluluk bilincini eğitim sırasında kavramalıdırlar 

(Göktalay ve ark. 2011). Önemli sağlık profesyonellerinden biri olan ebelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 

sigaraya başlama ve bu alışkanlığın yerleşmesi yönünden önemli bir dönemdedir. Çünkü meslekleri gereği stresli 

ortamlarda çalışmak, akademik olarak başarılı olmak, kendilerinden istenen sorumlulukları yerine getirmek, 

mezuniyet kriterlerini karşılamak zorundadırlar. Bu durumlar ebelik öğrencilerinin daha fazla stres ve kaygı 

hissetmesine yol açabilmektedir. Bu da sigara ve nargileye başlamada etken olabilmektedir. 

AMAÇ 

Bu araştırmada, ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sigara ve nargile içme durumlarının yıllara göre 

izlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Tanımlayıcı araştırma pre-test, post-test şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2013-2017 yılları 

arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde öğretim gören aynı grupta yer alan 

öğrenciler oluşturmuştur. Birinci ölçüm öğrenciler birinci sınıfa yeni başladıkları dönemde (n=77),  ikinci ölçüm 

ise dördüncü sınıftan mezun olma aşamasında iken (n=73) yapılmıştır. Birinci ve ikinci ölçümde öğrenciler anket 

formlarında isimleri yerine rumuz isim kullanmışlardır. Aynı gruptaki üç öğrenci yatay geçiş nedeni ile başka 

üniversiteye geçiş yaptıkları için son sınıfta iken araştırma 73 öğrenci ile tamamlanmıştır. 

Veri Toplama 

Araştırmada veriler öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik Kişisel Bilgi Formu, Sigara 

ve Nargile İçmeye Yönelik Durumlarını Değerlendirmeye Yönelik Soru Formu ile toplanmıştır (Çilingir ve ark. 

2012). 

İstatistiksel Analiz 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde 

yüzdelik dağılım, ortalama ve ki kare testi kullanılmıştır. Yanılma düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 
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Etik  

Uygulamaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı kurumdan yazılı izin alınmıştır. Veri toplama formu 

üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi olmayacağı, formların sadece araştırma kapsamında kullanılacağı, istedikleri 

zaman araştırmadan vaz geçebileceği açıklanmıştır. Araştırma Helsinki Deklerasyon Prensiplerine göre 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalaması 18.47±0.66 (min:17; max: 20), %57.1’i yurtta yaşamaktadır.  

Öğrencilerin %28.6’sı birinci sınıfta iken bir içim dahi sigara içtiğini, %71.4’ü hiç sigara içmediğini belirtirken, 

dördüncü sınıfa geldiklerinde %45.2’si en az bir içim dahi olsa sigara içtiğini, %54.8’i hiç içmediğini, %21.9’u da 

ebelik programına başladıktan sonra ilk yüz sigarayı içtiğini belirtmiştir. Birinci sınıfta iken %40.2’i okul binası 

ve çevresinde hiç sigara içen birisi ile karşılaşmadığını belirtirken, dördüncü sınıfta %53.4’ü sıklıkla karşılaştığını 

ifade etmiştir. Katılımcıların %97.4’ü birinci, %97.3’ü de dördüncü sınıfta iken sigaranın sağlığa kesinlikle zararlı 

olduğunu belirtmiştir. Gebelikte zararı konusunda ise birinci sınıfta %97.4’ü, dördüncü sınıfta %98.6’sı kesinlikle 

zararlı olduğunu belirtmiştir. Birinci sınıfta %9.1’i, dördüncü sınıfta %15.1’’i nargile kullandığını, bunun 

tamamının da ebelik programına başladıktan sonra içtiğini ifade etmiştir (Tablo 1).  

Sınıf düzeyine göre  yaşamı boyunca hiç sigara içmeme ve içtiği sigaranın 100 taneyi bulma durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlılık olduğu bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Bu bulgu sınıf düzeyi ilerledikçe sigara ve 

nargile kullanımının arttığını ve içilen sigara miktarının da arttığını göstermektedir. 
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Tablo 1.Öğrencilerin sigara ve nargile kullanıma durumları 

  

 Özellikler  

Sınıf  

Birinci sınıf    

(n=77)   

%  Dördüncü sınıf  

(n=73)   

%   

Hiç sigara içmeme durumu  

Evet   22  28.6  33  45.2  

Hayır   55  71.4  40  54.8  

İçtiği sigaranın 100 taneyi bulma durumu  

Evet bulmuştur  5  6.5  16  21.9  

Hayır bulmamıştır   72  93.5  57  78.1  

İlk 100 sigarayı içme zamanı 

İçmeyen 64 83.1 43 58.9 

Üniversite öncesi 13 16.9 14 19.2 

Üniversitede 0 0 16 21.9 

Okul binası ve çevresinde sigara içen ile karşılaşma 

Hiç 31 40.2 24 32.9 

Zaman zaman 40 52.0 10 13.7 

Sık 6 7.8 39 53.4 

Sigaranın sağlığa zararı hakkında düşünceleri  

Kesinlikle zararlı  75  97.4 71  97.3 

Muhtemelen zararlı  2  2.6  2  2.7 

Sigaranın gebeliğe zararı hakkındaki düşünce 

Kesinlikle zararlı  75 97.4 72 98.6 

Muhtemelen zararlı  2 2.6 1 1.4 

Nargile içme durumu 

Evet 7 9.1 11 15.1 

Hayır 70 90.9 62 84.9 

Nargileye başlama zamanı     

Hiç içmiyor 57 74.0 39 53.4 

Üniversite öncesi 19 24.7 19 30.2 

Üniversitede  1 1.3 12 16.4 
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Tablo 2.  Öğrencilerin sınıf düzeyine göre sigara ve nargile kullanım durumları 

  

 Özellikler  

Sınıf   

Test 
Birinci Sınıf    

(n=77)   

%  Dördüncü Sınıf  

(n=73)   

%   

Hiç sigara İçmeme Durumu  

Evet   22  28.6  33  45.2  χ2= 10.667 

p=0.001* Hayır   55  71.4  40  54.8 

İçtiği Sigaranın 100 taneyi bulma durumu  

Evet bulmuştur  5  6.5  16  21.9 χ2= 77.760 

p=0.001* Hayır bulmamıştır  72  93.5 57  78.1 

Nargile içme durumu 

Evet 7 9.1 11 15.1 χ2=86.640 

p=0.001* Hayır 70 90.9 62 84.9 

*p<0.05 

TARTIŞMA 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanımı oldukça yaygındır 

(Göktalay ve ark. 2011). Araştırmamızda öğrencilerin %28.6’sı birinci sınıfta, %45.2’si de dördüncü sınıfa 

geldiklerinde en az bir içim dahi olsa sigara içtiğini belirtmiştir. Birinci sınıfta %9.1’i, dördüncü sınıfta %15.1’i 

nargile kullandığını, bunun tamamının da ebelik programına başladıktan sonra içtiğini ifade etmiştir. Ayrıca sınıf 

düzeyi ilerledikçe sigara ve nargile kullanımının ve içilen sigara miktarının da arttığının bulunması sigara ve 

nargile içmeyen öğrencilerin üniversite yaşamına başladıktan sonra sigara ve nargileye başladığını göstermektedir. 

Yapılan bir araştırmada sağlık alanında okuyan öğrencilerin sigara içmeyi deneme oranı %49 (Göktalay ve ark. 

2011) olarak bulunmuştur. Başka bir araştırmada öğrencilerin %12.3’ünün sigara, %29’unun halen nargile içtiği 

saptanmıştır (Koca ve Oğuzöncül, 2015). Örsal’ın (2009) Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ile yaptığı araştırmada 

ebelik öğrencilerinin sigara içme oranının %36 olduğu, birinci ve dördüncü sınıftaki öğrencilerin ikinci ve üçüncü 

sınıftaki öğrencilere göre daha fazla tütün ve tütün ürünlerini kullandıkları bulunmuştur. Ebelik ve hemşirelik 

öğrencileri ile yapılan bir araştırmada da her gün düzenli sigara içen öğrencilerin oranı %3.8, ara sıra içen %2.1’dir 

(Kaya ve Gölbaşı, 2016). Oğuz ve arkadaşları (2018) da birinci sınıfta sigara içme oranını %20.1, ikinci sınıfta 

%49.8 olarak bulmuşlardır. Literatürde bazı araştırmalarda üniversite yaşamının başlangıcı olan birinci sınıftaki 

sigara kullanım düzeyi daha düşük iken sınıf ilerledikçe dördüncü sınıfta arttığının saptanması araştırma 

bulgumuzu desteklemektedir (Şen ve ark. 2008; Ertekin Pınar ve ark. 2011; Çapık ve Cingil, 2013; Battaloğlu 

İnanç, 2015).  

Nargile kullanımı ile ilgili yapılan bir araştırmada 375 öğrenciden 78'i (%20.8) hiç denememiş, 284'ü (%75.7) en 

az bir kez nargile içmiş ve 64 öğrenci (% 22.6) sık nargile içicisi olarak sınıflandırılmıştır (Jani ve ark. 2018). 

Araştırma bulgumuzu destekler nitelikte Rahman ve arkadaşları (2014) üniversite öğrencilerinin son 30 günde 

nargile kullanım oranını %16.3 bulmuşlardır. Aynı araştırmada hiç nargile içmeyenlerin neredeyse %30'u 

gelecekte nargile içmeyi düşüneceklerini bildirmesi de üniversite öğrencilerinde önlemeye yönelik programların 

ve araştırmaların yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.  

SONUÇ 
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Önemli sağlık profesyonellerinden biri olan ebelik öğrencilerinde üniversite yaşamına başladıktan sonra hem 

sigara hem de nargile kullanımında artış olmuştur.  Öğrencilerimizin bu zararlı alışkanlıklardan korunması için 

tütün ve ürünleri ile mücadele kapsamında girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Sigara kullananların sigarayı 

bırakabilmesi için sigara eğitim programlarına ağırlık verilmesi, sorun çözme ve stresle baş edebilme becerilerinin 

geliştirilmesi, sigarayı bırakmayı düşünen öğrencilere uygun yöntemlerin öğretilmesi, bilgi eksikliğinin 

giderilmesi, tedavi ve destek almalarının sağlanması önerilmektedir. Ayrıca müfredat programlarında sigara,  alkol 

ve madde kullanımını önleme ile ilgili konulara da yer verilmelidir. 
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S-6)  DOĞUMDA VAZELİNLE UYGULANAN PERİNEAL MASAJIN DOĞUM SÜRECİNE 

ETKİLERİ 

Yağmur İRMAK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL 1 

1Marmara Üniversitesi 

Özet 

Perineal travma, doğum esnasında genital bölgede kendiliğinden veya epizyotomi nedeniyle ortaya çıkan 

morbidite ve mortalite ile seyreden ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir durumdur.  Perine 

hasarını en aza indirmek için doğumdan önce perine masajı yapılması, literatürdeki bilimsel kanıtlara 

dayanmaktadır. Bu araştırma doğumun 1. evresinde vazelin ile yapılan perine masajının perineal travma, perineal 

iyileşme ve perineal ağrı düzeyine etkisini belirlemek için yapılmış deneysel bir araştırmadır. Araştırmanın 

örneklem grubuna Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran 30 

primipar kadına vazelinle ve 30 primipar kadına da hastane rutinleri uygulanmıştır. Gebelere doğumun 1.evresinde 

toplam 5 kez 10 dakika vazelin ile perine masajı yapıldı. Çalışma sonucunda epizyotomi kontrol grubunda 28 

(%93,33) kadına, deney grubunda ise 24 (%80) kadına uygulanmıştır. Kontrol grubundan 12 (%40) kadının, deney 

grubunda ise 1 (%4,17) kişinin epizyo hattının uzadığı tespit edilmiştir. Travay süresi boyunca ağrı ile baş 

edebilme puan ortalamaları VAS ile incelendiğinde, kontrol grubunda 7,90±0,71, deney grubunun puan ortalaması 

ise 9,67±0,80 olarak saptanmıştır ve  gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

REEDA skalsına bakıldığında konrol grubunda kızarıklık 26 (%83,9), ödem 7 (%4,4) ve ekimoz 1 (%0,6) oranında 

daha fazla olarak saptanmıştır. Sonuç olarak doğumda vazelinle yapılan perine masajı perineal travmayı azalttığı, 

ağrı ile başedebilme düzeyini arttırdığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Perineal masaj, perineal travma, ağrı,  

Abstract 

The Effects On The Bırth Process Of The Perıneal Massage Applıed Wıth Vaselıne 

 Perineal trauma is an important condition affecting the quality of life negatively with the morbidity and mortality 

caused by spontaneous or episiotomy during labor. 

Perineal massage before delivery to minimize perineal damage is based on scientific evidence in the literature. 

This research is an experimental study to determine the effect of perineal trauma, perineal healing and perineal 

pain on the level of perineal massage performed with Vaseline in the first stage of labor. 

The sample group of the study consisted of vaseline with 30 primiparae women who applied in Arnavutköy State 

Hospital between November 2018 and January 2019 and 30 primiparae women. 

The pregnant women were given perineum massage with vaseline for 5 times 10 minutes in the first phase of 

delivery. In the study, episiotomy was applied to 28 (93.33%) women in the control group and 24 (80%) in the 

experimental group. 

12 (40%) of the control group and I (% 4,17) in the experimental group were found to have longer episodes. When 

the mean pain scores were examined with VAS, the mean score of the control group was 7.90 + 0.71 and the mean 

score of the experimental group was 9.67 + 0.80 and there was a statistically significant difference between the 

groups (p <0). , 05). 
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In the REEDA scale, redness was higher in 26 (83.9%), edema 7 (4.4%) and ecchymosis (0.6%) in the control 

group. As a result, perineal trauma performed with vaseline at birth has been found to decrease perineal trauma 

and increase the level of coping with pain. 

Keywords: Perineal massage, perineal trauma, pain 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) normal doğumu, “verteks pozisyonda, 37-42 hafta tamamlandıktan sonra spontan 

başlayan ve düşük riskli olan, doğum süresince ve sonunda da bu şekilde seyreden ve spontan şekilde infantın 

doğumu” olarak tanımlamıştır (WHO, 2018). Perineal travma, doğum esnasında genital alanda kendiliğinden ya 

da  cerrahi bir insizyon (epizyotomi vb) nedeniyle ortaya çıkan hasar olarak tanımlanmaktadır (Erbaba  ve Pınar, 

2016). Perineal travma, doğum anında ve doğumdan sonra kısa veya uzun süreli morbiditeye eşlik eden ve 

kadınların cinselliğini ve beden imgesini etkileyen bir durumdur (Aguiar ve ark, 2019). Kadınlar doğum sırasında, 

özellikle ilk doğumlarında perineal travmaya daha sık maruz kalmaktadır. Bunun yanı sıra perineal travmaya neden 

olabilecek risk faktörleri; fetusun pozisyon ve prezantasyon bozukluğu, doğum eyleminin hızlı seyretmesi, ikinci 

evrenin uzaması, doğum sayısı ve bebeğin kilosudur. Ayrıca yaş, ırk, doku tipi, antenatal hematokrit değeri ve 

beslenme travmanın büyüklüğünü ve derecesini etkileyebilecek faktörler arasında yer almaktadır (Altuntuğ ve ark, 

2010). Perineal hasar kadını, eşini ve dolaylı olarak emzirme döneminde verdiği rahatsızlık nedeniyle bebeği ve 

maliyetinin yüksek olması nedeniyle ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Perineal hasarın çok yönlü olumsuz etkileri nedeniyle olabildiğince kontrol altına alınması ve azaltılması 

gerekmektedir. Risk faktörleri değiştirilemediğinde bir önlem olarak perineal masaj tavsiye edilmektedir. Perineal 

masajın perineal kasların esnekliğini arttırdığı, epizyotomi gereksinimini azalttığı ve yırtık olmadan doğumda 

perinenin esnekliğini sağladığı savunulmaktadır (Demir, 2018, Simsek ve ark, 2018). Literatürde perineal masajın 

uygulama zamanı, tekniği ve yapılırken hangi malzeme kullanılacağı henüz netlik kazanmış değildir (Başgöl ve 

Beji, 2015; Kaya ve Demirel, 2018;Aquino ve ark,2018;Vieira ve ark, 2018). Çalışmalar, perineal masajın gebelik 

döneminden başlanarak, doğuma kadar (Sayıner  ve Demirci, 2007, Mei-dan ve ark, 2008) bunun yanı sıra sadece 

intrapartum dönemde de yapılabileceğini ortaya koymaktadır (Aguino ve ark, 2018; Le Ray ve Pizzagalli, 2018) 

Vazelinin yoğun kayganlık etkisi göstermesi, vücut ısısına hemen uyum sağlaması, güvenli olması perineal masaj 

için kullanılabileceği öngörülmektedir. Vazelin renksiz, kokusuz, yoğun bir kayganlık etkisi oluşturan katı ve likit 

formları olan bir kremdir. Literatürde vazelinin herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir (Geranmayeh ve ark, 2012). 

AMAÇ 

Bu çalışma vazelinli perineal masajın epizyotomi/yırtık, perineal iyileşme ve perineal ağrı  üzerine olan etkilerini 

incelemek amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada deney ve kontrol grubunu oluşturacak gebe sayısını belirlemek amacıyla güç analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın yapılacağı Arnavutköy Devlet Hastanesinde bir yılda başvuran gebe sayısı 773 olarak saptanmıştır. 

Örneklem büyüklüğü, %80 güç, 0,05 hata payı ve 0,65 etki düzeyi ile G*Power (3.0.10) Programı kullanılarak 

hesaplandığında, deney ve kontrol gruplarının her biri için en az 43 gebenin alınması gerektiği belirlenmiştir. Olası 

kayıplar olabileceği gözönünde bulundurularak deney grubunda 30 gebe ve kontrol grubunda 30 gebe olmak üzere 

toplam 60’ar gebe alınmasına karar verilmiştir. Araştırmacı tarafından, deney grubuna doğum eyleminin aktif 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Ray%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30377092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pizzagalli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30377092
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fazında servikal açıklık 5 cm ve üzerinde olan gebelere doğumun I.  evresinden II. evresine kadar kontraksiyon 

yok iken, vazelin ile perine masajı uygulanmıştır. 5cm’den tam dilatasyon olana dek toplamda beş kez perineal 

masaj yapılmıştır. Perine masajı uygulaması, mesane boş ve kontraksiyon yok iken gebe gebe sırtüstü pozisyonda 

iken yapılmıştır. Araştırmacı gebenin sağ tarafında ve gebe ile yüz yüze gelecek şekilde yatağın kenarına oturarak, 

iki parmağını (işaret ve orta parmak) ‘U’ hareketi yapar gibi 10 dakika boyunca vagina çevresinde bir kenardan 

diğerine doğru hareket ettirerek masaj yapmıştır. Kontrol grubuna ise sadece hastane protokolleri uygulanacak 

olup hiçbir girişimde bulunulmayacaktır. Çalışmaya dahil edilen tüm kadınların doğumları birebir araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Doğum sonu plasenta ve ekleri ayrıldıktan varsa epizyo ve laserasyonların tamiri yapıldıktan sonra hastaya masaj 

sonrası perine hissettiği ağrının şiddetini belirlemek için görsel kıyaslama ölçeğinden, Postpartum 3-4. saatlerde 

perinedeki kızarıklık, ekimoz, ödem REEDA skalası ile olası biası engellemek için bir başka ebe tarafından 

değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Kontrol ve deney grubunda yer alan katılımcıların yaş ortalamaları; kontrol grubunda 22,5±4,62, deney grubunda 

ise 24±4,84’tür.  

Travay süresince ağrı ile baş edebilme puan ortalamalarına incelendiğinde 7,90±,712, deney grubunun puan 

ortalaması ise 9,67±,802 olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Doğum 

sonrası genital travma oluşma oranı kontrol grubunda 30 (%100) kadın, deney grubunda ise 25 (%83,3) kadındır. 

Kontrol ve deney grubunun karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05).REEDA 

Skalası değerlendirmesi sonucunda elde edilen veriler karşılaştırıldığında, masaj grubu ve kontrol grubu arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05). Konrol grubunda kızarıklık 26 (%83,9), ödem 7 (%4,4) 

ve ekimoz 1 (%0,6) oranında daha fazla olarak saptanmıştır.  

TARTIŞMA 

Mamuk ve Gençalp (2013) çalışmasında perineal masaj yapılan kadınlarda VAS skoru deney grubunda ortalama 

4.16, kontrol grubunda ortalama 7.10 bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da vazelin ile yapılan perineal masajın 

ağrı ile başetme üzerine anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bayraktar (2011) çalışmasında zeytinyağı ile perine 

masajı yapılan grupta epizyotominin daha az açıldığı ve yırttığın daha az olduğu ve dolayısıyla intakt perine 

oranının, kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma bulgularına dayanarak vazelin ile 

yapılan perine masajının hem dokuların elastikiyetini artırdığı, hem de sürtünme ve zorlamaya bağlı perine 

hasarını azaltmaktadır. Doğum sonrası epizyotomi iyileşmesi ve perinenin durumu kızarıklık, ödem, ekimoz, 

akıntı, yara kenarlarının yaklaşması gibi kriterlerin gözlenmesi yoluyla değerlendirilebilmektedir. Çalışma 

bulgularımıza benzer olarak Sayıner’in (2007) çalışmasında da masaj grubunun, epizyotomi iyileşmesini 

değerlendiren REEDA Skalası puan ortalamasının daha düşük olduğu, yani yara iyileşmesinin daha iyi olduğu 

gözlenmektedir. Bayraktar’ın (2011) çalışma kapsamına alınan kadınlardan epizyotomi uygulananların perineleri 

REEDA Skalasına göre değerlendirildiğinde kızarıklık, ödem ve ekimozun masaj grubunda daha az geliştiği 

saptanmıştır. 
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Chan ve Ark.’nın(2002) araştırmalarında deney grubu kadınlara uygulanan masajın doğumun aktif, latent ve geçiş 

fazında istatistiksel açıdan anlamlı olarak ağrıyı azalttığını saptamıştır. Ayrıca deney grubunun %87’si doğum 

süreci boyunda masajın yararlı, ağrıyı azaltan ve psikolojik destek sağlayan bir uygulama olduğunu belirtmiştir. 

Simkin ve O’Hara’nın(2002) yaptığı sistematik araştırmada incelenen üç araştırmada kadınların çoğu masajın 

doğum süreci ile başetmeye yardım ettiğini, ağrıyı kolaylaştırdığını, kendilerini iyi hissetmeye yardım ettiğini ve 

cesaretlendirdiğini belirtmiştir. Simkin ve Boldig(2004) ise araştırmalarında masajın kadınların kontrol duygusunu 

arttırdığını, duygu durumlarını pozitif yönde değiştirdiğini, dikkati ağrıdan uzaklaştırdığını ve ağrı şiddetti algısını 

azalttığını saptayan çalışma bulguları saptamıştır. Bizim çalışmamızda vazelin ile yapılan perine masajının travay 

süresince ağrı ile baş edebilme puan ortalamalarına incelendiğinde 7,90±,712, deney grubunun puan ortalaması 

ise 9,67±,802 olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç diğer 

çalışmalarla paralellik göstermektedir.  

SONUÇ 

Çalışmamızda vazelin ile perine masajı yapılan grupta epizyotominin daha az açıldığı ve yırttığın daha az olduğu 

ve dolayısıyla intakt perine oranının, kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma bulgularına 

dayanarak vazelin ile yapılan perine masajının hem dokuların elastikiyetini artırdığı, perine hasarını azalttığı 

saptanmıştır. Bu nedenle intrapartum dönemde vazelinle perineal masaj etkili, güvenli ve non invazif olması 

nedeniyle kullanılmasını önerebiliriz.  
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ÖZET 

Giriş: Doğum ağrısı her kadın için eşsiz bir deneyimse de, kadının algıları ve onun ağrıya verdiği anlam, ağrısı ile 

ilgili davranışları kültürel olarak belirlenmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı kadınların doğum ağrılarına ilişkin 

algılarını ortaya koymaktır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Aydın ilinde, doğum 

hastanesinde yaşları 20-35 arasında, normal doğum yapmış, 20 lohusa kadın ile derinlemesine görüşülerek 

yürütülmüştür. Ortalama görüşme süresi 45-60 dk. sürmüştür. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Soruların analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan görüşmeler sonucunda lohusaların ağrı ve ağrının bedeni için anlamı tanımlamaları “fiziksel 

bir yanıt”, “psikolojik bir sıkıntının sonucu”; “aciz olma”, “kötü bir durum”, “stresli ve baş etmesi zor bir durum” 

olarak nitelendirirken doğum ağrısını ise “gebeliğin sonlanması için bir basamak”, “nefessiz kalınan ve anlatılması 

zor bir eylem”, “içinin parçalanması ve olağanüstü bir durum”, “ölüm” olarak düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Doğum ağrısı hakkında duyulan korkuların nedeni “bebeğine zarar geleceği korkusu”, “doğuramama korkusu”, 

“kanama olma durumu ve kendine bir şey olacağı düşüncesi”, “anlatılan kötü hikayeler” etkilemiştir. Araştırmada 

yer alan lohusaların çoğu doğum ağrısı için kültürel tedavi yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunlar; “soğan 

kaynatıp içme”, “bele çarşaf bağlama”, “tuğla ısıtıp karnına koyma”, ”kemik suyu içme”, “baharatları kaynatıp 

koklama veya içme”, “tavana ip asıp çekme”, “kaynar suyun buharında durma” dır. Kadının doğum ağrısı ile baş 

etmede yanında bulunmasını istediği, destek alabileceği kişinin çoğunlukla eşi, kendi annesi ve kayın validesi 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Ebeler kadınların doğum ağrıları ile baş etmede bireyselleştirilmiş yaklaşım 

kullanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğum, ağrı, kadın, algı, nitel araştırma  

 

ABSTRACT  

Introduction: Although the pain of birth is a unique experience for every woman, her perceptions and her pain as 

well as the meaning given to the pain and the pain related behaviors are culturally determined. Aim: The aim of 

this study was to reveal the perceptions of women about birth pain. Method: The study was carried out by applying 

qualitative research method.  20 women aged between 20 and 35 years in the province of Aydın were interviewed 

by obtaining the consent. The average interview time lasted 45-60 minutes. Information was collected with 

Personal Information Form and Semi-Structured Interview Form applied to women. For analysis of questions, a 

content analysis method.  Results: As a result of the interviews, the meaning of puerperant’s pain and the body 

ache can be described as “Physical response”, “result of psychological distress”, ”'being powerless”, “plight”, 

“stressful and difficult to deal with a situation”, as they thought in case of Labor pain,  “a step for termination of 

pregnancy”, “breathless and difficult to explain”, “a fragment of the situation and an extraordinary situation”, “it’s 

like death”  being stated. Fears of birth pain were caused by fear of harm to the baby, fear of not giving birth, 

bleeding state and the idea that she would have something wrong to herself, and bad birth stories told. Most of the 

puerperant included in the study stated that they used cultural treatment method for birth pain. They applied as 

indicated as follow: “drinking boiled onion”, “tie a sheet on waist”, “warming house bricks” and “putting them on 

the stomach”, “drinking bone soup”, “boiling spices”, “sniffing or drinking”, “hanging a rope on ceiling and 

pulling it”, “standing in boiling water vapor”. It is determined that the woman wants to be with her in coping with 

the birth pain and that the person to whom she can get support is often her husband, her own mother and her 

mother-in-law. Conclusion: Midwives should use an individualized approach for women to cope with birth pain. 

Keywords: Birth, pain, female, perception, qualitative research  
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GİRİŞ 

Ağrı, kişinin hoş olmayan bir uyarandan kaynaklanan, duygusal ve algısal süreçlerin birlikte bulunduğu bir yaşantı 

ve büyük ölçüde kültürel öğrenmeye, durumun anlamın ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak oluşan kişisel 

deneyimdir. En önemli yaşam deneyimlerinden olan doğum eylemi doğal ve ağrılı bir süreç olup kadının genel 

olarak hayatı boyunca çekeceği en şiddetli ağrıların yaşandığı bir olaydır (1,2). Doğum ağrısı fizyolojik, 

psikososyal, kültürel ve çevresel faktörlerin etkileşimini içeren subjektif bir deneyimdir (3,4). Ayrıca kültürel 

değerler ve öğrenilmiş davranışlar da ağrıyı algılamayı ve ağrıya verilen cevabı etkilemektedir (5). Kadının ağrıya 

verdiği anlam, ağrı deneyimi, ağrısı ile ilgili davranışları ve kültürel yapısı doğum ağrısını algılamasını 

etkileyeceği varsayılmaktadır.   

 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı kadınların doğum ağrılarına ilişkin algılarını ortaya koymaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemi olan fenomenolojik bir araştırmadır. Fenomenoloji, nitel araştırmada 

kullanılan, insanların yaşam deneyimleri hakkında düşünmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Araştırma Ocak-Mart 

2019 tarihlerinde, Aydın’da doğum hastanesinde, yaşları 20-35 arasında olan, normal doğum yapmış 20 lohusa 

kadın ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan kadınlarla görüşme yapılarak, doğum ağrılarına ilişkin algıları 

sorulmuştur.  Kadınlarla görüşme süresi ortalama 45-60 dk. sürmüştür. Lohusalara araştırmacılar tarafından 

literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” 

uygulanmıştır. Kişisel bilgi formu’nda ilk 7 soru sosyo-demografik özellikler, 8-10 sorular önceki gebelikleri 

hakkında bilgileri, 11-14 sorular ise bebeği ile ilgili bilgiler sorgulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda ise 7 soru olup, ağrıyı tanımlama, doğum ağrısı hakkındaki görüşleri, bedeni için doğum ağrısının 

anlamı, doğum ağrısı hakkındaki korku varlığı ve nelerin olduğu,  geçmiş doğum ağrısı deneyimleri, doğum ağrısı 

ile ilgili kültürel uygulamalar, doğum ağrısı için destek alınma durumu ve kimlerden alındığı sorgulanmıştır. 

Kadınlarla derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşmede kadınların verdiği cevaplar aynen ifade edildiği gibi yazılmıştır. Daha sonra bu görüşmeler üç 

araştırmacı tarafından bağımsız bir şekilde kodlar oluşturulmuştur. Daha sonra üç araştırmacı bir araya gelerek 

ortak kod listesi oluşturmuşlardır. Oluşan kodlar sınıflandırılmış ve uygun temalar çıkarılmıştır.  

 Çalışmanın yapılabilmesi için tüm katılımcılardan çalışmaya katılmaya gönüllü olduklarına dair sözlü 

onam alınmıştır. Kadınların isimleri gizli tutulmuş olup isimler yerine numaralara yer verilmiştir.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Kadınlar en küçüğü 21 en büyüğü ise 

34 yaşındadır. Genellikle çekirdek aile yapısında olup gelir durumlarını giderine denk olarak ifade etmişlerdir. 

Evlilik süresi 1 ile 16 yıl arasında değişmektedir. Kadınların toplam gebelik sayısı 1-5, toplam doğum sayısı 1-3 

arasında değişim göstermiştir.  
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Tablo 1: Lohusaların tanımlayıcı özellikleri  

 

Yaş Aile tipi Gelir durumu 

Evlilik 

süresi 

(yıl) 

Gebelik 

sayısı 

Doğum 

sayısı 

L1 28 Geniş Gelir giderden az  1,5 1 1 

L2 26 Çekirdek Gelir giderden fazla 8 2 2 

L3 30 Geniş Gelir gidere denk  9 4 2 

L4 34 Çekirdek  Gelir gidere denk 16 5 3 

L5 28 Geniş Gelir giderden fazla  13 3 3 

L6 22 Çekirdek Gelir giderden az 5 2 2 

L7 24 Çekirdek  Gelir gidere denk 10 3 3 

L8 21 Geniş  Gelir giderden az 4 2 2 

L9 25 Çekirdek  Gelir gidere denk 5 2 2 

L10 24 Çekirdek  Gelir giderden az 8,5 3 2 

L11 24 Çekirdek  Gelir gidere denk 8 2 2 

L12 22 Çekirdek  Gelir gidere denk 9 1 1 

L13 21 Çekirdek  Gelir gidere denk 2 3 3 

L14 24 Çekirdek  Gelir gidere denk 1 1 1 

L15 23 Çekirdek  Gelir giderden az 3 1 1 

L16 27 Çekirdek  Gelir gidere denk 3 2 2 

L17 28 Çekirdek  Gelir gidere denk 7 3 2 

L18 30 Çekirdek  Gelir gidere denk 2 2 1 

L19 23 Çekirdek  Gelir gidere denk 5 3 2 

L20 33 Çekirdek  Gelir giderden az 2 1 1 

 

 

Ağrı  

Kadınların ifadelerine göre ağrı ve ağrının bedeni için anlamı ile ilgili ‘fiziksel bir yanıt’, psikolojik bir sıkıntının 

sonucu’; ‘aciz olma’, ‘kötü bir durum’, ‘stresli ve baş etmesi zor bir durum’ temaları ortaya çıkmıştır. Kadınların 

çoğu ağrıyı rahatsızlık verici bulmuşlardır.  

“Konuşmak istemem, hareket etme istemem ağrı berbat bişey” (L8)  

“hoş olmayan bir duygu” (L3, L4, L10, L20) 

Doğum Ağrısı 

Kadınların ifadelerine göre doğum ağrısı ile ilgili ‘gebeliğin sonlanması için bir basamak’, ‘zor bir eylem’, 

‘olağanüstü bir durum’, ‘ölüm’ temaları ortaya çıkmıştır.  

“kasıklarımdan başlayan doğum ağrısı, canımdan can çıkıyormuşçasına etim lime lime oluyormuş gibi hissetmem” 

(L11) 

“kemiklerim kırıldığı, karnıma bıçak batırıyormuş hissi” (L1)  

“gebeliğin sonlanması için gerekli bir durum. Olması gerekli fizyolojik değişim” (L2)  

“Rahmimin yerinden çıkacağını hissettim ölümü çağrıştırıyordu” (L10)  

Doğum Korkusu  

Çalışmada doğum korkusu ile ilgili ‘bebeğine zarar gelmesi’, ‘doğuramama’, ‘kendine bir şey olacağı düşüncesi’, 

’anlatılan kötü hikâyeler’ temalarına ulaşılmıştır.  

“3. gebeliğimdi, fazla korkum yoktu, bebeğim için endişelendim. Bebeğimin ölmesinden korktum. 

Doğuramamaktan korktum” (L4)  

“Bebeğim için endişeliydim” (L4, L6, L8, L15, L16)  
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“Doğuramamaktan korktum” (L3, L4, L8)  

“ Doğum dehşet verici, ağrılı olması” (L20) 

“Ölüm korkusu” (L9, L11, L15)  

“İlk doğumumdu çok korktum. Hikayeler anlatılan hikayeler etkilemişti beni. Büyüklerim ölüp dirilmek 

demişlerdi. Başaramayacağımdan korktum” (L1)  

Kadınların doğum ağrısı deneyimlerinin genellikle olumsuz olduğu doğum ağrısını yönetemediklerini 

belirtmişlerdir.  

“Öyle bir sancı hayatımda görmedim. Başlangıçta tahammül edebiliyordum daha sonra nefessiz kaldım. 

Kemiklerimin kırıldığını hissettim. Sanki karnıma bıçak batırıyorlarmış gibiydi. Sanki öleceğimi zannettim. 

Doktordan sezaryen doğum bile istemeyi düşündüm” (L1) 

“Tarif edilemez ağrı acı çektim. Hemen bitmesi için dualar ettim. Şiddetli ağrılarım vardı, ara ara geliyordu, tam 

bitti ağrım geçti derken tekrar başlıyordu. Kasıklarıma bacaklarıma vuruyordu ağrısı. Uyuşukluk ve titreme oldu 

sıcak sıcak terliyordum. Korkunçtu hiç bu kadar ağrı çekmemiştim” (L13)  

Doğum Ağrısı ile Baş Etmede Kullanılan Kültürel Uygulamalar 

Çalışmada kadınların tümü doğum ağrısı ile baş etmede herhangi bir kültürel uygulama kullanımından 

bahsetmiştir. Doğum ağrısı ile baş etme ile ilgili kullanılan kültürel uygulamalarla ilgili “soğan kaynatıp içme”, 

“bele çarşaf bağlama”, “tuğla ısıtıp karnına koyma”, ”kemik suyu içme”, “baharatları kaynatıp koklama veya 

içme”, “tavana ip asıp çekme”, “kaynar suyun buharında durma” temalarına ulaşılmıştır.  

“Annemler baharatlar koklattılar. Belime masaj uyguladı eşim ve annem. Ağrım çok fazla olduğunda tavana ip 

asmıştık ona asılıyordum. Ağzıma da dişlerimin arasına bez vermişlerdi sıkmak için” (L1) 

“Yakınlarım ağrım olduğu zaman geçmesi için duş almamı, dua etmemi söylerlerdi ve onları  uyguladım” (L2)  

“Kemik suyu içirirlerdi. Paça çorbası felan verirlerdi ağrımın gitmesi için. Sık sık ılık duş almamı söylerlerdi” 

(L9) 

“Kayınvalidem eşime hamileyken karnına gece yatmadan önce bir tülbent bağlayıp yatmış ve ağrısı az olduğunu 

söyleyince onu yaptım” (L13) 

“Eğer bağırmazsam ağrımın az olacağına inanıyordum, sessizliğimi ve sakinliğimi korudum ve ağrım az oldu, işe 

yaramıştı” (L20) 

Destek Alabileceği Kişi  

Lohusalara doğum ağrısı ile baş etmede yanınızda bulunmasını istediğiniz, destek aldığınız kişi sorulduğunda 

çoğunlukla “eş”, “anne” “abla” ve “kayın valide” olduğu belirlenmiştir. 

“Eşimin desteğini oldu. Annemden destek aldım. Annem benimle konuştu, doğum ağrısının geçici olduğunu 

söylemişti” (L5) 

“Annem ve ablamla daha detaylı konuştum. Diğer çevrem ve arkadaşlarıma da konuştum fakat en yakınım olan 

annem ve ablam daha çok destek oldular” (L12)  

“Bu özel durumda en çok annem destek oldu” (L15, L17, L19)  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışma kadınların doğum ağrılarına ilişkin algılarını ortaya koymak amacıyla nitel araştırma tipinde 

yapılmıştır. Bu çalışmanın sınırlılığı sonuçların topluma genelleştirilememesidir. Çalışmaya katılan kadınların 

lohusalık döneminde olup doğum ağrısını yakın zaman deneyimlemesi bu çalışma için avantajdır.  

Doğum ağrısı her kadın için eşsiz bir deneyim olsa da kadının algısı ve onun ağrıya verdiği anlam farklıdır. Ağrıyla 

ilgili davranışlarını ise kültür belirlenmektedir (1,5). Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (UAAD-IASP) ise 
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ağrıyı, “vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın 

geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel bir duyudur” diye tanımlamıştır (8). Çalışmada 

kadınların çoğu ağrıyı rahatsızlık verici, baş edilmesi zor bir durum olarak algılamışlardır. Doğum ağrısı 

hakkındaki düşünceleri ise genel ağrı ifadelerinden farklı ve çok daha olumsuz seviyedeydi. Oysa literatürde 

doğumda ağrı deneyiminin annelik duygularını güçlendirdiği ifade edilmektedir (2). Çalışma bulgularımızın 

literatürden farklı olması, kadınların doğum deneyimini henüz yeni yaşamış olmasından kaynaklanabilir.   

Yapılan çalışmalarda kadınlar normal doğum ağrısına ilişkin korku yaşamışlar ve bu korku genellikle 

“kontraksiyon”, “kendi güvenliği” ve “bebeğin güvenliği” şeklindedir (2,6,7). Çalışmada kadınların ifadeleri hem 

yapılan çalışmalarla (2,6,7) hem de literatürde belirtilen gebeliğin son döneminde gebelikten sıkıntı duyması, 

bebeği istemesi ancak doğumdan korkması nedenleriyle yoğun kaygılar yaşaması (1,2) gibi ifadelerle uyumludur.   

Ülkemizde doğum ağrısını gidermede çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Örneğin Karadeniz’de zeytinyağı 

içildiği, Akdeniz’de kocasının ayakkabısına su konulduğu, dua tasından ya da kolay doğum yapmış kadınların 

avucundan su içildiği belirtilmektedir. Aynı şekilde Isparta ve Kastamonu’da da kocasının avucundan su, 

Malatya’da tereyağı ve pekmez içirilirken, Uşak’ta yağlı ekmek yedirilmesi yaygındır. Muğla ve Van’da ağrılı 

gebe kollarından tutulup silkelenmektedir (9). Çalışmada kadınların hepsi doğum ağrısına yönelik herhangi bir 

kültürel uygulamaya başvurduğu ortaya konulmuştur.   

Yapılan uygulamaların yanı sıra doğuma destek için katılanlar da önemlidir. Yakınları tarafından desteklenen ve 

yardımcı olunan kadınların kendilerini daha güçlü ve güvende hissettikleri belirtilmektedir. Yakınlarının 

oluşturduğu sıcak ortam, aktardıkları bilgi ve tecrübeler, teşvik etme ve destekleme, duygusal destek kadınlarda 

ruhsal, duygusal ve psikolojik bir rahatlama sağlamaktadır (10). Çalışmada da kadınlar doğumda yanında 

bulunmasını istediği ve destek alabileceği kişilerden bahsetmişlerdir.   

SONUÇ 

Doğum eylemine ilişkin olumsuz deneyimlerin artması doğumun normal doğasından uzaklaşmasına neden 

olmuştur. Kadının “ağrı” algısı doğumda karar verme sürecini etkilemiştir. Ebeler doğum ağrısının kontrolünde 

kültürel uygulamaları dikkate alan bireyselleştirilmiş yaklaşım kullanmalıdır.  
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S-8)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUM DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emel BAHADIR-YILMAZ1, Ayşegül VURAN1, Kader AŞAN1 

1Giresun Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerini 

belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 48 birinci, 58 ikinci, 40 

üçüncü ve 35 dördüncü sınıf olmak üzere 181 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu, 

AIDS Bilgi Ölçeği (ABÖ) ve AIDS Tutum Ölçeği (ATÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 20,2±1,3 olup %81,2’si çekirdek aile yapısına sahip, %84,5’i sosyoekonomik durumunu orta düzeyde 

tanımlamakta ve %75,7’si gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu bildirmektedir. Öğrencilerin  

%46,4’ünün annesi ve %34,3’ünün babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %77,9’u AIDS hakkında bilgi aldığını 

ve eğitim alanların %45,1’i aldığı eğitimi yeterli bulduğunu; öğrencilerin %32,6’sı staj yaptığı kurumlarda AIDS 

hakkında bilgi aldığını ve eğitim alanların %54’ü aldığı eğitimi yeterli bulduğunu; bütün öğrencilerin %93,4’ü 

AIDS hakkında daha fazla bilgi almak istediğini bildirmiştir. Öğrencilerin ABÖ puan ortalamalarının bulaşma 

yolları boyutunda 2,5±2,6, korunma ve genel bilgi boyutunda 5,8±2,4 ve tedavi boyutunda 1,8±1,7 olduğu 

belirlenmiştir. ATÖ alt boyut puan ortalamaları değerlendirildiğinde, olumlu tutum için 36,6±6,9 ve stigma için 

18,6±4,3 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin ABÖ puanlarını AIDS hakkındaki bilgi düzeyleri ve aldıkları bilgiyi 

yeterli bulma durumları ile staj yaptıkları yerde aldıkları eğitim ve aldıkları eğitimi yeterli bulma durumları 

etkilemiştir (p<0,05). Öğrencilerin bulundukları sınıfa göre ABÖ ve ATÖ puan ortalamaları istatistiksel olarak 

farklılık göstermiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkında aldıkları 

eğitimin bilgi düzeylerini olumlu etkilediği, ancak AIDS hakkındaki tutumlarını etkilemediği belirlenmiştir. Bu 

çalışma, mesleki eğitimin AIDS hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerini geliştirmesi bakımından çok büyük önem 

taşıdığını ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, AIDS, bilgi, tutum, mesleki eğitim 

 

EVALUATION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS ABOUT 

AIDS 

Abstract 

Introduction and Purpose: The aim of this study was to determine the knowledge and attitude levels of midwifery 

students about AIDS. Method: The sample of the study consisted of 181 midwifery students, of whom 48 were 

1st year students, 58 were 2nd year, 40 were 3rd year and 35 were  4th year students, who agreed to participate in 

the study. Data were collected by using Demographic Information Form, AIDS Knowledge Scale (AKS) and AIDS 

Attitude Scale (AAS). Descriptive statistics and Mann Whitney U test were used in the analysis of data. Results: 

The mean age of the students participating in the study was 20,2±1,3 years, and 81,2% of them had a nuclear 

family structure, 84,5% of them defined their socioeconomic status at a moderate level and 75,7% of them reported 
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that their income level was in balance with their expenditure level. 46,4% of the students' mothers and 34,3% of 

their fathers were graduated from primary school. 77,9% of the students reported that they had received 

information about AIDS, and 45,1% of those who received education found their education adequate. 32,6% of 

the students reported that they received information about AIDS in their internship institutions, and 54% of those 

who received education stated that they found their education sufficient. 93,4% of all students reported that they 

wanted to learn more about AIDS. It was determined that the mean AKS score of the students was 2,5±2,6 in paths 

of infection dimension, 5,8±2,4 in the protection and general knowledge dimension and 1,8±1,7 in the treatment 

dimension. When the AAS sub-dimension mean scores were evaluated, they were found as 36,6±6,9 for the 

positive attitude and 18,6±4,3 for the stigma. The AKS scores of the students were influenced by their level of 

knowledge about AIDS, their finding the information they received adequate, the education they received at the 

place of internship and their finding the education they received adequate (p<0,05). According to the class/year of 

the students, the mean scores of AAS and AKS were statistically different (p<0,05). Conclusion and 

Recommendations: As a result of the study, it was determined that the education midwifery students receive 

about AIDS positively affects their level of knowledge but not their attitudes towards AIDS. This study revealed 

that vocational education is of great importance in improving knowledge and attitudes about AIDS.  

Key Word: Midwifery student, AIDS, knowledge, attitude, vocational education 

GİRİŞ 

Dünyada önemli bir salgın sorunu oluşturan HIV enfeksiyonu ve edinselimmün yetmezlik sendromu (AIDS)’nun 

kontrol altına alınması için yaklaşık son 40 yıldır çalışmalar yürütülmektedir (Gökengin, 2018). Yürütülen bu 

çalışmalarla, 2010 yılından beri AIDS’ten kaynaklanan ölümlerin %34 oranında azaldığı belirtilmektedir 

(UNAIDS Data, 2018). Ancak veriler Türkiye’deki AIDS vakalarının artışta olduğunu göstermektedir. Sağlık 

Bakanlığı (2019) verileri, Türkiye’de 2011 yılında HIV pozitif kişi sayısının 676 iken, 2018 yılında bu sayının 

dört katından daha fazla bir artış ile birlikte 3248 olduğunu göstermektedir. Bu vakaların %84’ünü Türk 

vatandaşlarının oluşturduğu, HIV pozitif olan yabancı uyruklu vatandaşların sayısının oldukça az olduğu 

bildirilmektedir.  

Hastalığın artışıyla birlikte damgalama ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Gökengin ve ark. (2017)’nın çalışmasında, çalışmalarına katılan AIDS’li bireylerin %30’u damgalama 

nedeniyle kendilerine sağlık hizmeti verilmediğini ve sağlık hizmeti profesyonelleri tarafından mahremiyet 

hakkının ihlal edilerek durumlarının üçüncü şahıslara açıklanması şeklinde sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Sağlık çalışanlarının HIV/AIDS’li bireye yönelik olumsuz tutumlarının, hastalık hakkında yetersiz bilgiye sahip 

olmalarından kaynaklandığı bildirilmiştir (Bayrak ve ark., 2014). Yapılan çalışmalarda, hemşirelerin ve ebelerin 

konu hakkındaki bilgi düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir (Ndikom ve Onibokun, 2007; Akgün 

Kostak ve ark., 2009).  Bir başka çalışmada, hemşire ve ebelerin %86’sı HIV/AIDS hakkında bilgi elde etme 

kaynaklarının yetersiz olduğunu ve %47’si bulaşma konusunda korku hissettiklerini ifade etmişlerdir (Walusimbi 

ve Okonsky, 2004). Dolayısıyla, olumsuz tutumların ortadan kalkması ve yeterli bilgiye ulaşımın sağlanması adına 

mesleki eğitim sürecinde konuya ilişkin verilecek eğitimin yararlı olacağı söylenebilir. 

HIV ile ilgili damgalama, hastalığın önlenmesi, bakım ve tedavi hizmetlerine erişimin önünde önemli bir engel 

oluşturması ve ailevi, sosyal ve ekonomik zarara yol açması nedeniyle önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir 
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(Gökengin ve ark.,2017). Bu doğrultuda, HIV/AIDS’li bireylere uygun sağlık bakım hizmetinin verilmesinde, 

stigmanın ve hastalığın bulaşmasının önlenmesinde, hastalıktan korunma yöntemlerinin aktarılmasında ebelere 

önemli sorumluluklar düşmektedir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi ve tutum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi ve tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Şubat-Mart 2019’da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet 

üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ebelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, 

Doğu Karadeniz’de bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında öğrenim gören bütün ebelik öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 48 

birinci, 58 ikinci, 40 üçüncü ve 35 dördüncü sınıf olmak üzere 181 ebelik öğrencisi araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur.  

Veriler; Demografi Bilgi Formu, AIDS Bilgi Ölçeği ve AIDS Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Demografik 

Bilgi Formu: Öğrencinin sınıfı, yaşı, aile yapısı, sosyoekonomik düzeyi, gelir düzeyi, üniversiteye gelmeden önce 

yaşadığı yer ve coğrafi bölge, anne ve babasının eğitim düzeyi, derslerinde ve staj yaptığı kurumlarda AIDS 

hakkında bilgi alıp almadığı ve aldığı eğitimleri yeterli bulma düzeyi ve AIDS hakkında daha fazla bilgi almak 

isteyip istemediği gibi sorulardan  oluşmaktadır. AIDS Bilgi Ölçeği (ABÖ), Aydemir ve ark. (2018) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek; bulaşma yolları (7 madde), korunma ve genel bilgi (9 madde) ve tedavi (5 madde) olmak 

üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. ABÖ 3’lü Likert tipi bir ölçek olup 21 maddeden oluşmaktadır. Doğru cevap 

‘1’, yanlış ve kararsızım cevapları ise ‘0’ olarak değerlendirilir. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 19. maddeler 

tersten puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, AIDS hakkında bilgi düzeyinin yüksek olduğuna işaret 

etmektedir. Bilgi ölçeğinin güvenirliği 0,76 olarak belirlenmiştir. ABÖ’nün bu çalışmada Cronbach’s alfa değeri 

0,78 olarak belirlenmiştir. AIDS Tutum Ölçeği (ATÖ), Aydemir ve ark. (2018) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek; 

AIDS’li insanlara karşı olumsuz tutum (12 madde) ve stigma (5 madde) olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. 

ATÖ 5’li Likert tipi bir ölçek olup 17 maddeden oluşmaktadır. Hiç katılmıyorum cevabı ‘1’ ve tamamen 

katılıyorum cevabı ‘5’ olarak puanlanmaktadır. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 ve 17.maddeler tersten 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, AIDS hakkında tutum düzeyinin olumlu olduğuna işaret 

etmektedir. ATÖ’nünCronbach’s alfa değeri 0,90 olup, bu çalışmada 0,82 olarak belirlenmiştir.  

Veriler, Şubat-Mart 2019 tarihlerinde, sınıf ortamında, araştırmacılar tarafından öğrencilere araştırma hakkında 

bilgilendirme yapıldıktan sonra toplanmıştır. Araştırmaya katılmak için gönüllü olan öğrencilere anket ve ölçekler 

dağıtılmıştır. Anket ve ölçeklerin doldurulması yaklaşık 15 dakika sürmüştür.  

Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma gibi 

tanımlayıcı istatistikler ile değişkenlere göre ABÖ ve ATÖ puan ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann 

Whitney U testi ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  
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BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,2±1,3 olup %81,2’si çekirdek aile yapısına sahip, %84,5’i 

sosyoekonomik durumunu orta düzeyde tanımlamış ve %75,7’si gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu 

bildirmiştir. Üniversiteye gelmeden önce öğrencilerin %44,8’i il merkezinde ve %42,5’i köyde yaşadığını ifade 

etmiştir. Öğrencilerin  %46,4’ünün annesinin ve %34,3’ünün babasının ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 1).  

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri 

  Sayı (n) Yüzde (%) 

Aile Yapısı Çekirdek 147 81,2 

Geniş 27 14,9 

Parçalanmış 7 3,9 

Sosyoekonomik Düzey İyi 25 13,8 

Orta 153 84,5 

Kötü 3 1,7 

Gelir Düzeyi Gelir giderden az 29 16,0 

Gelir gidere eşit 137 75,7 

Gelir giderden fazla 15 8,3 

Yaşadığı Yer İl 81 44,8 

İlçe 77 42,5 

Köy 23 12,7 

Yaşadığı Coğrafi Bölge Ege 20 11,0 

Akdeniz 24 13,3 

Marmara 18 9,9 

Karadeniz 60 33,1 

Doğu Anadolu 7 3,9 

İç Anadolu 28 15,5 

Güneydoğu 13 7,2 

Yurt Dışı 11 6,1 

Anne Eğitim Düzeyi Okur-yazar değil 12 6,6 

Okur-yazar 11 6,1 

İlkokul mezunu 84 46,4 

Ortaokul mezunu 28 15,5 

Lise mezunu 31 17,1 

Üniversite mezunu 15 8,3 

Baba eğitim Düzeyi Okur-yazar değil 1 ,6 

Okur-yazar 10 5,5 

İlkokul mezunu 62 34,3 

Ortaokul mezunu 38 21,0 

Lise mezunu 45 24,9 

Üniversite mezunu 25 13,8 
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Öğrencilerin %77,9’u AIDS hakkında bilgi aldığını ve eğitim alanların %45,1’i aldığı eğitimi yeterli bulduğunu; 

öğrencilerin %32,6’sı staj yaptığı kurumlarda AIDS hakkında bilgi aldığını ve eğitim alanların %54’ü aldığı 

eğitimi yeterli bulduğunu; bütün öğrencilerin %93,4’ü AIDS hakkında daha fazla bilgi almak istediğini 

bildirmiştir.  

Öğrencilerin ABÖ puan ortalamalarının bulaşma yolları boyutunda 2,5±2,6, korunma ve genel bilgi boyutunda 

5,8±2,4 ve tedavi boyutunda 1,8±1,7 olduğu belirlenmiştir. ATÖ alt boyut puan ortalamaları değerlendirildiğinde, 

olumlu tutum için 36,6±6,9 ve stigma için 18,6±4,3 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2’de sınıf düzeyine göre öğrencilerin AIDS hakkında bilgi ve tutum puanları görülmektedir. Öğrencilerin 

bulundukları sınıfa göre ABÖ ve ATÖ puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). 

Tablo 2. Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin ABÖ ve ATÖ Puan Ortalamaları 

 AIDS Bilgi Ölçeği AIDS Tutum Ölçeği 

Bulaşma yolları Korunma ve 

genel bilgi 

Tedavi Olumlu tutum Stigma 

X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  

Sınıf  

1. sınıf  2,6±2,7 17,98 

,000 

5,8±1,8 9,32 

,025 

2,2±1,6 11,44 

,010 

36,7±7,3 13,43 

,004 

19,7±3,9 27,15 

,000 2. sınıf  2,2±2,3 5,1±2,9 1,2±1,7 36,4±5,6 16,8±4,6 

3. sınıf  1,3±1,8 6,0±2,4 2,0±1,7 34,2±6,8 17,7±3,8 

4. sınıf  4,1±2,8 6,9±1,7 2,0±1,7 39,8±7,5 21,0±3,1 

 

Tablo 3’te öğrencilerin eğitim alma durumlarına göre ABÖ ve ATÖ puan ortalamaları görülmektedir. Öğrencilerin 

ABÖ puanlarını AIDS hakkındaki bilgi düzeyleri ve aldıkları bilgiyi yeterli bulma durumları ile staj yaptıkları 

yerde aldıkları eğitim ve aldıkları eğitimi yeterli bulma durumları etkilemiştir (p<0,05). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Eğitim Alma Durumlarına Göre ABÖ ve ATÖ Puan Ortalamaları 

 AIDS Bilgi Ölçeği AIDS Tutum Ölçeği 

Bulaşma yolları Korunma ve 

genel bilgi 

Tedavi Olumlu tutum Stigma 

X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  X±SS z/p  

Derslerinde AIDS hakkında bilgi alma durumu 

Aldı  2,6±2,5 1,398 6,1±2,2 1,993 2,0±1,7 2,416 36,4±7,0 1,217 18,7±4,0 ,180 

Almadı  2,0±2,6 ,162 5,0±2,8 ,046 1,3±1,6 ,016 37,7±6,5 ,224 18,2±5,1 ,857 

Derslerde aldığı bilgiyi yeterli bulma düzeyi 

Yeterli  3,2±2,6 2,689 6,2±2,3 1,065 2,4±1,8 2,422 37,2±7,4 1,340 19,0±4,4 ,919 

Yetersiz  2,1±2,4 ,007 5,9±2,1 ,287 1,6±1,6 ,015 35,5±6,6 ,180 18,5±3,6 ,358 

Staj yaptığı kurumlarda AIDS hakkında bilgi alma durumu 

Aldı  3,2±2,6 2,370 6,3±2,0 1,838 2,2±1,8 1,853 35,7±6,3 1,332 18,4±4,2 ,452 

Almadı  2,1±2,4 ,018 5,6±2,5 ,066 1,7±1,6 ,064 37,2±7,1 ,183 18,6±4,3 ,651 

Staj yaptığı kurumlarda aldığı bilgiyi yeterli bulma düzeyi 

Yeterli  3,0±2,8 ,326 6,5±2,0 ,817 2,6±1,9 2,125 36,5±7,3 1,174 19,1±3,8 ,452 

Yetersiz  3,0±2,5 ,745 6,1±2,0 ,414 1,6±1,7 ,034 34,5±5,6 ,240 18,2±4,7 ,651 

 

TARTIŞMA 

Araştırmada, 4. Sınıf öğrencilerinin 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine göre bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 

daha olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Mondal ve ark. (2017)’nın yaptıkları çalışmada, öğrencilerin 

bulundukları sınıf düzeyi arttıkça HIV/AIDS hakkında sahip oldukları bilgi düzeylerinin arttığı saptanmıştır. 

Akpotor ve ark. (2018)’nın yaptıkları çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça HIV’le ilişkili 

stigma düzeylerinin azaldığı ifade edilmiştir. Sambah ve ark. (2018)’nın yaptıkları çalışmada, hemşirelik ve ebelik 

öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça HIV testi ve danışmanlığı konusunda bilgi düzeylerinin ve olumlu 

tutumlarının arttığı bildirilmiştir.  

Sınıf düzeyleri arttıkça öğrencilerin hem bilgi hem de tutum düzeylerindeki artış, derslerde ve klinik 

uygulamalarda HIV/AIDS hakkında aldıkları eğitimlerle ilişkilendirilebilir. Çünkü bu araştırmada, AIDS 

hakkında eğitim alan ve aldıkları eğitimi yeterli bulan öğrencilerin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Sınıflara göre eğitim alma oranındaki artış, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Öyleyse, AIDS 

konusunda hem derslerde hem de klinik uygulamalarda alınan eğitimlerin, öğrencilerin bilgi düzeylerinde artış 

sağlamada önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, yapılan çalışmalarda konuya ilişkin verilen 

eğitimin öğrencilerin bilgi düzeylerini artırdığı ifade edilmiştir (Nanayakkara ve Choi, 2016; Rai ve ark., 2016). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan ebelik öğrencilerinin AIDS hakkında aldıkları eğitimin bilgi düzeylerini olumlu 

etkilediği, ancak AIDS hakkındaki tutumlarını etkilemediği, bilgi ve tutum düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı 

belirlenmiştir. Bu çalışma, mesleki eğitimin öğrencilerin AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini geliştirmesi 
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bakımından büyük önem taşıdığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin AIDS’ yönelik 

tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve öğrencilerin olumlu tutum geliştirebilmeleri için çalışmaların 

yapılması önerilmiştir. 
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S-9)  ANNELERİN YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bihter AKIN1, Esra TÜZÜN1, Fatma BAYLAN1, Sema YILMAZ 1 

1 Selçuk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı 

programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu program ülkemizde de on yılı aşkın 

süredir uygulanmasına rağmen, yapılan çalışmalarda annelerin bu programlar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda ailelerin daha çok bu testlerin ne zaman yapılacağını, sonuçlarını nasıl 

öğreneceğini ve bu sonuçların nasıl yorumlanacağı hakkında bilgi almak istedikleri belirlenmiştir. Çalışmada 

annelerin yenidoğan tarama testleri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 1 

Aralık 2018- 15 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezine başvuru yapan 0-12 

aylık bebeği olan anneler ile yapılmıştır (n=120). Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 

oluşturulan soru formu ile öz bildirime dayalı olarak toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 27.5 ±6.24 

olup, %40.9’unun (n=49)  lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan annelerin bebekleri ortalama 51 

günlüktür (min= 5, max= 360). Annelerin %86.72’si yenidoğan tarama testleri ile ilgili eğitim aldığını; %63.4’ü 

ise bu eğitimin ebe ve hemşireler tarafından verildiğini belirtmiştir. Yenidoğan tarama testleri ile ilgili olan 

sorulara bakıldığında;  annelerin %26.7’sinin  topuk kanı alınması için bebeğin anne sütü ile beslenmiş olması 

gerektiği,  %40.8’inin biyotin eksikliği tedavi edilmezse bebekte zeka geriliği meydana gelebeliceği, %30.8’inin 

bebekte troid eksikliği görülebileceği, %71.7’sinin kistik fibrozisin özellikle akciğerleri etkileyen kalıtsal bir 

hastalık olduğu,  %25.8’inin ise gelişimsel kalça dsiplazisinin tedavisi hakkında bilgi sahibi olmadığı 

belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonucunda annelerin yenidoğan tarama testleri konusunda yeterince 

bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir. Yenidoğan tarama testlerine ilişkin sağlık profesyonelleri tarafından verilecek 

etkin eğitimlerle annelerin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, yenidoğan taramalarının etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.  

Anahtar kelimeler: Yenidoğan, Tarama testi, Anne, Bilgi Düzeyi 

Determination of Mothers' Knowledge Level about Neonatal Screening Tests 

Introduction and Aim :Neonatal screening programs are protective health services that have a very important 

role in public health programs in developed and developing countries all over the world. Although this program 

has been implemented in our country for more than ten years, it has been determined that mothers do not have 

sufficient knowledge about these programs. In addition, it was determined that families want to know more when 

to do these tests, how to learn the results and how to interpret these results. The aim of this study was to determine 

the knowledge level of mothers on neonatal screening tests. Methods: The study was carried out with mothers 

have a 0-12 month old infant who applied to a Family Health Center in Konya between 1 December 2018 and 15 

February 2019 (n=120). The data were collected by the researchers based on the questionnaire formed in 

accordance with the literature. Results: The mean age of women was 27.5 ± 6.24 and 40.9% (n = 49) were high 

school graduates. The mean age of the babies was 51 (min = 5, max = 360). 86.72% of the mothers stated that they 

had received training on neonatal screening tests; 63.4% of them stated that this training was given by midwives 

and nurses. When the questions about newborn screening tests were examined; It was determined that 26.7% of 
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the mothers didn’t know that the baby should be breastfed for heel blood, 40.8% of  didn't know the biotin 

deficiency if not treated in the baby to occur mental retardation, 30.8% of didn't know the troid deficiency can be 

seen in babies, 71.7% of didn't know that cystic fibrosis is an inherited disease that affects the lungs , 25.8% of 

didn't have knowledge about the treatment of developmental hip dysplasia.  Results and Recommendations: It 

was determined that mothers did not have enough knowledge about Neonatal Screening Tests. Increasing the 

knowledge levels of mothers through effective trainings provided by health professionals about neonatal screening 

tests will contribute to the effective implementation of neonatal screening. 

Keywords: Newborn, Screening test, Mother, Knowledge level 

GİRİŞ 

Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı programları 

içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleridir. Türkiye genelinde 25.12.2006 tarihinde Yenidoğan 

Tarama Programı ile yenidoğanların fenilketonüri ve Konjenital Hipotiroidi yönünden taranması zorunlu hale 

gelmiş, 2008 Ekim’de panele biyotinidaz eksikliği, Ocak 2015’den itibaren panele kistik fibrozis taraması 

eklenmiştir (TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu). Bu hastalıkların taranması için sağlık personeli 

bebekten doğum sonrası, bebek proteinli besinler almaya başladıktan sonra ve genelde taburcu olmadan önce, ilk 

24-72 saat içerisinde topuk kanı almaktadır (Ersu ve Çakır, 2015; Yıldız vd. 2006). Bunların yanında işitme 

kaybının erken dönemde belirlenerek tedavi edilmesi amacıyla Yenidoğan İşitme Tarama Programı (Genç ve ark., 

2005) ve GKD (Gelişimsel Kalça Displazisi) ’nin erken dönemde tanı ve tedavisini sağlamak amacıyla Sağlık 

Bakanlığı tarafından Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Çocuk Ortopedisi Şubesi (TOTBİD/ÇOŞ) iş 

birliğiyle Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı uygulanmaya başlanmıştır (Akın ve Genç, 

2016). Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı kapsamında Gelişimsel Kalça Displazisi 

açısından risk durumu olan yenidoğanlar için kalça ultrasonografisi randevusu alınması, risk faktörü yok ise 3-4 

haftalık iken fizik muayene yaptırılması için aile hekimine yönlendirmesi önerilmektedir. Yenidoğanda fizik 

muayene, Gelişimsel Kalça Displazisinin saptanmasında birincil tanısal yaklaşım olmasına rağmen tek başına 

klinik muayene tarama için yeterli olmamaktadır. Fizik muayene ile birlikte kullanıldığında yenidoğanlarda kalça 

ultrasonografisi, Gelişimsel Kalça Displazisi tanısı için oldukça yardımcı bir yöntemdir. Ultrasonografi uygulama 

zamanı konusunda çok çeşitli görüşler olmasına karşın doğum sonrası 4-6 hafta civarında yapılması uygun 

görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Bebek Çocuk İzlem Protokolleri’nde de bebeğin ilk 

48 saat içerisindeki muayenesinde Gelişimsel Kalça Displazisi risk faktörü varsa (kız bebek veya makat gelişse 

veya ailede Gelişimsel Kalça Displazisi öyküsü varsa) ailenin USG’ye yönlendirilmesi önerilmektedir (Akın ve 

Genç, 2016; Sağlık Bakanlığı Bebek-Çocuk İzlem Protokolleri, 2015). İşitme tarama testi ise bebek hastaneden 

taburcu olmadan önce gerçekleştirilmelidir. En ideali bebek doğduktan 12 saat sonra testi uygulamaktır. Tarama 

testi için en uygun zamanlama bebeğin emzirilmesi veya karnının doyurulmasından sonraki yarım saat ile bir 

saatlik süredir (Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İşitme Taraması Uygulama Rehberi). Bu tarama programları 

ülkemizde on yılı aşkın süredir uygulanmasına rağmen, yapılan çalışmalarda annelerin bu programlar hakkında 

yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir (Büyük, 2014; Evcili ve ark., 2017). Ayrıca çalışmalarda 

ailelerin daha çok bu testlerin ne zaman yapılacağını, sonuçlarını nasıl öğreneceğini ve bu sonuçların nasıl 

yorumlanacağı hakkında bilgi almak istedikleri belirlenmiştir (Tluczek vd., 2011). 
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AMAÇ 

Çalışmada 0-12 aylık bebeği olan annelerin yenidoğan tarama testleri hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma 01 Aralık 2018- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezine başvuru 

yapan 0-12 aylık bebeği olan, bebeği 37-42. gebelik haftaları arasında doğum yapmış ve bebeğinin herhangi bir 

sağlık probleminin olmayan toplam 120 anne oluşturmuştur.  Çalışmanın yapılması için Selçuk Üniversitesi Etik 

Kurulu’ndan ve kurumdan yazılı izinler alınmıştır. Annelere çalışma ile ilgili verilmiş ve çalışmaya katılmayı 

kabul eden annelerin sözel onamları alınmıştır. Bebeği herhangi bir nedenle yenidoğan yoğun bakımda yatmış ve 

bebeğinin emme güçlüğüne neden olacak herhangi bir hastalığı olan anneler çalışmaya dâhil edilmemiştir.  Veriler 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan soru formu ile öz bildirime dayalı olarak toplanmıştır. 

Bu soru formunda kadınların yaş, eğitim, eşi ile akrabalık durumu gibi özelliklerinin yanı sıra yenidoğan tarama 

testleri ile ilgili eğitim alıp almadığı ve yeni doğan tarama testleri ile ilgili bilgi düzeyini belirlemeye yönelik 

toplam yirmi sorudan oluşmaktadır. 

BULGULAR 
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Tablo 1. Annelerin Tanımlayıcı Özelliklerine ve Yenidoğan Tarama Testleri ile İlgili Bilgi Alma Durumuna 

Göre Dağılımı 

Değişkenler Sayı Yüzde 

Yaş Grubu 

18-22 yaş arası 

23-27 yaş arası 

28-32 yaş arası 

33-37 yaş arası  

38-42 yaş arası 

 

29 

39 

25 

25 

12 

 

24.2 

32.5 

20.8 

12.5 

10.0 

Eğitim durumu 

Okuma yazma yok 

İlköğretim mezunu 

Ortaöğretim mezunu 

Lisans ve lisans üstü eğitim  mezunu 

 

3 

47 

49 

21 

 

2.5 

39.2 

40.8 

17.5 

Eş ile akrabalık durumu 

Var  

Yok 

 

42 

78 

 

35.0 

65.0 

Yenidoğan tarama testleri ile ilgili eğitim alma durumu 

Evet 

Hayır 

 

 

92 

28 

 

 

76.7 

23.3 

Eğitim veren kişi 

Ebe-hemşire 

Doktor 

Öğrenci ebe-hemşire  

 

 

76 

25 

19 

 

63.4 

20.8 

15.8 

Tablo 1 Devamı 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

 

 

34 

86 

 

 

28.3 

71.7 

Eşinde veya kendisinde kalıtsal hastalık bulunma durumu 

Var 

Yok 

 

28 

92 

 

23.3 

76.7 

TOPLAM 120 100 

Kadınların yaş ortalaması 27.5 ±6.24 olup çoğunluğunun (%32.5) 23-27 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların %39.2’si (n= 47) ilköğretim, %40.8’i (n= 49) ortaöğretim, %40.9’u ise (n=49) lise ve %17.5’i (n= 21) 

lisans ve lisansüstü eğitim mezunudur. Eş ile akrabalık durumuna bakıldığında kadınlar büyük oranda (%65) eşi 

ile akraba olmadığını ifade etmiştir. Kadınların %76.7’si yenidoğan tarama testleri ile ilgili eğitim aldığını ifade 

etmiştir. Eğitim alanların ise %63.4 ‘ü (n= 76)  bu eğitimi ebe-hemşirelerden, %20.8’i (n= 25) doktordan, %15.8’i 
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(n= 19) öğrenci ebe-hemşirelerden almıştır (Tablo 1). Kadınların çoğunluğu (%76.7) çalışmamakta ve %76.7’sinin 

eşinde veya kendisinde herhangi bir kalıtsal hastalık bulunmamaktadır. 

Tablo 2. Kadınların Yenidoğan Tarama Testlerini Belirlemeye Yönelik İfadelere Verdiği Cevaplara Göre 

Dağılımı 

İfadeler Sayı  Yüzde 

Topuk kanı alınması için bebeğin anne sütü ile beslenmiş olması gerekmektedir. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

56 

32 

32 

 

46.7 

26.7 

26.6 

Topuk kanının doğumdan sonra sadece hastanede alınması yeterlidir. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

52 

63 

5 

 

43.3 

52.5 

4.2 

Fenilketonüri uygun diyet ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

41 

17 

62 

 

34.2 

14.2 

51.6 

Biyotin eksikliği tedavi edilmezse bebekte zeka geriliği meydana gelir. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

Tablo 2 Devamı 

 

 

51 

20 

49 

 

42.5 

16.7 

40.8 

Yenidoğanda troid hormonu eksikliği görülmez. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

 

44 

39 

37 

 

36.7 

32.5 

30.8 

Kistik fibrozis özellikle akciğerleri etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

 

21 

13 

86 

 

17.5 

10.8 

71.7 

İşitme testi sırasında bebeğimin sakin, mümkünse uyuyor olması gerekir. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

 

 

87 

24 

9 

 

 

72.5 

20.0 

7.5 

Bebeğime kalça ultrasonun yapılabilmesi için en az bir aylık olması gerekmektedir. 

Doğru 

Yanlış 

Bilmiyorum 

 

 

94 

16 

10 

 

78.3 

13.3 

8.4 

 



156 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

Çalışmaya katılan annelerin bebekleri ortalama 51 günlüktür (min= 5, max= 360). Yenidoğan tarama testleri ile 

ilgili olan sorulara bakıldığında;  annelerin sırasıyla  %26.6’sının  topuk kanı alınması için bebeğin anne sütü ile 

beslenmiş olması gerektiği, %4.8’inin topuk kanının doğumdan sonra sadece hastanede alınmasının yeterli olduğu; 

%51.6’sının fenilketonürinin uygun diyet ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğu;  %40.8’inin biyotin 

eksikliği tedavi edilmezse bebekte zeka geriliği meydana gelebileceği;  %30.8’inin bebekte troid eksikliği 

görülebileceği, %71.7’sinin kistik fibrozisin özellikle akciğerleri etkileyen kalıtsal bir hastalık olduğu,  %7.%2inin 

işitme tesiti sırasında bebeğin mümkünse uyuyor olması gerektiği; %8.4’ü ise bebeğe kalça ultrasonu yapılabilmesi 

için en az bir aylık olması gerektiği ifadelerine ‘Bilmiyorum’ cevabını vermiştir. En çok ‘Bebeğime kalça 

ultrasonun yapılabilmesi için en az bir aylık olması gerekmektedir’ ifadesine %78.3 (n=94) oranında doğru; 

‘Topuk kanının doğumdan sonra sadece hastanede alınması yeterlidir’ ifadesine ise % 43.3 (n= 52) oranında yanlış 

cevap verilmiştir.  Bilmiyorum ifadesi ise en çok ‘Kistik fibrozis özellikle akciğerleri etkileyen kalıtsal bir 

hastalıktır’ ifadesi için kullanılmıştır (%71.7). 

TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda kadınların çoğunluğunun yenidoğan tarama testleri ile ilgili eğitim aldığı; bu eğitimin büyük 

oranda ebe-hemşireler tarafından verildiği belirlenmiştir. Büyük (2014) çalışmasında annelerin bebeklerine 

yapılan topuk kanı alma girişiminin neden yapıldığını bilme durumlarını oldukça düşük bulmuştur (%22) (Büyük, 

2014). Işık (2010) gebelerin gebelik sürecinde tıbbi aydınlatma durumlarını incelediği çalışmada, sağlık 

profesyonellerinin, gebelik döneminde özellikle prenatal testlerin gerekçesi ve sonuçları hakkında gebeleri 

bilgilendirmeye yönelik eğitim vermediğini belirlemiştir (Işık, 2010). Suriadi ve ark (2004) doğum yapan 

annelerin bebeklerine yapılan tarama testlerinin neler olduğu ve ne için yapıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadığını belirlemiştir (Suriadi et al., 2004). Evcili ve arkadaşları (2017) da çalışmalarında kadınların % 

55,3’ünün yenidoğan tarama testleri ile ilgili bilgi aldığını, fakat bu kadınların sadece %25.1’i bu bilgiyi sağlık 

personelinden aldığını belirtmiştir (Evcili ve ark., 2017). Yapılan çalışmalar annelerin yenidoğan tarama testleri 

ile ilgili bilgili aldığını göstermekle birlikte eğitim alan kadınların oranı değişiklik gösterebilmektedir. Eğitim alan 

kadınlar arasında ise eğitimi ebe hemşireden alanların oranı oldukça düşük bulunmuştur. Bilgi sahibi olma durumu 

hastalık bazında incelendiğinde ise en az bilgi sahibi olunan konu kistik fibrozistir. Evcili ve arkadaşlarının 

çalışmasında da (2017) ‘Bebeğin topuğundan alınacak iki damla kan ile kalıtsal geçişli hastalıkların tanısı 

konulabilir’ ifadesine kadınların %30.2’si ‘bilmiyorum’ yanıtı vermiştir (Evcili ve ark., 2017). Çalışmamızın 

sonuçları ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bu 

durumun ülkemizdeki politika ve uygulamaların sağlık personelinin konu ile ilgili hassasiyeti ve annelerin 

farkındalık durumunu etkilenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışma sonucunda annelerin yenidoğan tarama testleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir.  

En az bilgi sahibi olunan konunun ise kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis olduğu görülmektedir. Ülkemizde 

akraba evlilikleri ve kalıtsal hastalıkların görülme durumunun diğer ülkelere oranla daha yüksek olduğu 

düşünüldüğünde, kalıtsal hastalıkların erken dönemde tanı ve tedavi edilmesine daha çok önem verilmesi 

gerekmektedir. Gebelik döneminde ve doğum sonu dönemde anne ve bebeğe yönelik yapılacak tarama testleri 

hakkında özellikle doğum öncesi dönemde anne adaylarının bilgilendirilmesi testlerin uygulanmasının 

yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle özellikle ebe ve hemşirelerin bu konu hakkında 
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kadınlara eğitim vermesini teşvik etmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı, bu çalışmalar sağlık politikalarına 

yansıtılmalıdır. Yenidoğan tarama testlerine ilişkin sağlık profesyonelleri tarafından verilecek etkin eğitimlerle 

annelerin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi; yenidoğan taramalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine, aynı 

zamanda anne ve çocuk sağlığı düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.  
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S-10)  0-6 AY BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE İLİŞKİN 

TUTUMLARI VE TAMAMLAYICI BESİNE GEÇİŞ SÜRELERİ 

Bihter AKIN1, Eda DEMİR1, Aleyna GÜRDAL1, Sema YILMAZ 1 

1 Selçuk Üniversitesi  

Giriş ve Amaç: Anne sütü ile beslenme, bebeklerin büyüme ve gelişmelerine uygun en ideal beslenme şeklidir ve 

bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeleri önerilmektedir. Kadınların çoğunluğu sağlık personeli 

rehberliği olmadan tamamlayıcı gıdaya geçmektedir. Bu nedenle özellikle ebelerin erken dönemde tamamlayıcı 

gıdaya geçme nedenlerini belirleyerek bu nedenlere yönelik gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Çalışma 0-6 

aylık bebeği olan annelerin tamamlayıcı gıdaya geçiş süreleri ve etkileyen faktörleri belirmek amacıyla 

planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmaya Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi’ne 

başvuru yapan 0-6 aylık bebeği olan 94 anne dahil edilmiştir. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan soru 

formu ve Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 30.71 ±4.69 olup 

%57.4’ünün ilkokul mezunu olduğu ve %79.8’inin herhangi bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Annelerin %72.3’ü 

doğum öncesi dönemde, %57.4’ü ise doğum sonrası dönemde emzirme ve anne sütü ile ilgili herhangi bir eğitim 

almadığını belirtmiştir. %84’ü doğumdan sonra ilk yarım saate emzirmeye başladığını ancak %63.8’i bebeğini ilk 

altı ay sadece anne sütü beslediğini belirtmiştir. Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği toplam puanına bakıldığında ise, 

annelerin ölçek toplam puan ortalaması 62.55 ± 5.39 bulunmuştur (min=17, max= 85). Sonuç ve Öneriler: 

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili doğum öncesi ve doğum 

sonrası dönemde yeterli eğitim almadığı, doğum sonu ilk yarım saatte büyük oranda emzirmeye başladığı, ancak 

sonraki dönemde emzirmenin devamlılığının istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Ölçek toplam puan 

ortalamalarına bakıldığında ise annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye yönelik olumlu bir tutum içerisinde 

olduğu görülmektedir. Kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde etkin bir şekilde verilecek olan anne 

sütü ve emzirme eğitimi, anne sütü ile beslenmenin devamlılığına ve annelerin bebek beslenmesine ilişkin 

tutumlarının daha olumlu bir hale gelmesine katkıda bulunacaktır.  

Anahtar kelimeler: Emzirme, tamamlayıcı gıda, tutum 

 

THE MOTHERS WHO HAVE 0-6 BABY, ATTİTUDES ABOUT FEEDİNG BABİES AND THE TİME 

THAT THEY GET TO USE SUPPLEMENTARY FOOD 

Introduction and Aim: Nourishment with breast milk is the most important way for babies about growing and 

extension. For the first six months of baby, nourishment with breast milk is recommended. ost of women choose 

supplementary food without medical personnel’s guidance. Because of that midwifes must find why most of 

women choose supplementary food in first period of a baby and they must take precaution. Women who has a 0-

6 baby, have been asked to fill on a detailed questionnaire. The questionnaire is planned about the effects of 

supplementary food and the time that mothers start to use supplementary food.  Methods: This experiment includes 

94 mothers who have a 0-6 months baby. They are chosen from a family health center in Konya. Data are totalized 

from Baby Feeding Attitude and a question form which was made through the literature. Findings: Women who 

join the questionnaire, are about 30.71 old (more or less 4.69), %57.4 of them are graduated from primary school 
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and %79.8 of them are unemployed. %72.3 mothers before giving birth, %57.4 mothers after giving birth, they 

remarked that they don’t have any knowledge about breast feeding and breast milk. %84 of them start feeding in 

first 30 minutes of baby. On the other hand, only %63.8 of them feed their babies with breast milk. When Baby 

Feeding Attitude is analyzed, mothers` total score average is found 62.55(more or less 5.39) (min 17, max 85).  

Results: In conclusion, mothers don’t have enough knowledge about breast feeding and breast milk. Besides, first 

period of giving birth most of them start feeding with breast milk. After that period, they give up feeding with 

breast milk. Breast feeding is not enough as it is wanted. Mothers are positive to feed their babies with breast milk 

if we look Baby Feeding Attitude. After and before giving birth if women are taught about breast milk and breast 

feeding, it will contribute to continue feeding with breast milk and mothers will know better how to feed their 

babies. 

Keywords: Breastfeeding, supplementary food, attitude 

GİRİŞ 

Anne sütü ile beslenme, bebeklerin büyüme ve gelişmelerine uygun en ideal beslenme şeklidir. Anne sütü ile 

beslenmenin hem anne hem bebek sağlığı üzerinde sayısız yararı bulunmaktadır (Ünsal vd. 2005). Son zamanlarda 

ülkemizde ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeyi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesine 

rağmen, TNSA 2013 verilerine göre bebeklerin %30.3’ü ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmiş ve %12.2’si altı 

aydan önce tamamlayıcı gıdaya geçmiştir (TNSA 2013). Doğumda annelerin tamamına yakını bebeklerine sadece 

anne sütü vermekteyken birinci ay bitmeden mamaya başlanabilmektedir (Telatar 2008). Sivri (2013) çalışmasında 

altı ay altında bebeği olan annelerin %92.7’sinin bebeğini emzirmekte olduğunu ancak %57.4’ünün 4-6 ay arasında 

tamamlayıcı gıdaya geçtiğini belirtmiştir (Sivri, 2013). Tamamlayıcı gıdaya geçiş süresi annenin eğitim durumu, 

evlilik yaşı, çocuk sayısı, doğum şekli, annenin çalışma durumu ve sütünün yetmediğini düşünmesi gibi 

faktörlerden etkilenmektedir (Sivri, 2013; Yüzügüllü vd. 2018; Telatar vd. 2008).  Kadınların çoğunluğu sağlık 

personeli rehberliği olmadan kendi kararları sonucunda tamamlayıcı gıdaya geçmektedir (Telatar, 2008). Bu 

nedenle özellikle ebelerin kadınlarla sürekli iletişim halinde olmaları, erken dönemde (altı aydan önce) 

tamamlayıcı gıdaya geçmelerinin nedenlerinin belirlenerek ve bu nedenlere yönelik gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Çalışma Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı olan 0-6 aylık bebeği olan annelerin 

tamamlayıcı gıdaya geçiş süreleri ve etkileyen faktörler belirmek amacıyla planlanmıştır. 

AMAÇ 

Çalışma Konya iline bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı olan 0-6 aylık bebeği olan annelerin bebek 

beslenmesine ilişkin tutumları ve tamamlayıcı besine geçiş sürelerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın örneklemini 15 Aralık 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya iline bağlı 

bir Aile Sağlığı Merkezine başvuru yapan 0-6 aylık bebeği olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 94 anne 

oluşturmuştur. Çalışmanın yapılması için Selçuk Üniversitesi Etik Kurulu’ndan ve kurumdan yazılı izinler 

alınmıştır. Annelere çalışma ile ilgili verilmiş ve çalışmaya katılmayı kabul eden annelerin sözel onamları 

alınmıştır. Çalışmada literatür doğrultusunda oluşturulan Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu ve Bebek Beslenmesi 

Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. 
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Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 

• 0-6 aylık bebeği olan tüm anneler 

• Bebeği 37 ile 42 hafta arasında doğan anneler araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma Dışında Kalma Kriterleri 

• Preterm doğan bebeklerin anneleri, 

• Emmeyi güçleştirecek herhangi bir hastalığı olan bebeklerin anneleri, 

• Doğumdan sonra herhangi bir nedenden dolayı yenidoğan yoğun bakımda yatmış olan bebeklerin anneleri 

araştırmaya dahil edilmemiştir. 

 

Tanımlayıcı Özelliklere İlişkin Soru Formu 

Literatüre dayanarak hazırlanan katılımcıların sosyodemografik özelliklerine (yaş, eğitim durumu, aile tipi, çocuk 

sayısı, anne çalışma durumu) ilişkin bilgileri içeren 8 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. 

Annelerin Tamamlayıcı Besine Geçiş Sürelerini Belirlemeye Yönelik Bilgi Formu  

Literatüre dayanarak hazırlanan katılımcıların tamamlayıcı besine geçiş sürelerini etkileyen faktörleri anlamaya 

yönelik 13 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. 

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği 

De La Mora ve Russell (1999) tarafından geliştirilen Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği (Iowa Infant Feeding 

Attitude Scale- IIFAS) emzirmeye karşı kadınların tutumlarını değerlendirmek ve bebek besleme yönteminin 

seçimi yanı sıra emzirme süresini tahmin için tasarlanmıştır. Ölçek, 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle 

katılıyorum) arasında değişen 5’li likert tipi ve 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki 9 madde anne sütüyle 

besleme konusunu olumlamaktayken, 8 madde formül beslenme konusunda olumlu ifadeler içermektedir. Formül 

beslenme maddeleri ters (1=5, 2=4, 4=2 ve 5=1) puanlandırılmaktadır. Toplam tutum puanı 17 ile (biberonla 

beslemede pozitif tutum gösteren) 85 puan (emzirmede pozitif tutumunu yansıtan) arasında değişmektedir. 

Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Ekşioğlu ve arkadaşları (2016) tarafından yapılmıştır (Ekşioğlu ve ark., 

2016). Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.71 olarak saptanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu 

bulunmuştur (0.60≤α<0.80). Ölçeğin kullanımı ile ilgili ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapan kişilerden 

elektronik posta aracılığı ile izin alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



161 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

BULGULAR 

Tablo 1. Annelerin Tanımlayıcı Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Sayı Yüzde 

Yaş Grubu 

23-27 yaş arası 

28-32 yaş arası 

33-37 yaş arası  

38-42 yaş arası 

 

28 

36 

21 

9 

 

 

29.8 

38.3 

22.3 

9.6 

 

Eğitim durumu 

Okuma yazma yok 

İlköğretim mezunu 

Ortaöğretim mezunu 

Lisans ve lisans üstü eğitim mezunu 

 

3 

54 

15 

22 

 

3.2 

57.4 

16.0 

23.4 

 

Sosyal güvence durumu 

Var 

Yok 

 

85 

9 

 

90.4 

9.6 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

 

19 

75 

 

20.2 

79.8 

TOPLAM 94 100 

 

Kadınların yaş ortalaması 30.71 ±4.69 olup % 38.3’ü 28-32 yaş aralığındadır. %57.4’ü ilköğretim, %16.0’ı 

ortaöğretim, %23.4’ü ise lisans ve lisansüstü eğitim mezunudur.  %90.4’ünün sosyal güvencesi olup  %79.8’i 

herhangi bir işte çalışmamaktadır. 
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Tablo 2. Annelerin Emzirme ve Anne Sütü ile İlgili Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Sayı Yüzde 

Doğum öncesi dönemde emzirme ile ilgili eğitim alma durumu 

Evet 

Hayır 

 

26 

68 

 

 

27.7 

72.3 

Doğum sonrası dönemde emzirme ile ilgili eğitim alma durumu 

Evet 

Hayır 

 

40 

54 

 

42.6 

57.4 

Doğum sonu ilk yarım saatte emzirmeye başlama durumu 

Evet 

Hayır 

 

78 

16 

 

84 

16 

 

Anne sütü almadan önce bebeğini besleme 

Evet 

Hayır 

 

15 

79 

 

16.0 

84.0 

İlk altı ay bebeğini sadece anne sütü ile besleme durumu 

Evet 

Hayır 

 

60 

34 

 

63.8 

36.2 

Sadece anne sütü verirken bebeğin doyduğunu düşünme 

Evet 

Hayır 

 

85 

9 

 

90.4 

9.6 

Emzik ve biberon kullanma durumu 

İkisini de kullanıyor 

Sadece birini kullanıyor 

Hiçbirini kullanmıyor 

 

34 

30 

30 

 

36.2 

31.9 

31.9 

TOPLAM 94 100 

Annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili bazı özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde doğum sonu ilk yarım 

saatte emzirmeye başlama oranı ise %84 olup annelerin %16’sı ilk yarım saatte bebeğini emzirmeye başlamadan 

önce bebeğini başka bir besin ile beslediğini ifade etmiştir. İlk altı ay sadece anne sütü verme oranı %63.8’dir ve 

annelerin %90.4’ü sadece anne sütü ile beslenirken bebeğinin doyduğunu düşünmektedir. Emzik ve biberon 

kullanma oranlarına bakıldığında ise annelerin %36.2’si hem emzik hem biberon kullanmakta, %31.9’u sadece 

birini kullanmakta ve yine %31.9’u hiçbirini kullanmamaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 3. Annelerin Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları 

 Ort  ±Ss 

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği Puan Ortalaması 62.55 ± 5.39 

Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği toplam puanına bakıldığında ise, annelerin ölçek toplam puan ortalaması 62.55 

± 5.39 bulunmuştur (min=17, max= 85). Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 85’tir. 

TARTIŞMA  

Annelerin %27.7’si doğum öncesi dönemde, %42.6’sı ise doğum sonu dönemde emzirme ile ilgili eğitim almıştır. 

İnce ve arkadaşları (2010) çalışmasında kadınların gebeliği boyunca emzirme danışmanlığı alma oranını %24.0, 

doğum sonrası hastanede emzirme danışmanlığı alma oranını %65.3 olarak bulmuştur (İnce ve ark., 2010).  

Çalışmada ülkemizde yapılan diğer çalışmalara paralel olarak annelerin doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde 

emzirme eğitimi alma oranının çok düşük olduğu belirlenmiştir (İnce ve ark., 2010; Bağ ve ark., 2006).  Doğum 

öncesi dönemde emzirme eğitimi almak emzirmeye erken başlama ve ilk altı ayda emzirmenin sürdürülebilirliğini 

olumlu yönde etkilemektedir (Durand et al., 2003; Bolat ve ark., 2011). Ülkemizde bebek dostu hastane çalışmaları 

kapsamında emzirme ve anne sütü eğitimlerine önem verilmesine rağmen eğitim alma oranlarının istenen düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Doğum sonu ilk yarım saatte emzirmeye başlama oranı ise %84 olup ilk altı ay sadece 

anne sütü verme oranı % 63.8 olarak bulunmuştur. İlk yarım saatte emzirmeye başlama oranı farklı çalışmalarda 

sırasıyla %56.9 (Bolat ve ark., 2011) ; %59.6 (İnce ve ark., 2010);  ve  %45,6 (Çalış ve ark., 2017) olarak 

bulunmuştur. 2013 TNSA verilerine göre de bebeklerin %49.9’unun doğumdan sonraki ilk bir saat içinde 

emzirildiği ve bu durumun yerleşim yeri, annenin eğitim durumu ve hane halkı refah düzeyi gibi faktörlerden 

etkilendiği belirlenmiştir (TNSA, 2013). UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyelerine göre çocuklar 

yaşamlarının ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenmeli; katı ve lapa ek gıdalar 6 aydan sonra verilmelidir. Bu 

gıdalara ek olarak, emzirmeye iki yaşına kadar devam edilmesi önerilmektedir. Biberon kullanımı ise herhangi bir 

yaş grubu için önerilmemektedir. TNSA-2013 sonuçları bebeklerin % 58’inin yaşamın ilk iki ayında sadece anne 

sütü ile beslendiğini göstermektedir. Bu yüzde çocuğun yaşıyla birlikte hızla azalmakta, 4-5 aylık bebeklerde % 

10’a kadar gerilemektedir (TNSA, 2013). Sivri (2013) çalışmasında altı ay altında bebeği olan annelerin 

%92.7’sinin bebeğini emzirmekte olduğunu ancak %57.4’ünün 4-6 ay arasında tamamlayıcı gıdaya geçtiğini 

belirtmiştir (Sivri, 2013). Altı aydan küçük çocuklar arasında biberon kullanımının TNSA verilerine göre % 40 

olduğu belirlenmiştir (TNSA 2013). Çalışmada da annelerin %36.2’si hem emzik hem biberon kullanmakta 

olduğunu ifade etmiştir. Özellikle bebek dostu hastane çalışmaları kapsamında biberon ya da emziğin 

önerilmemesine rağmen annelerin hala kullanmakta ısrar etmesi düşündürücü bir durum olup konu ile ilgili yapılan 

çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Emzirme öncesi beslenme, anne sütü verilmeye başlanmadan önce başka sıvıların verilmesi anlamına gelmektedir. 

TNSA 2013 verilerine göre çocukların %26’sının anne sütünden önce başka gıdalarla beslendiğini göstermektedir. 

Çalışmada da bu oran %16 olarak bulunmuştur ve bu oranın TNSA verilerine göre düşük bulunması annelerin 

bebeklerini anne sütü ile beslemeden önce başka sıvı verme alışkanlığından vazgeçtiğini göstermesi açısından 

sevindirici bir durumdur.  Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği toplam puanına bakıldığında ise, annelerin ölçek 

toplam puan ortalaması 62.55 ± 5.39 bulunmuştur (min= 17, max= 85). Bu bağlamda annelerin emzirme ve bebek 

beslenmesi ile ilgili olumlu bir tutum içerisinde olduğu görülmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili doğum öncesi ve doğum 

sonrası dönemde yeterli eğitim almadığı, doğum sonu ilk yarım saatte büyük oranda emzirmeye başladığı, ancak 

sonraki dönemde emzirmenin devamlılığının istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Emzik ve biberon kullanma 

oranlarının ise istenen düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Özellikle bebek dostu hastane çalışmaları kapsamında 

biberon ya da emziğin önerilmemesine rağmen annelerin hala kullanmakta ısrar etmesi düşündürücü bir durum 

olup konu ile ilgili yapılan çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında ise annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye yönelik olumlu 

bir tutum içerisinde olduğu görülmektedir. Kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde etkin bir şekilde 

verilecek olan anne sütü ve emzirme eğitimi, anne sütü ile beslenmenin devamlılığına ve annelerin bebek 

beslenmesine ilişkin tutumlarının daha olumlu bir hale gelmesine katkıda bulunacaktır.  
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S-11)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİYAT VE MANEVİ BAKIMI ALGILAMA 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bihter AKIN1, Mine TIRPAN1, Kübra YAŞAR1, Sema YILMAZ 1 

1 Selçuk Üniversitesi 

Giriş ve Amaç: Maneviyat ve manevi bütünlük insanların vücut, beyin ve ruhu arasındaki uyumu sağlamada temel 

unsurlardan biridir.  Ebeler gebelerin fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra manevi gereksinimlerinin de farkında olmakla 

birlikte, ancak çok azı bu gereksinimlere yönelik manevi bakım verebilmektedir. Çalışmada ebelik öğrencilerinin 

maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Çalışma Selçuk 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören, 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 287 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler ‘Tanımlayıcı Özellikler Soru 

Formu’ ve ‘Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.04  ± 1.65 olup %35.9’u ikinci, %30.3’ü üçüncü, %33.8’i ise dördüncü sınıf 

öğrencisidir. %58.9’u Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Öğrencilerin %96.2’si kadere, %94.1’i ise nazara 

inandığını, %26.1’i manevi doyum için ebelik bölümünü tercih ettiğini ifade etmiştir. Maneviyat ölçek toplam 

puan ortalamalarına bakıldığında ikinci sınıfta 57.37 ± 7.50, üçüncü sınıfta 59.34 ± 7.39, dördüncü sınıfta ise 59.67  

± 8.07 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalamaları sınıflar arası karşılaştırıldığında ise; dördüncü 

sınıfların puan ortalamaları ikinci sınıfların puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p= 

0.03). Sonuç ve Öneriler: Ölçek toplamından alınabilecek en yüksek puan 62’dir. Tüm sınıflarda maneviyat ve 

manevi bakımı algılama düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Çalışma sonucunda ebelik öğrencilerinin eğitim 

aldığı süre arttıkça manevi bakımı algılama düzeylerinin olumlu yönde artış gösterdiği görülmüştür. Özellikle ebe 

yetiştiren okullarda ders programlarında manevi bakım konusuna yer verilmesinin; gebelere, ailelerine ve 

bebeklere bütüncül bir bakış açısıyla ebelik bakımı verilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Maneviyat, Manevi bakım, Ebelik öğrencisi 

Determination of Spirituality and Spiritual Care Perception Levels of Midwifery Students 

Introduction and Aim: Spirituality and spiritual integrity is one of the basic elements in ensuring harmony between 

people's body, brain and spirit. Midwives are aware of the physical needs of patients as well as their spiritual needs, 

but few can provide spiritual care for these needs. In this study, it was aimed to determine the spirituality and 

spiritual care perception levels of midwifery students. Material-Methods: The study was carried out with 287 

students who are volunteers to participate and in the second, third and fourth year education and volunteers at the 

Department of Midwifery/Faculty of Health Sciences/Selcuk University. Data were collected by using 

"Descriptive Characteristics Questionnaire" and "Spiritual and Spiritual Care Rating Scale". Results: The mean 

age of the students was 21.04 ± 1.65, 35.9% were second, 30.3% were third, and 33.8% were fourth grade students. 

58.9% of them graduated from Anatolian High School. 96.2% of students said they believed in fate, 94.1% of said 

they believed evil eye, 26.1% of stated that they preferred midwifery department for spiritual satisfaction. When 

the total score averages of spirituality scale were examined, it was found 57.37 ± 7.50 in the second grade, 59.34 

± 7.39 in the third grade and 59.67 ± 8.07 in the fourth grade. Scale total score averages are compared between 

classes; the mean scores of the fourth grade were significantly higher than the mean scores of the second grade. 

Results and Recommendations: The highest score is 62 in scale. It can be said that the Spirituality and Spiritual 
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Care Perception Levels  are high in all classes. As a result of the study, it was observed that the spiritual care 

perception levels of midwifery students increased in a positive way as the time of education  increased. Especially 

in schools that train midwives; to include spiritual care in the curriculum is thought that it will contribute to giving 

midwifery care to pregnant women, their families and babies with an integrated perspective.  

Key words: Spirituality, Spiritual care, Midwifery student 

GİRİŞ 

Maneviyat, farklı kültürler ve dini topluluklar tarafından farklı şekilde anlaşılan, tanımlanması zor bir kavramdır. 

Oldnall (1996), maneviyatı, her bireyin içerisinde hissettiği ruh olarak tanımlamış ve insanın yaşamına anlam 

kazandıran ve kişinin yaşamını etkileyen inanç ve değerler düzenini yaratmasında ona yardım eden itici bir güç 

olarak ifade etmiştir (Oldnall 1996). Georgesen ve Dungan (1996), insanoğlunun üç boyuttan (vücut, akıl ruh) 

oluştuğunu ve bireyin kendi deneyimleri ile bu boyutları birleştirerek uyumu sağladığını ifade etmiştir (Georgesen 

ve Dungan, 1996). Manevi boyut ve manevi bakım, sadece dini inançları içermez; bunun yanında hayatın anlam 

ve amacını kavramayı sağlayan hisleri de içerir. Hastalık, bir kişinin yaşamının devam eden akışı ve normlarında 

dramatik bir değişiklik oluşturur; aynı zamanda yaşamın değeri ya da anlamıyla ilgili kendisine ve başkalarına 

sorular yönlendirmesine neden olur (Schultz vd., 2017). Maneviyat, kaliteli bakımın temel bir bileşeni olarak kabul 

edilmektedir. Hastaya ve hastaya bakım veren kişilere sağlık profesyonelleri tarafından ihtiyaç duyduğu manevi 

bakım verildiğinde hastanın ve hasta yakınının memnuniyet ve yaşam kalitesi düzeyi artabilmektedir (Ellington 

vd., 2017). Florence Nightingale de hemşirelerin, hastaların sağlığını geliştirmek için fizyolojik yönlerinin yanı 

sıra psikolojik ve ruhsal yönlerini de dikkate alması gerektiğini vurgulamıştır (Wu ve Lin, 2011).  Ayrıca 

01.08.1998 tarih, 23420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği 5. Maddesinde ‘Bedeni, 

ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her 

safhasında daima göz önünde bulundurulur. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, 

hastaya insanca muamelede bulunulur’ diye belirtilmektedir (Resmî Gazete, 1998). Öte yandan bu bakım 

uygulama aşamasında sağlık profesyonellerinin çoğunu korkutmaktadır. Maneviyat ve manevi bakım konusunda 

yürütülen araştırmalarda sağlık profesyonellerinin hastaların manevi gereksinimlerinin farkında olduklarını, ancak 

konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını ve çok azının hasta bakımına manevi bakımı da dahil ettiği 

saptanmıştır (Yılmaz ve Okyay 2009; Kostak vd., 2010; Özbaşaran vd. 2011; Turan ve Karamanoğlu 2013; 

Eğlence ve Şimşek 2014). Bunun temel nedenlerinden birincisi; sağlık profesyonellerinin eğitimleri sırasında 

manevi bakım verme konusunda yeterli eğitim almaması, ikincisi; maneviyat ve manevi bakım kavramının tüm 

boyutlarıyla ele alınmamasıdır (Oldnall 1996, Narayanasamy 2001). Bir diğer neden ise; sağlık ile ilgili alanlarda 

eğitim alan öğrencilerin mezun olduktan sonra hastalarına gerekli manevi bakımı vermelerini sağlayacak kadar 

konu ile ilgili gerekli bilgi ve farkındalıklarının olmamasıdır. Özellikle mezuniyet öncesi dönemde ebelik ve 

hemşirelik bölümü öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi aynı 

zamanda konu ile ilgili farkındalıklarının artırılması amacıyla daha çok bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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AMAÇ 

Çalışma Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümünde okuyan ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini tarihleri arasında 01 Ocak 2019- 28 Şubat 2019 Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf ebelik öğrencileri oluşturmuştur. Birinci sınıf öğrencileri ebelik eğitimi 

almaya yeni başladığı ve maneviyat kavramına yabancı olabilecekleri düşüncesiyle çalışma kapsamına 

alınmamıştır. Veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır.  Örneklem seçimine gidilmemiş olup, belirtilen 

tarihler arasında Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü 

sınıf öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Literatüre dayanarak hazırlanan katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerine (yaş, eğitim durumu, aile tipi, kardeş sayısı gibi) ilişkin bilgileri içeren 18 sorudan 

oluşan anket formu ve Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. McSherry, Draper ve 

Kendric (2002) tarafından geliştirilmiş olan MMBDÖ’nün (McSherry et al., 2002), Türkiye’deki geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması Ergül ve Bayık-Temel (2007) tarafından yapılmıştır (Ergül ve Bayık-Tmel, 2007). Ölçeğin 

maneviyat ve manevi bakım, dinsellik ve bireysel bakım olmak üzere 3 alt boyutu vardır. Beşli likert tipi olup 

toplam 17 maddeden oluşmaktadır.  Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85’dir. Toplam 

puanın yüksek olması maneviyat ve manevi bakım kavramlarının algılanma düzeyinin iyi olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin kullanılması için Ergül ve Bayık Temel’den elektronik posta aracılığı ile izin alınmıştır. 

Çalışmanın yapılması için Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu’ndan ve kurumdan yazılı 

izin alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın konusu ile ilgili bilgi verilerek sözel onamları alınmıştır. Araştırmadan 

elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik paket programında yüzdelik, Ort.±SS ve Student- t  testi ile analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Çalışma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim 

gören, çalışmaya katılmaya gönüllü olan toplam 287 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

yaş ortalaması 21.04 ± 1.65 olup %35.9’u ikinci, %30.3’ü üçüncü, %33.8’i ise dördüncü sınıf öğrencisidir (Tablo 

1). Öğrencilerin %12.%’inin sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Anne ve babalarının eğitim durumlarına 

bakıldığında; annelerinin (%54.7) ve babalarının (%40.8) büyük oranda ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir.  

% 6.6’sı Sağlık Meslek, %58.9’u ise Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu (%57.5) en 

uzun süre il merkezinde yaşamış olup, %98.3’ü bekardır. Öğrencilerin %96.2’si kadere, %94.1’i ise nazara 

inandığını, %26.1’i manevi doyum için ebelik bölümünü tercih ettiğini ifade etmiştir. Geleneksel uygulamalara 

karşı tutumları açısından değerlendirildiğinde %11.1’inin geleneksel uygulamaların yararı olmadığı için 

uygulanmaması gerektiğini, % 9.8’inin uygulandığında görmezden geldiğini, % 79.1’i ise sakıncası yoksa 

geleneksel uygulamalar konusunda bakım verdiği kişileri destekleyeceğini belirtmiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanımlayıcı Bazı Özellikleri ile Nazar, Kader ve Geleneksel Uygulamalara İlişkin 

Görüşlerine Yönelik Dağılımları  

 

Tanımlayıcı Özellik Sayı % 

Sosyal Güvence Durumu 

Var  

Yok 

 

251 

36 

 

87.5 

12.5 

Annesinin Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlköğretim mezunu 

Ortaöğretim mezunu 

Üniversite ve üzeri 

 

14 

19 

157 

45 

52 

 

4.9 

6.6 

54.7 

15.7 

18.1 

Babasının Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlköğretim mezunu 

Ortaöğretim mezunu 

Üniversite ve üzeri 

 

6 

11 

117 

65 

88 

 

2.1 

3.8 

40.8 

22.6 

30.7 

Mezun Olunan Lise 

Sağlık Meslek Lisesi 

Fen Lisesi 

Anadolu Lisesi 

Diğer* 

 

19 

5 

169 

94 

 

6.6 

1.7 

58.9 

32.8 

Bulunduğu Sınıf 

İkinci Sınıf 

Üçüncü Sınıf 

Dördüncü Sınıf 

 

103 

87 

97 

 

 

35.9 

30.3 

33.8 

Medeni Durumu 

Evli 

Bekar 

Tablo 1 Devamı 

 

5 

282 

 

 

1.7 

98.3 

 

 

En Uzun Süre Yaşadığı Yer 

İl merkezi 

İlçe 

Köy ve kasaba 

 

165 

81 

41 

 

57.5 

28.2 

14.3 

Kadere İnanma Durumu 

İnanırım 

İnanmam 

 

276 

11 

 

 

96.2 
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3.8 

 

Geleneksel Uygulamalara Karşı Tutumu 

Uygulamanın yararı yok, uygulamasın 

Uygulandığında görmezden gelirim 

Sakıncası yoksa uygulanmasını desteklerim 

 

 

32 

28 

227 

 

 

11.1 

9.8 

79.1 

 

Nazara İnanma Durumu 

İnanırım 

İnanmam 

 

270 

17 

 

94.1 

5.9 

Bölümü Seçme Nedeni 

İş bulma imkânı fazla 

Maddi getirisi fazla 

Puanı bu bölüme yettiği için 

Ailenin isteği üzerine 

Manevi doyum için 

 

127 

8 

47 

30 

75 

 

44.3 

2.8 

16.4 

10.5 

26.1 

TOPLAM 287 100 

*Düz lise ve İmam Hatip Lisesini kapsamaktadır. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Okuduğu Sınıfa Göre Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği Toplam 

Puan Ortalamaları 

Öğrencilerin Okuduğu Sınıf Ölçek Puan Ortalaması 

Ort          Ss 

İkinci sınıf 57.37 ± 7.50 

Üçüncü sınıf 59.34 ± 7.39 

Dördüncü sınıf 59.67 ± 8.07 

 

Maneviyat ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında ikinci sınıfta 57.37 ± 7.50, üçüncü sınıfta 59.34 ± 7.39, 

dördüncü sınıfta ise 59.67 ± 8.07 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan Ölçek toplam puan 

ortalamaları sınıflar arası karşılaştırıldığında ise; sadece dördüncü sınıfların puan ortalamaları ikinci sınıfların puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p= 0.03).  

TARTIŞMA 

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin çoğunun nazara ve kadere inandığı belirlenmiştir. Çelik 

ve ark. (2014) çalışmalarında hastanede çalışan hemşirelerin %88.1’inin nazara inandığını belirtmiştir (Çelik ve 

ark., 2014). Maneviyat ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında ikinci sınıfta 57.37 ± 7.50, üçüncü sınıfta 

59.34 ± 7.39, dördüncü sınıfta ise 59.67  ± 8.07 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
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69.0’dur. Toplam puan ortalaması arttıkça maneviyat ve manevi bakım kavramlarının algılanma düzeyi de olumlu 

yönde artış göstermektedir. Öğrencilerin puan ortalamalarına bakıldığında manevi bakımı olumlu olarak 

algıladıkları söylenebilir. Çelik ve ark. (2016) çalışmalarında hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım 

Değerlendirme Ölçek toplam puan ortalamasının 53.40±5.33 olduğunu belirlemiştir (Çelik ve ark., 2016). Yılmaz 

ve Okyay (2009) hemşirelerle yaptıkları çalışmada Maneviyat ve Manevi Bakım Değerlendirme Ölçek puan 

ortalamasını 54.57±5.09 bulmuşlardır (Yılmaz ve Okyay, 2009).  Kostak ve ark.  ise ebe ve hemşirelerin MMBDÖ 

puan  ortalamasını 60.97±7.92 bulmuştur. Ayrıca ebe ve hemşirelerin meslekte çalışma yılının manevi bakıma 

algılama düzeylerini etkilemediğini, ancak konu ile ilgili eğitim alan ebe ve hemşirelerin hastalarına daha çok 

manevi bakım verdiğini belirtmiştir (Kostak ve ark., 2010). Yabancı literatürde ise hemşire ve ebelerin manevi 

bakıma yönelik algılarını belirlemek amacıyla daha çok Müslüman ülkelerde yapılan çalışmalar mevcuttur ve  bu 

çalışmalarda manevi bakım sunmanın önündeki en büyük engellerin hemşire ve ebelerin  yoğun çalışma 

programları, manevi bakım konusunda yetersiz eğitim almaları ve hastaların manevi ihtiyaçlarını karşılamak için 

kendilerini yetersiz hissetmeleri olduğu belirlenmiştir (Herlianita et al., 2018; Zakaria Kiaei et al., 2015; Cruz et 

al., 2017). Ross ve ark. (2014) 4 Avrupa ülkesindeki 6 üniversiteden lisans eğitimi gören toplam 618 hemşirelik/ 

ebelik öğrencisi ile yaptığı çalışmada öğrencilerin maneviyat / ruhsal bakım konusunda geniş bir bakış açısına 

sahip olduğunu ve kendilerini , özellikle hümanist açıdan, ruhsal bakım sunumunda yetkin olarak algıladıklarını 

belirlemiştir (Ross et al., 2018). 

SONUÇ 

Çalışma sonucunda ebelik ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakımı olumlu 

olarak algıladığı belirlenmiştir. Ancak dördüncü sınıf öğrencilerinin manevi bakımı algılama düzeylerinin ikinci 

sınıflara oranla anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda ebelik öğrencilerinin eğitim aldığı 

süre arttıkça manevi bakımı algılama düzeylerinin olumlu yönde artış gösterdiği, verilen eğitimin öğrencilerin 

manevi bakıma yönelik algıları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Daha etkili ve bütüncül bir ebelik 

bakımı verebilmek için maneviyat ve manevi bakıma yönelik eğitimin eğitim programlarına entegre edilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ebe yetiştiren okullarda ders programlarında manevi bakım konusuna yer 

verilmesinin; gebelere, ailelerine ve bebeklere bütüncül bir bakış açısıyla ebelik bakımı verilmesine katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca mezuniyet öncesi dönemde ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

maneviyat ve manevi bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi aynı zamanda konu ile ilgili farkındalıklarının 

artırılması amacıyla daha farklı üniversitelerde ve daha geniş kapsamlı bilimsel çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 
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S-12)  GEBE OKULU EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ 

Yasemin ŞANLI1, Gülşen ÇETİN AYDIN1 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Özet 

Giriş: Gebe okulu eğitimlerinin başlangıcı ülkemizde 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Günümüzde ise bu 

eğitimlerin kapsamı genişlemekle birlikte doğuma hazırlık sınıfı veya gebe okulları şeklinde yürütülmektedir. 

Amaç: Çalışmada bir kamu hastanesinin gebe okulunda eğitim alan gebelerin eğitim memnuniyetlerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın örneklemini bir kamu hastanesinin gebe 

okulunda 01-31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğuma hazırlık eğitimine katılmış olan 156 gebe oluşturmaktadır. 

Veriler Sağlık Bakanlığı’nın gebe okullarında verilen eğitim sonrası eğitim etkinliği değerlendirme formunda yer 

alan sosyo-demografik özellikler, obstetrik özellikler, gebe bilgilendirme sınıfına yönelik sorular ve eğitim sonrası 

gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi hakkındaki görüşlerine yönelik soruları içermektedir. Bulgular: Çalışmada gebe 

sınıflarında yapılan eğitimlerin gebelere katkısı ölçülmüştür. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 

26.63±5.03, gebelik sayısının 1.87±1.07 ve gebelik haftasının 33.54±5.44 olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eğitim 

düzeyine bakıldığında %17.9’u ilkokul, %20.5’i lisans ve lisansüstü mezunudur. Gebelerin %65.4’ünün doğum 

ile ilgili endişesinin olduğu ve bu endişe sebebinin %22.4’ünün doğum korkusuna dayandığı, %21.2’sinin 

endişesinin de bebeğin sağlığı olduğu ifade edilmiştir. Gebelerin aldıkları eğitimin %98.7 oranında gebelik 

sürecine katkısının olduğu ve %89.7 oranında doğum için korku ve endişelerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada, tüm gebelerin eğitimden memnun kaldıkları saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Çalışmada eğitime 

katılan gebelerin, doğum ve doğum sonrasına ilişkin korku ve endişelerinin azaldığı, doğumda kendilerine 

güvenlerinin arttığı ve bu eğitimin doğum tercihlerine de olumlu yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 

bulgular sonucunda gebe kadınların doğum öncesi ve sonrası memnuniyetlerini arttırmak için; gebelik 

dönemlerinde doğuma hazırlık sınıflarına katılımlarının arttırılması ve sağlık personellerinin gebeleri gebe sınıfı 

eğitimlerine yönlendirmeleri ve gebe bilinçlendirme eğitim faaliyetlerinin formal bir şekilde yürütülmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğuma hazırlık eğitimi, gebe okulu, memnuniyet. 

 

EVALUATION OF THE PREGNANCY SCHOOL TRAINING ACTIVITY: 

A PUBLIC HOSPITAL CASE 

Abstract 

Introduction:The pregnancy school education started in 1960s in our country. Today, although the scope of these 

training is extended, it is carried out in the form of preparatory classor pregnancy schools. Purpose: The aim of 

this study is to measure the educational satisfaction of pregnant in a public hospital. Method:There search is the 

descriptive type and the sample of the study consisted of 156 pregnant who attended to the education between 01-

31 December 2018 in the pregnancy school of a public hospital. The data includes questions about the socio-
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demographic characteristics, obstetric characteristics, questions related to the pregnancy class, and postpartum 

information about pregnant information class education included in the evaluation form of the post-training 

educational activity given by the Ministry of  Health. Results: In this study, the contribution of the training in the 

pregnancy class to the pregnant was measured. The mean age of the women who participated in the study was 

26.63 ± 5.03, the number of pregnancies was 1.87 ± 1.07 and the gestational week was 33.54 ± 5.44. Education 

level of pregnants is as follows: 17.9% primary school, 20.5% bachelors and higher levels. 65.4% of the mare 

concerned about birth and 22.4% of them based on fear of birth, 21.2% concerned about baby’s health. It was 

concluded that the education received by pregnant contributed to the pregnancy process 98.7% and reduced their 

fear and anxiety for delivery 89.7%. All pregnants were found to be satisfied with the training. Conclusions and 

Recommendations: In this study, it was concluded that the fear and anxiety of the pregnants who participated in 

the education decreased, and their confidence increased at the birth and this education has also positive effect on 

the birth preferences. As a result of the findings obtained to increase the satisfaction of pregnants before and after 

birth; It is recommended to increase the attendance of the pregnants in pregnancy preparation classes and to guide 

the health personel to pregnancy class educationand to carry out educational activities of pregnant awareness in a 

formal manner. 

Keywords: Birth preparation training, pregnancy school, satisfaction. 

 

GİRİŞ 

Kadın yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan gebelik sürecinde gerek fizyolojik gerek psikolojik gerekse 

sosyal değişimler açısından uyum gösterilmesi gerekmektedir (Karataş ve Mete, 2012). Dolayısıyla bu dönemde 

hem gebe kadının hem de aile fertlerinin bu süreçte sorun yaşamamaları ve sağlıklı bir doğum 

gerçekleştirilebilmesi için tüm hizmetlerden faydalanma hakkı olup, bu hakları ulusal ve uluslararası sözleşmeler 

ile de desteklenmektedir (Altıparmak ve Coşkun, 2016). 

Gebelik ve onu takip eden doğum süreci doğal bir olay olmasına rağmen, kadın ve eşi için stres yaratmaktadır. 

Çiftlerin yaşamış olduğu bu stresin kaynağı gebelik sürecinde yaşadıkları endişe, korku, heyecan, kaygı, bilgi 

eksikliği gibi birçok faktörü içermektedir. Bununla birlikte her ne kadar doğal bir döngü olarak sunulsa da kontrol 

mekanizmasının yüzde yüz çalıştığı söylenemez. Stresin engellenmesi ve yaşanan diğer olumsuzlukların 

aşılmasında eğitim çok büyük bir öneme sahiptir. Gebelik öncesi, gebelik dönemi ve gebelik sonrasında çiftlerin 

süreç hakkında bilgi sahibi olmaları stresi de azaltmaktadır. Dolayısıyla sürecin en etkili bir şekilde yürütülmesini 

sağlamada gebe sınıfı eğitimleri oldukça önemlidir (Coşar ve Demirci, 2012; Esencan ve ark., 2018). 

Eğitim programları, sağlıklı bir gebelik döneminin geçirilebilmesi ve doğumun gerçekleştirilebilmesi için tüm 

dünyada kabul gören uygulamalar mevcut olup eğitimlerin başlangıcı 1930’lu yıllara dayanmaktadır. 1960’lı 

yıllardan itibaren de eğitim sınıflarının ve gebelik okullarının sayısı giderek artmıştır. Doğum öncesi eğitim 

sınıfları, gebelerin doğum korkularının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Dinç ve ark., 2014). 

Geçmişe bakıldığında doğuma hazırlık eğitimleri geleneksel yöntemlerle yapılmaktaydı. Geleneksel yöntemler 

arasında en etkili öğrenme modeli sosyal öğrenme modelidir. Daha önce yaşanmış olaylar üzerinden yaşadıkları 

tecrübelerini birbirleriyle paylaşmaları öğrenme sürecini kolaylaştırmaktaydı. Günümüzde ise, bu süreçte başrolü 

gebe kadınlar üstlenmek istemektedir. Gebelik sürecini takip etmede kullandıkları kitap, dergi, internet kaynakları 
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ve takip ettikleri sosyal medya araçları etkili olmaktadır. Bu süreçte yaşanan değişimler gebe kadınların ön planda 

olmayı beklemelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Elde ettikleri deneyimlerini ilaç dışında nonfarmakolojik yöntemler 

ile gidermeye çalışmakta ve aynı zamanda eşlerinin desteğini beklemektedirler (Coşar ve Demirci, 2012). 

Doğum süreci ve doğum sonrası dönemde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamada, gebe okulları ya da 

doğuma hazırlık sınıfları, aile merkezli bakım içerisinde kadın ve ailesinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel 

olarak sürece adaptasyonlarını kolaylaştıran önemli bir etkendir. Doğuma hazırlık eğitim sınıflarındaki konular 

arasında;  kadının gebeliğe uyumu, vücudunda meydana gelen değişiklikler, yakınmalar ve bunlara uyum sağlama 

yöntemleri, öz bakım gereksinimi, gebelikte tehlike belirtileri, kontrole gitme sıklığı ve yapılacak tetkikler, 

doğuma hazırlık ve ağrı yönetimi, doğum sonrası bebek bakımı ve lohusalıkta öz bakım, emzirme ve postpartum 

aile planlaması gibi konular yer almaktadır (Taşkın, 2016; Kartal ve Karaman, 2018). 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014/28 Sayılı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi ile gebe 

bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinde etkin hizmet verilmesi ve tüm ülke çapında aynı standardın sağlanması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca bu genelge 2018/23 Sayılı genelge ile revize edilerek gebelik ve doğum sürecinde anne-

bebek sağlığı açısından daha kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti vermek, anne adaylarını doğum ve doğum sonrasına 

bilinçli bir şekilde hazırlamak amacıyla "Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık ve 

Danışmanlık Merkezleri" kavramları getirilerek bu merkezlerin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Bu genelge 

içeriğinde, kamu hastaneleri ve özel hastaneler bünyesinde hizmet verecek olan Gebe Okulunda, kadın hastalıkları 

ve doğum uzmanı ve sorumlu ebe eşliğinde gebe ve ailesine doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası döneme 

ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesinde günün ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunumu 

yapılabilmesi adına yeni standartlar belirlenmiştir (T.C Halk Sağlığı Kurumu, 2019). 

Gebe okulu eğitimlerinin gebelere kazandırdıkları davranışların ve kadınların eğitim hakkındaki yaklaşımlarının 

ve önerilerinin belirlenmesi, doğuma ait korku ve endişelerinin azalması ve eğitimden memnuniyetlerinin ortaya 

konması gebe eğitimlerinin içeriğinin geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.    

AMAÇ  

Çalışmayla 2. basamak bir kamu hastanesinin gebe okulunda eğitim almış olan gebelerin eğitim hakkındaki 

deneyimlerinin ve memnuniyetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın örneklemini 2. basamak bir kamu hastanesinin gebe okulunda 01-

31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğuma hazırlık eğitimine katılmış olan 156 gebe oluşturmuştur. Veriler Sağlık 

Bakanlığı’nın gebe okullarında verilen eğitim sonrası eğitim etkinliği değerlendirme formunda yer alan sosyo-

demografik özellikler (9 soru), obstetrik özellikler (25 soru), gebe bilgilendirme sınıfına yönelik sorular (4 soru), 

eğitim sonrası gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi hakkındaki görüşlerine yönelik sorular (4 soru) ve gebe 

bilgilendirme sınıfı eğitim etkinliği sorularını (21 soru) içermektedir. Araştırma yapılmadan önce ilgili kamu 

hastanesinden yazılı resmi izin ve araştırmaya katılan gebelerden yazılı ve sözel izin alınmıştır. Araştırmaya katılan 

gebelere, bireysel bilgilerinin başkaları ile paylaşılmayacağı ve istedikleri zaman araştırmadan ayrılabilecekleri 

konusunda bilgi verilmiştir. Çalışmanın sınırlılığı yalnızca bir kamu hastanesinin belirtilen tarihleri arasındaki 

gebe okuluna başvuran gebelerle gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle bulgular ülkedeki tüm gebeler için 
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genellenemez. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler 

olarak sayı, yüzde ve ortalama analizleri yapılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmada gebe sınıflarında yapılan eğitimlerin gebelere katkısı ve aldıkları eğitimden memnuniyetleri 

ölçülmüştür.  

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 26.63±5.03, eğitim düzeyine bakıldığında %17.9 u ilkokul, %20.5’i 

lisans ve lisansüstü mezunu olduğu ve büyük çoğunluğunun çalışmadığı (%75.6) ve gelir durumlarının giderle eşit 

durumda olduğu (%69.2) belirlenmiştir (Tablo 1).  

Obstetrik özelliklerinde; gebelik sayısının 1,87±1,07 ve gebelik haftasının 33,54±5,44 olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların %48.1’inin ilk gebelikleri iken, %78.8’inin doğum şekli olarak vajinal doğumu 

planladıkları ve %60.3’ünün de doğumlarını ebenin yaptırmasını istedikleri saptanmıştır. Gebelerin %65.4’ünün 

doğum ile ilgili endişesinin olduğu ve bu endişe sebebinin %22.4’ünün doğum korkusuna dayandığı, %21.2’sinin 

endişesinin de bebeğin sağlığı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca gebeler tarafından, %71’inin doğumhane ortamını 

korkutucu buldukları, %91’inin doğum anında yanında destek bir yakınının bulunmasını istedikleri ve %79.5’inin 

de doğum ağrısından korktukları ifade edilmiştir (Tablo 1). 

Gebelerin aldıkları eğitimin %98.7 oranında gebelik sürecine katkısının olduğu ve %89.7 oranında doğum için 

korku ve endişelerini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gebelerin %94.2’sinin doğumda kendilerine 

güvenlerinin arttığı ve aldıkları eğitimin %80 oranında doğum tercihini belirlemede etkili olduğu bildirilmiştir 

(Tablo 1). Çalışmada, tüm gebelerin eğitimden memnun kaldıkları, başkalarına tavsiye edecekleri ve bir sonraki 

gebeliklerinde de eğitime katılmayı düşündükleri saptanmıştır. 
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Tablo 1: Gebelerin Sosyo-Demografik, Obstetrik Özellikleri ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimi Hakkındaki 

Görüşleri (N =156) 

  X+SS 

Yaş 26.63±5.03 

Gebelik sayısı 1,87±1,07 

Gebelik haftası 33,54±5,44 

Yaşayan çocuk sayısı 1,71±1,08 

Abortus sayısı 1 

  N  % 

Öğrenim durumu İlkokul 29 18.5 

Ortaokul 58 37.2 

Lise 37 23.7 

Üniversite ve üstü 32 20.5 

Ailenin gelir durumu Gelir giderden az 37 23.7 

Gelir giderle eşit 108 69.2 

Gelir giderden fazla 11 7.1 

Gebelik ve doğumla 

ilgili endişe durumu 

Evet 102 65.4 

Hayır 54 34.6 

Normal vajinal doğum 

düşünme durumu 

Evet 123 78.8 

Hayır 33 21.2 

Doğumu yaptırmasını 

istediği kişi 

Ebe 94 60.3 

Hekim 62 39.7 

 

Doğumhane ortamı 

hakkındaki düşünceler 

 

Gürültülü 38 24.4 

Kalabalık 26 16.7 

Korkutucu 71 45.5 

Diğer 21 13.5 

Doğumhanede yanında 

birini isteme 

Evet 142 91 

Hayır 14 9 

Alınan eğitimin gebelik 

sürecine katkı durumu 

Evet 154 98.7 

Hayır 2 1.3 

Alınan eğitimin doğum 

için korku ve endişeleri 

azaltma durumu 

Evet 140 89.7 

Hayır 16 10.3 

Alınan eğitimin 

doğumda kendine 

güveni artırma durumu 

Evet 147 94.2 

Hayır 9 5.8 

 

TARTIŞMA 

Yapılan birçok çalışmada gebe eğitim sınıflarına katılan kadınların 25-30 yaş arasında olduğunu bulunmuştur 

(Coşar ve Demirci, 2012; Gönenç ve Çakırer-Çalbayram, 2017; Kartal ve Karaman 2018; Esencan ve ark., 2018).  

Araştırmamızda da yaş ortalamasına baktığımızda bu çalışmalarla benzerlik göstermektedir (26.63±5.03). 

Çalışmada kadınların çoğunluğunun gebelik sayısının 2 ve altında olduğu görülmektedir. TNSA 2013’te 

ülkemizdeki ideal çocuk sayısı 2.9 olarak belirtilmektedir (TNSA 2014). Çalışmadaki gebelik sayısının TNSA 

verilerinden daha düşük olduğu söylenebilir. 

Çalışma sonucumuza göre; gebelerin büyük bir çoğunluğu tarafından alınan eğitimin gebelik sürecine katkısının 

olduğu, doğum için korku ve endişelerini azalttığı, doğumda kendilerine güvenlerinin arttığı, doğum tercihini 

belirlemede etkili olduğu ve normal vajinal doğum düşündükleri görülmüştür. Lee ve Holdroy (2009) tarafından 
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eğitim sınıflarının etkisini değerlendirmek için yapılan çalışmada, gebelerin ihtiyaç duydukları bilimsel bilgiyi bu 

sınıfların karşıladıkları belirlenmiştir. Serçekuş (2010)’un da doğuma hazırlık sınıfı ve bireysel eğitimin gebelik 

ve doğum sonrası döneme uyuma etkisini incelediği çalışmasında, eğitimin gebelik ve doğum sürecine, emzirme, 

annelik ve bebek bakımına olumlu yönde etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca aynı çalışmada eğitimin, doğum 

korkusuyla başetmede birçok kadın için etkili olduğu belirlenmiştir. Coşar ve Demirci (2012) tarafından yapılan 

bir başka çalışmada; Lamaze yöntemine dayalı doğuma hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma adaptasyon 

sürecine etkisi değerlendirmiş ve gebelerin doğuma uyum sağlamada daha iyi, pozitif doğum algısının daha yüksek 

olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma bulgularımız literatürle paralellik göstermektedir. Doğuma hazırlık 

eğitimleri vajinal doğum tercihini artırmaktadır ve bu bulgu yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir (Spong 

ve ark., 2012; Serçekuş ve Başkale, 2016; Mete ve ark., 2017; Gönenç ve Çakırer-Çalbayram, 2017). Çalışma 

sonucumuza göre doğuma hazırlık eğitiminin, bireylerin doğumla ilgili tercihlerini etkilemiş olması açısından 

olumlu bir bulgudur. 

Çalışmada, tüm gebelerin eğitimden memnun kaldıkları, başkalarına tavsiye edecekleri ve bir sonraki 

gebeliklerinde de eğitime katılmayı düşündükleri görülmektedir. Çalışma sonuçlarımız benzer çalışmalarla 

paralellik göstermektedir (Altıparmak ve Coşkun 2016; Doğan Merih, Karabulut ve Gülşen, 2017; Turgut ve ark. 

2017; Çakırer-Çalbayram, 2017). Doğum öncesi eğitimler; gebelerin doğru sağlık alışkanlıkları kazanılması, 

stresle etkili başa çıkma yöntemleri geliştirilmesi, korku ve endişelerin azaltılması, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Gebe bilgi sahibi oldukça kendisini güçlü hissederek, öz güven ve 

memnuniyeti artmaktadır. Gebeliği ve doğumu ile ilgili doğru kararlar alabilmektedir. Ayrıca doğum öncesi eğitim 

aracılığı ile kadının doğumunu etkili bir şekilde yönetebilmesi, eyleme karşı olumlu duygular hissetmesi, bebeğini 

başarılı bir şekilde emzirmesi, doğum sonrası dönemde iyileşmenin arttırılması, aile planlaması hakkında 

bilgilenmesi de sağlanmış olmaktadır (Serçekuş ve Mete, 2010; Karaçam ve Akyüz, 2011; Serçekuş ve Yenal, 

2015). Bu nedenle çalışma sonuçlarımızda memnuniyetin yüksek çıkması önemli bir durumdur. 

SONUÇ 

Çalışmada eğitime katılan gebelerin doğum ve doğum sonrasına ilişkin korku ve endişelerinin azaldığı, doğumda 

kendilerine güvenlerinin arttığı, eğitimin gebelik sürecine katkısının olduğu ve doğum tercihlerine de olumlu 

yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda gebe kadınların doğum öncesi ve sonrası 

memnuniyetlerini arttırmak için; gebelik dönemlerinde doğuma hazırlık sınıflarına katılımlarının arttırılması ve 

sağlık personellerinin gebeleri gebe sınıfı eğitimlerine yönlendirmeleri ve gebe bilinçlendirme eğitim 

faaliyetlerinin formal bir şekilde yürütülmesi önerilmektedir. Ayrıca ebe ve hemşirelerin bu alanda kendilerini 

eğitebilmeleri için doğuma hazırlık eğitici eğitimi kurslarının sayısının arttırılması, eğitim standartlarının 

oluşturulması ve öğrenci ebe ve hemşirelerin farkındalıklarının da arttırılması için ders müfredatında doğuma 

hazırlık eğitimlerinin de olması önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından gebe okullarında uygulanan eğitim 

sonrası eğitim etkinliği değerlendirme anketlerinin analizlerinin yapılması da tüm ülkedeki durumu ortaya koymak 

açısından önemli bir veri sağlayacaktır. 
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S-13) GEBELERİN DOĞAL DOĞUMA İLİŞKİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

Özet 

Giriş: Doğum eylemi doğal bir süreçtir ve yapılan müdahaleler doğumun doğallığını bozmaktadır. 

Amaç: Bu çalışma gebelerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Materyal-Metod: Araştırma, Lokman Hekim Ankara Hastanesi‟nde gebelerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve 

düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 01 Ocak 2019 tarihlerinde, 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 

programında yorumlanmıştır. 

Bulgular: Gebelerin %94’ü doğal doğumu duymuştur. %88’i doğal doğum ile ilgili bilgi almak istediklerini ifade 

etti. %100’ü doğal doğumun yararlı olduğunu ifade etti. %98’i doğum öncesi hazırlık yapmaya gerek olduğunu 

ifade etti. %98 i doğal doğuma hazırlanmak için doğum öncesi yapılması gerekenlerin olduğunu ifade etti. 

Gebelerin % 56’sı doğumda gebenin riski yoksa yiyecek ve içecek serbest olmasını belirtmiştir. Gebelerin % 70’i 

doğumda sırt üstü pozisyonlar yerine diğer pozisyonların desteklenmesini belirtmiştir. Gebelerin %62’si doğumda 

ayakta durma, yürüme, çömelme gibi dikey pozisyonlar tercih edilmesini belirtmiştir. Gebelerin %88 ‘i doğal 

doğumda suni sancı verilmemesini belirtmiştir. Gebelerin %64’ü doğal doğumda epidural anestezi verilmemesini 

belirtmiştir. Gebelerin %60’ı doğum olur olmaz kordonun kesilmesini belirtmiştir. Gebelerin %64’ü 

epizyotominin doğum kanalını genişlettiğini ve yırtıkları önlediğini belirtmiştir. Gebelerin % 38’i epizyotominin 

rutin olarak yapılmasını belirtmiştir.  

Tartışma: Bu çalışmada örneklemi oluşturan gebelerden %94’ü doğal doğumu duymuştur. Özellikle son trimester 

gebelerde bu oranların daha yüksek olması beklenmektedir. Gebelerin % 88’i doğal doğumla ilgili bilgi alma 

isteklerinin ve  %98 ‘i doğal doğum için doğum öncesi hazırlık yapma gerekliliğinin olduğunu belirtmiştir. 

Gebelerin %100’ü doğumun kendiliğinden başlamasını ve doğal doğumda doktorun görev almasını ifade etmiştir. 

%86’sı doğal doğumda ebenin de görev alması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum gebelerin doğum eyleminde 

yanlarında daha çok doktor görmek istediklerini göstermektedir. Günümüzde de doğumhanelerde yiyecek ve sıvı 

alımı kısıtlaması yapılmakta, bu gereksinimleri intravenöz sıvılarla karşılanmaktadır. Günümüzde hastanelerde 

gebeler doğum yaparken litotomi pozisyonunda tutulmakta ve kendilerine istedikleri pozisyonu seçme şansı 

verilmemektedir. Kadınlar hastanelerde genellikle gebeleri yatakta ve sırt üstü pozisyonlarda gördükleri ve doğum 

yapan kadınlardan bu şekilde duydukları için diğer sorulara göre daha düşük oranlar görülmektedir. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda hastanelerde, birinci basamak kuruluşlarda daha çok gebe bilgilendirilmesi 

yapılmasını, doğal doğumun gebe ve bebek için faydalarından bahsedilmesini, anne adaylarını doğal doğum için 

cesaretlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Abstract  

Introduction: Birth is a natural process and interventions interfere with the naturalness of birth. 

Objective: The aim of this study was to investigate the knowledge and thoughts of pregnant women about natural 

birth. 

Material and Method: The study was carried out as a descriptive study to determine the knowledge and thoughts 

of pregnant women in Lokman Hekim Ankara Hospital. The data were collected by the researchers on January 01, 

2019 by the questionnaire developed in accordance with the literature. The data were interpreted in SPSS 21.0 

program. 

Results: 94% of the pregnant women heard the natural birth. 88% stated that they want to get information about 

natural birth. 100% expressed that natural birth is beneficial. 98% expressed the need for prenatal preparation. 

98% of the natural birth to prepare for prenatal needs to be said. 56% of pregnant women stated that they should 

be free of food and drink if there is no risk of pregnancy. 70% of pregnant women stated that other positions should 

be supported rather than back positions at birth. 62% of pregnant women stated that vertical positions such as 

standing, walking and squatting should be preferred at birth. 88% of pregnant women stated that they should not 

be given artificial pains in natural birth. 64% of pregnant women stated that they should not be given epidural 

anesthesia in natural birth. 60% of the pregnant women stated that the cord would be discontinued as soon as the 

baby was born. 64% of the pregnant women stated that episiotomy increased the birth canal and prevent tears. 

38% of pregnant women stated that episiotomy should be done routinely. 

Discussion: In this study, 94% of the pregnant women who made up the sample heard the natural birth. These 

rates are expected to be higher especially in the last trimester pregnancies. 88% of the pregnant women stated that 

they wanted to get information about natural birth and 98% had the necessity of prenatal preparation for natural 

birth. 100% of the pregnant women stated that the birth should start spontaneously and that the doctor would take 

part in the natural birth. 86% stated that midwife should take part in natural birth. This shows that pregnant women 
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want to see more doctors with them in labor. Nowadays, food and liquid intake is restricted in delivery centers and 

these requirements are met with intravenous fluids. Today, pregnant women are kept in lithotomy position while 

giving birth and they are not given the chance to choose their desired position. Women in hospitals often seen in 

the bed and supine women in pregnancies and women who give birth in this way because they hear lower rates 

than other questions are seen. 

Conclusion: As a result of this study, it is revealed that more pregnant women should be informed in hospitals, 

primary care institutions, the benefits of natural birth for pregnant and infant, and the necessity of encouraging 

expectant mothers for natural birth. 

 

1.Giriş  

Gebelik kadının yaşamındaki eşsiz zamanlardan biridir. Doğal doğum çoğu kadın için özel bir yolculuğa 

başlamaktır. Kadın için doğal doğum, kendiliğinden başlayan, doğal ilerleyen, kendi kontrolü altında yapılan 

doğumdur. Doğum eylemi doğal bir süreçtir ve yapılan müdahaleler doğumun doğallığını bozmaktadır. Doğum; 

doğal, normal ve sağlıklı bir insani deneyimdir.  Doğum eyleminde rutin tıbbi uygulamalardan hangilerinin uygun 

olduğu konusu ise hala tartışılmaktadır (1-2). 

Son yıllarda doğum eyleminde kanıta dayalı uygulamaların desteklenmesi gerektiği savunulmaktadır. Ancak 

hastanelerde yapılan uygulamalar sıklıkla bilimsel kanıtlara dayalı olmamaktadır. 

Günümüzde doğum sırasında yapılan kanıt temelli olmayan bir takım müdaheleler vardır. Bunlar; lawman 

yapılması, sonda takılması, perinenin traş edilmesi, besin ve hareket kısıtlaması, epizyotomi uygulaması, doğumu 

hızlandırmak için yapılan bir takım girişimler (indüksiyon uygulaması, amniyotomi vb.), sürekli elektronik fetal 

monitorizasyon uygulaması, sık vajinal muayenedir (3-4-5). 

Tüm bu uygulamalar doğumda müdaheleyi artırmakta ve doğumun doğal akışını bozmaktadır (1).  

1.1 Doğumun Birinci Evresinde Kanıt Temelli Uygulamalar 

1.1.1 Doğumhaneye Kabul  

Doğumhaneye kabul konusunda belirleyici ölçütler olmamakla birlikte, çalışmalar doğumhaneye kabul için 

servikal dilatasyonun en az 3-4 cm olması, düzenli olarak uterus kontraksiyonlarının başlaması ve gebelerin bu 

konuda bilgilendirmesi gerekliliğini savunmaktadır (6-7). 

Yapılan bir çalışmaya göre latent fazda doğumhaneye kabul edilen gebeler ile aktif fazda doğumhaneye kabul 

edilenlere göre daha fazla sezaryen doğum, daha fazla oksitosin kullanımı ve hekim müdahalesi olduğu 

belirtilmiştir (8).  

1.1.2 Ultrason  

Ultrason, gebelik döneminin rutin taramaların uygulanması için kullanılmaktadır (1-9). 

Yapılan bir çalışmada rutin ultrason görüntülemesi yapılan kadınlarla yapılmayan kadınlar karşılaştırıldığında, 

antenatal, obstetrik ve neonatal müdahaleler açısından iki grup arasında bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Başka 

bir çalışmada ise gebeliğin son dönemlerindeki rutin ultrason görüntülemesi ile doğum sırasında indüksiyon 

kullanımının azalması; birbiriyle ilişkili bulunmuştur (10).  

1.1.3 Vajinal Muayene  

Vajinal muayene doğum sürecinde doğumun ilerleyişini değerlendirmek amacıyla sağlık ekibinin başvurduğu bir 

yöntemdir. Ancak vajinal muayenenin fayda ya da zararlarına yönelik kanıta dayalı sonuçlar bulunmamaktadır 

(7).  

Yapılan bir çalışmada; vajinal muayenenin iki saatte bir uygulanmasıyla dört saatte bir uygulanması arasında ağrı, 

sezaryen doğum, spontan doğum, vajinal doğum, operatif vajinal doğum ve epidural analjezi kullanılması arasında 

belirgin bir fark bulunmamıştır (11) .  

Vajinal muayene artışında, ebeler tarafından en sık gösterilen neden doğumun başlangıcını ve ilerleyişini 

değerlendirmek olarak belirtilmiştir (12). 

1.1.4 Fetal Monitorizasyon 
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Fetal monitorizasyon fetüsün gebelik veya doğum eylemi sırasında kalp hızını ölçerek sıkıntı altında olup 

olmadığını tahmin etme işlemidir. Yapılan bir çalışmada sürekli EFM ile aralıklı oskültasyon uygulamasının 

karşılaştırılması yapılmış ve sürekli EFM uygulamasının sezaryen artışı ile anlamlı olduğu ve müdahaleli doğum 

riski olasılığını arttırdığını belirtmiştir (13). 

Sürekli EFM’ye bağlı annede hareket kısıtlılığı ve sürekli kontrol edilme hissi doğumun doğal akışını kısıtlayan 

bir uygulamadır (1). Doğal akışı kısıtlanan doğum ise müdahaleyle sonlanmaktadır. 

1.1.5 Sentetik Oksitosin Kullanımı  

Doğumda en yaygın kullanılan indüksiyon şekli sentetik oksitosin kullanımıdır (1, 14, 15). Doğumu başlatmak ya 

da hızlandırmak için kullanılan oksitosin rutin uygulandığında kadının risk-yarar dengesini bozmaktadır (1,16). 

Sağlık Bakanlığı’ nın ‘Anne Dostu Hastane Programı’ nda ise rutin indüksiyon kullanılmasının sınırlandırılması 

gerektiği bildirilmiştir (17). 

Yüksek doz ve düşük doz oksitosin uygulamalarının etkisini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada yüksek 

doz (4 mU/dk’dan fazla) ve düşük doz (4mU/dk’ dan az) oksitosin uygulamasının operatif vajinal doğum, epidural 

analjezi, postpartum kanama, koryoamniotit ve kadınların görüşleri açısından aralarında anlamlı fark 

bulunmamıştır (18).  

1.2 Doğumun İkinci ve Üçüncü Evresinde Kanıt Temelli Uygulamalar 

Doğumun ikinci ve üçüncü evresinde de kanıta dayalı uygulamalar hala tartışma konusudur.  

1.2.1 Ikınma  

Özellikle ikinci evre de sağlık ekibi gebe kadına nasıl ıkınacağı konusunda bilgi vermelidir. Yapılan bir çalışmada 

epidural anestezi uygulanan term de, verteks pozisyonda tek fetüse sahip olan gebelerde geç ıkınmaya başlamanın 

ikinci evrede uzama ve spontan vajinal doğum insidansın da anlamlı yükselmeyle ilişkili olduğu bulunmuştur (19).  

Literatür incelendiğinde valsalva metodu ile ıkınma anne ve bebeğe ait sonuçları iyileştirmemektedir. Çünkü 

uzamış nefes tutma ve ıkınma göğüste kapalı basınç sistemi oluşturmaktadır. Kadın nefesini tutup ıkındığında fetal 

başa baskı artacaktır ve bu durum fetal kalp hızında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Spontan ıkınma yapan 

kadınların daha çok nefes aldıkları ve daha az ıkındıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca bu kadınlar pozisyonlarını daha 

çok değiştirmişlerdir. Sağlık çalışanları spontan ıkınma yapan kadının çabasını desteklemelidir. Nefesini tutarak 

ıkınmak yerine gevşemenin önemini vurgulamalıdır  (20- 21- 22). 

1.2.2 Dik Pozisyonlar 

Günümüzde birçok kadın hastanelerde sırt üstü veya yarı yatar pozisyonda doğum yapmaktadır. Bu durum 

doğumda aktif rol oynayacak olan kadını pasif hale getirmektedir. Dik pozisyonlar ile serviks daha hızlı 

açılmaktadır. Dik pozisyonlarda plasental dolaşım daha iyi olacağından fetüse oksijen daha iyi iletilmektedir. Yer 

çekimi fetüsün aşağıya inmesine yardım eder ve pelvise bebeğin tam oturması sağlar. Dik pozisyon ile sinirlere 

baskı olmayacağından ağrı daha az hissedilir ve doğumun ilk aşaması kısaltır. Doğum eyleminin neredeyse her 

aşamasında sağlık personeli tarafından kadınlar dik pozisyon almaya cesaretlendirilmelidir (20-23-24).  

1.2.3 Hidroterapi 

Hidroterapinin birçok kadında kas gerilimini, ağrıyı ve anksiyeteyi önemli ölçüde azalttığı bildirilmektedir. Suyun 

sıcaklığının 37-37.5 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Suyun aktif fazı hızlandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.  

Hidroterapiye kadın aktif fazda iken (dilatasyon > 5 cm) başlaması önerilir. Çünkü doğumdaki kontraksiyonlar da 

hidroterapideki kas gevşetici etkiye bağlı azalması meydana gelir (20-25-26-27). 

1.2.4 Göbek Kordunu 

Doğumun üçüncü evresinde bebek doğduktan sonra göbek kordonun klemplenme zamanı konusunda çeşitli 

görüşler bulunmaktadır (1, 23). Yapılan bir çalışmada umblikal kordun geç klemplenmesinin yenidoğan üzerinde 

doğum ağırlığında artma, hemoglobin konsantrasyonu ve altı aya kadar demir rezervlerinde artma olması gibi 

avantajların olduğu vurgulanmıştır (28). 

1.2.5 Epizyotomi  



183 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

Epizyotomi doğumda, perinenin yırtılmasını önlemek amacıyla, bilinçli ve kontrollü bir şekilde, perine bölgesini 

genişletmek amacıyla yapılan insizyon uygulanmasıdır (9-26-27). Epizyotominin rutin olarak uygulanmasının, 

perinatal travmayı, perinenin genişlemesini ya da bebeğin yaralanmasını önlediğine dair kesin kanıtlar yoktur (16-

35). Türkiye de Sağlık Bakanlığı’ nın Anne Dostu Hastane Programı kapsamında yayınladığı bildiride de rutin 

epizyotomi uygulamasının sınırlandırılması gerektiği belirtilmiştir (17). 

1.2.6 Sezaryen  

Sezaryen; bebeğin abdominal olarak uterus kavitesinden doğurtulması operasyonu olarak tanımlanır (9-26-27). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2010) sezaryenini anne ve bebek için bir kurtarma ameliyatı olduğunu bildirmiştir 

(29). DSÖ tarafından önerilen sezaryen oranı ise % 15’tir (30). 

Sezaryen doğum artışını etkileyen faktörlerin, obstetrisyen ve hasta açısından riskleri azaltması, doğumda artan 

malpraktis kaygısı, ve zaman yönetiminde kolaylık, ileri gebelik yaşı, yardımcı üreme tekniklerinin artmasına 

bağlı olarak çoğul gebeliklerin artması, elektronik fetal monitör kullanımının yaygınlaşması, doğumda indüksiyon 

kullanımının artması, erken epidural uygulaması, sağlık protokollerinin açık ve net ifadelerle belirlenmemesi 

olduğu görülmektedir. Tıbbi gerekliliği olmadan uygulanan sezaryen tüm dünya genelinde maliyeti de ciddi oranda 

artırmaktadır (29, 31, 32, 33).  

 

1.3 Amaç  

Bu çalışma gebelerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

2. Materyal- Metod 

Araştırma, Lokman Hekim Ankara Hastanesi‟nde gebelerin doğal doğuma ilişkin bilgi ve düşüncelerini 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Lokman Hekim Ankara 

Hastanesi‟nde gebe okuluna gelen gebeler oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 50 gebe oluşturmuştur. Veriler 01 Ocak 2019 tarihlerinde, araştırmacılar tarafından literatür 

doğrultusunda geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS 21.0 programında  yorumlanmıştır. 

Soru formundaki ilk dokuz soru gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini tanımlamaktadır. Gebelerin 

doğal doğumla ilgili bilgi ve düşüncelerini değerlendirmek için doğal doğum ile ilgi sorular sorulmuştur. Bilgi 

soruları literatür doğrultusunda evet yada hayır olarak değerlendirilmiştir. 

3. Bulgular  

3.1. Gebelerin Tanıtıcı Özellikleri 

Gebelerin yaş ortalaması 27,56’dır. %24 ‘ü 18-25 yaş arasındadır. %70’i 26-35 yaş arasındadır. %6 ‘sı 35 yaş ve 

üzeridir. Gebelerin %56’ sı ev hanımı, %40’ı memur %’ü diğer meslek grubundadır.  Gebelerin %56’sı 

üniversitede, %16’sı ön lisans, %22 ‘si lise mezunudur. Gebelerin %94 ü çekirdek ailedir.  

3.2. Gebelerin Obstetrik Özellikleri  

Gebelerin ortalama gebelik haftaları 33,86’dır. Gebelerin%72’sinin ilk, %20’sinin ikinci, %6 sının üçüncü, % 

2sinin dördüncü gebeliğidir. Gebelerin %18 ‘i daha önce düşük yapmıştır. Gebelerin %16’sı daha önce küretaj 

olmuştur. Gebelerin % 2 si daha önce ölü doğum yapmıştır. Gebelerin %74’ünün gebeliği planlıdır. 

3.3. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgileri 

Gebelerin %94’ü doğal doğumu duymuştur. %88’i doğal doğum ile ilgili bilgi almak istediklerini ifade etti. 

%100’ü doğal doğumun yararlı olduğunu ifade etti. %98’i doğum öncesi hazırlık yapmaya gerek olduğunu ifade 

etti. %98 i doğal doğuma hazırlanmak için doğum öncesi yapılması gerekenlerin olduğunu ifade etti. (Tablo 1) 
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Tablo 1. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgileri (n=50) 

Doğal Doğuma İlişkin Bilgileri                                                            n                                                   %                                                                                    

    

Doğal Doğumu Duyma 

Evet                                                                                                     47                                                       94 

Hayır                                                                                                     3                                                         6  

 

Doğal Doğumla İlgili Bilgi Alma İstediğiniz Var Mı? 

   

Evet                                                                                                     44                                                       88 

Hayır                                                                                                     6                                                       12 

 

Doğal Doğum Yararlı Mıdır? 

Evet                                                                                                     47                                                      94 

Hayır                                                                                                     3                                                        6 

 

Doğal Doğum İçin Doğum Öncesi Hazırlık Yapma  

Gerekliliği Var Mıdır? 

   

Evet                                                                                                    49                                                         98 

Hayır                                                                                                    1                                                           2 

 

Doğal Doğuma Hazırlanmak İçin Doğum Öncesi  

Yapılması Gerekenler Var Mıdır? 

   

Evet                                                                                                    49                                                         98 

Hayır                                                                                                    1                                                          2 
   

    

 

3.4. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Düşünceleri 

Gebelerin % 56’sı doğumda gebenin riski yoksa yiyecek ve içecek serbest olmasını belirtmiştir. Gebelerin % 70’i 

doğumda sırt üstü pozisyonlar yerine diğer pozisyonların desteklenmesini belirtmiştir. Gebelerin %62’si doğumda 

ayakta durma, yürüme, çömelme gibi dikey pozisyonlar tercih edilmesini belirtmiştir. Gebelerin %88 ‘i doğal 

doğumda suni sancı verilmemesini belirtmiştir. Gebelerin %64’ü doğal doğumda epidural anestezi verilmemesini 

belirtmiştir. Gebelerin %60’ı doğum olur olmaz kordonun kesilmesini belirtmiştir. Gebelerin %64’ü 

epizyotominin doğum kanalını genişlettiğini ve yırtıkları önlediğini belirtmiştir. Gebelerin % 38’i epizyotominin 

rutin olarak yapılmasını belirtmiştir. (Tablo 2) 
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Tablo 2. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgileri (n=50) 

Doğal Doğuma İlişkinDüşünceleri                                                           n                                                   %                                                                                    

    

Doğum Kendiliğinden Başlamalıdır 

Evet                                                                                                           50                                                        100 

Hayır                                                                                                           0                                                            0 

 

Doğal Doğumda Doktor Görev Almalıdır 

   

Evet                                                                                                          50                                                         100 

Hayır                                                                                                          0                                                             0 

 

Doğal Doğumda Ebe Görev Almalıdır 

Evet                                                                                                          43                                                          86 

Hayır                                                                                                          7                                                          14 

 

Doğal Doğum Hastanede Yapılmalıdır 

   

Evet                                                                                                          50                                                          100 

Hayır                                                                                                          0                                                             0 

 

   

Doğumda Kadının Hareket Özgürlüğü Olmalıdır    

Evet                                                                                                          49                                                            98 

Hayır                                                                                                           1                                                            2 

 

Gebelik ve Doğum Eylemi Bir Hastalık Değil Bedenin  

Doğal, Normal ve Sağlıklı Bir Fonksiyonudur 

Evet                                                                                                          50                                                          100 

Hayır                                                                                                          0                                                              0 

 

Doğum Öncesi Destek Ve Bilgilendirme Kadınların  

Doğum Şekli Tercihinde Etkili Bir Yöntemdir 

Evet                                                                                                           47                                                          94 

Hayır                                                                                                           3                                                            6 

 

Doğumda Müzik, Banyo, Masaj Vb. Teknikler  

Kullanmak Yararlıdır 

Evet                                                                                                           50                                                          100 

Hayır                                                                                                           0                                                              0 

   

 

Kadınlar Kendi Doğum Eyleminin  

Yönetiminde Aktif Rol Almalıdır 

Evet                                                                                                           49                                                            98 

Hayır                                                                                                           1                                                             2 

 

Kadınlara Doğum Ağrısı İle Baş Etme ve  

Gevşeme Teknikleri Öğretilmesi  

Doğumda Etkin Olmalarını Sağlar 

Evet                                                                                                           49                                                            98 

Hayır                                                                                                           1                                                              2 

 

Doğumun Aktif Döneminde Vücut Isısındaki  

Suya Girmek Doğumu Hızlandırır 

Evet                                                                                                           44                                                            88 

Hayır                                                                                                           6                                                            12 

 

Doğumda Gebenin Riski Yoksa Yiyecek ve 

İçecek Serbest Olmalıdır 

Evet                                                                                                          28                                                             56 

Hayır                                                                                                        22                                                             44 

 

Gebeye Gereksiz Her Türlü  

Müdahaleden Kaçınılmalıdır 

Evet                                                                                                            47                                                             94 

Hayır                                                                                                            3                                                               6 
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Doğumda Sırt Üstü Pozisyonlar Yerine  

Diğer Pozisyonlar Desteklenmelidir 

Evet                                                                                                             35                                                             70 

Hayır                                                                                                           15                                                             30 

 

Doğumda Ayakta Durma, Yürüme, Çömelme  

Gibi Dikey Pozisyonlar Tercih Edilmelidir 

Evet                                                                                                            31                                                               62 

Hayır                                                                                                          19                                                               38 

 

Doğal Doğumda Suni Sancı Verilmelidir 

Evet                                                                                                            11                                                               22 

Hayır                                                                                                          39                                                               78 

 

Doğal Doğumda Epidural Anestezi Verilmelidir 

Evet                                                                                                            18                                                               36 

Hayır                                                                                                          32                                                                64 

 

Doğum Sonrası Anne ve Bebek Bir Arada Kalmalıdır 

Evet                                                                                                            47                                                               94 

Hayır                                                                                                            3                                                                 6 

 

Bebek Doğar Doğmaz Anne Kucağına Verilmelidir 

Evet                                                                                                            48                                                               96 

Hayır                                                                                                            2                                                                 4 

 

Bebek Doğar Doğmaz Emzirilmelidir 

Evet                                                                                                            47                                                               94 

Hayır                                                                                                            3                                                                 6 

 

Doğum Olur Olmaz Kordon Kesilmelidir 

Evet                                                                                                            30                                                               60 

Hayır                                                                                                          20                                                               40 

 

Epizyotomi Doğum Kanalını Genişletir  

ve Yırtıkları Önler 

Evet                                                                                                            32                                                              64 

Hayır                                                                                                          18                                                              36 

 

Epizyotomi Rutin Olarak Yapılmalıdır 

Evet                                                                                                            19                                                              38 

Hayır                                                                                                          31                                                              62  

 

    

 

 

4. Tartışma 

4.1. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Bilgileri  

Bu çalışmada örneklemi oluşturan gebelerden %94’ü doğal doğumu duymuştur. Özellikle son trimester gebelerde 

bu oranların daha yüksek olması beklenmektedir. Gebelerin % 88’i doğal doğumla ilgili bilgi alma isteklerinin ve  

%98 ‘i doğal doğum için doğum öncesi hazırlık yapma gerekliliğinin olduğunu belirtmiştir (Tablo 1). 

Bu durum gebelere doğal doğum hakkında daha çok bili vermek ve danışmanlık yapmak gerektiğini 

göstermektedir. burda en büyük görev ebe ve hemşirelere düşmektedir.  

4.2. Gebelerin Doğal Doğuma İlişkin Düşünceleri 

Gebelerin %100’ü doğumun kendiliğinden başlamasını ve doğal doğumda doktorun görev almasını ifade etmiştir. 

%86’sı doğal doğumda ebenin de görev alması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum gebelerin doğum eyleminde 

yanlarında daha çok doktor görmek istediklerini göstermektedir. Ancak doğal doğum ebenin işidir. Gebelerin 
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%98’i doğum eyleminde kadının hareket özgülüğünün olmasını ifade etmiştir. Gebeler doğumlarında rahatça 

hareket etmeyi istemektedir. Yapılan kanıt dayalı çalışmalarda da eğer gebe ve bebekte riskli herhangi bir durum 

yoksa eylem boyunca gebe hareket etmelidir (20-23-24). Gebelerin % 88’i doğumun aktif döneminde vücut 

ısısındaki suya girmenin doğumu hızlandırdığını ifade etmiştir. Yapılan çalışmalarda da aktif dönemde duş yada 

banyonun doğumu hızlandırdığına ve gevşeme sağladığına yönelik bulgular mevcuttur (20-25-26-27). 

Gebelerin %56’sı doğumda gebenin riski yoksa yiyecek ve içeceğin serbest olmasını ifade etmiştir. Günümüzde 

de doğumhanelerde yiyecek ve sıvı alımı kısıtlaması yapılmakta, bu gereksinimleri intravenöz sıvılarla 

karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’ nın ‘Anne Dostu Hastane Programı’ nda kanıta dayalı olmayan müdahalelerin 

rutin olarak uygulanmaması belirtilmiştir (17). 

Gebelerin %70 i doğumda sırt üstü pozisyonlar yerine diğer pozisyonların desteklenmesini ve %62’si de doğumda 

ayakta durma, yürüme, çömelme gibi dikey pozisyonların tercih edilmesini ifade etmiştir.  Günümüzde 

hastanelerde gebeler doğum yaparken litotomi pozisyonunda tutulmakta ve kendilerine istedikleri pozisyonu 

seçme şansı verilmemektedir. Kadınlar hastanelerde genellikle gebeleri yatakta ve sırt üstü pozisyonlarda 

gördükleri ve doğum yapan kadınlardan bu şekilde duydukları için diğer sorulara göre daha düşük oranlar 

görülmektedir (7-36).  

Gebelerin %78’si doğal doğumda suni sancı verilmemesini ve %64’ü de doğal doğumda epidural anestezi 

verilmemesini ifade etmiştir. Bu durum gebelerin bir çoğunun doğal doğumun doğallığının farkında olduklarını 

göstermektedir.  

Gebelerin %60’ı doğum olur olmaz kordonun kesilmesini ifade etmiştir. Doğum eyleminde bebek doğduktan sonra 

göbek kordonun klemplenme zamanı konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır (1,23).  

Gebelerin %62’si epizyotomi rutin olarak yapılmamasını ifade etmiştir. Ancak %64’ü epizyotominin doğum 

kanalını genişlettiğini ve yırtıkları önlediğini ifade etmiştir. Bu durum gebelerin epizyotomi konusundaki bilgi ve 

farkındalıklarının yeterli olmadığını göstermektedir. Son yıllarda yapılan pek çok kanıt temelli çalışma epizyotomi 

kullanımının zorunlu durumlarla sınırlandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır (16-35). Sağlık Bakanlığı’ nın 

‘Anne Dostu Hastane Programı’ nda kanıta dayalı olmayan müdahalelerin rutin olarak uygulanmaması 

belirtilmiştir (17). 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın sonucunda gebelerin doğal doğumu daha sağlıklı olduğu için destekledikleri, doğal doğum 

düşüncesine yakın oldukları saptanmıştır. Gebelerin doğal doğuma ilişkin görüşleri olumlu olduğu, daha çok doğal 

doğumu destekledikleri ve doğal doğum konusundaki bazı bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışma 

sonucunda hastanelerde, birinci basamak kuruluşlarda daha çok gebe bilgilendirilmesi yapılmasını, doğal 

doğumun gebe ve bebek için faydalarından bahsedilmesini, anne adaylarını doğal doğum için cesaretlendirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu büyük sorumluluk ebelere aittir. Ebelerin en büyük ve en kutsal görevlerinden 

biri de danışmanlık hizmetidir. 
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S-14)  EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM 

SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Şeyda Ferah ARSLAN1, Bircan ÖZCAN1, Esra AYCAN1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Premenstrual sendrom (PMS) üreme çağındaki kadınlarda fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların 

ortak bir nedenidir. Luteal adet döngüsü sırasında tekrarlayan, orta ya da şiddetli duygusal, fiziksel ve davranışsal 

semptomlarla karakterizedir. Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin premenstrual sendrom sıklığını ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamına 

alınan öğrencilerin 234’üne ulaşılmıştır. Veriler 26 sorudan oluşan anket formu ve Premenstrual Sendrom Ölçeği 

(PMSÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi, 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 

olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.30±1.82 ve menarş yaşı ortalamaları 13.17±1.17’dir. Öğrencilerin 

PMSÖ’den aldıkları puana göre PMS prevalansı %70.9’dur. Öğrencilerin PMSÖ’inden aldıkları puan ortalaması 

132.83±38.69’dur. Öğrencilerin %73’ü PMS’nin ders çalışma performansını etkilediğini, %72.1’i sınav 

performansını etkilediğini belirtmiştir. PMS düzeyi; tanısı konulmuş bir hastalığı bulunanlarda, düzenli ilaç 

kullananlarda, sigara kullananlarda anlamlı derecede yüksektir. Adet kanaması düzenli olanlarla olmayanlar, 

spor/egzersiz yapan ve yapmayanlar arasında fark yoktur. Premenstrual sendrom düzeyi ile yaş, adet 

kanamalarının başlama yaşı, adetin sıklığı kanamanın süresi arasında ilişkinin olmadığı görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir oranı premenstrual sendrom yaşamaktadır. 

Öğrencilerin rahatsızlıklarını hafifletmek için premenstrual semptomlar hakkında bilgi verilmelidir. Yaşam şekli 

değişiklikleri üzerine danışmanlık sağlanarak baş etmelerinde yardımcı olunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, Üreme sağlığı, Ebelik öğrencisi 

 

PREVALENCE AND AFFECTING FACTORS OF PREMENSTRUAL SYNDROME AMONG 

MIDWIFERY STUDENTS 

Abstract 

Background and Objective: Premenstrual syndrome (PMS) is a common cause of physical, psychological and 

social problems in women of reproductive age. It is characterized by recurrent, moderate-to-severe affective, 

physical and behavioral symptoms that develop during the luteal menstrual cycle. This research was carried out to 

determine the prevalence and affecting factors of premenstrual syndrome among midwifery students.  
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Material-Method: This study is a descriptive research. The study context included students in school of health 

services on midwifery department. 234 of students could be reached at the time of enrolment. A questionnaire 

consisting of 26 questions and the Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) were used for data collection. Mean, 

standart deviation, frequency, percentages, T- test and correlation analysis were used to evaluate the data. The data 

were analyzed with SPSS 21.0 program, and the significance level was accepted as p<0.05. 

Results: Mean age of the students was 20.30±1.82 and mean age at menarche was determined to be 13.17±1.17. 

The prevalence of Premenstrual Syndrome among female students was 71%. Students' average scores on PMSS 

was found to be 132.83±38.69. Addition, 73% and 72.1% of the students stated that PMS affects the performance 

on lessons and exams respectively. PMS levels was significantly higher in patients diagnosed with disease, regular 

drug users and smokers. There was no difference between PMS level and menstrual cycle regularity or exercising. 

PMS did not show a relationship with age, age at menarche, frequency of menstruation or duration of menstruation. 

Conclusions and recommendations: According to the results of the study, a large proportion of the students have 

premenstrual syndrome. Information about premenstrual symptoms should be given to alleviate students' 

discomfort. Counseling on lifestyle changes can be assisted in their coping. 

Key Word: Premenstrual syndrome, Reproductive health, Midwifery student. 

 

GİRİŞ 

PMS menstrual döngünün 7-10 gün öncesinden duygularda değişim, sinirlilik hali, endişe, enerji azalması, depresif 

duygu durumu, değersizlik düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü, iştahta değişmeler, göğüslerde dolgunluk, eklem 

ağrıları gibi karakteristik belirtilerle ortaya çıkıp, menstruasyon başlaması ile sona eren ve bir sonraki menstrual 

döngüye kadar ortaya çıkmayan fiziksel, duygusal ve davranışsal şikayetler topluluğu olarak tanımlanmaktadır 

(Çıtak ve ark., 2002; Ayhan ve ark., 2008).  

PMS görülme sıklığı %5-76 arasındadır (Daugherty, 1998; Akyılmaz ve ark., 2001; Derman ve ark., 2004; 

Adıgüzel ve ark., 2007). Kadınların yaşamlarının %25’inin premenstrual dönemde geçtiğini varsaydığımızda, bu 

durumun ele alınması gerekliliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Bektaş, 1995).  

PMS belirtileri herhangi bir yaşta başlayabilir. 25-35 yaş arası kadınlarda daha sık görülen belirtilerin şiddeti yaşın 

ilerlemesiyle artmakta, menopoza yakın dönemlerde azalmaktadır (Akyılmaz ve ark., 2003; Mishell, 2005). 

Belirtiler hafif, orta ve şiddetli derecelerde hissedilebilmektedir.  Oldukça yaygın görülen bu bozukluk; kişilerarası 

ilişkileri, sosyal aktiviteleri, iş verimini, yaşam kalitesini bozacak kadar şiddetli düzeyde olabilir (Barnard ve ark., 

2003; Zaafrane ve ark., 2007; Fathizadeh ve ark., 2010). Ciddi belirtiler yaşayanların oranının %3-8 olduğu 

belirtilmektedir (Borenstein ve ark., 2003).  

PMS’nin etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ovulatuar siklus fazında görüldüğü, gonadal hormonlar ve 

nörotransmitterlerin etkili olabileceği belirtilşmektedir (Cirillo ve ark., 2012; Wichianpitaya ve Taneepanichskul, 

2013). Henüz etkili bir tıbbi tedavisi bulunmamaktadır. Tanı konulduktan sonra 2-3 ay nonfarmakolojik 

yöntemlerin kullanımı önerilmekte, semptomlarda bir azalma olmadığında ilaç tedavisi tercih edilmektedir 
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(Braverman, 2007). Kadınların tercihinde farmakolojik yöntemler ilk sırada yer almaktadır. Sağlık profesyonelleri 

kadınlara, yaşanan semptomların şiddetini hafifletmek için yaşam tarzı değişimleri üzerine, danışmanlık 

sağlayarak, premenstrual semptomlar hakkında bilgi vererek yaygın olan bu durumun farkına varılmasında ve baş 

edilmesinde katkı sağlayacaktır (Öztürk ve ark., 2010). Literatürde bu konuda adolesanlarla yapılan çalışmaların 

sınırlı olduğu, pek çok çalışmanın kadınlar üzerinde yapıldığı görülmektedir (Nur ve ark., 2008). 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencilerinde 

PMS sıklığını belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ebelik Bölümüne 

devam etmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin tümü araştırmaya 

dahil edilmiş, 234 öğrenciye ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu 

ve Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. PMSÖ; premenstrual belirtilerin şiddetini ölçen, 44 

maddelik beş dereceli likert tipi bir ölçektir. PMSÖ’nün uygulanması kişinin geriye dönük olarak “adetten bir 

hafta önceki süre içinde olma” durumu dikkate alınarak değerlendirmesi ile yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek 

en düşük puan 44, en yüksek puan 220’dir, puanın yükselmesi premenstrual sendrom belirtilerinin yoğunluğunun 

atması anlamındadır (Gençdoğan, 2006). Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.96 bulunmuştur. Analizlerde 

ortalama ve standart sapmalar hesaplanmış, gruplar arası fark analizinde t test, ilişkisel analizlerde korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır. 

BULGULAR 
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Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (n=234) 

Değişkenler sayı yüzde 

Medeni durum Bekar 227 96,6 

Evli 7 3,0 

Herhangi bir işte çalışma Evet 10 4,3 

Hayır 224 95,7 

En uzun süre yaşanılan yer  İl 95 40,6 

İlçe 99 42,3 

Köy 40 17,1 

Doktor tarafından tanısı konulmuş kronik bir hastalığınız 

var mı? 

Evet 37 15,9 

Hayır 196 84,1 

Doktor önerisi ile kullandığınız herhangi bir ilaç var mı? Evet 44 18,8 

Hayır 190 81,2 

Sigara kullanıyor musunuz? Evet 47 20,1 

Hayır 187 79,9 

Alkol kullanıyor musunuz? Evet 47 20,1 

Hayır 187 79,9 

Spor/egzersiz yapıyor musunuz? Evet 96 41,0 

Hayır 138 59,0 

Yaş  (min-max)  17-30 

(ort ± ss)  20,30±1,82 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.30, %96.6’sı bekar olup, %95.7’si herhangi bir işte 

çalışmamakta, %42.3’ü en uzun süre ilçede yaşamaktadır. Öğrencilerin %84.1’inin kronik hastalığı bulunmayıp, 

%81.2’si herhangi bir ilaç kullanmamaktadır. Ebelik öğrencilerinin %70.9’u sigara, %79.9’u alkol kullanmamakta, 

%59’u spor/egzersiz yapmamaktadır. 
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Tablo 2. Öğrencilerin menstruasyon dönemlerine ilişkin bulgular 

Değişkenler sayı yüzde 

Annenizde adet öncesinde gerginlik şikayeti oluyor 

mu? 

Evet 118 50,6 

Hayır 115 49,4 

Kız kardeşinizde adet öncesinde gerginlik şikayeti 

oluyor mu? 

Evet 127 60,5 

Hayır 83 39,5 

Adet öncesi dönemde çay/kahve tüketiminiz 

nasıldır? 

Artıyor 36 15,4 

Azalıyor 14 6,0 

Değişmiyor 182 77,8 

Adet öncesi dönemde rahatlatıcı bitki çayı 

tüketiminiz nasıldır? (adaçayı, rezene vb.) 

Artıyor 68 29,1 

Azalıyor 21 9,0 

Değişmiyor 144 61,5 

Adet öncesi dönemde çikolata/şekerli ürün 

tüketiminiz nasıldır? 

Artıyor 193 82,5 

Azalıyor 7 3,0 

Değişmiyor 34 14,5 

Adet kanamalarınız düzenli mi? Evet 168 71,8 

Hayır 66 28,2 

Adet öncesi yaşadığınız sorunlar ders çalışma 

performansınızı etkiliyor mu? 

Evet 170 72,6 

Hayır 63 26,9 

Adetiniz sınav dönemlerine denk geldiğinde 

akademik başarınız etkileniyor mu? 

Evet 168 71,8 

Hayır 65 27,8 

Stresin adet döneminizi etkilediğini düşünüyor 

musunuz? 

Evet 192 82,1 

Hayır 17 7,3 

Kararsızım 25 10,7 

Adet kanamalarınız kaç yaşında başladı? (min-max) 10-16 

(ort ± ss) 13,17±1,17 

Adet kanamalarınız yaklaşık kaç günde bir olur? (min-max)  21-70 

(ort ± ss)  29,22±5,4 

Adet kanamalarınız yaklaşık kaç gün sürer? (min-max)   2-15 

(ort ± ss)  5,45±1,60 

 

Annesinde adet öncesi psikolojik gerginlik görülen öğrenci oranı %50.6, kız kardeşinde adet öncesi psikolojik 

gerginlik görülme oranı %60.5’tir. Öğrencilerin %15.4’ünün çay/kahve, %29.1’inin rahatlatıcı bitki çayı, 
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%82.5’inin şekerli ürün tüketimi artmaktadır. Adet kanamaları düzenli olan öğrenci oranı %71.8 olup %56.4’ünün 

okul/iş yaşamındaki performansı azalmaktadır. Adet öncesi yaşadığı sorunların ders çalışma performansını 

etkilediğini öğrencilerin %72.6’sı, akademik başarısının olumsuz etkilendiğini %71.8’i, stresin adet dönemini 

etkilediğini % 82.1’i belirtmiştir. Stresin adet üzerine etkisini öğrencilerin %24.4’ü adet gecikmesi, %12.4’ü adet 

düzensizliği, %8.1’i adet ağrısı olarak belirtmişlerdir. Adet öncesi dönemde en çok aile üyeleri ve arkadaşlarla 

iletişim sorunu yaşanmaktadır. Öğrencilerin %22.2’si herkesle sorun yaşadığını, %13.2’si hiç kimseyle sorun 

yaşamadığını belirtmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin PMS Ölçek Puanları 

Alt boyutlar Ölçeğin alt ve üst 

değeri 

Öğrencilerin ölçek alt 

ve üst değeri 

Öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları 

Depresif duygulanım  7-35 7-35 22.69±7.34 

Anksiyete  7-35 7-35 16.41± 6.36 

Yorgunluk 6-30 6-30 19.50± 6.51 

Sinirlilik 5-25 5-25 16.46±5.78 

Depresif düşünceler 7-35 7-35 18.28± 7.62 

Ağrı 3-15 3-15 9.38±3.46 

İştah değişimleri 3-15 3-15 10.46±3.60 

Uyku değişimleri 3-15 3-15 8.77±3.69 

Şişkinlik 3-15 3-15 10.19±3.84 

TOPLAM 44-220 51-220 132.83±38.69 

Öğrencilerin PMS puan ortalaması 132.83±38.69’dur. Aldıkları puana göre PMS prevalansı %70.9 olarak 

bulunmuştur. 
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Tablo 4. Bazı demografik değişkenlere göre öğrencilerin PMS puanları 

Değişkenler ortalama standart 

sapma 

t p 

Doktor tarafından tanısı 

konulmuş kronik bir 

hastalığınız var mı? 

Evet 143,92 37,54 1,993 ,047* 

Hayır 130,20 38,55 

Doktor önerisi ile 

kullandığınız herhangi bir 

ilaç var mı? 

Evet 143,47 37,74 2,081 ,039* 

Hayır 130,09 38,59 

Sigara kullanıyor musunuz? Evet 143,04 36,25 2,081 ,039* 

Hayır 129,98 38,96 

Alkol kullanıyor musunuz? Evet 136,85 44,35 ,839 ,402 

Hayır 131,54 37,22 

Spor/egzersiz yapıyor 

musunuz? 

Evet 130,57 39,88 -,671 ,503 

Hayır 134,02 37,96 

(*) 0.05 düzeyinde anlamlı 

Medeni durum, bir işte çalışıyor olma, en uzun süre yaşanılan yer, ailenin gelir durumu, alkol kullanma, 

spor/egzersiz yapma durumuna göre PMS puanı anlamlı derecede değişmemektedir (p>0.05). Doktor tarafından 

tanısı konulmuş bir hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan, sigara kullanan öğrencilerin PMS puanı istatistiksel 

açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
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Tablo 5. Menstruasyona ilişkin değişkenlere göre öğrencilerin PMS puanları 

Değişkenler ortalama standart 

sapma 

t P 

Annenizde adet öncesinde gerginlik 

şikayeti oluyor mu? 

Evet 144,27 36,24 4,923 ,000* 

Hayır 120,43 37,68 

Kız kardeşinizde adet öncesinde 

gerginlik şikayeti oluyor mu? 

Evet 140,03 37,07 3,373 ,001* 

Hayır 121,96 39,26 

Adet öncesi dönemde çikolata/şekerli 

ürün tüketiminiz nasıl? 

Artıyor 136,83 35,46 3,751 ,000* 

Değişmiyor 110,85 46,26 

Adet kanamalarınız düzenli mi? Evet 131,98 38,80 -,392 ,695 

Hayır 134,19 38,73 

Adet öncesi dönemde okul/iş 

yaşamınızdaki performansınıza ilişkin 

ne söylenebilir? 

Azalır 148,15 33,94 8,219 ,000* 

Değişiklik olmaz 110,84 34,39 

Adet öncesi yaşadığınız sorunlar ders 

çalışma performansınızı etkiliyor mu? 

Evet 143,42 35,40 7,672 ,000* 

Hayır 104,31 32,12 

Adetiniz sınav dönemlerine denk 

geldiğinde akademik başarınız 

etkileniyor mu? 

Evet 142,23 36,24 6,510 ,000* 

Hayır 108,32 34,12 

Stresin adet döneminizi etkilediğini 

düşünüyor musunuz? 

Evet 139,09 36,87 4,220 ,000* 

Hayır/Kararsızım 106,52 31,30 

(*) 0.05 düzeyinde anlamlı 

Adet öncesi dönemde çay/kahve/rahatlatıcı bitki çayı tüketimi, adet kanamalarının düzenli olup olmaması PMS 

puanını etkilememektedir (p>0.05). Annesi veya kız kardeşi adet öncesinde gerginlik şikayeti yaşayan, adet öncesi 

dönemde çikolata/şekerli ürün tüketimi artan, okul/iş yaşamındaki performansı ve ders çalışma performansı azalan, 

akademik başarısı olumsuz etkilenen, stresin adet dönemini olumsuz etkilediğini belirten öğrencilerin PMS puanı 

istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 6. PMS ölçek puanı ile bazı değişkenlerin ilişkisi 

 Yaş Adetin 

başlama yaşı 

Adet sıklığı Adet 

kanamalarının 

süresi 

PMS ölçek puanı r ,036 -,083 -,061 -,073 

p ,587 ,205 ,353 ,265 

(*) 0.05 düzeyinde anlamlı 

PMS ölçek puanı ile yaş, adet kanamalarının başlama yaşı, adetin kaç günde bir olduğu ve adet kanamalarının 

süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 
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TARTIŞMA 

PMS sıklığına ilişkin yurt içi ve yurt dışında yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Bir üniversite yurdunda kalan 

kız öğrenciler üzerinde yapılan çalışmada, kızların yaklaşık olarak yarısında PMS bulunmuştur (Erbil ve ark., 

2010). Başka bir araştırmada öğrencilerin yarısından fazlasının PMS yaşadığı belirlenmiştir (Anandha Lakshmi 

ve ark., 2011). Bu çalışmada öğrencilerin %70.9’unun PMS yaşadığı saptanmıştır. Araştırma sonucumuz 

literatürle uyumlu bulunmuştur (Tablo 3). 

Bir çalışmada premenstrual dönemde öğrencilerin en sık yaşadıkları yakınmalar sırasıyla iştah değişimleri, 

depresif duygulanım, yorgunluk, sinirlilik, şişkinlik ve ağrı olarak bulunmuştur (Gençdoğan, 2006; Butsripoom ve 

ark., 2009; Freeman ve ark., 2011). Başka bir çalışmada, kızların yarısından fazlasının iştahta değişiklik, sinirlilik, 

şişkinlik, ağrı yaşadığı görülmüştür (Gençdoğan, 2006). Taiwan’da 20-45 yaş arası 161 hemşire ile yapılan 

çalışmada, en sık görülen PMS belirtisi olarak iştahta artma ve irritabilite bulunmuştur (Butsripoom ve ark., 2009). 

Bu çalışmada öğrenciler en sık yaşadıkları yakınmaları sırasıyla iştah değişimleri, şişkinlik, sinirlilik, yorgunluk, 

depresif duygulanım ve ağrı olarak belirtmişlerdir (Tablo 3). 

Menarş yaşı, ortalama 13’tür (Goldsmith ve ark., 1993; Poyrazoğlu, 2010). Literatürde menarş yaşı küçük 

olanlarda PMS prevalansının yüksek olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (Demir ve ark., 2006; Balaha ve 

ark., 2010). Bu çalışmada menarş yaş ortalaması 13.17 olarak bulunmuş olup menarş yaşı ile PMS belirtileri 

arasında ilişki olmadığı görülmüştür (Tablo 6). 

Bu çalışmada anne ya da kız kardeşinin adet döneminde gerginlik yaşadığını belirten öğrencilerin PMS puanı 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 5). Genetik faktörlerin PMS ile ilişkisinin olduğunu gösteren 

çalışmalar bu çalışma sonucunu desteklemektedir (Halbreich, 2003; Dickerson ve ark., 2003). Literatürde 

annesinin premenstrual yakınmalar yaşadığını belirten öğrencilerde PMS yaşama sıklığının daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir (Derman ve ark., 2004; Demir ve ark., 2006; Nusrat ve ark., 2008). Benzer bir çalışmada anne/kız 

kardeşinde adet döneminde ağrı yaşayanların depresif duygulanım, yorgunluk, sinirlilik-gerginlik, depresif 

düşünceler, ağrı, uyku değişimi, şişkinlik alt boyutları ve ölçeğin toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Daşıkan ve ark., 2014). 

Bu çalışmada PMS düzeyi sigara kullananlarda anlamlı derecede yüksek iken spor/egzersiz yapan ve yapmayanlar 

arasında, alkol kullanan ve kullanmayanlar arasında fark yoktur (Tablo 4). Sigara kullanma durumu ile fiziksel 

aktivite düzeyinin PMS varlığını etkileyebileceği düşünülmektedir (Bertone-Johnson ve ark., 2008; Erbil ve ark., 

2010). Ergen ya da genç erişkin yaşta sigara ve alkol kullanımının PMS için bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir 

(Bertone-Johnson, 2008; Bertone-Johnson, 2009).  

PMS’nin genç kızların kendine olan güvenini, sosyal ilişkilerini, ders başarısını etkilediği belirtilmektedir (Sule 

ve ark., 2007; Anandha Lakshmi ve ark., 2011; Chandraratne ve ark., 2011; Kırcan ve ark., 2012). Bu çalışmada 

da adet öncesi dönemde ders çalışma performansının azaldığını, akademik başarısının olumsuz etkilendiğini 

belirten öğrencilerin   PMS puanı istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 5). Büyük bir 

oranı adet öncesi dönemde aile, arkadaş, eşiyle sorun yaşadığını belirtmiştir (Tablo 2). PMS, yalnızca kadını değil, 

aileyi ve kadının içinde bulunduğu toplumu da etkileyen, kadının ruh sağlığını bozan, iş gücü kaybına neden olan 
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ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir halk sağlığı sorunudur (Demir ve ark., 2006; Kırcan ve ark., 2012; 

Direkvand-Moghadam ve ark., 2014). PMS şikayetlerini yoğun yaşayan kadınların yaşam kaliteleri, hafif 

yaşayanlara göre anlamlı derecede düşüktür (Lustyk ve ark., 2004). 

SONUÇ 

Çalışma sonucunda PMS yaşayan öğrenci oranı oldukça yüksek bulunmuştur. Çalışmanın yürütüldüğü okulun bir 

sağlık yüksekokulu ebelik bölümü olduğu düşünüldüğünde, bu oranın yüksekliği daha da çarpıcı olmaktadır.  

Ebe ve hemşireler premenstrual şikayetlerin tanılanması, önlenmesi, azaltılması ya da başarılı tedavisinde etkin 

rol alırlar. Öncelikle gelecekte bu görevi yerine getirecek olan ebelerin öğrencilik yıllarında kendi menstruasyon 

dönemlerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri, PMS belirtilerini tanımlayabilmeleri ve sağlıklı baş etme yöntemleri 

geliştirebilmeleri gerekmektedir. 

Menstruasyonun sağlıklı başlaması ve birey tarafından doğal bir süreç olarak kabul edilebilmesi için öncelikle 

doğru ve yeterli bilgilendirme yapılmalıdır. Böylece menstruasyon daha sağlıklı başlayabilir ve olumsuz davranış 

biçimlerinin gelişmesi önlenebilir. Öncelikle öğrencilerin menstruasyona yönelik duyguları, menstruasyona 

yükledikleri anlam üzerinde çalışılabilir. Öğrencilere diyet alışkanlıkları, stres yönetimi ve egzersiz konularında 

verilecek eğitimler, PMS ile baş etmeye yönelik olumlu alışkanlık kazandırıp sürdürülmesini destekleyebilir. 
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S-15)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTEKİ EBELERLE İLETİŞİMLERİ VE 

YAŞADIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ 

Ayşenur EFE1, Yasemin BAŞKAYA2, Kevser ÖZDEMİR1 

1Sakarya Üniversitesi  

 

Özet 

Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin klinikteki ebelerle iletişimlerinin ve yaşadıkları sorunların 

belirlemesi amacı ile yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 3. ve son sınıfta olan  (en az bir kez doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 ebelik bölümü öğrencisi 

oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 99 öğrenci (evrenin 

%76,7’si) araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

literatür desteği ile geliştirilen 19 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veri toplamasına başlanmadan önce 

fakülteden yazılı izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik programı kullanılmış, istatistiksel olarak 

anlamlılık değeri p<0,05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,59±1,35(min-max=19-26)’dir.  

Öğrencilerin %73,7’sinin ailesinde bir sağlık çalışanı yoktur. Öğrencilerin %44,4’ü okulda aldıkları eğitimi klinik 

için yeterli bulmadığını belirtmiştir. Klinikte çalışanların öğrencilere hitap şekli sorulduğunda; %39,4’ü stajyer 

öğrenci, %39,4’ü ise öğrenci hemşire hanım olarak kendilerine seslenildiğini belirtmiştir. Klinikte çalışan ebelerin 

klinik uygulamalarda okul tarafından görevlendirilmesini öğrencilerin %62,6’sı “öğrencileri daha çok 

sahiplendikleri için olumlu” bulduğunu, teorik derslerine giren hocaların klinikte birebir öğrencilerle bulunmasını 

ise öğrencilerin %52,5’i yanlış yapma korkusu nedeniyle stres yarattığı için kendilerini olumsuz etkilediğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin %49,5’i klinikte öğretim elemanı olarak daha çok alan ile ilgili hocaların olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilere göre klinikteki ebelerin öğrenci ebelere davranışları sorulduğunda; 

%66,7’si çalışanların öğrencileri kısmen önemsediğini, %61,6’sı klinikteki ebelerle yeterli iletişim 

kuramadıklarını, %63,6’sı bilmedikleri uygulamalarda ebelerin yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin klinikte çalışan sağlık profesyonelleri tarafından sahiplenilmeleri, öğrencilerin 

adaptasyonunu hızlandıracak ve kliniğe olan aidiyetleri artacaktır. Bu konuda ebelere eğitim verilmesi ve 

uygulamalarda daha aktif rol almaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klinik, Uygulama, Ebelik, Öğrenci 
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MIDWIFERY STUDENTS’ COMMUNICATION WITH MIDWIVES IN THE CLINIC AND THEIR 

PROBLEMS 

Abstract  

Objective: This study was carried out to determine midwifery students' communication with midwives and 

problems they experienced.  

Methods: The population of the descriptive-cross-sectional study was composed of 129 midwifery students from 

3rd and 4th grades of Sakarya University Faculty of Health Sciences(at least once birthplace applications).The 

study group consisted of 99 students (76.7% of the universe) who accepted to participate in the study and who 

were able to reach the study. Developed with the support of the research literature by researchers as a 19 item 

questionnaire was used to collect data. Written permission was obtained from the faculty before the data collection 

started.P<0.05 was accepted as statistically significant. 

Results: The mean age of the students was 21.59±1.35(min-max=19-26). 44.4% of the students stated that they 

did not find the education they received in the school as adequate for the clinic. When asked about the way in 

which employees address the students in the clinic; 39.4% stated that they were called as intern students and 39.4% 

as nurse students. 49.5% of the students stated that there should be more teachers related to the field as the teaching 

staff in the clinic. According to the students, when midwives in the clinic were asked about the behavior of the 

midwives student; 61.6% stated that they were unable to communicate with the midwives in the clinic and the 

midwives were helpful in the applications they did not know. 

Conclusion: The adoption of midwifery students by health professionals working in the clinic will accelerate the 

adaptation of the students and their membership to the clinic will increase. It is recommended to give education to 

midwives and to take a more active role in practices. 

Key Words: Clinic, Practice, Midwifery, Student 

 

GİRİŞ 

Ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eski olan mesleklerden biridir. Ebelik yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalardan 

geçerek, günümüzdeki seviyesine ulaşmıştır. Önce uygulamayla öğrenilen bir sanat, sonra belirli bir eğitim sonucu 

elde edilen bir meslek bilgisi, daha sonra da günümüzde doğum hekimliğinin bütün dallarına etkin bir şekilde 

yardım eden bir sanat haline gelmiştir. Ebelik temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını 

korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu iş, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli 

izlenmesinde, aile planlaması eğitimi ve uygulamasında vs. sorumluluk gerektirir. Ebelik eğitiminin belirli bir 

disiplin içerinde gerçekleştirilmesi 11. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa ülkelerinde başlamıştır. Daha önceleri 

ebelik, aile içinde nesilden nesile, usta-çırak yöntemi ile öğretiliyordu. Ülkemizde 1800’lü yıllarda formal eğitime 

başlayan Ebelik mesleği 1982 yılında lise düzeyinde eğitime başlamış, 1996 yılında lisans eğitimi hakkını 

kazanmıştır. Ebelikte lisans eğitiminin başladığı tarihten itibaren gelinen noktada ebelik bölümleri lisansüstü 

eğitim faaliyetleri ve akademik kadroları ile gelişim göstermektedir. Ebelik eğitiminin geleceğine yönelik 
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programların yapılabilmesi için ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki koşullarına ilişkin mevcut durumun 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır (Yücel, ve ark. 2013; Koçak, ve ark.,2017).  

Teorik ve uygulamadan oluşan ebelik eğitiminde temel ilke, öğrencilerin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere 

hazırlanmalarıdır. Bu hazırlıkta klinik öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası 

olmuştur. Klinik uygulama alanları öğrencilere rol modellerini gözlemleme, sorumluluk alarak tek başına 

uygulama yapabilme, hastanın klinik tablosuna göre davranma, karar verme ve bir ekip üyesi olarak çalışabilme 

olanağı sağlar, öğrencilere okul ortamında öğretilen teorik bilgi ve pratiği gerçek ortamda yaşayarak ve yaparak 

bütünleştirme fırsatı verir. Öğrencilerin okul ortamında teorik olarak aldıkları bilgileri, klinik uygulama 

alanlarında davranışa dönüştürme sürecinde oradaki uygulamaların öğrencinin bilgisiyle örtüşmesi, uygulama 

çeşitliliği ve uygulama yapma sıklığı çok önemlidir (Karadağ ve ark. 2013).  

Eğitimin amacı yerine getirilirken öğrencilerin uygulama gereksinimini güvenli ve etkin olarak karşılamak, bilgi 

ve becerilerine katkı sağlamak önemlidir. Klinik deneyim, öğrenciye teoriyi uygulamaya aktarma olanağı veren 

bir fırsattır. Klinik uygulamalar aynı zamanda öğrencilerin profesyonellik kazanmasına, ekiple yeterli iletişim 

kurmasına, yeterli sayıda vaka görmesine ve kendi yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlar. Eğitim atmosferi 

içinde eğiticiler, hemşire, ebe yöneticiler, klinisyen ebe-hemşireler ve öğrenciler başarılı eğitimin planlaması 

içerisinde önemli rollere sahiptirler. Öğrencilerin kliniklerdeki eğitimleri sırasında öğretim elemanlarının klinik 

çalışanları ile işbirliği önemlidir ve klinisyenler öğrencilere rol model olurlar. Öğrenciler klinisyen meslektaşları 

tarafından desteklendikleri ve kabul gördükleri oranda eğitim ortamından doyum sağlamakta, mesleki sevgi ve 

bağlılığı artmakta, kendilerini ekibin bir üyesi olarak algılamakta ve motivasyonları, öğrenme istekleri artmaktadır 

(Alparslan, 2017). 

AMAÇ 

Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin klinikteki ebelerle iletişimlerinin ve yaşadıkları sorunların belirlemesi 

amacı ile yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma, ebelik öğrencilerinin klinikteki ebelerle iletişimleri ve yaşadıkları sorunları incelelemek amacıyla 

tanımlayıcı-kesitsel çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle Sakarya Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesinden yazılı kurum izni alınmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 3. ve son sınıfta olan  (en az bir kez doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 ebelik bölümü 

öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 99 öğrenci 

(evrenin %76,7’si) araştırma grubunu oluşturmuştur. Ayrıca araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden 

araştırma hakkında bilgilerin verildiği, aklına gelen tüm soruları araştırmacıya sorabileceği, araştırmada yer almak 

istemezse herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmayacağı, istediği zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak 

araştırmadan ayrılabileceğine yönelik açıklamaların bulunduğu bilgilendirilmiş onamları yazılı olarak alınmıştır. 

Araştırmanın verileri Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 

toplanmıştır.  
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Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen 19 soruluk anket 

formu kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş olup, istatiksel 

anlamlılık değeri olarak p<0.05 kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,59±1,35(min-max=19-26)’dir.  Öğrencilerin %73,7’sinin 

ailesinde bir sağlık çalışanı yoktur. Öğrencilerin %48,5’i bu mesleği sevdiği için seçmiş olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin %44,4’ü okulda aldıkları eğitimi klinik için yeterli bulmadığını belirtmiştir. Klinikte çalışanların 

öğrencilere hitap şekli sorulduğunda; %39,4’ü stajyer öğrenci, %39,4’ü ise öğrenci hemşire hanım olarak 

kendilerine seslenildiğini belirtmiştir. Klinikte çalışan ebelerin klinik uygulamalarda okul tarafından 

görevlendirilmesini öğrencilerin %62,6’sı “öğrencileri daha çok sahiplendikleri için olumlu” bulduğunu, teorik 

derslerine giren hocaların klinikte birebir öğrencilerle bulunmasını ise öğrencilerin %52,5’i yanlış yapma korkusu 

nedeniyle stres yarattığı için kendilerini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %49,5’i klinikte öğretim 

elemanı olarak daha çok alan ile ilgili hocaların olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilere göre klinikteki 

ebelerin öğrenci ebelere davranışları sorulduğunda; %66,7’si çalışanların öğrencileri kısmen önemsediğini, 

%61,6’sı klinikteki ebelerle yeterli iletişim kuramadıklarını, %63,6’sı bilmedikleri uygulamalarda ebelerin 

yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 1. Öğrencilere göre klinikteki ebelerin öğrenci ebelere davranışları 

İfade Evet n/% Hayır n/% Kısmen  n/% 

Çalışanların öğrencileri önemsemesi 14/14,1 19/19,2 66/66,7 

Yeterli iletişim kurmaları 24/24,2 14/14, 61/61,6 

Öğrencinin bilmediği uygulamalarda yardımcı 

olmaları 

63/63,6 3/3,0 33/33,3 

Ebelik bakımı için malzeme sağlamaları 38/38,4 24/24,2 37/37,4 

Mesleki gelişmeleri aktarmaları 26/26,3 23/23,2 50/50,5 

 

TARTIŞMA 

Meslek seçimi, meslek seçenekleri arasından bireyin kendisine uygun olana yönelmesidir. Ancak bu yönelişi 

mesleğin konumu, ailesinde benzer meslekten birinin olması, iş olanakları, yetenek, ilgi, meslek değerleri, ailenin 

eğitim düzeyi ve geliri ve hatta medya gibi faktörler etkilemektedir. Ünlü ve arkadaşlarının çalışmasında 

öğrencilerin %56,0’ının mesleği severek tercih ettiği, %42,7’sinin iş olanağının fazla olması nedeniyle tercih ettiği 

belirlenmiştir. Karadağ ve arkadaşlarının çalışmasında ise öğrencilerin çoğunluğu hemşirelik mesleğini sevdiğini 

ve yine çoğunlukla iş olanağının fazla olması nedeniyle bu mesleği tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda da benzer olarak öğrencilerin %48,5’i bu mesleği sevdiği için seçmiş ve öğrencilerin %73,7’sinin 

ailesinde bir sağlık çalışanı yoktur. olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %44,4’ü okulda aldıkları eğitimi klinik için 
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yeterli bulmadığını belirtmiştir. Karadağ ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hemşirelik öğrencilerin %23,0' ı 

teorikte aldığı bilgileri klinikte uygulayamadıklarını belirtmiştir.  

Klinikte uygulamalı eğitimin başarıya ulaşmasında, klinik ebelerinin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin ebelik 

öğrencilerini kabul etmesi, eğitimlerine katkıda bulunmaya istekli olması, öğrencilerin teorik bilgi ve becerilerini 

uygulamaya aktarmasında yardımcı olmaları beklenir. Ancak ebelik eğitiminde temel sorunlardan biri öğrencinin 

teorik bilgiyi yeterince uygulamaya aktaramamasıdır. Akgün ve arkadaşlarının çalışmasında, hemşirelik bakımıyla 

ilgili karşılaştıkları sorunlarda hemşirelerin kendilerine yardımcı olduklarını belirten öğrenci oranı %13,9 olarak 

bildirilmektedir. Dikmen Aydın ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında da öğrencilerin klinik öğrenimleri sırasında 

hemşirelerden aldıkları desteğin az olduğu vurgulanmıştır. Bizim çalışmamızda ise literatürden farklı öğrencilerin 

bilmedikleri uygulamalarda ebelerin çoğunlukla yardımcı oldukları (%63,6) ancak mesleki gelişmeleri kısmen 

aktardıkları (%50,5) ve öğrencileri önemsemelerinin kısmen hissedildiği (%66,7) belirlenmiştir. 

Ebelik bölümünde eğitim gören öğrenciler özellikle öğretim elemanları tarafından uygulama performansının 

yeterli değerlendirilmemesi, öğrenciye yeterli zaman ayrılmaması ve öğretim elemanı sayısının yetersizliği gibi 

sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler. Karadağ ve arkadaşları yaptığı çalışmada öğrencilerin %39,9’unun klinik 

uygulama sırasında hemşirelerin kendilerinden sorumlu olmalarını istemediklerini, %43,6’sının hemşirelerin 

öğrenci hemşireleri değerlendirmelerini istemediklerini ifade ettikleri belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda ise 

öğrencilerin %49,5’i klinikte öğretim elemanı olarak daha çok alan ile ilgili hocaların olması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, bu çalışma bulguları ebelik öğrencilerinin klinik eğitimleri sırasında ebelerden aldıkları desteğin 

kısmen yeterli olduğunu, ebelerin kendileriyle olan iletişimlerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ebelik 

öğrencilerinin klinikte çalışan sağlık profesyonelleri tarafından sahiplenilmeleri, öğrencilerin adaptasyonunu 

hızlandıracak ve kliniğe olan aidiyetleri artacaktır. Bu konuda ebelere eğitim verilmesi ve uygulamalarda daha 

aktif rol almaları önerilmektedir. 
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S-16)  DOĞUM DESTEKÇİLERİNİN DOĞUM EYLEMİNE KATILMA KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLERİ VE GEREKSİNİMLERİ 

1Ayşe ŞENOĞLU, 1Zekiye KARAÇAM 

1Adnan Menderes Üniversitesi  

Özet 

Giriş: Doğum süreci, kadının anneliğe uyumunun sağlanmasında birçok değişimlerin yaşandığı son derece önemli 

bir dönemdir. Bu karmaşık süreçte kadınların tanıdığı, bildiği ve güvendiği biriyle birlikte olması, sürecin daha 

olumlu ve başarılı tamamlanmasını sağlayabilir. Amaç: Araştırma doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma 

konusundaki görüş ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma niteliksel olarak, 15 

Mayıs – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemine amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen doğum eylemimin birinci ve dördüncü 

devreleri süresince en az iki saat süre ile doğum yapan kadının yanında bulunan 17 kişi dâhil edilmiştir. Araştırma 

verileri, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak hazırlanan yapılandırılmış ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Doğum destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri “eğitim alma konusundaki 

görüşler, doğum yapan kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşleri, destek olmada yeterlilik hissetme 

konusundaki görüşler ve desteğin anneye yararları konusundaki görüşler” olmak üzere dört tema altında 

toplanmıştır. Doğum destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri ise “sağlık 

personelinden/kurumdan beklentiler, anneye doğumda yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlar ve eğitim 

ihtiyaçları” olarak üç tema altında toplanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, doğum destekcilerinin doğum 

eylemine katılma konusundaki görüşleri ile ilgili dört ve gereksinimleri ile ilgili üç tema elde edilmiştir. Sağlık 

kurumları yöneticileri ve uygulayıcılarının, doğum destekçilerinin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlere 

ilişkin süreçlere ve eğitimlere dâhil edilmesini sağlamaları ile anne-bebek sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.    

Anahtar Kelimeler: Doğum, Doğum Eylemi, Doğum Destekçisi, Görüş, Gereksinim. 

 

OPİNİONS AND REQUİREMENTS OF COMPANİONSHİP TO PARTİCİPATE İN LABOUR  

Abstract 

Background: The birth process is an extremely important period in which many changes are experienced in 

ensuring the harmony of women to motherhood. The fact that women are familiar with someone they know and 

trust in this complex process can lead to a more positive and successful completion of the process. Objectives: 

The research was conducted to determine the opinions and requirements of the companionship about participation 

in labour. Methods: The study was carried out qualitatively between 15 May and 31 December 2018 at Aydın 

Women's Maternity and Children's Hospital. The sample of the study with purpose sampling method is included 

17 people who were stay with the women who childbirth for at least two hours during the first stage and fourth 

stage of labour. The research data were collected by a structured and semi-structured interview form which was 

prepared by the researchers based on the relevant literature. Data were analyzed using the content analysis method. 
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Results: Companionship's opinions on participation in labour to be “opinions on the requirements for education, 

opinions on the support needs of the woman giving birth, opinions on the feeling of being competent in support 

and opinions about support for the mother” were collected under four themes. The requirements of the 

companionships to participate in the labour to be are grouped under three themes: “expectations from the health 

personnel / institution, needs and training needs to help / support the mother at birth”. Conclusion: As a result, 

four themes related to the views of the birth supporters involved in the delivery of labor were obtained. Health 

institutions' managers and practitioners can contribute to the development of maternal and infant health by 

providing the inclusion of birth supporters in the processes and trainings related to pregnancy, birth and postpartum 

periods. 

Key Words: Birth, Labour, Companionship, Opinion, Requirement. 

GİRİŞ 

Doğum desteğinin amacı, kadının doğum süreciyle baş etmesine yardımcı olmak, olumlu doğum deneyimi 

yaşamalarını ve anneliğe uyumunu sağlamaktır (Miltner 2000; Sleutel, 2003). Dünya Sağlık Örgütü, doğum 

sürecinde sağlanan desteğin doğum eylemine, anne sağlığına ve bebek sağlığına olumlu katkılarının olduğunu 

belirtmektedir (WHO, 2018). Ebelerin doğumda sürekli destekleyici bakım veren sağlık profesyoneli ve diğer 

doğum destekçilerinin eğitimcisi olarak önemli sorumlulukları bulunmaktadır (ICM, 2017; WHO, 2018; Sağlık 

Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair 

Yönetmelik, 2014; Lazzaretto ve ark, 2018).  Ülkemizde, son yıllarda uygulanmaya başlayan Anne Dostu Hastane 

Uygulamaları kapsamında doğum sırasında kadınların yanında doğum destekçisinin bulundurulması uygulamaları 

başlatılmıştır (Sağlık Bakanlığı, Anne Dostu Hastane Program, 2012). Ancak literatür incelendiğinde ülkemizde 

doğuma katılacak kişiler ile ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığı gözlenmektedir. Ayrıca bu kişilerin doğuma 

katılma ile ilgili bilgileri, görüşleri ve deneyimleri bilinmemektedir. Bu nedenle doğum destekçisi olarak doğuma 

katılan kişilerin doğuma katılma konusundaki görüşleri ve gereksinimlerinin kültürel özelliklerimizi de yansıtacak 

biçimde açığa çıkarılmasına gereksinim bulunmaktadır. Elde edilen bilgiler doğum destekçisi bulundurma 

uygulamalarının geliştirilmesine ve anne-bebek için doğum sürecinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. 

AMAÇ 

Araştırmanın amacı, doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüş ve gereksinimlerini 

belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma 15 Mayıs – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 

doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüş ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

niteliksel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen doğum eylemimin 

birinci ve dördüncü devreleri süresince en az iki saat süre ile doğum yapan kadının yanında bulunan 17 kişi dahil 

edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 
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Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak hazırlanan yapılandırılmış ve 

yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda katılımcıların tanıtıcı özelliklerini 

sorgulayan 14, doğum öncesi eğitim sınıflarına katılma ve doğum sonrası dönemde de desteği sürmeye yönelik 7, 

deneyimlerini ve gereksinimlerini sorgulayan 7 olmak üzere toplam 28 soru yer almaktadır.  

Verilerinin Toplanması  

Araştırma verileri, niteliksel araştırma deneyimi olan ikinci araştırmacının süpervizörlüğünde, ebelikte doktora 

öğrencisi olan birinci araştırmacı tarafından toplanmıştır. Soru formunun ilk 21 sorusundan oluşan yapılandırılmış 

bölümü yüz-yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. Kalitatif veriler, soru formundaki yarı-yapılandırılmış 

sorulara ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilmiş ve araştırmacı tarafından yazılarak kayıt edilmiştir.  Her 

bir katılımcı ile yapılan görüşme süresi yaklaşık 20-30 dk sürmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların tanıtıcı ve obstetrik özellikler ile doğum öncesi eğitim sınıflarına katılma ile ilgili verileri sayı ile 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın kalitatif verileri ise içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Doğum destekçilerinin sosyo-demografik, obstetrik ve doğum desteğine yönelik bulgular Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Doğum Destekçilerinin Sosyo-Demografik, Obstetrik ve Doğum Desteğine Yönelik Verileri (N= 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum 

destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri “eğitim alma konusundaki görüşler, doğum yapan 

kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşler, destek olmada yeterlilik hissetme konusundaki görüşler ve 

desteğin anneye yararları konusundaki görüşler” olarak dört tema altında toplanmıştır. Dğum destekcilerinin 

doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri ise “sağlık personelinden/kurumdan baklentiler, anneye 

doğumda yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlar ve eğitim ihtiyaçları” olarak üç adet olmak üzere toplam yedi 

tema altında toplanmıştır. Doğum destekcilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri ve 

gereksinimleri doğrultusunda çıkarılan başlangıç kodları Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

  

Veriler N 

Yaş ortanca: 30 ( Min=18-Max=60) 

Eğitim durumu 

Okur-yazar 

İlkokul 

Lise 

Lisans 

Okur-yazar değil 

1 

8 

2 

3 

3 

İkamet yeri 

İl merkezi 

İlçe merkezi 

Kasaba 

Köy 

3 

11 

1 

2 

Gelir getiren bir işte çalışan  4 

Gelir durumu  

Gelir gidere göre düşük 

Gelir gider birbirine eşit 

Gelir giderden fazla 

2 

14 

1 

Sağlık güvencesi olmyan  7 

Evli olan  11 

Evlilik süresi ortanca: 17,5 (Min= 4 Max= 45) 

Gebelik deneyimi olan 11 

Gebelik sayısı ortanca: 2 (Min= 1 Max=11) 

Vajinal doğum deneyimi olan 

Sezaryen doğum deneyimi olan 

10 

1 

Yaşayan çocuk sayısı ortanca: 2 (Min= 1 Max=17) 

Gebeye yakınlık derecesi 

Anne  

Kayınvalide  

Kız kardeş  

Teyze 

Yenge 

Kızı 

Hala 

Görümce 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

4 

İzlemlerde gebenin yanında bulunma 7 

Gebe bilgilendirme sınıflarına katılma  - 

Doğum sonrası dönemde desteği sürdürme planı olan  9 

Kendi doğumunda yanında destekçi bulunan 11 
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Tablo 2. Doğum Destekcilerinin Doğum Eylemine Katılma Konusundaki Görüşleri (N= 17) 

 

  

Temalar Alt Temalar Başlangıç Kodlar  N 

Eğitim alma konusundaki görüşler  

Eğitim    

Gerekli 
Eğitime katılmalı (n=1), etkili olacağını düşünme (n=2) 

eğitim gerekli (n= 10) 

13 

Gerektiren 

durumlar 

Doğum tecrübesi olanlar için de gerekli (n= 1), doğum tecrübesi 

olmayanlar için gerekli (n= 3), eğitim ağrı yönetimine yardımcı 

olabilmek için gerekli (n= 2), ağrı yönetimine yardımcı olamadım (n= 

1), bakımın nasıl yapılacağı ile ilgili eğitim gerekli (n = 4), ben 

kıvrandım o kıvrandı (n= 1) 

12 

Gerekli değil 
Doğum tecrübesi olanlar için gerekli değil (n= 3), eğitime gerek yok (n= 

2), eğitimin alınması gerektiği konusunda fikri yok (n = 1) 

6 

Doğum yapan kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşleri 

İhtitaçlar 

Fiziksel destek 

Anne ve bebek bakımı için gerekli (n= 1), ilk gebelik ve ilk kez anne 

olanlar için gerekli ( n= 1), sezaryen olduğunda ihtiyaç (n= 2), pozisyon 

için destek (n= 1), emzirmeye yardım (n= 2), tuvalet ihtiyacı (n= 1), 

doğum sonu bebek bakımı (n= 1), fiziksel destek (n= 1), giysi temini (1) 

11 

 Duygusal 

destek 

Elini tutma (n= 2), yardımcı olma (n=5), acılarını hissetme (empati) (n= 

1), güven (n= 1), ikınmayı öğrenme (n= 1), psikolojik destek (n= 2), 

yalnız kalmama (n= 3), bilmediklerine yardımcı olma (n= 2), konuşma 

(n= 2), dikkati dağıtma (n= 1), teselli ( n= 1) 

21 

Destek olmada yeterlilik hissetme konusundaki görüşler 

Yeterlilik 

yeterli 

Destek konusunda yeterliydim (n= 10), tecrübeli olduğum için 

yeterliydim (n= 1), yardımcı oldum (n= 2), sırtına masaj yaptım (n= 1) 

14 

Yetersiz 
Bazı konularda yeterli değildim (n= 2), yetersizdim (n= 3), tecrübesiz 

olduğum için yetersizdim (n= 2), kısmen yeterliydim (n= 1) 

8 

Desteğin anneye yararları konusundaki görüşler 
 

Yararlar 

Duygusal 

destek 

Yalnız hissetmeme (n=2), güven,sevgi,ilgi,alaka (n= 2), sakin olması 

(n= 2), rahatlama (n= 2), destek (n= 1), akıl verme (n= 1), sabır (n= 1), 

umut (n= 1), yarar sağlama (n= 2), mululuk (n= 1), moral sağlama (n= 

1), cesaret (n= 1), iyi geliyordu (1), güzel şeylere yönlendirme (1) 

19 

Fiziksel destek 

Yardım (n= 5), pozisyonuna yardım (n= 3), ebe ve doktorla iletişim 

kurmasında yardım (n= 3), emzirmeye yardım (n= 1), bebek bakımı için 

yardım (n= 2), anneye yardım (n= 1) 

15 

Sosyal destek Aileden biri (n=1), tanıdık kişi (n=1)  2 
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Tablo 3. Doğum Destekcilerinin Doğum Eylemine Katılma Konusundaki Gereksinimleri (N= 17) 

 

Doğum destekcilerinin eğitim alma konusundaki görüşlerine yönelik eğitim teması altında “gerekli”, “gerektiren 

durumlar” ve “gerekli değil” alt temaları saptanmıştır (Tablo 2). Doğum destekçilerinin eğitim alma konusundaki 

görüşleri ile ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

“Ben kendim anne olduğum için ikinci bir eğitimi gerekli bulmadım. Ama bekarlarsa, tecrübesizlerse 

girsinler mutlaka yani en azından bilgi sahibi olurlar. Ben doğum yaptığım için ihtiyaç hissetmedim. Çünkü üç 

doğumdan sonra bazı şeyler yerine oturuyor” (D2). 

“Bence gerekiyor. Çünkü nasıl bakacaklarını daha da iyi bilmeleri gerekiyor. Mesela ağrıları falan. 

Neresi ağrıyor bilmiyorum. Nasıl müdahale etceğimi bilmiyorum. Bunları öğrenmem lazımdı bence” (D8). 

Doğum destekçilerinin, doğum yapan kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşlerine yönelik ihtiyaçlar teması 

altında “fiziksel destek” ve “duygusal destek” alt temaları saptanmıştır (Tablo 2). Doğum destekçilerinin, doğum 

yapan kadının destek ihtiyaçları konusundaki görüşleri ile ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

“Doğum destekçisi her kadın için olmalı. Ağrısı sızısı olduğunda en azından elini tutabiliyorsun. 

Yardımcı olabiliyorsun. Çektiği acıları bir nebze olsun hissedebiliyorsun” (D1). 

Temalar Alt Temalar Başlangıç Kodlar   

Sağlık personelinden / kurumdan beklentiler  

Beklentiler 

Olumlu iletişim 

Ebeler çok iyiyidi (n= 4), Doktorun ilgilenmesi (n= 1), Sorularımıza 

yanıt vermeleri (n= 1), İlgi, alaka (n= 5), Güler yüz (n= 2), Sık 

bakmaları (n= 1), Doğumunu yaptırmaları (n= 1), terslememe (n=1), 

16 

Temiz ortam 
Temizlik (n= 1), çarşaf değişimi (n=1) 

 

2 

Bilgilendirme 
Eğitim vermeliler (n= 2) 

 

2 

Karara saygı Doğum tercihinin dilkkate alınması (n=1) 1 

Sosyal destek Rahat edebileceği kişinin alınması (n= 1) 1 

Ebelik bakımı 
Ebenin yardımı (n=2), birinin yanında olması (n=1), bizleri yönetseler 

(n=1), hemen koşup gelmeleri (n=1) 

5 

Anneye doğumda yardımcı / destek olabilmeniz için ihtiyaçları 
 

İhtiyaçlar 

Bilgilendirilme 
Daha iyi bilgi sahibi olmak (n= 3), kursa katılmak / eğitim almak (n= 

4) 

7 

Ikinci evrede de 

yanında olma 

Doğum anında da yanında olmak (n= 1) 

 

1 

Eğitim ihtiyacları 
 

Eğitim 

gersinimi 

Gereksinim var 

Eğitim almak isterdim (n= 10), bebek bakımı için eğitim almak 

isterdim (n= 1), daha faydalı olurduk (n= 1), bilgimiz artardı (n= 1), 

eğitim alabileceğimi bilmiyordum (n= 1), eğitim almam gerekliliği 

konusunda emin değilim (n= 2), eğitimler okullarda verilmeli ( n= 1), 

bizim ülkede eğitim şart (n= 1), eğitim iyi bir şey (n= 2) 

20 

Gereksinim yok 
Doğum öncesi tecrübeli olduğum için almak istemezdim (n= 1), eğitim 

almak istemem (n= 2), benim bilgim yeterli (n= 2) 

5 

Eğitime 

ulaşmada zorlıuk 

Ulaşım sorunu yüzünden eğitime katılamıyoruz (n= 1), İstesem de 

eğitime şartlarım nedeniyle katılamam (n= 2) 

3 
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“Kesinlikle olmalı. Çünkü kendini güvende hissediyor. En azından elimi tuttu. Elimden o güveni 

hissedebiliyor. Yenge ne yapcam dediğinde en azından yardımcı oldum. En basitinden nasıl ıkınıcam dediğinde ne 

yapması gerektiğini biliyor bu sefer yanında görebildiği zaman o güveni alabiliyor ki aldı da. Bu gözle 

görülebiliyor” (D2). 

Doğum destekçilerinin, destek olmada yeterlilik hissetme konusundaki görüşlerine yönelik yeterlilik teması altında 

“yeterli” ve “yetersiz” alt temaları saptanmıştır (Tablo 2). Doğum destekçilerinin, destek olmada yeterlilik 

hissetme konusundaki görüşleri ile ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

“Yetersizdim çünkü hiç bir şey bilmiyordum” (D7). 

“Ben kesinlikle yeterli değildim çünkü hiç bişey bilmiyorum sadece ebeyi falan çağırmam gerektiğinde 

yardımcı oluyorum” (D13). 

Doğum destekçilerinin desteğin anneye yararları konusundaki görüşlerine yönelik yararlar teması altında 

“duygusal destek”, “fiziksel destek” ve “sosyal destek” alt temalı saptanmıştır (Tablo 2). Doğum destekçilerinin 

desteğin anneye yararları konusundaki görüşleri ile ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

“Dinleniyo tabi arkası, rahatlıyor tabi. Benimde işte doğum yaptığım zaman yengem vardı. Köyde ilk 

doğumda, sancım girdi mi arkamı sıvazlardı, ben rahatlardım, çok hissederdim. O yüzden bende ona birkaç şey 

yapıverdim. Bilmiyom, o da rahatladı mı” (D4). 

“Destek verdik. Sancıları çoktu bayağa. Şöyle böyle diye bayağa akıl verdik. Geçer diye. Sabret. Sonu 

selamet baksana, kucağına alacaksın dedik” (D5). 

Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri doğrultusunda sağlık 

personelinden/kurumdan beklentilerine yönelik beklentiler teması altında “olumlu iletişim”, “temiz ortam”, 

“bilgilendirme”, “karara saygı”, “sosyal destek” ve “ebelik bakımı” alt temaları saptanmıştır (Tablo 3). Doğum 

destekçilerinin sağlık personelinden/kurumdan beklentilerine yönelik gereksinimleri ile ilgili bazı ifadeleri 

şöyledir; 

“Yatakların günde 2-3 kez değişmesi gerekiyor. Annenin mikrop kapmaması için odaların steril olması 

gerekiyor” (D6). 

 “İlgilenmelerini istiyoruz yani, herhangi bir sancısı olduğunda hemen koşup müdahale edip, yalnız sık 

sık bakmalarını istiyoruz” (D14). 

Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri doğrultusunda anneye doğumda 

yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlar teması altında “bilgilendirme” ve “ikinci evrede de yanında olma” alt 

temaları saptanmıştır (Tablo 3). Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri 

doğrultusunda anneye doğumda yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlarla ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

 “Ne yapmak isterdim. Daha iyi bir bilgiye sahip olmak isterdim. Bende bir kurs olsa katılırdım doğum 

yapanın yanında. Aynı şekilde daha iyi bir bilgiye sahip olmak isterdim” (D3). 
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 “Yani, eğitim verilebilir seminer şeklinde. Olabilir. Daha da iyi olur yani. Yani sağlıkçıda olsak bazı 

bilgilerimizin yanı sıra o an için kesinlikle dediğim gibi psikolojik olarak hani, bedenen ve ruhen de mutlaka 

yanında birisinin bir desteğe kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” (D15). 

Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarına 

yönelik eğitim gereksinimi teması altında “gereksinim var”, “gereksinim yok” ve “eğitime ulaşmada zorluk” alt 

temaları saptanmıştır (Tablo 3). Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri 

doğrultusunda eğitim ihtiyaçları ile ilgili bazı ifadeleri şöyledir; 

“Elimizden geldiği kadar psikolojik destek veriyoruz. Biz kendimiz ne yaşadıysak daha iyi olacak şeklinde 

veriyoruz desteği. Daha iyi bir destek verseler bizde katılır öğrenirdik yani. Burası uzak olduğu için bizim köylere 

mesela sağlık ocaklarımızda bilgilendirme olsa daha iyi olur yani. Bu şekilde katılmak isterdik. Buraya 

gelindiğinde emzirme, gebelik öncesi eğitim veriyorlar ama uzağız biz ister istemez 40-50 kilometre yolumuz, sarp 

yoldan geldiğimiz için tam desteği alamıyoruz mesela. İyiyiz, memnunuz sağlık açısından herşeyimiz var ama 

köyler uzak olduğu için aniden gelemiyorsun yani. Günü birlik dönüyoruz yani gelsek bir saate randevumuz 

bitiyor. Servislerimiz geriye döndüğü için herkesin kendi arabası olmadığı için servis araçlarıyla gelip 

muayenemizi olup gidiyoruz. Hani köyde olsa böyle destekler daha iyi sonuçlar olabilir yani” (D3). 

“Tabikide. Elimden bir şey gelseydi ya da geldiğini bilseydim yapardım. Ben eğitimi sadece anneye veriliyor diye 

biliyordum” (D7). 

TARTIŞMA 

Doğum destekçilerinin doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

niteliksel olarak yapılan bu çalışmada 17 doğum destekçisi ile görüşülmüştür. Araştırmada doğum destekcilerinin 

doğum eylemine katılma konusundaki görüşleri dört ve doğum eylemine katılma konusundaki gereksinimleri üç 

tema altında toplanmıştır.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Pozitif Doğum Deneyimi için İntrapartum Bakım rehberinde, doğum 

süresince ve doğumda sürekli doğum destekçisi bulundurulmasının doğum deneyimlerinin olumsuz etkilerini 

azalttığı, kadınlar tarafından seçilen doğum destekçileri ile hastane personeli tarafından sağlanan destek arasında 

farklılıklar olduğu ve olumlu etkinin destekçinin kadın tarafından seçildiğinde daha yüksek olduğu belirtilmiştir 

(WHO,2018). Bu çalışmada doğum desteğinin anneye sağladığı yarar konusundaki görüşlere bakıldığında 

“duygusal destek” alt temasında yer alan yalnız hissetmeme, moral sağlama, cesaret, güzel şeylere yönlendirme 

gibi olumlu duygular sağladığı ve “sosyal destek” alt temasında aileden biri ya da tanıdık birilerinin olmasının 

belirtildiği görülmektedir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda doğum desteğinin kadınlara 

olumlu doğum deneyimi yaşatabileceği ve destekçinin kadın tarafından seçildiğinde daha da olumlu doğum 

deneyiminin yaşanabileceği düşünülmektedir. 

Bohren ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan, doğum destekçilerinin algılarını ve deneyimlerini araştıran 

niteliksel çalışmaların gözden geçirilmesinden elde edilen bulgulara göre; doğum destekçilerinin rahatlatıcı bir 

dokunuşla (elini tutma, masaj ve ters bası), solunum ve gevşeme teknikleri gibi non farmakolojik yöntemler 

kullanarak ağrıyı azaltmada yardımcı olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada doğum yapan kadının detsek 

ihtiyaçları konusundaki ifadelerinde, doğum destekçilerinin destek ihtiyaçlarının “fiziksel” ve “duygusal” alt 
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temalarında yer alan anneye pozisyon için yardımcı olma, emzirmeye yardımcı olma, elini tutma, güven, yalnız 

kalmama, konuşma, dikkati dağıtma ve teselli olarak belirtildiği görülmektedir. Ayrıca destekçileri doğum 

desteğinin anneye sağladığı yararlar konusundaki görüşlerini, desteğin “duygusal-fiziksel ve sosyal” yönden 

oluşturulan alt temalarında, yarar sağladığı, bu yararların yalnız hissetmeme, güven, rahatlama, sabır, umut, 

cesaret, anne ve bebek bakımına yardım vb. olarak ifade etmektedirler.  Çalışmamızdan elde edilen bulgular 

Bohren ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan çalışmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ancak 

çalışmamıza katılan destekçilerin yaptıkları uygulamaları tam olarak ifade edememelerinin nedeninin doğum 

desteğine yönelik profesyonel eğitim almadıklarından kaynaklanabileceği dolayısıyle sağladıkları desteği tam 

olarak yansıtamadıkları düşünülmektedir. 

Sağlık kurumu tarafından, doğum destekçilerinin doğum öncesi bakım sürecine dahil edilmeleri ve gebe eğitim 

sınıflarına katılmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu sayede destekçilerin sağlık 

kurumunun yapısına uyumu, doğum sürecinde ve doğumda kadına nasıl destek vereceğine dair bilgiler edinmesini 

ve sonuç olarak kadına daha iyi destek olması sağlanmış olur (Bohren ve ark, 2014; Munoz ve Collins, 2015; 

Bohren ve ark, 2016; WHO, 2018). Çalışmamızda, doğum destekçilerinin eğitim alma konusundaki görüşlerinde 

yer alan “gerektiren durumlar” alt temasında, doğum tecrübesi olmayanlar için, ağrı yönetimine yardımcı 

olabilmek için ve bakımın nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimin gerekliliğine yönelik ifadelerin bulunduğu 

görülmektedir. Ayrıca sağlık personelinde/kurumdan beklentilerine yönelik “bilgilendirme” alt temasında eğitim 

vermeliler ifadeleri, anneye doğumda yardımcı/destek olabilmeniz için ihtiyaçlara yönelik “bilgilendirme” alt 

temasında yer alan daha iyi bilgi sahibi olmak, kursa/eğitime katılmak ifadeleri, eğitim ihtiyaçlarına yönelik 

“gereksinim var” ve “eğitime ulaşmada zorlık” alt temasında yer alan eğitim almak isterdim, daha faydalı olurduk, 

bilgimiz artardı, eğitim alabileceğimi bilmiyordum, ulaşım sorunu yüzünden eğitime katılamıyoruz ifadeleri 

bulunmaktadır.  Doğum destekçilerinin destek olmada yeterlilik hissetme konusundaki görüşlerinde “yetersiz” alt 

temasında yetersizdim, tecrübesiz olduğum için yetersizdim, kısmen yeterliydim ifadelerinin de bulunduğu 

görülmektedir. Çalışmamıza katılan destekçilerin ve doğum yapan annelerin tamamı gebe eğitim sınıflarına 

katılmamıştır. Katılımcıların görüşlerinden elde edilen bulgulara göre, eğitim ihtiyaçlarının olduğu ve sağlık 

kurumlarının doğum destekçilerini doğum öncesi, doğum süreci ve doğum sonrasında uygulamalarına entegre 

etmelerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada doğum destekçlerinin doğum yapan yakınlarına destek olma konusunda eğitimin özellikle tecrübesiz 

olanlar için gerektiği, doğum yapan kadınların fiziksel ve duygusal desteğe ihtiyaçları olduğu, destek olmada 

doğum tecrübesi olanların yeterli oldukları ancak tecrübesiz olanların kendilerini yetersiz hissettikleri ve doğum 

yapan kadına doğum desteğinin fiziksel, duygusal ve sosyal yönden yararları olduğuna ilişkin önemli görüşlere 

sahip oldukları; sağlık personelinden / kurumdan olumlu iletişim, temiz ortam, bilgilendirme, kararlarına saygı ve 

ebelik bakımı ile anneye doğumda yardımcı / destek olabilmek için bilgilendirme ve eğitim gereksinimleri olduğu 

sonuçları elde edilmiştir.  
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S-17)   DOĞUMDA KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİNİN MALİYET ANALİZİ 

Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL 1 

1Marmara Üniversitesi 

Özet  

Ülkemiz güncel doğum verilerine göre kadınların %53’ünün son derece maliyetli sezaryen doğum ile doğumlarını 

tamamlamaktadır. Oysa DSÖ sezaryen oranlarının %10-15 oranını aşmaması gerektiğini belirtmektedir. Öte 

yandan ülkemizde normal kabul edilen doğumlarda bile epizyotomi, vakum, forseps, indüksiyon gibi girişimler 

çok sık uygulanmaktadır. Ancak yapılan randomize kontrollü çalışmalarda doğumda kesintisiz ebelik bakımı 

verilen kadınların doğumlarında çok az girişim olduğu ve maliyeti ciddi şekilde düşürdüğü saptanmıştır. Bu 

çalışma kesintisiz ebe desteğinin doğum maliyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü 

deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır. Veriler İstanbul’da bir Eğitim Araştırma hastanesinde toplanmıştır. 

Deney ve kontrol grupları power analizi sonrasında 30’ar kişi olacak şekilde randomize belirlenmiştir. Çalışma 

sonrasında deney grubunda doğum süresinin kısaldığı ve girişim sayısının istatistiki anlamlı olarak azaldığı 

belirlenmiştir. Kesintisiz ebelik desteği verilen grupta her doğum için kontrol grubuna göre 1314 tl tasarruf 

sağlanmıştır. Bu nedenle ebelerin doğumda aktif rol almaları sadece ebelik mesleğinin görünür kılınmasında değil; 

ülke ekonomisi içinde son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler 

Kesintisiz Ebe Desteği, Maliyet Analizi, Girişim, Perineal Onarım, Doğum 

Abstract  

According to the current birth data of our country, 53% of women complete their births with extremely costly 

cesarean delivery. However, WHO states that cesarean rates should not exceed 10-15%. On the other hand, 

interventions such as episiotomy, vacuum, forceps, induction are performed very frequently even in normal 

delivery in our country. However, in randomized controlled trials, it was found that women who had uninterrupted 

midwifery care at birth had very few attempts at birth and significantly reduced costs. This study was planned as 

a randomized controlled experimental study to determine the effect of continuous midwife support on the cost of 

birth. Data were collected in a Training and Research Hospital in Istanbul. The experimental and control groups 

were randomized to 30 people after the power analysis. After the study, it was determined that the duration of 

labor in the experimental group decreased and the number of interventions decreased statistically. In the group 

given continuous midwifery support, 1314 TL was saved for each birth according to the control group. For this 

reason, the active role of midwives in childbirth is not only in making the midwifery profession visible; but also it 

is extremely important in the country's economy. 

Key words: 

Continuous Midwife Support,  Cost Analysis, İntervention, Perineal Repair, Labor 
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GİRİŞ 

Doğum süreci spontan ve girişimsiz anne ve bebeğin sağlıkla yaşamına devam ettiği bir süreçtir. Bu nedenle 

normal doğum eyleminin ülke ekonomisine çok ciddi bir yükü olmaması gerekmektedir. Ancak bizim ülkemizde 

normalde %10-15 civarında olması gereken sezaryen oranları, %53 civarındadır (TNSA, 2013; Karabel ve ark., 

2017). Her iki doğumdan birinin sezaryen ile sonlandırılması doğum maliyetini akıl almaz şekilde artırmaktadır. 

Öte yandan geriye %47 oranında doğumda yapılan girişimler ile maliyet artmaktadır. Ülkemizde normal kabul 

edilen doğumlarda bile epizyotomi, vakum, forseps, indüksiyon gibi girişimler çok sık uygulanmaktadır. Ancak 

yapılan randomize kontrollü çalışmalarda doğumda kesintisiz ebelik bakımı verilen kadınların doğumlarında çok 

az girişim olduğu ve maliyeti ciddi şekilde düşürdüğü saptanmıştır (Hodnett, 2007; 2013; WHO, 2015; Buckley, 

2015).   

Mevcut kanıtlar gözden geçirildiğinde, tıbbi müdahalelerin azaltılmasına ve normal doğum hızlarının artmasına 

olumlu etki eden bir dizi öğe saptanmıştır. Bu öğeler; kanıta dayalı doğum bakım uygulamaları, (NICE, 2007; 

Khunpradit ve ark., 2011), ebe tarafından yönetilen bakımın sağlanması  (Homer ve ark., 2001; Hatem ve ark. 

2008), gebelik sırasında bakımda devamlılığın sağlanması ve doğum sırasında kesintisiz birebir bakımın 

verilmesidir. Kesintisiz birebir bakımın sağlanması için bakım sağlayan bireyin vaktinin % 80-85’ ini gebe ile 

travayın aktif fazından itibaren doğuma değin birlikte geçirmesi önerilmektedir (Hodnett ve ark., 2011, Khunpradit 

ve ark., 2011; Buckley, 2015).  

Doğumların kesintisiz ebe desteği ile tamamlanmasının çok önemli olduğunu ulusal ve uluslararası tüm örgütler 

belirtmektedirler. Kesintisiz doğum desteğinin ana bileşenleri duygusal destek (yalnız bırakmama, 

başarabileceğine ilişkin güvence verme ve övgü), bilgi desteği (doğum sürecine ve baş etme tekniklerine ilişkin 

bilgi paylaşımı), fiziksel destek (rahatlatıcı masaj, uygun miktarda sıvı alma/çıkarma, hareket serbestisi, 

sıcak/soğuk uygulama) ve savunuculuk (gebenin isteklerinin paylaşımının sağlanması) öğelerinden oluşmaktadır 

(Rathfisch, 2012; Beji, 2015; Buckley, 2015).  

Bizim ülkemizde ilk defa yapılma özelliği gösteren bu çalışma ile kesintisiz ebe desteğinin doğum maliyeti üzerine 

olan etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

AMAÇ 

Bu araştırma, primipar gebelerde doğumda kesintisiz ebe desteğinin doğum maliyeti üzerine olan etkisini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma, Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul ili Kadıköy ilçesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği' nde yapılmıştır. Araştırmanın izin 

onayı için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ ndan gerekli izin 

alınmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 

Doğumhane' sinde Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında normal doğum yapan nullipar 587 kadın 

oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü, araştırmanın yapıldığı sağlık kurumunda ilk gebeliğini deneyimleyenlerin 

sayısı dikkate alınarak, etki genişliğine (w=0.76) ve çift kuyruklu hipotez yöntemine göre hesaplanmıştır. 

Hesaplama sonucunda örneklem büyüklüğünün kontrol grubu için 30 ve deney grubu için 30 olması gerektiği 

belirlenmiştir. Araştırma CONSORT 2010 klavuzu doğrultusunda yapılmıştır.  
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Araştırma grupları aşağıdaki gibidir. 

1. Grup: Deney grubuna alınan gebelerdir. Bu gebelere doğum eylemi boyunca kesintisiz ebe desteği 

verildi. 

2. Grup: Kontrol grubuna alınan gebelerdir. Bu gebelere ise çalışmanın yapıldığı klinikteki rutin 

uygulamaların dışında farklı herhangi bir girişimde bulunulmadı. 

Kontrol grubuna rutin hastane uygulamalarına ilişkin bakım verilirken, deney grubuna doğum süresince kesintisiz 

doğum desteği sağlanmıştır. Kesintisiz doğum desteği bilgi desteği, fiziksel rahatlatma, duygusal destek ve 

savunuculuk bileşenlerini kapsamıştır. Gebe doğum sürecinde doğum indüksiyonu, amniyotomi, acil sezaryen, 

forseps, vacum, epizyotomi uygulanması, perineal yırtık (varsa derecesi) açısından değerlendirilmiştir. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen gebe tanılama formu 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında deney grubundaki primipar gebelerin yaş ortalaması 24,1 ± 3,9 ve kontrol grubunda yaş 

ortalaması 23,9 ±4,3’ tür (p=0,145). Gebelerin %42,8 ile deney grubundaki gebeler 8 yıl eğitim almış, kontrol 

grubunda ise bu oran %57,1’dir.  

Tablo 1: Kesintisiz Ebe Desteğinin Maliyet Analizi 

 Deney (n=30) Kontrol (n=30) 

İndüksiyon - 29x18= 522TL   

Vakum Uygulaması - 1706x1= 1706TL  

Epizyotomili Doğum 22x1248= 3256TL 27x1248= 33696TL 

Epizyotomisiz Doğum 8x832= 6656TL 3x832= 2496TL 

Perineal Hasar - 10x1015= 10150TL 

Sezaryen Doğum - 1x675= 675TL 

Yenidoğan Yoğun Bakım  - 1x104= 104TL 

Toplam  9912TL 49349TL 

Kişi Başı  330,4TL 1644,9TL 

 

Araştırma kapsamında deney grubundaki primipar gebelerin doğum süresi 3:25±0:55 dakika iken kontrol 

grubunda 5:46±2:27 dakika olarak tespit edildi. Doğumun süresinin maliyeti doğrudan hesaplanamasa bile, doğum 

süresinin uzamasının girişim sayısını, komplikasyon riskini artırması ve yatak işgalinin artırması nedeniyle 

ekonomik etkisi söz konusudur.  

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde kesintisiz ebe desteği alan deney grubunun (n=30) toplam maliyeti 9912 tl 

iken; kontrol grubunun (n=30) toplam maliyeti 49349 tl’dir. Kişi başına doğum maliyeti gözönünde 

bulundurulduğunda, her bir doğumda yaklaşık 1314,5 tl tasarruf yapılabileceği hesaplanmıştır.  
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TARTIŞMA  

Doğum eylemi doğal bir süreçtir ve yapılan tıbbi müdahaleler doğumun bu doğallığını bozabilmekte ve sorunlara 

neden olabilmektedir. Doğumda uygulanan tıbbi girişimlerin ve sezaryen oranlarının artması maliyeti de 

beraberinde artırmaktadır. Kabaca yapılan analizlerde sezaryen doğumun komplike olmayan bir vaginal doğumdan 

en az üç kat fazla maliyete neden olduğu tahmin edilmektedir (Tracy ve Tracy, 2003). Doğumun maliyetlerini ve 

neonatal sağlığı incelemek amacıyla Brezilya’da yapılan retrospektif bir çalışmada gebelik ve doğumun artan 

medikalizasyonunun doğrudan iyatrojenik bir etki yapmasa bile, çok ciddi maddi kayıplara yol açtığı belirlenmiştir 

(Barros, 2005). Doğumun ikinci evresinin süresinin sınırlandırılmasında da ısrarlı davranılması, doğuma yardımcı 

olan kişiyi müdahalede bulunmaya ve istenen zaman sınırı aşıldığında derhal doğumu sonlandırmaya çalışma 

hususunda mecbur bırakmaktadır (Yıldırım ve Beji 2008; Güngör ve Rathfisch, 2009). İkinci evrenin süresinin 

sınırlandırılması (örn. primiparlarda 1 saate kadar sürmesi) yenidoğan pH değerlerini artırmakta fakat bu durum 

daha fazla müdahaleli doğumlara neden olabilmekte ve maliyeti de etkilemektedir (Hofmeyr 2005; Güngör ve 

Rathfisch, 2009).  

Cochrane’ in 1138 düşük riskli gebeyi kapsayan sistematik incelemesinde, yavaş ilerleyen doğum eyleminin 

birinci evresinde erken uygulanan oksitosinin doğum süresini yaklaşık 2 saat kısalttığı belirtilirken, sezaryen ve 

müdahaleli vaginal doğum oranlarında belirgin fark bulunmamıştır (Bugg ve ark., 2013; Başgöl ve Beji, 2015).  

Deney ve kontrol grupları arasında indüksiyon girişimi ve amniyotomi uygulamasında istatistiksel açıdan ileri 

derecede anlamlı fark bulundu (p<0,01). Uysal’ ın (2017) yaptığı çalışmada tüm doğumların % 92,8’ ine 

indüksiyon uygulandığı ve çalışmaya katılan vajinal yolla ve vakum ile doğum yapan kadınların %79’ una 

epizyotomi uygulandığı belirtilmiştir. Demirel ve Çelik (2013) yaptığı çalışmada indüksiyon uygulanmasının gebe 

ve fetüs üzerindeki komplikasyonlarına dikkat çekerek doğal doğuma müdahale edildiğini ortaya koymuşlardır. 

Çalışma bulgularımız literatür ile uyum göstermektedir. Epizyotomi uygulaması, özellikle ilk doğumlarda fetüsün 

doğumunu kolaylaştırmak ve kadında postpartum perineal travmaları önlemek için günümüzde rutin olarak 

uygulanan bir girişimdir (Başgöl ve Beji, 2015). Ülkemizde epizyotomi uygulamasına ilişkin resmi veriler yetersiz 

olmakla beraber bizim çalışmamızda kadınların ilk doğumlarında rutin epizyotomi uygulamasına maruz kaldığını 

göstermektedir. Çalışmamızda deney ve kontrol grupları arasında acil sezaryen endikasyonu, vakum kullanımı ve 

epizyotomi uygulaması açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

Kadın ailenin ve dolayısıyla toplumun temel yapıtaşıdır. Kadının hayatında deneyimlediği en önemli olaylardan 

birisi de doğumdur. Doğum deneyiminin konforlu olması her kadının hakkıdır. Ayrıca yapılan birçok çalışmada 

olumsuz doğum deneyimin gelecek kuşaklara aktarıldığı iddia edilmektedir. Kadının değer gördüğü ve istediği 

şekilde bir doğum süreci yaşaması, özelinde kadını genelinde ise toplumu etkileyecektir. Travmatize edilmeden 

gerçekleştirilen bir doğum daha sağlıklı anne, daha sağlıklı ve mutlu bir yenidoğan ve daha huzurlu ve mutlu bir 

toplum oluşturabilir.  

SONUÇ  

Normal doğumlarda ebelerin kesintisiz destek vermesi doğumda girişim sayısını anlamlı oranda azaltmaktadır.  

Kesintisiz ebe desteği devlet bütçesine ek bir maddi külfet getirmez iken; aksine doğumda kesintisiz ebe desteği 

her doğumda ciddi tasarruf sağlamaktadır.  
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S-18)  DOĞUM SONU DÖNEMDE MATERNAL BAĞLANMA DÜZEYİ VE  ETKİLEYEN                   

FAKTÖRLER 

Vildan KULAÇ¹,Dicle AĞCE¹,Kevser ÖZDEMİR¹,Yasemin BAŞKAYA¹ 

¹Sakarya Üniversitesi 

Özet 

Amaç: Doğum sonu dönemde maternal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve yöntem: Çalışma, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 

lohusa servisinde yatan kadınlar üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince 

hastanenin lohusa servisinde yatan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 250 anne çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Çalışmanın amacına yönelik olarak literatürden faydalanılarak hazırlanan anket form, gözlem altında gebeler 

tarafından doldurulmuştur. Maternal bağlanmanın değerlendirilmesi için 1994 yılında Muller tarafından 

geliştirilen ve 2004 yılında Kavlak tarafından Türkçe geçerlik güvenirlilik çalışması yapılan Maternal Bağlanma 

ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (versiyon 21.0) İstatistik Paket programında 

değerlendirilmiştir. Analizler için  student T testi, One Way Anova kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 

p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 17-44 arasında değişmekte olup, ortalama 27.73±6.13 yıl idi. 

Maternal Bağlanma Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 98.17±6.02 olarak bulundu. Öğrenim durumu lise 

olanlarda, gebeliğinde sorun yaşamayanlarda, düzenli gebelik kontrollerine gidenlerde, bebeğini ilk 10 dk 

içerisinde kucağına alanlarda ve emzirenlerde, annelik rolüne uyum sağladığını ifade edenlerde, bebeğini sadece 

anne sütü ile besleyenlerde ve bebeğinin bakımı konusunda endişe yaşamadığını ifade edenlerde Maternal 

Bağlanma Ölçeği puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek belirlendi (her biri için; 

p<0.05). 

Sonuç ve öneriler: Bu çalışmada, annelerin maternal bağlanma düzeylerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Ebelerin, gebelik doğum ve doğum sonu süreçte anne-bebek bağlanmasını ve annelik rolünü 

etkileyen faktörleri belirlemesi; anne-bebek arasındaki fiziksel, duygusal bağı geliştirici eğitimler planlanması, 

emzirmenin erken dönemde başlatılması ve bireyselleştirilmiş çözüm önerilerinin geliştirilmesi önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Maternal bağlanma, lohusa, etkileyen faktörler 

Abstract 

Aim:The aim of this study is to evaluate maternal attachment level and the factors affecting maternal attachment 

at postpartum period. 

Methods:This cross-sectional study is conducted on women who were hospitalized in postpartum service at 

Sakarya Training and Research Hospital between December 2018 and January 2019.The study group consisted of 

250 mothers who were admitted to hospitalized in postpartum service and accepted to participate in the study.For 

the purpose of this study, the questionnaire form, which was prepared using the literature, was filled by pregnant 

women under observation. Maternal Attachment Scale, which was developed by Muller in 1994 and the Turkish 

validity and reliability study by Kavlak in 2004, was used to evaluate maternal attachment. The data obtained were 
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evaluated by using SPSS(version 21.0). The analyzes were performed with Student T test and One Way Anova. 

Statistical significance was accepted as p <0.05. 

Results:The age of the study group ranged from 17 to 44, with a mean of 27.73±6.13 years. The mean score 

obtained from the Maternal Attachment Scale was 98.17±6.02.The mean score of the Maternal Attachment Scale 

was found to be statistically significantly higher in those with high school education, did not have any problems 

in pregnancy, in the lap of the baby within the first 10 minutes and in the breastfeeding group, stated that they 

were adapting to the role of motherhood, stated that they did not have any concern about their babies and those 

who only fed their breast milk (for each; p <0.05). 

Conclusion:In this study, maternal attachment levels of mothers were found to be very high. It can be suggested 

that midwives identify maternal-infant attachment and the factors that affect maternal role in the birth and 

postpartum period, plan physical and emotional attachment between mother and baby, to start breastfeeding early 

and to develop individualized solutions. 

Key words: Maternal attachment, puerperant, factors affecting 

GİRİŞ 

Doğum sonu dönem aileye yeni bir üyenin katılmasından dolayı yeni bir düzenin kurulduğu, ebeveynliğe geçiş 

sürecinde anne ve babaların kendi duyguları ve ilişkilerinde değişiklikler yaşadıkları bir dönemdir (Arslan ve Uzun 

2008). Bu süreç plasenta ve zarların doğumundan hemen sonra başlayıp, anne bedeninin gebelikten önceki haline 

dönmesine kadar  ya da yaklaşık olarak 6-8 hafta sürmektedir (Şimşek ve Esencan 2016). 

Bu dönemde anne, fizyolojik ve anatomik değişikliklerin yanı sıra, yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği 

zor bir süreç yaşar. Bebeğine, postpartum rahatsızlıklara, ailedeki yeni düzene ve vücut imgesindeki değişikliklere 

uyum sağlamak zorunda olan anne için doğum sonrası ilk günler oldukça zordur (Taşkın 2005).  

Anne ile bebek arasında doyurucu ve zevk verici etkileşim sonucunda annenin bebeğine geliştirdiği sevgi bağının 

oluşum süreci “Maternal Bağlanma” olarak tanımlanmaktadır. (İşler 2007). Olumlu anne-bebek ilişkisinin 

başlatılması için uygun zaman,bağlanmanın en yoğun yaşandığı dönem olması nedeniyle erken postpartum 

dönemdir (Özkan ve Polat, 2011; Taşkın, 2011). Bu dönemde annelerin bebeklerini algılama durumları daha 

sonraki gün, ay ve yıllarda anne-bebek ilişkisinin temelini oluşturur. Anne ile çocuk arasında kurulan sağlıklı 

iletişim, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlar ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurması için temel 

oluşturur. Bu yüzden insanın doğduğu andan itibaren ilk yakınlık hissettiği kişinin anne (veya temel bakım veren 

kişi) olması ve bütün bir yaşamını etkileyecek duygusal, davranışsal ve bilişsel yetilerinin gelişeceği süreç olması 

nedeniyle anne-bebek ilişkisi çok önemlidir (Şen 2007, Akkoca 2009). 

Doğum sonundaki bu maternal bağlanma sürecini pek çok faktör etkilemektedir. Bu çalışma ile ülkemizde doğum 

yapan kadınlarda bağlanmayı etkileyen faaktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırma, doğum sonu dönemde maternal bağlanma ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla  kesitsel tipte bir 

araştırma olarak planlanmıştır. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma verileri Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Sakarya ili Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kadın-Doğum Kampüsü lohusa servisinde toplanmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Aralık 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında Sakarya ili Sakarya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kadın-Doğum Kampüsü lohusa servisinde yatmakta olan, vajinal ve sezaryen doğum yapan kadınlar 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 17-44 yaş aralığındaki 250 anne 

oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın amacına uygun olarak literatürden faydalanılarak hazırlanan anket formu, Maternal Bağlanma ölçeği 

kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Anket formunda gebenin yaşı, eğitim düzeyi, mesleği gibi 

sosyodemografik özelliklerini ve doğum şekli, doğum sayısı gibi bilgileri içeren sorular bulunmaktadır. 

Maternal Bağlanma Ölçeği 

Maternal bağlanmayı ölçmek amacı ile Muller tarafından 1994 yılında geliştirilmiş, güvenirlik katsayısı Cronbach 

alpha 0,85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkiye’ye geçerliği ve güvenirliği 2009 yılında Kavlak ve Şirin 

tarafından yapılmıştır. Ölçek dörtlü likert tipte olmakta ve 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan en düşük 

puan 29, en yüksek puan ise 104 olup, puan arttıkça maternal bağlanma da artmaktadır. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumlardan izin alınmıştır. Çalışma grubunu oluşturan gebelere ise 

araştırmanın amacı açıklanıp sözlü onam alındıktan sonra kabul eden annelerle anket doldurulmuştur. 

İstatistiksel Analiz 

Veriler, bilgisayar ortamında, SPSS (versiyon 21.0) İstatistik Paket programında değerlendirilmiştir. Analizler için 

student T testi, One Way Anova kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık  değeri  p<0.05 kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 17-44 arasında değişmekte olup, ortalama 27.73±6.13 yıl idi. Annelerin 

sosyodemografik ve obstetrik özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Annelerin sosyo-demografik özellikleri  (n=250) 

DEĞİŞKENLER Sayı (n) Yüzde (%) 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 74 29,6 

Lise 141 56,4 

Üniversite 35 14,0 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 53 21,2 

Çalışmıyor 197 78,8 

Gelir Durumu 

Gelir giderden az 18 7,2 

Gelir gider dengeli 169 67,6 

Gelir giderden fazla 63 25,2 

Aile Tipi 

Çekirdek 186 74,4 

Geniş 64 25,6 

Kişilik Tipi 

A 118 47,2 

B 132 52,8 

Sigara Kullanımı 

Evet 20 8,0 

Hayır 230 92,0 

 

Annlerin gebelik sayıları 1-7 arasında değişmekte olup, ortalama 2.38±1.37 idi. Annelerin gebelik, doğum ve 

doğum sonu süreleri ile ilgili özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Annelerin gebelik, doğum ve doğum sonu süreleri ile ilgili özellikleri  (n=250) 

DEĞİŞKENLER Sayı (n) Yüzde (%) 

Gebeliğe bağlı sorun yaşama 

Evet  18 7,2 

Hayır  232 92,8 

Doğum şekli 

Müdahalesiz vajinal doğum 53 4,4 

Müdahaleli (epizyo, suni sancı) vajinal doğum 132 52,8 

Sezaryen  107 42,8 

Doğum süreci 

Çok zor ve çok kötü 49 19,6 

Oldukça zor ve kötü 76 30,4 

Biraz zor 66 26,4 

Rahat ve kolay 59 23,6 

Annelik rolüne uyum 

Hiç uyum sağlamadım 9 3,6 

Biraz uyum sağladım 157 62,8 

Genel olarak uyum sağladım 79 31,6 

Çok iyi uyum sağladım 5 2,0 

Bebeği ilk kucağa alma süresi 

İlk 10 dakika içerisinde 179 71,6 

11-120 dakika arasında 65 27,0 

120 dakika sonrasında 6 1,4 

Bebek bakımına ilişkin endişe yaşama 

Evet 42 16,8 

Hayır 208 83,2 

Bebeğin beslenme şekli 
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Anne sütü 171 68,4 

Anne sütü ve hazır mama 79 31,6 

 

Maternal Bağlanma Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 98.17±6.02 olarak bulundu. Öğrenim durumu lise 

olanlarda, gebeliğinde sorun yaşamayanlarda, düzenli gebelik kontrollerine gidenlerde, bebeğini ilk 10 dk 

içerisinde kucağına alanlarda ve emzirenlerde, annelik rolüne uyum sağladığını ifade edenlerde, bebeğini sadece 

anne sütü ile besleyenlerde ve bebeğinin bakımı konusunda endişe yaşamadığını ifade edenlerde Maternal 

Bağlanma Ölçeği puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek belirlendi (her biri için; 

p<0.05). 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada doğum sonu dönemde maternal bağlanma düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Maternal bağlanma doğumdan hemen önce başlar ve doğumdan sonraki aylarda 

gelişerek sürer.  Anne- bebek bağlanmasında ailenin sosyo-ekonomik durumu, kişilik yapısı, sorunlarla nasıl başa 

çıktığı, destek mekanizmaları, bebeğini ilk kucağına aldığı zaman ve ilk emzirmenin erken başlatılması gibi bir 

çok faktör rol oynamaktadır (Johnson, 2007; Jansen, 2008; Durualp ve ark. 2017). Çalışmamızda da ö ğrenim 

durumu lise olanlarda, gebeliğinde sorun yaşamayanlarda, düzenli gebelik kontrollerine gidenlerde, bebeğini ilk 

10 dk içerisinde kucağına alanlarda ve emzirenlerde, annelik rolüne uyum sağladığını ifade edenlerde, bebeğini 

sadece anne sütü ile besleyenlerde ve bebeğinin bakımı konusunda endişe yaşamadığını ifade edenlerde Maternal 

Bağlanma Ölçeği puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek belirlendi (her biri için; 

p<0.05). 

SONUÇ 

Bu çalışmada, annelerin maternal bağlanma düzeylerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Ebelerin, 

gebelik doğum ve doğum sonu süreçte anne-bebek bağlanmasını ve annelik rolünü etkileyen faktörleri belirlemesi; 

anne-bebek arasındaki fiziksel, duygusal bağı geliştirici eğitimler planlanması, emzirmenin erken dönemde 

başlatılması ve bireyselleştirilmiş çözüm önerilerinin geliştirilmesi önerilebilir. 
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S-19)  DOĞUMDA KESİNTİSİZ EBE DESTEĞİ VERİLMELİ MİDİR? 

Gülsemin BOSTANOĞLU1, Meltem DEMİRGÖZ BAL 1 

1Marmara Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışma doğumun aktif fazından itibaren verilen kesintisiz ebe desteğinin anksiyete düzeyine, doğum ağrısı ile 

başetme düzeyine, doğum süresine (aktif faz/geçiş fazı, ekspulsiyon, plasenta ayrılma, toplam doğum süresi) ve 

emzirmeye başlama zamanıa olan etkisini incelemek amacıyla randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak 

planlanmıştır.  

Çalışma Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği' nde primipar olan ve kriterlere uygun, çalışmaya katılmayı kabul 

eden 30 deney 30 kontrol grubu gebe ile yapılmıştır. Deney grubundaki gebelere doğum eylemi boyunca kesintisiz 

ebe desteği verilmiş, kontrol grubundaki gebelere çalışmanın yapıldığı klinikteki rutin bakım uygulanmıştır. 

Kesintisiz doğum desteği bilgi desteği, fiziksel rahatlatma, duygusal destek ve savunuculuk bileşenlerini 

kapsamıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen gebe 

tanılama formu ve VAS kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda aktif fazdan itibaren toplam doğum süresi deney grubunda (3:25 dk), kontrol grubundan (5:46 

dk) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az olduğu saptanmıştır (p<0,05). Deney grubunda ağrı ile başetme 

artıp anksiyete düzeyi düşerken, kontrol grubunda ağrı ile başetme düşüp anksiyete düzeyi artmıştır (p<0,05). 

Kontrol grubundaki kadınlar emzirmeye deney grubuna göre 29,24±17,06 dakika daha uzun süre sonra 

başlamışlardır (p<0,05).  

Kesintisiz ebe desteği doğum süresini kısaltmakta, anksiyeteyi azaltmakta, ağrı ile başetmeyi artırmakta ve 

emzirmeye erken başlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle her kadının doğumlarında kesintisiz ebe desteği 

almaları sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler 

Doğum, Kesintisiz Ebe Desteği, Doğum Süresi, Anksiyete, Ağrı İle Başetme 

 

Abstract 

This study was planned as a randomized controlled experimental study in order to examine the effect of continuous 

midwife support given from the active phase of labor to the level of anxiety, the level of coping with the birth pain, 

the duration of delivery (active phase / transition phase, expiration, placental separation, total birth time) and the 

time to start breastfeeding. 

The study was carried out between December 2017 and December 2018 and 30 experimental and 30 control groups 

who were primiparous pregnant women at the Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul Medeniyet 

University, Göztepe Training and Research Hospital and accepted to participate in the study. While continuous 

midwife support was given to the pregnant women during the delivery in the experimental group, the control group 

was given routine care in the clinic where the study was performed. Continuous birth support contained the 
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information support, physical relief, emotional support and advocacy components. The data were collected the 

using the VAS and pregnant diagnosis form developed by the researchers in accordance with the literature review.  

According the results of the study, total birth time from active phase was found to be statistically significantly 

lower in the experimental group (3:25 min) and in the control group (5:46 min) (p <0,05).While the level of anxiety 

decreased, and coping with the pain increased in the experimental group, the coping with pain decreased, and the 

anxiety level increased in the control group (p <0.05). Women in the control group started breastfeeding after 

29,24 ± 17,06 minutes longer than the experimental group (p <0,05). 

Continuous midwife support provides shorten the period of delivery, reducing anxiety, increasing the coping with 

pain and providing early start of breastfeeding. 

Therefore, every woman should be received uninterrupted midwife support during their birth. 

Key words: 

Birth, Continuous Midwife Support, Labor Time, Anxiety Scores, Coping With Pain 

GİRİŞ 

Literatüre göre; gereksiz tıbbi girişimler olmaksızın; normal doğumun kadınlar, aileleri ve dolayısıyla toplum için 

fayda sağladığı açık ve nettir (Kömürcü, 2014; Bal ve Yılmaz, 2017). Gelişmiş dünyada olduğu gibi bizim 

ülkemizde de gelişmiş bakım sistemleri normal doğum oranlarını azaltmıştır (TNSA,2003; TNSA, 2008; TNSA, 

2013; Kömürcü, 2014; Bal ve Yılmaz, 2017). Bu eğilimi tersine çevirme yaklaşımlarının belirlenmesi için yapılan 

araştırma ve akademik çalışmalar bu bağlamda öncelikli ve önemlidir (Hodnett ve ark., 2011; Khunpradit ve ark., 

2011). Bu nedenle ulusal ve uluslararası tüm örgütler doğumların kesintisiz ebe desteği ile tamamlanmasının çok 

önemli olduğunu belirtmektedirler. Kesintisiz doğum desteğinin ana bileşenleri duygusal destek (yalnız 

bırakmama, başarabileceğine ilişkin güvence verme ve övgü), bilgi desteği (doğum sürecine ve baş etme 

tekniklerine ilişkin bilgi paylaşımı), fiziksel destek (rahatlatıcı masaj, uygun miktarda sıvı alma/çıkarma, hareket 

serbestisi, sıcak/soğuk uygulama) ve savunuculuk (gebenin isteklerinin paylaşımının sağlanması) öğelerinden 

oluşmaktadır (Rathfisch, 2012; Beji, 2015; Buckley, 2015).  

Bizim ülkemizde ebeler tarafından kesintisiz doğum desteğine ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın ebelik bakım hizmetlerinin görünürlüğüne hizmet edeceği öngörülmektedir.  

AMAÇ 

Bu araştırma, aktif fazdan itibaren verilecek kesintisiz ebe desteğinin doğum ağrısı ile başetme ve anksyete 

düzeyine, doğum süresine (aktif faz/geçiş fazı, ekspulsiyon, plasenta ayrılma, toplam doğum süresi), ve ilk 

emzirmeye başlama zamanı üzerine olan etkisini incelemek amacıyla randomize kontrollü deneysel bir çalışma 

olarak planlanmıştır.  

YÖNTEM  

Araştırma, Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul ili Kadıköy ilçesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği' nde yapılmıştır. Araştırmanın izin 

onayı için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ ndan gerekli izin 

alınmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 

Doğumhane' sinde Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında normal doğum yapan nullipar 587 kadın 
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oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü, araştırmanın yapıldığı sağlık kurumunda ilk gebeliğini deneyimleyenlerin 

sayısı dikkate alınarak, etki genişliğine (w=0.76) ve çift kuyruklu hipotez yöntemine göre hesaplanmıştır. 

Hesaplama sonucunda örneklem büyüklüğünün kontrol grubu için 30 ve deney grubu için 30 olması gerektiği 

belirlenmiştir. Araştırma CONSORT 2010 klavuzu doğrultusunda yapılmıştır.  

Araştırma grupları aşağıdaki gibidir. 

1. Grup: Deney grubuna alınan gebelerdir. Bu gebelere doğum eylemi boyunca kesintisiz ebe desteği 

verildi. 

2. Grup: Kontrol grubuna alınan gebelerdir. Bu gebelere ise çalışmanın yapıldığı klinikteki rutin 

uygulamaların dışında farklı herhangi bir girişimde bulunulmadı. 

Kontrol grubuna rutin hastane uygulamalarına ilişkin bakım verilirken, deney grubuna doğum süresince kesintisiz 

doğum desteği sağlanmıştır. Kesintisiz doğum desteği bilgi desteği, fiziksel rahatlatma, duygusal destek ve 

savunuculuk bileşenlerini kapsamıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri 

doğrultusunda geliştirilen gebe tanılama formu ve VAS kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan primipar gebelerin sosyo- demografik açıdan deney ve kontrol gruplarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Aktif fazdan itibaren toplam doğum süresi deney grubunda (3 sa 25 

dk), kontrol grubundan (5 sa 46 dk) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azdır (p<0,05). Deney grubunda ağrı ile 

başetme artıp anksiyete düzeyi düşerken, kontrol grubunda ağrı ile başetme düşüp anksiyete düzeyi artmıştır 

(p<0,05). İlk emzirmeye başlanma zamanları değerlendirildiğinde deney grubunda ortalama 23,44±16,33 dakika 

iken,  kontrol grubunda 52,68±33,39 dakika olarak saptanıp deney grubunda bulunan kadınların bebeklerini daha 

erken emzirdikleri belirlenmiştir (p<0,01). 

TARTIŞMA 

Kesintisiz ebelik desteği alan grupta kadınların anksiyete puanlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşme 

bulgusu Hodnett ve ark. (2003), Leap ve ark. (2010) ve Sehhatie ve ark. (2014) çalışmalarında da benzer şekildedir. 

Ancak Fenwick ve ark. (2009) ve Aktaş ve Pasinlioğlu (2016) çalışmalarında verilen destekle anksiyete ve kaygıya 

desteğin bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Bu çelişkili bulgular çalışmaya alınan kadınların yaşları, gebelik 

sayıları, kültürel yapıları ve doğum beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Güncel literatürde kadınların doğum ağrısının subjektif olması ve çok fazla faktörden etkilenmesi nedeniyle ağrı 

düzeylerinin değil, doğum ağrısı ile baş etme düzeylerinin  değerlendirilmesi önerilmektedir (Reuwer ve ark., 

2015). Bu çalışmada doğum ağrısı ile başetme düzeyleri dikey VAS ile değerlendirilmiştir. Beklenildiği üzere ilk 

gelişte başetme düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamazken; dilatasyon 10 cm’ye ulaşana dek deney grubunda 

anlamlı düzeyde başetme puanları artmış, kontrol grubunda azalmıştır. (Hodnett ve ark., 2002, 2014; Mamuk ve 

Davas, 2010; Karaçam, 2011;  Karaman, 2017; Bohren ve ark., 2017) Doğumun bu evresinde verilen desteğin türü 

ne olursa olsun kadınların ağrı ile başetme düzeylerinde anlamlı şekilde fark yaratmaktadır.  

Hodnett ve ark., 2003 yaptığı çalışmada doğum desteği alan kadınların doğum sonuçlarının almayan kadınlara 

göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Sürekli verilen doğum desteğinin doğumun kısalmasına, analjezi ve anestezi 

kullanımının azalmasına, müdahaleli vajinal doğum veya sezaryen doğum oranının azalmasına, oksitosin 

kullanımının azalmasına, doğum deneyiminin memnuniyetinin artmasına ve emzirme üzerine olumlu etkileri 



234 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada da literatüre paralel şekilde doğum süresi deney grubunda kontrol 

grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısalmıştır (Ayers ve Pickering, 2005; Kashanian ve ark., 2010; 

AWHONN, 2011).  

Doğum eylemi boyunca kesintisiz ebe desteği verilmesi doğum memnuniyetinin artmasına, anne bebek 

bağlanmasına ve emzirmeyi arttırdığı belirtilmektedir. Bu çalışmada da literatüre paralel olarak deney grubunda 

kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde emzirme süresinin kısaldığı belirlenmiştir (Sauls, 2002; 

Hodnett ve ark., 2007; Larkin ve ark., 2009; AWHONN, 2011).  

SONUÇ 

Kesintisiz ebe desteği alan kadınların doğum süresinin kısaldığı, anksiyetelerinin azalıp başetme güçlerinin arttığı 

ve ilk emzirmeyi daha erken başlattıkları belirlenmiştir. Bu nedenle her kadının doğumlarında kesintisiz ebe 

desteği almaları sağlanmalıdır.  
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S-20)  MATERNAL SİGARA MARUZİYETİNİN YENİDOĞANDA ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLERE VE İŞİTME FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Bahar ÖZTOPRAK¹ , Ayşe KARAKOÇ¹ 

1Marmara Üniversitesi 

Özet 

Giriş: Sigara tüketimi dünyada pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin sorunu olduğu gibi ülkemizde de 

önemli sağlık sorunlarından biridir. Gebelik öncesi, gebelik ve gebelik sonrasında sigara içimi anne sağlığının yanı 

sıra bebek sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tütün dumanındaki mutajenik ve karsinojenik maddelerden 

birçoğu aktif içicilerin kanında bulunur ve plasentadan fetal dolaşıma rahatlıkla geçerler. 

Amaç: Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümleri ve yenidoğan işitme fonksiyonu 

üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. 01.06.2018-01.12.2018 Tarihler arasında 150 anne ve miadında yenidoğan 

çalışma kapsamında incelenmiştir. Doğum sonu sosyo-demografik veriler, antropometrik ölçümler ve işitme 

tarama testi sonuçları maternal sigara maruziyetine göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 

olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Maternal sigara maruziyeti olmayan bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 3571,62 ± 399,19 gr, boy 

ortalaması 50.86 ± 1.54 cm, baş çevresi ortalaması 35.20 ± 1.01cm dir. Maternal sigara maruziyeti olan bebeklerin 

doğum ağırlığı ortalaması 3164,76 ± 375,72 gr,  boy ortalaması 49.25 ± 1.92 cm,  baş çevresi ortalaması 34.31 ± 

1.35 cm’dir. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0.001). Bebeklere yapılan işitme 

taramasında %90,7 bebek birinci basamak test değerlendirmesinden geçmiş olup %9,3’ü kalmıştır. İşitme 

testinden kalan bebeklerin annelerinin %71,4’ü gebelikte sigara kullanmış, %28,6’sı sigara kullanmamıştır. 

Sonuç: Maternal sigara maruziyetinin yenidoğan antropometrik ölçümlerinde olumsuz etkisi saptanmıştır. 

Maternal sigara maruziyeti ve yenidoğan işitme tarama testi arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunamamıştır.   

Öneriler: Kadınların gebelikte sigaranın anne bebek sağlığı üzerine etkisi ile ilgili bilgilerinin yetersiz olması 

gebelikte de bu alışkanlıklarının sürdürme nedeni olabilir. Sağlık profesyonellerinin sigaranın zararları üzerine 

kadınlara prekonsepsiyonel dönemde danışmanlık vermeleri anne ve çocuk sağlığının korunmasına katkı sağlamış 

olacaktır. Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Sigara, İşitme Taraması, Gebelik. 

Abstract 

Introduction: Cigarette smoking before pregnancy, pregnancy and pregnancy also affects the health of the mother 

as well as the health of the baby. 

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of maternal smoking exposure on neonatal 

anthropometric measurements and neonatal hearing function. 

Method: A descriptive study. Between the dates of 01.06.2018-01.12.2018, 150 mothers and term neonates were 

examined within the scope of the study. Postpartum socio-demographic data, anthropometric measurements and 



238 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

hearing screening test results were evaluated according to maternal cigarette exposure. Statistical significance was 

accepted as p <0.05. 

Results: The mean birth weight of the babies without maternal smoking exposure was 3571.62 ± 399.19 g, mean 

height was 50.86 ± 1.54 cm and head circumference was 35.20 ± 1.01 cm. The mean birth weight of the babies 

with maternal cigarette exposure was 3164.76 ± 375.72 g, the mean height was 49.25 ± 1.92 cm, and the head 

circumference was 34.31 ± 1.35 cm. The difference between the groups was statistically significant (p <0.001). 

90.7% of the infants who passed the first-line test were included in the hearing screening for babies and 9.3% 

remained. 71.4% of the mothers of the babies who were left out of the hearing test smoked during pregnancy and 

28.6% were non-smokers. 

Conclusion: Maternal smoking exposure has a negative effect on neonatal anthropometric measurements. No 

significant relationship was found between maternal cigarette exposure and neonatal hearing screening test. 

Recommendations: The insufficient knowledge of the effect of smoking on the maternal health of women during 

pregnancy may be the reason for the continuation of these habits in pregnancy. Health professionals should provide 

counseling to women in preconceptional period on the damages of smoking will contribute to the protection of 

mother and child health. 

Key Word: Newborn, smoke, Hearing Screening, Pregnancy. 

GİRİŞ 

Sigara içimi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülkede yıllardır süren çok önemli bir sağlık sorunudur. 

Sigara alışkanlığı, bireylerin birbirlerini etkilemesiyle bir sosyal zehirlenme, ortaya çıkardığı tolerans hali, fizik 

ve psikolojik bağımlılık yapma özelliğiyle de bir psikolojik zehirlenme durumu ortaya çıkarmaktadır (Keten, 

2009). 

Günümüzde sık görülen ölümcül hastalıkların önlenebilir nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır (Keten, 

2009). Dünya genelinde erkeklerin %42’si, kadınların %17’si sigara içmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2000 

yılında yayınlamış olduğu bülteninde; dünya nüfusunun 1,3 milyarının sigara içtiği, bunların 200 milyonunun 

kadın olduğu ve her yıl sigara içmeye bağlı ölen dört milyon insanın yarım milyonunu kadınların oluşturduğu 

belirtilmiştir (Kısacık ve Gölbaşı, 2009). 

Gebelikte sigara içilmesi veya ortamdaki sigara dumanının solunması, fertiliteyi, fetüsün gelişmesini, gebeliğin 

her safhasını, doğumu, bebek sağlığını ve gelişimini etkilemektedir (Tarhan ve Yılmaz, 2016; Şolt ve Yazıcı, 2015; 

Marakoğlu ve Sezer, 2003; Keten, 2009; Köroğlu, 2007). Sigara içerdiği birçok zararlı madde nedeniyle insan 

sağlığını tehdit etmektedir. Bu tehdidin özel bir şeklide anne karnındaki bebeğin plesanta aracılığıyla annenin içtiği 

sigaradan kaynaklanan zararlı maddelere maruz kalmasıdır (Şahinli, 2008). 

Fetüs gelişimini maternal, çevresel, plasental, fetal ve toksik olmak üzere birçok faktör etkilemektedir. Maternal 

faktör olarak annenin yaşı, kilosu, zararlı alışkanlıkları ve hastalıkları fetal gelişimi etkilemektedir. Doğum 

ağırlığı, bir bebeğin hayatta kalması, sağlığı, büyümesi ve gelişimi için en önemli belirleyicidir (Adah ve Salinah, 

2014). Gelişmekte olan ülkelerdeki intrauterin gelişme geriliği vakalarının %40’ı sigara içimine bağlıdır (Keten, 

2009; Kutlu, 2008; Çınar ve ark., 2015; Köroğlu, 2007). 
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Sigara kullanımı plasentadan yapısal farklılıklar yaratmanın yanı sıra plasental dokunun hasarına yol açarak 

plasental yetmezliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle fetüse yeterli miktarda oksijen taşınamamakta ve fetüste 

intrauterin gelişme geriliği ortaya çıkabilmektedir (Günaydın ve ark., 2018). Amerikan Pediatri Akademisinin 

1976 yılında sigara kullanımının fetüs üzerine etkilerini içeren bir çalışmasında gebelikte aktif sigara kullanan 

annelerin bebeklerinin doğum ağırlığının ortalama 200 gr daha az olduğu tespit edilmiştir (Şahinli, 2008; Boyacı 

ve ark., 2005). Genel olarak sigara kullanan annelerin bebekleri 90-250 gram daha düşük ağırlıkta ve yaklaşık 1 

cm daha kısa doğmaktadır (Telatar ve ark., 2010).  Prenatal dönemde çevresel sigara dumanına maruz kalan 

bebeklerin baş çevresinde ve tüm fetal uzunluklarında azalma görülmektedir (Tarhan, 2016). 

Yenidoğanlarda işitme kaybı, 1000 canlı doğumda 1-3 insidansla en yaygın görülen doğumsal problemlerdendir 

(Gündoğdu, 2012; Beken ve ark., 2014; Aydemir ve Zinciroğlu, 2004; Eryılmaz ve ark., 2009). Sağlıklı 

yenidoğanlarda konjenital işitme kaybı oranı %0,1–0,6 arasında değişmektedir (Gündoğdu, 2012). Bu oranlar, 

işitme kaybının geç tanısının kabul edilemez olduğuna işaret etmektedir (Aydemir ve Zinciroğlu, 2004).  

Çeşitli çalışmalarda erişkinlerde; sigaranın iletim ve sensorinörinal işitme kaybında risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir. Yenidoğan işitme kaybı ile sigaranın ilişkisi ise son yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. Gebelik 

sırasında içilen sigaranın içerisindeki nikotin ve diğer vazoaktif ajanların plesantal – umbilikal sirkülasyondan 

geçerek erişkindeki gibi vazospazm ve ateroskleroz yaparak tromboza neden olduğu, kohleaya giden kan akımının 

azaldığı ve hipoksiye duyarlı korti organındaki dış tüy hücrelerini ve spiral ganglion hücrelerini etkileyerek 

yenidoğan da işitmeyi etkileyeceği düşünülmektedir (Seçen ve ark., 2017).  

Sigara içmeye utero maruz kalmanın etkileri, iki nedenden dolayı sigara içmenin yetişkinler üzerindeki 

etkilerinden farklı olabilir. İlk olarak, gelişmekte olan koklea tütünün toksik etkilerine karşı daha savunmasız 

olabilir ve sigara içen annelerin ikinci fetüsleri aslında annelerinden nispeten daha yüksek nikotin seviyelerine 

maruz kalır. Nikotin plasentadan kolayca geçer ve anneninkinden ortalama % 15 daha yüksek fetal plazma 

konsantrasyonlarına yol açar. Ek olarak, amniyotik sıvıdaki konsantrasyon da yüksektir, orta trimesterde maternal 

serumdakilere göre% 54 daha yüksektir ve böylece amniyotik sıvının yutulması fetüs için daha fazla nikotin 

alımını arttırır (Korres ve ark., 2007). 

Gebe kadın sigarayı bırakma konusunda olumlu bir sağlık görüşü kazanabilmesi için profesyonel yardıma 

gereksinim duyabilir. Bu aşamada hemşirenin kadının sigarayı bırakması konusunda desteği önem taşır (Gilbert 

ve Harmon, 2011). Hemşireler, tütün kontrolünde hayati bir öneme sahiptir ve toplumdaki sigara içme oranlarının 

azaltılmasında gerçek bir fark yaratabilir (Smith, 2010). 

AMAÇ  

Bu çalışma, gebelikte sigara içen ve kliniğimizde doğum yapan kadınların yenidoğan bebeklerinin vücut 

ölçümlerini ve işitme taraması sonuçlarını değerlendirmek ve sigaranın yenidoğanın vücut ölçümleri ve işitme 

fonksiyonuna olumsuz etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma, Haziran 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvurmuş 150 olgu ile çalışıldı. Gestasyon yaşı <37 

veya >42 hafta olan gebeler, fetal anomali varlığı, annede sistemik hastalık varlığı, ailede işitme kaybı olanlar ve 
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yenidoğan ünitesinde yatan bebekler çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dâhil edilen kadınlara öncelikle, yapılacak 

çalışmanın amacı ve yapılacak işlemler anlatılmış ve onam belgeleri okunarak imzalatılmıştır. Daha sonra 

çalışmaya katılmayı kabul eden annelere sigara alışkanlıklarını ve demografik özelliklerini sorgulayan anket 

uygulanmıştır. 

Bebeklerin doğum ağırlıkları, boyları ve baş çevreleri bebek hemşireleri tarafından ölçülerek kaydedilmiştir. 

Ağırlık ölçümü, bebek tam çıplakken hassas terazi ile yapılmıştır 1. ve 5. dk APGAR skoru pediatri asistanları 

tarafından kaydedildi. 

Yenidoğanlardaki işitme taramaları, işitme tarama ünitesinde çalışan hemşireler tarafından yapıldı. Test olarak 

ABR (Auditory Braibstem Response) yöntemi kullanıldı. ABR, işitsel sinir ve beyin sapı tarafından oluşturulan 

elektriksel aktivitenin kaydedilerek, dalga formlarının şekli, latansı ve yoğunluğu normalle karşılaştırılarak 

“geçme” ya da “kalma” biçiminde sonuç verdi. İlk testten kalan yenidoğanlara test tekrarı için 15 gün sonraya 

randevu verildi. 

Çalışmaya dâhil edilen 150 gebe sigara içen ve içmeyen olarak 2 gruba ayrıldı. Sigara içen 85 (%56,7) gebe; 

içmeyen 65 (%43,3) gebe mevcuttu. 

Gebelik öncesi ve gebelikte ki sigara alışkanlıklarının işitme testi sonuçlarına etkisi Ki Kare Karşılaştırma testi ile 

saptandı. Gebelik öncesi ve gebelikteki sigara alışkanlıkları bazında bebek doğum ağırlığı, boyu, baş çevresi ve 

APGAR skorlarının normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi ile sınandı. Gebelik öncesi ve gebelikte ki 

sigara alışkanlıkları bazında bebek doğum ağırlığı, boyu, baş çevresi ve APGAR skorlarının istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine Independent sample t test ile bakıldı. Gebelik öncesi ve gebelikteki sigara 

alışkanlıklarının işitme testi sonuçlarına etkisi Ki Kare Karşılaştırma testi ile saptandı. İstatistiksel analizler ve 

hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 

edildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya dâhil edilen gebelerin sosyo demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.  Gebelere ait sosyo-demografik bilgiler sayı ve yüzde dağılımı 

Gebelere ait sosyo-demografik bilgiler 

Sayı (Yüzde) 

 n (%) 

 

Eğitim durumu  

Okuryazar değil 14 (9.3) 

Okuryazar 10 (6.7) 

İlkokul 57 (38.0) 

Ortaokul 24 (16.0) 

Lise 36 (24.0) 

Üniversite ve üstü 9 (6.0) 

Meslek  

Ev hanımı 129 (86.0) 

Memur 2 (1.3) 

İşçi 2 (1.3) 

Serbest meslek 14 (9.3) 

Diğer 3 (2.0) 

Eşinizin Eğitim durumu  

Okuryazar değil 3 (2.0) 

Okuryazar 9 (6.0) 

İlkokul 52 (34.7) 

Ortaokul 33 (22.0) 

Lise 45 (30.0) 

Üniversite ve üstü 8 (5.3) 

Eşinizin mesleği  

İşsiz  3 (2.0) 

Memur 4 (2.7) 

İşçi 18 (12.0) 

Serbest meslek 122 (81.3) 

Diğer 3 (3.0) 

Sosyal Güvence Durumu  

Var  132 (88.0) 

Yok 18 (12.0) 

Aile Tipi  

Çekirdek aile  123 (82.0) 

Geniş aile 27 (18.0) 

Aylık Gelir  

Gelir giderden az 76 (50.7) 

Gelir gidere denk 69 (46.0) 

Gelir giderden fazla 5 (3.3) 

-Aile tipindeki diğer geniş aile ile birleştirilmiştir. 

Tablo 2’de gebelikte sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 3571,62 ± 399,19, gebelikte 

sigara içen gebelerin bebek doğum ortalaması 3164,76 ± 375,72 olarak hesaplanmıştır. Gebelikte sigara içme 

durumu bazında bebek doğum ağırlıkları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001). 

Gebelikte sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin boy ortalaması 50.86 ± 1.54, gebelikte sigara içen gebelerin 

bebek boy ortalaması 49.25 ± 1.92 olarak hesaplanmıştır. Gebelikte sigara içme durumu bazında bebek boyları 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001).  

Gebelikte sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin baş çevresi ortalaması 35.20 ± 1.01, gebelikte sigara içen 

gebelerin bebek baş çevresi ortalaması 34.31 ± 1.35 olarak hesaplanmıştır. Gebelikte sigara içme durumu bazında 

bebek baş çevreleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001). 
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Tablo 2.  Gebelikte sigara içen ve içmeyen annelerin bebeklerinin vücut ölçümleri 

 Gebelikte sigara içme durumu Test İstatistiği 

Yeni doğanlara ait dağılım 
Sigara içmeyen 

Ort ± SS 

Sigara içen 

Ort ± SS 
t p 

Doğum ağırlığı (gr) 3571.62 ± 399.19 3164.76 ± 375.72 6.396 <0.001 

Boy (cm) 50.86 ± 1.54 49.25 ± 1.92 5.536 <0.001 

Baş çevresi (cm) 35.20 ± 1.01 34.31 ± 1.35 4.448 <0.001 

APGAR 1.dk 8.38 ± 0.93 8.09 ± 1.36 1.471 0.143 

APGAR 5.dk 9.66 ± 0.56 9.64 ± 0.57 0.279 0.781 

Independent sample t test 

Tablo 3’de çalışmada yer alan ve işitme testinden kalan bebeklerin anneleri %28,6’sı (n=4) gebelikte sigara 

içmemekte, %71,4’ü (n=10) sigara içmektedir. Gebelikte sigara içme durumu işitme testi 1 sonucunda istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p=0.242). 

İşitme testinden kalan bebeklerin anneleri %50’si (n=1) gebelikte sigara içmemekte, %50’si (n=1) sigara 

içmektedir. Gebelikte sigara içme durumu işitme testi 2 sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p=0.658). 

Tablo 3. Gebelikte sigara içme durumu bazında işitme testi sonuçları 

 Gebelikte sigara içme durumu Test İstatistiği 

 Sigara içmeyen 

n (%) 

Sigara içen 

n (%) 
𝝌𝟐 p 

İşitme testi 1     

Kaldı 4 (28.6) 10 (71.4) 
1.370 0.242 

Geçti 61 (44.9) 75 (55.1) 

İşitme testi 2     

Kaldı 1 (50.0) 1 (50.0) 
0.196 0.658 

Geçti 3 (33.3) 6 (66.7) 

Ki Kare Karşılaştırma testi 

TARTIŞMA 

Gebelikte sigara kullanımının, zararları ve intrauterin ortamı etkilediği bilinmesi ve uzun yıllardır en kritik 

önlenebilir faktörlerden biri olarak gösterilmesine rağmen kadınlar gebelik süresince sigara içmeye devam 

etmektedir (Günaydın ve ark., 2018).  

Demir ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada sigara içen annelerin yenidoğanlarının doğum ağırlığı 

ortalaması 3216 ± 423 gr, sigara içmeyenlerin ise 3118 ± 430 gr olarak bulunmuş. Boyacı ve arkadaşlarının (2006) 

çalışmasında da sigara içen annelerin yenidoğan ağırlığı ortalaması 3197 ± 434 gram, içmeyenlerin ise 3204 ± 331 

gramdır. İstatistiksel fark olmamasına rağmen sigara içen annelerin yenidoğanların doğum ağırlığı daha düşüktür. 

Sigaranın doğum ağırlığına etkisi bu çalışmalarda saptanmamasına rağmen literatürde karşıt çalışmalarda 

mevcuttur.  

Abide ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında sigara içen annelerin yenidoğan doğum ağırlığı ortalaması 3186 ± 

464,94 gr, sigara içmeyenlerin ise 334,65 ±441,95 gramdır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Şahinli 

(2008)’nin çalışmasında sigara içen annelerin yenidoğanları 148 gr daha düşük saptanmış. Telatar ve 

arkadaşlarının (2010) çalışmasında ise 138 gram daha az olduğu saptanmış. Durualp ve arkadaşlarının (2011) 
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çalışmasında sigara içmeyen annelerin hepsinin yenidoğan doğum ağırlığı 2500 gramın üzerinde ve %48,5’inin 

bebeklerinin doğum ağırlığının 3001-3500 gram olduğu saptanmış. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiş (p<0.01). Bizim çalışmamızda ise gebelikte sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin doğum ağırlığı 

ortalaması 3571,62 ± 399,19, gebelikte sigara içen gebelerin bebek doğum ortalaması 3164,76 ± 375,72 olarak 

hesaplanmıştır. Gebelikte sigara içme durumu bazında bebek doğum ağırlıkları istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0.001). 

Abide ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında sigara içen annelerin yenidoğanları istatistiksel anlamda daha kısa 

bulunmuş (p<0.0001). Telatar ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında sigara içen ve içmeyen gruplar 

karşılaştırıldığında sigara içenlerin yenidoğanları boy olarak 0,47 cm daha kısa, baş çevreleri 0,31 cm daha küçük 

bulunmuş. Bu bulgular istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuş (p=0,001). Bizim çalışmamızda da 

literatürle uyumlu olarak gebelikte sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin baş çevresi ortalaması 35.20 ± 1.01, 

sigara içen gebelerin bebek baş çevresi ortalaması 34.31 ± 1.35 olarak hesaplanmıştır. Gebelikte sigara içme 

durumu bazında bebek baş çevreleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001). Gebelikte 

sigara içmeyen bireylerin bebeklerinin boy ortalaması 50.86 ± 1.54, şuanda sigara içen gebelerin bebek boy 

ortalaması 49.25 ± 1.92 olarak hesaplanmıştır. Şuanda sigara içme durumu bazında bebek boyları istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.001).  

Seçen ve arkadaşlarının çalışmasında sigaranın yenidoğan işitme taramasına anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmış. 

Birinci basamak tarama testinden kalanların %14,4’ü sigara içen grupta iken %16,6’ı kontrol grubundaymış. İkinci 

basamak tarama testinden kalanların %8,3’ü sigara içen grubu oluştururken % 5,6’sı sigara içemeyen grubu 

oluşturmuştur. Bizim çalışmamızda benzer bulgular elde edilmiştir. Çalışmamızda ise işitme testinden kalan 

bebeklerin anneleri %28,6’sı gebelikte sigara içmemekte, %71,4’ü sigara içmektedir. Gebelikte sigara içme 

durumu birinci basamak işitme testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p=0.242). 

İkinci basamak tarama testinden kalan bebeklerin annelerinin %50’si gebelikte sigara içmemekte, %50’si sigara 

içmektedir. Gebelikte sigara içme durumu istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p=0.658). 

Literatürde maternal sigara kullanımının yenidoğan işitmesi üzerine etkisi olduğunu belirten çalışmalarda 

mevcuttur. Korres ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada gebelikte sigara içmenin fetal kokleayı etkilediği 

bulunmuş. 

SONUÇ  

Sonuç olarak araştırmamızda gebelik esnasında sigara kullanmak yenidoğanın doğum ağırlığı, boy ve baş çevresi 

arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve sigara kullanımının doğum ağırlığını düşürdüğü, 

yenidoğanın boy ve baş çevresinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Fakat sigaranın yenidoğanın işitme 

taramasına anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 

Başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun sigara hakkında bilinçlendirilmesi sağlıklı nesillere sahip olmada önemli 

bir yaklaşım olacaktır. 
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S-21)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MENSTRUAL MİTLERE İNANMA DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ 

Emine DEMİR1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Güneş ARSLAN1 

1Çukurova Üniversitesi 

Özet 

Amaç: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin menstrual mitlere inanma düzeyini belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 280 

öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu” ve “Menstrual Mit 

Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 for Windows programında ortalama, yüzde ve ki-kare 

testi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20.45 ± 1.64, menarş yaş ortalamaları 13.23 ± 1.22’dir. Öğrencilerin 

%97.1’i bekar, %80.7’si çekirdek aileye sahiptir. Katılımcıların %81.8’i ailelerinde menstruasyona yönelik 

bilgilendirme yapıldığını, %86’sı adet dönemi ile ilgili ilk bilgileri annelerinden aldıklarını belirtmiştir. 

Öğrencilerin %2.9’u aile içerisinde adet dönemi ile ilgili konular hakkında konuşulmasının yasak olduğunu ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların en çok katılıyorum ifadesinin kullandıkları mit “Adet döneminde cinsel ilişkiye 

girilmez” (%60.4) şeklinde iken en az katılıyorum ifadesini kullandıkları mit “Adet döneminde yapılan diş 

dolguları düşer” (%2.9) şeklindedir. Katılımcılar en çok “Adet sancıları ilk cinsel ilişkiden sonra geçer” mitine 

fikrim yok cevabını vermişlerdir (%52.5). Son olarak öğrencilerin sınıf seviyesi ilerledikçe, menstrual mitlere 

inanma oranı anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Öğrenciler sağlık alanında eğitim alıyor olmalarına rağmen mitlerin tümüne az da olsa 

inanmaktadır. Bu sonuç üzerinde kültürel kazanımların etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin 

eğitimleri sırasında menstruasyona yönelik mitlere ilişkin konulara yer verilmesi ve seçmeli derslerin ders 

programlarına entegre edilmesi önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: menstruasyon, mit, ebelik öğrencileri 

 

DETERMINATION OF LEVEL OF BELIEVING IN MIDWIFERY STUDENTS ABOUT 

MENSTRUAL MYTHS 

Abstract 

Objective: This study was conducted as a descriptive in order to determine the level of belief of midwifery students 

about menstrual myths.  
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Materials and Methods: The universe of the study was formed of all the students of Midwifery Department of 

Cukurova University Faculty of Health Sciences. The study sample consisted of 280 students who voluntarily 

accepted to participate in the study. The data were collected by the “Interview Form” and “Menstrual Myth 

Evaluation Form” developed by the researchers. The data were analyzed by frequency, percentage and chi-square 

test in SPSS 20.0 for Windows program. 

Results: The mean age of the participants was 20.45 ± 1.64, menarche 13.23 ± 1.2. Approximately all of the 

students were single (97.1%) and had a nuclear family (80.7%). Of all the participants, 81.8% get information 

about their menstruation in their families, 86% received the first information about their menstruation from their 

mothers. The rate of participants who say "talking about menstruation with family is forbidden" was 2.9%. 

Participants’ most attended statement was “No sexual intercourse during menstruation” myths (60.4%), least 

attended statement was “Dental fillings made during the menstruation fall” myths (2.9%). Participants’ “have no 

idea” statement was “Menstrual pain passes after first sexual intercourse” myths (52.5%).  As the grade level of 

the students increases, the rate of believing in myths decreases significantly (p <0.05). 

Conclusions and Recommendation: Although the students study in the field of health, they believe a little all 

myths. It is thought that cultural gains have an effect on this result. Therefore, during the education of the students, 

it can be suggested to include myths about menstruation and to integrate optional courses into the curriculum. 

Key words: menstruation, myths, midwifery students 

GİRİŞ 

Menstruasyon; kanın uterustan vajinaya atıldığı, menarştan menopoza kadar devam eden bir döngüdür (Jarah ve 

Andaleeb, 2012; Wong, 2013; Sönmezer ve Hayri, 2014; Garg ve Tanu, 2015). İlk olarak 11-15 yaşlarında ortaya 

çıkan menstruasyon, her sağlıklı kadının deneyimlediği normal fizyolojik bir süreçtir (Wong, 2013; Sönmezer ve 

Hayri, 2014; Garg ve Tanu, 2015). 

Normal fizyolojik bir süreç olmasına rağmen, menstruasyon tarihsel süreçten itibaren mitlerle 

çevrelenmiş, hem iyi hem de kötü sembollerle anılmıştır (Umeora ve Egwuatu, 2008; Tan ve ark., 2017). Örneğin 

mitolojik masallarda menstrual kan kutsal, Tanrıdan gelen bir armağan veya günahlarına yönelik bir cezalandırma 

olarak yer almıştır (Tan ve ark., 2017). Gerçeklik ile ilgisi olmamasına rağmen, menstruasyon ile ilgili mitolojik 

hikayeler modern inanç sistemlerinin alt yapısını oluşturarak yeni anlamlar bulmaya devam etmektedir (Umeora 

ve Egwuatu, 2008; Tan ve ark., 2017). 

AMAÇ 

Mevcut çalışma, modern inanç sisteminde yer alan menstruel mitlere ebelik öğrencilerinin inanma düzeyinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM  

Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

bölümünde eğitim gören 311 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 280 ebelik 
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öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından özgün olarak hazırlanan “Görüşme Formu” ve 

“Menstrual Mit Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Görüşme formunda demografik bilgiler ve menstruel 

mitler ile ilişkili olabilecek faktörleri içeren sorular yer alırken, mit değerlendirme formunda literatür taraması ve 

gözlemsel veriler doğrultusunda belirlenen söylemlere yer verilmiştir. Mit değerlendirme formunda 

katılımcılardan her maddeyi değerlendirirken “katılıyorum”, “katılmıyorum” ve “fikrim yok” ifadelerinden uygun 

olanı seçmeleri istenmiştir. Veriler, SPSS 20.0 for Windows programında frekans, yüzde ve ki kare testi ile 

değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.45±1.64’dir ve her sınıftan %90 üzerinde katılım sağlanmıştır. Öğrencilerin 

%97.1’i bekar, %80.7’si çekirdek aileye sahiptir. Öğrencilerin %60.7’si çocukluğunu bir şehir merkezinde 

geçirmiştir ve katılımcıların büyük çoğunluğu Akdeniz bölgesinde bir il/ilçe/köyde yaşamıştır. Suriye’den göç ile 

gelen ve ebelik eğitimi alan 3 öğrencide 1. sınıf öğrencisidir. Ortalama menarş yaşı 13.23±1.22’dir (Tablo 1). 

Tablo1.Öğrencilerin demografik özelliklerinin dağılımı 

Tanıtıcı özellikler n % 

Yaş  

18-20 arası 

21-28 arası 

 

147 

133 

 

52.5 

47.5 

Sınıf  

1. sınıf 

2. sınıf  

3. sınıf 

4. sınıf 

 

81 

70 

82 

47 

 

28.9 

25.0 

29.3 

16.8 

Medeni durum 

Evli 

Bekar 

 

8 

272 

 

2.9 

97.1 

Aile tipi  

Çekirdek aile  

Geniş aile 

Parçalanmış aile 

 

226 

39 

15 

 

80.7 

13.9 

5.4 

Çocukluğun geçtiği yer  

İl 

İlçe 

Köy 

 

170 

80 

30 

 

60.7 

28.6 

10.7 

Yaşamının büyük çoğunluğunun 

geçtiği bölge 

Suriye  

Akdeniz Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Marmara Bölgesi 

 

 

3 

233 

9 

28 

5 

2 

 

 

1.1 

83.2 

3.2 

10.0 

1.8 

0.7 

Menarş yaşı 

10-12 yaş 

13-14 yaş 

15-17 yaş 

 

80 

159 

41 

 

28.6 

56.8 

14.6 

 



249 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

Katılımcıların menstruel mitlere inanma durumlarını “katılıyorum”, “katılmıyorum”, “fikrim yok” 

şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bulgular doğrultusunda en çok katılıyorum yanıtını verdikleri ilk 3 mitin 

sırasıyla “adet döneminde cinsel ilişkiye girilmez”, “adet döneminde gebe kalınmaz” ve  “ağrı kesiciler adetin 

kesilmesine neden olur” şeklindedir. En çok katılmıyorum yanıtını verdikleri ilk 3 mitin ise sırasıyla “adet 

zamanında kadın kirlidir”, “adet döneminde kişi temiz değildir ve besinler ile teması besinlerin bozulmasına neden 

olmaktadır” ve  “adet döneminde banyo yapılmamalıdır” olduğu görülmüştür. En çok fikrim yok yanıtını 

verdikleri mitler ise sırasıyla “adet sancıları ilk cinsel ilişkiden sonra geçer”, “adet döneminde ilişkiye girmek 

kısırlığa yol açar” ve “adet döneminde kişinin kan vermesi, kan değeri sonuçlarını etkiler” olmuştur (Tablo 3). 

Tablo3.  Öğrencilerin menstruel mitlere inanma durumları   

 

Mitler  

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % 

1. Birbirleriyle sürekli vakit geçiren kadınların adet zamanları 

bir süre sonra birbirine benzer.  

86 30.7 168 60.0 26 9.3 

2. Adet dönemi, özellikle çevremizdeki erkeklerden (baba, 

erkek kardeş vb.) saklanılması, gizli tutulması gerekilen bir 

süreçtir.  

62 22.1 206 73.6 12 4.3 

3. Adet zamanında kadın kirlidir.  9 3.2 265 94.6 6 2.1 

4. Adet kanı pis kandır. 50 17.9 211 75.4 19 6.8 

5. Adet döneminde banyo yapılmamalıdır. 24 8.6 245 87.5 11 3.9 

6. Adet döneminde tırnak kesilmemelidir.  38 13.6 214 76.4 28 10.0 

7. Adet döneminde tüyler alınmamalı, saçlar kesilmemeli ve 

boyanmamalıdır. 

67 23.9 178 63.6 35 12.5 

8. Adet döneminde kişi temiz değildir ve besinler ile teması 

besinlerin bozulmasına neden olmaktadır. 

12 4.3 252 90.0 16 5.7 

9. Adet döneminde kurulan turşu bozulur. 27 9.6 226 80.7 27 9.6 

10. Adet döneminde hamur yoğrulmaz. 19 6.8 232 82.9 29 10.4 

11. Adet döneminde yoğurt mayalanmaz. 16 5.7 233 83.2 31 11.1 

12.Adet döneminde egzersiz yapılması ağrıların artmasına 

neden olmaktadır. 

25 8.9 228 81.4 27 9.6 

13.Adet döneminde yapılan diş dolguları düşer. 8 2.9 211 75.4 61 21.8 

14. Ağrı kesiciler adetin kesilmesine neden olur. 124 44.3 107 38.2 49 17.5 

15. Adet döneminde kişinin kan vermesi, kan değeri 

sonuçlarını etkiler. 

102 36.4 73 26.1 105 37.5 

16. Adet döneminde gebe kalınmaz.   144 51.4 65 23.2 71 25.4 

17. Adet döneminde cinsel ilişkiye girilmez. 169 60.4 50 17.9 61 21.8 

18. Adet döneminde ilişkiye girmek kısırlığa yol açar. 12 4.3 147 52.5 121 43.2 

19. Emzirirken adet görülmez. 77 27.5 137 48.9 66 23.6 

20. Adet sancıları ilk cinsel ilişkiden sonra geçer. 26 9.3 107 38.2 147 52.5 

21. Çevrenizdeki insanlar sizin adet döneminde olduğunuzu 

anlayabilirler. 

127 45.4 108 38.6 45 16.1 

22. Hijyenik pedler, kanın dışarıya akmasına engel olduğu için 

hastalıklara yol açmaktadır. 

47 16.8 174 62.1 59 21.1 

 

Yaş ile ilişkileri değerlendirilen mitlerden; Birbirleriyle sürekli vakit geçiren kadınların adet zamanları 

bir süre sonra birbirine benzer, Adet döneminde banyo yapılmamalıdır, Adet döneminde ilişkiye girmek kısırlığa 

yol açar ve emzirirken adet görülmez. Mitlerine inanma düzeyi yaş yükseldikçe anlamlı olarak artış gösterirken; 
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adet döneminde tırnak kesilmemelidir, adet döneminde egzersiz yapılması ağrıların artmasına neden olmaktadır 

ve adet döneminde gebe kalınmaz mitlerine inanma düzeyleri yaş yükseldikçe anlamlı düzeyde azalmaktadır 

(p<0.05). 

Sınıf düzeyleri ile mitlere inanma durumları karşılaştırıldığında; “adet döneminde tırnak kesilmemelidir, 

adet döneminde tüyler alınmamalı, saçlar kesilmemeli ve boyanmamalıdır, adet döneminde egzersiz yapılması 

ağrıların artmasına neden olmaktadır ve adet döneminde cinsel ilişkiye girilmez” mitlerine inanma düzeyleri sınıf 

ilerledikçe azaldığı; “adet döneminde kişinin kan vermesi, kan değeri sonuçlarını etkiler, adet döneminde gebe 

kalınmaz, adet döneminde ilişkiye girmek kısırlığa yol açar, adet sancıları ilk cinsel ilişkiden sonra geçer ve 

hijyenik pedler kanın dışarıya akmasına engel olduğu için hastalıklara yol açmaktadır” mitlerine karşı fikri 

olmadığını belirtenlerin oranının sınıf ilerledikçe azaldığı ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Fikri olmayanların oranının sınıf ilerledikçe azalmasının alınan eğitimle ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Medeni durum, aile tipi ve menarş yaşı ile mitler arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Çocukluğunu 

geçtiği yer ifadesi ile yalnızca “Adet döneminde egzersiz yapılması ağrıların artmasına neden olmaktadır” miti ile 

anlamlı bir ilişki olduğu, şehir merkezinde yaşayanların ilçe ve köyde yaşayanlara göre daha yüksek düzeyde bu 

mite katılmadıklarını ifade ettikleri görülmüştür (p:0.026 ki kare: 11,084). Yaşantının büyük bölümünün geçtiği 

bölge ile bazı maddeler arasında anlamlı bir ilişki görülmüş olsa da verilerin dağılımlarının düzensiz olması 

nedeniyle sağlıklı bir sonuç olmadığı düşünülmektedir.  

TARTIŞMA 

Çalışma bulguları sonucunda ebelik öğrencilerinin sağlık alanında eğitim alıyor olmalarına rağmen 

mitlerin tümüne az da olsa inanmaktadır. Bu durumun yaşanılan çevre, bilgi edinilen kaynaklar, kültürel 

kazanımlar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ailede anneler genellikle menstruasyon hakkında ilk bilgi edinilen 

kişilerdir (Tiwari, 2006; Nemade, 2009; Jarrah ve Kamel, 2011; Mouli ve Patel, 2017). Kumar ve ark., Cheng ve 

ark., yapmış oldukları çalışmalara göre de ilk bilgi kaynağının anne olduğu görülmektedir. Çalışma bulgularımız 

da literatürle benzerlik göstermekte olup menstruasyon ile ilgili ilk bilgiler büyük oranda annelerden alınmaktadır.  

Bu bulgudan hareketle, annelerin menarş ve menstruasyona olan bakış açıları ve bilgi düzeylerinin kızlarının da 

menstruasyon sürecini etkileyebileceği düşünülmektedir.  

Bazı adölesanlar menstruasyon döneminde egzersiz/fiziksel aktivite yapılmasının dismenoreyi 

arttırdığına inanmaktadır. Oysa ki egzersiz, premenstrual sendrom ya da dismenore şikayetlerinin ve ödemin 

azalmasını sağlamaktadır. Egzersiz aynı zamanda serotonin hormonunun salgılanmasını sağlayarak kişinin daha 

mutlu hissetmesini sağlamaktadır (Garg ve Tanu, 2015). Cheng ve ark.’nın çalışmasında kız öğrencilerin %29.6’sı 

adet döneminde egzersiz yapılamayacağını ifade etmişlerdir. Buna rağmen çalışma sonucumuzda öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu (%81.9) egzersizin dismenore şikayetlerini artıracağını düşünmektedir.   

Çalışmamızda öğrenciler en çok menstruel dönemde cinsel ilişkiye girilemeyeceği mitine “katılıyorum” 

yanıtını vermişlerdir (%60.4). Özkan ve ark. Ebelik öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmaya göre ise 

öğrencilerin %50.8’i menstruasyon döneminde cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğunu belirtmişlerdir. Sağlık 

alanında eğitim gören öğrencilerin menstruel hijyen konusunda bilgi sahibi olmasının bu benzer sonuçlar üzerinde 
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etkili olduğu düşünülmektedir. Cheng ve ark., yapmış oldukları çalışmaya göre ise kız adölesanların %65’i adet 

döneminde cinsel ilişkiye girilmez mitine evet yanıtını vermişlerdir. Kültürel olarak farklı olan bu çalışmada da 

benzer bir sonuç alınması, yaş grubunun benzer olması ve adölesan/genç adölesanların cinsellikle ilgili bilgi 

eksikleri ile ilişkilendirilebilir.  

Dünya genelinde pek çok din, genel olarak menstruasyonu ve menstruel dönemdeki kadını kirli olarak 

adlandırmakta ve menstruasyon sonrasında temizlenmesi gerektiğine inanmaktadır(Tan). Arora ve ark., liseli 

öğrencilere menstruasyon bilgi ve uygulamaları üzerinde sağlık eğitiminin etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapmış oldukları çalışma sonucunda eğitim öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir fark olmadığını belirtmişlerdir. 

Yine Patil ve ark., yapmış oldukları çalışmada katılımcıların %72.5’i adet kanının kirli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Oysa ki çalışmamızda öğrenciler en çok “adet zamanında kadın kirlidir” mitine “katılmıyorum” yanıtını 

vermişlerdir (%94.6). Bu farklılığın örneklemimizin sağlık alanında eğitim alam öğrencilerinden oluşmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçlarımız, örneklem grubumuzda yer alan ebelik öğrencilerinin menstruel mitlere inanma 

düzeyini yansıtmakta, ülkemizde ki ebelik öğrencilerinin genelini yansıtmamaktadır. Öğrenciler sağlık alanında 

eğitim alıyor olmalarına rağmen mitlerin tümüne az da olsa inanmaktadır. Bu sonuç üzerinde kültürel kazanımların 

etkisi olduğu düşünülmektedir. Aileden ilk bilgi edilen kişinin genelde anneler olması nedeniyle yaşam boyu 

kadınların yanında olan ebelerin, adölesan kızları ve annelerini menarş öncesi dönemde bilgilendirmeleri, 

öğrencilerin eğitimleri sırasında menstruasyona yönelik mitlere ilişkin konulara yer verilmesi ve seçmeli derslerin 

ders programlarına entegre edilmesi önerilebilir. Ayrıca diğer bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

menstruel mitlere inanma düzeyleri de araştırılarak, sağlık öğrencileri ve diğer alanlarda ki öğrencilerin menstrual 

mitlere inanma düzeylerinin karşılaştırılması önerilmektedir. 
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S-22)  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDET 

KAPSAMINDAKİ DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Ayden ÇOBAN1    Damla KIZILCA ÇAKALOZ1   Azize IRMAK1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerinden olup ve çiftlerin flört ilişkisinde 

birbirlerine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar 

uygulaması ve birbirlerinin davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesidir.  

Amaç: Araştırmanın amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin flört şiddet kapsamındaki 

davranışlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.   

Yöntem: Araştırma kesitsel tipte olup, 20.12.2018-20.01.2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 348 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek geliştirilen “Katılımcı Bilgi Formu” ve 

geçerlik ve güvenirliği Yumuşak ve Şahin (2014) tarafından yapılan “Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri” 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programından yararlanarak değerlendirilmiştir. Tüm analizler 

için p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık 

katsayıları 0.86 ile 0.84 arasında bulunmuştur.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.03±2.05 (18-32) yıl, %65.2’si kadın olduğu, 

%32.2’si 3. sınıf öğrencisi, %55.7’sinin fen bilimleri alanında eğitim gördüğü, %57.2’si evde kaldığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %32.2’sinin babası, %30.5’inin annesi lise mezunudur. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %83.6’sının daha önce %45.7’sinin şuan flört ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin flörtü ile 

en sık tartışma nedeni kıskançlık (%22.9) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Flörtte Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçekleri puanlarına göre; Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması 28.39±8.07 (12-64), Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması 18.54±8.07 (12-54), Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması 20.96±8.08 (11-51), Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması 21.92±8.50 (12-47) dır.  

Sonuç ve Öneriler: Bu bulgulara bağlı olarak erkek öğrencilerin flörtte fizikselden daha çok psikolojik şiddet, 

kadın öğrencilerin ise flörtte psikolojik şiddetten daha fazla fiziksel şiddet uygulama eğiliminde oldukları 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Üniversite, öğrenci, flört şiddet  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Flirt violence is one of the types of interpersonal violence and is that couples apply verbal, sexual, 

emotional and physical violence or violent behaviors towards each other during relationship and impose social 

restrictions on each other's behaviors. 

Objective: The aim of the study is to specify the opinions of Aydın Adnan Menderes University students on 

behaviors within the scope of flirt violence. 
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Method: The study was cross-sectional and was carried out with 348 students, who studied at Aydın Adnan 

Menderes University between 20.12.2018 and 20.01.2019 and accepted to participate in the research. The data of 

the study were taken from the “Participant Information Form” developed by the researchers by reviewing the 

relevant literature, and “Attitude Scales Towards Violence In Flirt” which was approved of validity and accuracy 

by Yumuşak ve Şahin (2014). The data were evaluated by using SPSS 15.0 package program. For all analyzes, p 

<0.05 was considered statistically significant. The internal consistency coefficients of the scales used in the study 

were found out between 0.86 and 0.84. 

Results: The average age of the students, who participated in the study, was determined as 21.03 ± 2.05 (18-32) 

years, 65.2% of them were female, 32.2% of them were students of 3rd grade in the university, 55.7% of them 

were educated in the field of science and 57.2% were at home. The fathers of %32.2 of the students and the mothers 

of %30.5 of the students were high school graduated. It was found that 83.6% of the students who participated in 

the study had previously flirt while 45.7% of the students in a relationship. The reason for the most frequent 

discussion with the students was jealousy (22.9%). The most common reason for the argument of the students with 

their flirts was found as jealousy (22.9%). The results according to scores of Students' Attitude Scales Towards 

Violence In Flirt can be listed as follows; the total point average of Attitude Scales Towards Psychological 

Violence Applied by a Male In Flirt is 28.39±8.07 (12-64); the total point average of Attitude Scales Towards 

Physical Violence Applied by a Male In Flirt is 18.54±8.07 (12-54); the total point average of Attitude Scales 

Towards Psychological Violence Applied by a Female In Flirt is 20.96±8.08 (11-51); the total point average of 

Attitude Scales Towards Physical Violence Applied by a Female In Flirt is 21.92±8.50 (12-47). 

Conclusion and Suggestions: According to these findings, it was detected that male students are in tendency to 

apply to psychological violence rather than physical violence in flirting whereas female students are in tendency 

to apply physical violence rather than psychological violence. 

Keywords: University, student, flirt violence 

 

GİRİŞ 

Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerinden birisidir ve çiftlerin flört ilişkisinde birbirlerine karşı sözel, 

cinsel, psikolojik, dijital ve fiziksel şiddet ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve birbirlerinin davranışlarına 

sosyal kısıtlamalar getirmesidir. (Yumuşak ve Şahin, 2014). Başka bir tanıma göre ise, flört şiddeti bir flörtte 

partnere acı vermek, yaralamak niyetiyle bilinçli olarak gerçekleştirilen, fiziksel güç kullanma, tecavüz ve 

psikolojik kötü muamele gibi davranışların tümüdür. Bu tanımlara bağlı olarak, flört şiddeti kısaca bireylerin bir 

flört ilişkisinde partnerlerine bilinçli olarak zarar verme amaçlı sergiledikleri davranışlardır (Özdere ve Kürtül, 

2018). Ayrıca cinsel, fiziksel ve psikolojik olarak başka birisini yönetim ya da kontrol amacıyla şiddetin belirli bir 

seviyede kullanılması da flört şiddeti kapsamındadır (Lavoie et al., 2000).  

Flört şiddeti genellikle fark edilmeden başladığı, çiftlerin partnerlerinin kıskançlığını aşk ile karıştırdığı 

ve ilk başlarda karşı tarafın davranışlarını kontrol etme, giydiğine, kiminle görüştüğüne karışma, nereye gittiğine 

karışma şeklinde başlayan davranışların, ilerleyen zamanlarda partner üzerinde kontrol sahibi olmak amaçlı taciz 

ve şiddete dönüştüğü belirtilmektedir. Flört şiddeti denildiğinde ilk akla gelen erkeklerin uyguladığı fiziksel 

saldırılar algılanmaktadır. Ancak flört ilişkisinde kadınlar da erkekler kadar şiddeti uygulayan taraf olabilmektedir.  

Kadınların genelde fiziksel ve cinsel şiddete uğrarken, erkekler ise sözel, psikolojik, tehdit ve eşyalarına zarar 

verilme şeklinde şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir (Finley, 2011). 
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  Flört şiddeti, son birkaç yıl içerisinde önemli bir halk sağlığı sorunu ve sosyal bir sorun durumuna 

gelmiştir. Flört şiddeti yalnızca endişe verici sıklığı ve hem ruhsal hem de fiziksel sağlık üzerine olan etkileri 

sebebiyle değil, bunlarla birlikte öğrenilmiş kalıplar haline gelerek bireylerin yetişkinlik dönemlerine de 

taşınabilmesi ve hayat boyu devam edebilmesi sebebiyle de oldukça ciddi bir problemdir (Callahan et al. 2003). 

Flört şiddetinin görülme sıklığı arttıkça normalleşmekte ve uygulama sıklığı artmaktadır. Ayrıca ülkemizde flört 

şiddeti konulu çalışmaların çok yaygın olmadığı ve gerekli önemin verilmediği görülmektedir. AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin flört şiddet kapsamındaki 

davranışlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.  

YÖNTEM  

Araştırma, kesitsel tipte olup, 20 Aralık 2018 – 20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 348 öğrenci 

oluşturmuştur.  

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini içeren 18, flört/ilişki deneyimleri içeren 14 soru olmak üzere toplam 32 sorudan oluşan 

“Katılımcı Bilgi Formu” ve “Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri” ile toplanmıştır. Flörtte Şiddete Yönelik 

Tutum Ölçekleri; kız ve erkeklerin flörtte fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet tutumlarını belirlemek üzere Price, 

Byers ve Flört Şiddeti Araştırma Ekibi (1999) tarafından geliştirilmiş, 2014 yılında Türkçe geçerlik ve güvenirliği 

Yumuşak ve Şahin tarafından yapılmıştır. Ölçekler “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçeği” 15 madde, “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Flört Şiddetine Yönelik Tutumlar Ölçeği” 12 madde, 

“Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 11 madde ve “Kadının Flörtte Uyguladığı 

Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” 12 madde olarak gruplandırılmıştır. Ölçekler flört şiddetini değerlendiren 

5’li likert tipinde (1-Kesinlikle katılmıyorum iken 5-Kesinlikle katılıyorum)  toplam 50 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeklerden alınan yüksek puanlar flört şiddetine yönelik kabul düzeyinin yüksek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasında ölçeklerin iç tutarlık katsayıları 0.75 ile 0.87 

arasında bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ölçeğin iç tutarlılık kat sayıları 0.84 ile 0.86 arasında bulunmuştur. 

 Uygulama öncesinde araştırmacılar tarafından tüm öğrencilere araştırmanın amacı, veri toplama 

formunun ve ölçeğin nasıl doldurulacağı hakkında açıklama yapılmış ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. 

Verilerin toplanması ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 

Elde edilen veriler SPSS 15,0 programı kullanılarak veriler, ortalama, standart sapma, sayı ve yüzdelik 

dağılımları ile iç tutarlılık güvenirlik katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanıp gösterilmiştir.  

Araştırmanın yürütülmesinde kullanılan ölçek için gerekli izin posta yoluyla alınmıştır. Katılımcılara 

araştırma hakkında bilgi verilmiş ve sözel onamları alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin flört şiddet kapsamındaki davranışlara ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 348 öğrenciyle yapılan bu çalışmada; öğrencilerin yaş ortalaması 

21.03±2.05’dir. Öğrencilerin %65,2’si kadın olduğu, %32,2’si 3. sınıf öğrencisi, %55,7’sinin fen bilimleri 

alanında eğitim gördüğü, %57,2’si evde kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin %98,9’inin bekar, %88,8’inin 

çalışmadığı ve  %32.2’sinin babası, %30.5’inin annesi lise mezunudur. Öğrencilerin alışkanlıkları incelendiğinde 

de %32,5’ i sigara kullanmadığını, %47,7’sinin ise arada bir alkol kullandığı saptanmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellikler n % Sosyo-Demografik Özellikler n % 

Yaş 

Ortalama±Standart Sapma 

Min-Max 

 

21.03±2.05  

18-32 

Cinsiyet  

Kadın  

Erkek 

 

227 

121 

 

65.2 

34.8 

Sınıf  

1.sınıf 

2.sınıf 

3.Sınıf 

4.Sınıf 

 

72 

84 

112 

80 

 

20.7 

24.1 

32.2 

23.0 

Okul Bölüm 

Sağlık Bilimleri  

Sosyal Bilimler 

Fen Bilimleri 

 

85 

69 

194 

 

24.4 

19.8 

55.7 

Medeni Durum 

Evli  

Bekar 

 

4 

344 

 

1.1 

98.9 

Çalışma Durumu 

Evet  

Hayır 

 

39 

309 

 

11.2 

88.8 

Şu an Yaşadıkları Yer 

Ev  

Yurt 

 

199 

149 

 

57.2 

42.8 

Aile Tipi 

Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

 

274 

52 

22 

 

78.7 

14.9 

6.3 

Anne Eğitim Durumu 

Okur Yazar Değil 

Okur Yazar 

İlkokul  

Ortaokul  

Lise 

Üniversite/Lisansüstü 

 

12 

16 

98 

70 

106 

46 

 

3.4 

4.6 

28.2 

20.1 

30.5 

13.2 

Baba Eğitim Durumu 

Okur Yazar Değil 

Okur Yazar 

İlkokul  

Ortaokul  

Lise 

Üniversite/Lisansüstü 

 

6 

6 

77 

57 

112 

90 

 

1.7 

1.7 

22.1 

16.4 

32.2 

25.9 

Sigara Kullanımı 

Hiç içmemiş 

Sadece denemiş 

Arada bir içiyor  

Sık sık içiyor 

 

113 

78 

69 

88 

 

32.5 

22.4 

19.8 

25.3 

Alkol Kullanımı 

Hiç içmemiş 

Sadece denemiş 

Arada bir içiyor  

Sık sık içiyor 

 

94 

50 

116 

38 

 

27.0 

14.4 

47.7 

10.9 

Araştırmaya katılan öğrencilerin flört deneyimlerine ilişkin bulgular incelendiğinde; öğrencilerin 

%83,6’sının (n:291) flört deneyimi bulunduğu ve ilk flört yaşı ortalaması 15,41±2,63 olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca %45,7’sinin (n:159) şuan flört ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin flörtü ile en sık tartışma nedeni 

kıskançlık (%22,9) olarak belirlenmiştir. Flört deneyimi esnasında öğrencilerin %78,7’i (n:258) şiddete maruz 

kalmadıklarını, şiddete maruz kalan öğrencilerin ise %16,5’i önceki ilişkisinde, %0,9’u şimdiki ilişkisinde ve 

%3,9’u her ilişkide şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Flört deneyimi bulunan öğrencilerin %12,7’si (n:9) 

fiziksel, %6,8’i (n:5) cinsel, %73,0’ı (n:54) psikolojik, %21,6’sı (n:16) sosyal, %10,8’i (n:8) dijital şiddete ve 

%17,6’sı (n:13) ısrarlı takibe maruz kalmıştır. Yaşanılan şiddetten etkilenme durumlarını ise öğrenciler sırasıyla 

ruhsal sinir bozuklukları (%87,8), işitme sorunları (%16,2),  burkulma (%13,5),  ısırık izleri (%10,8) ve morluk 

oluşumu (%9,5) olarak ifade etmiştir. Ayrıca şiddet yaşadıklarında öğrencilerin %29’u şiddeti kimseyle 

paylaşmadıklarını ifade etmiştir.  

Tablo 2. Öğrencilerin Flört Şiddetine İlişkin Tutum Ölçeklerinden Almış Oldukları Toplam Puanların 

Dağılımı 

Maddeler (alınabilecek min-max puanlar) n Ortalama± SS Min-Max 

Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik 

Tutum Ölçeği (15-75 Puan) 
348 28.39±10.02 15-64 

Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçeği (12-60 Puan) 
348 18.54±8.07 12-54 

Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik 

Tutum Ölçeği (11-55 Puan) 
348 20.96±8.08 11-21 

Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum 

Ölçeği (12-60 Puan) 
348 21.92±8.50 12-47 
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Tablo 2’de öğrencilerin flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinden almış oldukları toplam puanların 

dağılımı verilmiştir. Bu puanlarına göre; Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

toplam puan ortalaması 28.39±8.07 (12-64), Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

toplam puan ortalaması 18.54±8.07 (12-54), Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

toplam puan ortalaması 20.96±8.08 (11-51), Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

toplam puan ortalaması 21.92±8.50 (12-47) dır. 

TARTIŞMA 

Önemli bir halk sağlığı sorunu ve dolayısıyla toplumsal sorun olan şiddetin erken dönemde tespiti 

bireylerin fiziksel/ruhsal açıdan iyilik halinin sürdürülmesi ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturulması için oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda sağlıklı bir toplum yapısı sağlıklı birliktelikler sonucu oluşmaktadır (Kul Uçtu ve 

Karahan, 2016). Adölesan dönemde fiziksel ve psikolojik değişimlerin yaşandığı, yetişkinliğe özgü rol ve 

sorumlulukların kazanıldığı ve önemli kararların alındığı bir süreci kapsadığı düşünüldüğünde de öğrencilerin 

üniversite yıllarını geçirdiği genç yetişkinlik döneminde flört şiddeti kapsamındaki görüşleri oldukça önemlidir. 

Bu nedenle araştırmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması diğer çalışmalarda da benzerdir.  

Çalışmada flört ilişki deneyimi yaşayan öğrencilerin ilişki sırasındaki en sık tartışma nedeninin kıskançlık 

olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde yapılan çalışmada da  kıskançlık en sık tartışma nedeni olduğu belirtilmiştir 

(Terzioğlu ve ark., 2016). Çalışmamızda flört ilişkilerinde şiddete maruz kaldığını belirten kişilerin her iki cinste 

de olduğu saptanmıştır. Flört deneyimi yaşayan öğrencilerin ilişki sırasında şiddete maruz kalmadıkları, şiddete 

maruz kalanların ise önceki ilişkilerinde maruz kaldığı belirlenmiştir. Şiddete maruz kalanlarda psikolojik şiddetin 

daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Psikolojik şiddetin flört ilişkilerindeki şiddet içinde önemli bir yere sahiptir. 

Demir ve ark. (2014) yaptığı çalışmada da flört ilişki sırasında bireylerin psikolojik şiddete diğer şiddet türlerine 

göre daha fazla maruz kaldığını belirtmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda da sonuçlar benzerdir (Aslan ve ark.,  

2008; Açıkgöz ve ark., 2018).  

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşadığı şiddeti kimseyle paylaşmadığı ve etkilenme durumu sonucunda 

ruhsal sinir bozukları yaşadığı nedenin ise psikolojik şiddet olduğu tespit edilmiştir. Yapılan başka bir araştırmada 

bizim bulgularımıza paralel olarak şiddete maruz kalma sonucu görülen ruhsal sinir bozuklukları arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (Cinal, 2018). Şiddetten etkilenme sonucunda kadın ve erkeklerde intihar girişimi, madde 

kullanımı veya sigara kullanım durumları normalden daha fazla olabilir.  

Erkeğin ve kadının flörtte uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete yönelik tutumlarının cinsiyete göre 

farklılık oluşturduğu görülmüştür. Çalışmamızda flört şiddetine yönelik tutumlarında erkek öğrencilerin 

partnerlerine daha fazla psikolojik şiddet uyguladığı, kadınların ise partnerlerine daha fazla fiziksel şiddet 

uyguladığı saptanmıştır. Selçuk ve ark. (2018) yaptığı çalışmada da bizim bulgularımıza paralel olarak erkeğin 

psikolojik, kadının ise fiziksel şiddet uygulaması arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Gençlerin flört 

şiddetine ilişkin tutumlarını saptamak için yapılan birçok çalışmada da benzer sonuçların olduğu görülmektedir 

(Yumuşak, 2013: Sezer, 2008). Açıkgöz ve ark. (2018) yaptığı çalışmada ise erkeklerin kadınlara göre 

partnerlerine daha fazla fiziksel şiddet uyguladığı görülmektedir. Erkeğin ve kadının flörtte uyguladığı psikolojik 

ve fiziksel şiddetin toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil kültürel yapıdan kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak araştırmaya katılan erkek öğrencilerin flörtte psikolojik şiddet, kadın öğrencilerin ise flörtte 

fiziksel şiddet uygulama eğiliminde oldukları saptanmıştır. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin şiddetin farklı 

türlerine ve algılanma biçimine yönelik farkındalık sağlamaları için konuyla ilgili eğitimler düzenlenmelidir. 

Ayrıca gençlere şiddet ve şiddetle mücadelede sorun çözme becerileri konularında danışmanlık ve eğitimlerin 

verilmesi önerilebilir. 
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S-23)  EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PREMENTRUAL SENDROMUN YAŞAM 

KALİTESİYLE İLİŞKİSİ 

Esin DEMİR1, Sema DERELİ YILMAZ1 

1Selçuk Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Premenstural sendrom(PMS) gençlerin, derslerdeki başarısını, okuldaki devamlılığını, çalışma 

kalitesini, sosyalliğini, ailevi ilişkilerini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 

ebelik bölümü öğrencilerinde PMS ve yaşam kalitesi düzeyini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışma Selçuk Üniversitesi Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören 347 

öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) ve 

“WHOQOL-BRIEF (Kısa Form) ile toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza dahil olan katılımcıların yaş ortalaması 20.3±1.8, menarş yaş ortalaması 13.1±1.1 idi. 

Tamamına yakını bekar (%96.8), yarıdan fazlası yurtta kalmaktaydı (%57.3). Katılımcıların çoğunluğu (%96.5) 

çalışmıyor ve çekirdek ailede (%87.0) yaşıyordu. Büyük çoğunluğunun geliri giderine denkti (%72.3) ve sigara 

kullanmıyordu (%93.1). Egzersiz yapmayanların oranı %73.5, BKİ 18-24 kg/m2 arasında olanlar %69.7 idi. 

Çoğunun menstruasyon sıklığı 21-35 gün arasındaydı (%82.1) ve 6-8 gün arasında (%58.8) sürüyordu. 

Katılımcıların %9.2’si jinekolojik rahatsızlık geçirmişti. Birinci sınıf öğrencilerinin %66.7’sinde, ikinci sınıfların 

%65.3’ünde, üçüncü sınıfların %78.6’sında, dördüncü sınıfların %85.2’sinde, tüm öğrencilerin %73.5’inde PMS 

vardı. Gruplar arasında PMS sıklığı bakımından anlamlı fark vardı ve ileri analiz sonucunda farkın dördüncü 

sınıflardan kaynaklandığı belirlendi. PMSÖ ile yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutlarından olan sosyal, fiziksel ve 

ruhsal alanlarda negatif yönlü bir ilişki varken çevresel alanla bir ilişki saptanamamıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak öğrencilerin yarısından fazlasında PMS görüldü. Dördüncü sınıflar 

öğrencilerinin PMS şikayetleri diğerlerine göre daha sıktı. Geliri giderinden az olan ve jinekolojik rahatsızlık 

geçiren öğrencilerin PMSÖ puanı daha yüksekti.  PMS öğrencilerin yaşam kalitesini sosyal, fiziksel ve ruhsal 

alanlarda olumsuz etkilemekteydi. Öğrenciler premenstrüel dönemdeki sorunlar hakkında bilgilendirmeli ve baş 

etme yöntemleri hakkında eğitilmelidir.  

Anahtar kelimeler: premenstrual sendrom, ebelik öğrencileri, yaşam kalitesi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTRUAL SYNDROME AND QUALITY OF 

LIFE IN MIDWIFERY STUDENTS 

SUMMARY 

Purpose: Premenstrual syndrome(PMS) adversely affects the success of the students in the courses, the continuity 

in the school, the quality of work, sociality, family relations and quality of life(QoL). The aim of this study was to 

evaluate the level of PMS and QoL in midwifery students. 
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Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out with 347 students studying at the Department 

of Midwifery of Selçuk University. The data of the study were collected with Personal Information Form, 

Premenstrual Syndrome Scale(PMSS) and WHOQOL-BRIEF(Short Form). The data were evaluated in SPSS 20.0 

package program. 

Results: The mean age of the participants included in our study was 20.3±1.8 and the mean age of menarche was 

13.1±1.1. Almost all of them were single(96.8%), more than half were in dormitories(57.3%). The majority of 

participants(96.5%) did not work and lived in the nuclear family(87.0%). The income of the vast majority was 

equal to the expense(72.3%) and was not smoking(93.1%). The rate of those who did not exercise was 73.5% and 

the rate of BMI between 18-24kg/m2 was 69.7%. The frequency of menstruation was usually between 21-35 

days(82.1%) and continues between 6-8 days(58.8%). 9.2% of the participants had gynecological disorder. 66.7% 

of the first year students, 65.3% of the second grade, 78.6% of the third grade, 85.2% of the fourth grade, 73.5% 

of all the students had PMS. There was a significant difference between the groups in terms of PMS frequency and 

it was determined that the difference was caused by the fourth grade. While there was a negative relationship 

between PMSS and social, physical and psychological areas which are sub-dimensions of QoL scale, there was no 

relationship with environmental area. 

Conclusion: As a result, PMS was seen in more than half of the students. PMS complaints of fourth grade students 

were more common than others. The PMSS score was higher in the students who had less income and had 

gynecological disorder. PMS adversely affected the QoL of students in social, physical and psychological areas. 

Students should be informed about problems in the premenstrual period and should be trained on coping methods. 

Keywords: premenstrual syndrome, midwifery students, quality of life  

GİRİŞ 

Menstrüal siklus, kadın üreme hormonları olan östrojen ve progesteron sebebiyle her ay uterusun gebeliğe 

hazırlanması ve üreme döngüsünün parçasıdır (Yücel ve Sivaslıoğlı, 2005). Kadın yaşamının yaklaşık olarak 30–

35 yılını kapsayan menstruasyon her ay düzenli olarak tekrarlayan normal fizyolojik bir süreçtir (Akdeniz ve 

Karadağ, 2006). Normal menstruasyon tanımlanmış ancak fizyolojisi tamamen açıklanamamış, karmaşık olayları 

içerir. Bu fizyolojik olaydaki en ufak değişimler bile menstruasyon anormalliklerine yol açabilir (Adolescence, 

2006;Smith, 2018). Menstruasyon kadının yaşam kalitesini, günlük aktivitelerini, uykusunu, duygularını, 

hareketlerini çalışma yaşamını önemli derecede etkiler (Sokullu, 2009;Iacovides ve ark, 2014). Üreme çağı 

boyunca kadınlarda menstrual siklustan önceki günlerde bazı fizyolojik veya psikososyal belirtiler ortaya çıkabilir 

(Akdeniz ve Karadağ, 2006).  

            Menstruasyon öncesi ve sırasında duygudurum bozukluğu Hipokrat tarafından gözlenmiştir ancak 

premenstrual sendrom(PMS) kavramını ilk olarak R.D.Frank 1931 de tanımlamıştır (Gökçe, 2006). PMS, 

menstrüel siklusun ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan, menstrual kanamanın başlamasıyla düzelen fiziksel, 

duygusal, davranışsal değişikliklerle ortaya çıkan bozukluk olarak tanımlanabilir(Yücel ve ark, 2009;Delara ve 

ark, 2012;Ford ve ark, 2012). Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hormonal değişikliklerin, sinir hücrelerinin, 

stres ve yaşam tarzının etkili olabileceği düşünülmektedir(Jarvis ve ark, 2008). Belirtiler genellikle menstrual 

döngüden 10 gün öncesinde başlayan sinirlilik, depresif duygu durumu, iştah problemleri, enerji kaybı, memelerde 

hassasiyet ve şişkinlik, değersizlik hissi, ağrı, yorgunluk dikkat dağınıklığı şeklinde görülür(Günalp ve ark, 
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2008;Dinç 2010). PMS’nin daha çok otuzlu yaşlardan sonra görüldüğü düşünülse de bazı çalışmalarda 

menstruasyon öncesi yakınmaların çoğunlukla ilk adet dönemi ve yirmili yaşlarda başladığı, genç yaşta daha sık 

görüldüğü, her yaş grubunda yaşam kalitesini olumsuz etkilediği belirlenmiştir(Adıgüzel ve ark, 2007;Victor ve 

ark, 2015). Üniversite öğrencilerinde PMS risk faktörleri ve prevalansını belirlemek amacıyla yapılan bir 

çalışmada PMS prevalansı %36.4 olarak bulunmuştur(Aşcı ve ark, 2016).  

            Premenstural sorunlar gençlerin, derslerdeki başarısını, okuldaki devamlılığını, çalışma kalitesini, kendine 

güvenini, sosyalliğini, ailevi ilişkilerini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir(Lakshmi ve ark, 

2011;Eke ve ark, 2011). Bazı vitamin ve mineral yetersizliği, yaş, menarş yaşı, menstruasyon süresi, medeni 

durum, jinekolojik hastalık varlığı, sigara içme, stres ve obezite gibi risk faktörlerinin PMS ile ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir (Bertone-Johnson ve ark, 2009;Işgın, 2014). Yapılan çalışmalarda sigara içenlerde iki kat, şişman 

kişilerde üç kat, yurtta kalanlarda dört kat ve çalışan öğrencilerde PMS şiddeti daha fazla görülmüştür (Bertone-

Johnson ve ark, 2008;Selçuk ve ark, 2014). Başka bir araştırmada spor yapan öğrencilerde PMS belirtilerinin 

azaldığı saptanmıştır(Kishali ve ark, 2006). Sağlık personellerinin adölesan dönemden itibaren bu sorunları dikkate 

alması ve çözümü için çalışılması üreme çağında psikolojik ve ekonomik kayıpları azaltıp, yaşam kalitesini 

arttırabilir(Çıtak ve Terzioğlu, 2002;Arıöz, 2009). 

           Ebelik, PMS sorunu olan kişilere ve ailesine bakım-hizmet veren, problemlerin çözümünde rol alan meslek 

grubudur. Bu nedenle ebeler, PMS belirtileri, bulguları ve tedavisi hakkında geniş bilgiye sahip olmalı ve 

danışmanlık verebilmelidir. Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinde premenstrual sendromun yaşam 

kalitesiyle ilişkisinin değerlendirilmesi planlamaktadır. 

GEREÇ ve YÖNTEM  

Çalışma Ebelik bölümü öğrencilerinde PMS’nin yaşam kalitesiyle ilişkisini belirlemeye yönelik ilişki arayıcı bir 

araştırmadır. Araştırma Konya merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü(n=346) öğrencilerinde 1 Şubat-30 Mart 2019 tarihlerinde yapılmıştır. Çalışmanın evrenini üniversite 

öğrenimine devam eden, ders için fakülteye gelen menstruasyonlarına yaklaşık bir hafta kalmış, belirlenen tarihler 

arasında derse devam zorunluluğu olan, iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler dahil 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında 17 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, Premenstrual Sendromu 

Ölçeği(PMSÖ) ve World Health Organiztion Quality of Life(WHOQOL-BRIEF-TR)  kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatür incelemeleri sonucu hazırlanan kişisel bilgi formu 

öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, menstruasyon özellikleri, beslenme alışkanlıkları, günlük spor ve diğer 

alışkanlıkları, jinekolojik rahatsızlıklarına ilişkin 17 sorudan oluşmuştur. 

Premenstrual Sendromu Ölçeği (PMSÖ): PMSÖ, premenstrual belirtileri ölçmek ve şiddetini belirleyebilmek 

amacıyla Gençdoğan tarafından 2006yılında geliştirilip geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek, 

beşli (Hiç, Çok az, Bazen, Sıksık, Sürekli)likert tipinde 44 maddeden oluşmaktadır (Gençdoğan 2006). Ölçeğin 

puanlanmasında “Hiç” yanıtı 1puan, “Çok az” yanıtı 2puan, “Bazen” yanıtı 3puan, “Sık sık” yanıtı 4puan ve 

“Sürekli” yanıtı 5puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçek son üç ay içindeki PMS belirtilerini sorgulamaktadır. 

Ölçeğin depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah değişimleri, uyku 

değişimleri ve şişkinlik olmak üzere dokuz alt boyutu vardır. Bu alt boyutlardan alınan puanların toplamıyla “PMS 

ölçeği toplam puanı” elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 44, en yüksek puan 220’dir. Yüksek 
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puan PMS belirtilerinin yoğunluğunun fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin sonuçları değerlendirilirken alınan 

toplam puanın, alınabilecek en yüksek puanın %50’sini geçme durumuna göre PMS’nin “var” ya da “yok” 

olduğuna karar verilmektedir. Bu çalışmanın verileri de bu doğrultuda değerlendirilecektir. Ölçeğin Cronbach Alfa 

güvenirliği 0.75 olarak belirlemiştir. 

Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BRIEF-TR-Kısa Form):  Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 1980yılında yaşam 

kalitesini tanımlamaya başlamış ve çeşitli ülkelerden 15 merkezin katkısıyla kültürler arası karşılaştırmalara imkan 

veren WHOQOL-100 ölçeğini geliştirmiştir. WHOQOL-100 içinden seçilen ve genel sağlık, fiziksel sağlık, 

psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevre alanı olmak üzere dört alandan oluşan 27 soruluk WHOQOL-

BRIEF(WHOQOL-Kısa Form) oluşturulmuştur. WHOQOL-BRIEF Eser ve arkadaşları (1996) tarafından 

Türkçe’ye çevrilmiştir. WHOQOL-BRIEF-TR’de 27 soru için 1’den 5’e kadar puanlanan 4 seçenek mevcuttur. 

Testin DSÖ tarafından belirlenmiş bir hesaplama şekli vardır. Puanlar 0-100 arasında değişmektedir. Sorular son 

15 gün dikkate alınarak yanıtlanmaktadır. Yüksek puanlar yaşam kalitesi düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. WHOOL-BRIEF’in iç tutarlılık analizinde Cronbach Alfa iç tutarlılığına bakılmıştır. Bedensel, 

Ruhsal, Sosyal ve Çevresel Alan Cronbach Alfa katsayısı sırasıyla 0.83, 0.66, 0.53 ve 0.73 olarak hesaplanmıştır. 

İstatistiksel verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı 

istatistiklerle(yüzde, ortalama, standart sapma)birlikte verilerin dağılımına göre parametrik veya nonparametrik 

testler uygulanmıştır. 

Araştırmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurul’undan etik kurul onayı, 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden yazılı izin, alınmıştır. Premenstrual sendrom 

ölçeğinin kullanması için Prof. Dr. Başaran Gençdoğan’dan, Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (WHOQOL-BRIEF-TR-

Kısa Form) kullanılması için Prof. Dr. Erhan Eser’den izin alınmıştır. Anket formları doldurulmadan önce 

öğrencilere araştırmanın amacı açıklanarak gönüllü katılımları sağlanmış, sözlü onamları alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmamıza dahil olan katılımcıların yaş ortalaması 20.3±1.8, menarş yaş ortalaması 13.1±1.1 idi. Tamamına 

yakını bekar (%96.8), yarıdan fazlası yurtta kalmaktaydı (%57.3). Katılımcıların neredeyse tamamına yakını 

(%96.5) çalışmıyordu ve çoğunluğu (%87.0) çekirdek ailede yaşıyordu. Büyük çoğunluğunun geliri giderine 

denkti (%72.3) ve sigara kullanmıyordu (%93.1). Egzersiz yapmayanların oranı %73.5 idi. Yarısından fazlasının 

(%69.7) BKİ 18-24kg/m2 arasında idi. Çoğunun adet sıklığı 21-35 gün arasındaydı (%82.1) ve 6-8 gün arasında 

(%58.8) sürüyordu. Katılımcıların %9.2’si jinekolojik rahatsızlık geçirmişti. Birinci sınıf öğrencilerinin 

%66.7’sinde, ikinci sınıfların %65.3’ünde, üçüncü sınıfların %78.6’sında, dördüncü sınıfların %85.2’sinde, tüm 

öğrencilerin %73.5’inde PMS vardı.  

Öğrencilerin PMS ve yaşam kalitesi puan ortalamaları incelendiğinde , PMS puan ortalamasının 130,1±34,4 

olduğu görülmüştür. WHOQOL-BRIEF-TR alt boyutlarının Bedensel, Ruhsal, Sosyal ve Çevresel alanı için 

ortalama puanı sırasıyla 59,4±11.29, 13,8±2.02, 13,2±2.28 ve 13,3±2.55 olarak bulundu(Tablo- 1). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/quality-of-life
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/quality-of-life
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(Tablo-1)PMSÖ ve WHOQOL-BRIEF-TR Puan Ortalamaları 

PMSÖ ve WHOQOL-BRIEF-TR Puan Ortalamaları  

 Minimum  Maksimum  Ort±ss 

 

PMSÖ 44.00 220.00 130,1±34,47 

WHOQOL-BRIEF-TR 

Bedensel Alan 27,78 94,44 59,4±11.29 

Ruhsal Alan 8,00 19,43 13,8±2.02 

Sosyal Alan 6,00 18,67 13,2±2.28 

Çevresel Alan 4,00 20,00 13,3±2.55 

 

Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları sınıflara göre toplam PMSÖ puanı karşılaştırıldığında arada fark 

olduğu(p=0.007) belirlendi. Bonferroni düzeltmesi kullanılarak yapılan ileri analiz sonucunda ikinci ve dördüncü 

sınıflar arasında PMSÖ puan ortalaması anlamlı derecede farklıydı. Katılımcıların ekonomik düzeyleri 

değerlendirildiğinde %7.2’sinin geliri giderinden fazla, %20.5’inin geliri giderinden az, %72.3’ünün geliri 

giderine denkti ve ekonomik düzeyler arasında PMSÖ puanı bakımından fark vardı, farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc Test yapıldı, geliri giderinden az ve geliri giderine denk olan gruplar 

arasında anlamlı fark saptandı. Egzersiz yapan (%26.5) ve yapmayanlar (%73.5)(p=0.934)  ve BKİ 

grupları(p=0.879) PMSÖ puanı bakımından karşılaştırıldığında gruplar arasında fark yoktu(Tablo-2).  
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Tablo-2:Sosyodemografik özelliklere göre PMSÖ puanı karşılaştırması 

 Sayı (Yüzde) 

 n(%) 

PMSÖ 

Ort±ss 

P 

Medeni durum    

Evli 11(3.2) 128.0±34.3 0.832 

Bekar 336(96.8) 130.2±34.5 

Kaldığı yer    

Ev 148(42.7) 126.0±30.2 0.052 

Yurt 199(57.3) 133.2±37.0 

Sınıf    

Birinci 84(24.2) 124.3±36.2 0.007 

İkinci 98(28.3) 124.8±36.0* 

(b<d) 

Üçüncü 84(24.2) 135.9±32.7 

Dördüncü 81(23.3) 136.6±30.7 

Çalışma durumu    

Çalışmıyor  335(96.5) 130.2±34.5 0.740 

Çalışıyor  12(3.5) 126.9±33.4 

Aile tipi    

Çekirdek aile  302(87.0) 129.9±34.6 0.752 

Geniş aile 45(13.0) 131.6±33.3 

Ekonomik durum    

Gelirim giderimden 

fazla 

25(7.2) 140.8±36.0 0.005 

Gelirim giderime denk 251(72.3) 126.4± 

34.8*(b<c) 

Gelirim giderimden az 71(20.5) 139.5±30.1 

Sigara kullanma    

Hayır 323(93.1) 129.8±33.9 0.466 

Evet  24(6.9) 135.1±41.1 

Egzersiz yapma     

Evet  92(26.5) 129.9±29.1 0.927 

Hayır  255(73.5) 130.2±36.2 

BKİ    

18kg/m2 altında 33(9.5) 131.1±31.9 0.879 

18-24 kg/m2 arasında  242(69.7) 130.4±34.5 

25-29 kg/m2 arasında 57(16.4) 130.2±37.1 

30 kg/m2 üzerinde  15(4.3) 123.0±30.8 

Besin türü    
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Öğrencilerin jinekolojik özelliklerine göre PMSÖ puanı değerlendirildiğinde adet sıklığı(p=0.083) ve 

süresi(p=0.581) bakımından gruplar arasında benzerdi. Ancak jinekolojik rahatsızlık geçiren öğrencilerin PMSÖ 

puanı geçirmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksekti (p=0.002)(Tablo-3). 

Tablo-3:Jinekolojik özelliklere göre PMSÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

Adet sıklığı Sayı(Yüzde) 

 n(%) 

PMSÖ P 

20 günden az 10(2.9) 106.6±45.7 0.083 

21-35 gün arasında 285(82.1) 129.3±34.0 

35 günden fazla 12(3.5) 140.9±26.3 

Düzensiz  40(11.5) 138.5±34.1 

Adet süresi    

3 günden az 5(1.4) 113.2±45.2 0.581 

3-5 gün arası 129(37.2) 130.7±35.8 

6-8 gün arası 204(58.8) 130.6±33.3 

9 günden fazla 9(2.6) 120.6±36.2 

Jinekolojik rahatsızlık    

Hayır  315(90.8) 128.3±33.3 0.002 

Evet  32(9.2) 148.5±40.0 

 

Öğrencilerin medeni durum, adet sıklığı, süresi, sigara kullanma, çalışma durumu ve tüketilen besin türü arasında 

WHOQOL-BRIEF-TR alt boyut puanları bakımından anlamlı bir fark bulunamadı. Barındıkları yer bakımından 

bedensel alanda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu(p=0.042). Ekonomik düzeyi algılama durumu 

WHOQOL-BRIEF-TR ölçeğinin alt boyutlarından bedensel, ruhsal ve sosyal alanda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gösteriyordu. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Post Hoc Test yapıldı ve bedensel 

alanda geliri giderine denk olanlarla geliri giderinden fazla olanlar benzer, geliri giderinden az olanlarda anlamlı 

fark vardı. Ruhsal ve sosyal alanda geliri giderine denk olan ve geliri giderinden az olanlar benzerdi. Çevresel 

alanda ekonomik düzey algılamasına göre gruplar arasında benzerlik vardı. Öğrencilerin egzersiz yapma 

durumunda WHOQOL-BRIEF-TR ölçeğinin alt boyutlarından ruhsal(p=0.004) ve çevresel alanda(p=0.002), 

jinekolojik rahatsızlık geçirme durumuna bakıldığında ise sosyal alanda(p=0.025)   istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık vardı.  

PMSÖ ve WHOQOL-BRIEF-TR alt boyut puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi 

sonucuna göre PMSÖ puan ortalaması arttıkça ruhsal, sosyal ve bedensel alan alt boyut puanlarının azaldığı 

belirlendi. PMSÖ puanı ve çevresel alan puanı arasında bir ilişki belirlenemedi(Tablo-4). 

  

Sebze-meyve 111(32.0) 130.2±34.1 0.149 

Baklagiller  57(16.4) 128.7±31.8 

Et-süt ürünleri 91(26.2) 124.8±32.6 

Fastfood 88(25.4) 136.5±37.6 
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(Tablo-4):PMSÖ ve WHOQOL-BRIEF-TR alt boyut puanları arasındaki ilişki 

 Bedensel Alan Ruhsal Alan Sosyal Alan Çevresel Alan 

PMSÖ -,187** -,331** -,291** -,079 

**Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlılık göstermektedir. 

TARTIŞMA 

PMS’nin fizyolojik, psikolojik, çevresel, sosyal sağlığını etkilediği düşüncesiyle ebelik bölümü öğrencilerinde 

prementrual sendromun yaşam kalitesiyle ilişkisinin incelendiğimiz çalışmada öğrencilerin yarısından fazlasının 

PMS yaşadığı, bu durumun yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir. Benzer olarak yapılan çalışmalarda 

kadınlarda oldukça yaygın görülen PMS’nin; öğrencilerin sosyal yaşantısını, bedensel ve ruhsal durumunu, 

kendine olan güvenini ve yaşam kalitesini etkilediği belirlenmiştir(Anandha Lakshmi ve ark, 2011;Sezer ve ark, 

2012). Bu çalışmada egzersiz yapmayanlarda, jinekolojik hastalığı olanlarda, ekonomik düzeyini kötü 

algılayanlarda PMS puanı yüksektir. Bu araştırmada jinekolojik hastalık varlığı ile PMS arasında anlamlı ilişkinin 

olduğu saptanmıştır. Konuya ilişkin yapılan bir çalışmada ise jinekolojik hastalığı olanlarda PMS’nin daha fazla 

görüldüğü belirtilmiştir(Selçuk ve ark, 2014). Çalışmada menarş yaşı PMS ve yaşam kalitesini etkilememekle 

birlikte, 35 günden daha uzun süre adet aralığı olanlarda yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bizim çalışmamızda 

bekarlar ile evliler arasında PMS puanı bakımından fark bulunamamıştır. Ancak yapılan çalışmaların bazılarında 

evlilerin bazılarında, bekarların PMS puanının yüksek olduğu belirtilmiştir(Öztürk ve Tanrıverdi, 2010;Erbil ve 

ark, 2011).  Bizim çalışmamızda evlilerle bekarların benzer PMS puanına sahip olmaları dağılımının eşit 

olmamasına ve yaş gruplarının benzer olmasına bağlayabiliriz. Sigara kullanımının da PMS için bir risk faktörü 

olduğu belirtilmektedir(Pinar ve ark, 2011). Bu çalışmada sigara içenlerde ve içmeyenlerde PMS toplam puan 

ortalaması bakımından anlamlı fark bulunamamıştır. Bu durumun sigara içenlerin oranının %6.9 olması ve analiz 

yapılan kişi sayısının az olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte çalışmamızda sigara 

içmenin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda premenstrual dönemde 

öğrencilerin, depresif duygulanım, yorgunluk, sinirlilik, şişkinlik ve ağrı yakınmalarının görüldüğü 

bildirilmiştir(Indusekhar ve ark, 2007;Aşcı ve ark, 2016). Bu yakınmalar genç kızların yaşam kalitesini, aile 

ilişkilerini, derse devamlılığı etkilemesi nedeniyle ele alınması gereken sağlık sorunlarıdır. Bu doğrultuda genç 

kızların premenstrual yakınmalarını bilmek, sorunların giderilmesine yönelik girişimlerin planlanmasına yol 

gösterecektir (Kırcan ve ark, 2012;Sezer ve ark, 2012). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmamızın sonuçlara göre; öğrencilerin yarısından fazlasında PMS görüldü. Fiziksel, sosyal, psikolojik ve 

çevresel sorunlar yaşayan gençlerin gelişim ve öğrenim süreçlerinde önemli bir yer tutan PMS’nin ciddi bir sağlık 

problemi olduğu, öğrencilerin yaşam kalitesini etkilediği saptandı. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerine, 

multidispliner bir yaklaşımla sağlık eğitimi, danışmanlık ve rehberlik programları düzenlenmelidir. Öğrencilerin 

PMS’ye yönelik farkındalıklarının artırılması, bu dönemde yaşanan sorunlar konusunda bilgilendirilmeleri 

önemlidir. İlaveten premenstrual dönemde yaşanan sorunlarla baş etme yöntemleri hakkında eğitim ve 

danışmanlık verilmelidir. Sonuç olarak; öğrencilerin sağlık personeli tarafından PMS hakkında bilgilendirilmesi 

durumunda, bir uzmana başvuru oranı artabilir, böylece PMS oranı azaltılabilir ve gençlerin yaşam kalitesi 

arttırılabilir. Bu konuda sağlık profesyonellerine büyük görev düşmektedir.  
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S-24)  MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI 

İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Aysel ÖZDEMİR1, Pınar SERTBAŞ1 

1 İnönü Üniversitesi 

Özet 

Menopoz dönemi kadınların daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu ve psikolojik iyi oluş açısından riskli olduğu 

dönemlerden biridir. Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan sosyal destek 

düzeyi arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel türde Eylül 2018-Ocak 2019 tarihlerinde arasında 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi’ye bağlı 10 Aile Sağlığı Merkezine (ASM) kayıtlı menopoz 

dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise Battalgazi’ye bağlı 10 ASM’den rastgele seçilen 4 ASM’ye 

kayıtlı 500 kadın oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı olup, 

araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından yüzyüze 

görüşme yöntemi kullanılarak, 15-20 dakikada toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Psikolojik İyi Oluş ile 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş ölçeğinden alınan puan arttıkça iyi oluş 

artmaktadır. Algılanan sosyal destek ölçeğinden alınan puan arttıkça sosyal destek artmaktadır. Veriler SPSS 17 

paket programında tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 

kadınların yaş ortalamaları 54.945.67 olarak bulunmuştur. Kadınların % 77.7 ‘si evli, % 14’ü lise ve üzerinde 

öğrenim düzeyine sahip; %60.3’ünün gelir düzeyi orta; %84’ü çalışmıyor, % 56’sı 5 yıl ve üzeri menopoz 

öyküsüne sahiptir. Kadınların psikolojik iyi oluş puan ortalamaları 40.32 ± 10.20 olarak; algılanan sosyal destek 

düzeyleri ise 45.77 ± 14.89bulunmuştur. Kadınların psikolojik iyi oluş ile algılanan sosyal destek puan ortalamaları 

arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p< .000). Araştırmaya katılan kadınların 

psikolojik iyi oluşları ile algılanan sosyal destek puan ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. Her açıdan riskli 

bir dönem olan menopozun her yönden sağlıklı geçirilebilmesi için eğitimlerin düzenlenmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, psikolojik iyi oluş, algılanan sosyal destek 

 

THE RELATİONSHİP BETWEEN PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG OF WOMEN İN 

MENOPAUSE PERİOD AND PERCEİVED SOCİAL SUPPORT LEVEL 

 

Abstract 

Menopause is one of the periods in which women need more support and are risky for psychological well-being. 

This study was carried out descriptive relational type in order to measure the relationship between the 

psychological well-being of women in the menopausal period and the perceived social support level. This study 

was conducted between September 2018 and January 2019. The population of the study consisted of the 

menopausal women enrolled in 10 Family Health Centers (ASMs) of Malatya Battalgazi. The sample consisted of 

300 women enrolled in 4 ASMs randomly selected from 10 ASMs related to Battalgazi The sample selection 

method was not used in the study and data were collected with 300 women who were registered to ASMs and met 

the criteria for participation in the study. Psychological well-being and Perceived Social Support Scale were used 

for data collection.  The data were evaluated by using descriptive statistics in SPSS 17 package program. The mean 
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age of the women was 54.94 ± 5.67. 77.7% of the women are married and 14% have high school and higher 

education level; 60.3% of the income level is medium; 84% of them do not work, 56% have menopause history of 

5 years or more. Women's psychological well-being score averages 40.32 ± 10.20; perceived social support levels 

were 45.77 ± 14.89. A statistically significant correlation was found between psychological well-being and 

perceived social support score averages (p <.000). The psychological well-being and perceived social support 

scores of the participating women were found to be high. It is recommended that training should be organized in 

order to ensure that all aspects of menopause, which is a risky period in all respects, should be healthy. 

 Key words: Menopause, psychological well-being, perceived social support. 

 

GİRİŞ 

Menopoz fiziksel, sosyal ve ruhsal değişimlerin yaşandığı riskli bir dönemdir. Her kadında menopoz şikayetlerinin 

türü ve şiddeti östrojen seviyesinin azalmasına bağlı olarak farklı yaşanmakta ve dolayısıyla farklı ruhsal etkilere 

neden olmaktadır. Bu dönemdeki ruhsal değişiklikler, özellikle kadının menopozu algılama şekline, içinde 

yaşadığı kültüre ve kişilik özelliklerine göre değişmektedir (Abay ve Kaplan, 2015; Tot, 2004).  

Psikolojik iyi oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal sıkıntılarla baş edebilme biçimidir (Telef, 2013). 

Menopoz döneminde yaşanan tüm problemleri en iyi şekilde yönetebilmek psikolojik yönden iyi olmak ile ilgilidir. 

Kadınların her dönemde ve özellikle premenopozal dönemde psikolojik olarak desteklenmeleri önem arz 

etmektedir. Öyle ki kadınların yaşam süresinin artmasıyla beraber menopozda kalma süreleri de uzamış ve bu 

dönemin ruhsal yönden sağlıkla geçirilmesi sağlıklı yaşlanmanın en önemli basamağı haline gelmiştir (Koç ve 

Sağlam, 2008).  

Menopoz döneminde yaşanan değişimlerin etkisiyle kadınların eş, aile ve arkadaş ilişkileri bozulabilmektedir. 

Koçak çalışmasında klimakterik dönemdeki kadınların sosyal desteğini orta düzeyde bulmuştur (Koçak, Kaya ve 

Aslan, 2017). Sosyal çevre ile ilgili sorunlar menopoz dönemine uyumu zorlaştırmakta, aile, iş ve toplumsal 

yaşamı olumsuz etkilemekte ve kadının ruhsal problemler yaşamasına neden olmaktadır (Arslantaş ve Ergin, 

2011). 

Karlıdere çalışmasında menopozal dönemde sosyal desteğin iyi olmasının psikiyatrik   morbidite geliştirmeme 

konusunda olumlu bir etken olduğunu belirtmiştir (Karlıdere ve Özşahin, 2008) 

İnsanı tüm yönleriyle, her dönemde ele alan hemşireliğin kadının sosyal destek mekanizmalarını harekete 

geçirmesi ve yaşamın her döneminde destek, danışmanlık ve eğitim vermesi önemlidir. Kadınların sosyal yönden 

destek düzeylerinin arttırılmasının psikolojik iyi oluşlarına katkı sağlayacağını umuyoruz. 

AMAÇ 

Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki 

ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü: Araştırma tanımlayıcı ilişkisel türde yürütülmüştür. 
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Araşırmanın Yapıldığı Yer ve Zamanı: Araştırma verileri Eylül 2018-Ocak 2019 tarihlerinde arasında Malatya 

Battalgazi’ye bağlı 4 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) toplanmıştır. Malatya Battalgazi’ye bağlı 20 ASM’den 4 

tanesi kura yöntemi ile belirlenmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi’ye bağlı 4 ASM’ye kayıtlı 

menopoz dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise Battalgazi’ye bağlı 4 ASM’den rastgele seçilen 

kayıtlı 500 kadın oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı olup, 

araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile veriler toplanmıştır. 

 

Araştırmaya Alınma Kriterleri: 

-Son 12 aydır cerrrahi ve ya doğal yoldan menopoza girmiş olma  

Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 

-Psikiyatrik bir tanı almış olma 

- İletişim kurmayı bozacak herhangi bir engelin olması (İşitme kaybı, konuşma bozukluğu vb…) 

Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacılar tarafından Tanıtıcı Özellikler Formu, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Tanıtıcı Özellikler Formu:  

Literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı özellikler formu menopozal dönemdeki kadınların sosyo-demografik 

özelliklerini ve menopozal özelliklerini içeren (yaş, eğitim durumu, gelir durumu, çalışma durumu ve menopoz 

süresi) sorulardan oluşmaktadır. 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: 

Psikolojik iyi oluş, insanın iyilik halini destekleyen olumlu ilişkilerden, amaçlı bir yaşama sahip olmaya kadar 

önemli öğeleri içeren bir kavramdır. 8 maddeden oluşan 7 likertli bir ölçektir. Ölçekten alınan puan 8-56 arasında 

değişmektedir. Yüksek puan kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu göstermektedir. Dinner 

tarafından 2009 yılında geliştirilmiş ve ölçeğin Cronbach alpha katsayısını .87 olarak bulmuştur. Telef tarafından 

2013 yılında Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılan ölçeğin Cronbach alpha katsayısı .80 olarak bulunmuştur 

(Telef, 2013). Bu çalışmadaki Cronbach alpha katsayısı ise .81 olarak bulunmuştur.   

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ):  

Zimet ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve Eker ve arkadaşları tarafından geçerlik güvenirlik çalışması 

yapılmıştır.  ÇBASDÖ eş/part-ner, aile, arkadaş ilişkileri olmak üzere sosyal desteğin kaynağına ilişkin üç alt 

boyutu içeren, toplam 12 maddeden   oluşan   ve sosyal   desteğin    yeterliliğini değerlendiren 7’li likert tipi bir 

ölçektir. Ölçekte her madde 7 aralıkta derecelendirilmiştir (kesinlikle hayır:1 ile kesinlikle evet:7). Ölçeğin 

puanlanmasında her alt ölçekteki dört sorunun puanlarının toplanması ile alt ölçek puanı ve bütün alt ölçek 
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puanlarının toplanması ile toplam ölçek puanı elde edilmektedir. Ölçeğin iç tutarlık (Cronbach Alpha ) katsayısı 

0.89’dur (Eker, Akar ve Yaldız, 2001) . Bu çalışmadaki Cronbach alpha katsayısı ise .85 olarak bulunmuştur.   

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, Eylül 2018-Ocak 2019 

tarihlerinde arasında Malatya Battalgazi’ye bağlı 4 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) haftanın 3 günü mesai saatleri 

arasında toplanmıştır. Okuma yazma bilen hastalar anket formlarını kendilerini doldurulmuş, okuma yazma 

bilmeyen hastalara ise araştırmacılar tarafından sorular okunarak, cevapları kaydedilmiştir. Veri toplama işlemi 

15-20 dakika sürmüştür. 

Verilerinin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS 17 paket programında tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama) ile pearson 

korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Etik İlkeleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'ndan onay ve 

araştırmanın yapıldığı kurumlardan yasal izin alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen hastalara çalışmanın amacı 

açıklanıp, soruları yanıtlanmıştır. Hastalara, verdikleri bilgilerin gizli tutulacağı, başka hiçbir yerde 

kullanılmayacağı ve istedikleri anda çalışmadan ayrılma hakkına sahip oldukları açıklanmıştır. Araştırmaya 

başlamadan önce hasta ve hasta yakınlarına araştırmanın amacı açıklanıp, sözel izinleri alınmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılığı 

Araştırmanın sınırlı sayıda merkezde yürütülmüş olması ve örneklem grubunun olasılıksız örnekleme yöntemi 

seçilmiş olması nedeniyle, sonuçlar yalnızca örneklem grubuna genellenebilir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan menopozal dönemdeki kadınların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde; yaş 

ortalamaları 54.94  5.67 olarak bulunmuştur. Kadınların % 77.7 ‘si evli, % 14’ü lise ve üzerinde öğrenim 

düzeyine sahip; % 60.3’ünün gelir düzeyi orta; % 84’ü çalışmıyor, % 56’sı 5 yıl ve üzeri menopoz öyküsüne 

sahiptir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri (n=300) 

Tanıtıcı Özellikler n % 

Evli 233 77.7 

Bekar 67 22.3 

Eğitim Durumu   

Okur-yazar değil 45                         15 

Okur-yazar 101 33.7 

İlkokul          109                      36.3 

Lise  34                      11.3 

Üniversite ve üstü           11                        3.7 

Gelir Durumu   

İyi 40 13.3 

Orta 181 60.3 

Kötü 79 26.3 

Menopoz süresi   

0-1 yıl  44 14.7 

2-4 yıl          118 39.3 

5-7 yıl   98 32.7 

8 yıl ve üzeri   40 13.3 

 

Kadınların psikolojik iyi oluş puan ortalamaları 40.32 ± 10.20 olarak; algılanan sosyal destek düzeyleri ise 45.77 

± 14.89 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan sosyal destek puan 

ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2. Kadınların Psikolojik İyi Oluş ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçek Toplam Puan Ortalamaları 

 Min-Max Puan Ort± 

Psikolojik İyi Oluş 8-56 40.32 ± 10.20 

Sosyal Destek  12-84 45.77 ± 14.89 

 

Kadınların psikolojik iyi oluş ile algılanan sosyal destek puan ortalamaları arasında pozitif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p < .000) (Tablo 3). 

Tablo 3. Kadınların Psikolojik İyi Oluş Toplam Puan Ortalaması ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçek 

Toplam Puan Ortalamasının Karşılaştırılması 

  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Psikolojik İyi Oluş r .260 

p .000 

 

TARTIŞMA 

Araştırmamızın sonuçları literatürde ilk olması bakımından önemlidir. Bu nedenle en yakın literatür sonuçları ile 

araştırma bulguları tartışılmıştır. 



275 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

Araştırmaya katılan menopozal dönemdeki kadınların psikolojik iyi oluş düzeylerinin orta düzeyde, çok boyutlu 

algıladıkları sosyal desteğin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Koçak çalışmasında klimakterik dönemdeki 

kadınların sosyal desteğini orta düzeyde bulmuştur (Koçak, Kaya ve Aslan, 2017). Koç çalışmasında premenopoz 

döneminde eşinden sosyal destek görenlerin menopozal döneminin kolay geçtiğini belirmiştir (Koç ve Sağlam, 

2008). Çalışmamızın sonuçları literatürle benzerlik göstermektedir. 

Araştırmaya katılan menopozal dönemdeki kadınların psikolojik iyi oluş puan ortalamaları arttıkça algılanan 

sosyal destek puan ortalamaları da artmaktadır. Karlıdere çalışmasında menopozal dönemdeki kadınların sosyal 

destek düzeylerini yeterli, anksiyete düzeylerini yüksek, depresyon düzeylerini ise orta seviyede bulmuştur 

(Karlıdere ve Özşahin, 2008). Bingöl çalışmasında postpartum dönemindeki kadınların sosyal destek düzeyleri ile 

depresyon düzeyleri arasında negatif bir ilişki tespit etmiştir (Bingöl ve Tel, 2007). Sosyal destek 

mekanizmalarının menopoz döneminde kadına fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel destek sağladığı 

düşünülmektedir. Çalışmamızın sonuçları literatürde ilk olması bakımından önemlidir.  

SONUÇ 

Araştırmaya katılan kadınların psikolojik iyi oluşları ile algılanan sosyal destek puan ortalamaları yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Araştırmaya katılan menopozal dönemdeki kadınların psikolojik iyi oluş puan ortalamaları arttıkça 

algılanan sosyal destek puan ortalamaları da artmaktadır. Her açıdan riskli bir dönem olan menopozun sağlıklı 

geçirilebilmesi için premenopozal dönemden itibaren sosyal destek kaynaklarının harekete geçirilmesi, risk altında 

olanların özellikle birinci basamakta takibi ve eğitimlerin düzenlenmesi, tüm basamaklardaki sağlık çalışanlarının 

hizmet içi eğitimle ve lisans dersleri ile bilgi düzeyinin arttırılması, menopoza yönelik toplumsal farkındalığın 

arttırılması, ve bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi ve benzer çalışmaların arttırılması önemlidir. 
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S-25)  DOĞUM SONU DÖNEMDE AKUT STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Dilan CÖMERT1, Fadime BAYRI BINGOL1 

1Marmara Üniversitesi 

 

Özet  

Doğum normal fizyolojik bir olay olsa da bazı kadınlar tarafından olumsuz bir deneyim olarak yaşandığında 

yüksek strese neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı doğum sonu dönemde akut stres belirti şiddetinin ve 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu araştırma Haziran-Aralık 2018 tarihleri 

arasında bir kamu hastanesinde doğum yapan ve doğum sonu 1. ayda kontrole gelen 200 primipar kadınla 

yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği (ASBÖ) ile toplanmıştır. Araştırma 

kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 24.69±4.67 olduğu ve kadınların eğitim yılı ortalaması 8.52±4.19 

yıldır. Araştırma kapsamına alınan kadınların ASBÖ toplam puan ortalaması 6.74±5.05 olduğu belirlendi. 

Kadınların %44’ünün Akut Stres Belirti düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu belirlendi. Bu çalışmada, aile içi 

şiddet öyküsü, gebelikte sağlık sorunu yaşama ve doğumda uygulanan tıbbi müdahaleler öncesinde onam 

alınmamasının akut stres düzeyini artırdığı, bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin ise akut stres düzeyini 

azalttığı belirlendi. Doğum sonu dönemde, kadınlara en yakın sağlık çalışanı olarak ebeler, kadınların yalnızca 

fiziksel durumuna değil, ruh sağlığı belirtilerine yönelikte duyarlı olmalı ve özellikle risk grubunda olan kadınlar 

daha yakından takip edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, doğum sonu dönem, doğum sonu akut stres. 

 

ACUTE STRESS LEVELS DURING THE POSTPARTUM AFFECTING FACTORS 

Abstract  

Although birth is a normal physiological event, it causes high stress when experienced as a negative experience 

by some women. The aim of this study is to determine the factors affecting the level of acute stress in postpartum 

period. It is a descriptive cross-sectional study. Between June and December 2018 in a public hospital in the first 

month of delivery and the control was made with 200 primipar women. The data were collected with personal 

information form and Acute Stress Symptom Severity Scale. The mean age of the women included in the study 

was 24.69±4.67 and the mean education year of women is 8.52±4.19 years. The mean total score of acute stress 

symptom severity of the women included in the study was 6.74±5.05. Acute Stress Symptom level of 44% of 

women was above mean. In this study, it was determined that domestic violence, health problems during 

pregnancy, and the absence of consent before medical intervention at birth increased the level of acute stress. 

Furthermore, in this study it was determined that only breastfeeding of the baby decreased the level of acute stress. 

In postpartum period, midwives as the nearest health care worker to women, not only to physical state of women, 

be mindfulness to mental health symptoms and, in particular, women in the risk group should be followed more 

closely. 

 

Key words: Birth, postpartum period, postpartum acute stress. 
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GİRİŞ 

Doğum birçok toplumda mutluluk, sevinç gibi olumlu duyguları çağrıştıran bir olay olarak da 

değerlendirilmektedir. Doğum, genellikle olumlu bir deneyim olarak algılanmakla birlikte zor ve stresli bir 

zamandır. Doğumun bazı kadınlar için olumsuz olma düşüncesi yadırganabilir. Ancak doğum esnasında, kadının 

yalnız kalması, kontrol kaybı hissi, doğum ağrısıyla baş edememe, yaşanan komplikasyonlar gibi birçok etken 

doğumu stresli ve hatta travmatik hale getirebilir (Weeks 2016; Ayers 2017; Güdücü ve ark., 2013). Doğum sonu 

dönemde kadının psikolojik sağlığının iyi olması için zihninde doğuma yönelik olumlu anılarının olması ve 

doğumu hatırladığında olumlu duygular hissetmesi beklenir (Ayers 2017; Stramrood ve Slade 2017; Ford ve 

Ayers, 2009). Doğum algısı her kadında, hatta bir kadının her bir doğumunda farklılaşmaktadır. Doğuma yönelik 

algı, kadının kişilik özellikleri ve yaşadığı doğuma yüklediği anlamdan etkileneceği gibi, toplumsal ve kültürel 

değerlerin doğuma yüklediği anlamdan da etkilenmektedir. Kadınların doğum algılarının doğum süreciyle birlikte, 

geçmiş yaşamlarında olumsuz deneyimlerinin olup olmaması, doğum süresince hissedilen duygular ve destek 

algısı vb. nedenlerden etkilendiği, özellikle doğumda sağlık profesyonellerin desteği arttıkça, algılanan kontrolün 

artmasıyla birlikte, kaygı ve olumsuz ruh halinin de azaldığı bildirilmektedir (Stramrood ve Slade 2017; İşbir ve 

İnci, 2014).Olumsuz doğum algısının psikiyatrik hastalıklar için tetikleyici olduğundan (Meltzer-Brody, 

Maegbaek ve ark., 2017) doğum ve doğum sonu dönem ruh sağlığı açısından en kırılgan dönemler arasında yer 

almaktadır.  

Olumsuz doğum deneyimi sonrasında kadınların yaşadığı akut stres, bir diğer deyişle travmatik stres ve daha ileri 

aşamasında gelişen Post Travmatik Stres Bozukluğunun (PTSB) çoğunlukla tedavisiz olarak kendiliğinden 

düzelmesi nadirdir ve yıllarca kadınların ciddi sıkıntıları devam etmektedir. Bu süreçle baş edememeye bağlı 

olarak depresif bozukluklarda sıklıkla birlikte görülür (Ayers 2017; Stramrood ve Slade 2017). Kadınlarda 

olumsuz doğum deneyimi algısı değerlendirilmez ve gerektiğinde tedavi edilmez ise, psikolojik iyilik hali olumsuz 

etkilenebileceğinden, bebeğiyle duygusal bağlanması başta olmak üzere, aile ilişkileri zarar görebilir, uzun vadede 

bu annelerin çocuklarında, duygusal, bilişsel ve davranışsal bozukluklara yol açabilir (Yalnız ve ark., 2016).  

Doğum sonu dönemde psikiyatrik bozuklukların gelişimi için risk taşıyan annelerin erken dönemde 

belirlenebilmesi ve erken dönemde müdahale edilebilmesi, maliyet etkinliğinin yanı sıra hem annelerin yaşam 

kalitelerini artıracak hem de gelecek yaşamlarında bebeklerinin ruh sağlığı açısından koruyucu olacağından, 

toplum ruh sağlığının geliştirilmesi açısından da önemlidir. 

AMAÇ  

Doğum sonrası dönemde kadınların psikolojik iyilik durumları hakkında farkındalık kazanılması, hastalıkların 

hekim tarafından erken tanı konabilmesi, gelecek dönemde görülebilecek ciddi psikiyatrik hastalıkların önlenmesi 

ve gerektiğinde tedavisi için, öncelikli olarak doğum sonu erken dönemde maternal akut stres düzeyinin 

belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu çalışma, doğum sonu dönemde akut stres belirti şiddetinin ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır.   

YÖNTEM 

Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu araştırma, Haziran-Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul-Süleymaniye Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumunu yapan ve doğumdan 1 ay sonra 

kontrole gelen 200 primipar kadınla yapılmıştır. Çalışmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul 
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eden kadınlarla bire bir yüz yüze görüşülerek formlar doldurulmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Akut Stres 

Belirti Şiddeti Ölçeği (ASBÖ) ile toplanmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu; Araştırmacıların literatür incelemesi sonucunda oluşturulmuştur. Form, katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerini (yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu), geçmişte travma öyküsü, 

gebelik (gebelik sayısı, önceki gebelik öyküsü), doğum (şekli, uygulanan girişimler, sağlık personelinin yaklaşımı 

vb.) ve yeni doğana ilişkin özellikleri içeren sorulardan oluşmaktadır.  

Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği (ASBÖ); Amerikan Psikiyatri Birliği hastalarla başlangıç görüşme öncesinde ve 

tedavi sürecini değerlendirmek için kullanılmak üzere önerdiği ölçeklerden biri olan, ‘Severity of Acute Stress 

Symptoms-Adult (National Stressful Events Survey Acute Stress Disorder Short Scale [NSESSS])’ Ölçeği DSM-

5 akut stres belirtileri şiddetini değerlendirmek için yayınlanmıştır. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 

Aşçıbaşı ve ark. (2017) tarafından yapılmıştır. Ölçek 18 yaş ve üstü bireylerde aşırı stresli olay ya da deneyim 

ardından akut stres bozukluğu belirtilerinin şiddetini değerlendiren 7 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde, 

bakım alan kişiden son 7 gün boyunca süregelen akut stres bozukluğunun şiddetini değerlendirmesini ister 

(Aşçıbaşı, Çökmüş ve Aydemir, 2017). Ölçekteki her madde 5 puanlık bir derecelendirme ile değerlendirilir 

(0=Hiç; 1=Biraz; 2=Orta; 3=Oldukça çok ve 4=Aşırı). Toplam puan; daha yüksek puanın daha şiddetli akut stres 

bozukluğu belirtilerini gösterdiği 0 ila 28 puan arasında değişir.  

Araştırmaya başlamadan önce Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulundan ve İstanbul İl 

Sağlık Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Ayrıca araştırmaya alma ölçütlerini karşılayan kadınlara araştırmanın 

amacı, yöntemi ve katkıları açıklanarak sözel onamları alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizi bilgisayar 

ortamında yapılmıştır.  

 

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamasının 24.69±4.67 olduğu ve %65’inin çekirdek ailede yaşadığı 

belirlendi. Kadınların eğitim yılı ortalaması 8.52±4.19 yıldır. Araştırma kapsamına alınan kadınların %62’sinin 

normal doğum yaptığı ve travay süresi ortalamasının 12.62±10.64 saat olduğu belirlendi. Kadınların özellikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo-1: Katılımcıların özellikleri (n= 200)  

Özellik % n 

Eğitim durumu 
8 yıl  63 126 

9 yıl  37 74 

Aile tipi 
Çekirdek aile 65 130 

Geniş aile 35 70 

Çalışma durumu 
Var  13.5 27 

Yok  86.5 173 

Ekonomik durum 

Geliri giderinden az 28.5 57 

Geliri giderini karşılıyor 70 140 

Geliri giderinden fazla 1.5 3 

İstismar öyküsü 
Evet  23 46 

Hayır 77 154 

Aile içi şiddet 
Evet  2 4 

Hayır 98 196 

Düşük öyküsü 

 

Yok  86 172 

Var  14 28 

Gebelik şekli 

 

Normal gebelik 93.5 187 

Tedavi gebeliği 6.5 13 

Gebelikte sorun 

 

Yok 94.5 189 

Var 5.5 11 

Doğum şekli 

Normal doğum 62 124 

Planlı cs 6 12 

Acil cs 32 64 

Mahremiyete özen  

 

Evet  59 118 

Hayır  41 82 

Saygılı davranılması 

 

Evet 88.5 177 

Hayır 11.5 23 

Doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde 

emzirme 

Evet  59 118 

Hayır  41 82 

Doğumunun üzüntü duygusuyla 

bitmesi 

Evet  23.5 47 

Hayır  76.5 153 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların ASBÖ toplam puan ortalaması 6.74±5.05 olduğu belirlendi. Aile içi şiddet 

öyküsünün varlığı, gebelik döneminde sağlık sorunu yaşama ve doğum süresince uygulanan tıbbi müdahaleler 

öncesinde kadının onayının alınmaması durumunda, doğum sonu akut stres puanının istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde arttığı görüldü. Doğum sonrası dönemde bebeklerinin yalnızca anne sütüyle besleyen annelerin ise diğer 

annelere göre akut stres puanlarının daha düşük olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 2).  
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Tablo-2: Katılımcıların özellikleri ile ASBÖ puanlarının karşılaştırılması (n= 200) 

 Özellik;  
% n 

ASBÖ 
p 

Mean±SD 

Aile tipi Çekirdek aile 65 130 6.41±4.87 
0.217* 

Geniş aile 35 70 7.34±5.36 

Ekonomik durum 

Geliri giderinden az 28.5 57 7.10±4.99 

0.810** Geliri giderini karşılıyor 70 140 6.60±5.11 

Geliri giderinden fazla 1.5 3 6.33±4.72 

İstismar öyküsü 
Evet  23 46 7.39±5.39 

0.051* 
Hayır 77 154 6.54±4.95 

Aile içi şiddet Evet  2 4 14.75±6.55 
0.001* 

Hayır 98 196 6.57±4.90 

Gebelikte sorun 
Yok 94.5 189 6.56±4.94 

0.037* 
Var 5.5 11 9.81±6.14 

Doğum şekli 

Normal doğum 62 124 6.62±5.07 

0.633** Planlı cs 6 12 5.75±4.65 

Acil cs 32 64 7.14±5.12 

Doğumda uygulanan tıbbi 

müdahalelerde kadının onayının 

alınması 

Evet  80 160 6.41±4.92 

0.023* Hayır 
20 40 

8.65±5.42 

Mahremiyete özen  Evet  59 118 6.54±5.09 
0.204* 

Hayır  41 82 7.78±4.79 

Saygılı davranılması Evet 88.5 177 6.54±5.65 
0.137* 

Hayır 11.5 23 8.21±4.95 

Doğum değerlendirmesi Olumlu 76.5 153 6.54±5.27 
0.320* 

Olumsuz 23.5 47 7.38±4.26 

Bebeğin beslenme şekli Yalnız anne sütü 72.5 145 6.42±5.04 0.001** 

Anne sütü ve mama 26 52 7.01±4.46 

Yalnız mama 1.5 3 17.33±4.93 

*Student t testi, **One-way ANOVA testi 

 

TARTIŞMA 

Doğum sonrası dönemde ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar anne, bebek ve ailesini olumsuz etkilemekte olup, her 

5 kadından 1’ini etkilemesi ve bu hastalıklara sahip her 10 kadından 7’sinin tedavi alamaması yönüyle önemli bir 

sorun olarak değerlendirilmektedir (Barnes, 2015; Stramrood ve Slade, 2017). Bu araştırmada kadınların 

%44’ünün akut stres düzeyinin yüksek olduğu belirlendi. Literatürde doğum sonrası dönemde annelik hüznü ve 

doğum sonrası depresyona yönelik sayısız çalışma olduğu (Meltzer-Brody, Larsen, ve ark., 2017; Lorén-Guerrero 

ve ark., 2017; Yılmaz, 2016; Bell ve Andersson, 2016) travmatik doğum deneyimi sonrasında, doğum sonrası 2 

ay sonrasında post-travmatik stres bozukluğunu değerlendirmeye yönelik çalışmalarında artmaya başladığı (Ayers 
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2017; Dikmen, Ayers ve Philips, 2017; İşbir ve ark. 2016) görülürken,  doğum sonrası erken dönemde akut stres 

düzeyinin değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Bu çalışmada gebelik döneminde sağlık sorunu yaşayan kadınların akut stres düzeylerinin daha yüksek olduğu 

bulgusu, literatürde belirtilen gebelik döneminde yaşanan stresin doğum sonrası dönemde de kadınları olumsuz 

etkileyemeye devam ettiği bilgisi ile benzerdir (Urizar, Yim, Rodriguez ve Dunkel, 2019; Lin ve ark., 2019; 

Fogarty, Mclnerney, Stuart ve Hay, 2019). Gebelik döneminde sağlık sorunu varlığı durumunda annenin stres 

düzeyinin yüksek olması beklendik bir durumdur. Ancak bu annelerin riskli grup olarak doğum sonu dönemde 

özellikle psikolojik iyilikleri gözetilerek daha yakından izlenmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Gebelik, 

doğum ve doğum soru dönem kadınların psikolojik iyilikleri açısından en kırılgan dönemler arasında yer 

aldığından, bu dönemin üzerine eklenen travmatik deneyimler kadınların psikolojik iyiliklerini daha da olumsuz 

etkilemektedir. Doğum sonrası dönemde literatüre paralel şekilde (Kendall-Tackett, 2015; O’Donovan ve ark., 

2014) aile içi şiddet öyküsünün varlığı, akut stres puanlarını artırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle gebelik öncesi 

istismar öyküsü olan kadınlar psikolojik iyilikleri açısından daha yakından takip edilmelidir.  

 

Literatürde yer alan doğum sonrası 6 ay ve sonrasında yapılan diğer çalışma (De Schepper ve ark., 2016; Zambaldi, 

Cantilino ve Sougey, 2011) bulgularında geniş ailede yaşama ve ekonomik durumun yetersiz olmasının doğum 

sonrası dönemde kadınların travmatik stres düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilirken, bu çalışmada farklı 

olarak geniş aile ve ekonomik durumun yetersiz olmasının akut stres düzeyini etkilemediği belirlendi. Literatürden 

farklı olarak belirlenen bu bulgunun, araştırmanın doğum sonu 1. ayda yapılmasından ve bu dönemde henüz anne 

ve bebek arasındaki simbiyotik ilişkinin duygusal yoğunluğundan dolayı dış stresörlerin ikinci planda 

hissedilebileceği ile ilintili olabileceği düşünülmektedir.  

 

Girişimli doğumların doğum sonu dönemde travmatik stres görülme oranını artırdığı bildirilmektedir (Ford, Ayers 

ve Bradley, 2010). Literatürde ayrıca doğum süresince yeterince desteklenmediğini hisseden (De Schepper ve ark., 

2016; İşbir ve ark., 2016; Polachek, Harari, Baum ve Strous, 2014), doğum süresince kendilerini yardımsız/çaresiz 

hisseden, olumsuz tavırlarla karşılaşan kadınların (Kendall-Tackett, 2015) travmatik stres yaşama oranının daha 

fazla olduğu bildirilmektedir. Doğum süresince sağlık personeli de, doğum sonrası dönemde travmatik stres 

gelişimini etkileyebilirken (De Schepper ve ark., 2016; Grekin ve O’Hara, 2014; Stramrood ve Slade, 2017), diğer 

yandan doğumda primer ebe desteği doğum sonrası kadınların iyiliğine katkı sunmaktadır (Thomson ve Downe, 

2016). Ayrıca kadınların doğum bakımının algılanmasıyla ilişkili anne doyumunun ölçümünde, insan olarak 

değerli hissettikleri ve saygılı bakım ve iyi muamele gördüklerinde kadınların kendilerini iyi hissettiği 

bildirilmektedir (Berkiten ve Kömürcü, 2008;  Gönenç 2013, Üstgörül ve Yanıkkerem, 2017).  Literatüre paralel 

şekilde bu çalışmada da doğum süresince uygulanan tıbbi müdahaleler öncesinde kadının onayının alınmaması 

durumunda, doğum sonu akut stres puanının anlamlı düzeyde arttığı görüldü. Bu nedenle doğum süresince 

uygulanan tüm tıbbi müdahaleler öncesinde kadına açıklama yapılarak onam alınmasının ve her normal doğumun 

bir ebe tarafından kesintisiz şekilde yönetiminin, doğum sonu dönemde annede akut stres gelişim riskini 

olabildiğince azaltacağını düşünmekteyiz. 
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Emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından faydaları literatürde sayısız çalışmada kanıtlanmıştır (Wouk, Stuebe 

ve Meltzer-Brody, 2017, Chowdhury ve ark., 2015, Adedinsewo ve ark., 2014). Literatürle uyumlu şekilde bu 

çalışmada da, doğum sonrası dönemde bebeklerini yalnızca anne sütüyle besleyen annelerin diğer annelere göre 

akut stres puanlarının daha düşük olduğu bulgusu literatürle uyumludur. Ebeler doğum sonu dönemde kadınlara 

en yakın sağlık personeli olarak, doğum sonu dönemde emzirme konusunda, annelere yalnızca bebeklerinin 

sağlıkları ve gelişimleri açısından değil, kendi fiziksel ve psikolojik iyiliklerine de katkısı olduğu vurgusu 

yapılarak, emzirme desteklenmelidir. Emzirmenin özellikle ebeler tarafından desteklenmesiyle, kadınların doğum 

sonu ve sonraki dönemlerinde ciddi psikiyatrik sorunların gelişiminin önlenmesinde büyük katkısı olabileceği 

açıktır.  

 

SONUÇ  

Diğer birçok fiziksel hastalıkta olduğu gibi psikolojik sorunlarda da erken dönemde fark etme ve sorunlar 

büyümeden müdahale etme son derece önemlidir. Doğum sonrası dönemde ruh sağlığı ülkemizde henüz rutin 

değerlendirilmediğinden, olumsuz doğum deneyimi olan birçok kadın kendi başının çaresine bakmak durumunda 

kalmaktadır. Bu çalışmada kadınların %44’ünün Akut Stres Belirti düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu 

belirlendi. Ayrıca aile içi şiddet öyküsü, gebelikte sağlık sorunu yaşama ve doğumda uygulanan tıbbi müdahaleler 

öncesinde onam alınmamasının akut stres düzeyini artırdığı, bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin ise akut 

stres düzeyini azalttığı belirlendi. Doğum sonu dönemde, kadınlara en yakın sağlık çalışanı olarak ebeler, 

kadınların yalnızca fiziksel durumuna değil, psikolojik iyiliğine yönelikte duyarlı olmalı ve özellikle risk grubunda 

olan kadınlar daha yakından takip edilmelidir.  
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S-26)  MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN KANSERE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE 

OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Aysel ÖZDEMİR1, Elif ÖZFİDAN1 

1 İnönü Üniversitesi 

Özet 

Menopoz dönemi kadınların kansere yakalanma açısından riskli olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemde kansere 

ilişkin olumsuz tutumlar tanı, tedavi ve prognozda kötü sonuçlara neden olabilir. Bu çalışma menopoz 

dönemindeki kadınların kansere ilişkin olumsuz tutumları ile olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel türde yapılmıştır. Bu araştırma Eylül 2018-Ocak 2019 tarihlerinde arasında 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya Yeşilyurt’a bağlı 10 Aile Sağlığı Merkezine (ASM) kayıtlı menopoz 

dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise Yeşilyurt’a bağlı 10 ASM’den kura yöntemi ile seçilen 4 

ASM’ye kayıtlı 500 kadın oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı 

olup, araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 

yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, 15-20 dakikada toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Kansere İlişkin 

Tutumlar Ölçeği ve Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılmıştır. Kansere İlişkin Tutumlar Ölçeği’nde yer 

alan maddelerin medyanlarının 2.5’in üzerinde olması kansere ilişkin olumsuz tutumu göstermektedir. Olumsuz 

otomatik düşünceler ölçeğinden alınacak alınan yüksek puan, olumsuz düşüncelerin yüksekliğini göstermektedir. 

Veriler SPSS 17 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 55.235.82 olup; % 83.3 ‘ü evli, % 53.1’i lise ve üzeri öğrenim 

düzeyine sahip; %55.2’sinin gelir düzeyi orta, %82.6’sı ise çalışmamaktadır. Kadınların % 62.5’inin ailesinde 

kanser öyküsü bulunmamaktadır. Kadınların kansere ilişkin tutumları puan ortalaması 3.08  .84 olarak 

bulunmuştur. Ölçek puan ortalamaları, araştırma grubundaki kadınların kansere ilişkin olumsuz tutum içinde 

olduklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınların olumsuz otomatik düşünceler ölçeği puan ortalaması 

110.39  48.17 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan menopoz dönemindeki kadınların kansere ilişkin olumsuz 

otomatik düşünceleri kuvvetlidir. Kansere ilişkin tutum ölçeğinin kanser tanısını ortaya çıkarma alt boyutu ile 

olumsuz otomatik düşünceler puan ortalaması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (p < .000). Kansere ilişkin 

tutum ölçeğinin etiketleme ve ayrımcılık alt boyutları ile olumsuz otomatik düşünceler puan ortalaması arasında 

pozitif yönde ilişki bulunmuştur       (p < .000) 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, kadın, kansere ilişkin olumsuz tutum, olumsuz otomatik düşünce. 

 

THE RELATİONSHİP BETWEEN WOMEN'S ATTİTUDES TOWARDS CANCER AND 

THEİR NEGATİVE AUTOMATİC THOUGHTS 

Abstract 

Menopause is one of the periods when women are at risk for cancer. In this period, negative attitudes related to 

cancer may cause bad results in diagnosis, treatment and prognosis. This study was carried out descriptive 

relational type in order to measure the relationship between the negative attitudes of women in the menopause 

period and negative automatic thoughts. Method: This study was conducted between September 2018 and January 
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2019. The population of the study consisted of the menopausal women enrolled in 10 Family Health Centers 

(ASM) affiliated to Malatya Yeşilyurt. The sample consisted of 300 women enrolled in 4 ASMs selected from 10 

ASMs using the exchange rate method. The sample selection method was not used in the study and data were 

collected with 300 women who were registered to ASMs and met the criteria for participation in the study. The 

Attitudes towards Cancer Scale and the Negative Automated Thoughts Scale were used to collect data. The data 

were evaluated by using descriptive statistics in SPSS 17 package program. The mean age of women participating 

in the study was 55.23±5.82; 83.3% are married, 53.1% have high school or higher education level; 55.2% of the 

income level is moderate and 82.6% is not working. 62.5% of women do not have a family history of cancer. The 

mean score of women in cancer was 3.08 ± .84. Scale mean scores indicate that women in research group have 

negative attitudes towards cancer. The mean score of negative automatic thoughts was 110.39 ± 48.17. A negative 

correlation was found between the scale of the cancer diagnosis sub-scale and the negative mean score of cancer 

(p <.000). A positive correlation was found between the labeling and discrimination subscales of cancer attitudes 

scale and the mean score of negative automatic thoughts (p <.000). 

Key words: Negatıve attıtudes to menopoz, women, cancer, negatıve automatıc thought. 

GİRİŞ 

Kanser hem dünyada hem de ülkemizde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedenidir. Menopoz 

dönemi ise kadınların kansere ve özellikle meme ve serviks kanserine yakalanma açısından riskli olduğu 

dönemlerden biridir. Kanserde taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken tedavi ile yaşam kalitesinin 

arttırılabildiği bilinmektedir. Menopoz döneminde kansere ilişkin olumsuz tutumlar tanı, tedavi ve prognozda kötü 

sonuçlara neden olabilir. 

Kadınlarda meme kanseri ve serviks kanseri erken tanı davranışlarına yönelik yapılan çalışmalar, erken tanı 

davranışlarının yeterli olmadığını göstermektedir (Özçam, Çimen, Uzunçakmak, Aydın, Özcan, Boran, 2014; 

Baskan, Atahan, Arıbal, Özaydın, Balcı, Yavuz, 2012; Gülten, Memnun, Ayse, Aygül, Gülcin, 2012). Ersin 

çalışmasında meme kanserine karşı duyarlılığı fazla olan ve kendini tehdit altında gören bir kadının aynı yaştaki 

başka bir kadına göre kendi kendine meme muayenesi yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırma 

eğiliminde olduğunu belirtmektedir (Ersin ve Bahar, 2012). Açıkgöz çalışmasında ailesinde ve ya kendisinde 

kanser olan kadınların pop-smear ve mamografi yaptırma oranlarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir (Açıkgöz, 

Çehreli, Ellidokuz, 2011).   

Kadınların kanser tarama hızlarında ve erken tanı davranışına yönelmesinde psikolojik, yapısal, organizasyonel ve 

sosyo-kültürel faktörler gibi birçok faktör etkili olmaktadır (Lee, Tripp-Reimer, Miller, Sadler ve Lee 2007; 

Remenninck, 2006). Psikolojik faktörler arasında; kanser korkusu, erken tanı uygulamaları hakkında bilginin 

olmaması, utanma, duyarlılığın olmaması, ailenin konforunun bozulması, kanserli organı kaybetme korkusu, ölüm 

korkusu, beden imajında değişiklik korkusu yanlış inançlar ve algılar, kaderci yaklaşım yer almaktadır (Borroya, 

Buki ve Feigal, 2005; Kearney 2006; Park, Hur, Kim ve Song 2007; Paskett ve ark., 2006; Remennick, 2006; 

Nahcivan ve Seçginli, 2007; Young ve Severson, 2005). Kansere yakalanmış olmak, kanser tedavisi görüyor olmak 

ve kanserin bıraktığı sekeller olumsuz yaşantılar olarak görülmektedir. Birçok kişi için bütün bunlar önemli stres 

kaynaklarıdır ve bazı kişiler için ise kanser olmanın bizzat kendisi travmatik bir durumdur. Kanserin doğası 

kansere karşı bu tür olumsuz otomatik düşüncelerin gelişmesine neden olabilmektedir (Öcel, 2017). 
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İnsanı her yönüyle her daim ele alan hemşireliğin ve ebeliğin birinci basamaktan itibaren kansere yönelik 

damgalanmayı azaltmak ve farkındalığı arttırmak, erken tanı ve taramaya yönelik eğitim programlarını 

düzenlemek, kanser hastalarına psikososyal destek kaynaklarını harekete geçirmek, rehabilitasyon hizmeti 

vermek, bu alanda yapılmış çalışmaların sayısını arttırmak gibi önemli görevleri bulunmaktadır.  

AMAÇ 

Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların kansere ilişkin tutumları ile olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki 

ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü: Araştırma tanımlayıcı ilişkisel türde yürütülmüştür. 

Araşırmanın Yapıldığı Yer ve Zamanı: Araştırma verileri Eylül 2018-Ocak 2019 tarihlerinde arasında Malatya 

Battalgazi’ye bağlı 4 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) toplanmıştır. Malatya Battalgazi’ye bağlı 20 ASM’den 4 

tanesi kura yöntemi ile belirlenmiştir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini Malatya Battalgazi’ye bağlı 4 ASM’ye kayıtlı 

menopoz dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise Battalgazi’ye bağlı 4 ASM’den rastgele seçilen 

kayıtlı 500 kadın oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmemiş, ASM’lere kayıtlı olup, 

araştırmaya katılma kriterlerine uyan 300 kadın ile veriler toplanmıştır. 

Araştırmaya Alınma Kriterleri: 

-Son 12 aydır cerrrahi ve ya doğal yoldan menopoza girmiş olma  

Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 

-Psikiyatrik bir tanı almış olma 

- İletişim kurmayı bozacak herhangi bir engelin olması (İşitme kaybı, konuşma bozukluğu vb…) 

Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacılar tarafından Tanıtıcı Özellikler Formu, Kansere İlişkin Tutumlar Ölçeği ve Olumsuz Otomatik 

Düşünceler Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Tanıtıcı Özellikler Formu:  

Literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı özellikler formu menopozal dönemdeki kadınların sosyo-demografik 

özelliklerini içeren (yaş, eğitim durumu, gelir durumu, çalışma durumu ve ailesinde kanser öyküsü olup olmadığı) 

sorulardan oluşmaktadır. 

Kansere İlişkin Tutumlar Ölçeği: 

Cho tarafından (2013) kanserli hasta yakınlarının ve toplumdaki bireylerin kansere ilişkin tutumlarını ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir (Cho, 2013). Toplumda yaşayan bireylerin kansere ilişkin pozitif/negatif tutumları 

hakkında bilgi veren bir soru formudur. 4 alt boyut ve 12 sorudan oluşmaktadır. Ölçeğin değerlendirmesinde 

maddelerin puan ortalaması   kullanılmakta, medyan 2,5 ve üzerinde olan puanlar kansere ilişkin olumsuz (negatif) 
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tutumların varlığına işaret etmektedir. Kansere İlişkin Tutumlar Ölçeği’nde yer alan maddelerin medyanlarının 

2.5’in üzerinde olması kansere ilişkin olumsuz tutumu göstermektedir. Orijinal ölçeğin Cronbach alpha 

değeri.79’dur (Yılmaz, Dişsiz, Göçmen, Usluoğlu, Alacacıoğlu, 2017). Çalışmamızda Cronbach alpha değeri .77 

olarak bulunmuştur. 

Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği 

Hollon ve Kendall (1980) tarafından geliştirilmiştir (Hollon ve Kendall, 1980). Şahin tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. 30 maddeden oluşmaktadır.  Beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçekte alınabilecek en az puan 30, en 

fazla alınabilecek puan 150’dir. Ölçekten elde edilen puanların yüksek olması, kişinin olumsuz otomatik 

düşüncelerinin fazlaca ortaya çıkması olarak yorumlanabilir (Şahin, 1992). 

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak, Eylül 2018-Ocak 2019 

tarihlerinde arasında Malatya Battalgazi’ye bağlı 4 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) haftanın 3 günü mesai saatleri 

arasında toplanmıştır. Okuma yazma bilen hastalar anket formlarını kendilerini doldurulmuş, okuma yazma 

bilmeyen hastalara ise araştırmacılar tarafından sorular okunarak, cevapları kaydedilmiştir. Veri toplama işlemi 

15-20 dakika sürmüştür. 

Verilerinin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS 17 paket programında tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama) ile pearson 

korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Etik İlkeleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'ndan onay ve 

araştırmanın yapıldığı kurumlardan yasal izin alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen hastalara çalışmanın amacı 

açıklanıp, soruları yanıtlanmıştır. Hastalara, verdikleri bilgilerin gizli tutulacağı, başka hiçbir yerde 

kullanılmayacağı ve istedikleri anda çalışmadan ayrılma hakkına sahip oldukları açıklanmıştır. Araştırmaya 

başlamadan önce hasta ve hasta yakınlarına araştırmanın amacı açıklanıp, sözel izinleri alınmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılığı 

Araştırmanın sınırlı sayıda merkezde yürütülmüş olması ve örneklem grubunun olasılıksız örnekleme yöntemi 

seçilmiş olması nedeniyle, sonuçlar yalnızca örneklem grubuna genellenebilir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 55.235.82 olup; % 83.3 ‘ü evli, % 53.1’i lise ve üzeri öğrenim 

düzeyine sahip; %55.2’sinin gelir düzeyi orta, %82.6’sı ise çalışmamaktadır. Kadınların % 62.5’inin ailesinde 

kanser öyküsü bulunmamaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Kadınların Tanıtıcı Özellikleri (n=300) 

Tanıtıcı Özellikler n % 

Evli 249 83.3 

Bekar 50 16.7 

Eğitim Durumu   

Okur-yazar değil 51                      17.1 

Okur-yazar 89 29.8 

İlkokul          103                      34.4 

Lise  47                      15.7 

Üniversite ve üstü           9                           3 

Gelir Durumu   

İyi 70 23.4 

Orta 165 55.2 

Kötü 64 21.4 

Çalışma Durumu   

Çalışıyor 52 17.4 

Çalışmıyor  247 82.6 

Ailede kanser öyküsü   

Var 112 37.5 

Yok           187 62.5 

Yaş ort (M  SD)                                              55.23  5.82  

 

Kadınların kansere ilişkin tutumları puan ortalaması 3.08  .84 olarak bulunmuştur. Ölçek puan ortalamaları, 

araştırma grubundaki kadınların kansere ilişkin olumsuz tutum içinde olduklarını göstermektedir. Araştırmaya 

katılan kadınların olumsuz otomatik düşünceler ölçeği puan ortalaması 110.39  48.17 olarak bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan menopoz dönemindeki kadınların kansere ilişkin olumsuz otomatik düşünceleri kuvvetlidir 

(Tablo 2).  

Tablo 2. Kadınların Kansere İlişkin Tutumları ve Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları 

 Min-Max Puan Ort± 

Kansere İlişkin Tutum Ort 2.5 3.08  .84 

Olumsuz Otomatik Düşünceler  30-150 110.39  48.17 

 

Kansere ilişkin tutum ölçeğinin kanser tanısını ortaya çıkarma alt boyutları ile olumsuz otomatik düşünceler puan 

ortalaması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (p < .000). Kansere ilişkin tutum ölçeğinin etiketleme ve 

ayrımcılık alt boyutları ile olumsuz otomatik düşünceler puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur 

(p < .000) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kadınların Kansere İlişkin Tutumları ve Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamaları Karşılaştırılması 

  Olumsuz Otomatik Düşünceler 

Kansere İlişkin Tutumları  

Kanser tanısını ortaya çıkarma r -.451 

 p .000 

Etiketleme r .543 

 p .000 

Ayrımcılık  r 417 

 p .000 

 

TARTIŞMA 

Araştırmamızın sonuçları literatürde ilk olması bakımından önemlidir. Bu nedenle en yakın literatür sonuçları ile 

araştırma bulguları tartışılmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların kansere ilişkin tutumlarının olumsuz yönde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bazı 

çalışmalar ailede kanser öyküsü olmasının tanı, tedavi ve prognozda yordayıcı bir değişken olduğunu 

belirtmektedir. Ersin çalışmasında meme kanserine karşı duyarlılığı fazla olan ve kendini tehdit altında gören bir 

kadının aynı yaştaki başka bir kadına göre kendi kendine meme muayenesi yapma, mamografi ve klinik meme 

muayenesi yaptırma eğiliminde olduğunu belirtmektedir (Ersin ve Bahar, 2012). Açıkgöz çalışmasında ailesinde 

ve ya kendisinde kanser olan kadınların pop-smear ve mamografi yaptırma oranlarının daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir (Açıkgöz, Çehreli, Ellidokuz, 2011). Kanser tanısı alan bireyler tarafından kanser sözcüğü acı çekme, 

ölüm, korku, gibi kavramlarla eşleştirilmektedir. Tüm bu eşlemeler, toplum tarafından kansere ilişkin olumsuz 

tutumları arttırabilir. Ayrıca araştırmaya katılan kadınların tanıtıcı özelliklerine bakıldığında çoğunluğunun 

ailesinde kanser öyküsü bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerin kansere ilişkin olumsuz tutumları arttırdığı 

düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan kadınların kansere ilişkin olumsuz otomatik düşünceler puan ortalamalarının ise yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Kansere yakalanmış olmak, kanser tedavisi görüyor olmak ve kanserin bıraktığı sekeller 

olumsuz yaşantılar olarak görülmektedir. Birçok kişi için bütün bunlar önemli stres kaynaklarıdır ve bazı kişiler 

için ise kanser olmanın bizzat kendisi travmatik bir durumdur. Kanserin doğası kansere karşı bu tür olumsuz 

otomatik düşüncelerin gelişmesine neden olabilmektedir (Öcel, 2017). Hallaç’a göre kanser tanısı aldığını öğrenen 

bir kişinin artık yaşamın sonunun geldiğini, her şeyin bittiğini düşünebilir. Bu türden otomatik düşünceler bireyin 

olayları gerçekçi değerlendirmesini engelleyebilir, kanser tanısı alan bireyleri damgalamasına neden olabilir ve ya 

kansere yakalanma prognozu gösterirse tanı, tedavi ve özellikle prognozda kötü sonuçlara neden olabilir (Hallaç, 

2011). Araştırmaya katılan kadınların kansere ilişkin olumsuz otomatik düşüncelerinin yüksek olması bu 

nedenlerden kaynaklanabilir.  

 



292 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

SONUÇ 

Araştırmaya katılan kadınların kansere ilişkin tutumlarının olumsuz yönde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya 

katılan kadınların kansere ilişkin olumsuz otomatik düşünceler puan ortalamalarının ise yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Menopoz dönemi kadınların kansere yakalanma açısından riskli olduğu dönemlerden biridir. Bu 

dönemde kansere ilişkin olumsuz tutumlar tanı, tedavi ve prognozda kötü sonuçlara neden olabilir.  Kansere 

yönelik tarama, tanı, tedavi ve eğitim programlarının birinci basamaktan itibaren arttırılması, tüm basamaklardaki 

sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimle ve lisans dersleri ile bilgi düzeyinin arttırılması, riskli kişilerin erken 

dönem tespiti ve takibi, kansere yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması, damgalanmaya yönelik bilgilendirme 

kampanyalarının düzenlenmesi ve benzer çalışmaların arttırılması önemlidir. 
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S-27)   GEBELİKTE KOZMETİK ÜRÜN KULLANIMINDA DEĞİŞİKLİKLER VE RİSK 

ALGISI 

Feride TAŞKIN YILMAZ1     Gülbahtiyar DEMİREL1    Burcu ÇEKİCİ1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Kozmetik ürünler, günümüzde güzel, sağlıklı ve bakımlı olmak amacıyla özellikle kadınların sık 

kullandığı ürünlerdir. Bu ürünler bilinçsiz kullanıldığında kanserojen ve endokrin bozucu çeşitli kimyasal 

maddeleri içermesi nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Araştırma, gebelik döneminde kadınların 

kozmetik ürün kullanım değişikliğini belirlemek ve kozmetik ürün kullanımı ile ilgili risk algısını saptamak 

amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmaya 02-31 Ocak 2019 tarihleri arasında gebelik kontrolleri 

amacıyla sağlık kuruluşuna başvuran 362 gebe katıldı. Veriler, gebelerin kişisel ve gebelik özellikleri ile gebelik 

döneminde kozmetik ürün kullanımına ilişkin bilgileri sorgulayan anket formu ile toplandı. Risk değerlendirmesi 

“0” (hiç risk yok) – “100” (çok yüksek risk) şeklinde analog skala ile elde edildi. İstatistiksel değerlendirmede 

yüzdelik, ortalama ve ki kare testi kullanıldı. 

Bulgular: Gebelerin gebelik öncesi ve gebelikte kozmetik ürün kullanım durumları karşılaştırıldığında, parfüm, 

deodorant türevi kozmetik ürün kullanma sıklığı, makyaj ürünlerini kullanma sıklığı, sabun duş jeli gibi ürünleri 

kullanma sıklığı, yüz kremi, gece kremi, yüz maskesi gibi ürünleri kullanma sıklığı ve saçları boyama sıklığı 

arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu belirlendi (p<0.01). Gebelerin kozmetik ürünleri sağlık açısından risk 

değerlendirmesi puan ortalaması 62.79±14.53 ve gebelikte kozmetik ürün kullanımının bebek sağlığı açısından 

risk değerlendirmesi puan ortalaması 75.85±14.53 olarak bulundu. 

Sonuç ve Öneriler: Gebelerin gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım sıklığını azalttığı, genel sağlık ve bebek 

sağlığı açısından kozmetik ürün kullanımını yüksek riskli olarak değerlendirdikleri belirlendi. Kozmetik ürünlerin 

gebelik döneminde kullanılmaması açısından gebelerin, sağlık profesyonellerinin ve kozmetik ürün tüketicilerin 

bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına gereksinim vardır.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik, kozmetik, risk.  

 

CHANGES IN COSMETICS USE DURING PREGNANCY AND RISK PERCEPTION 

Feride TASKIN YILMAZ1     Gulbahtiyar DEMIREL1      Burcu CEKICI1 

1Sivas Cumhuriyet University 

 

Abstract 

Introduction and Objective: Today, cosmetic products are commonly used to be beautiful, healthy and well-

groomed, especially by women. When these products are used unconsciously, they can adversely affect health 

because they contain various chemical substances that are potential carcinogen and endocrine disruptors. The 

objective of this study was to determine the change in cosmetic product use of women during pregnancy and to 

determine the risk perception of cosmetic product use. 

Methods: This descriptive research included 362 pregnant women who applied to the health institution for 

pregnancy controls between 2 and 31 January, 2019. The data were collected with a questionnaire that questions 

the personal and obstetric characteristics of pregnant women and the use of cosmetic products during pregnancy. 

The risk assessment was obtained with an analog scale of “0” (no risk) and “100” (very high risk). Percentage, 

mean and chi-square test were used for statistical evaluation. 

Results: A statistically significant difference was found between pre-pregnancy and pregnancy cosmetic product 

use in terms of the frequency of using products such as perfume, deodorant, make-up products, soap, shower gel, 

face cream, night cream, face mask and hair dyes (p<0.01). The mean risk assessment of the use of cosmetic 
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products during pregnancy in terms of general health was 62.79±14.53 and the mean risk assessment of the use of 

cosmetic products during pregnancy in terms of infant health was 75.85±14.53. 

Conclusion and Recommendations: It was determined that pregnant women reduced the frequency of using 

cosmetic products during pregnancy and they considered cosmetic products as high risk in terms of general health 

and infant health. It is necessary to raise awareness of pregnant women, health professionals and consumers of 

cosmetic products in order to prevent the use of cosmetic products during pregnancy. 

Key Words: Pregnancy, cosmetics, risk. 

GİRİŞ 

Kozmetikler, içerisindeki kimyasal maddeler nedeniyle oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup saç, epidermis, 

tırnak, dudak gibi insan vücudunun dış kısmında veya dişler, ağız bölgesi gibi iç kısmında temizleyici, görüntüsünü 

değiştirici, parfümleyici, vücut kokusunu düzeltici veya koruyucu amaçlı olarak kullanılan bir madde veya karışım 

şeklinde bulunan ürünlerdir (Kocaöz ve Eroğlu, 2014). Kozmetik ürünler kadınlar tarafından günlük hayatta daha 

sık kullanılmaktadır (Marie et al., 2014). İnsan sağlığına zararlı olan kimyasal maddelerle karşılaşmak açısından 

en hassas dönemler gebelik, süt çocuğu ve pubertedir.  

Gebelikte kullanılan kozmetik ürün içerikli kimyasal maddelerin neden olduğu sağlık riskleri ile ilgili 

veriler sınırlı olmakla birlikte (Lang et al, 2016), bu dönemde kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan kimyasalların 

plasenta tarafından zararsız hale getirilemediği, bu nedenle fetusun endokrin ya da pek çok sisteminde gelişme 

bozukluklarına yol açabileceği belirtilmektedir (Durmaz ve Özmert, 2010). Ayrıca gebelik döneminde kurşun gibi 

ağır metaller içeren kozmetik ürün kullanımı, düşük ve ölü doğuma, düşük doğum ağırlıklı ve mental 

yetersizliklere sahip bebek doğumuna neden olabilmektedir (Tekbaş, 2006). Braun ve arkadaşları (2014) 

çalışmasında gebelik döneminde kişisel bakım ürünlerinden kaynaklı kimyasal maruziyetin yüksek olabileceğini 

ifade etmiştir. Chen ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan vaka-kontrollü bir çalışmada, gebelikten önceki bir 

aydan başlayarak saç boyası kullanan kadınların erkek çocuklarında tümör görülme olasılığının daha yüksek 

olduğu, emzirme sırasında devam edilen saç boyamasının özellikle kız çocuklarda germ hücreli tümörlerin 

görülme sıklığını artırdığı belirtilmiştir. Bu nedenle kadınların mümkünse gebelik döneminde fetüsü 

etkileyebilecek kimyasal maddelerden uzak durmaları gerektiği literatürde vurgulanmaktadır (Russ, 2009; Kocaöz 

ve Eroğlu, 2014; Marie et al., 2016). Literatür incelendiğinde ülkemizde gebelerde kozmetik ürün kullanımı ile 

ilgili çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın gebe ve fetüs sağlığı açısından literatüre katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir.  

AMAÇ 

Araştırma, gebelik döneminde kadınların kozmetik ürün kullanım değişikliğini belirlemek ve kozmetik ürün 

kullanımı ile ilgili risk algısını saptamak amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 02-31 Ocak 2019 tarihleri arasında gebelik kontrolleri amacıyla sağlık kuruluşuna başvuran 

gebeler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda gebe olan, sözel iletişim engeli bulunmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 362 

gebe örnekleme dahil edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri, araştırmacıların literatür incelemesi doğrultusunda hazırladıkları gebelerin sosyodemografik 

özellikleri ile gebelik özelliklerini içeren tanılama formu ve gebelik döneminde kozmetik ürün kullanımına ilişkin 

bilgileri sorgulayan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Gebelerin kozmetik ürün kullanımına bağlı sağlık 

açısından risk algısı “0” (hiç risk yok) – “100” (çok yüksek risk) şeklinde analog skala ile değerlendirilmiştir. Veri 

formu çalışmaya başlamadan önce, 20 kadın üzerinde uygulanmış ve formda yer alan soruların doğru anlaşıldığına 

dair gebelerden geribildirim alınmıştır. 

 

Uygulama 

Veriler araştırmacılar tarafından rahat görüşebilecek bir ortamda yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Araştırmacılar 

çalışmanın amacı ve önemi hakkında kadınlara bilgi vermiş, çalışmaya katılmayı kabul eden gebelere veri toplama 

araçları uygulanmıştır. Çalışma formlarının gebeler tarafından doldurulması yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür.  

 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Veriler, SPSS 22.0 paket programında yorumlanmıştır. Gebelerin sosyodemografik ve gebelik ile ilgili özellikleri 

ile kozmetik ürün kullanımına ilişkin bilgileri ve risk algıları yüzdelik dağılım, ortalama ve standart sapma ile 

değerlendirilmiştir. Gebelerin gebelik öncesi ve gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım sıklıkları ki-kare testi 

(gözlerin herhangi biri 5’ten küçük olduğunda Fisher’s kesin ki-kare testi) ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel 

değerlendirmede anlamlılık p<0.05 olarak değerlendiriliştir. 

 

BULGULAR 

Gebelerin yaş ortalaması 28.32±4.98 yıl olup %35.6’sı lise mezunu, %15.5 çalışmakta, %3’ü halen sigara içmekte 

ve %9.9’unun kronik hastalığı bulunmaktadır. %35.6’sı birinci trimester ve %50.6’sı ikinci trimester döneminde 

olan gebelerin gebelik sayısı iki olanların oranı %31.5 olup %50’sinin en az bir düşük öyküsü bulunmaktadır.  

(Tablo 1).  
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Tablo 1. Gebelerin sosyodemografik ve gebelik ile ilgili özelliklerinin dağılımı (n=362) 

 

 

 

                                                                                                 

Gebelerin gebelik öncesinde ve gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım durumları karşılaştırıldığında, parfüm, 

deodorant türevi kozmetik ürün kullanma sıklığı, makyaj ürünlerini kullanma sıklığı, sabun duş jeli gibi ürünleri 

kullanma sıklığı, yüz kremi, gece kremi, yüz maskesi gibi ürünleri kullanma sıklığı ve saçları boyama sıklığı 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu belirlendi (p<0.01), (Tablo 2).  

Özellikler 

 n % 

Yaş (yıl)(Ort±SS) 28.32±4.98 (min=19, 

max=42) 

 

Eğitim durumu   

 İlkokul 58 16.0 

 Ortaokul 122 33.8 

 Lise 129 35.6 

 Üniversite 53 14.6 

Çalışma durumu   

 Evet 56 15.5 

 Hayır 306 84.5 

Maddi durumu   

 İyi 58 16.0 

 Orta 299 82.6 

 Kötü 5 1.4 

Sigara içme alışkanlığı   

 İçiyor 11 3.0 

 Hiç içmemiş 297 82.0 

 Bırakmış 54 14.9 

Kronik hastalık varlığı  

 Var 36 9.9 

 Yok 326 90.1 

Gebelik dönemi   

 Birinci trimester 130 35.6 

 İkinci trimester 183 50.6 

 Üçüncü trimester 49 13.5 

Gebelik sayısı   

 Bir 191 25.1 

 İki 114 31.5 

 Üç 93 25.7 

 Dört ve üzeri 64 17.7 

Düşük sayısı   

 Yok 134 50.0 

 Bir 103 38.4 

 İki 26  9.7 

 Üç ve üzeri 5 1.9 

Ölü doğum sayısı   

 Yok 348 96.1 

 Bir 

 

 

14 

 

3.9 
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Tablo 2. Gebelerin gebelik öncesi ve gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım sıklıklarının dağılımı ve 

karşılaştırılması  

*p<0.01 

 

Gebelerin kozmetik ürünleri nereden temin ettiği sorgulandığında; %48.1’i sadece kozmetik ürün satan 

mağazalardan, %35.4’ü katalogdan sipariş vererek, %14.1’i marketten ve %2.5’i internet aracılığı ile temin ettiğini 

belirtmiştir. Gebelerin %88.7’i kozmetik ürün kullanımı konusunda sağlık profesyonellerinin önerilerini dikkate 

aldığını ifade etmiştir. 

Gebelerin kozmetik ürünleri sağlık açısından risk değerlendirmesi puan ortalaması 62.79±14.53 ve 

gebelikte kozmetik ürün kullanımının bebek sağlığı açısından risk değerlendirmesi puan ortalaması 75.85±14.53 

olarak bulunmuştur (Tablo 3). 

  

Özellikler 

Gebelik 

öncesi 

Gebelik 

dönemi 
X2 / p 

n % n %  

Parfüm, deodorant  türevi kozmetik ürün kullanma sıklığı 

 Her gün 161 44.5 42 11.6 

30.968/ 

0.000* 

 Gün aşırı 78 21.5 70 19.3 

 Haftada bir 59 16.3 132 36.5 

 Ayda bir 44 12.2 70 19.3 

 Hiç 20 5.5 48 13.3 

Makyaj ürünlerini kullanma sıklığı 

 Her gün 161 44.5 20 5.5 

22.547/ 

0.000* 

 Gün aşırı 92 25.4 71 19.6 

 Haftada bir 62 17.1 136 37.6 

 Ayda bir 8 2.2 73 20.2 

 Hiç 39 10.8 62 17.1 

Sabun, duş jeli gibi ürünlerini kullanma sıklığı 

 Her gün 70 19.3 73 20.2 

22.219/ 

0.000* 

 Gün aşırı 75 20.7 58 16.0 

 Haftada bir 124 34.3 228 63.0 

 Ayda bir 91 25.1 3 0.8 

 Hiç 2 0.6 0 0.0 

Yüz kremi, gece kremi, yüz maskesi gibi ürünlerini kullanma sıklığı 

 Her gün 47 13.0 14 3.9 

31.964/ 

0.000* 

 Gün aşırı 50 13.8 33 9.1 

 Haftada bir 85 23.5 70 19.3 

 Ayda bir 141 39.0 142 39.2 

 Hiç 39 10.8 103 28.5 

Saçları boyama durumu 

 Evet 239 66.0 19 5.2 29.365/ 

0.000* 

 

 

 

 

Hayır 

 

123 34.0 343 94.8 
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Tablo 3. Gebelerin kozmetik ürün kullanımına ilişkin risk algısı puanlarının dağılımı 

 Alınabilecek min-

max puan 

İşaretlenen min-

max puan 
Ort±SS 

Kozmetik ürünlerin sağlık açısından riski 0-100 20-100 62.79±14.53 

Gebelikte kozmetik ürün kullanımın bebek sağlığı 

açısından riski 

0-100 20-100 75.85±14.53 

 

TARTIŞMA 

Gebelik döneminde, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle kozmetik ürünlerin kullanımı, klinik sorun 

oluşturabilmektedir. Literatürde konu ile ilgili çok az çalışma yer almaktadır (Trivedi, Kroumpouzos and Murase, 

2017). Gebelik döneminde kadınların kozmetik ürün kullanım değişikliğini belirlemek ve kozmetik ürün kullanımı 

ile ilgili risk algısını saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada, kadınların gebelik döneminde kozmetik ürün 

kullanım sıklığında azalma olduğu belirlenmiştir. Kanada’da yapılan bir çalışmada da, genel hijyen amaçlı 

kozmetik ürünlerin kullanımının gebelik ve doğum sonrası dönemde azaldığı tespit edilmiştir (Lang et al., 2016). 

Marie ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir çalışmada ise, az sayıda kadının gebelik döneminde kozmetik 

kullanımını değiştirmeyi düşündüğü, özellikle ojenin gebelik öncesi döneme göre daha az sayıda gebe kadın 

tarafından kullanıldığı saptanmıştır. Braun ve arkadaşların (2014) çalışmasında da, gebe kadınların 13 kozmetik 

ürün içerisinde son 24 saat içinde en sık sıvı sabun (%85) ve deodorant (%84) kullandığı belirtilmiştir. Çalışma 

bulgusu, kadınların gebelik döneminde kozmetik ürün kullanımını azaltması açısından olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Gebelik döneminde kozmetik ürünlerin kullanımı sağlık açısından belirsizdir (Trivedi et al., 2017). 

Çalışmada gebelerin kozmetik ürün kullanımı ile ilgili genel sağlık ve fetüs sağlığı açısından risk algısı kısmen 

yüksek bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada gebelerin %55’inin gebelik döneminde kozmetik kullanımını 

riskli olarak gördüğü belirlenmiştir (Marie et al., 2016). 

 

SONUÇ 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, gebelerin gebelik döneminde kozmetik ürün kullanım sıklığını 

azalttığı, genel sağlık ve bebek sağlığı açısından kozmetik ürün kullanımını yüksek riskli olarak değerlendirdikleri 

belirlenmiştir. Kozmetik ürünlerin gebelik döneminde kullanılmaması açısından gebelerin, sağlık 

profesyonellerinin ve kozmetik ürün tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasına gereksinim 

vardır. Bu bağlamda sağlık profesyonellerinin gebelik döneminde bakım hizmetleri içerisine kozmetik ürünlerin 

sağlığa etkileri konusuna yer vermeleri önerilmektedir.  
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S-28)  9-36 AY ARASINDA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BESLENME SÜRECİ İLE İLGİLİ 

TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER  

Sabriye Uçan YAMAÇ1, Aysun GÜZEL2 

1Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmada amaç, 9-36 ay arasında çocuğu olan annelerin beslenme süreci ile ilgili tutumları ve ilişkili 

faktörlerin incelenmesidir. Araştırma Antalya ili Serik ilçesinde yer alan Karataş, Büğüş, Kozağacı ve Dorumlar 

sağlık evine kayıtlı 121 bebek ve çocuğun anneleri ile 01.02.2019/17.02.2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Araştırma kesitsel tipte epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırmanın verileri çocuğa, ebeveynlere, çocuğun 

beslenme durumuna ve annelerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerine yönelik ve araştırmacılar tarafından 

literatür taranarak oluşturulan 52 soru ve Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği’ni kapsayan bir form aracılığı 

ile toplanmıştır. Veri analizinde yüzdelik, ortalama± standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,8±6,4 ve annelerin çocukları 21,5 

aylıktır. Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almayan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları 

(67,00), bilgi alan annelerden (49,10) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,04). Çocuğu 

üç ayda bir hastalanan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları (51,52), çocuğu altı ayda bir 

hastalanan annelerden (44,76) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,02). Çocuğu 

beslenmeye direnç gösteren annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları (55,35), çocuğu beslenmeye 

direnç göstermeyen annelerden (46,30)  istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,04). 

Çocuğu hazırlanan yemeği yemek istemediğinde başka yemek hazırlarım diyen annelerin (53,75) ve bazen diyen 

annelerin (52,29) beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları başka yemek hazırlamam diyen annelerden 

(44,98) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p=0,02 ve p<0,01). Çocuk beslenmesi hakkında bilgi 

almamak, çocuğun daha sık hastalanması, çocuğun beslenmeye direnç göstermesi ve çocuk hazırlanan yemeği 

yemek istemediğinde annenin başka yemek hazırlaması beslenme sürecinde annelerin göstermiş olduğu tutumlar 

ile ilgili sorunları artıran faktörler arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: 9-36 aylık çocuklar, beslenme süreci ile ilgili tutum, anne. 

 

THE ATTITUDES ABOUT NUTRITION PROCESS OF MOTHERS OF CHILDREN 9-36 

MONTHS AND RELATED FACTORS 

Abstract 

The aim of this study is to the attitudes about nutrition process of mothers of children 9-36 months and 

related factors. The study was carried out between the dates of 01.02.2019 / 17.02.2019 with the mothers of 125 

infants and children registered in the health house of Karataş, Büğüş, Kozağacı and Dorumlar in Serik district of 

Antalya. This is a cross-sectional epidemiological study. All mothers were planned not to be selected in the study 

and the mothers of 121 babies and children were reached. The data of the study were collected by means of a 

questionnaire which consisted of 52 questions about Nutrition Process Maternal Attitudes Scale which was formed 

by searching the literature about the nutrition level of the child and the level of knowledge of the mothers about 

nutrition and the literature by the researchers. Nutrition Process Mother Attitudes Scale consists of 27 questions 

(lowest score= 27, maximum score= 135), no cut-off point and increased scores indicate that problems related to 

the attitudes of mothers about the feeding process have increased. Data collection was carried out by the midwives 
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who were registered in health homes and went to the homes of the mothers who were registered to the health 

homes. Percentage, mean ± standard deviation, independent sample t-test and one-way variance analysis (Tukey 

HSD for multiple comparisons) were used in data analysis. The mean age of the mothers was 29.8±6.4 years and 

the mothers of the mothers were 21.5 months old. The mean score of the feeding process attitude scale of the 

mothers who participated in the study was found to be 49.4±12.03. The mean score of the feeding process attitude 

scale (67,00) of the mothers who did not receive information about child nutrition was found to be significantly 

higher than the mothers who received information (49,10) (p=0,04). The mean score of the feeding period attitude 

scale (51,52) of the mothers who had a disease every three months was found to be significantly higher than the 

mothers (44,76) who had a child every six months (p=0,02). The mean scores of the feeding process attitude scale 

(55,35) of the mothers who were resistant to feeding were found to be significantly higher than the mothers (46,30) 

who did not resist to feeding (p=0,04). The mothers of the mothers (53,75) and sometimes the mothers (52,29) 

who stated that they would prepare another meal when the child did not want to eat the prepared meal, were found 

to be statistically significant (44,98) (respectively; p=0,02 and p <0.01). The mean score of the mothers about the 

attitudes of the mothers who participated in the research was found to be low. When the child is not informed 

about feeding, the child becomes sicker more often, the child resists feeding and the mother prepares another meal 

when the child does not want to eat the prepared food, it is among the factors that increase the problems related to 

the attitudes of mothers during the feeding process. Midwives who work in health homes, especially in rural areas, 

should provide education and support to mothers who have children aged 9-36 months. 

Key Word: 9-36 monthly child, attitude about feeding process, mother. 

 

GİRİŞ 

Beslenme vücudun işlevlerini devam ettirebilmesi için gereklidir ve besinlerin alınmasından hücreler 

tarafından kullanılmasına kadar geçen bir süreçtir. Yaşamlarının ilk iki yılında doğru beslenilen bebekler, büyüme 

ve gelişme sürecini daha iyi tamamlamaktadırlar (Uskun ve ark, 2007). Düzenli kilo alımı olan bebeklerde ilk altı 

ay sadece anne sütü verilmeli ve altıncı aydan sonra iki yaşına kadar anne sütünün yanı sıra ek gıdalara da 

başlanmalıdır. Bebek ve çocukların doğru beslenmesi annelerin beslenme sürecine yönelik bilgi, tutum ve 

davranışlarına göre de değişmektedir (Şatır, Çelik ve Kemhacıoğlu, 2017). Altıncı aydan sonra verilmeye başlanan 

ek gıdalar bebeğin beslenmesi için gerekli iken anne için bu dönem gerginlik, sıkıntı ve huzursuzluğa neden 

olabilmektedir. Annelerde görülen duygusal değişiklikler ise bebekte etki-tepki durumu geliştirerek beslenme 

sürecini daha da zorlaştırabilmektedir. Bebeğin beslenmeyi reddetmesi annede endişe ve öfkeye neden olarak, 

beslenme sürecinin çok geç ya da çok erken sonlanmasına neden olmaktadır. Bu durum bebeğin sıkıntı yaşamasına 

ya da aç kalmasına neden olurken annede oluşan huzursuzluğun artmasına neden olmaktadır. Bu durumun aksine 

beslenme sürecine daha uyumlu ve esnek yaklaşan annelerin bebeklerinde uysal tepki verme süreci daha fazla 

olurken, yeme-yedirme işleminin daha iyi şekilde sonlanmasını sağlamaktadır (Dilsiz, 2013). 

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı 9-36 ay arasında çocuğu olan annelerin beslenme süreci ile ilgili tutumları ve 

ilişkili faktörlerin incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Araştırma Antalya ili Serik ilçesinde yer alan Karataş, Büğüş, Kozağacı ve Dorumlar sağlık evine kayıtlı 

121 bebek ve çocuğun anneleri ile 01.02.2019/ 17.02.2019 tarihleri arasında yürütülen, kesitsel tipte 

epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırmanın verileri çocuğa, ebeveynlere, çocuğun beslenme durumuna ve 

annelerin beslenme konusundaki bilgi düzeylerine yönelik ve araştırmacılar tarafından literatür taranarak 

oluşturulan 52 soru ve Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği’ni kapsayan (27 soruluk) bir form aracılığı ile 
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toplanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri annenin eğitim durumu, çalışma durumu ve aylık geliri; çocuğun 

cinsiyeti, doğum şekli ve kardeş sayısı gibi değişkenlerdir. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise beslenme sürecinde 

annenin tutumudur. 

Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği 

Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ) 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Hiçbir 

zaman” “Her zaman” a doğru giden beşli likert yapıda tasarlanmıştır. Ölçeklerin anneler tarafından doldurulması 

5 ile 7 dakika arasında sürmektedir. Ölçekte yer alan maddeler tema olarak olumsuz davranış/tutumu ölçmeyi 

hedeflemesine karşın cümle yapısı olarak olumludur. Bu durum, annelerin ölçek maddeleri ile ilgili seçenekleri 

daha hızlı ve doğru olarak işaretlemesini sağlamakta ve bu nedenle de ölçeğin daha kısa sürede ve sağlıklı olarak 

doldurulmasına katkıda bulunmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilmiş olan ölçeklerin maddelerinin 

puanlamaları 1=Hiçbir zaman ve 5=Her zaman olacak şekilde yapılmaktadır. BSATÖ’den alınabilecek en düşük 

puan 27, en yüksek puan ise 135’tir. BSATÖ’den elde edilen puanların artması, beslenme sürecine dair annelerin 

göstermiş olduğu tutumlar ile ilgili sorunların arttığının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Dilsiz, 2013; 

Dilsiz ve Dağ, 2018). 

Veri analizinde yüzdelik, ortalama± standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Annelerin Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı. 

Annelerin Bazı Özellikleri  n % 

Eğitim durumu Diplomasız okuryazar 5 4,1 

İlkokul 44 36,4 

Ortaokul 21 17,4 

Lise 39 32,2 

Üniversite ve üstü 12 9,9 

Çalışma durumu Çalışmıyor 96 79,3 

 Halen çalışıyor 25 20,7 

Aylık gelir (Algılanan) Kötü 10 8,3 

Orta 57 47,1 

İyi 36 29,8 

 Çok iyi 18 14,9 

Aile tipi Çekirdek aile 94 77,7 

Geniş aile 27 22,3 

Oturulan ev için kira ödeme Evet 7 5,8 

Hayır 114 94,2 

Toplam   121 100,0 

 

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,8±6,4 ve annelerin çocukları ortalama 21,5 aylıktır.  

Araştırmaya katılan annelerin %36,4’ü ilkokul mezunudur ve  %79,3’ü çalışmamaktadır. Annelerin 

%47,1’inin algıladığı gelir durumu orta, %77,7’sinin aile tipi çekirdek aile ve %94,2’si oturduğu ev için kira 

ödememektedir (Tablo 1).  
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Tablo 2. Çalışmaya Katılan Annelerin 9-36 Ay Arasındaki Çocuklarının Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı. 

Çocukların Bazı Özellikleri  n % 

Çocuğun cinsiyeti Erkek 63 52,1 

 Kız 58 47,9 

Çocuğun doğum şekli Normal 62 51,2 

 Sezeryan 59 48,8 

Çocuğun kardeş sayısı Kardeşi yok 32 26,4 

 Bir kardeş 42 34,7 

 İki kardeş 31 25,6 

 Üç kardeş 9 7,4 

 Dört kardeş 7 5,8 

Çocuğa kimin baktığı Anne 92 76,0 

 Bakıcı 10 8,3 

 Aile büyüklükleri 19 15,7 

Çocuğun anne sütü alma durumu Sütten kesilmiş 65 53,7 

Halen alıyor 56 46,3 

Çocuğun kaç ay sadece anne sütü ile 

beslendiği 

Üç ay 5 4,1 

Dört ay 44 36,4 

Beş ay 20 16,5 

Altı ay 52 43,0 

Çocuğa ilk ek gıdanın ne zaman verildiği Üçüncü ay 5 4,1 

Dördüncü ay 46 38,0 

Beşinci ay 20 16,5 

Altıncı ay 50 41,3 

Çocuğa ilk hangi ek gıda verildiği Meyve suyu 37 30,6 

Yoğurt 73 60,3 

Sütlaç/muhallebi 4 3,3 

Yemek suyu 7 5,8 

Çocuğun beslenme konusunda direnç 

gösterme durumu 

Evet 17 14,0 

Hayır 30 24,8 

Bazen 74 61,2 

Çocuğun yemek sırasında servis edilen 

yemekler arasından seçim yapma durumu 

Evet 16 13,2 

Hayır 95 78,5 

Bazen 10 8,3 

Çocuğun yemek sırasında servis edilen 

yemekleri sevmediğinde, çocuğa tekrar 

yemek hazırlama durumu 

Evet 16 13,2 

Hayır 51 42,1 

Bazen 54 44,6 

Çocuğun istediği her zaman abur cubur 

yeme durumu 

 

Evet 23 19,0 

Hayır 84 69,4 

Bazen 14 11,6 

Çocuğun hastalanma sıklığı Ayda bir 16 13,2 

Üç ayda bir 71 58,7 

Altı ayda bir 34 28,1 

Toplam   121 100,0 

 

 Araştırmaya katılan annelerin 9-36 ay arasındaki çocuklarının %52,1’i erkektir ve %43,0’ü altı ay anne 

sütü ile beslenmiş, %60,3’üne ek gıda olarak ilk yoğurt verilmiştir. Çocukların %61,2’sinin beslenme konusunda 

direnç gösterme durumu bazen, %58,7’sinin hastalanma durumu üç ayda birdir (Tablo 2). 
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Tablo 3. Çalışmaya Katılan Annelerin Çocuk Beslenmesi Hakkında Bilgi Düzeylerine Göre Dağılımı. 

Annelerin Çocuk Beslenmesi 

Hakkında Bilgileri 

 
n % 

Annenin, çocuk beslenmesi hakkında 

bilgi alma durumu 

Hayır 2 1,7 

Evet 119 98,3 

Annenin, çocuk beslenmesi hakkında 

bilgiyi kimden aldığı 

Ebe ve doktor 91 75,2 

Televizyon ya da internet 6 5,0 

Aile büyükleri 22 18,2 

Anne sütünün ne kadar süre verilmesi 

gerektiğini bilme durumu 

Biliyor 106 87,6 

Bilmiyor 15 12,4 

Çocuk büyümesinde en etkili olan 

besin gruplarının neler olduğu 

Et, balık ve yumurta 56 46,3 

Süt ve süt ürünleri 26 21,5 

Kuru baklagiller 39 32,2 

Ek gıdalara ilk başlanıldığında aynı 

gün içinde birkaç çeşit ek gıda verme 

durumu 

Evet 55 45,5 

Hayır 55 45,5 

Bilmiyorum 11 9,1 

Anne sütü alan bebeklere ek gıdanın 

ne ile verilmesi gerektiği durumu 

Kaşık 103 85,1 

Biberon 6 5,0 

Bilmiyorum 12 9,9 

Çocuklara inek sütünün ne zaman 

verilmesi gerektiği 

Bir yaşından sonra 86 71,1 

Altı ay sonra 35 28,9 

Toplam   121 100,0 

 

 Araştırmaya katılan annelerin %98,3’ü çocuk beslenmesi hakkında bilgi almıştır ve %45,5’i ek gıdalara 

ilk başlanıldığında aynı gün içinde birkaç çeşit ek gıda verme durumuna evet demiştir (Tablo 3). 

Tablo 4. Katılımcıların Bazı Özellikleri ile Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği Ortalamalarının 

Dağılımı ve Anlamlılık (p) Düzeyleri.  

Özellikler (n= 121)  Ölçeği 

n Ort ± SS t-F / p 

Annenin, çocuk beslenmesi hakkında 

bilgi alma durumu 

Evet 119 49,10±12,2 -2,061/ 
10,04 Hayır 2 67,0±0,00 

Çocuğun hastalanma sıklığı 

 

Ayda bir 16 49,87±10,6 3,612/ 
20,03 Üç ayda bir 71 51,52±12,4 

Altı ayda bir 34 44,76±11,8 

Çocuğun beslenme konusunda direnç 

gösterme durumu 

Evet 17 55,35±11,6 3,028/  
20,04 Hayır 30 46,30±11,4 

Bazen 74 49,29±12,5 

Çocuğun yemek sırasında servis edilen 

yemekleri sevmediğinde çocuğa tekrar 

yemek hazırlama durumu 

Evet 16 53,75±13,95 6,261/ 
2<0,01 Hayır 51 44,98±11,58 

Bazen 54 52,29±11,38 
1Bağımsız Örneklem t testi, 2Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey HSD Çoklu Karşılaştırmalı Testi. 

 

Araştırmaya katılan annelerin beslenme süreci anne tutumları ölçeği puan ortalamaları 49,40±12,33 (en 

küçük=27; en büyük=87) olarak bulunmuştur. 

Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almayan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları 

(67,00), bilgi alan annelerden (49,10) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,04). Çocuğu 

üç ayda bir hastalanan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları (51,52), çocuğu altı ayda bir 

hastalanan annelerden (44,76) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,02). Çocuğu 

beslenmeye direnç gösteren annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları (55,35), çocuğu beslenmeye 

direnç göstermeyen annelerden (46,30)  istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,04). 

Çocuğu hazırlanan yemeği yemek istemediğinde başka yemek hazırlarım diyen annelerin (53,75) ve bazen diyen 
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annelerin (52,29) beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları başka yemek hazırlamam diyen annelerden 

(44,98) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p=0,02 ve p<0,01) (Tablo 4). 

 

TARTIŞMA 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda sıklıkla bebek ve çocuk beslenmesi, annelerin bebeklerini nasıl 

besledikleri, bu süreçle ilgili bilgi ve tutumları değerlendirilmektedir (Samlı ve ark, 2006; Uskun ve ark, 2007; 

Şatır, Çelik ve Kemhacıoğlu, 2017; Dik ve ark, 2012). Bu araştırmada ise annelerin bebeklerini besleme 

süreçlerindeki tutumları ve ilişkili etkenler araştırılmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda anne ve babanın beslenme bilgileri ile çocukların yemek yeme tutumları arasında 

ilişki olduğu (Ünlü, 2011; Ozdoğan, Balaban, Uçar, 2018), annelerin yeterli beslenme bilgisine sahip olmalarının 

çocuk sağlığı üzerinde etkili olduğu ve annenin örgün eğitim almamasının iştahsızlık riskini 14 kat arttırdığını 

saptanmıştır (Bıcılıoğlu, 2015). Bu araştırmada da çocuk beslenmesi hakkında bilgi almayan annelerin beslenme 

süreci tutum ölçeği puan ortalamaları bilgi alan annelerden yüksek çıkmıştır ve bu durum bilgi almayan annelerde 

bebek beslenmesine yönelik sorunların arttığını göstermektedir. 

Yapılan bir araştırmada hastalanan çocuklarda enerji gereksiniminin fazla olduğu fakat çocukların 

iştahının azaldığı, kayıpların yerine konulması içinde fazladan bir öğüne gereksinim olduğu vurgulanmıştır (Gür, 

2006). Bu araştırmada çocuğu üç ayda bir hastalanan annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları, 

çocuğu altı ayda bir hastalanan annelerden yüksek bulunmuştur. Bu durum çocuğu sık hastalanan annelerde bebek 

beslenmesine yönelik sorunların arttığını göstermektedir. Hastalık döneminde enerji gereksiniminin fazla olasına 

rağmen iştahi azalan bebeklerini beslemek için mücadele etmek, annelerde kaygı ve strese neden olabilir. 

Bu araştırmada çocuğu beslenmeye direnç gösteren annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan 

ortalamaları, çocuğu beslenmeye direnç göstermeyen annelerden yüksek bulunmuştur. Bu durum çocuğu 

beslenmeye direnç gösteren annelerin bebek beslenmesine yönelik sorunlarının arttığını göstermektedir Yapılan 

bir araştırmada gelir düzeyinin düşmesinin çocuk iştahsızlığı ile ilgili olduğu saptanmıştır ve bu tür ailelerin 

kaygılarının daha fazla olduğu vurgulanmıştır (Bıcılıoğlu, 2015). Annelerin bebek beslenmesi konusundaki 

bilgilerinin yetersiz olması, gelir düzeylerinin düşük olması ve çocuklarıyla yeterince ilgilenememeleri çocukların 

beslenmeye direncini artırabilir. 

Yapılan bir araştırmada çocuğun gıdayı almaması durumunda farklı yiyecek kombinasyonlarının 

denenmesinin, besinlerin karıştırılarak verilmesinin uygun olduğu vurgulanmıştır (Yılmazbaş, 2013). Bu 

araştırmada, çocuğu hazırlanan yemeği yemek istemediğinde başka yemek hazırlarım diyen annelerin ve bazen 

diyen annelerin beslenme süreci tutum ölçeği puan ortalamaları başka yemek hazırlamam diyen annelerden yüksek 

bulunmuştur. Bu durum çocuğu hazırlanan yemeği yemek istemediğinde başka yemek hazırlayan annelerde bebek 

beslenmesine yönelik sorunların arttığını göstermektedir. Çocuğun gıdayı almak istemediğinde farklı zamanlarda 

farklı kombinasyonlarla aynı besini tekrar yedirmeye çalışmak, bebek beslenmesine yönelik sorunları azaltabilir. 

Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almamak, çocuğun daha sık hastalanması, çocuğun beslenmeye direnç 

göstermesi ve çocuk hazırlanan yemeği yemek istemediğinde annenin başka yemek hazırlaması beslenme 

sürecinde annelerin göstermiş olduğu tutumlar ile ilgili sorunları artıran faktörler arasındadır. Bu araştırmaya 

benzer araştırmaların kentsel bölgelerde de yapılması, annelerin bebek beslenmesi konusunda bilgi düzeylerinin 
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arttırılması, annelere sabırlı ve hoşgörülü olmalarının anlatılması çocuk beslenmesine yönelik annelerin 

yaşadıkları sorunları azaltabilir. 

SONUÇ  

Çocuk beslenmesi hakkında bilgi almamak, çocuğun daha sık hastalanması, çocuğun beslenmeye direnç 

göstermesi ve çocuk hazırlanan yemeği yemek istemediğinde annenin başka yemek hazırlaması beslenme 

sürecinde annelerin göstermiş olduğu tutumlar ile ilgili sorunları artıran faktörler arasındadır. Özellikle kırsal 

bölgede bulunan sağlık evlerinde çalışan ebeler, 9-36 ay çocuğu olan annelere beslenme konusunda eğitim vermeli 

ve destek olmalıdır. Bu araştırmaya benzer araştırmaların kentsel bölgelerde de yapılması, annelerin bebek 

beslenmesi konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, annelere sabırlı ve hoşgörülü olmalarının anlatılması çocuk 

beslenmesine yönelik annelerin yaşadıkları sorunları azaltabilir. 
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S-29)     EŞ DESTEĞİ DOĞUM TRAVMASI ALGISINI ETKİLER Mİ?  

Melek IŞIK1, Meltem DEMİRGÖZ BAL1 

1Marmara Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bu araştırma, doğum sonu altıncı ayda kadınların doğuma ilişkin travma algıları ile eş desteği 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırma, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Temmuz 2018-Temmuz 2019 

tarihleri arasında yapılması planlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri toplama aşaması halen devam eden 

çalışmada araştırma kriterlerine uyan 100 kadına ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 

literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen tanılama formu, City Doğum Travması Ölçeği ve Doğum sonu Eş 

Desteği Ölçeği kullanılmıştır. Travma ölçeği bir tanı koyma özelliği taşımayıp genel belirtileri tespit amacıyla 

kullanılmaktadır.   

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 28,2 ±5,6 olup %68’i lise ve üzeri eğitim 

düzeyine sahiptir. Katılımcıların %6’sında doğum eylemi negatif biliş ve duygu durumuna neden olmuştur. City 

Doğum Travması Ölçeği puan ortalaması 11,27±0,1 (0-60 puan arası) ve Eş Desteği Ölçeği puan ortalaması (16-

80 puan arası) 54,87±5,3 olarak saptanmıştır.  Doğum travması puan ortalaması ile eş desteği puan ortalamaları 

arasında negatif yönlü 0,66 oranında anlamlı ilişki bulunmaktadır (p>0,05).  

Sonuç ve Öneriler: Doğum ve doğumda yapılan bazı girişimler kadının olumsuz duygular yaşamasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle doğumlar ebeler tarafından olabildiğince travmatize etmeden sonlandırılmalıdır. Aynı 

zamanda doğum sonu dönemde eşleri tarafından güçlü destek alma doğum travması algısını anlamlı oranda 

düşürdüğü bilinmeli ve desteklenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğum travması, Doğum travması ölçeği, Eş Desteği Ölçeği, Ebelik 

 

PEER SUPPORT AFFECTS BİRTH TRAUMA PERCEPTİON 

Abstract 

Introduction and Aim: This research, postpartum sixth month with spausal support for birth trauma women 

perceptions was conducted in order to determine the relationship between. 

Method: In this research, at Esenler Maternity and Pediatric Hospital in July 2018-July 2019 is a descriptive study 

planned for dates between. The data collection stage in the currently progress, 100 women who meet the research 

criteria have been reached. In the collection of the data in accordance with the information in the literature by 

researchers developed a data collection form, city birth trauma scale, spouse support scale. The trauma scale isn’t 

have a diagnostic feature and is used to detect general symptoms. 

Result: The average age at the women included in the survey was 28,2±5,6 and %68 had high school or higher 

education level. In %6 of the participants, birth action caused negative cognition and emotional state. The city 
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birth trauma scale score average was 11,27±0,1(0-60 points) and the peer support scale score average was 

54,87±3,3(16-80 points). Birth trauma with the spouse  support is the relationship between negative correlation 

0,66 percent. 

Conclusıon and Recommendatıons: Certain attempts at birth and birth may cause women to experience 

negative emotions. Therefore they birth midwives by traumatized as possible must be terminated before. At the 

same time, it should be known and supported by the support of their spouses to reduce the perception of birth 

trauma significantly. 

Key Word: Birth Trauma, Birth Trauma Scale, Spouse Support Scale, Midwifery 

 

GİRİŞ 

Doğum çoğu kadının yaşamının bir noktasında yaşadığı ve olumlu bir deneyim olarak algıladığı bir olaydır 

(Polachek, Harari ve Baum, 2012). Kadının doğum deneyiminin psikolojik sağlığı üzerinde çok önemli etkileri 

olduğu bilinmektedir. Doğum sonrası dönemde kadının psikolojik sağlığının korunabilmesi için zihninde doğuma 

yönelik anılarının olumlu olması ve doğumunu hatırladığında olumlu duygular hissetmesi beklenir (Ford ve Ayers, 

2009). Ancak, doğum sırasında bir komplikasyon geliştiğinde, ölü doğum, kanama gibi yaşamı tehdit eden olaylar 

meydana geldiğinde veya gereksiz girişimler yapıldığında doğum travmatik bir olay haline gelebilir (Ayers,Wright 

ve Thorntorn,2018). Travmatik doğum, kadının doğumunu kendisi ya da bebeği için ölüm veya yaralanma tehdidi 

olarak algılamasıdır. Travmatik doğum deneyimi olan kadınlar doğumu korku, çaresizlik ve dehşet anı olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca bu kadınlar doğum olayının sürekli yaşandığı an gibi hatırlanması ve olay anının kabus 

olarak görülmesi gibi travmatik stres semptomları gösterebilmektedirler (Olde, Van Der, Kleber , 2006). Doğum 

travmasının azaltılmasına yönelik çok fazla sayıda çalışma yapılmamıştır. Ancak ülkemizde eş desteğinin doğum 

travması ile olan ilişkisine yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmamaktadır.   

AMAÇ  

Bu çalışma, ülkemizde DSM V güncel kriterlerine göre geçerlik ve güvenirliği yapılmış bir ölçekle (City Doğum 

Travması Ölçeği) doğum sonu dönemde travma sonrası stres belirti düzeyi ve eş desteğinin bu durum üzerine olan 

etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Temmuz 2018-Temmuz 2019 tarihleri 

arasında yapılması planlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri toplama aşaması halen devam eden çalışmada 

çalışma kriterlerine uyan 100 kadına ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür 

bilgileri doğrultusunda geliştirilen tanılama formu, City Doğum Travması Ölçeği ve Doğum sonu Eş Desteği 

Ölçeği kullanılmıştır. Travma ölçeği bir tanı koyma özelliği taşımayıp genel belirtileri tespit amacıyla 

kullanılmaktadır.   

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 28,2 ±5,6 olup %68’i lise ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir. 

Katılımcıların %6’sında doğum eylemi negatif biliş ve duygu durumuna neden olmuştur. City Doğum Travması 

Ölçeği puan ortalaması 11,27±0,1 (0-60 puan arası) ve Eş desteği Ölçeği puan ortalaması (16-80 puan arası) 

54,87±5,3 olarak hesaplanmıştır.  Doğum Travması ile Eş desteği arasında negatif yönlü 0,66 oranında bir ilişki 

vardır.  
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TARTIŞMA 

 Bu çalışmada kadınların doğum sonrası travma kriterlerinin hepsinin kadınların % 6’sının karşıladığı 

belirlenmiştir. Olde ve ark.’nın 56 kadın ile yaptığı çalışmada kadınlarla 30.-38. gebelik haftalarında ve doğumdan 

sonra 6. haftada görüşülmüş ve kadınların %21’nin doğum sonu TSSB kriterlerini karşıladığı belirlenmiştir.  

Stramrood ve ark.’nın Hollandalı 428 anne ile yaptığı çalışmada, yaklaşık her 10 kadından birinin doğumunu 

travmatik olarak algıladığı ve bu kadınların TSSB açısından riskli olduğu belirlenmiştir. Schepper ve ark. TSSB 

belirti yaygınlığının doğumdan sonra ilk haftanın sonunda %22-24, 6. haftada %13-20 arasında olduğunu 

bildirilmektedir 

 Olde ve arkadaşlarının çalışmasında TSSB için temel risk faktörleri gebelikte depresyon, doğum korkusu, 

olumsuz doğum deneyimleri, gebelik veya doğumun komplikasyonları, doğum sırasında yetersiz destek, doğum 

girişimleri, emzirme sorunları gibi çok fazla faktörü içermektedir. Bu çalışmada da aynı faktörlerin yanında 

gebelik öncesi dönemde cinsel istismar öyküsü, psikiyatrik tedavi, doğumla ilgili olumsuz beklentiler, postpartum 

PTSB’nu hazırlayan faktörler arasında yer alır.  

 Yönel’in çalışmasında, doğum sonrası eş desteği olan kadınlarda PTSB görülme riskinin yaklaşık dört 

kat az olduğu saptanmıştır. Doğum sonu dönemde sosyal destek; anne ve bebeğin bakımı, emzirme, anne bebek 

bağlanması, ebeveynliğe ve yeni rol ve sorumluluklara uyum gibi konularda oldukça önemlidir. Sosyal destek alan 

annelerin bu döneme daha kolay uyum sağladığı ve böylece postpartum PTSB açısından daha az riskli 

olabilecekleri düşünülmektedir. Bingöl ve ark.’nın yaptığı çalışmada doğum sonu dönemde kadınların önemli 

düzeyde doğum sonu depresyon riski taşıdıkları, annelerin sosyal destekleri arttıkça doğum sonu depresyon 

olasılıklarının azaldığı, sosyal destek ve eş desteğinin annelerde, annelik rolüne ilişkin yeterlilik duygusunu 

artırarak depresyon görülme riskini azaltmakta ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. 

Çalışmamızda da doğum sonrası dönemde eş desteğinin arttıkça doğum sonrası stres belirti düzeyinin azaldığı 

belirlenmiştir.  

 

SONUÇ  

Ebeler doğum travmasına neden olan risk faktörlerine karşın uyanık olmalıdırlar. Doğumların olabildiğince 

travmatize olunmadan olumlu bir yaşam deneyimi olarak sonlanmasını sağlamalıdırlar. Doğum sonrası dönemde 

eşlerinin mutlaka anneye destek olmaları açısından bilgilendirme ve destek sağlamalıdırlar.  
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S-30)    EBELİK ÖĞRENCİLERİNE GÖRE DOĞUMDA MAHREMİYET HAKKI 

Sevdenur DEMİRCAN1, Yasemin BAŞKAYA1, Kevser ÖZDEMİR1 

1Sakarya Üniversitesi 

Özet 

Giriş-Amaç: Doğum kadının kişisel kontrolünün azaldığı, mahremiyetini koruyamama endişesi yaşadığı, daha 

çok ilgiye gereksinim duyduğu özel bir durumdur. Doğum hizmetlerinde, gizliliği yok sayma riski olan bazı özel 

müdahaleler ve muayeneler mevcuttur. Kadının doğum gibi bir süreçte mahremiyetinin korunması ve sürdürülmesi 

ebelik hizmetlerinde kalitenin en önemli parçasından biridir. Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin doğumda 

mahremiyet ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 3. ve son sınıfta olan  (en az bir kez doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 ebelik bölümü 

öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 101 

öğrenci (evrenin %78,2’si) araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından literatür desteği ile geliştirilen 18 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veri toplamasına başlanmadan 

önce fakülteden yazılı izin alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik programı kullanılmış, istatistiksel 

olarak anlamlılık değeri p<0,05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,56±1,41(min-max=20-28)’dir. Öğrencilerin %48,5’i 

bu mesleği sevdiği için seçmiş olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %42,6’sı mahremiyeti en doğal hak olarak 

tanımlamış, %63,4’ü ise hasta hakları yönetmeliğini bildiğini ama okumadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 

çoğunluğu (%72,3) mahremiyetin korunması ile ilgili olan yasaları yeterli bulmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin 

%44,6’sı mahremiyet ihlali yaşayan kadının “utanma” duygusu yaşayacağını ve %92,1!i mahremiyet ihlalinin 

doğum sürecini uzatacağını belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını (%96) doğumhanelerde fiziksel şartların 

mahremiyeti korumak için yeterli olmadığını,  bunun nedeninin ise çalışanların mahremiyete dikkat etmemesi 

(%47,5) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencilere gözlemlerine dayanarak mahremiyete en çok ne zaman dikkat 

edilmediği sorulduğunda, yarısından fazlası (%54,5) doğum esnasında daha çok dikkat edilmediğini belirtmiştir. 

Sonuç: Geleceğin sağlık profesyoneli olan öğrencilerin mahremiyet konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu ancak 

gözlemleri ile mevcut şartlardaki eksiklikleri farkedebildikleri görülmektedir. Doğumda mahremiyet, hem sağlık 

çalışanları hem de kadın için doğum eyleminin ilerleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda fiziksel şartların 

düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarına mahremiyet konusunda eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Doğum, Ebelik 

 

RIGHT OF PRIVACY IN BIRTH ACCORDING TO MIDWIFERY STUDENTS 

Abstract  

Introduction-Aim:This study was conducted to determine the opinions of midwifery students about 

confidentiality at birth. 
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Method:The universe of the descriptive-cross-sectional study was Sakarya University Faculty of Health Sciences 

129 midwifery students in 3rd and 4th year (at least once a maternity internship).The study group consisted of 101 

students(78.2% of the universe) who could be reached without selecting the sample. In the study, 18 questionnaire 

forms used as data collection form developed by the researchers with the support of the literature. Written 

permission was received from the faculty before the data collection started.Statistical significance was accepted as 

p <0.05. 

Results:Average age of students participating in the study 21.56±1.41(min-max=20-28).  48.5% of the students 

stated that they chose this profession because they like. 42.6% of the students defined privacy as the most natural 

right, 63.4% stated that they knew about the patient rights regulation but did not read. The majority(72.3%) of the 

students stated that they did not find the laws concerning privacy protection adequate. 44.6% of the students think 

that the woman who experiences violations of privacy will feel shame and 92.1% stated that privacy violation 

would prolong the birth process.Almost all of the students(96%) believe that physical conditions in contraception 

are not enough to protect privacy,the reason for this is that employees should not pay attention to privacy (47.5%).  

Also when students are asked why they are not paying the most attention to privacy, more than half (54.5%) stated 

that there were no more attention during delivery. 

Conclusion: It is seen that students' knowledge about privacy is insufficient, but their observations and 

deficiencies in current conditions can be noticed.Privacy is very important in terms of the advancement of labor 

for both health workers and women.It is recommended that physical conditions should be regulated and health 

workers should be educated about confidentiality. 

Key Words: Privacy, Birth, Midwifery 

GİRİŞ 

Mahremiyet, başkaları tarafından kişinin beden, his, düşünce ya da kendisi veya ilişkilerine ait bilgilerine 

erişmenin sınırlanması anlamına gelmektedir. Gizlilik, gizli olma durumu, mahremiyet olarak tanımlamaktadır. 

Gizlilik de hasta mahremiyetine saygı göstermenin bir yoludur.  Mahremiyet kavramı insanların bulunduğu her 

ortamda, insana ait her alanda kullanılmaktadır. Tıp alanındaki uygulamalarda ise hastanın mahremiyeti çok 

önemlidir. Obstetrik-jinekolojik değerlendirme ve muayene esnasında kadının mahremiyetinin ihlal edilmesi 

kadınlarda utanma duygusu ve korkunun yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Mahremiyet, sağlık bakımı 

alanların psikolojik fonksiyonlarını desteklediğinden dolayı önemlidir. Kaliteli hizmeti hedefleyen sağlık 

kurumları için, genel olarak hasta haklarının, özellikle mahremiyetin ve bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik 

yasal ve kurumsal düzenlemelerin oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması vazgeçilmez öğelerdir. Bu amaçla 

sağlık çalışanları ve özellikle de ebeler muayene, tedavi ve tanısal işlemlerde hastanın bedenini ve özel hayatını 

açmasını, sırlarını açıklamasını gerektiren işlemleri mahremiyet ortamında gerçekleştirmelidir (Bekmezci ve 

Özkan, 2015). 

Gebelik ve doğum kadının yaşamında başına gelen en önemli olaylardandır. Bu iki olay genel anlamda mutluluk 

verici olmasına rağmen, kadında hem fiziksel hem psikolojik değişmelere neden olabilmektedir. Bu değişimlerden 

en önemlileri de kişinin kontrolünün azalması, mahremiyetini koruyamama endişesi yaşamasıdır. Özellikle doğum 

hizmetlerinde gizliliği yok sayma riski olan bazı özel müdahaleler bulunmaktadır. Mesleki ve etik ilkelerimizden 
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biri olan mahremiyet ilkesi ebelik uygulamalarına rehberlik etmekte olup, ebeler hasta mahremiyetinin 

korunmasında önemli rol üstlenmektedirler (Sayın, 2013). 

Günümüzde mahremiyet hakkına ilişkin sorunların daha görünür hale geldiği jinekoloji ve obstetri hizmetleri 

verilen alanlar daha hassasiyet gerektiren alanlar olarak kabul görmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin 

sunumunda sadece biyolojik cinsiyet değil toplumsal cinsiyet yaklaşımının da dikkate alınması gerekliliğini 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kadınların yaşadığı sağlık sorunlarına toplumsal konumlarını da dikkate alarak 

daha hassas bir şekilde ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda ebeler kadınların gebelik, 

doğum, küretaj, emzirme, menopoz, infertilite, jinekolojik muayene gibi süreçlerinde kısacası kadın hayatının 

hemen hemen tüm dönemlerinde gereksinim duydukları sağlık hizmetlerini alırken kadının yanında yer almakta 

mahremiyete özen göstermelidirler. Böylece kadınlar üreme sağlığı ile ilgili sorunları olduğunda gecikmeden, 

ertelemeden sağlık hizmeti alma davranışında bulunabilirler. Bunun sonucunda da kadın sağlığının korunması ve 

geliştirilmesi mümkün olabilir. Bu nedenle hastaların mahremiyet hakkını gözetilmesinde önemli bir konuma 

sahip olan geleceğin ebelerinin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır (Candan 

ve Bilgili, 2018).  

AMAÇ 

Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin doğumda mahremiyet ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma ebelik öğrencilerinin doğumda mahremiyet üzerine bilgi düzeylerini ölçmek için tanımlayıcı-kesitsel 

çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesinden yazılı kurum izni alınmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

3. ve 4. Sınıfta olan (en az bir kez doğumhane uygulamasına çıkmış) 129 ebelik bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. 

Örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 101 öğrenci (evrenin %78.2’si) 

araştırma grubunu oluşturmuştur. Ayrıca araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden araştırma hakkında 

bilgilerin verildiği, aklına gelen tüm soruları araştırmacıya sorabileceği, araştırmada yer almak istemezse herhangi 

bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmayacağı, istediği zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan 

ayrılabileceğine yönelik açıklamaların bulunduğu bilgilendirilmiş onamları yazılı olarak alınmıştır. Araştırmanın 

verileri Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde toplanmıştır.  

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür desteği ile geliştirilen 18 soruluk anket formu 

kullanılmıştır. Anket formunda sosyodemografik sorular ve mahremiyet tanımı, mahremiyet hakları ile ilgili 

sorular bulunmaktadır. Veriler bilgisayar ortamında istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş olup, 

istatiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,56±1,41(min-max=20-28)’dir. Öğrencilerin %59,4’ü 3. sınıf 

öğrencisidir, %64,4’ü Anadolu lisesi mezunudur ve öğrencilerin çoğunluğu (%49,5) bugüne kadar il merkezinde 

yaşamıştır. Öğrencilerin %48,5’i bu mesleği sevdiği için, %43,6’sı ise iş bulma olanağı iyi olduğu için seçmiş 

olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %42,6’sı mahremiyeti en doğal hak olarak tanımlamış, %63,4’ü ise hasta 
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hakları yönetmeliğini bildiğini ama okumadığını belirtmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu (%72,3) mahremiyetin 

korunması ile ilgili olan yasaları yeterli bulmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin doğumhanedeki mahremiyet 

ihlalleri gözlemlerine ilişkin bulgular Tablo 1.’de verilmiştir. Öğrencilerin %44,6’sı mahremiyet ihlali yaşayan 

kadının “utanma” duygusu yaşayacağını ve %92,1’i mahremiyet ihlalinin doğum sürecini uzatacağını belirtmiştir. 

Öğrencilerin tamamına yakını (%96) doğumhanelerde fiziksel şartların mahremiyeti korumak için yeterli 

olmadığını,  bunun nedeninin ise çalışanların mahremiyete dikkat etmemesi (%47,5) olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

öğrencilere gözlemlerine dayanarak mahremiyete en çok ne zaman dikkat edilmediği sorulduğunda, yarısından 

fazlası (%54,5) doğum esnasında daha çok dikkat edilmediğini belirtmiştir. 

Tablo 1. Doğumhanedeki Mahremiyete ilişkin bulgular 

Değişken n % 

Mahremiyet ihlali yaşayan kadınların ruh hali 

Utanma  45 44,6 

Kendini yetersiz hissetme 13 12,9 

Kendini kötü hissetme 43 42,6 

Kadınların doğumdan sonraki psikolojileri 

Olumsuz etkilenir 27 26,7 

Bir daha doğum yapmak istemeyebilir 17 16,8 

Psikolojik travma sebebidir 30 29,7 

Ebelere karşı olumsuz düşünce edinir 27 26,7 

Doğumhanede mahremiyete dikkat edilmemesinin nedeni 

Odaların yerleşimi 25 24,8 

Hasta sayısının fazla olması 27 26,7 

Çalışanların mahremiyete dikkat etmemesi 48 47,5 

Doğumhanede mahremiyete en çok dikkat edilmediği zaman 

Vajinal muayenede 38 37,6 

Nst bağlanırken 5 5 

Hastaya egzersiz yaptırılırken 3 3 

Doğum esnasında 55 54,5 

 

TARTIŞMA 

Doğum kadının kişisel kontrolünün azaldığı, mahremiyetinin koruyamama endişesi yaşadığı daha çok ilgiye 

gereksinim duyduğu özel bir durumdur. Doğum hizmetlerinde, gizliliği yok sayma riski olan bazı müdahaleler ve 

muayeneler mevcuttur. Kadının doğum gibi bir süreçte mahremiyetinin korunması ve sürdürülmesi ebelik 

hizmetlerinde kalitenin en önemli parçasından biridir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,5’i bu mesleği sevdiği 

için seçmiş olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %42,6’sı mahremiyeti en doğal hak olarak tanımlamıştır. 2018 

yılında hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada ise 

hemşire ve ebelerin %68.1’i mahremiyeti ‘ hem bedenin hem de bilgilerin gizliliği’ olarak tanımlamıştır (Candan 

ve Bilgili, 2018). Öğrencilerin  %63,4’ü ise hasta hakları yönetmeliğini bildiğini ama okumadığını belirtmiştir. 

Yine aynı çalışmada hemşire ve ebelerin %24.4’ü hasta hakları bildirisinin tam metnini, %26’sının hasta hakları 

bildirisinde yer alan ‘hasta haklarının korunması ve mahremiyete saygı gösterilmesi’ bölümünü okuduğunu 

belirtmiştir (Candan ve Bilgili, 2018). Değirmen’in çalışmasında ise hemşire ve ebelerin %41,3’ü “Hasta Hakları 

Yönetmeliğini biliyorum, şöyle bir göz attım” cevabını vermiştir (Değirmen, 2014). Akyüz’ün araştırmasında 

hemşirelerin %34’ünün hasta hakları yönetmeliğini tam olarak okuduğunu, %6’sının ise hiç okumadığını 

belirtmektedir (Akyüz, 2008). Öğrencilerin %44.6’sı mahremiyet ihlali yaşayan kadınların ‘utanma’ duygusu 

yaşayacağını ve %92.1’i mahremiyet ihlalinin doğum sürecini uzatacağını belirtmiştir. Yapılan çalışmalarda, 
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doğumhanenin fiziksel ortamının başarılı bir doğum için önemli olduğu vurgulanmıştır. Doğum sürecinde yaşanan 

hoş olmayan tecrübeler arasında tıraş edilme, çeşitli jinekolojik muayeneler ve acı yer almaktadır. Bazı anneler 

diğer odalardan gelen seslerden ve radyonun sesinin çok yüksek olmasından şikâyet etmişlerdir. Çalışmalardan 

elde edilen sonuçlara göre anneler doğum sonrası ünitelerinde yeterince uyuyamamaktadır. Fiziksel mahremiyet 

konusunda fiziksel temas ve kıyafetleri çıkartma da yer almaktadır. Çalışmamızda da öğrencilerin tamamına yakını 

(%96) doğumhanelerde fiziksel şartların mahremiyeti korumak için yeterli olmadığını, bunun nedeninin ise 

çalışanların mahremiyete dikkat etmemesi (%47,5) olarak tanımlamıştır.  

SONUÇ 

Geleceğin sağlık profesyoneli olan öğrencilerin mahremiyet konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu ancak 

gözlemleri ile mevcut şartlardaki eksiklikleri fark edebildikleri görülmektedir. Doğumda mahremiyet, hem sağlık 

çalışanları hem de kadın için doğum eyleminin ilerleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda fiziksel şartların 

düzenlenmesi ve ebelerin mahremiyet algısını artırmak için mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile 

hasta hakları ve mahremiyete ilişkin bilgilerinin artırılması ve ebelerin mahremiyet kavramına yönelik algıları, 

görüşleri ve uygulamalarının değerlendirilebileceği araştırmaların yapılması önerilebilir. 
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S-31)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ ÖRGÜTLENME TUTUMUNUN 

BELİRLENMESİ 

Seda CANGÖL SÖGÜT1,  Saadet BULUT2 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 

Özet 

 

Giriş ve Amaç: Çalışma ebelik öğrencilerinin mesleki örgütlenme tutumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bu çalışma, Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin  ikinci, üçüncü 

ve dördüncü sınıf 173 ebelik  öğrencisi ile yapıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek 

oluşturulan veri toplama formu kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare kullanılarak analiz 

edildi. 

 

Bulgular: Öğrencilerin % 53’ü (n=113) 21-24,  % 47’si (n=60) 17-20 yaş aralığında, %33.5’i (n=58) 4.sınıf,  

%39.9’u (n=69) 3. sınıf, %26.6’sı (46) 2. sınıf , %50.3’ü (n=87) ebeliği ilk beşte tercih ettiği, %87.3’ü (151) 

bölümden memnun olduğu, %70.5’i (n=22) bölümü bırakmayı düşünmediği, %83.8’i  (n=145) mesleki anlamda  

geleceğe bakış açısı olumlu olduğu,%61.8 (n=106) mezuniyet sonrası mesleğini yapmak istediği, % 63’ü (n=109) 

bakım ve uygulamalarda yetersiz olduğunu düşündüğü, %84.4’ünün (n=146) derneğe üye olmadıkları, % 51.4 

(n=89) sertifika programına katılmadığı, %87.3’ü (n=151) performansının iş doyumunu etkilediği belirtilmiştir. 

Öğrencilerin tamamına yakınının profesyonel statü kazanımının önemli olduğunu, profesyonelleşmenin mesleki 

örgütlenmeyi artırdığını ve mesleki örgütlenme gereğine inandığı, %72.3’ü (n=125) mesleki kongrelere ara sıra 

katıldığı, %56.6’sı (n=98) kurumlarda ekip ruhunun teşvik edildiğini düşündüğü, tamamına yakınının yöneticinin 

tutumunun motivasyonunu etkilediğini, ebelik mesleğinin yeterli olmadığını, güçlüklerle başa çıkmada 

örgütlenmenin önemli olduğunu, örgütlenme hakkında düşüncesi olumlu olduğunu ve uygun klinikte çalışmanın 

doyumu etkilediğini bildirmiştir. % 59.5’inin (n=103) mesleki yayınları takip ettiği, %64.7 (n=112) sağlık 

örgütlerini bildiği, %77.5’i (n=134) işbirliği ile çalışmaktan memnun olduğunu ifade etti. 2. sınıf öğrencilerinin 

ebeliği ilk beşte  daha çok tercih ettikleri (p< 0,003), bölüm memnuniyeti arttıkça klinisyenliği seçme oranı 

artmaktadır (p< 0,048). 

 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin ebelik mesleğini ülkemizde yeterli görmedikleri, bakım ve uygulamada yetersiz 

kaldıkları, çoğunun dernek üyeliğine katılmadıkları, yarıya yakınının sertifika programlarına katıldıkları, mesleki 

örgütlenmeye gerek duydukları, örgütlenmenin gerekliliğine inandıkları belirlenmiştir. Öncelikle klinik ebelerin 

bu konuda bilinçlendirilmesi ve örgütlenme oranlarını arttıran faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlere 

öğrenci ebelerin dahil edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencileri, Mesleki örgütlenme, Tutum. 
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DETERMİNATİON OF PROFESSİONAL ORGANİZATİON ATTİTUDE İN MİDWİFERY 

STUDENTS 

 

Abstract 

 

Introduction and purpose: The aim of the study was to determine the professional organization attitude of 

midwifery students. 

Method: This descriptive study was conducted between December 2018 and February 2019 with 173 midwifery 

students in a second, third and fourth class of a university. The data were collected by using the data collection 

form which was prepared by the researchers by reviewing the literature. Data were analyzed using descriptive 

statistics and chi-square. 

Bulgular: 53% (n = 113) of the students were between 21-24, 47% (n = 60) from 17 to 20 years of age, 33.5% (n 

= 58) of the 4th grade, 39.9% (n = 69). 3. grade, 26.6% (46) 2nd grade, 50.3% (n = 87) midwifery preferred in the 

first five, 87.3% (151) satisfied the section, 70.5% (n = 22) and 83.8% (n = 145) of the students thought that they 

did not intend to leave the department, 83.8% (n = 145) were positive in the future, 61.8% (n = 106) wanted to do 

their job after graduation, 63% (n = 109) thought they were inadequate in care and practice. 84.4% (n = 146) were 

not a member of the association, 51.4% (n = 89) did not participate in the certificate program and 87.3% (n = 151) 

performance was stated to affect job satisfaction. The fact that almost all of the students gain professional status 

is important, professionalism increases professional organization and believes in the need for professional 

organization. The fact that almost all of the students gain professional status is important, professionalism increases 

professional organization and believes in the need for professional organization, 72.3% (n = 125) participated in 

vocational congresses occasionally, 56.6% (n = 98) believed that team spirit was encouraged in institutions; his 

opinion on organization was positive and he reported that the study in the appropriate clinic affected satisfaction. 

59.5% (n = 103) followed the professional publications, 64.7% (n = 112) that they know health organizations, 

77.5% (n = 134) said they were pleased to work with the cooperation. The second grade students preferred their 

midwifery more than the first five (p <0.05), and the rate of choosing clinicians increased as the satisfaction of the 

department increased (p <0.05). 

 

Conclusion and Recommendations: It was determined that the students did not see the midwifery profession 

enough in our country, they were inadequate in care and practice, most of them did not participate in the association 

membership, nearly half of them attended certificate programs, they needed professional organization and they 

believed in the necessity of organization. First of all, it is recommended to raise awareness of the clinical midwives 

and to carry out activities that increase the rate of organization and to include student midwives in these activities. 

 

Key Words: Midwifery students, Professional organization, Attitude. 

 

GİRİŞ 

 

Meslek, sistemli bir eğitim sonucu kapsamlı ve özel bilgi birikimine sahip bireylerin, maddi kazanç sağlamanın 

yanı sıra yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için bir işte belirli bir zaman diliminde çalışmaları olarak 
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tanımlanmaktadır (Ciğerci ve ark. 2017). Ebeler sağlık bakım hizmeti ekibinin en önemli üyelerinden biridir. 

Meslek ekibinin bir üyesi olarak ebelikte bakım ve uygulamaların niteliğinin artırılması, bakım verme süreçlerinde 

yaşanan güçlüklerle başetmede mesleki örgütlenme önemlidir. Ebelerin mesleki rolleri tanımlanmış olmasına 

karşın büyük çoğunluğunun görev tanımları dışındaki alanlarda çalışıyor olması mesleki doyumlarını etkilemekte 

bu durum ise mesleki örgütlenmenin önemini ve farkındalığını artırmaktadır (Bilgin ve ark. 2017). Örgütlenme, 

kelime anlamı ile ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin 

oluşturduğu birliktelik, teşekkül oluşturma anlamına gelmektedir (Özdelikara ve ark. 2016). İnsan  gereksinimleri 

sonucu ortaya çıkan, kendine ait otorite ve hiyerarşisi, belirli bir etkinlik programı ve amaçları olan örgütler; 

üyelerinin ortak ve açık bir amacı gerçekleştirmek için bir araya geldiği, üye seçimine ilişkin belli kuralları bulunan 

sosyal organizasyondur.  

 

Mesleki örgütlenme, mesleki özgürlük kazanmak, yenilikleri takip etmek, sorunlara çözüm bulmak, sosyal güç 

oluşturmak, meslek vizyonu ve misyonunu bilmek için gereklidir (Merih ve Aslan 2012). Bir mesleğin sosyal 

gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisi, o mesleğe ait mesleki örgütlerin, derneklerin ve yayın 

organlarının varlığı ve etkinliğidir. Meslekler gelişimlerini ve güç birliğini sağlayabilmek için ortak bir çatı altında 

karar alma ve hareket etmeye gereksinim duyarlar (Küçükoğlu ve ark. 2014). İnsanlar yeteneklerinin geliştirilmesi, 

uzmanlaşma ve değişim sürecinin yoğunlaştırılması, bilgi birikimi gibi başkalarının yardımı olmaksızın yapmak 

zorunda oldukları birçok işi örgütler aracılığı ile daha etkin bir şekilde yapabilirler (Kiper ve Koştu 2010).  

 

Meslek örgütlerinin, ebelik mesleğinin ve felsefesinin doğru olarak kavranması, mesleki bilimsel bilgi birikiminin 

artırılması, sertifika programlarının düzenlenmesi, nitelikli araştırmaların yapılması, yeni gelişen uygulamalardan 

meslek üyelerinin haberdar edilmesi, hemşirelik uygulamalarının ilke ve kurallarının oluşturulması, bunların 

uygulamaya konulması, mesleğin kendi eğitimi ve denetiminin sağlaması, etik ve yasal düzenlemelerin yapılması 

gibi rolleri vardır (Özdelikara ve ark. 2016). Ebelerin mesleki örgütlenme konusunda mevcut eksikliklerini kabul 

edip bu alanda kendilerini iyileştirme yolunda adım attıkları takdirde etkin çözüm yoları uygulayabilirler. Ancak 

bunların sonucunda mesleklerine tam olarak sahip çıkıp, mesleki bağlılıklarını artırıp, olması gerektiği gibi iş 

doyumlarını artırabilirler. 

 

Gelişmiş meslekler statüsüne ulaşabilmesi için bir uğraşın meslek olma sürecinde ilerleyebilmesi ancak, mesleğin 

kimliğini ve ideolojisini özümsemiş, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, mesleki uygulamalarda otonomi sahibi 

olabilen, yasal düzenlemelerle belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan meslek üyelerine 

sahip olması ile olabilir (Korkmaz ve Görgülü 2010). En eski mesleklerden biri olan ebelik mesleğinin her alanda 

güç kazanmasının en iyi yolu, meslek üyelerinin birlikte hareket edebilmeleridir. Ülkemizde ebelik mesleki 

örgütlenme anlamında derneklerle temsil edilmektedir. 

 

Bu durumda ülkemizdeki ebeliğin mesleki örgütlenme bilinçlerinin istendik düzeyde gelişmediği söylenebilir. 

Ebelerin mesleki örgütlenme konusunda mevcut eksikliklerini kabul edip bu alanda kendilerini iyileştirme yolunda 

adım attıkları takdirde etkin çözüm yoları uygulayabilirler (Merih ve Aslan 2012; Kalkım ve ark. 2017) . 
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AMAÇ 

Mesleğin geleceği hakkında olumlu düşünceye sahip olmanın ve mesleği kendine uygun bulmanın iş yaşamında 

motivasyonu, işe bağlılığı ve dolayısıyla da iş doyumunu olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Çalışma ebelik 

öğrencilerinin mesleki örgütlenme tutumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi, Zamanı ve Yeri 

 

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın evrenini Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Yüksekokulu’nda 

okuyan ebelik öğrencileri (N:210) oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmanın yapıldığı tarihlerde devamsız 

olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 173 ebelik  öğrencisi (evrenin %82.38’i) oluşturmuştur.  

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışma verileri, araştırmacı tarafından literatür bilgileri araştırılarak hazırlanan anket formu ile toplanmış olup 

anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik sorulara ve ikinci bölümde mesleki örgütlenme ile ilgili literatür bilgileriyle desteklenmiş ve 

öğrenci hemşirelerin mesleki örgütlenmeye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik sorulara yer 

verilmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS for 18.0 Windows paket programında değerlendirilmiştir. Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini ve 

mesleki örgütlenmeye ilişkin bilgileri içeren bölümleri sayı ve yüzde dağılımları ve ki-kare kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bir yüksekokulda ve 2. 3. ve 4. sınıflarla yapıldığı için örneklem sayısı ve popülasyonu açısından geneli temsil 

etmede yetersizdir. 

 

BULGULAR 

 

Öğrencilerin % 53’ü (n=113) 21-24,  % 47’si (n=60) 17-20 yaş aralığında, %33.5’i (n=58) 4.sınıf,  %39.9’u (n=69) 

3. sınıf, %26.6’sı (46) 2. sınıf , %50.3’ü (n=87) ebeliği ilk beşte tercih ettiği, %87.3’ü (151) bölümden memnun 

olduğu, %70.5’i (n=22) bölümü bırakmayı düşünmediği, %83.8’i  (n=145) mesleki anlamda geleceğe bakış açısı 

olumlu olduğu,%61.8 (n=106) mezuniyet sonrası mesleğini yapmak istediği, % 63’ü (n=109) bakım ve 

uygulamalarda yetersiz olduğunu düşündüğü, %84.4’ünün (n=146) derneğe üye olmadıkları, % 51.4 (n=89) 

sertifika programına katılmadığı, %87.3’ü (n=151) performansının iş doyumunu etkilediği belirtilmiştir. 

Öğrencilerin tamamına yakınının profesyonel statü kazanımının önemli olduğunu, profesyonelleşmenin mesleki 

örgütlenmeyi artırdığını ve mesleki örgütlenme gereğine inandığı, %72.3’ü (n=125) mesleki kongrelere ara sıra 

katıldığı, %56.6’sı (n=98) kurumlarda ekip ruhunun teşvik edildiğini düşündüğü, tamamına yakınının yöneticinin 

tutumunun motivasyonunu etkilediğini, ebelik mesleğinin yeterli olmadığını, güçlüklerle başa çıkmada 

örgütlenmenin önemli olduğunu, örgütlenme hakkında düşüncesi olumlu olduğunu ve uygun klinikte çalışmanın 

doyumu etkilediğini bildirmiştir. % 59.5’inin (n=103) mesleki yayınları takip ettiği, %64.7 (n=112) sağlık 
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örgütlerini bildiği, %77.5’i (n=134) işbirliği ile çalışmaktan memnun olduğunu ifade etti. 2. sınıf öğrencilerinin 

ebeliği ilk beşte  daha çok tercih ettikleri (p< 0,003), bölüm memnuniyeti arttıkça klinisyenliği seçme oranı 

artmaktadır (p< 0,048). 

 

TARTIŞMA 

 

Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak 

şekilde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Ebeler ülkelerinde sağlık 

bakımı alanının en geniş grubunu oluştururlar ve bu yönüyle çok büyük potansiyel güce sahiptirler. Her meslekte 

olduğu gibi ebelik mesleğinin de bazı güçlükleri vardır. Çalışma alımındaki güçlüklerle başa çıkmada, mesleki 

örgütlenme önemlidir.  Ülkemizde ebelik alanındaki örgütlenme son yıllarda gelişmiş dernek ve örgütler 

kurulmaya başlanmıştır (Küçükoğlu ve ark.  2014).  

 

Öğrencilerin % 53’ü (n=113) 21-24,  % 47’si (n=60) 17-20 yaş aralığında, %33.5’i (n=58) 4.sınıf,  %39.9’u (n=69) 

3. sınıf, %26.6’sı (46) 2. sınıf , %50.3’ü (n=87) ebeliği ilk beşte tercih ettiği saptanmıştır. 

 

Meslek seçiminin, doğru ve yerinde olabilmesi ise, ancak kişinin ne istediğini ve neleri yapabileceğini iyi bilmesi 

ile gerçekleşebilir. Her öğrencinin kendi yeteneği ve ilgisine göre mesleğini tercih etmesidir (Karamanoğlu ve ark. 

2009). Öğrencilerin %87.3’ü (151) bölümden memnun olduğu, %70.5’i (n=22) bölümü bırakmayı düşünmediği, 

%61.8 (n=106) mezuniyet sonrası mesleğini yapmak istediği belirtilmiştir. Ay ve ark. 2018 çalışmasında ebelik 

öğrencileri, %57.1’i kendi isteği ile ebelik bölümünü seçmiş, %81.4’ü ebeliği zor bir meslek olarak algıladığı 

saptanmıştır.  Atasoy ve Ermin’in (2016) yaptığı çalışmada ise öğrencilerin %54 oranında mesleği kendisinin 

seçtiğini, kendi isteği ile geldiği için bu alanda öğrenim görüyor olmaktan %68.3’ünün memnun oldukları 

belirtilmiştir. Çalışma sonuçları bu çalışma sonuçları ile benzerlik gösterirken, genel anlamda öğrencilerin 

bölümden memnun olduğu belirtilmiştir. 

 

Katılımcıların %84.4’ünün derneğe üye olmadıkları belirlenmiştir. Başka bir çalışmada hemşire ve ebelere 

%62.7’sinin herhangi bir örgüte üye olmadıkları saptanmıştır (Merih ve Aslan 2012).Bilgin ve ark. yaptığı diğer 

çalışmada % 60’ının meslekle ilgili örgütlere üye olmadığı bildirilmiştir (Bilgin ve ark. 2017).Yiğit ve  

arkadaslarının (2007) yaptığı çalısmada ögrencilerin ancak %51’i dernek üyesi değildir. Katılımcıların, mesleki 

örgütlenmenin yetersiz olduğunu hatta kendilerinin de bu konuda eksik olduklarını ifade etmeleri ve çözüm önerisi 

getirmeleri önemli bir durumdur. 

 

Öğrencilerin % 51.4 (n=89) sertifika programına katılmadığı belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada  %38’inin mesleki 

sertifika programlarına katılmadığı bulunmuştur (Bilgin ve ark. 2017). Mesleki sertifika programlarına katılım 

oranları artırılmalıdır. Çalışma sonuçlarımız mesleki sertifika programlarının gereğine inanma açısından Bilgin ve 

arkadaşının çalışma sonucu ile paralellik gösterirken, ebelerin sertifika programlarına katılımı engelleyen 

durumların saptanması, çözüm üretilmesi mesleki gelişim açısından önemlidir. 
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Çalışmada, öğrencilerin tamamına yakınının profesyonel statü kazanımının önemli olduğunu, 

profesyonelleşmenin mesleki örgütlenmeyi artırdığını ve mesleki örgütlenme gereğine inandığı bulunmuştur. 

Bilgin ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında % 91,5’inin mesleki örgütlenmenin gereğine inandığı, %87,8’nin 

profesyonelleşmenin mesleki örgütlenmeyi artırdığına inandıkları belirtilmiştir. Doğan Merih ve Arslan (2012) 

çalışmalarında hemşire ve ebelerin %92,1’inin mesleki örgütlenmeyi gerekli gördükleri belirlenmiştir. Yapılan 

çalışmalar bu çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Mesleksel roller, ahlak kuralları ve politikaların 

oluşturulması meslek örgütlerinin aktif çalışmaları ile mümkündür. Etkin bir örgütlenmenin çok sayıda, bilinçli ve 

etkin katılımlı üye ile sağlanabileceği bilincinin öğrencilik yıllarından kazandırılması önemlidir 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Öğrencilerin ebelik mesleğini ülkemizde yeterli görmedikleri, bakım ve uygulamada yetersiz kaldıkları, çoğunun 

dernek üyeliğine katılmadıkları, yarıya yakınının sertifika programlarına katıldıkları, mesleki örgütlenmeye gerek 

duydukları, örgütlenmenin gerekliliğine inandıkları belirlenmiştir. Öncelikle klinik ebelerin bu konuda 

bilinçlendirilmesi ve örgütlenme oranlarını arttıran faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlere öğrenci 

ebelerin dahil edilmesi önerilmektedir. Ebelik öğrencilerinin mesleki örgütler hakkındaki bilgi ve farkındalıklarını 

ele alan çalışmalara destek olunmalı ve konu üzerinde daha fazla hassasiyetle durulmalıdır. Bu tür araştırmalar 

sonucunda elde edilen bilgiler, sağlık profesyoneli olarak çalışacak öğrencilerin örgütlenmeye yönelik bilgi sahibi 

olunmasını sağlayarak, derneklere ve örgütlenmeye yönelik olumlu tutumlar kazanmaları için yapılması 

gerekenler konusunda yol gösterici olacaktır. 
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S-32)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANIMI İLE BEDEN ALGISI VE 

BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ 

Ümmügülsüm IŞIK1, Hacer ALAN DİKMEN1 
 

1Selçuk Üniversitesi 

 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinde internet kullanımı ile beden algısı ve benlik saygısını 

incelemektir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türde olup bir devlet üniversitesinin ebelik bölümünde öğrenim gören 

351 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, Ocak-Şubat tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, İnternet/Sosyal 

Medya Kullanım Anketi, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel 

analizlerde Independent Sample T test, One Way Anova Testleri kullanılmıştır. Çalışma öncesi lokal etik izin 

alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.37± 1.74’tür. Öğrencilerin %73.5’i interneti eğlence amaçlı 

kullanırken, %20’si eğitim ve eğlence amaçlı, %6.8’i ise sadece eğitim amaçlı kullanmaktadır. Öğrencilerin %90’ı 

günde1-3 saat internet kullanmaktadır. Öğrencilerin % 40’ı internet/sosyal medya kullanırken ideal vücut ölçüsüne 

sahip kişileri gördüğünde onlara özendiğini, %35’i internet ortamında paylaştığı bir fotoğrafın beğenilmediğinde 

kendini kötü hissettiğini bildirmiştir. Öğrencilerin dörtte biri sosyal medyada gördüğü güzel ve çekici bir kadınla 

kendini karşılaştırdığını belirtirken, % 36,5’i internetteki görsellere bağlı zayıflaması ya da kilo alması gerektiğini 

düşünmektedir. Öğrencilerin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puan ortalaması 20.83± 5.11, Beden Algısı Ölçeği 

puan ortalaması ise 90.80± 23.65’tir. Bu ortalamalara göre öğrencilerin benlik saygısı yeterli düzeyde iken, beden 

algılarının düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin “internette gördüğüm kişilere özenirim”, “internette 

paylaştığım fotoğrafımın beğenilmemesi beni üzer” ve “internetteki güzel bir kadınla kendimi kıyaslarım” 

cevapları ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır 

(p<0.05). Öğrencilerin “internetteki görsellere bağlı zayıflamam ya da kilo almam gerektiğini düşünürüm” cevabı 

ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden Algısı Ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark vardır (p<0.05). Öğrencilerin internet kullanım sıklığı, kullanım amacı ve sahip olduğu sosyal medya 

hesabı sayısı ile benlik sayısı ve beden algısı ölçekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Bulgular; öğrencilerin soysal medya paylaşımlarının ve paylaşımlarına 

sosyal arkadaşlarının verdikleri tepkilerin beden algısı ve benlik saygısını etkilediğini, günlük internet kullanım 

süresinin ve amacının etkilemediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, İnternet, Sosyal Medya, Beden Algısı, Benlik Saygısı.  

Abstract  

Aim: This study aimed to do an evaluation of internet use, body image perception, and self-esteem in midwifery 

students. Methods: Designed in descriptive type, the study was conducted on 351 students studying midwifery at 

a state university. Data were collected between January and February using a Personal Information Form, an 

Internet / Social Media Questionnaire, the Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Body Image Perception 

Questionnaire. Independent Samples T-test and One-Way ANOVA test were used for statistical analysis. Results: 

The students 73.5% of were found to use the internet for fun, 20% for education and entertainment, and 6.8% for 

educational purposes only. 40% of the students stated that they took the example of people with an ideal body size 

who they saw on the Internet / social media, and 35% of them said they felt bad when a photo of theirs that they 
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shared was not liked. A quarter of the students stated that they compared themselves to a beautiful and attractive 

woman they saw on social media, whereas 36.5% of them reported that the visuals on the Net affected them in 

terms of losing or gaining weight. Conclusion: According to the findings, while the self-esteem level of the 

students was satisfactory, their body image perception was found to be low. A statistically significant difference 

was found between students’ mean scores for the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Body Image Perception 

Questionnaire and some of their responses about internet use (p<0.05). These findings indicated that the social 

media sharing of the students and the responses of their social friends to the sharing affected their body image 

perception and self-esteem, whereas the duration and purpose of daily internet use had no effect. 

Keywords: Midwifery, The Internet, Social Media, Body Image Perception, Self-Esteem 

GİRİŞ 

Çağımızın önemli teknolojilerinden olan internet, sosyal medyada yeni arkadaşlıklar kurma, sınırsız bilgiye 

ulaşma, oyun oynama gibi birçok faaliyeti internet kullanıcılarına sağlamaktadır. İnternetin bireylere sağladığı bu 

faaliyetler, bireylerin yaşamlarında ve günlük aktivitelerinde önemli değişikliklere neden olmuştur (Çakır ve ark 

2013). İnternetin bilgisayar, cep telefonları vb. mobil cihazlardan kullanılabilmesi, internet fiyatlarının ucuz 

olması, internete erişimin kolay olması gibi birçok faktör internetin kullanımını yaygınlaştırmakta ve daha çekici 

hale getirmektedir (Ko ve ark 2007).  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 Yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre 

internet kullanım en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Eğitim durumuna göre en fazla internet kullanımı %93,0 

ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü bireylerdedir (Tuik, 2012). Üniversite öğrencilerinin yurt ve okullarda ücret 

ödemeden internete kolayca erişebilmeleri sanal ortamda daha fazla kalmalarına neden olmaktadır (Niemz ve ark 

2005).Bu durum öğrencilerin psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarında sorunlara neden olabilmektedir 

(Young, 2004; Ergin ve ark 2013). Sosyal medyayla ilgili sayısal verilere bakıldığında Türkiye, sosyal medyada 

zaman geçirme bakımından dünyada beşinci sırada yer alarak Avrupa ortalamasının bile üstünde bulunmaktadır 

(%95,7) (Lenhart ve Madden 2007). 

Üniversite dönemi ergenlikten yetişkinliğe geçilen dönemi kapsamakta ve bireylerin fiziksel, psikolojik 

değişimlerin yanında beden algısı ve benlik saygısı da değişim ve gelişim göstermektedir. Beden algısı, bireylerin 

kendi fiziksel görünüşleriyle ilgili sahip olduğu duygu ve düşüncelerdir (Özcan ve ark 2013). Benlik saygısı ise 

bireyin benliğinden hoşnut olması ve benliğini onaylamasıdır (Oktan ve Şahin 2010). 

Beden algısı ve benlik saygısı koşullara, zamana, konuma ve alışkanlıklara bağlı değişebilmektedir. Günümüzde 

kadınların sosyal medyayı kullanması, kendilerini fenomen kişilerle kıyaslaması ve sosyal medya üzerinden 

aldıkları olumlu olumsuz mesajların kadınların beden algısını ve benlik saygısını etkileyebileceği düşünülmektedir 

(Hamurcu ve ark 2015; Kılıç ve ark 2017).  

Literatür incelendiğinde internet kullanımının en fazla üniversite öğrencilerinde olduğu görülmüştür. Türkiye’ de 

özellikle kadın üniversite öğrencileri üzerinde internet kullanımı ve beden algısı, benlik saygısı konularında 

ilişkisel bir araştırmaya rastlanmayışı çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

 

AMAÇ 

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinde internet kullanımı ile beden algısı ve benlik saygısının incelenmesi amacıyla 

yapılacaktır. 
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Araştırma Soruları 

1- Ebelik öğrencilerinin internet kullanımıyla beden algısı arasında fark var mıdır?  

2- Ebelik öğrencilerinin internet kullanımıyla benlik saygısı arasında fark var mıdır?  

3- Ebelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımından etkilenme durumuyla beden algısı arasında 

fark var mıdır?   

4- Ebelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımından etkilenme durumuyla benlik saygısı arasında 

fark var mıdır?  

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırma, ebelik öğrencilerinde internet kullanımıyla beden algısı ve benlik saygısının incelenmesi amacıyla 

tanımlayıcı türde yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanının evrenini; Konya’da bir üniversitenin ebelik bölümünde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 

eğitim gören 414 sayıda öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 7Ocak-7Mart 2019 

tarihleri arasında öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak, gönüllü olanlarla çalışma yürütülmüş ve 351 

öğrenciyle (tüm ebelik öğrencilerinin %85’i) çalışma tamamlanmıştır. Veriler ders aralarında yüz yüze görüşme 

tekniğiyle toplanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel bilgi formu, İnternet/sosyal medya kullanım anketi Rosenberg 

Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden Algısı Ölçeği kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu(KBF)  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan (KBF) sosyodemoğrafik özellikler, genel sağlık öyküsü, internet kullanım 

öyküsü olmak üzere üç alt başlık içermekte ve 13 sorudan oluşmaktadır. 

İnternet/Sosyal Medya Etkilenme Anketi  

Araştırmacılar tarafından literatür taranarak (Gökçe 2017, Ercan 2018) hazırlanan anket internet/sosyal medya 

kullanımının bireylerin beden algısı ve benlik saygısıyla ilişkisini değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup 10 

sorudan oluşmaktadır. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) 

Morris Rosenberg’in 1965 yılında geliştirdiği, Guttman puanlamasına göre düzenlenen ölçekte 10 madde yer 

almakta ve ölçek bireylerin benlik saygılarını ölçmek için geliştirmiştir. Araştırmamızda ölçeğin 10 maddeli benlik 

saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Bu alt ölçek ‘‘çok doğru’’, ‘‘doğru’’, ‘‘yanlış’’, ‘‘çok yanlış’’ şeklinde dört 

likertten oluşmuştur ve beş maddesi ters kodlanmıştır. Ölçekteki maddelerin yarısı olumlu cümle yapısıyla, yarısı 

ise olumsuz cümle yapısıyla kurulmuştur (Koçak, 2008). Ölçeğin puanlama sistemine göre; 0-1 puan: yüksek, 2-

4 puan: orta, 5-6 puan: düşük düzeyde benlik saygısını göstermektedir.  

Füsun Çuhadaroğlu (1986) ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yaparak Türkçe'ye uyarlamıştır. Ölçeğin 

güvenilirliği 0.89, geçerliği ise 0.71 bulunmuştur (Çuhadaroğlu, 1986). Çalışmamızda  Cronbach alfa değeri 0.87 

olarak hesaplanmıştır. 

Beden Algısı Ölçeği(BAÖ) 

Secord ve Jourard tarafından1953’te geliştirilen ölçeğin ülkemizde kullanılan formunda, 40 madde yer almakta ve 

‘‘çok beğeniyorum’’, ‘‘oldukça beğeniyorum’’, ‘‘kararsızım’’, ‘‘pek beğenmiyorum’’, ‘‘hiç beğenmiyorum’’ 
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şeklinde beş likertten oluşmaktadır. Katılımcıların alabilecekleri en düşük puan 40, en yüksek puan ise 200‘dür.  

Selim Hovardaoğlu (1993) ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır 

(Hovardaoğlu, 1993).Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının ise α=.91 olduğu saptanmıştır (Haspolat, 

2016). Çalışmamızda Cronbach alfa değeri 0.94 olarak hesaplanmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

Verilerin değerlendirmesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 paket programı 

kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı Skewness testiyle değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde, 

Independent Sample T test ve One Way Anova  ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışma öncesi, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Komitesi’nden etik izin alınmıştır(Etik İzni No= 

2018/196). Çalışmanın yapılacağı kurumdan yazılı kurum izni(Kurum İzin No= 60249463-044/) ve araştırmada 

kullanılan Rosenberg Benlik Saygısı ve Beden Algısı Ölçeği için kullanım izni alınmıştır. Araştırmaya katılacak 

öğrencilere araştırmanın gönüllülük esaslı olduğunu ve alınan kişisel bilgilerin saklı tutulacağı konusunda 

öğrenciler bilgilendirilmiş olup sözlü onam alınmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması 20.37± 1.74, %32.2’si 2.sınıf, %25.4’ü 3.sınıf, %21.4’ü 1.sınıf ve 

%21.1’de 4.sınıftır. Öğrencilerin %4.6’sı evlidir, %59’u yurtta, yaşamaktadır. Öğrencilerin annelerin %78’si, 

babalarının %64’i ilköğretim mezunudur. Öğrencilerin %10.3’ü sigara, %4.6’sı ise alkol kullanmaktadır ve 

%13.4’ünde kronik bir hastalık vardır. 

Öğrencilerin %90’sı “günde 1-3 saat” arası internet kullanmakta ve %94.4’ü internete “ücretsiz” erişmektedir. 

Öğrencinin %73.5’i interneti “sadece eğlence”, %6.8’i “sadece eğitim” amaçlı kullanmaktadır. Öğrencilerin 

internet/sosyal medya kullanımından etkilenmelerine yönelik ifadelerinin dağlımı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1.Öğrencilerin internet/sosyal medya kullanımından etkilenmelerine yönelik ifadelerinin dağılımı( n=351) 

İfadeler 

 

Evet 

n (%) 

Hayır  

n (%) 

Sosyal medya üzerinden aldığım iltifatlar beni mutlu eder ve 

kendimi iyi hissederim. 

  250 (71.2)      101 (28.8) 

İnternet/ sosyal medya üzerinde ideal vücut ölçülerine sahip olan 

kişileri gördükten sonra onlara özenirim. 

139 (39.6)  212 (60.4) 

İnternet/sosyal medyada görülen bir saç tasarımı ya da makyaj 

tekniğini beni etkiler ve günlük hayatımda kullanırım. 

203 (57.8)  148 (42.2) 

İnternet/sosyal medyada gördüğüm bir giyim tarzı beni etkiler ve 

günlük hayatımda kullanırım. 

215 (61.3)  136 (38.7) 

 İnternet/sosyal medyada paylaştığım fotoğrafın beğeni almaması 

ya da öncekine göre az beğeni alması beni üzer. 

123 (35.0)  228 (65.0) 

İnternet ortamına koyduğum fotoğrafın birçok kişi tarafından 

beğenilmesi bana kendimi mutlu hissettirir. 

187 (53.3) 164 (46.7) 

 Fiziksel görünümde bir imaj değişikliği yapacağımda internet 

ortamından fikir alabilirim. 

166 (47.3) 185 (52.7) 

 İnternet/sosyal medya üzerinde güzel bir kadın gördüğümde o kişi 

ile kendimi kıyaslarım. 

85 (24.2) 266 (75.8) 

 İnternet ortamında beğendiğim bir erkeğin bana güzel 

göründüğümü söylemesi benim kendime olan güvenimi artırır. 

160 (45.6) 191 (54.4) 

İnternet/sosyal medya kullandığımda bedenim hakkında 

zayıflamam ya da kilo almam gerektiğini hissederim. 

128 (36.5) 223 (63.5) 

 

Öğrencilerin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) puan ortalaması 20.83± 5.11, Beden Algısı Ölçeği(BAÖ) 

puan ortalaması ise 90.80± 23.65’tir. Öğrencilerin internet kullanım öyküsüyle benlik sayısı ve beden algısı 

ölçekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05)(Tablo 2). 
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Tablo 2.Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) ve Beden Algısı Ölçeği(BAÖ) puan ortalamalarıyla öğrencilerin 

internet kullanımı özelliklerinin karşılaştırılması(n=351) 

 N RBSÖ 

Ort±SS 

t, F; p BAÖ 

Ort±SS 

t, F; p 

İnternet Kullanım Sıklığı 

   1-3 saat 

   4-6 saat 

   7 saat ve üzeri 

 

313 

36 

2 

 

20.92±5.074 

19.91±5.546 

23.50±0.707 

 

   

F= 0.894 

p= 0.410 

 

91.13±23.55 

88.80±24.02 

75.00±43.84 

 

 

F= 0.603 

p= 0.548 

İnternete Erişim 

   Ücretsiz 

   Ücretli 

 

331 

20 

 

20.77±5.12 

21.80±4.93 

 

t= -0.871 

p= 0.384 

 

90.96±23.55 

88.15±25.82 

 

t=0.515                         

p= 0.607 

İnternet Kullanım Amacı 

   Bilgi-Eğitim 

   Eğlence-Vakit Geçirme 

   İkisi Birlikte 

 

24 

258 

69 

 

21.62±4.976 

20.48±5.147 

21.84±4.948 

 

F= 2.227 

p= 0.109 

 

93.41±20.10 

90.67±23.94 

90.37±23.96 

 

F= 0.161 

p=0.851 

Kullanılan Sosyal Medya 

Hesabı Sayısı 

  Bir 

  Birden fazla 

 

 

284 

67 

 

 

20.77±5.11 

21.029±4.78 

 

 

t= -0.373 

p= 0.710 

 

 

91.67±23.41 

86.95±24.61 

 

 

t= 1.470 

p= 0.142 

Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, t: Independent sample t  test, F: Ona Way Anova. 

Öğrencilerin“internet/sosyal medya üzerinde ideal vücut ölçülerine sahip olan kişileri gördükten sonra onlara 

özenirim”(p= 0.04), “internet/sosyal medyada paylaştığım fotoğrafın beğeni almaması ya da bir öncekine göre az 

beğeni alması beni üzer”(p= 0.004) ve “internet/sosyal medya üzerinde güzel bir kadın gördüğümde o kişiyle 

kendimi kıyaslarım” (p= 0.001) ifadeleriyle Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamıştır(Tablo 3). Öğrencilerin “internet/sosyal medya kullandığımda 

bedenim hakkında zayıflamam ya da kilo almam gerektiğini hissederim” ifadesiyle Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği(RBSÖ)(p= 0.002) ve Beden Algısı Ölçeği(BAÖ)(p= 0.017) puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptamıştır(Tablo 3). 
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Tablo 3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) ve Beden Algısı Ölçeği(BAÖ) puan ortalamalarıyla 

öğrencilerin internet/sosyal medya kullanımından etkilenmelerine yönelik ifadelerinin karşılaştırılması(n=351) 

 N RBSÖ 

Ort±SS 

t, p BAÖ 

Ort±SS 

t, p 

Sosyal medya üzerinden aldığım 

iltifatlar beni mutlu eder, kendimi iyi 

hissederim.  

    Evet                                          

    Hayır  

 

 

 

 

250 

101 

 

 

 

 

20.70±4.91 

21.14±5.59 

 

 

 

 

t= -0.737 

p= 0.462 

 

 

 

 

91.24±22.74 

89.71±25.86 

 

 

 

 

t= 0.547 

p =0.585 

 İnternet/sosyal medya üzerinde ideal 

vücut ölçülerine sahip olan kişileri 

gördükten sonra onlara özenirim. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

139 

212 

 

 

 

 

 

20.14±4.84 

21.28±5.24 

 

 

 

 

 

t= -2.050 

p= 0.041 

 

 

 

 

 

93.64±24.64 

88.93±22.85 

 

 

 

 

 

t= 1.832 

p =0.068 

İnternet/sosyal medyada gördüğüm 

bir saç tasarımı ya da makyaj 

tekniğini beni etkiler, günlük 

hayatımda kullanırım. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

203 

148 

 

 

 

 

 

21.23±4.88 

20.28±5.37 

 

 

 

 

 

t= 1.719 

p= 0.087 

 

 

 

 

 

91.10±23.50 

90.38±23.93 

 

 

 

 

 

t= 0.281 

p=0.779 

İnternet/sosyal medyada gördüğüm 

bir giyim tarzı beni etkiler, günlük 

hayatımda kullanırım. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

215 

136 

 

 

 

 

 

21.05±5.03 

20.47±5.24 

 

 

 

 

 

t= 1.031 

p= 0.303 

 

 

 

 

 

89.78±23.11 

92.40±24.49 

 

 

 

 

 

t= -1.010 

p= 0.313 

 İnternet/sosyal medyada paylaştığım 

fotoğrafın beğeni almaması ya da bir 

öncekine göre az beğeni alması beni 

üzer.  

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

 

123 

228 

 

 

 

 

 

 

19.77±4.90 

21.40±5.14 

 

 

 

 

 

 

t= -2.880 

p= 0.004 

 

 

 

 

 

 

94.15±22.53 

88.99±24.09 

 

 

 

 

 

 

t= 1.959 

p= 0.051 

 İnternet ortamına koyduğum 

fotoğrafın birçok kişi tarafından 

beğenilmesi bana kendimi mutlu 

hissettirir. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

187 

164 

 

 

 

 

 

20.93±4.75 

20.71±5.50 

 

 

 

 

 

t= 0.406 

p= 0.685 

 

 

 

 

 

91.78±22.67 

89.67±24.74 

 

 

 

 

 

t= 0.833 

p =0.405 

Fiziksel görünümde bir imaj 

değişikliği yapacağımda internet 

ortamından fikir alabilirim. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

166 

185 

 

 

 

 

20.43±5.42 

21.18±4.80 

 

 

 

 

t= -1.383 

p= 0.168 

 

 

 

 

91.63±21.79 

90.04±25.24 

 

 

 

 

t= 0.628 

p= 0.530 

İnternet/sosyal medya üzerinde güzel 

bir kadın gördüğümde o kişiyle 

kendimi kıyaslarım. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

85 

266 

 

 

 

 

 

19.27±4.82 

21.33±5.11 

 

 

 

 

 

t= -3.277 

p= 0.001 

 

 

 

 

 

94.49±24.96 

89.62±23.14 

 

 

 

 

 

t= 1.658 

p= 0.098 



331 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

İnternet ortamında beğendiğim bir 

erkeğin bana güzel göründüğümü 

söylemesi benim kendime olan 

güvenimi artırır. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

 

160 

191 

 

 

 

 

 

 

20.83±4.83 

20.83±5.35 

 

 

 

 

 

 

t= -0.002 

p= 0.998 

 

 

 

 

 

 

90.20±21.46 

91.29±25.39 

 

 

 

 

 

 

t= -0.430 

p= 0.667 

İnternet/Sosyal medya kullandığımda 

bedenim hakkında zayıflamam ya da 

kilo almam gerektiğini hissederim. 

    Evet  

    Hayır 

 

 

 

 

 

128 

223 

 

 

 

 

 

19.71±5.07 

21.47±5.03 

 

 

 

 

 

t= -3.127 

p= 0.002 

 

 

 

 

 

94.78±25.19 

88.51±22.46 

 

 

 

 

 

t= 2.405 

p= 0.017 

Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, t: Independent sample t  test. 

TARTIŞMA 

Araştırmada, internet kullanım sıklığına bakıldığında öğrencilerin %90’ı günde en az 1 saat internet kullanmakta, 

bu konuda yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin %65’i günde en az 1 saat kullanmaktadırlar (Kılıç ve ark 2017). 

Literatür bulguları çalışmamızla benzerdir. Öğrencilerin %94.4 gibi büyük çoğunluğu internete ücretsiz erişmekte 

ve öğrencilerin yarısından fazlası interneti günlük yaşamlarında sadece eğlence amaçlı kullanmaktadır. Bu durum 

teknolojinin hızla ilerlemesi ve internete kolay erişimin olmasıyla açıklanabilir. Çalışmada internet kullanım 

öyküsüyle öğrencilerin benlik sayısı ve beden algısı ölçekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamıştır. Daha fazla sayıda örneklem grubuyla yeni çalışmaların yapılması önerilebilir.  

Öğrencilerin internet/sosyal medya kullanımından etkilenmelerine yönelik ifadelerinde öğrencilerin %71.2’si 

“sosyal medya üzerinden aldığı hoş yorumlar” ve “sosyal medyada bulunan fotoğraflarının beğeni alması” ile 

“kendilerini mutlu hissetmekte” ve öğrencilerin %65’i “sosyal medyada bulunan fotoğraflarının az beğeni alması 

ya da beğenilmemesi durumunda üzülmediğini” belirtmektedir. Ayrıca öğrenciler internet/sosyal medya üzerinden 

gördükleri ve beğendikleri saç tasarımları, makyaj teknikleri günlük yaşamlarında kullanabilmektedir. Bu 

bağlamda öğrencilerin çoğunluğu internet/sosyal medya üzerinden aldığı olumlu yorumları ve beğendikleri 

yöntemleri günlük yaşamlarında dikkate alırken olumsuz yorumları dikkate almadıkları anlaşılmaktadır. 

İnternet/sosyal medya kullanımından etkilenmeye yönelik ifadeleri incelendiğindeyse öğrencilerin %36.5 gibi 

büyük bir kısmı internet/sosyal medya kullanımı sonucunda kişisel bedenleri hakkında “zayıflaması” ya da “kilo 

alması gerektiği” ifadesiyle Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği(RBSÖ) ve Beden Algısı Ölçeği(BAÖ) puan 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamıştır. Bunun sonucunda ise internet/sosyal medya 

kullanımının, öğrencilerin beden algısı ve benlik saygısını etkilemekte olduğunu söyleyebiliriz.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda öğrencilerin benlik saygılarının “yeterli düzeyde”, beden algılarının ise “düşük” olduğu saptanmış 

ve öğrencilerin internet kullanım öyküsüyle benlik saygısı ve beden algısı ölçekleri puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin “İnternet/Sosyal medya kullandığımda bedenim hakkında 

zayıflamam ya da kilo almam gerektiğini hissederim” ifadesiyle beden algısı benlik saygısı arasında anlamlı fark 

vardır.  

İnternetin daha sağlıklı ve faydalı kullanılabilmesi için öğrencileri gerçek sosyal ilişkilere yöneltmeye, öz 

güvenlerini ve beden algılarını yükseltmeye yönelik eğitimler ebe ve hemşire akademisyenler tarafından verilebilir 
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ve gençlerin bu konuda bilinçlendirilmelidir. Önemli ve güncel bir konuyu araştıran çalışmamızın, farklı 

üniversitelerin ebelik bölümlerinin dahil edildiği daha geniş bir örneklemde yapılması, ebelik literatürüne katkı 

sağlayabilir. 
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S-33)  KADINLARIN PAP SMEAR TESTİ VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS 

ENFEKSİYONU HAKKINDA BILGİLERI 
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Özet 

Giriş ve Amaç: Serviks kanseri dünyada ikinci en yaygın görülen kanser tipi olup, ölüm nedenleri arasında 

altıncı sırada yer almaktadır. Pap Smear testi, serviks kanserinin erken tanı ve tedavisi için kullanılan etkin, 

kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntemdir. Dolayısıyla bu çalışma kadınların Pap Smear testi ve serviks 

kanserine neden olan Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkındaki bilgilerini belirlemek için yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma gelişigüzel (raslantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde 

araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kadın ile yapılmıştır. Veriler araştırmacıların geliştirdiği 

soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı 

ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. 

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 36.65± 14.21 (min.21-max.66)’dır. Kadınların %36.7'si ilkokul mezunu, 

%90.0'ı evli ve %73.3'ü bu zamana kadar en az bir kez Pap Smear testi yaptırmıştır. Ancak Pap Smear testi 

yaptıranların yine büyük bir çoğunluğu (%41.2) sadece bir kez bu testi yaptırmış ve düzenli olarak testi 

yaptırmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların %56.7'si Pap Smear testini yılda bir kez yaptırmaları 

gerektiğini belirtirken %76.7'si Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında herhangi bir bilgileri 

olmadığını belirtmişlerdir. Human Papiloma virüs enfeksiyonunu bilen kadınların %16.7'si doktorlardan bilgi 

aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların %30.2'si Human Papiloma virüs enfeksiyonunun aşısını 

duyduklarını ancak hiç birisi bu aşıyı yaptırmadıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadınların Pap Smear testi ve Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında 

yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Human Papiloma Virüs, Kadın, Pap Smear Testi. 

 

WOMEN'S PAP SMEAR TEST AND HUMAN PAPILOMA VIRUS INFECTION INFORMATION 

Abstract 

Introduction and aim: Cervical cancer is the second most common type of cancer in the world and ranks 

sixth among the causes of death. Pap Smear test is an effective, easy to use and inexpensive method for the 

early diagnosis and treatment of cervical cancer. Therefore, this study was carried out to determine the 

knowledge of women about Pap smear test and Human Papiloma virus infection causing cervical cancer. 

Method: The study was carried out with randomly sampling 60 women who voluntarily accepted to 

participate in a shopping center in Aydın. The data were collected with the questionnaire developed by the 

researchers. In the evaluation of the data, the measurement values are presented as average and the class data 

are presented with number and percentage distributions. 

Results: The mean age of women was 36.65 ± 14.21 (min.21-max.66). 36.7% of the women were primary 

school graduates, 90.0% were married and 73.3% had at least one Pap Smear test. However, a large majority 

(41.2%) of those who had Pap Smear test had only once had this test and stated that they did not take the test 

regularly. In addition, 56.7% of the women stated that they should have Pap Smear test once a year and 76.7% 
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of them stated that they did not know about Human Papiloma virus infection. 16.7% of the women who knew 

about Human Papiloma virus infection stated that they received information from doctors. In addition, 30.2% 

of women stated that they had received a vaccine against Human Papiloma virus infection, but none stated 

that they did not. 

Conclusion: The study showed that women did not have enough information about Pap Smear test and 

Human Papiloma virus infection. 

Key Words: Human Papiloma Virus, Female, Pap Smear Test. 

 

GİRİŞ 

Dünyada dördüncü en yaygın görülen kanser tipi olan serviks kanseri ölüm nedenleri arasında altıncı sırada 

yer almaktadır. Serviks kanseri kadında en sık görülen jinekolojik kanser olmasının yanı sıra, meme 

kanserinden sonra ikinci sıklıkta saptanan kadın kanseridir (Taşkın, 2016). Dünya genelinde yılda 370 bin yeni 

olgu çıkacağı, 190 bin serviks kanserinden ölüm olacağı öngörülmüştür. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi 

verilerine göre 2014 yılında serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4.0’dır (T.C. Sağlık Bakanlığı: 

Kanser Dairesi Başkanlığı, 2014). Öncelikle düşük sosyoekonomik koşullardaki, kontrolleri ve erken tanı ve 

tedaviden yararlanamayan kadın gruplarını etkilemektedir. Serviks kanseri ve onun öncü lezyonları (kondilom 

vb.) ile ilgili risk faktörleri benzer olup yapılan çalışmalarda majör risk faktörü olarak seksüel davranış biçimi; 

seksüel partner sayısı, ilk ilişki yaşı ve cinsel geçişli hastalıklar belirtilmiştir. Serviks kanseri vakalarının %98’i 

Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilidir ve en önemli risk faktörü Human Papilloma Virüs 

ile enfekte olmaktır (Ayhan, 2008).  Human Papilloma Virüs ailesi yaklaşık olarak 120 tipten oluşmakla 

birlikte bunların 40 tipi anogenital enfeksiyonlara neden olur. Human Papilloma Virüs vajen,vulva, serviks 

gibi genital ve baş boyun tümörlerine neden olabileceği gibi kondilom (siğil) gibi benign lezyonlara da neden 

olan kılıfsız, çift sarmallı DNA virüsüdür. Human Papilloma Virüs tip 6 ve 11 genital siğillerin %90‘ndan 

sorumlu olmakla birlikte Human Papilloma Virüs tip 16 ve 18 ise serviks kanseri gelişiminin %71’inden 

sorumludur. Son yıllarda artan çalışmalarda smear testi ve Human Papilloma Virüs aşısı yaptırmanın serviks 

kanserinden korunma açısından çok önemli olduklarını göstermektedir. Geçmişte serviks kanseri genital 

maligniteler arasında ilk sırada yer alırken günümüzde etkili taramanın sonucu 6-7. sıralara gerilemiştir 

(Taşkın, 2016).  Ulusal servikal tarama programı; cinsel aktivitenin başlangıcından veya 21 yaşından büyük 

her kadının 5 yılda bir düzenli olarak 65 yaşına kadar servikal taramanın sürdürülmesini ve 65 yaşından önceki 

son iki taramanın negatif olması durumunda taramanın sonlandırılmasını önermektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı 

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, 2019).  Ulusal toplum tabanlı serviks kanseri taramaları Aile Sağlığı 

Merkezleri (ASM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 

Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülür. PAP-Smear test ile serviks kanserinden ölüm oranları %70 

oranında azalmış olup, erken tanıda önemli bir role sahiptir. PAP-Smear test rahim ağzını (serviks) 

değerlendirmek ve kanser öncüsü durumlar açısından kontrol etmek için yapılan, ağrısız özel bir rahim ağzı 

tarama testidir. Bu test rahim ağzından sitolojik (hücresel) inceleme amaçlı sürüntü alma yoluyla dökülen 

hücrelerin smear çubuğu ile toplanarak mikroskop altında incelenmesi işlemidir. PAP-Smear testi yapmaktaki 

amaç rahim ağzında kanser olmayan fakat fark edilmezse uzun yıllar sonra kansere dönüşme riski olan 

lezyonları erkenden fark etmektir, rahim ağzı kanseri başlamış kişileri tespit etmek değildir. Bu test ile 

rahimdeki enfeksiyonlar ve inflamasyon gibi diğer durumları bulmaya yardımcı olabilir (Eserdağ, 2018). Bir 
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diğer servikal kanserden korunma yöntemi olan Human Papilloma Virüs aşılarıdır. Proflaktik Human 

Papilloma Virüs aşıları, Human Papilloma Virüs ile enfekte olmamış kişileri Human Papilloma Virüs 

enfeksiyonuna ve onun risklere karşı ( serviks, vajen, vulva, penis, kanseri ve genital siğiller) korumaktır. 

Human Papilloma Virüs aşıları korumaya yönelik olup tedavi edici bulunmamakla birlikte teorik olarak 

seksüel aktiviteye başlamadan önce uygulanmalıdır görüşü olsa da, seksüel aktif dönemde de koruyuculuğu 

olduğu bilinmektedir (World Health Organization, 2019). Human Papilloma Virüs aşı uygulama yaşı 9-50 yaş 

aralığı verilmekle birlikte erkeklerdeki uygulamalar henüz kesinlik kazanmamıştır. Ülkemizde kullanıma 

sunulmuş 2 tip HPV aşısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Human Papilloma Virüs tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı 

koruma sağlayan kuadrivalan aşı ve Human Papilloma Virüs tip 16 ve 18’e karşı koruyuculuğu olan bivalan 

aşıdır. Human Papilloma Virüs aşısı henüz Türkiye ulusal aşı takviminde yer almamaktadır ve Human 

Papilloma Virüs aşı uygulaması tamamen ailenin isteğine bağlı ve ücretlidir. ABD'de National Cancer 

Institute'un HPV aşısı uygulama önerileri rutin aşılamanın 11-12 yaşlarında yapılması (en erken 9 yaş) ve 13-

26 yaşları arasındaki genç kızlar ve kadınların da aşılaması yönündedir ( National Cancer Institute at the 

National Insititutes of Health, 2019).  

PAP-Smear test ile serviks kanseri risk faktörlerini saptaması, risk faktörlerine ilişkin hizmet modeli 

çerçevesinde bireylere ve ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık yapılması, Human Papilloma Virüs aşısının 

uygulanabilirliği ve dolayısıyla serviks kanserinin önlenmesi için genel populasyonun Human Papilloma Virüs 

ve Human Papilloma Virüs aşısı bilgi düzeyinin arttırılması ve olumlu sağlık davranışlarının toplumda 

pekişmesinde eğitimli ebe ve hemşirelere önemli görevler düşmektedir (Taşkın, 2016).  Pap Smear testi, serviks 

kanserinin erken tanı ve tedavisi için kullanılan etkin, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle 

kadınların bu konuda bilgi sahibi olmaları çok büyük önem kazanmaktadır.   

 

AMAÇ 

Bu çalışma kadınların Pap Smear testi ve serviks kanserine neden olan Human Papiloma virüs enfeksiyonu 

hakkındaki bilgilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma soruları: 

(1) Kadınlarin pap smear testi ve human papilloma virüs enfeksiyonu hakkında bilgi düzeyleri nasıldır? 

(2) Kadınların pap smear testi yaptırmama nedenleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma gelişigüzel (raslantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kadın ile yapılmıştır. Araştırma verileri 10-30 Şubat tarihleri arasında 

toplanmıştır. Araştırmada örneklem seçiminde iletişim problemi bulunmayan kişilerin alınmasına dikkat 

edilmiştir. Araştırma kapsamındaki kadınlara, araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce araştırma hakkında 

bilgi verilerek aydınlatılmış onamları alınmıştır. Ayrıca kadınlardan elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı 

belirtilerek “gizlilik ve gizliliğin korunması” ilkesi ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınması 

ile de “özerkliğe saygı” ilkesini içeren etik ilkeler yerine getirilmiştir. Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru 

formu ile toplanmıştır. Verilerin toplanması öncesinde 5 kadın ile veri toplama aracının anlaşılırlığının 

belirlenmesi için pilot uygulama yapılmış ve alanında uzman üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Geri 

bildirimler sonucunda anlaşılmayan bazı ifadeler revize edilmiştir. Araştırma verileri her bir katılımcı ile 
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araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yaklaşık 5-10 dk süre içerisinde toplanmıştır. Veri toplama 

formu kadınların demografik verileri ile pap smear testi ve human papilloma virus enfeksiyonuna yönelik bilgileri 

sorgulamaya yönelik toplam 9 sorudan oluşmaktadır.  Form ilgili literatur doğrultusunda araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuştur (Akyüz ve ark., 2006; Güvenç, 2008; Savaş, 2016).  Araştırma verileri SPSS 15.0 paket programı 

ile incelenmiştir. Veriler sayı, yüzde dağılımı şeklinde verilmiştir. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p< 0.05 

alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Kadınların yaş ortalaması 36.65± 14.21 (min.21-max.66)’dır. Kadınların %36.7'si ilkokul mezunu, %90.0'ı evli ve 

%73.3'ü bu zamana kadar en az bir kez Pap Smear testi yaptırmıştır. Ancak Pap Smear testi yaptıranların yine 

büyük bir çoğunluğu (%41.2) sadece bir kez bu testi yaptırmış ve düzenli olarak testi yaptırmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca kadınların %56.7'si Pap Smear testini yılda bir kez yaptırmaları gerektiğini belirtirken %76.7'si 

Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. Kadınların %71.2’si 

Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkında bilgi sahibi olmadıkları için Pap Smear testi yaptırmadıklarını 

belirtmişlerdir. Human Papiloma virüs enfeksiyonunu bilen kadınların %16.7'si doktorlardan bilgi aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca kadınların %30.2'si Human Papiloma virüs enfeksiyonunun aşısını duyduklarını ancak hiç 

birisi bu aşıyı yaptırmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

TARTIŞMA 

Kadınların Pap Smear testi ve serviks kanserine neden olan Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkındaki 

bilgilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada kadınların Pap Smear testi ve Human Papiloma virüs 

enfeksiyonu hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Türkiye’de farklı bölgelerde yaşayan kadınlar 

üzerinde yapılan bazı araştırmalarda pap smear testi yaptırma durumu %11-51 arasında değişen oranları 

bildirilmiştir. Akyüz ve arkadaşları (2006), kadınlarda pap smear yaptırma oranını %51 olarak saptamışlardır 

(Akyüz ve ark., 2006).  Güven (2008) çalışmasında, kadınların %56.6’sının daha önce Pap smear yaptırdığı, test 

yaptıran kadınların %35.8’inin bir kez, %53‟ünün 1-3 yıl önce yaptırdığı görülmüştür (Güvenç, 2008).  Çimke’nin 

(2016) kadınların %27,8’inin pap smear testi yaptırdıklarını belirtmektedir (Savaş, 2016). Güvenç (2008) ise 

kadınların %31.1‟inin ihtiyaç hissetmeme nedeniyle test yaptırmadığını belirtmektedir (Güven, 2008). Doğan’ın 

(2008) çalışmasında, kadınların %58,8‟inin şikâyeti olmaması nedeni ile pap smear testi yaptırmadıklarını 

belirlenmiĢtir (Doğan, 2008). Holroyd (2004)’ın çalışmasında hasta olmadan doktora gitmeme düşüncesi, zaman 

bulamama, risk faktörleriyle ilgili bilgi eksikliği; Boonpongmanee ve Jittanoon (2007) utanma, korku, zaman 

ayıramama; Moreira ve ark.(2006) utanma ve ağrı korkusu; Coranado ve ark.(2004) hastalık çıkması korkusu, 

utanma; Miedema, ve Tatamichi (2003) korku, utanma, endiĢe; Bryd ve ark. (2004) korku, utanma, endiĢe, 

anksiyete; Oscarsson ve ark.(2008) sağlıklı hissetme, genetik yatkınlığının olmaması nedeniyle kendisini riskli 

görmeme, jinekolojik muayeneden rahatsız olma, utanma ve bu konuya öncelik vermeme gibi nedenlerle 

kadınların pap smear yaptırmadıkları belirtilmektedir. Bu çalışmanın sonuçları literatürde yer alan digger çalışma 

sonuçları ile benzerdir. Araştırmanın bazı sınırlıkları bulunmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem yöntemi 

kullanılmamış olup, örneklemin tamamına ulaşılamadığı için araştırma bulguları tüm topluma genellenemez. 

Ayrıca bu çalışmanın diğer bir sınırlılığı da araştırmaya katılan kişilerin kendi bildirimine dayanmasıdır. 

Dolayısıyla sonuçlar, araştırma kapsamına alınan kişilerin vermiş oldukları yanıtlarla sınırlıdır. 



337 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

 

SONUÇ  

Kadınların Pap Smear testi ve serviks kanserine neden olan Human Papiloma virüs enfeksiyonu hakkındaki 

bilgilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, kadınların Pap Smear testi ve Human Papiloma virüs 

enfeksiyonu hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Serviks kanseri risk faktörlerinin 

saptanması, risk faktörlerine ilişkin bireylere eğitim ve danışmanlık yapılmasında, eğitimli sağlık 

profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Serviks kanserinden korunmada, özellikle birinci basamak sağlık 

hizmetlerinde çalışan sağlık personelleri, hizmet ettikleri toplumdaki kadınların farkında olma düzeylerinin 

arttırılmasında ve erken tanıya yönlendirilmesinde aktif rol almalıdır. Üreme çağındaki servikal kanser hastaları 

ile doğurganlık ve cinsellik ile ilgili konularda, beklentilerin ve yaşam kalitesinin şekillendirilmesine yardımcı 

olmak için etkili iletişim kurulmalıdır. Ayrıca Pap Smear testi yaptırmayan kadınlar olumlu sağlık davranışı 

geliştirme konusunda desteklenmeli ve cesaretlendirilmeli, sağlık kuruluşları tarafından her yıl düzenli sağlık 

taramaları planlanmalı ve cinsel yönden aktif olan sağlık çalışanlarının pap smear tarama testinin de bu kapsamda 

yaptırılması sağlanmalı,   medya da konu ile ilgili kamu spotlarının oluşturularak, pap smear testi yaptırmaya 

yönelik dikkat çekilmeli,  farklı değişkenler ile ve daha büyük örneklem grupları ile konu ile ilgili çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. 
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S-34)  AKNE TEDAVİSİ GÖREN VE GÖRMEYEN ÖĞRENCİLERİN BEDEN BEĞENME 

VE KENDİLİK ALGISI ARASINDA FARKLILIK VAR MIDIR? 

Elif DAĞ 1, Melike SOFUOĞLU1, Gülçin NACAR1, Sermin TİMUR TAŞHAN1   

1İnönüÜniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Gençlik döneminde bedeni beğenme, olumlu bir kendilik algısının oluşumu kusursuz bir bedene 

sahip olma ile ilişkilendirilebilmektedir. Gençler bu sebeple yoğun problem yaşadıkları aknelerden kurtulmanın 

yollarına aramaya koyulabilmektedir. Son yıllarda akne tedavisinin özellikle gençler arasında yaygınlaştığı 

bilinmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı akne tedavisi gören ve görmeyen üniversite öğrencilerinin beden 

beğenme ve kendilik algısı arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir.  

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini biri kız, diğeri erkek öğrencilere ait olan 

iki devlet yurdu oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip araştırmanın yapıldığı 

tarihlerde ulaşılabilen tüm öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 381 öğrenci 

oluşturmuştur. Veriler 15 Şubat - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Katılımcı Bilgi Formu, Beden Beğenme Ölçeği 

(BBÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ortalama, 

yüzde dağılımı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %74.5’ nin kız, %25.2’ sinin erkek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 20.0±3.43’ tür. Öğrencilerin %87.9’ nun gelirinin orta düzeyde olduğu, % 70.9’ unun yaşamının büyük 

çoğunluğunu ilde geçirdiği bulunmuştur. Öğrencilerin %76.4’ ünün cildinde akne bulunduğu, aknesi olan 

öğrencilerin %69.3’ ünün yüzünde, %24.4’ ünün sırtında, %7.1’ nin göğsünde akne bulunduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin %39.7’ sinin akne tedavisi aldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bedenlerini beğendiği 

(40.97±4.13) ve olumlu kendilik algısına (82.99±14.23) sahip olduğu görülmüştür.  Ancak akne tedavisi alma 

durumu ile BBÖ ve SKÖ puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Araştırmada akne tedavisi gören ve görmeyen öğrencilerin beden beğenme ve kendilik algısı 

arasında farklılık saptanamamıştır. Konunun daha büyük örneklemlerde, toplum temelli çalışmalarla tekrar 

araştırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akne, beden beğenme, kendilik algısı 

 

IS THERE DIFFERENCE BETWEEN THE STUDENTS WHO TOOK ACNE TREATMENT 

AND DİDN'T TAKE ACNE TREATMENT WİTH BODY APPRECİATİON AND SELF-

PERCEPTION?  

Abstract 

Introduction and objective: The likeness of the body in the youth period, the formation of a positive self-

perception can be associated with having a perfect body. For this reason, young people can find ways to get rid of 

the acne they are experiencing intense problems. Acne treatment in recent years is known to become widespread 
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among young people. Therefore, the aim of the study is to determine whether there is a difference between the 

body-like and self-perception of university students who have acne treatment. 

Method: The research was conducted as descriptive. The universe of the study consisted of the students who were 

in the dormitory of a girl and a male student. All students who could be reached at the dates of the study were 

included in the study. The sample of the study consisted of 381 students. Data were collected between 15 February 

and 10 March 2019 by using the Participant Information Form, Body Appreciation Scale (BAS) and Social 

Comparison Scale (SCS). Data were analyzed by mean, percentage distribution and t test in independent groups. 

Results: 74.5% of the students were female and 25.2% were male. The mean age of the students is 20.0 ± 3.43.  It 

was found that 87.9% of the students had a moderate income and 70.9% of the students spent most of their life in 

the province. It was found that 76.4% of the students had acne in the skin, 69.3% of the acne students had acne, 

24.4% had back and 7.1% had acne on the chest. 39.7% of the students had acne treatment. In addition, the students 

liked the body (40.97 ± 4.13) and positive self-perception (82.99 ± 14.23) was found to have. However, no 

significant relationship was found between the status of receiving acne treatment and the mean score of BAS and 

SCs (p> 0.05). 

Conclusion and Recommendations: In the study, there was no difference between the body-like and self-

perception of acne-treated and non-acne-treated students.  It is recommended to re-investigate the subject with 

community based studies in larger samples. 

Keywords: Acne, body appreciation, self-perception 

Key Word: Acne, body appreciation, self-perception 

 

GİRİŞ 

Akne, pilosebase foliküllerinin kronik inflamatuar hastalığıdır. Akne başta yüz olmak üzere,  olan sırt, göğüs ve 

omuzda ortaya çıkar (Güngör, 2012; Ermertcan, 2007). Akne 12-24 yaş arası gençlerin yaklaşık %85’ ini etkileyen, 

en sık görülen deri hastalıklarından biridir (Güngör, 2012; Ermertcan, 2007). Otuzlu yaşlardan sonra sıklığı azalsa 

da, kırklı yaşlarda hala kadınların %26, erkeklerin %12’ sini etkilemektedir. Hastalık sürecinin uzun sürmesi ve 

tekrarlaması nedeniyle aknenin kronik bir hastalık olarak değerlendirilmesi ve uygun tedavi yaklaşımlarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Hele bir de aknenin oluşturduğu sosyal ve psikolojik kaygı düşünülürse dikkatle 

değerlendirilmesi gereken bir problem olduğunu ifade edebiliriz. Akneli bireyler başta düşük benlik saygısı olmak 

üzere anksiyete, depresyon, sosyal ilişkilerde bozukluk gibi birçok psikososyal sorun yaşamaktadır. Hatta intihar 

düşüncesi de bu bireyler arasında yaygındır (Güngör, 2012; Ermertcan, 2007; Yarpuz ve ark., 2008).  

Akne oluşumunun psikolojik faktörler ile tetiklendiği bilinmektedir. Bunun yanında hastalar akne nedeniyle de 

yoğun psikiyatrik problemler yaşayabilmektedir (Koo ve Smith 1991). Özellikle akne oluşumunun ergenlik 

döneminde ortaya çıkması benlik saygısının düşmesine, sosyal çekilme yaşanmasına, kendilik algısının düşmesine, 

sosyal aktivitelere takılımın sınırlanmasına (yüzme, spor vb.), sosyal ilişki kurmaktan çekinmeye, utanmaya, 

depresyona ve anksiyeteye neden olabilmektedir  (Aktan ve ark., 2000; Hanna ve ark., 2003). Bu nedenlerden 

dolayı son yıllarda pek çok kişi akne tedavisi almaya başlamıştır (Karadağ ve ark., 2011; Güngör, 2012). Yapılan 
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çalışmalar akne tedavisi sonrası bireylerin psikiyatrik yakınmalarının azaldığını, yaşam kalitelerinin yükseldiğini 

göstermektedir (Çelik ve ark., 2010; Akyazı ve ark., 2011; Erdemir ve ark., 2013). 

Pozitif beden algısının somut hali olan beden beğenme; bireyin ağırlığı, beden şekli, kusurlarına bakmaksızın dış 

görünüşünü kabul etmesi, bedenine saygı duymasıdır (Wood-Barcalow, Tylka ve Augustus-Horvath, 2010). Beden 

beğenme psikolojik sıkıntılarla negatif ilişkilidir (Tylka & Kroon Van Diest, 2013). Kendilik algısı ise, bireyin 

iletişim halinde olduğu bireylerden gelen geri bildirimler, onamlamalar, deneyimler ve tüm bunları yorumlayarak 

oluşturduğu kendine yönelik bakış açısıdır. Kendilik algısı benlik algısını da içine alan yaşam deneyimleri sonucu 

şekillenen öğrenilmiş bir tepki biçimidir (Crain ve ark. 1994). Bu doğrultuda akneli bireylerin olumsuz beden 

beğenme ve kendilik algısı oluşturacağı ve akneye yönelik daha fazla tedavi alacağı düşünülmektedir.  

AMAÇ  

Araştırmanın amacı, akne tedavisi gören ve görmeyen öğrencilerin beden beğenme ve kendilik algısı arasındaki 

farklılığı belirlemektir.  

YÖNTEM 

Araştırma, tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırmanın evrenini biri kız, diğeri erkek öğrencilere ait olan iki devlet yurdunda 15 Şubat - 10 Mart 

2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip araştırmanın yapıldığı 

tarihlerde ulaşılabilen tüm öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 381 öğrenci 

oluşturmuştur.  

Araştırmaya alınma kriterleri; 

• Yaşın 18 ve üzerinde olma, 

• Herhangi bir psikiyatrik hastalığının bulunmamasıdır. 

Verilerin Toplanması 

Veriler, araştırmacılar tarafından öğrencilerin çoğunlukla dinlendiği ortak kullanım alanlarında akşam 

yemeği sonrası toplanmıştır. Verilerin akşam yemeği sonrası doldurulmasının istenmesinin nedeni öğrencilerin 

daha sakin bir ortamda olabilmesi, katılım oranlarının yüksek olması ve anketi doldurmak için yeterli zaman 

ayırabilmeleri için tercih edilmiştir.   

Veri Toplama Formları 

Veriler, Beden Beğenme Ölçeği (BBÖ), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) ve araştırmacılar tarafından 

literatürden yararlanılarak geliştirilen Katılımcı Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Uygulama öncesi formların 

anlaşılırlığını değerlendirmek için 10 öğrenci ile ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda formlarda 

değişiklik yapılmamıştır. 

Katılımcı Bilgi Formu: Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (yaş, cinsiyet, ekonomik durum, yaşamının büyük kısmını 

geçirdiği yer, anne/babasının öğrenim düzeyi, çalışma durumu, mesleği), ciltte akne bulunma durumu, aknenin 

vücudun neresinde bulunduğu ve akne tedavisi alma durumları ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.  

Beden Beğenme Ölçeği (BBÖ): Beden Beğenme Ölçeği 2015’ te Tylka ve Wood-Barcalow tarafından 

geliştirilmiş (Tylka ve Wood-Barcalow, 2015) aynı yıl Anlı ve ark. tarafından Türkçe’ ye uyarlanması yapılmıştır. 

BBÖ 10 maddeden oluşan 5’ li Likert (1 asla- 5 her zaman) tipte bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınabilecek en düşük 



342 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

puan 10, en yüksek puan 50’ dir. Ölçekte ters çevrilen madde bulunmamaktadır. Ölçekten yüksek puan alınması 

bireyin beden beğenme düzeyinin yüksek olduğuna işaret eder. BBÖ’ nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı kadınlar 

için .94 erkekler için .93, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise hem kadın hem de erkekler için .90 olarak 

bulunmuştur (Anlı ve ark., 2015). 

 Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ): Şahin, Durak ve Şahin (1993) tarafından geliştirilen ölçek, bireyin başkaları 

ile kendini kıyaslayarak çeşitli alanlarda kendini nasıl algıladığını değerlendirmektedir. İki kutuplu olan ölçek 18 

maddeden oluşmaktadır. Puanlaması 1-6 arasında değişen zıt kutuplu bir ölçektir. Ölçekten yüksek puan alınması 

olumlu benlik algısını, düşük puan alınması ise olumsuz benlik algısını ifade eder. Birey kendini 

değerlendirmesine imkan veren geçerliği ve güvenirliği yüksek olan bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 

.87 olarak bulunmuştur. 

İstatistiksel Analiz 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows 22.0 paket programı kullanıldı. 

İstatistiksel analizlerde ortalama, yüzde dağılımı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 

p<0.05 kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Araştırmada öğrencilerin %74.5’ nin kız, %25.2’ sinin erkek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yaş ortalaması 

20.0±3.43’ tür. Öğrencilerin %87.9’ nun gelirinin orta düzeyde olduğu, % 70.9’ unun yaşamının büyük 

çoğunluğunu ilde geçirdiği bulunmuştur. Öğrencilerin %44.6’ sının annesinin eğitim düzeyinin İlkokul/ortaokul 

olduğu, %46.9’ unun babasının öğrenim durumunun lise/üniversite olduğu, %19.2’ sinin annesinin ve %84.3’ 

ünün babasının bir işte çalıştığı saptanmıştır. Ayrıca Beden Beğenme Ölçeği puan ortalamasının 40.97±4.13, 

Sosyal Karşılaştırma Ölçeği puan ortalamasını 82.99±14.23 olduğu görülmüştür (Tablo 1). 
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (S:381) 

Tanıtıcı özellikler Sayı  (%) Ortalama± SS 

*Yaş   20.0±3.43 

Cinsiyet    

Kadın 248 74.5  

Erkek 97 25.2  

Ekonomik Durum    

Düşük 20 5.2  

Orta 335 87.9  

Yüksek 26 6.9  

Yaşamının Büyük Kısmını Geçirdiği 

Yer 

   

Köy 30 7.9  

İlçe/Kasaba 81 21.2  

İl 270 70.9  

Anne Öğrenim Düzeyi    

Okur yazar değil/Okur yazar 73 19.2  

İlkokul/Ortaokul 208 44.6  

Lise/Üniversite 100 26.2  

Baba Öğrenim Düzeyi    

Okur yazar değil/Okur yazar 26 6.9  

İlkokul/Ortaokul 175 46.0  

Lise/Üniversite 179 46.9  

Anne Çalışma Durumu    

Evet  73 19.2  

Hayır 308 80.8  

Baba Çalışma Durumu    

Evet 321 84.3  

Hayır 60 15.7  

BBÖ   40.97±4.13 

SKÖ   82.99±14.23 

 

Öğrencilerin %76.4’ ünün cildinde akne bulunduğu, aknesi olan öğrencilerin %69.3’ ünün yüzünde, %24.4’ ünün 

sırtında, %7.1’ nin göğsünde akne bulunduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %39.7’ sinin akne tedavisi aldığı 

görülmüştür (Tablo 2). 
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Tablo 2. Öğrencilerin Akne İle İlgili Özelliklerinin Dağılımı (S:381) 

Akne  Sayı % 

Var 291 76.4 

Yok  90 23.6 

Aknenin Vücutta Bulunduğu Bölge   

Yüz 265 69.6 

Sırt 93 24.4 

Göğüs 27 7.1 

Akne Tedavisi   

Evet 149 39.1 

Hayır 232 61.0 

 

Cildinde akne bulunan ve akne tedavisi alan öğrencilerin BBÖ ve SKÖ puan ortalaması aknesi olmayanlardan 

daha düşük olmasına rağmen aradaki farklılık anlamlı değildir (p > 0.05). Ayrıca akne tedavisi alma ile BBÖ ve 

SKÖ puan ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p > 0.05). 

Tablo 3: Öğrencilerin Akne ile İlgili Özelliklerine göre Beden Beğenme ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Dağılımı 

 

Akne  

BBÖ SKÖ 

Mean(SS) Mean(SS) 

Var 40.97 (8.13) 82.99 (14.23) 

Yok 40.98 (7.38) 83.42 (14.02) 

İstatistiksel Test t: -0.006 

p: 0.995 

t: -0.255 

p: 0.798 

Akne Tedavisi   

Evet 41.79 (7.88) 82.34 (14.04) 

Hayır 40.45 (7.96) 83.59 (14.30) 

İstatistiksel Test t: 1.608 

p: 0.109 

t: -0.840 

p: 0.402 

 

TARTIŞMA 

Akne bireyinde psikolojik sıkıntılara yol açan, rekürent özellik gösteren kronik bir hastalıktır. Başta ergenlik ve 

genç erişkinlik döneminde olmak üzere, yetişkinlerde de görülmektedir. Aknenin beden algısı, kendilik algısı, 

sosyal etkileşim, genel iyilik hali gibi hayati alanlarda oluşturduğu olumsuzluklar bireyi tedavi almaya 

yönlendirmektedir. Hatta akneli bireylerin yaşadığı olumsuz beden imajı ve sosyal kaygı parkinson, kas 

hastalıkları, polyo sekelleri, psöriyazis, ve hemifasiyal spazm hastalarının yaşamış olduğu ile benzerdir. Son 

yıllarda akne tedavisi için ilaç kullanım sıklığında artış meydana gelmiştir (Karadağ ve ark., 2011; Yarpuz   ve 

ark., 2008; Güngör, 2012; Ermertcan, 2007). Akne tedavisi gören ve görmeyen öğrencilerin beden beğenme ve 

kendilik algısı arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla yaptığımız çalışmanın bulguların literatür ile aşağıda 

tartışılmıştır.  
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Popülasyonun yaklaşık %85’ i yaşamının bir kısmında akne sorunu ile karşılaşmaktadır (Güngör, 2012; Ermertcan, 

2007). Araştırmada da öğrencilerin üçte ikisinden fazlasının cildinde akne bulunduğu, aknenin sırasında en çok 

yüz, sırt ve göğüste bulunduğu saptanmıştır (Tablo 2). Karadağ ve ark. (2011) akneli hastaların yarıdan fazlasının 

yüzünde akne olduğunu saptamıştır. Yarpuz ve ark. (2008) hastaların %85.1 ağırlıklı olarak yüzünde, %10.6’ sının 

gövdesinde, %16.7’ sinin eşit ağırlıklı dağıldığını saptamıştır.  

Araştırmada akneye sahip olma durumu ve akne tedavisi görme ile beden beğenme ve kendilik algısı arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Yarpuz ark. (2008)  akneli hastalarda sosyal kaygı, sosyal kaçınma, genel kaygı, 

depresyonun, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek, benlik değerinin ise düşük olduğunu bulmuştur. 

Kaymak ve ark. (2006) akneli bireylerde psikolojik semptomların klinik düzeyin altında kaldığını saptamıştır. 

Çelik ve ark. (2010) akne tedavisi alan hastaların depresyon ve süreklilik anksiyete düzeylerinin düştüğünü 

saptamıştır. Akyazı ve ark. (2011) akne tedavisi sonrası hastaların yaşam kalitesinin yükseldiğini göstermiştir. 

Erdemir ve ark. (2013) aknesi olan bireylerin kontrol grubuna göre yüksek sosyal görünüş kaygısı ve depresyon 

yaşadığını ortaya koymuştur. Bulgumuz Kaymak ve ark. (2006) ile paralel iken, Yarpuz ark. (2008), Çelik ve ark. 

(2010), Akyazı ve ark. (2011) ve Erdemir ve ark. (2013)’ nın bulgusu ile farklılık göstermektedir. Bu farlılığın 

araştırmamıza dahil edilen bireylerin yalnızca tedavi sonrası beden beğenme ve kendilik algılarının 

değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

SONUÇ  

Araştırmada öğrencilerin büyük bir kısmının akne problemi olduğu, üçte birinden fazlasının akne tedavisi aldığı 

saptanmıştır. Araştırmada ciltte akne bulunma durumu ile beden beğenme ve kendilik algısı arasında farklılık 

saptanmamıştır. Ayrıca akne tedavisi gören ve görmeyen öğrencilerin beden beğenme ve kendilik algısı arasında 

da farklılık görülmemiştir. Konunun daha büyük örneklemlerde, toplum temelli çalışmalarla, akne tedavisi öncesi 

ve sonrasının değerlendirilmesiyle tekrar araştırılması önerilmektedir. 
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S-35)  EBELİK EĞİTİMİNDE ERKEK ÖĞRENCİLER OLMALI MI? HALK NE 

DÜŞÜNÜYOR? 

 

Keziban AMANAK1, Eylem CAN AÇIKEL1 

1Adnan Menderes Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve amaç: Ebelik tüm dünyada kadınların baskın olduğu mesleklerdendir. Ancak son yıllarda ülkemizde 

ebelik eğitiminde erkeklerde yer almaktadır. Bu çalışma genel olarak toplumun ebelik eğitiminde erkeklerin yer 

almasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma gelişigüzel (rastlantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde 

araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kişi ile yapılmıştır.  Veriler araştırmacıların geliştirdiği soru 

formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçüm değerleri ortalama, sınıfsal veriler ise sayı ve yüzde 

dağılımları ile sunulmuştur. 

Bulgular: Çalışmaya katılan katılıcıların %73.3 kadın, %26.7’si erkek olup %40.0’ı  lise mezunudur. 

Katılımcıların %66.7’si ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin olması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Erkek öğrenci 

olmasın diyenler (33.3) arasından %83.3’ü mahremiyet nedeniyle, %16.7’si ise kadınlara özel bir meslek olduğunu 

düşündüğü için ebelik eğitiminde erkek ebe olmasının uygun olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu (%86.7) kadın hastalıkları ve doğum doktorunun erkek olmasından  rahatsız olmadıklarını 

belirtmişlerdir.  

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin 

bulunması gerektiğini düşündükleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Eğitim, Erkek. 

 

SHOULD BE PEOPLE IN THE MIDWIFERY EDUCATION? WHAT DOES THE FOLK THINKING? 

Abstract 

Introduction and aim: Midwifery is a profession dominated by women all over the world. However, in recent 

years, it is located in men in midwifery education in our country. This study was conducted in order to evaluate 

the views of the society on the participation of men in midwifery education. 

Method: The study was conducted with random sampling method in a shopping center in Aydın province with 60 

person who accepted to participate in the study voluntarily. The data were collected with the questionnaire 

developed by the researchers. In the evaluation of the data, the measurement values are presented as average and 

the class data are presented with number and percentage distributions. 

Results: 73.3% of the participants and 26.7% of the participants were male and 40.0% were high school graduates. 

66.7% of the participants stated that male students should be in midwifery education. They stated that 83.3% of 

those who do not want to be male students (83.3%) are not suitable for male midwives in midwifery education 

because they think it is a private profession and 16.7% is a special profession. The majority of the participants 

(86.7%) stated that they were uncomfortable with the fact that gynecologists and obstetricians were men. 

Conclusions: As a result of this study, it was seen that the majority of the participants thought that male students 

should be present in midwifery education. 

Key Words: Midwifery, Education, Male. 
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GİRİŞ 

Meslek; belirli bir eğitim sonucu kazanılan, bireylerin yaşamını sürdürmek için yaptıkları, kuralları toplumca 

belirlenen bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünüdür. Bireylerin yaşamında önemli bir olay olan ve 

toplumların gelişmesine önemli oranda katkı sağlayan meslek seçimi, bireyin değişim ve uyumu yaşadığı, 

kimliğini ve kişiliğini bulmaya çalıştığı ergenlik dönemi içinde gerçekleşir (Yanıkkerem ve ark., 2004; Çakmakçı 

ve Aycan, 2003).   Meslek seçimi, kişinin birçok meslek türleri arasından kendi kişiliğine, özelliklerine ve 

yeteneklerine en uygun olduğunu düşündüğü ve kendisine doyum sağlayacağına inandığı işe yönelmesidir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün meslek sayıları artmakta ve kişilerin kendilerine uygun 

mesleği seçmeleri de zorlaşmaktadır (Sarıkaya ve Khorsid, 2009). 

Ebelik, tüm dünyada kadınların baskın olduğu mesleklerdendir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ebeyi; gebelik 

sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi 

sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi 

olarak tanımlar. Ebelik tarihin en eski mesleklerinden biridir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı 

olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını 

sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur. Ebelik mesleği, özellikle doğum 

öncesi, sırası ve sonrası annenin bakım ve takibinde etkin rol alan sağlık bakım mesleklerinden biridir. Kadınlar 

doğum eylemi esnasında her zaman bir başkasından destek ve bakım almaya ihtiyaç duymaktadır. Ebelik, en eski 

çağlardan beri akıllı, becerikli kadınların üstlendiği bir görev olmuş ve dünyanın her yerinde ebe, doğuran kadının 

yanında bulunmuştur. Ebelik, yıllarca anneden kıza geçen bir meslek olmuştur. Bir bebeğin dünyaya gelmesine 

yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek, aileye istek ve özlem ile beklenen birinin 

katılımına yardımcı olmak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesini sağlamıştır (Emons and Luiten, 2001).  

Toplumsal cinsiyet, kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen rol ve sorumlulukları ifade etmektedir. 

Toplumda kadına ve erkeğe biçilen bu rollerin kadın ve erkek yaşamına son derece önemli etkileri bulunmaktadır. 

Bu etkilerden biri meslek seçimidir (Urban ve Etiler, 2011;  Günlük ve Pulhan, 2000). Geçmişten günümüze kadar 

birçok toplumda hastalara verilen bakımın kadının doğası ile ilgili olduğu düşünülmüş ve ebelik bir kadın mesleği 

olarak kabul edilmiştir. Bugünkü duruma baktığımızda, dünyanın pek çok yerinde erkek ebeler görev yapmaktadır. 

Fakat erkek ebelerin oranları istenen düzeyde değildir (Emons and Luiten, 2001).  Ülkemizde ise 2013 kayıtlarına 

göre 53.427 ebenin tamamı kadındır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2015). 

Yeni Zelanda da 2014 yılı istatistiklerine göre altı erkek ebe bulunmaktadır (Te Tatau O Te Whare Kahu-

Midwifery Council of Nev Zealand, 2014). Avustralya’da 2015 yılı kayıtlarına göre 3.587 ebenin yalnızca 15’inin, 

Fransa’da ise 2010 yılı kayıtlarına göre 19.208 ebenin 349’unun erkek olduğu bildirilmektedir (Australian Health 

Practitioner Regulation Agency, 2015; Charrier, 2011) Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında ebe ve 

hemşirelerin %90’ından fazlası kadındır (Büscher et al. 2009).  

Pek çok kadın-doğum uzmanı hekimin erkek olduğu ülkemizde, ebelik mesleği yıllardır erkeklere kapalı 

tutulmaktadır. Ülkemizde erkeklerin ebelik mesleğine katılması, Ankara ilindeki bir kamu üniversitesinin Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk erkek öğrenciyi kabul etmesiyle 

başlamıştır. Erkek ebelik öğrencisi ile birlikte öğrenim gören ebelik öğrencilerinin erkeklerin mesleğe katılımı 

hakkındaki görüşlerinin alınması, erkek ebelerin toplumda yaygınlaşmasının sağlanması açısından önemlidir.   

Ebelik mesleğine erkeklerin katılımı ile her iki cinsin özelliklerinin birleştiği bir meslek grubu, dikkatleri 

cinsiyetten uzaklaştırarak mesleğin bilimsel ve sanatsal yönde olumlu ve hızla gelişimine katkıda bulunacaktır 



349 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 
 

(Arıkan ve ark., 2000). Meslekte erkeklerin yer alması ve bu durumun mesleğe getirisi ancak zaman içerisinde 

görülecektir. Benzer mesleklerden olan hemşirelik mesleğinde de hemşirelik eğitiminin ilk yıllarında hemşire 

okullarına erkek öğrenciler alınmıştır. Fakat erkek öğrencilerin bir kadın mesleğinin üyesi olmaktan duydukları 

rahatsızlıkları nedeniyle farklı bölümlere aktarılmış ve zaman içerisinde bu bölüme erkek öğrencilerin alınması 

durdurulmuştur. 2007 yılında hemşirelik kanunu onayı ile hemşirelik okullarına yeniden erkek öğrenciler alınmaya 

başlanmıştır. Hemşireliğin sağlıklı/hasta bireylerin, ailelerin, toplumun sağlık bakım sisteminde gelen taleplerini 

etkileyen ve sağlık sistemi içerisinde giderek güçlenen profesyonel bir meslek olması erkeklerin bu mesleğe 

ilgisini artırmaktadır (Candan ve Bilgili, 2018).  

Türkiye’de ebelerle ilgili ilk yasal düzenleme 1928 yılında çıkarılan Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarz-ı 

İcrasına Dair Kanun’dur (Resmi Gazete, 1928). Bu kanunla kimlerin ebelik yapabileceği, ebelerin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile yasaya uymayanlar ile ilgili cezai işlem yapılacağı belirtilmektedir. Ülkemizde 2004 yılından 

bu yana ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında ‘Aile Hekimliği’ uygulamasına geçilmiştir. Aile hekimliği 

sisteminde ebeler, hemşire ve sağlık memurları ile birlikte ‘Aile Sağlığı Elemanı’ olarak tanımlanmaktadır (Resm-

i Gazete, 2004). Yönetmeliğe göre; ebeler kendi görev ve yetki alanları olan ana-çocuk sağlığı hizmetlerine ek 

olarak tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak, kayıt ve istatistikleri tutmak, yara bakımı hizmetleri, laboratuvar 

hizmetleri ile aile hekiminin verdiği diğer görevleri de yapmakla yükümlüdür (Pala, 2006; Demir, 2011; Resm-i 

Gazete, 2004; Resm-i Gazete, 2010) 

Türkiye’de ebelik mesleğini temsil eden tek örgütlü yapı olan Ebeler Derneği 1954 yılında kurulmuştur. Türkiye 

de ebelerin durumu, profesyonelleşme kriterleri ve meslekleşme sürecinde yaşanan sorunlara dair ayrıntılı bir 

çalışma bulunmamaktadır (Urban ve Etiler, 2011).  

 

AMAÇ 

Bu çalışma genel olarak toplumun ebelik eğitiminde erkeklerin yer almasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma soruları: 

(1) Toplumun ebelik eğitiminde erkeklerin yer almasına ilişkin görüşleri nelerdir? 

(2) Ebelik eğitiminde erkek ebeleri istemeyen katılımcıların istememe nedenleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma gelişigüzel (raslantısal) örnekleme yöntemi ile Aydın ilindeki bir alışveriş merkezinde araştırmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden 60 kişi ile yapılmıştır. Araştırma verileri 10-30 Şubat tarihleri arasında 

toplanmıştır. Araştırmada örneklem seçiminde iletişim problemi bulunmayan kişilerin alınmasına dikkat 

edilmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcılara, araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce araştırma 

hakkında bilgi verilerek aydınlatılmış onamları alınmıştır. Ayrıca katılımcılardan elde edilen bilgilerin gizli 

tutulacağı belirtilerek “gizlilik ve gizliliğin korunması” ilkesi ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin 

alınması ile de “özerkliğe saygı” ilkesini içeren etik ilkeler yerine getirilmiştir. Veriler araştırmacıların geliştirdiği 

soru formu ile toplanmıştır. Verilerin toplanması öncesinde 5 kişi ile veri toplama aracının anlaşılırlığının 

belirlenmesi için pilot uygulama yapılmış ve alanında uzman üç öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Geri 

bildirimler sonucunda anlaşılmayan bazı ifadeler revize edilmiştir. Araştırma verileri her bir katılımcı ile 

araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yaklaşık 5-10 dk sure içerisinde toplanmıştır. Veri toplama 
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formu katılımcıların demografik verileri ile erkek ebelere yönelik bakış açısını öğrenmeye ilişkin toplam 11 

sorudan oluşmaktadır.  Form ilgili literatur doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur (Arıkan ve 

ark., 200, Beydağ ve Arslan, 2008).  Araştırma verileri SPSS 15.0 paket programı ile incelenmiştir. Veriler sayı, 

yüzde dağılımı şeklinde verilmiştir. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p< 0.05 alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan katılımcıların %73.3 kadın, %26.7’si erkek olup %40.0’ı  lise mezunudur. Katılımcıların 

%66.7’si ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin olması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Erkek öğrenci olmasın diyenler 

(%33.3) arasından %83.3’ü mahremiyet nedeniyle, %16.7’si ise kadınlara özel bir meslek olduğunu düşündüğü 

için ebelik eğitiminde erkek ebe olmasının uygun olmadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

(%86.7) kadın hastalıkları ve doğum doktorunun erkek olmasından rahatsız olmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

TARTIŞMA 

Toplumun ebelik eğitiminde erkeklerin yer almasına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu 

çalışmada katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek ebelik öğrencilerine sıcak baktığı görülmüştür. Literatürde 

toplumun erkek ebelere bakış açısıyla ilgili daha önceden yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Ebelik mesleği, 

dünyada ve ülkemizde kadın egemen bir meslek olmaktan çok, kadın ve erkeğin yapabileceği bir meslek olma 

yolunda ilerlemektedir. Ülkemizde erkeklerin ebelik mesleğine katılması, Ankara ilindeki bir kamu üniversitesinin 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilk erkek öğrenciyi kabul 

etmesiyle başlamıştır. Günümüzde kişiler arası ilişkilere dayanan dinamik bir süreç oluşu ve meslek ölçütlerinden 

biri olan cinsler arası eşitlik nedeniyle ebelik mesleğinin de diğer sağlık disiplinlerinde olduğu gibi her iki cins 

tarafından uygulanabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.  

Araştırmada hasta mahremiyeti ve ebeliğim kadına özel bir meslek olduğunu düşündüğü için erkek ebelere sıcak 

bakmadığını belirtmiştir. Gizlilik anlamına gelen mahremiyet (Erdemir ve Çelikteş, 2006), genel olarak kişilerin 

yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla yer, zaman ve hangi koşullarda 

ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına kendilerinin karar verebildikleri bir alan olarak tanımlanmakta olup ve 

bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade etmektedir (Yüksel, 2003). Hasta hakları içerisinde önemli bir alan olan 

hasta mahremiyeti ise; kişinin bakım ve tedavi amacıyla ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu, ancak 

toplumdaki tüm bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşam alanı olarak tanımlanmaktadır (Çinko, 2001). Hasta 

Hakları Yönetmeliğine (HHY) göre mahremiyet; hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik 

içinde yürütülmesi, tedavi sırasında sakınca yoksa yanında bir yakınını bulundurmasına izin verilmesi, doğrudan 

ilgili olmayan kimselerin tedavi sırasında bulunmaması olarak tanımlanmaktadır (Odyakmaz 2011). Yukarıda 

mahremiyetle ilgili yer alan hiçbir ifadede erkek ya da kadın ifadesi bulunmamaktadır. Yani hasta mahremiyeti 

cinsiyetle ilintili değil tamamen etik ilkelerle ilgilidir. Diğer taraftan yine az bir katılımcının ebelik mesleğini 

bayan mesleği olarak sınıflandırması geleneksel düşünce yapısı ve alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Zaman 

içinde erkek ebelerin sayısı arttıkça bu düşüncenin de değişeceği düşünülmektedir. Araştırmanın bazı sınırlıkları 

bulunmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem yöntemi kullanılmamış olup, örneklemin tamamına 

ulaşılamadığı için araştırma bulguları tüm topluma genellenemez. Ayrıca bu çalışmanın diğer bir sınırlılığı da 

araştırmaya katılan kişilerin kendi bildirimine dayanmasıdır. Dolayısıyla sonuçlar, araştırma kapsamına alınan 

kişilerin vermiş oldukları yanıtlarla sınırlıdır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin bulunması 

gerektiğini düşündükleri görülmüştür. Diğer taraftan ebelik eğitiminde erkek öğrencilerin olmaması gerektiğini 

belirten katılımcıların düşüncelerinin geleneksel düşünce yapısı ve alışkanlıklardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Zaman içinde erkek ebelerin sayısı arttıkça bu düşüncenin de değişeceği düşünülmektedir. Erkek 

ebeler hakkındaki görüşlerin belirlenmesi amacıyla, toplumun farklı kesimleri ile daha fazla çalışma yapılabilir. 

Toplum, meslekte başarının ve bakım kalitesinin cinsiyete bağlı olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir. Sonuç 

olarak, erkek ebe algısı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.  
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S-36)  MENOPOZ DÖNEMİNDE OLAN KADINLARDA YORGUNLUK DÜZEYİ VE 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Feride TAŞKIN YILMAZ1    Gülbahtiyar DEMİREL1    Özlem AKGÜN1 

1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Menopoz dönemde, östrojen hormonunun azalmasına bağlı kadınlarda hormonal, fiziksel ve 

duygusal değişimler ile birlikte yorgunluk, uyku ve konsantrasyon problemleri meydana gelmektedir Araştırma, 

menopoz döneminde olan kadınların yorgunluk düzeyini ve ilişkili faktörleri saptamak amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmaya menopoz dönemde bulunan ve çalışmaya katılmayı 

kabul eden 392 kadın katıldı. Veriler, birey tanılama formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği ile toplandı. Piper 

Yorgunluk Ölçeği, davranışsal, duygulanım, duyusal ve bilişsel alt boyutlarında oluşmakta, ölçekten alınabilecek 

0 puan yorgunluğun hiç olmadığını, 1-3 puan hafif, 4-6 puan orta, 7-10 puan ise şiddetli düzeyde olduğunu 

göstermektedir. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik, ortalama, student t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü 

ANOVA ve Kruskal Wallis testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Kadınların Piper Yorgunluk Ölçeği genel puan ortalaması 5.59±1.46 olup, daha çok duyusal alanda 

yorgunluk yaşadıkları belirlendi (5.90±1.75). Herhangi bir işte çalışmayan, sigara içen, obez olan, kronik hastalığı 

bulunan, jinekolojik cerrahi işlem geçiren, 7 ve üzeri sayıda gebelik öyküsü bulunan ve menopoz ile ilgili sağlık 

çalışanlarından bilgi almayan kadınların yorgunluk düzeyi daha yüksek bulundu (p<0.05). Bununla birlikte yaş ve 

menopoz yaşı ile Piper Yorgunluk Ölçeği puan ortalaması arasında zayıf düzeyde pozitif yönde farklılık olduğu 

tespit edildi (p<0.01). 

Sonuç ve Öneriler: Menopoz döneminde olan kadınların orta düzeyde yorgunluk yaşadığı; çalışma durumu, 

sigara içme, beden kitle indeksi, kronik hastalık varlığı, jinekolojik cerrahi işlem geçirme, gebelik sayısı ve 

menopoz ile ilgili eğitim alma durumları ile yorgunluk düzeyi arasında ilişki olduğu belirlendi. Sağlık 

profesyonellerinin yorgunluk açısından risk grubunda olan kadınları yakından takip etmesi, bu bireylere yönelik 

fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunması önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, kadın, yorgunluk. 

 

LEVEL OF MENOPAUSE FATIGUE IN WOMEN AND ASSOCIATED FACTORS 

Feride Taskin Yilmaz1    Gulbahtiyar Demirel1    Ozlem Akgun1 

1Sivas Cumhuriyet University 

 

Abstract 

Introduction and Objective: In menopausal women, hormonal, physical and emotional changes and fatigue, sleep 

and concentration problems occur due to estrogen hormone reduction. This study was carried out to determine the 

fatigue level and related factors of women in menopause period.  

Methods: This descriptive study included 392 women in the menopausal period who agreed to participate in the 

study. Data were collected using an individual identification form and Piper Fatigue Scale. Piper Fatigue Scale is 

composed of behavioral, affective meaning, sensory and cognitive sub-dimensions. 0 point indicate no fatigue, 1-

3 points indicate mild fatigue, 4-6 points indicate moderate fatigue and 7-10 points indicate severe fatigue. 

Percentage, mean, student t test, Mann-Whitney U test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test and Pearson 

Correlation analysis were used for statistical analysis. 

Results: The mean Piper Fatigue Scale score was 5.59±1.46 in women and it was found to be more frequent in 

the sensory area (5.90±1.75). Fatigue level of women does not working in any job, smoking, being obese, having 

chronical disease, having gynecologic surgery, having 7 or more pregnancies, and not receiving information from 
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health workers about menopause were found to be higher (p<0.05). However, there was a weak positive difference 

between menopausal age and mean Piper Fatigue Scale score (p<0.01). 

Conclusion and Recommendations: Menopausal women had moderate level fatigue. It was determined that there 

was a relationship between fatigue level and working status, smoking, body mass index, presence of chronic 

disease, having gynecological surgery, number of pregnancies, having education about menopause. It is 

recommended that health professionals should closely follow women in risk group for fatigue, and provide training 

and counseling services on physical activity and healthy nutrition for these individuals. 

 

Key Words: Menopause, women, fatigue.  

GİRİŞ 

Kadınların yaşamları bebeklik, çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık gibi altı aşamayı kapsar. 

Klimakterik dönem olarak bilinen menopoz süreci, 45 yaş civarında başlar ve ortalama 15-20 yıl sürer (Gümüşay 

ve Erbil, 2016). Gebelik, emzirme veya tedavi gibi herhangi bir neden olmadan 12 aydan uzun süre menstrual 

kanama olmaması durumu olarak tanımlanan menopoz, orta yaşa ulaşabilen bütün kadınların yaşayacağı doğal bir 

süreçtir (Koyuncu, 2015). Diğer bir ifadeyle menopoz, kadınların üreme çağından, over fonksiyonlarındaki 

gerilemeye bağlı üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam dönemidir (Özcan ve Oskay, 2013). Bu 

dönemde kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı olarak, özellikle sıcak basması, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, 

depresyon, cinsel ilişkide azalma gibi yakınmalar sık görülebilmektedir (Erkin, Ardahan ve Kert, 2014).   

Yorgunluk, azalmış motivasyon, uzun süreli zihinsel aktivite veya sıkılma sonucu ortaya çıkan öznel bir 

bezginlik durumu olup aynı zamanda fiziksel ve zihinsel aktivite kapasitesindeki azalmanın farkında olma durumu 

olarak da tanımlanabilmektedir (Aaronson et al, 1999). Yorgunluk herhangi bir fiziksel veya psikiyatrik hastalığın 

bir belirtisi olabildiği gibi, herhangi bir hastalığı olmayan bireylerde geçici olarak görülebilen yaygın bir belirtidir 

(Sayın ve Candansayar, 2007). Menopoz döneminde var olan yorgunluk birçok menopoz semptomun etkisi ile 

meydana gelebilmektedir. Özellikle sıcak basmasının uykusuzluğa ve uykudan uyanmalara yol açması ve bunun 

sonucunda menopozal kadınlarda uykusuzluktan kaynaklı oluşan yorgunluk, kadınların fiziksel performanslarının 

bozulmasına neden olabilmektedir (Külekçi, 2017).  

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun artması ile menopoz sonrası dönem uzamakta, bu dönemde yaşanan 

sorunlar önem kazanmaktadır (Koç ve Sağlam, 2008). Kadınlarda görülen menopoz dönemi yakınmaları, kadının 

eğitim düzeyi, yaşı, mesleği, ekonomik bağımsızlığı, gelir düzeyi, evlilik uyumu, medeni durumu, başka alanlara 

yönelmiş olması, ailenin büyüklüğü, bu döneme özgü bilgi alma durumu, rol değişimi ve toplumun kadına verdiği 

değerden etkilenebilmektedir (Özcan ve Oskay, 2013). Bu durum sağlık bakım profesyonellerinin verdikleri sağlık 

bakım hizmetlerini de önemli ölçüde etkilemektedir.  Kadınlarda menopoza bağlı görülen yorgunluk 

semptomunun yönetiminde bu faktörlerin belirlenmesi ve göz önünde bulundurulması önemlidir (Koç ve Sağlam, 

2008). Bu nedenle menopoz döneminde olan kadınların yorgunluk düzeylerinin ve etkileyen faktörlerinin 

belirlenmesi, kadın sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. 

AMAÇ 

Araştırma, menopoz döneminde olan kadınların yorgunluk düzeyini ve ilişkili faktörleri saptamak amacıyla 

yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 02-31 Ocak 2019 tarihleri arasında birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran ve menopoz 

dönemde bulunan kadınlar oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına 

ulaşılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda örnekleme çalışmaya katılmayı kabul eden 392 kadın dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri, araştırmacıların literatür incelemesi doğrultusunda hazırladıkları sosyodemografik özellikleri 

içeren tanılama formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.  

Piper Yorgunluk Ölçeği: Ölçek, Barbara F. Piper ve arkadaşları tarafından 1987 yılında yorgunluğa ilişkin çok 

yönlü ölçme modelini değerlendirmek amacı ile geliştirilmiştir. Türk Toplumu için geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Can (2001) tarafından yapılmıştır. Her biri 0-10 puanlık Visual Analog Skala üzerinde değerlendirilen 

toplam 22 maddeden oluşmakta ve hastanın yorgunluğa ilişkin subjektif algılaması dört alt boyut ile 

değerlendirilmektedir. Bunlar; yorgunluğun günlük yaşam aktivitelerine etkisini ve şiddetini değerlendiren 

davranış/şiddet alt boyutu; yorgunluğa atfedilen duygusal anlamı kapsayan duygulanım alt boyutu; yorgunluğun 

mental, fiziksel ve emosyonel semptomlarını yansıtan duyusal alt boyutu ve yorgunluğun bilişsel fonksiyonları ve 

ruhsal durumu etkileme düzeyini yansıtan bilişsel/ruhsal alt boyutudur. Alt boyut puanları o alt boyutta yer alan 

tüm maddelerin puanının toplanıp madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Total yorgunluk puanı ise maddelerin 

toplanıp toplam madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Puan artışı yorgunluk düzeyinin arttığına işaret 

etmektedir (Can, 2001). Çalışmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.94 olarak bulunmuştur.  

Uygulama 

Veriler araştırmacılar tarafından rahat görüşebilecek bir ortamda yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Araştırmacılar 

çalışmanın amacı ve önemi hakkında kadınlara bilgi vermiş, çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlara veri toplama 

araçları uygulanmıştır. Çalışma formlarının araştırmacılar tarafından doldurulması yaklaşık 20-25 dakika 

sürmüştür.  

Verilerin Değerlendirilmesi  

Veriler, SPSS 22.0 paket programında yorumlanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik, ortalama, student t 

testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü ANOVA ve Kruskal Wallis testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmış 

olup anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Kadınların sosyodemografik ve menopoz dönemine ilişkin bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Kadınların sosyodemografik ve menopoz dönemine ilişkin özelliklerinin dağılımı (N=392) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler 

 

n 

 

% 

 
Yaş (yıl)(Ort±SS) 64.53±9.31 (min=44, max=87) 

 
Eğitim durumu 

 Okur-yazar değil 166 42.3 

 İlkokul 135 34.4 

 Ortaokul 49 12.5 

 Lise  26 6.6 

 Üniversite 16 4.1 

Çalışma durumu 

 Evet 24 6.1 

 Hayır 368 93.9 

Kiminle yaşadığı   

 Eş 163 41.6 

 Çocuklar 117 29.8 

 Eş ve çocuklar 96 24.5 

 Yalnız 16 4.1 

Sigara içme alışkanlığı 

 İçiyor 9 2.3 

 Bırakmış 20 5.1 

 Hiç içmemiş 363 92.6 

Kronik hastalık varlığı 

 Var 305 77.8 

 Yok 87 22.2 

 
Hastalık süresi (yıl) (Ort±SS) 11.93±7.33 (min=1, max=35) 

 
Sürekli kullandığı ilaç varlığı 

 Evet 311 79.3 

 Hayır 81 20.7 

Genel sağlık değerlendirmesi 

 İyi 67 17.1 

 Orta 272 69.4 

 Kötü 53 13.5 

Beden Kitle İndeksine göre beden yapısı   

 Normal 20 5.1 

 Fazla kilolu 162 41.3 

 Obez 210 53.6 

Menopoz yaşı (yıl)(Ort±SS) 51.49±2.04 (min=45, max=58) 

 
Menopoz ile ilgili sağlık çalışanlarından eğitim alma durumu 

 Evet 81 20.7 

 Hayır 311 79.3 

Jinekolojik olarak cerrahi işlem geçirme durumu 

 Evet 186 47.4 

 Hayır 206 52.6 

Gebelik sayısı   

 1-2 16 4.1 

 3-4 79 19.4 

 5-6 201 51.3 

 7 ve üzeri 99 25.3 
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Kadınların Piper Yorgunluk Ölçeği genel puan ortalaması 5.59±1.46 olup daha çok duyusal alanda yorgunluk 

yaşadıkları belirlenmiştir (5.90±1.75), (Tablo 2).  

Tablo 2. Kadınların Piper Yorgunluk Ölçeği genel ve alt boyut puan ortalamalarının dağılımı 

 

Piper Yorgunluk Ölçeği 

Alınabilecek  

min-max puanlar 

Alınan 

min-max puanlar 
Ort±SS 

Davranışsal 0-10 1-9.83 5.55±1.45 

Duygulanım 0-10 1-10 5.64±1.51 

Duyusal  0-10 0.60-9.80 5.90±1.75 

Bilişsel/Ruhsal 0-10 0-10 5.27±1.90 

Genel 0-10 0.92-9.46 5.59±1.46 

 

Herhangi bir işte çalışmayan, sigara içen, obez olan, kronik hastalığı bulunan, menopoz ile ilgili sağlık 

çalışanlarından bilgi almayan, jinekolojik cerrahi işlem geçiren, 7 ve üzeri sayıda gebelik öyküsü bulunan 

kadınların yorgunluk düzeyi daha yüksek bulundu (p<0.05). Bununla birlikte yaş ve menopoz yaşı ile Piper 

Yorgunluk Ölçeği puan ortalaması arasında zayıf düzeyde pozitif yönde farklılık olduğu tespit edildi (p<0.01), 

(Tablo 3). 
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Tablo 3. Kadınların bazı sosyodemografik özelliklerine göre Piper Yorgunluk Ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

ilişki 

Özellikler 
Piper Yorgunluk Ölçeği 

Genel Davranışsal Duygulanım Duyusal Bilişsel/Ruhsal 

Yaş  0.236/ 

0.000** 

 

0.081/ 

0.107 

0.241/ 

0.000** 

0.279/ 

0.000** 

0.214/ 

0.000**    r/p 

Menapoz yaşı 0.267/ 

0.000** 

0.209/ 

0.000** 

0.236/ 

0.000** 

0.241/ 

0.000** 

0.251/ 

0.000**    r/p 

Çalışma durumu      

 Evet 3.62±2.17 4.05±2.42 3.43±1.99 3.86±2.69 3.13±2.14 

 Hayır 5.72±1.31 5.65±1.31 5.79±1.36 6.04±1.59 5.40±1.80 

 Z/p -4.675/ 

0.000** 

 

-3.946/ 

0.000** 

 

-5.699/ 

0.000** 

 

-4.154/ 

0.000** 

 

-4.492/ 

0.000** 

 
Sigara içme durumu      

 İçiyor 5.65±1.44 5.58±1.43 5.69±1.49 5.97±1.72 5.36±1.87 

 Bırakmış 5.47±0.71 5.58±1.09 5.54±0.98 5.94±1.16 4.84±1.59 

 Hiç içmemiş 3.55±2.16 4.40±2.37 4.04±2.42 3.27±2.31 2.51±1.74 

 KW/p 6.846/ 

0.033* 

0.608/ 

0.738 

2.106/ 

0.349 

11.034/ 

0.004** 

15.223/ 

0.000** 

Beden yapısı      

 Normal 4.51±1.78 5.02±1.96 4.67±1.99 4.00±1.85 4.36±1.98 

 Fazla kilolu 5.18±1.31 5.34±1.32 5.16±1.35 5.45±1.67 4.77±1.64 

 Obez 6.01±1.40 5.76±1.46 6.11±1.42 6.43±1.58 5.73±1.96 

 KW/p 22.049/ 

0.000** 

3.279/ 

0.194 

27.172/ 

0.000** 

43.367/ 

0.000** 

16.696/ 

0.000** 

Kronik hastalık varlığı     

 Var 5.95±1.24 5.75±1.36 6.00±1.28 6.35±1.48 5.68±1.70 

 Yok 4.35±1.51 4.84±1.53 4.38±1.60 4.34±1.77 3.82±1.89 

 t/p 10.073/ 

0.000** 

 

5.331/ 

0.000** 

 

9.806/ 

0.000** 

 

10.646/ 

0.000** 

 

8.768/ 

0.000** 

 
Menopoz ile ilgili sağlık çalışanlarından eğitim alma durumu   

 Evet 4.63±1.54 5.01±1.56 4.60±1.67 4.72±1.86 4.20±1.93 

 Hayır 5.84±1.33 5.69±1.39 5.91±1.34 6.21±1.59 5.54±1.80 

 t/p -6.991/ 

0.000** 

 

-3.811/ 

0.000** 

 

-7.369/ 

0.000** 

 

-7.235/ 

0.000** 

 

-5.882/ 

0.000** 

 
Jinekolojik olarak cerrahi işlem geçirme durumu    

 Evet 5.97±1.41 5.70±1.47 6.08±1.43 6.36±1.57 5.74±1.94 

 Hayır 5.21±1.51 5.40±1.42 5.20±1.47 5.45±1.81 4.79±1.74 

 t/p 5.321/ 

0.000** 

 

2.034/ 

0.043* 

 

5.970/ 

0.000** 

 

5.318/ 

0.000** 

 

5.126/ 

0.000** 

 
Gebelik sayısı      

 1-2 3.89±1.80 4.27±1.97 3.75±1.65 3.95±2.03 3.60±1.88 

 3-4 4.84±1.47 5.32±1.52 4.84±1.50 4.95±1.79 4.23±1.91 

 5-6 5.46±1.06 5.29±1.16 5.56±1.17 5.79±1.37 5.22±1.40 

 7 ve üzeri 6.70±1.37 6.46±1.42 6.74±1.37 7.20±1.53 6.23±2.12 

 KW/p 80.040/ 

0.000** 

56.612/ 

0.000** 

85.067/ 

0.000** 

89.322/ 

0.000** 

56.678/ 

0.000** 

*p<0.05; **p<0.01 
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TARTIŞMA 

Menopoz döneminde kadınların çoğu, vazomotor değişiklikler, duygusal değişiklikler, uyku problemleri ve 

östrojen eksikliği nedeniyle hafif veya orta şiddette semptomlar yaşamaktadır (Hall and Leach, 2005). Çalışmada, 

kadınların orta düzeyde ve daha çok duyusal alanda yorgunluk yaşadığı belirlenmiştir. Başka bir çalışmada 

menopoz döneminde olan kadınların %51.3’ünün orta düzeyde ve %23.4’ünün şiddetli düzeyde yorgunluk 

yaşadığı tespit edilmiştir (Erkin, Ardahan ve Kert, 2014). Klimakterik dönemde olan ve %87.2’si menopoz 

döneminde bulunan kadınlarla yapılan bir çalışmada, kadınların %61’inin yorgunluk yakınmasının bulunduğu 

belirlenmiştir (Erbaş ve Demirel, 2017). Benzer şekilde klimakterik dönemde bulunan kadınlarla yapılan başka bir 

çalışmada da, kadınların %87’sinin yorgunluk hissi yaşadığı tespit edilmiştir (Koç ve Sağlam, 2008). Türkiye’de 

yapılan başka çalışmalarda da, menopoz döneminde olan kadınların %78.1-%94.7 oranında yorgunluk hissi 

yaşadıkları belirlenmiştir (Karlıdere ve Özşahin, 2008; Koyuncu, 2015). Bu oran, Malezya’da yapılan bir 

çalışmada %59.3 (Abdullah et al, 2017), Çin’de yapılan bir çalışmada ise %75.84 olarak bulunmuştur (Ruan et al, 

2017). Postmenopozal dönemde olan ve olmayan kadınlarda yorgunluk şiddetinin karşılaştırıldığı bir çalışmada 

ise, iki grup arasında yorgunluk şiddeti açısından istatistiksel farklılık olmadığı, ancak postmenopozal dönemdeki 

kadınların yorgunluk şiddetinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (Külekçi, 2017). 

Menopoz döneminde yaşanan semptomların ne kadar yoğun yaşanacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak 

değişmektedir (Dökmen, 2009). Çalışmada, yaş arttıkça yorgunluk düzeyinin de arttığı, herhangi bir işte 

çalışmayan, sigara içen, obez olan, kronik hastalığı bulunan, menopoz ile ilgili sağlık çalışanlarından bilgi 

almayan, jinekolojik cerrahi işlem geçiren, 7 ve üzeri sayıda gebelik öyküsü bulunan kadınların yorgunluk 

düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Başka bir çalışmada menopoz döneminde bulunan kadınların yaş, 

medeni durum, gelir durumu, menopoz dönemine yönelik bilgi alma durumu, hastalık varlığı ve sigara alışkanlığı 

ile yorgunluk yakınması arasında farklılık bulunmazken, eğitim düzeyi yüksek, çalışan kadınlarda bu yakınmanın 

daha az görüldüğü tespit edilmiştir (Oğurlu, 2008). Buna karşın Külekçi’nin (2017) çalışmasında, postmenopozal 

dönemdeki kadınların yaş, beden kitle indeksi, gebelik ve doğum sayısı ile yorgunluk şiddeti arasında ilişki 

olmadığı bulunmuştur. 

SONUÇ  

Menopoz döneminde olan kadınların orta düzeyde yorgunluk yaşadığı; çalışma durumu, sigara içme, beden kitle 

indeksi, kronik hastalık varlığı, jinekolojik cerrahi işlem geçirme, gebelik sayısı ve menopoz ile ilgili eğitim alma 

durumları ile yorgunluk düzeyi arasında ilişki olduğu belirlendi. Sağlık profesyonellerinin yorgunluk açısından 

risk grubunda olan kadınları yakından takip etmesi, bu bireylere yönelik fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme gibi 

konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunması önerilmektedir. 
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S-37)   ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE VERİLEN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN 

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ 

 

İlknur BİLGİN1, Sultan UÇUK1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

 

Özet 

Giriş ve Amaç 

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilere verilen ilkyardım eğitiminin bilgi düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla planlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırma, ön test-son test düzeninde yarı deneysel çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 

ortaöğretim 6,7 ve 8. sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örnekleme ise evrenin tamamı (çalışmaya 

katılmayı kabul eden 194 öğrenci) alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak 

oluşturulan kişisel bilgi formu ve öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin belirleyen toplam 29 sorudan oluşan 

soru formu kullanılmıştır. Soru formu değerlendirilirken minimum 0 puan, maksimum 29 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Öğrenciler ilk olarak, sınıfta araştırmacıların gözetiminde soru formlarını doldurmaları 

sağlanmıştır. Sonrasında öğrencilere grup halinde ilk yardım eğitimi yapılmıştır. Eğitimden bir hafta sonrasında 

öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin ölçen soru formu sınıf ortamında tekrar uygulanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar ve SPSS programı kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalamaları 12.87±0.87 olup %45.4’ü kız, %36.6’sı altıncı sınıfta ve 

%32.5’i yedinci sınıfa okumaktadır. Öğrencilerin %46.4’ünün evinde bir sağlık kitabı olduğu, % 24.7’si 

televizyonda çıkan sağlık ile ilgili haberleri takip ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %73.2’si daha 

önceden bir sağlık eğitimine katıldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin eğitim öncesi başarı puan ortalamaları 

14.16±4.30 iken sonrasında başarı puan ortalamalarının 20.47±5.74 olduğu saptanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

İlk yardım herkesin ihtiyacı olan bir bilgidir. Çalışmada verilen temel ilkyardım eğitiminin öğrencilerin bilgi 

düzeyinde anlamlı bir artış sağladığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, İlkyardım, Eğitim 

 

Abstract 

EFFECT OF EMERGENCY RESPONSE EDUCATİON İN SECONDARY SCHOOLS ON 

KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS  

Introduction and Aim 

This research was planned with a view to evaluate the effect of emergency response education on secondary school 

students’ emergency response knowledge levels.  

Method 

The work was performed as a semi-experimental study with pre-test post-test design. The research sample consists 

of 6th, 7th and 8th grade students receiving education in secondary schools. All research population (194 students 
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who consented to participate in the work) were included in the research sample. Personal information form, and a 

questionnaire with 29 questions for determination of emergency knowledge levels of the participating students, 

were used as data collection tools prepared by the authors after a literature survey.   Minimum and maximum 

scores, in the questionnaire, were specified as 0 and 29, respectively. The students were first asked to complete 

the questionnaires under the supervision of the researchers. Afterwards, the students in groups were given an 

emergency response training. A week after the training, the students were asked  to complete the questionnaire 

form again to evaluate their emergency knowledge levels. Percentage distribution and SPSS software were used 

for data analysis.  

Findings 

The age average of the participating students is 12.87±0.87.  45.4% are female students, 36.6% are sixth grade 

students, and 32.5% are 7th grade students. 46.4% stated that they have a book about healthcare at their home, and 

24.7% stated that they follow the news on healthcare on television. Also, 73.2% of the students reported that have 

participated in a healthcare training earlier. The succes score averages of the students was found to be 14.16±4.30 

prior to the training, and 20.47±5.74 after the training.  

Conclusion and Recommendations 

Emergency response knowledge is a requisite for everyone. The fundamental emergency response training 

provided in the research was found to result in a significant increase in the knowledge level of students.  

Keywords: Student, Emergency, Education 

 

GİRİŞ 

Ulusal İlkyardım Bilim Danışma Kurulu’na (The National First Aid Science Advisory Board) göre ilkyardım 

herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar 

hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç 

aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Yürümez ve ark, 

2007).  

İlkyardım herhangi bir durumda herhangi birisi tarafından başlatılabilir. Birçok durumda, resmi ilkyardım eğitimi 

almamış kişiler ilk yardım müdahalesi yapmak zorunda kalmaktadır (Zideman ve ark, 2015). Oysa, ilk yardım 

uygulamalarını bilmek, mortalite ve morbiditelerin azaltılması açısından, toplumun tamamını ilgilendiren, önemli 

bir halk sağlığı sorunudur. (Singer ve ark, 2004) Meydana gelen kazalarda ölümlerin %10’u ilk 5 dakika içerisinde, 

yarısı ise ilk 30 dakika içerisinde olmaktadır(Aytaç, Gök ve Özkan, 2016). Yine yapılan araştırmalarda, meydana 

gelen ölümlerin %38’inin kaza yerinde yapılan bilinçli ve yeterli ilk yardım uygulamaları sayesinde önlenebileceği 

tespit edilmiştir (Singer ve ark, 2004). En etkili ilkyardım müdahaleleri ilk 5 dakikada yapılanlardır (Lingard, 

2002). Bu bilgiler ışığında, kişilerin ilk yardım konusunda doğru ve yeterli bilgilere sahip olmalarının ne kadar 

önemli olduğu görülmektedir (Aytaç, Gök ve Özkan, 2016). 

 

AMAÇ 

İlk yardım bilgilerinin öğrenilmesinde nelerin yapılacağı kadar nelerin yapılmaması gerektiği de öğrenilmelidir 

(Duman, Koçak ve Sözen, 2013). Bu doğrultuda, ortaokulda okuyan öğrencilerin karşılaşacağı ilk yardım 

uygulamalarında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin güncel olması oldukça önemlidir. Bu çalışma, ortaokul 

öğrencilerine verilen ilkyardım eğitiminin bilgi düzeyine etkisini değerlendirmesi amacıyla yapılmıştır.  
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YÖNTEM 

Araştırma, ön test-son test düzeninde yarı deneysel çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 

ortaöğretim 6,7 ve 8. sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örnekleme ise evrenin tamamı (çalışmaya 

katılmayı kabul eden 194 öğrenci) alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak 

oluşturulan kişisel bilgi formu ve öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin belirleyen toplam 29 sorudan oluşan 

soru formu kullanılmıştır. Soru formu değerlendirilirken minimum 0 puan, maksimum 29 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Öğrenciler ilk olarak, sınıfta araştırmacıların gözetiminde soru formlarını doldurmaları 

sağlanmıştır. Sonrasında öğrencilere grup halinde ilk yardım eğitimi yapılmıştır. Eğitimden bir hafta sonrasında 

öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerinin ölçen soru formu sınıf ortamında tekrar uygulanmıştır 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package For Social Sciences/22.0 

for Windows) programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik hesaplaması, normal 

dağılıma uygunluğun belirlenmesinde Kolmogorov-Simirnov testi, parametrik analiz koşulları taşıyan ölçümle 

belirlenmiş  iki  grup  ortalamasının karşılaştırılmasında Student t testi-ikiden fazla  grup için F testi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Parametrik analiz koşulları taşımayan ölçümle  belirlenmiş ikiden fazla  grubun ortalamalarının 

karşılaştırılmasında Kruskall  Wallis  testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki ve yönünün belirlenmesinde 

korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Veriler %95 güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyi esas 

alınarak değerlendirilecektir. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1: Ortaokul öğrencilerine verilen ilkyardım eğitim öncesi ve eğitim sonrası puanlarının karşılaştırılması. 

 N X±S t p 

Eğitim Öncesi 194 14.16±4.30 12.73 0.000 

Eğitim Sonrası 194 20.47±5.74   

 

Öğrencilere verilen ilk yardım eğitiminin sonrasında bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur 

(p=0.000). Öğrencilerin eğitim öncesi doğru cevap puan ortalamaları 14.16±4.30 iken eğitim sonrası doğru cevap 

ortalama puanı 20.47±5.74’e yükselmişti. Bu bulgu, öğrencilerin aldıkları ilkyardım eğitiminin ilk yarım bilgi 

düzeyini artırdığını gösterir.  
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Tablo 2: Ortaokul öğrencilerinin bazı demografik özelliklerine göre eğitim öncesi ve eğitim sonrası puanlarının 

karşılaştırılması. 

 N % Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

Sınıf 

6. sınıf 71 36.6 13.56±3.86 20.33±5.72 

7. sınıf 63 32.5 14.22±4.82 21.46±5.08 

8. sınıf 60 30.9 14.81±4.18 19.60±6.32 

   F=1.394 

P=0.251 

F=1.654 

P=0.194 

Yaş 

11-12 yaş 72 37.1 13.61±4.02 20.25±5.61 

13 yaş 70 36.1 14.24±4.66 21.10±5.75 

14-15 yaş 52 26.8 14.82±4.14 19.94±5.94 

   F=1.227 

P=0.295 

F=0.691 

P=0.502 

Cinsiyet 

Kız 88 45.4 14.05±3.70 20.93±5.11 

Erkek 106 54.6 14.25±4.75 20.09±6.21 

   t=0.318 

p=0.751 

t=1.011 

p=0.313 

Toplam 194 100.0   

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin demografik özellikleri değerlendirildiğinde %36.6 sının 6. Sınıf öğrencisi 

olduğu,  %54.6’sının ise erkek öğrenci olup, %37.1’inin 11-12 yaşında olduğu ve yaş ortalaması 12.87±0.87 

bulunmuştur.  
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Tablo 3: Ortaokul öğrencilerinin sağlık ile ilgili bilgi kaynaklarının eğitim öncesi ve eğitim sonrası puanlarının 

karşılaştırılması. 

 N % Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

Evde Sağlık Kitabı 

Evet 90 46.4 14.32±3.85 20.81±5.84 

Hayır 104 53.6 14.02±4.66 20.18±5.67 

   t=0.473 

p=0.637 

t=0.759 

p=0.449 

Sağlıkla İlgili Haber Takibi 

Evet 48 24.7 15.12±4.59 20.08±6.25 

Hayır 29 14.9 14.65±5.23 19.79±6.21 

Bazen 117 60.3 13.64±3.85 20.80±5.24 

   KW=4.392 

p=0.111 

KW=0.390 

p=0.823 

Daha Önceden İlk yardım Bilgisi Alma Durumu 

Evet 142 73.2 14.08±4.03 20.88±5.61 

Hayır 52 26.8 14.38±5.00 19.36±5.98 

   t=0.430 

p=0.668 

t=1.634 

p=0.104 

Toplam 194 100.0   

 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin evlerinde kitap olanlar ile olmayanlar, sağlık haberi dinleme durumu ve 

daha önceki ilkyardım eğitimi alma durumu arasındaki bilgi puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunamamıştır (p>0.005).  
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TARTIŞMA 

Kazalar; mortalite ve morbiditeyi artırması, yaşam kalitesinin azalması, işgücü kaybı ve ekonomik kayıplara yol 

açması açısından ciddi bir sağlık sorunu olarak görülür (Tezcan ve ark, 2001). Yapılan bir araştırmaya göre 

ilköğretim 2 ve 8. Sınıfa devam eden öğrencilerin bir yıl içinde %59.8’inin kaza geçirdiği bulunmuştur (Ergüder 

ve Yertutan, 2005). Benzer başka bir çalışmada ise sınıflara göre kazaya uğrama durumları bakımından 8. sınıflar 

% 63.0 ile en çok kaza geçiren, 7.sınıflar % 18.2 ile en az kaza geçiren sınıf olduğu görülmüştür (Eraslan ve Aycan, 

2008). 

Çocukların yaşamış oldukları kazalar incelendiğinde evde daha az kaza geçirildiği, çocukların daha çok spor 

karşılaşmalarında veya 11 yaşından sonra ise okullarda daha çok kaza geçirdikleri tespit edilmiştir (Di Scala, 

Gallagher ve Schneps, 1997). Bu kadar çok kaza ile karşılaşılan durumlarda yapılacak ilk yardım uygulamalarının 

da önemi yüksek olacaktır.  

Bizim araştırmamızda öğrencilerin eğitim öncesi ilkyardım ile ilgili doğru cevap puan ortalamaları 14.16±4.30 

iken eğitim sonrası doğru cevap ortalama puanı 20.47±5.74’e yükselmişti bu fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur(p=0.000). Bilgisizlik kişilerin aniden başlarına gecen bir durum karşısında ne yapacağını bilmeme 

ya da yanlış uygulama yapmaya neden olabilmektedir. Ancak sık kazalar ile karşılaşılan okul ortamlarında ilk 

yardım bilgileri güncellendiğinde öğrenciler; ilkyardım ihtiyacını rahat tanıyacak, değerlendirecek ve öncelik 

belirleyebilecektir.   

 

SONUÇ 

Kazazedelerin, güncel ilkyardım bilgisine sahip kişiler tarafından değerlendirilmesi hayatta kalma artırdığı ve 

semptomların giderilmesine katkıda bulunduğu bilinilmektedir. İlk yardım eğitiminin, ilkyardım becerileri 

üzerinde olumlu etki olacaktır.  

Okul kazaları ve ilk yardım gerektiren durumlara daha fazla maruz kalan öğrenci gruplarına kaza önleme 

programları geliştirilebilir ve öğrencilerin yetersiz oldukları konularda ilkyardım eğitimine öncelik verilebilir. 

Özellikle eğitim kurumlarında pratik uygulamalara dayalı ilkyardım eğitimleri vermek önem kazanmaktadır. 

Hedef grubun düzeylerine göre eğitim programları oluşturulup sürekli bir şekilde güncellemeler yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Mutluluk, bireyin pozitif duyguları negatif duygulardan daha fazla hissetmesi ve yaşamından 

doyum alması şeklinde tanımlanmaktadır. Evlenmek veya ilişki yaşamanın hem kadının hem de erkeğin öznel 

mutluluğu için önemli olduğu belirtilmektedir. Literatürde ilişkilerde mutluluk tanımından ziyade genel bir 

mutluluk tanımı yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle bu araştırma eşi/partneri olan kadınlarda mutluluğu etkileyen 

faktörlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma, Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 1 Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu bölgede 319 

kadın ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Mutluluk Ölçeği (MÖ) 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Kruskal 

Wallis kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %51.4’ünün 25-35 yaş aralığında olduğu, %43.6’sının üniversite ve 

üzerinden mezun olduğu, %61.1’inin gelirini giderine denk olarak algıladığı, %60.8’inin eşi/partneri ile olan 

ilişkisini iyi olarak tanımladığı ve %64.6’sının ilişkisinden memnun olduğu saptanmıştır. Kadınların yaşı, eğitim 

durumu, ekonomik durumu, çocuk sahibi olma durumları, eşi / partneri ile olan ilişkilerini tanımlama durumları, 

ilişkiden memnun olma durumları ile mutluluk ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında farkın istatiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır (p<.05).  

Sonuç ve Öneriler: Bu sonuçlara göre kadınların sahip olduğu değerler dikkate alınmalı ve bu değerlerin 

mutluluğa etkisi üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir. Evlilik öncesi danışmanlıkta veya aile 

danışmanlığında mutluluk üzerine eş/partner ile olan ilişki durumunun etkisine dikkat çekecek eğitimlerin 

verilmesinin bireylere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Mutluluk, Eş, Partner 

ABSTRACT 

Introduction and Purpose: Happiness is defined as the individual's feeling of positive emotions more than 

negative emotions and getting satisfaction from his life. It is stated that getting married or having a relationship is 

important for the subjective happiness of both men and women. In the literature, it is seen that there is a general 

definition of happiness rather than the definition of happiness in relations. Therefore, this research was carried out 

as a descriptive study in order to examine the factors affecting happiness in women with a spouse/partner. 

Method: The study was carried out with 319 women in the region where 1 Family Health Center is located between 

November 2018 and January 2019. Personal Information Form and Happiness Scale were used to collect the data. 

Descriptive statistics, independent samples t test, One Way ANOVA and Kruskal Wallis were used to analyze the 

data. 
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Results: It was found that 51.4% of the women who participated in the study were between 25-35 years of age, 

43.6% of them graduated from university and over, 61.1% perceived their income as equivalent, 60.8% of them 

defined their relationship with their spouse/partner as well and 64.6% 's relationship was found to be satisfied. It 

was found that the difference was statistically significant when the women's age, educational status, economic 

status, having a child, having a relationship with their spouse/partner, the status of being satisfied with the 

relationship and the mean score of Happiness Scale were compared (p<.05). 

Conclusion and Recommendations: According to these results, the values of women should be taken into 

consideration and the effects of these values on happiness should be considered. It is thought that giving trainings 

which will draw attention to the effect of relationship with spouse/partner on happiness in pre-marriage counseling 

or family counseling will contribute to individuals. 

Keywords: Woman, Happiness, Spouse, Partner 

 

GİRİŞ  

Mutluluk kavramı insanlık tarihi kadar eski olup hala güncelliğini devam ettirmiş ve tanımlaması kolay olmayan 

bir kavram olmuştur. En basit şekilde, temelde mutluluğun hissedilen bir duygu veya bu duygu esnasındaki durum 

olduğu söylenebilmektedir. Yaşam memnuniyeti, öznel iyi olma (sübjektif esenlik) ve moral terimleri mutluluk 

yerine kullanılabilen kavramlardır (Bülbül ve Giray, 2011). Literatürde ilişkilerde mutluluk tanımından daha 

çok genel bir mutluluk tanımı yapıldığı görülmektedir (Kaya, 2017). Başka bir şekilde, mutluluk olumlu 

hislerin sık, olumsuz hislerin seyrek hissedilmesi ve yaşam doyumunun yüksek olması şeklinde tanımlanmaktadır 

(Doğan, 2012).  

İnsanlar yalnız yaşayamayan, başkalarıyla beraber var olan ve yakın ilişkiler arayan canlılardır (Atak ve 

Taştan, 2012). Kişilerin ilişkilerden mutlu olması, kişisel yönden de mutlu olmasına bağlıdır. Başta kadın 

için evliliğin çok önemli olduğuna dikkat çekilmektedir (Kaya, 2017). Bunun yanında evlenmek veya ilişki 

yaşamanın hem kadının hem de erkeğin öznel mutluluğu için önemli olduğu söylenebilmektedir. Özellikle 

kadınların eşi/partneri ile ilişki durumları ve doyumları ile ilgili tanımlamaları ne kadar fazla olursa mutluluk 

düzeyleri daha yüksek olabilmektedir. 

İnsan refahı gözlenebilen veya doğrudan ölçülebilen bir konu olmamakla birlikte çeşitli değişkenler 

kullanılarak mutluluğun dağılışı ve bu dağılışta etkili olan faktörler konusunda çıkarımlar yapmak 

mümkündür olmaktadır (Akgiş, 2015). Araştırmacılar bu nedenle bilişsel ve duygusal iyi olmayı etkileyen 

faktörleri katılımcıların bakış açısından incelemeyi hedeflemişlerdir (Kangal, 2013). İnsanların mutluluk 

arayışında olması, araştırmacıların mutlulukla alakalı çalışmalar yapmalarını sağlamıştır (Altuntaş ve 

Genç, 2018). Kaya tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada kırsal ve kentsel alanda yaşayan evli 

kadınların ilişkilerde mutluluk, evlilik doyumu ve evlilik uyumu incelenmiştir. Her iki kesimde de evlilik 

uyumu, evlilik doyumu ve ilişkilerde mutluluk arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Kaya, 2017). TÜİK tarafından 2017 yılında elde edilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ndaki verilerde 

mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %58, mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11.1 olarak 

bulunmuştur. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında %64,5 iken 2017 yılında %62,4’e, erkeklerde bu oran 

%58,1’den  %53,6’ya düştüğü tespit edilmiştir. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülmüş 
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ve mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların %65,2’sinin, evli erkeklerin ise %55,7’sinin 

mutlu olduğu gözlenmiştir (TÜİK, 2017). 

AMAÇ 

Literatürde evli kadınlarda mutluluk ve etkileyen faktörlere yönelik çalışmalar ağırlıkta olup duygusal birlikteliği 

olan ya da evli olan kadınlarda mutluluk ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmalara 

rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma eşi/partneri olan kadınlarda mutluluğu etkileyen faktörlerin incelenmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma, Kasım 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında farklı düzeyde eğitim ve sosyoekonomik özelliklere 

sahip kadınların yaşadığı 1 Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) bulunduğu bölgede 319 kadın ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Türkiye’nin doğusunda bulunan 1 ASM‘nin hizmet verdiği bölgedeki kadınlar 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem büyüklüğü yapılan güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığında 319 

kadın olarak belirlenmiş ve çalışma 319 kadınla tamamlanmıştır. 

Araştırmaya Alınma Kriterleri;  

• 18 ve üzeri olmak, 

• İletişime açık olmak, 

• Okuryazar olmak, 

• Araştırmaya katılmaya gönüllü olmak, 

• Evli yada ilişkisi olmak, 

Verilerin Toplanması 

Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı Anket Formu ve Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Her bir görüşme 

yaklaşık olarak 10-15 dakika sürmüştür. 

Veri Toplama Araçları  

Tanıtıcı Anket Formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu anket formu kadınların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 

11 sorudan oluşmaktadır. 

Mutluluk Ölçeği 

Demirci ve Ekşi tarafından geliştirilen bu ölçek 5’li likert tipinde olup, 6 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 

ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan 30’dur. Demirci ve Ekşi 
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ölçeğin toplam Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısını .83 olarak vermişlerdir (Demirci ve Ekşi, 2017). Bu 

çalışmada Cronbach alfa katsayısı 0.70 olarak tespit edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1: Kadınların Tanıtıcı Özellikleri (n=319) 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablolarla sunulmuştur. Araştırmaya katılan yetişkin 

bireylere ait tanıtıcı özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Özellikler Sayı (n) % 

Yaş   

≤ 24 30 9.4 

25-35  164 51.4 

36 ve üzeri 125 39.2 

Eğitim   

Okuryazar 17 5.3 

İlköğretim (ilk + orta) 79 24.8 

Lise  84 26.3 

Üniversite ve üstü 139 43.6 

Medeni durumu   

Evli 214 67.1 

Bekar 105 32.9 

Çalışma durumu   

Evet 100 31.3 

Hayır 219 68.7 

Sosyal güvence durumu   

Var 299 93.7 

Yok 20 6.3 

Aylık gelir durumu   

Gelir giderden az 64 20.1 

Gelir gidere denk 195 61.1 

Gelir giderden fazla 60 18.8 

Eş/erkek arkadaş çalışma durumu   

Evet 221 69.3 

Hayır 98 30.7 

Çocuk sahibi olma durumu   

Evet  191 59.9 

Hayır  128  40.1 

Meslek   

Ev hanımı 149 46.7 

Öğrenci 63 19.7 

Hemşire 33 10.3 

Eş/partneri tanımlama durumu   

İyi 194 60.8 

Orta 108 33.9 

Kötü 17 5.3 

İlişkiden memnuniyet düzeyi   

Evet 206 64.6 

Kısmen 96 30.1 

Hayır 17 5.3 

Toplam 295 100.0 
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Tablo 1’de kadınların %51.4’ünün 25-35 yaş grubunda, %43.6’sının üniversite ve üzerinden mezun, 

%67.1’inin evli, %68.7’sinin çalışmadığı, %93.7’sinin sosyal güvencesinin olduğu, %61.1’inin gelirinin giderine 

denk, %69.3’ünün eşi/erkek arkadaşının çalıştığı, %59.9’unun çocuğu olduğu, %46.7’sinin ev hanımı, %60.8’inin 

eşi/partnerini iyi olarak tanımladığı ve %64.6’sının ilişkisinden memnun olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 2: Kadınların Tanıtıcı Özelliklerinin Mutluluk Ölçeği Puan Ortalamaları ile Karşılaştırılması 

Tanıtıcı Özellikler MÖ Puan Ortalaması İstatiksel Test ve Anlamlılık 

 n % Ortalama ± SS 

Yaş 

≤24 30 9.4 21.633±4.619  

F= 3.337 

 p= 0.037* 
25-35 164 51.4 21.945±5.337 

36≥ 125 39.2 20.064±7.484 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim (ilk + orta) ve 

altı 

17 5.3 17.764±6.842  

F= 8.190 

 p= 0.000* Lise 79 24.8 19.202±5.529 

Üniversite 84 26.3 20.952±4.841 

Doktora - Yüksek lisans 139 43.6 22.856±6.855  

Çalışma durumu  

Evet 100 31.3 21.770±7.714 t= 1.140 

p= 0.255 Hayır 219 68.7 20.908±5.470 

Eş/partnerin çalışma durumu 

Çalışıyor 221 69.3 21.511±6.425 t= 1.142 

p= 0.155 Çalışmıyor 98 30.7 20.428±5.836 

Gelir durumu 

Gelir giderden az 64 20.1 18.703±5.639  

F= 10.176 

p= 0.000* 
Gelir gidere denk 195 61.1 21.235±5.004 

Gelir giderden fazla 60 18.8 23.633±9.066 

Çocuk sahibi olma 

durumu 

    

Evet  191         59.9 20.596±6.762 t= -2.037 

Hayır  128         40.1 22.046±5.335 p= 0.042* 

Eşi/partneri tanımlama 

durumu 

    

İyi 194 60.8 22.525±6.493 F= 16.019 

Orta 108 33.9 19.648±4.922 p= 0.000* 

Kötü 17 5.3 15.529±6.063  

İlişkiden memnuniyet 

düzeyi 

    

Evet 206 64.6 22.480±6.461  

Kısmen 96 30.1 19.427±4.796 KW= 17.332 

Hayır 17 5.3 15.294±5.531 p= 0.000* 

Toplam 301 100.0  

  *p<0.05 

 

Tablo 2’de kişisel tanıtıcı özelliklerin mutluluğa etkisine bakılmıştır. Yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu, 

çocuk sahibi olma durumu ile mutluluk ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında farkın istatiksel olarak anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kadınların çalışma durumları ve eş/partnerlerinin çalışma durumu ile mutluluk 

ölçeği puan ortalaması arasındaki farkın istatiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Kadınların 

eş/partnerini tanımlama durumu ve ilişkilerinden memnuniyet durumu ile mutluluk ölçeği puan ortalaması 

karşılaştırıldığında farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.05). 
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TARTIŞMA 

Eşi/partneri olan kadınlarda mutluluğu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmanın bulguları 

literatür doğrultusunda tartışılmıştır.  

Bu araştırmada bağımlı değişken olan mutluluk ile yaş ve eğitim düzeyinin arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Bülbül ve Giray tarafından yapılan çalışmada da benzer şekilde yaş ve eğitim seviyesi ile mutluluk 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Bülbül ve Giray, 2011).  

Bu araştırmada demografik değişkenlerden gelir durumu ile mutluluk arasında anlamlı fark saptanmıştır. 

Benzer şekilde Timur ve Akay tarafından yapılan çalışmada da ekonomik faktörlerin her iki cinsiyette de mutluluk 

üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur (Timur ve Akay, 2017). 

Bu araştırmada bağımsız değişkenlerden olan kadının çalışma durumu ve eş/partnerin çalışma durumu ile 

mutluluk arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bülbül ve Giray tarafından yapılan çalışmada hem erkeklerin hem 

de kadınların çalışıyor olmalarının bireysel mutlulukları üzerinde arttırıcı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur 

(Timur ve Akay, 2017). Verilen araştırma bulguları bu araştırma bulguları ile paralellik göstermeyerek oluşan 

farklılığın araştırmaların örneklem gruplarının farklılığı ile yorumlanabilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada, kadınların sosyo-demografik özelliklerinin ve eş/partnerleriyle olan ilişkilerine dair sahip oldukları 

değerlerin mutluluk düzeyleri üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; kadınların sahip 

olduğu değerler dikkate alınmalı ve evlilik öncesi danışmanlıkta ya da aile danışmanlığında mutluluk üzerine 

eş/partner ile olan ilişki durumunun etkisine dikkat çekecek eğitimlerin verilmesinin bireylere katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın daha büyük örneklem gruplarıyla yapılması desteklenmektedir.  
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S-39)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİLOFOBİ DÜZEYLERİ VE OBEZ BİREYLERE 

YÖNELİK TUTUMLARI 

 

Gülbahtiyar DEMİREL1      Feride TAŞKIN YILMAZ1     Gamze Nur ŞİMŞEK1 

 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Aşırı kilo ya da obezite çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Obezitenin neden olduğu 

sağlık sorunları ve beden imajındaki değişiklikler nedeniyle obez bireylere karşı olumsuz tutum ve kilofobik 

davranışlar sergilenebilmektedir. Bu bağlamda araştırma, ebelik öğrencilerinin kilofobi düzeylerini ve obez 

bireylere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 3 Aralık 2018- 7 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin 

ebelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 302 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler tanıtıcı 

bilgi formu, Kilofobi Ölçeği (KFÖ) ve Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği (OBYTÖ) ile elde edilmiştir. 

İstatistiksel değerlendirmede ortalama, yüzdelik dağılım, standart sapma ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin %14.5’i fazla kilolu ve obez olmasına rağmen %18.8’i kendini fazla kilolu ve obez olarak 

gördüğünü, %47’si beden ağırlığına yönelik kilo vermek istediğini, %33.1’i son bir yıl içerisinde zayıflamak için 

diyet, spor, ilaç gibi yöntemler kullandığını ve tamamına yakını (%92.1) obezitenin sağlık sorunu olduğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin KFÖ puan ortalaması 3.03±0.74 ve OBYTÖ puan ortalaması ise 58.74±15.23’tür. 

Öğrencilerin beden kitle indeksi ile KFÖ arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmazken (p>0.05); fazla kilolu 

ve obez öğrencilerin obez bireylere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p=0.036, p<0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Ebelik öğrencilerinin orta düzeyde kilofobiye sahip oldukları, obez bireylere yönelik 

tutumlarının da orta düzeyde olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilere obezitenin bireyler üzerinde fiziksel 

etkilerinin yanında sosyal etkilerini de içeren konularda eğitimler verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, kilofobi, tutum, ebelik öğrencisi  

FAT PHOBIA LEVELS OF MIDWIFERY STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS OBESE 

INDIVIDUALS 

 

Gulbahtiyar DEMIREL1      Feride TASKIN YILMAZ1     Gamze Nur SIMSEK1 

 
1Sivas Cumhuriyet University 

 

Abstract 

Introduction and Objective: Over-weight or obesity is one of the most important health problems of this age. 

Due to the health problems caused by obesity and changes in body image, negative attitudes and fat phobic attitudes 

towards obese individuals can be exhibited. In this context, this research was carried out to determine the fat phobia 

levels of midwifery students and their attitudes towards obese individuals.  

Methods: This descriptive study consisted of 302 students who were studying at a midwifery department of a 

university between December 3 and March 7, 2019 and who accepted to participate in the study. The data were 

obtained with the descriptive information form, the Fat Phobia Scale (FPS) and the Attitudes Toward Obese 
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Persons Scale (ATOPS). Mean, percentage, standard deviation and Kruskal Wallis test were used for statistical 

analysis. 

Results: Although 14.5% of the students were overweight and obese, 18.8% thought they were overweight and 

obese, 47% wanted to lose weight for body weight, 33.1% of them tried methods such as diet, sport, medicine to 

lose weight in the last year, and almost all (92.1%) stated that obesity was a health problem. The mean FPS score 

of the students was 3.03±0.74 and the mean score of ATOPS was 58.74±15.23. While there was no statistically 

significant difference between the students' body mass index and FPS (p>0.05), the attitudes of overweight and 

obese students towards obese individuals were found to be more positive (p=0.036, p<0.05). 

Conclusion and Recommendations: It was found that midwifery students had moderate level of fat phobia and 

their attitudes towards obese individuals were moderately positive. It may be recommended to give trainings for 

students on subjects that include the social effects of obesity on individuals as well as their physical effects. 

Key Words: Obesity, fat phobia, attitude, midwifery student 

 

GİRİŞ  

Vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan obezite, dünyada ve Türkiye’de yaygın görülen, giderek küresel bir 

epidemi halini alan önemli bir halk sağlığı sorunudur (Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 2014). Türkiye’de erişkin 

toplumun 2/3’ünün fazla kilolu ya da obez olduğu, erkeklerde kilo fazlalığının, kadınlarda ise obezitenin daha 

yaygın olduğu belirtilmektedir (Çakmur ve Güneş, 2018). 

Obezite bireyi birçok sağlık problemiyle karşı karşıya bırakabilen önemli bir problemdir (Maria ve 

Evagelia, 2009; Can ve Şahin, 2018). Obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, kanser, solunum 

problemleri (Maria ve Evagelia, 2009), infertilite, gebelikte intrapartum ve fetal komplikasyonlar gibi fizyolojik 

sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Can ve Şahin, 2018). Ayrıca obez bireylerde psikososyal rahatsızlıklar daha 

yaygın görülebilmektedir (Mermi, 2018). Obez bireyler diğer kişilerin kendinden tiksindiklerini ya da küçük 

gördüklerini düşünebilmektedir (Erkol ve Khorshid, 2004). Bununla birlikte obez bireyler kişilerarası ilişkilerde 

bozulma, benlik saygısında azalma, özgüven kaybı, depresyon, sosyal etiketlenme, iş bulma güçlüğü, okul ve iş 

çevrelerince reddedilme, eş edinme konusunda zorluk çekme gibi sorunları yaşayabilmektedir (Çıray Gündüzoğlu, 

Fadıloğlu ve Yılmaz, 2014; Yılmaz ve Dinç, 2010). Özellikle obezite sorunu olan bireylerin preoperatif ve 

postoperatif bakımlarının zor olması, yapılan girişimlerden sonra komplikasyon gelişme riskinin yüksekliği, 

ağırlıklarından dolayı pozisyon verilmesinde yaşanan zorluklar, obezlere yönelik tedavi ve bakımda kullanılacak 

olan malzemelerin uygun boyutlarda olmaması yada yetersiz olması gibi sorunlar da yaşanabilmektedir.  

Obez bireyler, sağlık çalışanlarının olumsuz tutum ve ön yargılı davranışlarına maruz kalabilmekte ve bu 

nedenle obez bireylerin bakım ve tedavisinde sorunlar gündeme gelebilmektedir (Altınayak ve ark, 2017). Vücut 

ağırlığı fazla olan bireylere karşı sergilenen olumsuz tutum ve kalıplaşmış düşünceler şeklinde kendini gösteren, 

kilolu olmaktan patolojik bir şekilde korkma ve kilolu olmaya karşı antipati duyma, kilodan hoşlanmama olarak 

tanımlanan kilofobi, üniversite öğrencilerinde yaygın olarak görülmektedir (Kadıoğlu ve ark, 2015; Çetinkaya, 

2016). Bireylerin obez bireylere karşı olumsuz tutum sergilemelerini önlemenin ilk aşaması kiloya yönelik 

tutumun var olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Daha sonraki aşamalarda ise eğitim verilmesi, aktiviteler 

düzenlenmesi gibi etkinliklerle bu olumsuz tutumların ortadan kaldırılması mümkün kılınabilir (Yılmaz ve Dinç, 

2010). Özellikle kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde primer sorumluluğu bulunan ebe adaylarının obez 
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bireylere yönelik olumlu tutum geliştirmesi obez bireylerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların 

önlenebilmesi açısından önemlidir. 

 

AMAÇ 

Araştırma, ebelik öğrencilerinin kilofobi düzeylerini ve obez bireylere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 03 Aralık 2018-07 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim 

gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda veri formlarını eksiksiz dolduran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 302 öğrenci 

örnekleme dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri, araştırmacıların literatür incelemesi doğrultusunda hazırladıkları öğrencilerin sosyodemografik 

ve antropometrik özelliklerini içeren tanılama formu, Kilofobi Ölçeği (KFÖ) ve Obez Bireylere Yönelik Tutum 

Ölçeği (OBYTÖ) ile elde edilmiştir. 

Kilofobi Ölçeği (KFÖ): Kilofobi ölçeği 1993 yılında Robinson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup 2001 

yılında 14 maddelik kısa biçimi oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Koçak, Saraç ve Hürmeriç 

(2005) tarafından yapılmıştır. 14 maddeden oluşan ölçekte her bir madde birden beşe kadar derecelendirilmiş ve 

değerlendirme 14 maddeden alınan toplam puanın 14’e bölünmesi ile yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek toplam 

puan 1-5 arasında değişmektedir (Koçak ve ark, 2005). Ölçekten alınan yüksek puan daha fazla kilofobi durumunu 

belirtirken düşük puan daha az kilofobi durumunu belirtmektedir. Çetinkaya’nın (2016) çalışmasında ölçek için 

kesim noktaları 3.6 puan ortalaması orta düzey kilofobi, 4.4 ve üzeri puan ortalaması yüksek kilofobi düzeyi olarak 

belirtilmiştir.  

Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği (OBYTÖ): Ölçek, ilk olarak Allison, Basile ve Yuker (1991) tarafından 

geliştirilmiş olup, Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Dedeli, Bursalıoğlu ve Deveci (2014) tarafından 

yapılmıştır. Olumlu ve olumsuz tutum ifadelerini içeren OBYTÖ 20 sorudan oluşan 6’lı likert tipi bir ölçektir. 

Ölçek maddeleri kesinlikle katılmıyorum “-3”, çoğunlukla katılmıyorum “-2”, biraz katılmıyorum “-1”, biraz 

katılıyorum “1”, çoğunlukla katılıyorum “2”, kesinlikle katılıyorum “3” şeklinde yanıtlanmaktadır. OBYTÖ’den 

alınabilecek puan 0-120 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan toplam puan ortalamalarının yüksek olması obez 

bireylere yönelik olumlu tutumları göstermektedir (Dedeli, Bursalıoğlu ve Deveci 2014). 

Verilerin Toplanması 

Veriler, araştırmacılar tarafından uygun bir ders saatinde öğrencilerin veri formlarını doldurması ile elde edilmiştir. 

Veri formlarının doldurulması yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 
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Verilerin Değerlendirilmesi  

Veriler, SPSS 22.0 paket programında yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde ortalama, yüzdelik dağılım, 

standart sapma ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR  

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.79±1.49 yıl olup, tamamına yakını (%99.3) kadın ve bekardır. Katılımcıların 

%31.5’i birinci sınıfta, %25.2’si ikinci sınıfta, %23.2’si üçüncü sınıfta ve %20.2’si dördüncü sınıfta öğrenim 

görmektedir. %20.9’unun hekim tarafından tanı konulmuş kronik bir hastalığı bulunan öğrencilerin %37.4’ü genel 

sağlığını iyi ve %58.6’sı ise orta düzeyde değerlendirmiştir. 

Öğrencilerin %14.5’i fazla kilolu ve obez olmasına rağmen %18.8’i kendini fazla kilolu ve obez olarak 

gördüğünü, %47’si beden ağırlığına yönelik kilo vermek istediğini, %33.1’i son bir yıl içerisinde zayıflamak için 

diyet, spor, ilaç gibi yöntemler kullandığını ve tamamına yakını (%92.1) obeziteyi sağlık sorunu olarak gördüğünü 

belirtmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Öğrencilerin beden ağırlığı ve beslenme özelliklerine ilişkin  

verilerin dağılımı (n=302) 

Özellikler n % 

Beden Kitle İndeksine göre beden yapısı 

 Zayıf   28   9.3 

 Normal kilolu 230 76.2 

 Fazla kilolu veya obez   44 14.5 

Beden ağırlığı algısı   

 Çok zayıf   10   3.3 

 Zayıf   35 11.6 

 Normal 200 66.2 

 Fazla kilolu   56 18.5 

 Obez     1   0.3 

Beden ağırlığı tercihi   

 Kilo almak   40 13.2 

 Aynı kalmak 120 39.7 

 Kilo vermek 142 47.0 

Beslenme şekli 

 Genellikle fastfood tarzı beslenme   74 24.5 

 Genellikle ev yemeği tüketme   84 27.8 

 Genellikle üniversite yemekhanesini kullanma 144 47.7 

Günde öğün atlama durumu   

 Evet 253 83.8 

 Hayır   49 16.2 

Son bir yıl içerisinde zayıflamak için herhangi  

bir yöntem (diyet, egzersiz, ilaç vb.) uygulama durumu 

 Evet 100 33.1 

 

 

Hayır 202 66.9 

Hayatının herhangi bir döneminde fazla kilolu  

ya da obez olma durumu 

 Evet   49 16.2 

 Hayır 253 83.8 

Aile ya da akrabalarında obez birey varlığı   

 Evet 126 41.7 

 Hayır 176 58.3 

Obezitenin sağlık sorunu olmasına ilişkin görüşü 

 Evet, sağlık sorunudur 278 92.1 

 Hayır, sağlık sorunu değildir   21   7.0 

 Fikrim yok    3   1.0 

 

 

Tablo 2’de öğrencilerin KFÖ ve OBYTÖ puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir. Buna göre öğrencilerin KFÖ 

puan ortalaması 3.03±0.74 ve OBYTÖ puan ortalaması 58.74±15.23’tür. 
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Tablo 2. Öğrencilerin KFÖ ve OBYTÖ puan ortalamaları dağılımı 

 

Ölçekler  

 

Ort±SS 

Alınan min-max 

puanlar 

Alınabilecek 

min-max puanlar 

Kilofobi Ölçeği 3.03±0.74 1-5 1-5 

Obez Bireylere Yönelik Tutum 

Ölçeği 

58.74±15.23 0-120 0-120 

 

Öğrencilerin beden kitle indeksi (BKİ) ile KFÖ arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmazken (p>0.05); fazla 

kilolu ve obez öğrencilerin obez bireylere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p=0.036, 

p<0.05). 

Tablo 3. Öğrencilerin beden kitle indeksi ile KFÖ ve OBYTÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

Beden Kitle İndeksi Kategorisi Kilofobi Ölçeği Test/p 

Obez Bireylere 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

Test/p 

Zayıf 2.97±0.88 
KW=0.073 

p=0.964 

57.46±14.28 
KW=6.642 

p=0.036* 
Normal Kilolu 3.03±0.76 57.67±15.02 

Fazla kilolu ve obez 3.05±0.55 65.11±15.66 

*p<0.05 

 

TARTIŞMA 

Obezite ile birlikte ortaya çıkan psikolojik ve sosyal sorunların sebepleri arasında bireylerin obez bireylere karşı 

önyargıları ve obez bireylere karşı ayrımcı tutumları en sık rastlanan durumlardır (Altınayak ve ark, 2017). 

Çalışmada ebelik öğrencilerinin orta düzeyde kilofobiye sahip oldukları belirlenmiştir. Üniversite öğrencileri ile 

yapılan başka bir çalışmada da benzer bulgu elde edilmiştir (Çetinkaya, 2016). Benzer ölçek kullanılarak yapılan 

bir çalışmada ise ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin hemşirelik öğrencilerine göre kilofobi 

düzeylerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Kadıoğlu ve ark, 2015). Tamamına yakınını kadın 

grubu oluşturan ebelik öğrencilerinin beden yapısını korumaya yönelik algı ve düşünceleri kilofobi düzeyini 

etkileyebilmektedir. 

Obez bireylere yönelik olumsuz tutum ve ön yargılı davranışlar sergilenebilmektedir (Altınayak ve ark, 

2017). Çalışmada öğrencilerin obez bireylere yönelik tutumlarının orta düzeyde olumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Ebelik öğrencileri ile yapılan başka bir çalışmada, katılımcıların yarısından fazlasının ön yargıya eğilimli olduğu, 

çok azının ön yargılı olduğu belirlenmiştir (Altınayak ve ark, 2017). Başka bir çalışmada, hemşirelik ve ebelik 

öğrencilerinin kilo fazlalığı olan veya obez olan bireylere yönelik orta seviyede olumsuz tutumlarının olduğu 

bulunmuştur (Kadıoğlu ve ark, 2015). Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin 

%51.3’ünün önyargıya eğilimli, %23.5’inin önyargılı oldukları tespit edilmiştir (Sert ve ark, 2016). 

Kilofobi, üniversite öğrencilerinde yaygın olarak görülmektedir (Kadıoğlu ve ark, 2015; Çetinkaya, 

2016). Çalışmada öğrencilerin BKİ ile kilofobi düzeyleri arasında ilişki olmadığı bulunmuştur. Çetinkaya’nın 
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(2016) çalışmasında ise BKİ ile kilofobi arasında negatif yönde zayıf ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışma bulgusu, 

öğrencilerin çoğunluğunun normal kiloda olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Sağlıklı yaklaşım açısından obez bireylere yönelik olumlu tutum geliştirmek önemlidir (Yılmaz ve Dinç, 

2010). Çalışmada BKİ ile obez bireylere yönelik tutum arasında ilişki olduğu, fazla kilolu ve obez öğrencilerin 

obez bireylere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bizim çalışma bulgumuzun aksine, ebelik 

öğrencileri ile yapılan başka bir çalışmada ise BKİ’nin obeziteye karşı önyargılı olma durumunu etkilemediği 

bulunmuştur (Altınayak ve ark, 2017). Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan bir çalışmada da, BKİ ile obezite 

önyargı düzeyleri arasında fark olmadığı bulunmuştur (Sert ve ark, 2016). Üniversite öğrencileri ile yapılan başka 

bir çalışmada da, BKİ’nin obez bireylere yönelik tutumları etkilemediği belirlenmiştir (Çetinkaya, 2016). 

 

SONUÇ 

Ebelik öğrencilerinin orta düzeyde kilofobiye sahip oldukları, obez bireylere yönelik tutumlarının da orta düzeyde 

olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilere obezitenin bireyler üzerinde fiziksel etkilerinin yanında sosyal 

etkilerini de içeren konularda eğitimler verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gelecekte sağlık hizmetinin sunumunda 

temel sorumluluğu olacak öğrencilerin olumlu tutum göstererek toplumda rol model olmasının önemi 

vurgulanmalıdır. 
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S-40)  BABALARIN EMZİRMEYE YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ 

 

Hale UYAR HAZAR1, Dilan GÖKAY1 

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Özet 

Bebeğin hayatına en iyi şekilde başlaması için atacağı ilk adım, emzirmedir. Babaların bilgi ve tutumlarının; var 

olan durumu, emzirme sürecinin ilerleyişini etkileyebileceği düşünülmektedir. Babaların eşlerine desteği ve bu 

sürecin öneminin bilincinde olmaları etkili emzirme açısından önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı babaların 

emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemektir.  

Analitik Kesitsel tipte olan araştırma, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi obstetri kliniğinde 

2018 yılı ortasında doğum yapan 2108 kadının 210 eşiyle yürütüldü. Evreni bilinen örneklem formülünde; güven 

aralığı = %95, p=0.81, q=0.19, t=1.96 alındı. Örneklem seçiminde gelişi güzel örnekleme (convenience sampling) 

kullanıldı. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı Bilgi Formu, Babaların Emzirmeye Yönelik Düşüncelerini Belirleyen 

Kontrol Listesi kullanıldı. Verilerin analizinde, Kolmogorov-Smirnov, tanımlayıcı istatistikler, Z ve 𝜒2 değerleri, 

Mann Whitney-U, Kruskal-Wallis testi, Spearman korelasyon analizleri kullanıldı. Çalışma için etik kurul izni, 

kurum izni ve katılımcıların yazılı onamı alındı. Babaların yaş ortalaması 32.11±5.99 (min=19,maks=54), 

emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanı ortalaması 22,30±3,14 (min=13,maks=30)’dir Babaların emzirmeye 

yönelik bilgi ve düşüncelere verdikleri doğru cevaplardan aldıkları en yüksek puanlar;  %99,5 “eşim emzirmeye 

başladığında onu rahatlatmak için yastık verme, bir bardak su getirme gibi şeyler yaparım”, %97,1 “anne sütü 

çevre dostudur”, %96,2 “emzirmek, anne bebek bağlanmasını artırır” ve yanlış cevaplardan aldıkları en yüksek 

puanlar; %89,5 “emzirme gebelikten korur”, %86,2 “anne sütü ile beslenme annenin çalışmasını etkilemez”, 

%81,4 “mama ile beslenen bebekler daha sinirli olur”. Babaların eşlerinin eğitim durumunun emzirmeye yönelik 

bilgi ve düşünce puanı üzerine etkisinin anlamlı olduğu (χ2=14,956, p=0,005), Kruskal-Wallis testine göre farkın 

eğitim durumu ilkokul (21,50±2,89) ile üniversite ve üzeri (23,76±3,32) olan gruplar arasından kaynaklandığı 

belirlendi. Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanları ile yaş (r=0.124, p=0.074) ve evlilik süresi 

(r=0.046, p=0.509) arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görüldü. 

Sonuçta, babaların emzirmeye yönelik bilgi ve düşünce puanlarının orta ve üzeri düzeyde olduğu, ilk altı aydaki 

mevcut düşük emzirme oranlarının iyileştirmesine yardımcı olacağı ve emzirme danışmanlığı eğitimine dahil 

edilmelerinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Babalar, Ebelik, Hemşirelik 

 

İNFORMATİON AND OPİNİONS OF FATHERS ABOUT BREASTFEEDİNG 

Abstract 

The support of the fathers to their spouses and their awareness of the importance of this process is gaining 

importance in terms of effective breastfeeding.The aim of this study was to determine the fathers' thoughts and 

factors affecting breastfeeding. The analytical cross-sectional study was conducted with 210 pairs of 2108 women 

who gave birth in the obstetric clinic of Aydın Obstetrics and Gynecology Hospital in 2018. Random sampling 

(convenience sampling) was used in sample selection. In the collection of the data, the Checklist which identifies 
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the Introductory Information Form, Fathers' Thoughts towards Breastfeeding was used. Kolmogorov-Smirnov, 

descriptive statistics, Z and  χ2 values, Mann Whitney-U, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation analysis 

were used for data analysis.The mean age of the fathers was 32.11±5.99 (min=19, max=54), and the mean 

knowledge and thought score for breastfeeding was 22.30±3.14 (min=13, max=30). The highest scores that fathers 

received from the correct answers to information and thoughts about breastfeeding;%99.5 “my wife does not give 

pillows to comfort her when she begins to breastfeed, I do things like bringing a glass of water”,%97.1 “breastmilk 

is environmentally friendly”,%96.2 “Breastfeeding increases the attachment of the mother baby “  and the highest 

scores received from the wrong answers;89,5% “protects breastfeeding from pregnancy”,%86.2 “breastfeeding 

does not affect the mother's work”, %81.4 “formula-fed babies become more nervous”. The effect of education 

level of fathers on the knowledge and thought score of breastfeeding was significant (χ2= 14,956, p=0,005), and 

the education level of the difference according to Kruskal-Wallis test with primary school (21,50±2,89) and 

university and above (23,76±3,32). There wasn’t significant relationship between the knowledge and thought 

scores of the fathers and the age (r=0.124, p=0.074) and the duration of marriage (r=0.046, p=0.509). As a result, 

it was concluded that the fathers' knowledge and thought points about breastfeeding were at middle and higher 

levels, they would help to improve the current low breastfeeding rates in the first six months and they should be 

included in breastfeeding counseling training. 

Key Word: Breastfeeding, Fathers, Midwifery, Nursing 

GİRİŞ 

Bebeğin hayatına en iyi şekilde başlaması için atacağı ilk adım, emzirmedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) 

her bebeğin doğumdan itibaren 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini, bundan sonra da ek besinlerle birlikte en 

az 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesini önermektedir (WHO 2010, UNICEF 1992). Ülkemizde 

emzirme yaygın bir davranış olmakla birlikte, bebeklerin doğum sonrası altı ay tek başına anne sütü ile beslenme 

oranları düşüktür. Türkiye’de doğum sonrası ilk iki ayda tek başına anne sütü ile besleme oranı %58 iken, 4-6 ayda 

bu oran %10’a düşmektedir. (TNSA 2013). Mycock ve arkadaşlarının (2013) yapmış olduğu çalışmada, annelerle 

birlikte babalara da doğum öncesi dönemde yapılan anne sütü ile beslenme eğitimi sonucunda anne sütü verme 

oranlarının arttığı belirtilmektedir.  

Emzirmenin sadece içgüdüsel bir davranış olarak gelişmediği, annede bireysel, ailesel ve toplumsal faktörlerin 

etkisiyle gelişen bir tutum olduğu vurgulanmaktadır (Gölbaşı, Koç 2008; Kong, Lee 2004). Doğum sonu dönemde 

annelerin emzirme ile ilgili bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu gibi babalarında bu konuda bilgiye ihtiyacı vardır. 

Çünkü babaların bu süreçte eşlerinin yanında olması, annenin emzirme konusunda motivasyonunu arttıracak ve 

böylece emzirmenin başarılmasını arttırmada katkı sağlayacaktır. Bir kadının eşi tarafından sunulan destek, 

emzirmeye başlama ve devam etme kararını etkilemektedir. Babaların emzirmeye karşı tutumlarının 

değerlendirildiği çalışmada, babaların çoğunun eşi ile birlikte bebek beslenme yöntemlerini tartıştığı, sadece üçte 

birinin her iki ebeveyn arasında paylaşılan bir karar olduğu belirtilmektedir (Bennett, McCartney, Kearney 2016). 

Kong ve ark. (2004), babaların desteğinin bebeğin beslenme şeklini önemli derecede etkilediğini, desteklenen 

annelerin emzirmeyi daha çok tercih ettiğini belirtmektedir. Yapılan çalışmalarda; babaların emzirmedeki rolleri 

konusunda pek çalışmanın bulunmadığı, babanın emzirmeyi etkileyen önemli bir faktör olduğu ve emzirme süreci 

boyunca babaların desteğinin emzirme davranışı ve kararında etkili rol oynadığı (Lee ve ark., 2006; Cangöl ve 
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Hotun Şahin, 2014; Bich ve Cuong, 2017; Rempel, Rempel ve Moore, 2017), babaların emzirme sürecini eşi ile 

birlikte yaşamaya cesaretlendirilmeleri ve birbirlerini desteklemeleri gerektiği (Gözükara; 2014), babaların 

tutumlarının emzirmeyi desteklediği fakat sadece anne sütüyle besleme süresini etkilemediği (Karande ve Perkar, 

2012), bunun yanısıra babaların annelerin emzirmeye başlamasında ve emzirme süresi üzerinde en çok etkisi olan 

grup olduğu (Lee ve ark., 2006; Yılmaz ve Taşpınar; 2017) belirtilmektedir.  

Ülkemizde yapılan birçok çalışmada anneye verilen desteğin emzirme sürecinin devamı açısından önemli olduğu 

belirtilmekle birlikte çalışmalarda daha çok anne sütünün önemi ve emzirme üzerinde anneye bağlı etkiler üzerinde 

durulduğu, babaların bu konu hakkındaki rolleri üzerinde yeterli çalışmanın olmadığı görülmekte ve bu konuda 

literatürde boşluk olduğu dikkati çekmektedir. Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerinin incelenmesiyle 

elde edilecek verilerin, ebe ve hemşirelerin babaların davranışlarını gözden geçirmelerini ve babaların 

uygulamalarında gerekli düzenlemeler yapmalarını sağlayacağı ve babaların anneleri emzirme sürecinde nasıl 

desteklemeleri gerektiği konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

AMAÇ 

Çalışmanın amacı babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Analitik Kesitsel tipte olan bu araştırma, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi obstetri kliniğinde 

2018 yılı ortasında doğum yapan 2108 kadının 210 eşiyle yürütüldü. Evreni bilinen örneklem formülünde; 

güvenaralığı= %95, p=0.81, q=0.19, t=1.96 alındı. Örneklem seçiminde gelişi güzel örnekleme (convenience 

sampling) kullanıldı. Verilerin toplanmasında, Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu, Tanıtıcı Bilgi Formu ve 

Babaların Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Görüşlerini Belirleyen Kontrol Listesi kullanıldı.  

Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatürden yararlanarak hazırlanan (Taşpınar A, Çoban A, Küçük 

M, Şirin A. 2013; Karande S, Perkar S. 2012; Bich TH, Cuong NM. 2017 )  bu form, babaların sosyo-demografik 

özelliklerini (yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, meslek vb.) belirleyen 12 sorudan oluşmaktadır. Tanıtıcı Bilgi 

Formu, yüz yüze görüşme tekniği ile dolduruldu. 

Babaların Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Görüşlerini Belirleyen Kontrol Listesi: Araştırmacı tarafından literatürden 

yararlanarak hazırlanan (Taşpınar A, Çoban A, Küçük M, Şirin A, 2013; Karande S, Perkar S, 2012; Bich TH, 

Cuong NM, 2017) bu form, babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerini (katılıyorum, kararsızım, 

katılmıyorum, bilmiyorum seçenekleri kullanılarak cevaplanan) belirleyen 38 sorudan oluşmaktadır. Bu Kontrol 

Listesi, kendini bildirim yöntemi ile dolduruldu.  

Araştırmadan elde edilen verilerin, Kolmogorov-Smirnov testi ile normallikleri incelendi ve IBM SPSS Statistics 

22 paket programı kullanılarak analizi yapıldı. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart 

sapma, normal dağılım gösterenlerde t-testi ve ANOVA varyans analizi, normal dağılım göstermeyenlerde 

Kruskal-Wallis testi, Mann Whitney-U testi, nitel değişkenler arasındaki ilişkinin analizinde Ki-Kare testi 

kullanıldı. Sonuçların yorumlanmasında p<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Bu araştırma, babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek amacı ile kesitsel olarak, eşi doğum 

yapmış 210 babayla yapıldı. Sosyo-demografik özellikler ile emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan ortalamaları 
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karşılaştırılan ve yaş ortalaması 32.11±6.0 olan babaların %63’ü lise mezunu, %85.7si çalışmakta, %98.1’i evli, 

%27.6’sının eşi ortaokul mezunu, %79’unun eşi çalışmamakta, %82.9’unun sağlık güvencesi mevcut, %73.8’i 

çekirdek aile tipinde, %53.3’ü ilçede ikamet etmekte, %61.9’u gelirini gidere denk algılamakta ve evlilik süresi 

ortalaması 6.10±5.04’dür (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Sosyo-Demografik Özelliklerin Tanımlayıcı Istatistikleri 

DEĞİŞKENLER n (%) 

Yaş (Ort±SS) 32.11±6.0 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 50 (23.8) 

Ortaokul 62 (29.5) 

Lise 63 (30) 

Üniversite ve üstü 35 (16.7) 

Çalışma Durumu 
Hayır  30 (14.3) 

Evet  180 (85.7) 

Medeni Durumu 
Evli  206 (98.1) 

Bekar  4 (1.9) 

Eşinin Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 6 (2.9) 

İlkokul  55 (26.2) 

Ortaokul  58 (27.6) 

Lise  48 (22.9) 

Üniversite ve üstü 43 (20.5) 

Eşinin Çalışma Durumu 
Hayır  166 (79) 

Evet  44 (21) 

Sağlık Güvence Durumu 
Hayır  36 (17.1) 

Evet  174 (82.9) 

Aile Tipi 
Çekirdek 155 (73.8) 

Geniş  55 (26.2) 

Evlilik Süresi (Ort±SS) 6.10±5.04 

İkamet Yeri 

İl  82 (39) 

İlçe  112 (53.3) 

Köy  16 (7.6) 

Ailenin Gelir Durumu 

Gelir giderden az 66 (31.4) 

Gelir giderek denk 130 (61.9) 

Gelir giderden fazla 14 (6.7) 

Babaların eşlerinin eğitim düzeyinin emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan ortalaması üzerindeki etkisinin 

anlamlı olduğu (χ2=14.956; p=0.005) ve bu farkın üniversite ve üst (23.76±3.32) olan gruptan kaynaklandığı tespit 

edildi. Babaların diğer sosyo-demografik özelliklerinin emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan ortalaması üzerine 

etkisinin anlamlı olmadığı görüldü (p>0.05). (Tablo 2) 
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Tablo 2. Babaların Sosyo-demografik Özellikleri ile Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Görüş Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

DEĞİŞKENLER Ort.±S.S 
Medyan  

(25.-75. persantil) 
Z/χ2 p 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 21.88±3.46 22 (20-24.25) 

5.297 0.151 
Ortaokul 21.87±2.74 22 (20-24) 

Lise 22.49±2.90 23 (21-24) 

Üniversite ve üstü 23.37±3.56 24 (21-26) 

Çalışma 

Durumu 

Hayır 21.50±3.26 21.50 (19-24) 
-1.520 0.128 

Evet 22.44±3.26 22 (21-25) 

Eş Eğitim 

Durumu  

Okuryazar değil 20.50±3.33 21 (18-22.75) 

14.956 0.005 

İlkokul 21.50±2.89 22 (20-23) 

Ortaokul 22.58±2.46 22 (21-25) 

Lise 21.81±3.52 22 (20-24.75) 

Üniversite ve üstü 23.76±3.32 24 (21-26)* 

Eş Çalışma 

Durumu 

Hayır 22.20±2.99 22 (20-24) 
-1.146 0.252 

Evet 22.70±3.66 23 (21-25) 

Sağlık 

Güvencesi  

Hayır 21.30±3.10 22 (20-23.75) 
-1.924 0.054 

Evet 22.51±3.12 22.50 (21-25) 

Aile Tipi 
Çekirdek 22.28±3.16 22 (20-25) 

-0.593 0.553 
Geniş 22.38±3.11 22 (21-25) 

Yaşanan Yer 

İl 22.70±3.16 23 (20.75-25) 

2.782 0.249 İlçe 21.97±3.15 22 (20-24) 

Köy 22.62±2.84 22.50 (20-24.75) 

Algılanan 

Gelir 

Durumu 

Gelir giderden az 21.66±3.14 22 (20-24) 

2.893 0.235 Gelir gidere denk 22.60±3.04 22.50 (21-25) 

Gelir giderden fazla 22.64±3.79 22 (20-24.50) 

 

Tablo 3 incelendiğinde babaların emzirmeye yönelik bilgilere verdikleri doğru cevaplardan aldıkları üç en yüksek 

puan; %97.1 “anne sütü çevre dostudur” (χ2=186.68, p= 0.001), %96.2 “emzirmek, anne bebek bağlanmasını 

artırır” (χ2=179.21, p= 0.001) ve %93.3 “anne sütü bebeği tok tutar” (χ2=157.73, p= 0.001) ve babaların emzirmeye 

yönelik görüşlere verdikleri doğru cevaplardan aldıkları üç en yüksek puan; %99.5 “eşim emzirmeye başladığında 

onu rahatlatmak için yastık verme, bir bardak su getirme gibi şeyler yaparım” (χ2=206.01,                       p= 0.001), 

%94.8 “emziren anne bebeğinin acıktığını sezebilir” (χ2=168.30, p= 0.001),            %90.5 “eşim bebeğimizi 

emzirebilsin diye ev işlerinde sorumluluk almaya çalışırım” (χ2=137.61, p= 0.001) ve %90.5 “bebeğimizin nasıl 

emzirileceğine aile büyükleri karar verir” (χ2=137.61, p= 0.001) şeklindedir. Babaların emzirmeye yönelik bilgi 

puan ortalaması 10.69±2.23 (min= 4, maks= 17), görüş puan ortalaması 12.55±1.96 (min= 7, maks= 17) ve bilgi 

ve görüş puan ortalaması 22.30±3.14 (min= 13, maks= 30)’dür (Tablo 3). 
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Tablo 3. Babaların Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Görüşlerinin Dağılımı 

Babaların emzirmeye yönelik bilgilerini belirleyen ifadeler 
Doğru 

n (%) 

Yanlış 

n (%) 
χ2 p 

1. Bebeğimizin ihtiyacı olan tek besin öğesi anne sütüdür 166 (79.0) 44 (21) 70.87 0.001 

2. Emzirme göğüste ağrı ve acıya neden olur 100 (47.6) 110 (52.4) 0.47 0.490 

3. Anne sütü bebeği tok tutar  196 (93.3) 14 (6.7) 157.73 0.001 

4. Eşim bebeğimizi her ağladığında emzirmeli 42 (20) 168 (80.0) 75.60 0.001 

5. Emzirme annede yorgunluğa neden olmaz 99 (47.1) 111 (52.9) 0.68 0.408 

6. Mama ile beslenen bebekler sağlıklıdır 102 (48.6) 108 (51.4) 0.17 0.679 

7. Anne sütü çevre dostudur 204 (97.1) 6 (2.9) 186.68 0.001 

8. Doğumdan hemen sonra emzirmek doğru değildir  163 (77.6) 47 (22.4) 64.07 0.001 

9. Mama ile beslemek anneyi yorar 88 (41.9) 122 (58.1) 5.50 0.019 

10. Mama ile beslenen bebeklerin uyumaları düzensizdir 68 (32.4) 142 (67.6) 26.07 0.001 

11. Anne sütünün maliyeti yoktur 178 (84.8) 32 (15.2) 101.50 0.001 

12. Ağız sütü (ilk süt) bebeğe zarar verir 163 (77.6) 47 (22.4) 64.07 0.001 

13. Emzirmek anne bebek bağlanmasını artırır 202 (96.2) 8 (3.8) 179.21 0.001 

14. Mama ile beslenen bebekler şişmandır 86 (41) 124 (59) 6.87 0.009 

15. Mama ile beslenen bebeklerin doyabileceği miktarı 

ayarlamak güçtür  
112 (53.3) 98 (46.7) 0.93 0.334 

16. Anne sütünün yeterli olduğunu bilmek güçtür 83 (39.5) 127 (60.5) 9.21 0.002 

17. Eşimin bebeğimizi çarşıda, pazarda, markette, otobüste 

emzirmesi mümkün olmaz 
48 (22.9) 162 (77.1) 61.88 0.001 

18. En az 6 ay su bile vermeden anne sütü verilmesi 

gerektiğine inanıyorum  
123 (58.6) 87 (41.4) 6.17 0.013 

19. Emzirme gebelikten korur 22 (10.5) 188 (89.5) 131.21 0.001 

Babaların emzirmeye yönelik bilgi puanı ortalaması 10.69±2.23 (min= 4, maks= 17) 

Babaların emzirmeye yönelik görüşlerini belirleyen 

ifadeler 

Doğru 

n (%) 

Yanlış 

n (%) 
χ2 p 

1. Emzirmek işe girmeyi zorlaştırır 54 (25.7) 156 (74.3) 49.54 0.001 

2. Emzirme döneminde kendimi ikinci planda hissederim 176 (83.8) 34 (16.2) 96.01 0.001 

3. Emzirme, alışkanlıklarımızda değişiklik yapmayı 

gerektirir 
77 (36.7) 133 (63.3) 14.93 0.001 

4. Eşimin bebeğimizi saatinde emzirmesini isterim 147 (70) 63 (30) 33.60 0.001 

5. Eşim bebeğimizi emzirebilsin diye ev işlerinde 

sorumluluk almaya çalışırım 
190 (90.5) 20 (9.5) 137.61 0.001 

6. Emzirme annenin zamanını alır 127 (60.5) 83 (39.5) 9.21 0.002 

7. Mama ile beslemek kolaydır 87 (41.4) 123 (58.6) 6.17 0.013 

8. Bebeğimizin nasıl emzirileceğine aile büyükleri karar 

verir 
190 (90.5) 20 (9.5) 137.61 0.001 

9. Eşim emzirirken diğer çocuğumuzun etkileneceğini 

düşünüyorum  
93 (44.3) 117 (55.7) 2.74 0.098 

10. Annenin içinde bulunduğu ortam emzirmesine engel 

değildir 
73 (34.8) 137 (65.2) 19.50 0.001 

11. Emziren anne bebeğinin acıktığını sezebilir 199 (94.8) 11 (5.2) 168.30 0.001 

12. Anne sütü ile beslenme annenin çalışmasını etkilemez 29 (13.8) 181 (86.2) 110.01 0.001 

13. Emzirirken eşimin beslenme durumuna daha çok dikkat 

etmeliyiz  
195 (92.9) 15 (7.1) 154.28 0.001 

14. Mama ile beslenen bebekler daha sinirli olur 39 (18.6) 171 (81.4) 82.97 0.001 

15. Emzirmek için eşim yardıma ihtiyaç duyar 87 (41.4) 123 (58.6) 6.17 0.013 

16. Eşimin emziremeyeceğinden korkuyorum 181 (86.2) 29 (13.8) 110.01 0.001 

17. Pahalı olmazsa bebeğimizi mama ile besleyebiliriz 129 (61.4) 81 (38.6) 10.97 0.001 

18. Eşimin sütünün erken kesileceğini düşünüyorum  158 (75.2) 52 (24.8) 53.50 0.001 

19. Eşim emzirmeye başladığında onu rahatlatmak için yastık 

verme bir bardak su getirme gibi şeyler yaparım 
209 (99.5) 1 (0.5) 206.01 0.001 

Babaların emzirmeye yönelik görüş puanı ortalaması 12.55±1.96 (min= 7, maks= 17) 

Babaların emzirmeye yönelik bilgi-görüş puanı ortalaması 22.30±3.14 (min= 13, maks= 30) 
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Tablo 4. Babaların Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Görüş Puan Ortalaması ile Nicel Değişkenler Arasındaki 

İlişki 

 
Yaş 

Evlilik 

Süresi 

Babaların Emzirmeye Yönelik Bilgi ve 

Görüş Puan Ortalaması 

r=0.124 

p=0.074 

r=0.046 

p=0.509 

 

Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan ortalaması ile yaş ve evlilik süresi nicel değişkenleri arasında 

ilişki için Spearman korelasyon testi kullanıldı. Buna göre babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan 

ortalaması ile yaş arasındaki ilişkinin çok zayıf (r=0.124, p=0.074) olduğu, evlilik süreleri ile arasındaki ilişkinin 

zayıf (r=0.046, p=0.509) olduğu tespit edildi (Tablo 4). 

TARTIŞMA 

Bu araştırma Aydın il merkezinde babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Çalışmada babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerine ilişkin önemli veriler ortaya koyuldu. Babaların 

sosyo-demografik özellikleri ve bu özelliklerin emzirme ile ilişkisinin bilinmesi hem babaların emzirme bilgi ve 

görüşünü açıklama, hem de olası ebelik ve hemşirelik girişimlerini oluşturma açısından önem taşımaktadır.  

Yapılan bu araştırmada benzer özellik göstermekle birlikte babaların eğitim düzeyi ve algılanan gelir durumu 

arttıkça emzirmeye yönelik bilgi görüş ve puan ortalamalarının arttığı, yanısıra çalışan babaların ve eşlerinin 

çalışmayan babalara ve eşlerine göre, sağlık güvencesi olan babaların olmayanlara göre emzirmeye yönelik bilgi 

görüş ve puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü (p>0.05). Doğada yaşayan canlılar yavrularını, hiçbir 

özelliklerinden etkilenmeden, içgüdüsel olarak beslemeye yönelmelerine rağmen insanda böyle bir etkilenmenin 

olması aslında istenmeyen olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 

Babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüş puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu düşünülmekte ve beklenen, 

tüm babaların emzirme konusunda tam olarak bilgi ve görüş sahibi olmalarıdır. Sayısı az olmakla birlikte yapılan 

bazı çalışmalar (Kong ve ark. 2004; Lee ve ark., 2006; Cangöl ve Hotun Şahin, 2014; Bich ve Cuong, 2017; 

Rempel, Rempel ve Moore, 2017), babaların emzirme konusundaki bilgi ve görüşlerinin ve buna bağlı olarak 

emzirme süreci boyunca desteğinin annelerin emzirme başarısını arttırdığını, emzirme davranışı ve kararında etkili 

olduğunu göstermektedir. Gebelik veya doğum sonrası dönemde anneye verilen emzirme eğitimlerine babalar da 

dahil edilmelidir. Ayrıca bu uygulamanın kurum politikası haline getirilmesinin annelerin emzirme davranışı ve 

başarısında etkili olacağı düşünülmektedir. Babaların emzirmeye yönelik bilgilerden üç en yüksek puan aldıkları 

doğru cevapların “anne sütü çevre dostudur”, “emzirmek, anne bebek bağlanmasını artırır” ve “anne sütü bebeği 

tok tutar” olması ve emzirmeye yönelik görüşlerden üç en yüksek puan aldıkları doğru cevapların “eşim 

emzirmeye başladığında onu rahatlatmak için yastık verme, bir bardak su getirme gibi şeyler yaparım”, “emziren 

anne bebeğinin acıktığını sezebilir” “eşim bebeğimizi emzirebilsin diye ev işlerinde sorumluluk almaya çalışırım” 

“bebeğimizin nasıl emzirileceğine aile büyükleri karar verir” olması istenen olumlu cevaptır. Ancak beklenen 

babaların emzirmeye yönelik tüm bilgi ve görüş puanlarının en yüksek düzeyde olmasıdır. 

Yıllar geçtikçe ve yaş ilerledikçe ayrıca evlilik süresi de arttıkça bilgisinin, deneyiminin artması beklenir. Ancak 

bu çalışmada babalar hangi yaşta olursa olsun veya evlilik süresi ne olursa olsun emzirmeye yönelik bilgi ve 

görüşlerini hiçbir şekilde etkilemediği görülmektedir. Bu çalışmanın, bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Birincisi, 

araştırmanın kesitsel olarak ve olasılıksız (gelişi güzel) örnekleme yöntemi ile belirlenen babalarda yapılması, 
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ikincisi, çalışma bulgularının, yalnızca çalışmanın yapıldığı sağlık kurumunda ve çalışmanın yapıldığı zaman 

diliminde başvuran babalar ile yapılması, üçüncüsü, elde edilen sonuçların zamana bağlı olarak değişebilir olması 

ve sadece araştırmaya katılan babaları temsil etmesi ve bu nedenle de topluma genellenememesi, dördüncüsü ise 

araştırma verilerinin veri toplama formunda bulunan sorular ve babaların verdikleri bilgiler ile sınırlı olmasıdır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma bulgularına göre, babaların emzirmeye yönelik bilgi ve görüşleri orta düzeydedir. Eğitim seviyesi 

arrtıkça bilgilerinin daha güncel ve doğru olduğu görülmekte ve kültürel inançlar, aile büyükleri babaların 

görüşlerini etkilemektedir. Anneye emzirme hakkında verilen eğitimlerde, doğum öncesi emzirme sınıflarında ve 

doğum sonrası emzirme danışmanlığı programlarında babaların da bulunmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, anne sütü ile beslenmede danışmanlığın yanısıra 

babanın emzirmeye yönelik bilgi ve görüşlerinin önemli olduğu bilincinde olarak vereceği eğitimlerde bilgilerini 

güncellemesi yararlı olacaktır.  

Teşekkür  

Bu araştırma Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bireysel araştırma olarak yürütüldü. Araştırmaya katkı 

sağlayan tüm babalara ve araştırmanın yürütüldüğü hastane yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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S-41)  EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 

EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayten GEZGİNCİ1, Şeyda Ferah ARSLAN1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Özet 

Giriş ve Amaç: Empati, en basit şekilde, diğer insanların duygu ve duygularının farkındalığıdır. Terapötik 

ilişkinin gelişimi için çok gerekli olduğu kabul edilir. Sağlık profesyonellerinin hastalarıyla empati kurabilmeleri 

arzulanan niteliklerden birisidir. Bu çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin belirlenmesi 

amacıyla planlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamına 

alınan öğrencilerin 231’ine ulaşılmıştır. Veriler anket formu ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi, korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 21.03±1.80 olduğu, %31.0’inin birinci sınıfa 

devam ettiği, %40.3’ünün en uzun süre ilde yaşadığı, %84.4’ünün orta sosyoekonomik düzeye sahip olduğu 

saptanmıştır. Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin empatik eğilim puan ortalaması 70.47 ± 9.16 bulunmuştur. 

Sınıflara göre empatik eğilim puan ortalamaları ise sırası ile; I.sınıf 71.69± 9.09, II. sınıf 71.47±8.09, III. sınıf 

67.46±8.69, IV. sınıf 71.63±10.36 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin empatik eğilimlerinin devam ettikleri sınıfa 

göre farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri (yaş, evde birlikte 

yaşadığı kişi sayısı) ile empatik eğilim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Empati becerisine 

sahip ebeler hasta, hasta yakını ve ekip arkadaşlarıyla etkili ve başarılı iletişim kurabilir. Bulgularımız öğrencilerin 

empatik eğiliminin geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Empatik eğilim, ebelik öğrencileri, eğitim. 
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EVALUATION OF THE EMPATHIC TENDENCY OF MIDWIFERY STUDENTS 

Abstract 

Introduction and Purpose: Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. 

It is regarded as being crucial to the development of the therapeutic relationship. It is widely accepted that the 

ability of health professionals to empathise with their patients is a desirable quality. This study was planned for 

determining the levels of empathic tendency in the midwifery students. 

Material-Method: This study is a descriptive research. The study context included students in school of health 

services on midwifery department. 231 of students could be reached at the time of enrolment. A questionnaire and 

the Empathic Tendency Scale (ETS) were used for data collection. Mean, standart deviation, frequency, 

percentages, T- test and correlation analysis were used to evaluate the data. The data were analyzed with SPSS 

21.0 program, and the significance level was accepted as p<0.05. 

Results: It was determined that students included in the study had an age average of 21.03±1.80, 31.0% were first 

grade students, 40.3% lived in a province for the longest time, 84.4% had middle income. The average of the 

empathic tendency points of the students included in the study was found to be 70.47 ± 9.16. And the average 

empathic tendency points with respect to the grades were determined to be 71.69 ± 9.09 for the 1
st 

Grade, 71.47 

± 8.09 for the 2
nd 

Grade, 67.46 ± 8.69 for the 3
rd 

Grade, and 71.63 ± 10.36 for the 4
th 

Grade. The difference has 

not been determined for empathic tendency of students according to their classes in progress in. There was no 

statistical significance between the sociodemographic characteristics (age, number of person with lives at home) 

of the students and the empathic tendency level. 

Conclusions and Recommendations: The empathic tendencies of students were moderate. Midwifes with a 

empathy skills, may establish effective and successful relationships with patients, relatives and colleagues. Our 

result showed that the empathic tendency of midwifery students not satisfying and need to be improved. 

Key Words: Empathic tendency, midwifery students, education. 

GİRİŞ 

Ebelik, insanlık tarihinin en eski ve kadınların sağlık alanındaki ilk mesleği olup, insanlığın varoluşu ile ortaya 

çıkmıştır. Ebelik mesleğinde temel amaç, yardım etme ve desteklemedir. Yardım etmede ise temel amaç, karşılıklı 

güvene dayalı bir iletişim ve etkileşim kurularak bireylerin sorunları ile daha etkin baş edebilmesini ve 

gereksinimlerini karşılayabilir hale gelmesini sağlamaktır (Smitherman, 1981; Macdonald ve ark., 2005). Empati, 

yardım edici ilişkinin temel bileşenlerindendir (Özcan, 1996). Sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü, anlama ve anlaşılma 

temelinde bir iletişim sağlamanın yolu sadece kendimizin değil, karşımızdakinin fikir, düşünce ve inançlarını 

anlayabilmek ve hissedebilmek ile mümkündür (Arslan, 2016). Empatik eğilim ise doğuştan getirildiği ve 

yaşantılar yoluyla bir miktar geliştirilebildiği kabul edilen, kişiliğin bir parçası olup; kişilerin günlük davranışları 

içerisinde empatik davranışta bulunma potansiyelidir (Ceyhan, 1993). Rogers, empatik olabilmeyi her insanda 
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bulunmayan bir tür sosyal duyarlılık, bir kişilik özelliği olarak tanımlamakta ve bu becerinin eğitimle 

geliştirilebileceği üzerinde durmaktadır (Dökmen, 2002). Yapılan bazı araştırmaların sonuçları ebelik bölümü 

öğrencilerinin empatik becerilerinin, orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gerektiği yönündedir (Bekmezci ve 

ark., 2015).  

AMAÇ 

Bu çalışmada, ÇOMÜ Ebelik Bölümü öğrencilerinin empatiye yönelik düşüncelerini incelemek, empatik eğilim 

düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri ile 2018-2019 

yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 231 ebelik öğrencisine ulaşılmıştır. Veri toplamada 

araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin sosyo-demografik yapılarını ve empatik eğilimlerini belirlemeye 

yönelik anket formu, Üstün Dökmen tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. 

EEÖ; Prof.Dr. Üstün Dökmen tarafından 1988 yılında, kişilerin günlük yaşantılarındaki empati kurma 

potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilen likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,82’dir. Birey, 

her bir maddenin yanındaki 1’den 5’e kadar olan sayılardan birini işaretleyerek, ilgili maddedeki görüşe katılma 

düzeyini ifade etmektedir. Alınabilecek en yüksek toplam puan 100, en düşük puan 20’dir (Bekmezci ve ark., 

2015). Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur. 

Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde, T-testi, one way anova, korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 
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Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (n=231) 

 

 sayı yüzde 

Sınıf 1.sınıf 72 31,2 

2.sınıf 51 22,1 

3.sınıf 63 27,3 

4.sınıf 45 19,5 

Hayatınızın büyük çoğunluğunu nerede geçirdiniz? Köy 45 19,5 

Kasaba 11 4,8 

İlçe 82 35,5 

Şehir 93 40,3 

Sosyoekonomik düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz? Düşük 25 10,8 

Orta 196 84,8 

Yüksek 10 4,3 

Bölüme kendi isteğinizle mi geldiniz?   Evet 155 67,2 

Hayır 30 12,9 

Kısmen 46 19,9 

Üniversiteye gelmeden önce kişiler arası ilişkilere, 

iletişime yönelik ders aldınız mı? 

Evet 69 29,9 

Hayır 137 59,3 

Hatırlamıyorum 25 10,8 

Üniversiteye gelmeden önce empati ile ilgili herhangi 

bir ders aldınız mı? 

Evet 64 27,7 

Hayır 155 67,1 

Hatırlamıyorum 12 5,2 

Üniversitede kişiler arası ilişkilere, iletişime yönelik 

ders aldınız mı? 

Evet 121 52,4 

Hayır 100 43,3 

Hatırlamıyorum 10 4,3 

Üniversitede empati ile ilgili herhangi bir ders aldınız 

mı? 

Evet 76 32,9 

Hayır 132 57,1 

Hatırlamıyorum 22 9,5 

Yaş  (min-max)  18-31 

(ort ± ss)  21,04±1,80 

En uzun süre yaşadığınız evde/ayrılmadıysanız şuan 

yaşadığınız evde sizinle birlikte toplam kaç kişi 

yaşamakta?  

(min-max)  1-15 

(ort ± ss)  4,48 ±1,79 
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Araştırma kapsamındaki ebelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21,04±1,80 bulunmuştur. Öğrencilerin %31.2’sinin 

birinci sınıf olduğu, %40.3’ünün hayatının büyük çoğunluğunu şehirde geçirdiği, %84.8’inin sosyo-ekonomik 

düzeyinin orta düzeyde olduğu, %67.2’sinin bölüme kendi isteği ile geldiği, %59.3’ünün üniversiteye gelmeden 

önce kişiler arası ilişkilere, iletişime yönelik ders almadığı, %67.1’inin üniversiteye gelmeden önce empati ile 

ilgili herhangi bir ders almadığı saptanmıştır.  

Tablo 2. Öğrencilerin empatik eğilim ölçek puanları 

ÖLÇEK Ölçeğin alt ve üst 

değeri 

Öğrencilerin ölçek alt 

ve üst değeri 

Öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları 

Empatik Eğilim Ölçeği  20-100 47-90 70.47 ± 9.16 

 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin, empatik eğilim ölçek puan ortalamaları 70.47±9.16’dır. 

Tablo 3. Tanıtıcı özelliklere göre empatik eğilim ölçek puanları 

 ortalama standart 

sapma 

test p 

Sınıf 1.sınıf 71,69 9,09 F=3,22 0,06 

2.sınıf 71,47 8,09 

3.sınıf 67,46 8,69 

4.sınıf 71,63 10,36 

Hayatınızın büyük çoğunluğunu nerede 

geçirdiniz? 

Köy 69,02 8,59 F=0,52 0,66 

Kasaba 70,27 8,24 

İlçe 70,54 8,93 

Şehir 71,11 9,77 

Sosyoekonomik düzeyinizi nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Düşük 69,72 10,89 t=-0,39 0,69 

Orta 70,48 8,81 

Bölüme kendi isteğinizle mi geldiniz?   Evet 71,34 9,25 t=1,70 0,04* 

Hayır 67,66 9,49 

Üniversiteye gelmeden önce kişiler arası 

ilişkilere, iletişime yönelik ders aldınız mı? 

Evet 69,46 9,04 t=-1,37 0,17 

Hayır 71,33 9,31 

Üniversiteye gelmeden önce empati ile ilgili 

herhangi bir ders aldınız mı? 

Evet 71,03 9,12 t=0,38 0,70 

Hayır 70,51 9,08 

Üniversitede kişiler arası ilişkilere, iletişime 

yönelik ders aldınız mı? 

Evet 70,29 9,49 t=-0,49 0,61 

Hayır 70,92 8,92 

Üniversitede empati ile ilgili herhangi bir 

ders aldınız mı? 

Evet 71,19 9,10 t=0,84 0,40 

Hayır 70,07 9,30 

Yaş  r=-0,08 0,20 

Evde birlikte yaşanan kişi sayısı r=-0,08 0,17 

(*) p<0.05 düzeyinde anlamlı 
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Öğrencilerin sınıf, hayatının büyük çoğunluğunu geçirdiği yer, sosyoekonomik düzey, üniversiteye gelmeden önce 

ya da sonra kişilerarası ilişkiler/iletişim/empatiye yönelik ders alma durumlarına göre empatik eğilim puanları 

değişmemektedir (p>0.05). Bölüme isteği ile gelen öğrencilerin empatik eğilim puanı isteyerek gelmeyen 

öğrencilerden anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Empatik eğilim puanı ile yaş ve öğrencinin evde birlikte 

yaşadığı kişi sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.
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Tablo 4. Öğrencilerin empatiye ilişkin düşünceleri 

 

Empatiye ilişkin düşünceler 

 

sayı 

 

Yüzde 

Empati becerilerinizi yeterli buluyor musunuz? 

Evet 173 74,9 

Kararsız 52 22,5 

Hayır 6 2,6 

Empati becerileri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzu 

düşünüyor musunuz? 

Evet 125 54,1 

Kararsız 90 39,0 

Hayır 16 6,9 

Empati becerileri ile ilgili eğitim almak gerekli midir? 

Evet 177 76,6 

Kararsız 41 17,7 

Hayır 13 5,6 

Empati becerileri eğitim alınmadan da kazanılabilir mi?  

Evet 135 58,4 

Kararsız 75 32,5 

Hayır 21 9,1 

Empati sağlık çalışanlarına objektif bir bakış açısı kazandırır 

mı? 

Evet 187 81,0 

Kararsız 33 14,3 

Hayır 11 4,8 

Empati var olan objektif bakış açısını zedeler mi? 

Evet 27 11,7 

Kararsız 70 30,3 

Hayır 134 58,0 

Empati her sağlık çalışanında bulunması gereken bir özellik 

midir? 

Evet 206 89,2 

Kararsız 16 6,9 

Hayır 9 3,9 

Sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarına karşı empatik 

yaklaşım kurması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azaltır 

mı? 

Evet 159 68,8 

Kararsız 51 22,1 

Hayır 21 9,1 

Empati kurmak hasta ve hasta yakınlarıyla kurduğunuz 

iletişimde etkili olur mu? 

Evet 220 95,2 

Kararsız 9 3,9 

Hayır 2 0,9 

Empati kurmak yapılan tedavilere katkı sağlar mı? 

Evet 194 84,0 

Kararsız 29 12,6 

Hayır 8 3,4 
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Kararsız 54 23,4 

Hayır 18 7,8 

Sağlık çalışanının empati kurması hastayı psikolojik olarak 

rahatlatır mı? 

Evet 219 94,8 

Kararsız 10 4,3 

Hayır 2 ,9 

Hasta ile empati kurulması hasta yakınları için de gerekli 

midir? 

Evet 193 83,5 

Kararsız 28 12,1 

Hayır 10 4,3 

Sağlık çalışanının mesleğine ilgi duymaması empati becerisini 

olumsuz etkiler mi? 

Evet 179 77,5 

Kararsız 32 13,9 

Hayır 20 8,7 

Sağlık çalışanının gece nöbetleri tutması empati becerilerini 

olumsuz etkiler mı? 

Evet 82 35,5 

Kararsız 68 29,4 

Hayır 80 34,6 

Sağlık çalışanının bazı aylar aldığı ücretin diğer aylara ya da 

çalışanlara göre düşük olması (örn. Döner sermeye) empati 

becerilerini olumsuz etkiler mi? 

Evet 82 35,5 

Kararsız 72 31,2 

Hayır 77 33,3 

Gelen hastanın akraba veya yakınınız olması empati kurmanızı 

etkiler mı? 

Evet 109 47,2 

Kararsız 55 23,8 

Hayır 67 29,0 

Sağlık çalışanının her hastayla empati kurması sağlık 

çalışanını yıpratır mı? 

Evet 74 32,0 

Kararsız 77 33,3 

Hayır 80 34,6 

 

Öğrencilerin % 74.9’unun empati becerilerini yeterli bulduğunu, %54.1’inin empati becerileri hakkında yeterli 

bilgiye sahip olduğunu, %76.6’sının empati becerileri ile ilgili eğitim almanın gerekli olduğunu, %58.4’ünün 

empati becerileri eğitim alınmadan da kazanılabileceğini, %81.0’ının empatinin sağlık çalışanlarına objektif bir 

bakış açısı kazandırdığını, %58.0’ının empatinin var olan objektif bakış açısını zedelemediğini, %89.2’sinin 

empatinin her sağlık çalışanında bulunması gereken bir özellik olduğunu, %68.8’inin sağlık çalışanlarının hasta 

ve yakınlarına karşı empatik yaklaşım kurmasının, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti azalttığını, %95.2’sinin 

empati kurmanın hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan iletişimde etkili olduğunu, %84.0’ının empati kurmanın 

yapılan tedavilere katkı sağladığını, %94.8’inin sağlık çalışanının empati kurmasının hastayı psikolojik olarak 

rahatlattığını, %83.5’inin hasta ile empati kurulmasının hasta yakınları için de gerekli olduğunu düşündüğü 

saptanmıştır. 
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TARTIŞMA  

Hastayı ve sorunlarını algılayabilmek, doğru iletişim ve empatik beceriler ile mümkündür (Cringle, 1984; Arnold 

ve Boggs, 1999). Ebenin en temel sorumluluklarından biri, gebelik ve doğum eylemi boyunca kadına duygusal ve 

fiziksel destek vermektir. Bu desteği verebilmesi için, empatik becerilerinin iyi düzeyde olması gerekir (Dağlar, 

2004; Aktaş ve ark., 2016). Doğumdaki kadının, ebelerden en büyük beklentisinin empatik iletişim ve davranışlar 

olduğu belirtilmektedir (Çankaya ve ark., 2014). Ebelere verilen empati eğitiminin; annelerin empatik iletişim 

beklentilerini karşılamada, doğumu ve ebeyi olumlu algılamada etkisi vardır (Aktaş ve Pasinlioğlu, 2017). 

Bu araştırmada ebelik bölümü öğrencilerinin, empatik eğilim düzeyleri puan ortalamasının 70.47±9.16 olduğu 

belirlenip, orta düzeyde bulunmuştur. Ebelik bölümü öğrencileri ile yapılan başka bir çalışmada aynı ölçeğin puan 

ortalaması 68.98±8.99 olarak (Bekmezci ve ark., 2015), son sınıf hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir çalışmada 

ise 70.25±8.20 olarak belirlenmiştir (Öz, 1998). Bu araştırma sonuçları, bulgumuzla paralellik göstermektedir. 

Çalışmada bölüme isteyerek gelen öğrencilerin empatik eğilim puan ortalaması 71.34 iken bölüme isteyerek 

gelmeyenlerin puan ortalaması 67.66 olduğu tespit edilmiştir. Aradaki fark anlamlıdır. Bu durum mesleğe istekli 

gelme durumunun öğrencilerin empatik eğilimlerini etkilediğini göstermektedir. Devlet hastanesinde çalışan 

hemşirelerin empati düzeylerinin incelendiği bir çalışmada, benzer şekilde, mesleği isteyerek seçenlerin mesleği 

isteyerek seçmeyenlere göre; mesleğinden memnun olan hemşirelerin memnun olmayan/kısmen memnun olanlara 

göre EEÖ puanlarının yüksek olduğunu ortaya çıkmıştır (Pişmişoğlu, 1997). Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’nde çalışan hekimlerin empatik eğilimlerinin incelendiği bir çalışma sonucunda, mesleğini 

isteyerek seçenlerin empatik eğilimlerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu anlaşılmıştır (Akgöz ve ark., 2005). 

Psikolojik danışma ve rehberlik programı ile psikoloji programı öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, mesleğe 

isteyerek girenlerin empatik beceri düzeylerinin, mesleğe isteyerek girmeyenlere oranla daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Yıldırım, 1992). Öğretmenlerle yapılan benzer bir çalışmada, mesleğini isteyerek seçen 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi puanlarının, mesleği isteyerek seçmeyenlere oranla daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Erçoban, 2003). Öğretmen adaylarının kendilerine ders veren öğretim elemanlarının 

empatik tutumlarına ilişkin algıları ile ders başarıları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada; “öğretmenliği 

sevdiğim için” tercih ettim diyen öğretmen adaylarının; “çevremin ve arkadaşlarımın isteği” ve “iş bulma garantisi 

için” tercih ettim diyenlere göre empatik tutumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Murat ve ark., 

2005). Sağlık çalışanlarının empatik eğilim ve becerilerinin değerlendirildiği bir araştırmada; mesleği isteyerek 

seçen hemşirelerin ve ebelerin empatik eğilimlerinin mesleğini istemeyerek seçenlere göre yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Çiçek, 2006). Bu çalışma sonuçları, araştırmamız ile paralellik göstermekte, mesleğe 

isteyerek gelmenin empatik eğilim düzeyini etkileyen bir değişken olduğunu düşündürmektedir. 

Çalışmada birinci sınıf öğrencilerinin empatik eğilim puan ortalamalarının 71.69, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise 

71.63 olduğu anlaşılmış olup anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bazı çalışma sonuçları sınıf yükseldikçe, empati 

ölçeğinden alınan puanların yükseldiği (Tutuk ve ark., 2002; Kenna ve ark., 2011) yönünde iken, bazı çalışmalarda 

ise çalışmamıza benzer biçimde, sınıflara göre öğrencilerin empati puanlarının değişmediği saptanmıştır (Lauder 

ve ark., 2002; Yurttaş ve Yetkin, 2003). Bu sonuç ebe adaylarının devam ettikleri sınıfın empatik eğilimlerini 

etkilemediğini göstermektedir. Öğrencilerin yaşamlarının çoğunluğunu geçirdiği yer ile empatik eğilim puanları 
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arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu sonuç literatüre benzerlik göstermektedir (Bekmezci ve ark., 2015). 

İletişim/empatiye ilişkin herhangi bir ders alan öğrencilerle almayanlar arasında empatik eğilim puanı açısından 

fark görülmemiştir. Bu bulgu, konuya ilişkin derslerin öğrencilere istenen tutum ve beceriyi kazandırmada yetersiz 

olabileceğini düşündürmüştür. Her ne kadar bir kişilik özelliği olsa da empatik eğilim ve empatik beceri, mesleki 

eğitim sırasında kazandırılmalı ve mesleki uygulamalarla da geliştirilmelidir (Öz, 1998). 

SONUÇ 

Öğrencilerin devam ettiği sınıf, hayatının büyük çoğunluğunu geçirdiği yer, sosyo-ekonomik durumu, üniversiteye 

gelmeden önce kişiler arası ilişkiler/iletişim/empatiye yönelik ders alıp almaması, üniversitede kişiler arası 

ilişkiler/iletişim/empat ile ilgili ders alıp almaması, yaş ve birlikte yaşanan kişi sayısı ile empatik eğilim puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Öğrencilerin empatik eğilim puan ortalamalarına göre 

empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ankette öğrencilerin çoğunluğunun empati 

becerilerinin çok önemli ve gerekli olduğunu, hasta ve yakınları ile iletişimi büyük oranda etkilediğini, empati ile 

ilgili eğitim almanın gerekli olduğunu ve empatinin her sağlık çalışanında bulunması gereken bir özellik olduğunu 

düşündükleri bulunmuştur. Öğrencilerin empatiyi çok önemli ve gerekli bulmalarına rağmen empatik eğilim 

puanları istenen düzeyde bulunmamıştır.  

Yapılan teorik bilgilendirmelerin yanı sıra klinik stajlar sırasında öğretim elemanları ve klinikte çalışan ebeler 

iletişim için rol modeli olmalıdır. Bu nedenle görev yapmakta olan ebeler için de empatiye yönelik farkındalık ve 

beceriyi artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler planlanabilir. Eğitimcilerin, ebelik öğrencilerinin 3. ve 4. sınıfta 

uygulama derslerinin yoğunluğundan faydalanarak uygulama alanlarında geliştirecekleri etkin metodlar 

öğrencilerin empati becerisi kazanmasına katkıda bulunabilir. 
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S-42)  SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİSMENORE İLE BAŞETME 

YÖNTEMLERİ 

 
Gökçenur KAYA1,  Sena Dilek AKSOY1 

 1Kocaeli Üniversitesi  

ÖZET 

Amaç: Çalışmamız, dismenore problemi olan sosyal medya kullanıcılarının bu sorunla baş etmek için 

kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırmacı ebe tarafından oluşturulan sosyal medya platformunu takip eden, "ağrılı regl" problemi olan 

kadınlar araştırmamıza dahil edilmiştir. Araştırmamızın verileri, yine araştırmacı tarafından oluşturulan elektronik 

form ile Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmamıza dismenoreli toplam 375 sosyal medya 

kullanıcısı katılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılanların (n=375) yaş ortalaması 22.40±5.67 (Min.13, Max.51) olup tamamı interneti aktif 

bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Katılımcıların % 98.9'u ağrıyı kanamalı günlerin ilk yarısında yaşadıklarını 

ve %64.8'i bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilendiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların ağrı puan 

ortalaması 6.43±2.53 olarak tespit edilmiştir (1'den 10'a kadar verilen ağrı puanında). Çalışmamızda kadınların 

%77.1'inin dismenore problemi için herhangi bir sağlık kurulusuna gitmedikleri görülmüştür. Katılımcıların 

%21.8'i over kisti problemi yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmamızda katılımcıların %64.3'ü ilaç (Parasetamol, 

Flurbiprofen, Deksketoprofen, Trometamol, Diklofenak Potasyum vb) kullanmakta olup, %92'si ise ilaçsız girişim 

uygulamaktadır. Bunların %72.8'i "istirahat etmek", %62.1'i "beli sıcak tutmak", %53.3'ü "ayaklara çorap giymek" 

ve %32'si "ılık duş almak" gibi uygulamaları kapsamaktadır.  

Sonuç: Çalışmamızda dismenore yaşayan sosyal medya kullanıcılarının tamamının bilgi kaynağının internet 

olduğu ve sadece çok azının sağlık kurumlarından faydalandığı fark edilmiştir. Bu anlamda internet kaynaklarının 

güvenli olmasının önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Sağlıkla ilgili sosyal medya platformlarında danışılan 

kişilerin konu ile ilgili uzman kişiler olması son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Dismenore, Sosyal Medya, Kadın 

 

THE METHODS OF OVERCOMİNG DYSMENORRHEA OF SOCİAL MEDİA USERS 

ABSTRACT 

Aim: Thet study has been done for determine the methods of overcoming of social media users who have 

Dysmenorrhea problems. 

Method: Women with painful menstrual problems who follow the social media platform created by researcher 

obstetrician were included in our study. The Data of the rearch were collected on elektronic  form created  by the 

researche between September and December 2018. Totally , 375 social media users have participated in the study. 
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Results: The average age  of participants was  22.40±5.67 (Min.13, Max.51)  and all of them use the net 

interactively Net  as knowledge source 98.9% of the patient pants expressed that they get the pain at the first half 

of bleeding. Also 64.8% of them expressed this situation affects their daily lifes in negative way. Average pain 

points of participants has been defined as 6.43±2.53. in the study,it has been understood that 77.1% of them didn't 

go to the ary heaty facility for their Dysmenorrhea problem. 21.8% of participants expressed that they have the 

problem of ovarian cyst. While 64.3% of patiapants took save  medicines (Parasetamol, Flurbiprofen, 

Deksketoprofen, Trometamol, Diklofenak Potasyum etc) 92% of participants didn't use any medicine in the study. 

72.8% patiapants who didn't  any medicine rested, 62.1% of them kept warm waistwerm, 53.3% of them wore 

socks on their feet and 32% them took a warm shower.                                                                                                                                                                                                

Conclusion: In this study (research) It has been noted that all of the social media users who have dysmenorrhea 

problems use the Net to solve the problem insted of going to any health facility. However a few of them bereit  

from the health facilities to salve the problems. In this sense, the importance of reliable Net sources was showel 

off In this study it is extremly important thet people who are consulted on social media platforms should be experts 

on healty like in study.  

Keywords: Dysmenorrhea, social media, women 

 

GİRİŞ 

Dismenore uterustan kaynaklanan menstrüel krampları içine alan bir terimdir. Daha kısa anlam ile “ağrılı adet” 

demektir. Dismenore primer ve sekonder olarak kategorize edilmektedir. Primer dismenore menarştan sonra iki 

yıl içinde görülür. Primer dismenore 14-16 yaşlarında görülmeye başlar. 18 yaşında en yüksek düzeyde rastlanır. 

20’li ve 30’lu yaşlar arasında bir düşme yaşanır. Primer dismenorenin aksine sekonder dismenore 20’li yaşlardan 

sonra ortaya çıkar. (Genç kızlarda primer dismenore ve vücut kitle indeksi, 2013) 

Kadınlar yaşam döngüsünün bir kısmında sosyal faaliyetlerine olumsuz etkisi yadsınamayacak kadar fazla olan ve 

yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan dismenore ile baş etmektedir. Bu durum genç kızlarda okul devamsızlığı, 

çalışan kadınlarda iş gücü kaybına neden oluyor. (Katharyn ve ark 1994, Vicdan 1996, Elizabeth 2001, Çepni 

2005, Taşkın 2007) İş gücü kaybı ülke ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Örneğin Amerika Birleşik 

Devletlerinde yıllık 600 milyon iş saatlik ve 2 milyar dolarlık iş gücü kaybına neden olduğu belirtilmiştir. 

(Kömürcü ve Potur 2013) 

Dismenorenin başka bir etkisi olarak duygu durum değişikliklerine sebep olmaktadır. Menstrüel döngüde azalan 

progestronun etkisiyle beyin ani üzüntü gerilim ve tedirginlikle baş başa kalkmaktadır. Bir çok kadın adet 

döneminden hemen önce daha kolay ağladığını ve gerilim bunalım ve saldırganlık umutsuzluk gibi çeşitli 

duyguları karmaşık halde yaşadığını söylemektedir ve bu yüzden çoğu kadın karar verme konusunda iki gün 

kuralını uygular iki gün bekler ve hala aynı hissedip hissetmediğini dikkate alır. (Louann Brizendine, Kadın Beyni 

sy:76) 

Bu çalışma hayatımıza bir çok farklı yönden etkisi olan dismenore ile baş etme yöntemlerini farmakolojik ve 

nonfarmokolojik yöntemlere olan tercihleri ortaya koymaktadır. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırma, değişen ve gelişen toplumumuzda bireylerin yaşları fark etmeksizin dismenore ile baş etmede 

kullandıkları yöntemlerin farmakolojik ya da nonfarmakolojik olarak sınıflandırılarak yönelimleri belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma sosyal medya platformu üzerinden gönüllülük esas alınarak, katılım sağlamayı kabul eden katılımcılar 

tarafından yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni sosyal medya platformu olup, örneklem gönüllü 

katılımcılardır. 375 gönüllüyle yapılmış olan araştırmada evrenin tamamı örneklem olarak alınmamıştır. 

Araştırmanın uygulaması Eylül-Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından yapılan 

araştırmalara, literatüre ve kadınların en çok kullandığı 4 sosyal medya forum sayfaları dayanarak oluşturulan 

online anket formu ile toplanmıştır. Forum sayfalarına “ağrılı regl”, “ağrılı adet” ve “dismenore” anahtar kelimeleri 

kullanarak giriş yapılmış ve kadınların kullandıkları ilaçlı ve ilaçsız yöntemler sıralanmıştır. İlaçlar internette ticari 

isimleriyle yer aldığı için online anket formuna da o haliyle yer almıştır. Fakat veri toplama sona erdikten sonra 

değerlendirme aşamasında farmakolojik isimlerine göre sınıflandırılmış ve analizleri yapılmıştır. Soru formu 

toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın uygulanmasına başlamadan önce 5 katılımcıya ön uygulama 

yapılmıştır. Gerekli görülen düzenlemeler yapıldıktan sonra form veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 

sosyal medya platformunda paylaşıma açılmıştır. Formun doldurulması ortalama 5 dakika sürmüştür. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılanların (n=375) yas ortalaması 22.40±5.67 (Min.13, Max.51), %59.2’si ortaöğretim mezunu olup 

tamamı interneti aktif bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır. Katılımcıların menarş yaşı ortalaması 13.1±1.44 

(Min.6, Max.19) olup, menstruasyon süresi 5.7 ±1.9 gündür. Katılımcıların beden kütle indeksi katsayıları 

incelendiğinde, %66.4’ünün normal sınırlar içinde yer aldığı görülmektedir. Çalışmamızda %77,6’sının spor 

yapmadığı görülmüştür. 
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Tablo 1. Katılımcıların bazı tanıtıcı özellikleri 

Özellikler  n:375 % 

Yaş    

20 ve altı 184 49.1 

21-40 183 48.8 

41-60 8 2.1 

Eğitim Durumu   

İlk öğretim 18 4.8 

Orta öğretim 222 59.2 

Yüksek öğretim 135 36 

Menarş yaşı   

10 yaş altı 8 2.1 

11-15 yaş 352 93.9 

16 ve üstü 15 4 

Menstruasyon süresi   

1-3 gün 15 4 

4-7 gün 338 90.1 

8-11 gün 22 5.9 

BKI   

18.5 altı (zayıf) 42 11.2 

18.5 – 24.9 (normal kilolu) 249 66.4 

25 – 29.9 (fazla kilolu) 54 14.4 

30 – 39.9 (obez) 24 6.4 

Spor yapma durumu   

Evet 84 22.4 

Hayır 291 77.6 

 

Tablo 2’de katılımcıların dismenoreye ilişkin özellikleri yer almaktadır. Çalışmamıza katılanların %98.9’u 

yaşadıkları ağrıyı kanamalı günlerin ilk yarısında yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Dismenore ağrı puanları 

incelendiğinde ise; ortalama ağrı puanı (0=hiç ağrım yok, 10=çok ağrım var) 6.42±2.47 olup, %51.2’si 4-7 puan 

arasında skorlamışlardır. Katılımcıların %22.9’u dismenore dönemlerinde sağlık kuruluşlarına gittiklerini ifade 

etmişleridir. Ayrıca %64.8’inin sosyal yaşantısının etkilendiği görülmektedir. Çalışmamızda over kisti durumları 

sorgulandığında %7,7’sinin polikistik over problemi olduğunu ifade ettikleri görülmektedir fakat %14,1’ böyle bir 

durumdan haberdar olmadığını ifade ettiği görülür. 
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Tablo 2. Katılımcıların dismenoreye ilişkin özellikleri 

Özellikler  n:375 % 

Dismenore başlama zamanı   

Kanamalı günlerin ilk yarısı 371 98.9 

Kanamalı günlerin son yarısı 4 1.1 

Dismenore ağrı puanı   

1-3 puan 48 12.8 

4-7 puan 192 51.2 

8-10 puan 135 36 

Sağlık kuruluşuna gitme    

Evet  86 22.9 

Hayır  289 77.1 

Sosyal yaşantıyı etkileme   

Evet  243 64.8 

Hayır  132 35.2 

Over kisti durmu   

Var  29 7.7 

Yok  293 78.1 

Bilmiyorum 53 14.1 

 

Tablo 3’de ise Dismenoreye yönelik girişimler yer almaktadır. Katılımcılardan büyük çoğunluğunun dismenore 

döneminde internetten ve çevrelerinden öğrendikleri ilaçları kullandığını bildirdiği görülmektedir (%64.8). 

Kullanılan ilaçlar incelendiğinde en sık %39.5’inin parasetamol, %24.5’inin flurbiprofen ve %15.2’sinin 

deksketoprofen trometamol türevi ilaç kullandıkları görülmüştür. Ayrıca diklofenak potasyum (%12), 

naproksen/naproksen sodyum (%8.5), diklofenak sodyum (%5.9)’ da kullanılmaktadır. Katılımcılardan 12’si ise 

ismini bilmediğim ilaç cevabını vermişlerdir.  
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Tablo 3. Katılımcıların dismenoreye yönelik girişimleri 

Özellikler  n:375 % 

İlaç kullananlar 243 64,8 

Kullanılan ilaçlar   

Parasetamol 148 39.5 

Flurbiprofen 92 24.5 

Deksketoprofen Trometamol 57 15.2 

Diklofenak Potasyum 45 12 

Naproksen / Naproksen Sodyum 32 8.5 

Diklofenak Sodyum 22 5.9 

İsmini bilmediğim ilaç 12 3.2 

Magnezyum 2 0.5 

B vitamini 1 0.3 

Doğum kontrol hapı 1 0.3 

İlaçsız yöntem kullananlar 345 92 

Beli Sıcak Tutmak 233 62.1 

İstirahat 203 54.1 

Ayaklara Çorap Giymek 200 53.3 

Ayakların Altını Sıcak Tutmak  120 32 

Ilık Duş 120 32 

Soğuktan Uzak Durmak 106 28.3 

Yürüyüş Yapmak 49 13.1 

Kahve İçmek 34 9.1 

Şekerli Su 30 8 

Papatya Çayı 29 7.7 

Yoğun Bitter Çikolata Yemek 27 7.2 

Adaçayı 24 6.4 

Rezene Çayı 14 3.7 

Nane Çayı 13 3.5 

Spor Yapmak 12 3.2 

Kekik Çayı  10 2.7 

Melisa Çayı 10 2.7 

Maydonoz suyu 9 2.4 

Tarçınlı Sıcak su 8 2.1 

Muz Yemek 6 1.6 

Özel Gün Bandı (ısıtıcı band) 6 1.6 

Limon Suyu  5 1.3 

Karanfil Çayı 4 1.1 

*Birden fazla işaret seçildiğinden yüzdeler n üzerinden hesaplanmıştır. Yüzde 1’in altında olan ilaçsız uygulamalar 

tabloda gösterilmemiştir.      
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Çalışmamızda katılımcıların kullandıkları ilaçsız yöntemler incelendiğinde, en sık yapılan uygulamanın %62.1’le 

beli sıcak tutmak olduğu görülmektedir. Bunun yanında sırasıyla İstirahat (%54.1), Ayaklara Çorap Giymek 

(%53.3), Ayakların Altını Sıcak Tutmak (%32), Ilık Duş (%32), Soğuktan Uzak Durmak (%28.3), Yürüyüş 

Yapmak (%13.1), Kahve İçmek (%9.1), Şekerli Su (%8), Yoğun Bitter Çikolata Yemek (%7.2) ve Spor Yapmak 

(%3.2) yer almaktadır. Araştırmamıza katılanların kullandıkları bitkisel uygulamalar incelendiğinde; en çok 

kullanılan bitkinin papatya çayı (%7.7) olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, Adaçayı (%6.4), Rezene Çayı 

(%3.7), Nane Çayı (%3.5), Kekik Çayı (%2.7), Melisa Çayı (%2.7), Maydonoz suyu (%2.4), Tarçınlı sıcak su 

(%2.1), Limon Suyu (%1.3) ve Karanfil Çayı (%1.1)’dır. Çalışmaya katılanlardan sadece 6 (%1.6)’sı özel gün 

bandı diye adlandırılan ısıtıcı band kullandığı belirlenmiştir.  

Tablo 4. Katılımcıların ağrı puanına göre ilaç kullanma durumları 

Grup  n Ort. SD t df p 

İlaç kullanmayan  132 5,3106 2,52660 -6,788 373 0.000 

İlaç kullanan 243 7,0247 2,22481    

 

Tablo 5. Katılımcıların ağrı puanına göre ilaçsız yöntem kullanma durumları 

Grup  n Ort. SD t df p 

İlaçsız yöntem 

kullanmayan  
30 5,1333 2,41737 -3,007 373 

0.003 

İlaçsız yöntem 

kullanan 
345 6,5333 2,44822   

 

 

Tablo 4’de katılımcıların ağrı puanlarına göre ilaç kullanma durumları karşılaştırıldığında, ilaç kullanma durumları 

arasındaki farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.000). Buna göre ilaç kullanma ihtiyacı duyanların 

ağrı puanları ilaç kullanmayanlardan yüksektir. Yine aynı şekilde Tablo 5’de ilaçsız yöntem kullananlarında 

kullanmayanlara göre ağrı puanlarının yüksek olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0.05).       

Tablo 6. Katılımcıların bazı özelliklerine göre dismenorede ilaç kullanma durumları 

Özellikler  İlaç kullanma durumu Önemlilik testi 

 İlaç kullanmıyorum (n) İlaç kullanıyorum (n)  

Yaş aralığı  

20 ve altı 67 117 x2=1.166 

21-40 yaş 61 122 SD=2 

41-60 yaş 4 4 p=0.558 

Sağlık kuruluşuna başvurma x2=42.247 

Başvuruyorum  5 81 SD=1 

Başvurmuyorum  127 162 p=0.000 

Sosyal yaşam x2=26.031 

Etkileniyor  63 180 SD=1 

Etkilenmiyor  69 63 p=0.000 

Spor yapma durumu x2=3.715 

Spor yapıyorum 37 47 SD=1 

Spor yapmıyorum 95 196 p=0.037 

Tablo 6’da katılımcıların bazı özelliklerine göre dismenorede ilaç kullanma durumları incelendiğinde ilaç 

kullananlar ile kullanmayanlar arasında sağlık kuruluşuna başvurma durumu, sosyal yaşamın etkilenmesi ve spor 
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yapma alışkanlığı bakımından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). Yaş aralığı 

bakımından ise gruplar arasında fark yoktur (p>0.05). 

 

Tablo 7. Katılımcıların bazı özelliklerine göre dismenorede ilaç dışı yöntem kullanma durumları 

Özellikler  İlaçsız yöntem kullanma durumu Önemlilik testi 

 İlaçsız yöntem 

kullanmıyorum (n) 

İlaçsız yöntem 

kullanıyorum (n) 

 

Yaş aralığı  

20 ve altı 10 174 x2=11.518 

21-40 yaş 17 166 SD=2 

41-60 yaş 3 5 p=0.003 

Sağlık kuruluşuna başvurma x2=0.725 

Başvuruyorum  5 81 SD=1 

Başvurmuyorum  25 264 p=0.274 

Sosyal yaşam x2=14.155 

Etkileniyor  10 233 SD=1 

Etkilenmiyor  20 112 p=0.000 

Spor yapma durumu x2=0.617 

Spor yapıyorum 5 79 SD=1 

Spor yapmıyorum 25 266 p=0.298 

Tablo 7’de ise katılımcıların bazı özelliklerine göre dismenorede ilaçsız bir yöntem kullanma durumları 

incelenmiş, yaş aralığı ve sosyal yaşamın etkilenme durumu bakımından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu 

görülmüştür (p<0.05). Sağlık kuruluşuna başvurma durumu, ve spor yapma alışkanlığı bakımından ise gruplar 

arasında fark yoktur (p>0.05). 

 

TARTIŞMA 

Dismenore yaşayan kadınların baş etme yöntemlerini inceleyen bu çalışmada çalışmamıza katılanların %98.9’u 

yaşadıkları ağrıyı kanamalı günlerin ilk yarısında yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılarımızın %22.9’u 

dismenore dönemlerinde sağlık kuruluşlarına gittiklerini ifade etmişleridir. Öğer ve Öngelin çalışmasındada 

Kadınların %89,2’si son 1 yıl içinde dismenore şikayetiyle herhangi bir doktora başvurmamışken, %8,6’sı 1-4 kez 

bir doktora başvurmuştur. Bu yönden aralarında anlamlı bir fark yoktur. Dismenore, katılımcıların %64.8’inin 

sosyal yaşantısını etkilendiği görülmektedir. Tayland’da 2012 yılında hemşireler arasında yapılan bir çalışmada 

orta ve şiddetli dismenoresi olan hemşirelerin %93’ü spor aktivitelerinin etkilendiğini, %66’sı sosyal 

aktivitelerinin sınırlandığını, %16,5’i işe gidemediğini ve %81’i konsantrasyon güçlüğü yaşadığını ifade etmiştir 

(Chuamoor ve ark, 2012). Çalışmamızda katılımcıların kullandıkları ilaçsız yöntemler incelendiğinde, en sık 

yapılan uygulamanın %62.1’le beli sıcak tutmak olduğu görülmektedir. Literatüde çalışmamızı destekleyici 

araştırmalar olarak Demirci’nin (2017) çalışmasında, kadınların %59,2‟si ağrısının adet başladıktan sonra 24 saat 

sürdüğünü ve %52,8‟si karına sıcak uygulama yaptığını belirtmiştir. Araştırmamıza göre katılımcıların %58.1 

ilaçsız yöntemleri tercih etmektedir. Demirci’nin (2017) araştırmasında bizimle aynı yönde ilaç kullanmayan 

kadınların oranları, ilaç kullanan kadınların oranlarından fazla olduğunu göstermekte. Fakat Yücel ve ark 

(2014)’nın çalışmasında ise dismenore ile baş etmek için daha çok ağrı kesiciye başvurdukları (%71) görülmüştür. 
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SONUÇ 

Çalışmamızda dismenore yaşayan sosyal medya kullanıcılarının tamamının bilgi kaynağının internet olduğu ve 

sadece çok azının sağlık kurumlarından faydalandığı fark edilmiştir. Bu anlamda internet kaynaklarının güvenli 

olmasının önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Sağlıkla ilgili sosyal medya platformlarında danışılan 

kişilerin konu ile ilgili uzman kişiler olması son derece önemlidir. 
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S-43)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Ayten TAŞPINAR1                Fatma COŞAR1                  Elif Ece TUĞSUZ1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

ÖZET 

Amaç: Araştırma ebelik öğrencilerinin doğum şekli tercihlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışma, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 3 ve 4. Sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 

bu sınıflarda okuyan öğrenciler (N=175), örneklemini ise 146 öğrenci oluşturmuştur. Veriler toplama formu ile 

toplanmıştır. Öğrencilerden sözlü izin alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Yaş ortalaması 21,46±1,43 olan öğrencilerin %72,6’sının Fen/Anadolu lisesi mezunu olduğu, 

%86,3’ünün çekirdek aile tipine sahip olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %78,8’i kendilerinin normal vajinal yolla 

doğduğunu, %26’sı ailesinde zor doğum öyküsünün olduğunu, %56,2’si yakın çevresinde en sık normal vajinal 

doğumu tercih edildiğini, %4,8’i ailesinde vajinal doğum yapmaya, %2,1’i sezaryen olmaya bağlı kalıcı sağlık 

problemi olanların olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %49,3’ü ileride 2 çocuğa sahip olmak istediğini, %93’ü 

doğumlarında normal vajinal doğumu tercih edeceklerini, %52,9’u doğumlarında nonfarmakolojik yöntemlerden 

en az birini kullanmayı tercih edebileceğini, %92,6’sı doğumunu ebenin yaptırmasını tercih edebileceğini, %38,5’i 

doğumunu özel hastanede, yine %38,5’i doğumevinde, %20,2’si de evde doğum yapmayı tercih edebileceğini, 

%53,6’sı erkek ebenin doğumunu yaptırmasını isteyebileceğini belirtirken, %75,7’sinin mesleklerine erkeklerinde 

alınmasını istedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin %82,2’si eğitimleri esnasında aldıkları doğum derslerinin doğum 

şekli tercihlerine etkisi olduğunu belirtmiştir. Kendisi normal vajinal yolla doğan öğrencilerin sezaryen doğanlara 

göre ve aldıkları doğum derslerini doğum tercihimi etkiledi diyenlerin etkilemedi diyenlere göre daha yüksek 

oranda normal vajinal doğumu tercih edeceklerini belirtmişlerdir (p<0,05). 

Sonuç: Öğrencilerin büyük çoğunluğunun doğumlarını vajinal yolla yapmayı tercih ettikleri ve eğitimleri 

esnasında aldıkları doğum derslerinin doğum şekli tercihlerini etkilediği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ebe, öğrenci, doğum şekli 

 

ABSTRACT 

 

MIDWIFERY STUDENTS' CHOICE OF BIRTH METHODS AND AFFECTING FACTORS 

Objective: The aim of the study was to determine the preferences of the midwifery students and the factors 

affecting the delivery method.  

Methods:This cross-sectional study was conducted with the students of 3rd and 4th grades of the Department of 

Midwifery of Faculty of Health Sciences of Aydın Adnan Menderes University between 11-15 February 2019.The 

students who study the universe of this study in these classes (N = 175) and the sample consisted of 146 students. 
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Data were collected with personal information form.  Descriptive statistics and chi-square test were used for data 

analysis. 

 Results: Of the students with a mean age of 21.46 ± 1.43, 72.6.   49.3% of the students stated that they would like 

to have 2 children in the future, 93% would prefer normal vaginal birth in their births, 52.9 % would prefer to use 

at least one of the non-pharmacological methods in their births and 92.6% of the midwife, 7.4% could choose to 

have the doctor do it, 38.5% had a birth in private hospital, 38.5% in maternity ward and 20.2% in the home, 53.6% 

while the male midwife could ask for the birth of the midwife,  75.7% wanted to have their profession taken in 

their men. 82.2% of the students stated that the birth classes they took during their education had an effect on the 

type of delivery. They stated that students who were born by vaginal delivery would prefer a higher rate of vaginal 

delivery compared to those who were born according to cesarean section and those who said that the birth lessons 

they took had an effect on the preference of birth (p<0.05). 

 

Conclusion:It was concluded that the majority of the students prefer to do vaginal delivery and the birth classes 

they take during their education affect their choice of delivery.  

 

Keywords: Midwife, student, type of delivery 

 

 

GİRİŞ 

 

Doğum şeklinin, tıbbi endikasyonların yanısıra anne adayının sosyal, psikolojik ve çevresel faktörler 

tarafından da etkilendiği bir gerçektir. Anne adaylarına verilecek destek ve bilgilendirme gebelerin doğru doğum 

şekline karar vermesine yardımcı olacaktır (Aksu ve Özsoy, 2015; Tektaş ve ark, 2018; Ünay ve Taşpınar, 2018). 

Kadınların aileleri, arkadaş çevreleri, medya ve sağlık personeli doğum şekli tercihlerinin belirlenmesinde 

yönlendirici olabilmektedir. Bu nedenle gebelerin doğru kaynaklar tarafından, yeterli düzeyde bilgilendirilerek, 

uygun doğum şekline yönlendirilmeleri ve doğum eyleminin sağlıklı bir anne ve bebekle sonlanması önemlidir 

(Aksu ve Özsoy, 2015; Tektaş ve ark, 2018; Karabulutlu, 2012; Aydoğdu ve ark, 2018). 

  Doğum yaptıran sağlık personelleri kendi tercihlerini gebelere yansıtabilmektedirler (Doğaner ve ark, 

2013; Ünay ve Taşpınar, 2018). Bu nedenle, doğum yaptırma yetkisine sahip olacak ve kadınların doğum şekline 

karar vermelerinde etkili olacak ebelik bölümü öğrencilerinin kendi doğum şekli tercihlerini ve etkileyen 

faktörlerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır 

 

AMAÇ 

Bu araştırma, ebelik öğrencilerinin doğum şekli tercihlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

YÖNTEM   

Analitik-kesitsel olarak planlanan çalışma, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 3 ve 4. Sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 

bu sınıflarda okuyan öğrenciler (N=175) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş çalışmaya gönüllü ve 
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verilerin toplandığı tarihlerde devamsızlık yapmayan öğrenciler çalışmaya alınmıştır ve örneklemi 146 öğrenci 

oluşturmuştur.  

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Veri Toplama Formu” ile toplanmıştır. Veri 

toplama  formu, öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini ve tercih edecekleri doğum şekillerine ilişkin bilgileri 

içeren 23 sorudan oluşmuştur. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle, sınıfta  toplanmıştır ve formun doldurulması 

yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 

Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package fort the Social Sciences 18 programında tanımlayıcı 

istatistikler ve ki-kare testi yapılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Fakülte dekanlığından 

ve öğrencilerden çalışma için sözlü izin alınmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri (n=146) 

Özellikler n % 

Sınıf  

3 

4 

 

73 

73 

 

50,0 

50,0 

Mezun olunan lise 

Düz lise 

Fen/Anadolu Lisesi 

Sağlık Meslek Lisesi 

 

22 

106 

18 

 

15,1 

72,6 

12,3 

Annenin eğitim durumu  

Okur yazar değil 

İlkokul/Ortaokul  

Lise/Üniversite 

 

3 

111 

32 

 

2,1 

76,0 

21,9 

Aile Tipi 

Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

 

126 

18 

2 

 

86,3 

12,3 

1,4 

En uzun yaşanılan yer 

Köy/Kasaba 

İlçe 

İl merkezi 

 

27 

56 

53 

 

25,3 

38,4 

36,3 

 

Yaş ortalaması 21,46±1,43 olan öğrencilerin %72,6’sının Fen/Anadolu lisesi mezunu, %76’sının annesinin 

eğitiminin ilkokul/ortaokul mezunu olduğu, %86,3’ünün çekirdek aile tipine sahip olduğu ve %38,4’ünün en uzun 

süre ilçede yaşadığı bulunmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 2. Öğrencilerin Doğum Şekillerine İlişkin Bazı Özellikleri (n=146) 

Özellikler n % 

Kendi doğum şekilleri   

Normal vajinal doğum 115 78,8 

Sezaryen doğum 31 21,2 

Ailede zor doğum öyküsü durumu   

Var  38 26,0 

Yok  86 58,9 

Bilmiyorum  22 15,1 

Yakın çevrede en sık tercih edilen doğum şekli   

Normal vajinal doğum 82 56,2 

Sezaryen doğum 54 37,0 

Bilmiyorum  10 6,8 

Ailede normal doğuma bağlı kalıcı sağlık sorunu varlığı   

Var  7 4,8 

Yok  116 79,4 

Bilmiyorum  23 15,8 

Ailede sezaryen doğuma bağlı kalıcı sağlık sorunu varlığı   

Var  3 2,1 

Yok  116 79,5 

Bilmiyorum  27 18,5 

 

 Öğrencilerin %78,8’i kendilerinin normal vajinal yolla doğduğunu, %26’sı ailesinde zor doğum öyküsünün 

olduğunu, %56,2’si yakın çevresinde en sık normal vajinal doğumu tercih edildiğini, %4,8’i ailesinde vajinal 

doğum yapmaya, %2,1’i sezaryen olmaya bağlı kalıcı sağlık problemi olanların olduğunu belirtmiştir (Tablo 2). 
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Tablo 3. Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine İlişkin Sorulara Verdikleri Yanıtlar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin %49,3’ü ileride 2 çocuğa sahip olmak istediğini, %91,1’i doğumlarında normal vajinal doğumu tercih 

edeceklerini, %49,3’ü doğumlarında nonfarmakolojik yöntemlerden en az birini kullanmayı tercih edebileceğini, 

%92,6’sı doğumunu ebenin yaptırmasını tercih edebileceğini, %38,5’i doğumunu özel hastanede, yine %38,5’i 

doğumevinde, %20,2’si de  evde doğum yapmayı tercih edebileceğini, %53,6’sı erkek ebenin doğumunu 

yaptırmasını isteyebileceğini belirtirken, %75,7’sinin mesleklerine erkeklerinde alınmasını istedikleri saptanmıştır 

(Tablo 3). 

Özellikler n % 

İstenilen çocuk sayısı ( n=146) 

Hiç istemiyor 8 5,5 

1 14 9,6 

2 72 49,3 

3 42 28,8 

4-5 10 6,9 

Doğum tercihleri( n=143) 

Normal doğum 133 93,0 

Sezaryen doğum 10 7,0 

Doğumlarında nonfarmokolojik yöntem tercihleri (n=136) 

Evet 72 52,9 

Hayır 64 47,1 

Doğumunuzu kimin yaptırmasını istersiniz? (n=136) 

Ebe 126 92,6 

Doktor 10 7,4 

Doğumunuzu erkek ebenin yaptırmasını istemisiniz?  (n=138) 

İsterim 74 53,6 

İstemem 64 46,4 

Doğumunuzu nerede yapmak istersiniz? (n=143) 

Özel hastane 55 38,5 

Doğum evi 55 38,5 

Üniversite hastanesi 4 2,8 

Evde 29 20,2 

Aldığınız doğum dersinin doğum şekli tercihinize etkisi oldu mu? (n=146) 

Evet 120 82,2 

Hayır 26 17,8 

Mesleğe erkeklerin alınması konusunda düşünceniz nedir? (n=144) 

Alınması iyi olur 109 75,7 

Alınmaması gerekir 35 24,3 
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Tablo 4. Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

 

Değişkenler 

Normal doğum 

n(%) 

Sezaryen 

doğum 

n(%) 

 

p değeri 

Sınıf  

3 66( 91,7) 6(8,3) 0,745 

4 67(94,4) 4(5,6) 

Mezun olunan lise    

Düz lise 21(95,5) 1(4,5) - 

Fen-Anadolu 95(91,3) 9(8,7) 

Sağlık meslek lisesi 17(100,0) - 

Ailede zor doğum öyküsü durumu    

Var 36(94,7) 2(5,3) - 

Yok 78(92,9) 6(7,1) 

Bilmiyorum 19(90,5) 2(9,5) 

Kendi doğum şekilleri    

Normal doğum 107(95,5) 5(4,5) 0,039 

Sezaryen doğum 26(83,9) 5(16,1) 

Doğumunuzu erkek ebenin yaptırmasını 

istemisiniz?   

   

İsterim 71(95,9) 3(4,1) 1,000 

İstemem 60(95,2) 3(4,8) 

Aldığınız doğum derslerinin doğum şekli 

tercihinize etkisi oldu mu? 

   

Evet 116(97,5) 3(2,5) 0,000 

Hayır 17(70,8) 7(29,2) 

 

Kendi doğum şekli normal doğum olan öğrencilerin (%95,9) sezaryenle doğanlara (%83,9) göre ve aldığı doğum 

derslerinin doğum şekli tercihlerini etkilediğini belirtenlerin (%97,5) etkilemediğini (%70,8) belirtenlere göre 

normal doğum yapmayı tercih etme  oranları daha yüksek bulunmuştur ve bu farkında istatistiksel düzeyde anlamlı 

olduğu saptanmıştır (p=0,039 ve p=0,000), (Tablo 4). 

 

TARTIŞMA 

Ebelik bölümü öğrencilerinin doğum şekli tercihlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan 

çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğu (%78,8) kendilerinin normal vajinal doğum ile doğmuş olduklarını 

belirtmişlerdir. Bulgularımız diğer çalışma bulgularına benzerdir (Aksu ve Özsoy, 2015; Tektaş ve ark, 2018) 

Yakın çevresinde en sık tercih edilen doğum şeklinin normal doğum olduğunu belirten öğrenci sayısı %56,2 iken, 

%37’si ise sezaryenle doğumun tercih edildiğini belirtmiştir. 

 Öğrencilerin yaklaşık yarısı iki çocuğa sahip olmak istediklerini belirtirken %93’ü doğumlarında normal 

vajinal doğumu tercih edecekleri saptanmıştır. Ülkemizde sağlık alanında okuyan öğrencilerin doğum şekli 

tercihlerini belirlemek amacıyla yapılan farklı çalışmalarda sağlık bilimlerinde okuyan (tıp, ebelik ve hemşirelik) 
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öğrencilerin  %87,8’inin  (Doğaner ve ark, 2013), hemşirelik öğrencilerinin %82,4’ünün (Kapısız ve ark, 2017) 

sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinin %88,5’inin (Palas ve ark, 2015),  ebelik ve hemşirelik bölümünde 

okuyan  öğrencilerin %76,5’inin (Aksu ve Özsoy, 2015), sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin %87,8’inin 

(Tektaş ve ark, 2018), ebelik öğrencileriyle yapılan bir çalışmada da doğum dersini alan öğrencilerin %84,2’sinin 

(Aydoğdu ve ark, 2018) doğumlarında normal doğumu tercih edecekleri saptanmıştır. Öğrencilerin normal doğum 

tercih oranları çalışmalarda farklı bulunsa da normal doğum tercihlerinin yüksek olması sevindiricidir. Oranların 

farklı bulunması çalışılan öğrenci gruplarının doğum konularını içeren dersleri alıp almamalarından kaynaklanmış 

olabilir. Ayrıca çalışma sonuçları, normal doğum oranlarının yüksek olmasına rağmen sezaryen doğumun (%7-

15,5) azımsanmayacak oranlarda tercih edildiğini de göstermektedir (Aksu ve Özsoy, 2015, Doğaner ve ark, 2013; 

Aydoğdu ve ark, 2018; Tektaş ve ark, 2018; Kapısız ve ark, 2017). Sağlık eğitimi almakta olan sezaryen doğumu 

tercih eden öğrenci oranları normal doğum ilgili bilgi ve farkındalık eğitimlerine gereksinimlerini göstermesi 

bakımından dikkat çekicidir 

Çalışmamızı yaptığımız öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıf olup doğum derslerini almış öğrencilerdir. 

Öğrencilere “aldığınız doğum derslerinin doğum şekli tercihinize etkisi oldu mu?” sorusuna “evet oldu” diyenlerin 

%97,5’inin,  “hayır olmadı” diyenlerin %70,8’inin normal doğumu tercih ettikleri saptanmıştır ve bu aradaki fark 

istatistiksel düzeyde anlamlıdır. Doğum derslerinin teorik olarak alınmış olması ve klinik uygulamalarda 

öğrencilerin normal doğum ve sezaryen doğum süreçlerinde anne ve bebeği gözlemlemiş olmaları öğrencilerin 

normal doğumu tercih etmelerini artırmış olabileceği düşünülmektedir. Bulgularımız sağlık öğrencileriyle yapılan 

benzer çalışma bulguları ile uyumludur (Aydoğdu ve ark, 2018; Doğaner ve ark, 2013). Öğrencilerin kendi doğum 

şekillerinin doğum tercihlerini etkilediği bulunmuştur. Kendilerinin normal doğum ile doğduğunu belirtenlerin  

(%95,5) sezaryenle doğduğunu (%83,9) belirtenlere göre daha yüksek oranda normal doğumu tercih ettikleri 

saptanmıştır. Öğrencilerin mezun oldukları lise, ailede zor doğum öyküsünün olması, doğumlarının erkek ebeler 

tarafından yaptırılmasının doğum tercihlerini etkilemediği saptanmıştır. 

SONUÇ 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun doğumlarını vajinal yolla yapmayı tercih ettikleri ve kendi doğum 

şekillerinin ve eğitimleri esnasında aldıkları doğum derslerinin doğum şekli tercihlerini etkilediği kanısına 

varılmıştır. 

Öğrencilerin normal vajinal doğum konusunda olumlu bir tutum geliştirebilmesi için doğum şekli 

konusundaki bilgi eksiklikleri tanımlanmalı, giderilmeli ve karar verme becerileri güçlendirilmelidir. Ayrıca, bu 

konuda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat tanınması önerilebilir. 
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S-44)   DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE LOHUSALARIN DOĞUM SONU KONFOR VE 

DOĞUMDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

1Emine KURT CAN, 2Serap EJDER APAY 

1Harran Üniversitesi, 2Atatürk Üniversitesi 

Doğum insanlığın var olduğu zamandan beri devam eden doğal bir olaydır. Kadının yaşamında unutamayacağı en 

güzel, aynı zamanda da zor bir süreçtir.1 Bu sürecin, sağlığı negatif yönde etkilemeden devam etmesi ve 

sonlanmasında pek çok etken rol oynamaktadır. En önemli etkenlerden biri de doğum şeklidir. 

Vajinal doğum anne ve bebeğin sağlığı için öncelikli olarak tercih edilmesi gereken doğum şeklidir.3,4 Ancak 

vajinal doğum anne ile fetus için tehlikeli ya da imkansızlaştığı durumlarda sezaryen operasyonu zorunlu duruma 

gelmektedir. Sezaryen, gerekli olduğu durumda anne ve bebeğin yaşamı için kurtarıcı olmakla beraber, vajinal 

doğuma göre maternal mortalite ile morbidite oranlarını artırabilmektedir. 

Konfor kavramı; hastanın, ailenin veya toplumun konfor gereksinimlerine yönelik tanılamanın yapılması ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli önlemlerin sağlanması, temel konfor düzeyi ve uygulama yapıldıktan sonraki 

konfor düzeyini değerlendirme sürecinin basamaklarını oluşturmaktadır. 

Çok boyutlu bir kavram olan hasta memnuniyeti; hastaya verilen hizmet sunumu, hasta ile sağlık personellerinin 

etkileşimi, hizmetin varlığı ve sürekliliği, sağlık personelinin yeterliliği ve hasta ile olan iletişimini içerir. Hastanın 

beklentilerini karşılamak, hastayı bilgilendirmek ve hizmeti verenlerin hasta ile iletişimi hasta memnuniyetinin 

temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Perinatal mortalite-morbidite oranlarının azalması, sürekli gelişen teknoloji ile bazı geleneksel göstergelerin 

zamanla önemini yitirmesi ile kalite değerlendirmelerinin gelişen koşullara uygun şekilde çok boyutlu olarak 

yapılanmasının gerekliliği ortaya konmuştur. Obstetri bilimindeki ilerlemeler ile doğumun gerek anne, gerek 

bebek için daha güvenli hale getirilmesi ile beraber doğum sürecinde bakımın merkezi, hem anne ve bebeği 

açısından güvenli bir doğum sağlamak, hemde olumlu ve memnuniyetin yüksek olduğu bir doğum deneyiminin 

oluşturulmasına yönelmiştir. Bu sebeplerle kadınların doğum ile postnatal dönemlerindeki deneyimleri ve aldığı 

bakımdan memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesine verilen önem artmaktadır. Nitelikli doğum hizmeti sunmak, 

sağlık kuruluşlarının fiziksel ya da sosyal açıdan sağlayacağı konfor, hastaların kendilerini evinde gibi 

hissetmelerini sağlamakta ve memnuniyet düzeylerini arttırabilmektedir. 

Araştırma, vajinal doğum veya sezaryen ile doğum yapan lohusaların doğum sonu konfor ve doğumdan 

memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

DETERMİNATİON OF POSTNATAL COMFORT AND SATİSFACTİON LEVELS OF 

PUERPERANTS ACCORDİNG TO THE TYPES OF BİRTH 

 
Aim: The purpose of this study is to determine the puerperants' levels of postpartum comfort and satisfaction with 

the birth, according to the type of birth. Methods: The research was carried out in the Gynecology Clinic of Van 

Regional Training and Research Hospital, located in Van province in Turkey, between July and December, 2016. 

The universe of the study is formed by the puerperants that had a cesarean section or normal delivery at the relevant 

clinics of Van Regional Gynecology Hospital, which is located in Van province centre. The survey included the 

puerperants, 208 of whom had normal delivery and 209 had cesarean section. Data were collected using “Survey 

Form”, “Postnatal Comfort Scale”, “Maternal Satisfaction Rating Scale at Normal Birth” and “Maternal 

Satisfaction Rating Scale at Cesarean Birth”. The data were evaluated in the (SPSS) 18 program pack. In the 

evaluation of the data, the percentage was used to examine the descriptive characteristics of the groups, and the 

chi-square test was used to compare the groups. Results: In the study, it was determined that the mean total score 

of postnatal comfort scale Postnatal Comfort Scale of vaginal delivery puerperal women was 3.58±0.35 and mean 

Postnatal Comfort Scale total score of the cesarean puerperal women was 3.37±0.35. The mean Postnatal Comfort 

Scale total score of puerperants who had normal delivery was found to be higher than those of cesarean section. 

79.4% of vaginal delivery puerperants, 73.6% of cesarean delivery puerperants were found to be less satisfied. 

Conclusion: It was determined that the postnatal comfort of normal delivery patients was higher than that of 

cesarean section patients and satisfaction levels were lower in both groups.  

 

KEYWORDS:TYPE OF BİRTH; POSTNATAL COMFORT; POSTNATAL SATİSFACTİON 
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MATERYAL VE METOT 

          Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma,  Türkiye’de Van il merkezinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum 

Kliniğinde 15.07.2016-11.06.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. 

     Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Van Bölge Kadın Doğum Hastahanesi’nde ilgili klinikte sezaryen olan lohusalar normal 

doğum yapan lohusalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan ve 

evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen ve belirtilen tarihler arasında çalışmaya katılmayı 

kabul eden 208’i sezaryen, 209’u vajinal doğum olmak üzere toplam 417 lohusa oluşturmuştur.  

Çalışmaya Alınma Kriterleri 

Normal vajinal doğum yapmış olması 

Genel anestezi ile sezaryen operasyonu geçirmiş olması, 

Bebeğinde ya da kendisinde bir hastalık ya da sakatlığın olmaması, 

Okuma-yazma biliyor olması, 

Görme ve işitme ile ilgili duyu kaybının olmaması, 

İletişime ve işbirliğine açık olması. 

     Veri Toplama Araçları 

Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu Formu ”, “Doğum Sonu Konfor Ölçeği”, “Normal Doğumda Anne Memnuniyetini 

Değerlendirme Ölçeği” ve “Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak 

toplanmıştır. 

     Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri 26 Nisan-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmada Tanıtıcı Bilgi Formu, 

Doğum Sonu Konfor Ölçeği, Normal Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği ve Sezaryen 

Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Tanıtıcı Bilgi Formu ve DSKÖ çalışmaya 

dahil edilen bütün lohusalara uygulanmıştır. NDAMDÖ normal doğum yapan lohusalara, SDAMDÖ ise 

sezaryenle doğum yapan lohusalara uygulanmıştır. Veriler postpartum 24-48 saatte toplanmıştır. Araştırmaya dahil 

edilme kriterleri göz önünde bulundurularak anneler ile tanışılmış araştırma konusunda bilgi verilmiştir. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden annelerin yazılı onamı alındıktan sonra veriler araştırmacı tarafından yüz yüze 

görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 

     Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen veriler The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 18 paket programında 

değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; grupların tanımlayıcı özelliklerini incelemek için yüzdelik, 

grupların karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılık incelenirken; anlamlılık seviyesi 

olarak 0.05 kullanılmış olup p<0.05 olması durumunda gruplar arası anlamlı farklılığın olduğu, p>0.05 olması 

durumunda ise gruplar arası anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir. 

BULGULAR 
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Tablo 1. Doğum Şekline Göre Lohusaların Tanıtıcı Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 

Özellikler 

Doğum Şekli 

Test ve p 

değeri 

Vajinal Sezaryen 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Yaş 

19-29 yaş 

30 yaş üstü 
 

 

144 

65 

 

68.9 

31.1 

 

127 

81 

 

61.1 

38.9 

X2=2.81 

p=0.09 

Eğitim durumu 

Okuryazar 

İlköğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 
 

 

47 

40 

58 

64 

 

22.5 

19.1 

27.8 

30.6 

 

46 

40 

67 

55 

 

22.1 

19.2 

32.2 

26.5 

X2=1.33 

p=0.72 

Çalışma durumu 

Çalışan (memur+işçi) 

Çalışmayan 

 

22 

187 

 

10.5 

89.5 

 

14 

194 

 

6.7 

93.3 

X2=1.90 

p=0.16 

Eş Yaş 

19-29 

30 yaş üstü 

 

77 

132 

 

36.8 

63.2 

 

86 

132 

 

41.3 

58.7 

X2=2.66 

p=1.4 

Eş eğitim durumu 

İlköğretim 

Lise 

Yüksekokul / Fakülte 

 

94 

60 

42 

 

48.0 

30.6 

21.4 

 

93 

49 

47 

 

49.2 

25.9 

24.9 

X2=1.27 

p=0.54 

Eş çalışma durumu 

Çalışan 

Çalışmayan 

 

196 

13 

 

93.8 

6.2 

 

189 

19 

 

90.9 

9.1 

X2=1.25 

p=0.26 

Eş meslek  

Memur 

İşçi 

Serbest 

(n=196) 

42 

60 

94 

 

21.4 

30.6 

48.0 

(n=189) 

47 

49 

93 

 

24.9 

25.9 

49.2 

X2=1.26 

p=0.53 

Sosyal güvence varlığı 

Var 

Yok 

 

138 

71 

 

66.0 

34.0 

 

154 

54 

 

74.0 

26.0 

X2=3.18 

p=0.70 

 

Doğum şekillerine göre lohusaların tanıtıcı özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05). Elde edilen sonuçlar NSD yapanların ve CS olanların benzer özelliklere 

ve homojen dağılıma sahip olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 2. Doğum Şekline Göre Lohusaların Obstetrik Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 

Özellikler 

Doğum Şekli 
 

Test ve p değeri 
Vajinal Sezaryen  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Gravida 

1 

2 

3 

4 ve ↑ 

 

70 

44 

37 

58 

 

33.5 

21.1 

17.7 

27.7 

 

58 

44 

38 

68 

 

27.9 

21.2 

18.3 

32.7 

X2=1.93 

p=0.58 

Abortus yaşama durumu 

Yaşayan  

Yaşamayan  

 

45 

164 

 

21.5 

78.5 

 

52 

156 

 

25.0 

75.0 

X2=0.70 

p=0.40 

Abortus Sayısı  

1 

2 

3 ve ↑ 

(n=45) 

25 

17 

3 

 

55.6 

37.8 

6.6 

(n=52) 

31 

19 

2 

 

59.7 

36.5 

3.8 

X2=0.45 

p=0.79 

Yaşayan çocuk sayısı  

1 

2 

3 

4 ve ↑ 

(n=139) 

15 

33 

42 

49 

 

10.8 

23.7 

30.2 

35.3 

(n=150) 

9 

48 

40 

53 

 

6.0 

32.0 

26.7 

35.3 

X2=4.07 

p=0.25 

Önceki doğum şekli 

Normal Vajinal Doğum 

Sezaryen 

İlk Doğumu Olanlar 

 

129 

10 

70 

 

61.7 

4.8 

33.5 

 

58 

92 

58 

 

27.9 

44.2 

27.9 

X2=124.62 

p=0.00 

Önceki doğumun yapıldığı yer 

Devlet Hastanesi 

Özel Hastane  

İlk Doğumu Olanlar 

 

 

122 

17 

70 

 

 

58.4 

8.1 

33.5 

 

 

121 

29 

58 

 

 

58.2 

13.9 

27.9 

X2=4.10 

p=0.12 

Bu gebeliğin planlı olma durumu 

Planlı 

Plansız 

 

 

148 

61 

 

 

70.8 

29.2 

 

 

138 

70 

 

 

66.3 

33.7 

X2=0.96 

p=0.32 

DÖB alma durumu 

Alan 

Almayan 

 

143 

66 

 

68.4 

31.6 

 

157 

51 

 

75.5 

24.5 

X2=2.57 

p=0.10 

Bu gebelikte sorun yaşama durumu 

Yaşayan 

Yaşamayan 

 

21 

188 

 

10.0 

90.0 

 

29 

179 

 

13.9 

86.1 

X2=1.49 

p=0.22 

Doğumu değerlendirme durumu 

Çok kolay  

Sıkıntılı, ağrılı, acı verici  

Çok zor, güç  

 

19 

78 

112 

 

9.1 

37.3 

53.6 

 

30 

127 

51 

 

14.4 

61.1 

24.5 

X2=37.00 

p=0.00 

Yardıma ihtiyaç duyulan konular 

Emzirme  

Ayağa kalkma   

Perine hijyeni  

Bebek bakımı  

Tuvalet ihtiyacını karşılama  

Diğer (Beslenme vs) 

 

27 

22 

1 

80 

27 

52 

 

12.9 

10.5 

0.5 

38.8 

12.9 

24.9 

 

22 

79 

- 

19 

16 

72 

 

10.6 

38.0 

- 

9.1 

7.7 

34.6 

 

X2=48.55 

p=0.00 

Refakatçi varlığı 

Olan 

Olmayan 

 

202 

7 

 

96.7 

3.3 

 

204 

4 

 

98.1 

1.9 

X2=0.82 

p=0.36 

Hastanede alınan bakımın değerlendirilmesi 

Çok iyi  

İyi  

Orta  

Kötü  

 

37 

132 

40 

- 

 

17.7 

63.2 

19.1 

- 

 

36 

114 

49 

9 

 

17.3 

54.8 

23.6 

4.3 

 

X2=11.23 

p=0.01 
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Doğum öncesi dönemde konforun değerlendirilmesi  

Çok iyi  

İyi  

Orta  

Kötü  

 

 

28 

102 

67 

12 

 

 

13.4 

48.8 

32.1 

5.7 

 

 

30 

98 

63 

17 

 

 

14.4 

47.1 

30.3 

8.2 

 

X2=1.13 

p=0.76 

Doğum sonrası dönemde alınan bakımın konforu 

etkileme durumu  

Olumlu yönde etkiledi  

Biraz etkiledi  

Pek etkilemedi  

Hiç etkisi olmadı  

 

 

81 

81 

47 

- 

 

 

38.8 

38.8 

22.5 

- 

 

 

60 

94 

42 

12 

 

 

28.8 

45.2 

20.2 

5.8 

 

X2=16.37 

p=0.00 

 

 

Doğum şekillerine göre lohusaların obstetrik özellikleri karşılaştırıldığında, önceki doğum şekli, doğumu 

değerlendirme durumu, lohusalık süresince yardıma gereksinim duyulan konular, hastanede alınan bakımın 

değerlendirilmesi ve doğum sonrası dönemde alınan bakımın konforu etkileme durumu bakımından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0.05), diğer obstetrik özellikler açısından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 
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Tablo 3. Lohusaların Doğum Şekline Göre DSKÖ ve DAMD Ölçekleri Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

Alt Boyutlar 

Doğum Şekli  

Test ve p değeri Vajinal Doğum 

X ± SS 

Sezaryen Doğum 

X ± SS 

D
S

K
Ö

 

Fiziksel Konfor 3.24±0.50 2.92±0.47 t=6.66, p=0.000 

Psikospritüel Konfor 4.28±0.48 4.22±0.59 t=1.12, p=0.26 

Sosyokültürel Konfor 3.23±0.58 2.95±0.52 t=5.12, p=0.000 

Toplam Puan 3.58±0.35 3.37±0.35 t=6.31, p=0.000 

D
A

M
D

Ö
 

Sağlık Ekibini Algılayışı 13.60±3.74 16.99±5.01 t=-7.82, p=0.000 

Doğum Eyleminde  Hemşirelik 

Bakımı/ Sezaryene Hazırlık* 
5.39±2.48 5.71±2.65 t=-1.25, p=0.21 

Rahatlatma 11.26±3.13 8.63±3.02 t=8.69, p=0.000 

Kararlara Katılım ve 

Bilgilendirme 

20.57±8.21 21.92±7.71 
t=-1.73, p=0.08 

Bebekle Tanışma 10.07±4.37 8.08±3.83 t=4.94, p=0.000 

Post-partum Bakım 15.92±5.95 17.19±6.87 t=-2.01, p=0.04 

Hastane Odası 14.15±3.93 10.89±3.60 t=8.80, p=0.000 

Hastane Olanakları 10.73±2.98 10.33±3.50 t=1.25, p=0.21 

Mahremiyete Saygı 16.62±2.93 16.26±3.19 t=1.20, p=0.22 

Beklentilerin Karşılanması 15.17±3.47 14.68±3.67 t=1.38, p=0.16 

 Toplam Puan 133.52±23.96 130.73±23.64 t=1.19, p=0.23 

* Normal Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeğinin ikinci alt boyutu  “Doğum Eyleminde 

Hemşirelik Bakımı” ve  Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçeğinin ikinci alt boyutu 

“Sezaryene Hazırlık” dır. Her iki ölçeğin geriye kalan bütün alt boyutları aynıdır. 

 

Araştırma kapsamına alınan lohusaların doğum şekline göre DSKÖ ve DAMDÖ puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında (Tablo 4.5), vajinal doğum yapan lohusalar ile sezaryen doğum yapan lohusaların DSKÖ’nün 

fiziksel konfor, sosyokültürel konfor alt boyut ve toplam puan ortalamaları ile DAMDÖ’nün sağlık ekibini 

algılayışı, rahatlatma, bebekle tanışma, post-partum bakım ve hastane odası alt boyut puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0.05), diğer alt boyut ve toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlılık oluşturacak fark saptanmamıştır (p>0.05). 

   TARTIŞMA 

Lohusaların DSKÖ Bulgularının Tartışılması 

Annenin DS döneme uyumunu kolaylaştırmada ve DS konfor düzeyinin belirlenmesindeki önemli faktörlerden 

biri doğum şeklidir. Ağrı, fiziksel konfor düzeyinde azalmaya sebep olan en önemli faktörlerdendir.112 CS olan 

lohusalar ağrı, halsizlik, anesteziden kaynaklı sorunlardan dolayı DS konforu NSD yapan lohusalara göre daha 

düşük olabilmektedir.113 
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Fiziksel konfor, bedensel algılamaları içermektedir. Bu algılamalar uyku, dinlenme, hastalığa verilen cevaplar, 

beslenmesi, homeostazisi, bağırsak fonksiyonlarının devamlılığının sürdürülmesi gibi faktörlerden 

oluşmaktadır.58,19,59 Sosyokültürel konfor ise kişilerarası, aile ve sosyal ilişkilerle ilgili olan bir durumdur. Kolcaba, 

hemşireler, diğer sağlık ekip üyeleri ve ailede yer alan önemli kişilerin duyarlı ve doğru şekilde davranmaları ile 

sosyal konforun artacağını belirtmiştir.19 

Çalışmada doğum şekline göre lohusaların DSKÖ’nün fiziksel konfor ve sosyokültürel konfor alt boyut puan 

ortalamaları değerlendirildiğinde, NSD yapan lohusaların fiziksel konfor ve sosyokültürel konfor alt boyut 

puanları CS olanlara göre daha yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çapık ve ark.109 çalışmasında 

da doğum şeklinin fiziksel ve sosyo-kültürel konfor düzeyini etkilediği ve NSD yapan lohusalarda DS konfor 

düzeyi CS olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Pınar ve ark.65 yaptığı çalışmada da NSD yapanların fiziksel 

ve sosyokültürel konfor alt boyutları puanlarının CS olan annelere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan 

başka bir çalışmada vajinal doğum yapan kadınların fiziksel konfor puanı CS ile doğum yapan kadınlardan daha 

yüksek bulunmuştur.30 Karakaplan’ın11 araştırmasında vajinal doğum olanların fiziksel konforu CS olanlara göre 

daha yüksek bulunmuştur. 

Psikospritüel konfor akli, ruhsal ve manevi fakörlerden meydana gelmektedir. Bireyin yaşamını anlamlandıran, 

öz-saygı, benlik, cinsellik, kendisinin farkında olması gibi kavramları kapsamaktadır.19 

Çalışmada NSD yapan ve CS olan lohusaların DSKÖ’ nün psikospritüel konfor alt boyutu puanları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Özer’ in31 yaptığı araştırma bulgularımıza paralel olup, 

NSD ve CS ile doğum yapan annelerin psikospritüel konfor puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. Yapılan başka bir çalışmada sezaryen sonrası deney grubunda yer alan lohusalarda psikospritüel 

konfor boyutuna yönelik olarak; NANDA hemşirelik tanıları saptanmış ve bu tanılara yönelik hemşirelik bakımı 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kontrol ve deney grubu arasındaki psikospritüel konfor puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı saptanmıştır. Beden imgesinde bozulma, seksüel örüntüde 

bozulma vb. sorunların giderilmesinin daha uzun süreç gerektirmesi ve lohusaların sezaryen sonrası daha çok 

fiziksel sorunlara odaklanmaları gibi nedenlere bağlı olarak psikospritüel konfor puan ortalamaları arasındaki 

farkın önemli olmadığı düşünülmüştür.114 

Çalışmada doğum şekline göre lohusaların toplam DSKÖ’nün puan ortalamaları değerlendirildiğinde, NSD yapan 

lohusaların CS olanlara göre DSKÖ toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı oduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile paralel sonuçlar elde eden bazı çalışmalarda da NSD yapan 

lohusaların DSKÖ toplam puan ortalamaları, CS olanlara göre yüksek olduğu bulunmuştur.30,11,65 Bu durumların 

CS olan lohusaların DS konforunu olumsuz etkilemekte ve DSKÖ puan ortalamasının azalttığı düşünülmaktedir. 

Doğum şekilleri, DS konforu etkileyen önemli bir etmendir. Özelikle CS olan kadınlar NSD yapanlara göre 

doğumun ilk günü ve sonraki haftalarda daha şiddetli ve uzun süren ağrı ile yüzleşmekte, hareket kısıtlanmakta ve 

iyileşme gecikmektedir.115 CS olanların postoperatif iyileşme süreci NSD yapanlara oranla daha uzun sürdüğü için, 

lohusanın bu durumdan olumsuz yönde etkileneceği ve DS konfor düzeyinin de olumsuz etkileneceği 

düşünülmektedir. Ayrıca lohusanın erken mobilize olması involüsyon sürecini de hızlandırmaktadır. 

Lohusaların DAMDÖ Bulgularının Tartışılması 

Memnuniyet çeşitli kavramlardan etkilenen karmaşık bir kavramdır. Hastanın memnuniyet düzeyini iki faktör 

belirlemektedir. Birinci faktör; hasta beklentileridir. Hastaların sağlık kurumlarınd aradıkları veya görmek 

istedikleri bilimsel, yönetsel veya davranışsal özellikler olarak tanımlanabilen beklentiler, hastaların yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, sosyokültürel özelliklerine sağlık hizmetleri ile ilgili geçmiş deneyimlerine göre farklılaşmaktadır. 

İkinci faktör; hastaların aldıkları hizmetlere ilişkin algılamalarıdır.116 

Kadınların doğum yöntemi tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri doğuma ilişkin memnuniyet 

düzeyleridir. Kadının doğuma ilişkin memnuniyet düzeyi; gebeliği planlama, gebelik sırasında gelişebilecek 

fiziksel, psikolojik, sosyal sorunlarla başetme, sağlıklı kaynaklardan bilgi alma, kaliteli doğum öncesi bakım alma, 

doğum salonunda sağlık personelinden pozitif destek alma gibi faktörlerden etkilenmektedir.93 

Memnuniyetin belirlenmesinde önemli olan faktörlerden biri de sağlık personeli ile olan iletişimdir. Çalışmada 

lohusaların SDAMDÖ’nün sağlık ekibini algılayışı alt boyut puan ortalamasının, NDAMDÖ’nün sağlık ekibini 

algılayışı alt boyut puan ortalamasından anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Yapılan bir çalışmada 

sağlık ekibi ile iletişim ve hastaların sağlık ekibini algılayışı CS olanlarda NSD yapanlara, göre daha yüksek 

bulunmuştur.117 Yine Bozkurt’ un yaptığı çalışmada da CS olanların sağlık ekibini algılayışı alt boyut puan 
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ortalamasın NSD yapanlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.96 Bu alt boyut ameliyat sürecini 

değerlendiren bir boyuttur. Sezaryene girerken gebe kadınların ağrısının olmaması, sadece bazı endişelerin olması 

ve ameliyat ekibi tarafından verilen direktifleri kolaylıkla algılamaları nedeniyle sağlık ekibini olumlu algıladıkları 

için puan ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Çalışmada NDAMDÖ’nün ikinci alt boyutu olan “doğum eyleminde  hemşirelik bakımı” ve  SDAMDÖ’nün ikinci 

alt boyutu olan “sezaryene hazırlık” puan ortalaması arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Otani ve ark.118 

yaptıkları çalışmada hemşirelik hizmetlerinin ve hemşirelerin hastalarla etkileşim ve davranışları hastanın 

memnuniyet düzeyinde önemli faktörler olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmada NSD yapan lohusaların CS olan lohusalara göre DAMDÖ’nin rahatlama alt boyutu puan ortalaması 

daha yüksek bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada NSD yapan lohusaların CS olan lohusalara göre rahatlama alt 

boyutu daha yüksek olduğu belirlenmiştir.117 CS olanlarda özellikle doğumdan sonraki ilk hafta operasyon 

bölgesindeki ağrı, annenin iyilik halini ve aldıkları bakımdan memnuniyet düzeylerini olumsuz etkilemekte ve 

NSD olanlara göre kendilerini daha az rahatlamış olarak ifade etmektedirler. Rahatlamış annelerin postpartum 

döneme uyumu daha kolay olmakta ve doğumdan memnuniyet düzeyleri artmaktadır. 

Çalışmada NSD yapan ve CS olan lohusaların DAMDÖ’nün kararlara katılım ve bilgilendirme alt boyut puan 

ortalaması arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.  Lohusaların hastanede yattıkları süre boyunca kendileri ile ilgili 

kararlara katılımının sağlanması ve doğum doğum süreci ile ilgili bilgi verilmesi lohusanın memnuniyetini olumlu 

yönde etkileyecektir. 

Çalışmada NSD yapan lohusaların CS olan lohusalara göre doğum sonu bebekle tanışmadan memnuniyetlerinin 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Bu çalışma ile benzer bazı çalışmalarda da NSD yapan lohusaların 

CS olanlara göre bebekle tanışmadan memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü.111,96,29 Buna göre 

NSD yapanlarda anne-bebek iletişiminin daha erken başladığı, dolayısıyla emzirmenin daha erken sağlandığı, CS 

olanlarda anestezinin etkisi, ağrı ve yaşanılan diğer fiziksel sorunlara bağlı olarak anne-bebek iletişiminin ve 

dolayısıyla emzirmenin de geciktiği düşünülmektedir. Bu durum NSD yapan annenin bebek ile tanışma 

memnuniyetini etkilemekte ve CS olanlara göre memnuniyet düzeyinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır.  

Çalışmada CS olan lohusaların NSD yapan lohusalara göre DAMDÖ’ nin postpartum bakım alt boyutu puanı 

ortalaması daha yüksek bulunmuştur. CS olan lohusaların özellikle doğum öncesi sancıları çekmemeleri, 

anestezinin etkisi geçip uyandıktan sonra doğumun bitmiş olması gibi durumlardan dolayı lohusanın postpartum 

dönemde aldığı bakıma ilişkin algılamalarını olumlu etkilediği düşünülmektedir.  

Çalışmada NSD yapan lohusaların CS olanlara göre DAMDÖ’nün hastane odası alt boyutu puan ortalaması daha 

yüksek bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada da NSD yapan lohusaların CS olan lohusalara göre hastane odası 

memnuniyetlerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.117 

Çalışmada NSD yapan ve CS olan lohusaların hastane olanakları alt boyutu puanları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır.  Kadının doğum şekli hastane olanaklarını algılamada farklılık yaratmamıştır. 

Çünkü doğum yapmış olması, bebeğine kavuşması gibi faktörlerden dolayı hastane koşulları dikkate alınmamış 

olabilir. 

Çalışmada NSD yapan ve CS olan lohusaların DAMDÖ’nün mahremiyete saygı alt boyutu puanları arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Doğum eyleminde kadınlar için mahrem sayılan perine bölgesinin 

yapılacak işlemler, muayene, tanı ve değerlendirme amacıyla sık sık açılması ve değerlendirilmesi bu duruma 

neden olmuş olabilir. Bozkurt’un96 çalışmasında da NSD yapan ve CS olan lohusaların mahremiyete saygı alt 

boyutu puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Çalışmada NSD yapan ve CS olan lohusaların DAMDÖ’ nün beklentilerin karşılanması alt boyut puan ortalaması 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışma ile benzer bazı çalışmalarda da NSD yapan ve CS olan 

lohusaların beklentilerin karşılanması alt boyut puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.116,95  

Çalışmada lohusaların DAMDÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları ölçeğin kesme noktasından düşük bulundu 

ve her iki grupta da memnuniyet düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. NSD yapan ve CS olanların DAMDÖ’ den 

aldıkları toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yapılan bir çalışmada 

da NSD yapan ve CS olan lohusalarda DAMDÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları ölçeğin kesme noktası 

değerine göre değerlendirildiğinde her iki grupta da memnuniyet düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır.117 Ejder 



429 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Apay ve ark.’nın4 yaptığı çalışmada hem NSD yapanlarda hem de CS olanlarda DAMDÖ’nün toplam puan 

ortalamaları ölçeğin kesme noktasından düşük bulunmuş dolayısıyla iki grupta da memnuniyet düzeyinin düşük 

olduğu saptanmıştır. Akçay Yaldır’ın119 yaptığı çalışmada NSD yapan lohusaların memnuniyet düzeylerinin düşük 

olduğu saptanmıştır. Türkiye’de CS oranı yüksek olan bir hastanedeki çalışma sonuçlarına göre, annelerin CS’den 

memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.120 

Doğum şekli lohusanın konfor ve memnuniyetini etkileyen bir faktördür. Gebelerin kendileri için uygun doğum 

şeklini seçebilmeleri yeterli düzeyde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Gebenin normal doğum yapmaya 

cesaretlendirilmesi, korkularının azaltılması kafasındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi ve doğum süreci ile 

ilgili yeteri kadar bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durum gebenin doğumdan memnuniyet ve konfor düzeyinin 

artmasını sağlayacaktır. Kadının memnuniyetin yüksek olması konfor düzeyini arttırmaktadır. Konforun iyi olması 

da kadının memnuniyet düzeyini arttıracaktır. Ayrıca konfor ve memnuniyetin yüksek olması hem hemşirelik 

hizmetlerinin kalitesinin göstergesi hem de hemşirelik hizmetlerinden memnuniyetin göstergesidir. Çünkü hasta 

memnuniyetini etkileyen ön önemli faktörlerden biri hemşirelik hizmet ve bakımın kalitesidir. 

SONUÇ  

Çalışmada NSD yapan lohusaların CS olanlara göre DSKÖ’nin fiziksel konfor, sosyokültürel konfor alt boyut ve 

toplam puan ortalamaları daha yüksek olduğu bulunmuştur ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı oduğu 

saptanmıştır. NSD yapan ve CS olan lohusaların DSKÖ’ nin psikospritüel konfor alt boyutu arasında istatistiksel 

olarak anlamlılık oluşturacak fark saptanmamıştır. 

NDAMDÖ ve SDAMDÖ’ den alınan toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlılık oluşturacak 

fark saptanmamıştır. Her iki grubun da toplam puanları ölçeğin kesme noktası değerine göre değerlendirildiğinde, 

her iki grupta da memnuniyet düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

Gebeye ve ailesine, doğum öncesi dönem, vajinal doğum ve sezaryen doğum, doğum sonu dönem ile ilgili eğitim 

ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 

Lohusalara verilen bakımın kalitesini arttırmak için, sağlık personeline düzenli hizmet içi eğitimler ile bilgilerinin 

güncelliğinin sağlanarak, konfor ve memnuniyetin önemi, konfor ve memnuniyeti etkileyen faktörler ile ilgili 

eğitimlerin verilmesi ve öneminin anlatılması, 

CS olanların doğum sonu yaşayabilecekleri sorunların azaltılarak memnuniyet düzeylerinin arttırılması için doğum 

sonu dönemde lohusanın hemşireler tarafından daha fazla desteklenmesi, 

Anne-bebek arasındaki iletişimi başlatabilmek ve devamlı olarak sağlayabilmek için doğumdan hemen sonra 

bebeğin anne yanında olması önemlidir. Özellikle CS olanlara hemşirenin bu konuda daha fazla destek olması, 

Daha geniş gruplarda ve farklı merkezlerde yapılarak, benzer şekilde lohusalarda konfor ve memnuniyet 

düzeylerinin birlikte değerlendirildiği çalışmalar önerilebilir. 
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S-45)   GENÇ KADINLARDA PREMENSTURAL SENDROM İLE UYKU KALİTESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Rukuye AYLAZ1 

1İnönü Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Mensturasyon kadın hayatının yaklaşık yarısını kapsayan fizyolojik bir olaydır. Premenstrüel 

Sendrom (PMS) doğurganlık çağındaki pek çok kadını olumsuz etkilemektedir. 

İnsanın fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir birey olması için uyku ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. 

Bu çalışma genç kadınlarda premenstural sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel türde olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. 

Araştırmanın örneklem ise; yapılan güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi 

ile belirlenen %95 güven aralığında, evreni  % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. 

Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstrual 

Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak değerlendirilmiş, 

araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde dağılımı, t testi ve korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, annesinde 

PMS şikayetleri bulunan %52.4, PMS puan ortalaması 143.89±9.7 (minimum 44, maksimum 165) olarak 

saptanmıştır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin PMS 

puanı ile uyku sorunları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmiştir (r=.30, p=.001). 

Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı 

hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli 

bir ilişki tespit edilmişti. Genç kadınlara semptomların şiddetini azaltıcı önlemler alınması ve uyku kalitesinin 

artırılması konusunda farkındalık yaratılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genç kadın, Premenstrüel Sendrom, Uyku kalitesi 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTURAL SYNDROME and SLEEP QUALITY in YOUNG 

WOMEN 

Introduction and purpose: Menstruation is a physiological event that covers about half of a woman's life. 

Premenstrual Syndrome (PMS) adversely affects many women of childbearing age. It is extremely important that 

the human being is physically and mentally healthy and needs to be met. This study was planned to determine the 

relationship between premenstural syndrome and sleep quality in young women. 

Method: This cross - sectional study was conducted with female students studying at İnönü University Faculty of 

Health Sciences between February - May 2017. The population of the study is 1200 women students who continue 

their education in the Faculty of Health Sciences in the 2016-2017 academic year. The sample of the research is; 

In the 95% confidence interval determined by 5% error level in the magnitude of double-sidedness with the power 

analysis at the level of double-sided significance, the universe was composed of 321 female students with 95% 

representation power. Personal data form, Women's Health Initiative Insomnia Scale and Premenstrual Syndrome 

Scale (PMSI) were used for data collection. The premenstrual symptoms of the students were evaluated 

retrospectively and the data obtained from the study were evaluated by using frequency and percentage 

distribution, t test and correlation. 

Results: The mean age of the students was 21.01 ± 1.8 years (minimum 18 years, maximum 34 years), the first 

menstrual age was 13.44 ± 1.2 years, his mother had PMS complaints 52.4% and the mean PMS score was 143.89 

± 9.7 (minimum 44, maximum 165). The most common symptoms; fatigue sensation (51.1%), feeling distressed 

(48.9%), feeling sick (48.2%) and back pain (47.6%). A statistically significant positive correlation was found 

between PMS score and sleep problems of the students (r = .30, p = .001). 

Conclusion and Suggestion: In this study, the most common symptom of PMS was the feeling of fatigue in the 

legs and feeling themselves distressed. As the PMS scores increased, there was a statistically significant positive 

correlation between the sleep problems and the increase in sleep problems. Young women are advised to take 

measures to reduce the severity of symptoms and to raise awareness on the improvement of sleep quality. 

Keywords:Young Woman, Premenstrual Syndrome, Sleep Quality 
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GİRİŞ  

Premenstrual Sendrom (PMS) kadınlarda menstrual siklusun luteal fazında ortaya çıkıp, menstruasyonun 

başlamasıyla düzelen, üreme çağında yaygın görülen somatik, bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomları 

tanımlamaktadır (Slap, 2003; Rizk ve ark, 2006). PMS’nin duygusal belirtileri depresyon, öfke patlamaları, 

sinirlilik, ağlama nöbetleri, endişe, konfüzyon, sosyal çekilme, konsantrasyon zayıflığı, uykusuzluk, kısa uyku 

halinin artması, cinsel istek değişiklikleri şeklinde görülürken, fiziksel belirtileri susuzluk, iştah değişiklikleri, 

göğüslerde hassasiyet, şişkinlik ve kilo alma, baş ağrısı, ellerde veya ayaklarda şişme, ağrı ve sancı, yorgunluk, 

cilt sorunları, gastrointestinal semptomlar şeklinde menstruasyon başlamadan önceki günler ve menstruasyon 

başladıktan sonraki günler içinde görülmektedir (Guvenç, 2012; Reid, 2008). 

Çeşitli çalışmalarda PMS'in sıklıkla kadınların % 8.75-51'ini etkileyen sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti 

(Steiner, 2011). Türkiye'de ergen kadınlar arasında PMS prevalansı% 61.4 -% 72.1'dir (Nisar, 2008). Dolayısıyla 

PMS, adölesan yaş döneminde sık görülmekle birlikte, bu dönemin önemli sorunlarından biri olarak göze 

çarpmaktadır (Goldman, 2000). Kırcan ve arkadaşlarının çalışmasında her üç öğrenciden birinde premenstural 

sendrom saptanmış, öğrencilerin yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir (Kırcan, 2012). Arıöz ve 

Ege’nin çalışmasında da, PMS’nin öğrencilerin yaşam kalitesini etkilediği bildirilmiştir  (Arıöz, 2013).  Eğitim-

öğretim yaşamının, sosyal ve sportif faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği adölesan dönemde, premenstrual 

semptomların genç kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır (Arıöz, 2013).  Bu 

koşullar yaşamı tehdit edici değildir, ancak birçok kadının yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltabilir, ruhsal sağlığını 

ve üretkenliğini etkileyebilir. Premenstrual siklusta kadınların yorgunluk, genel fiziksel rahatsızlık, sinirsel 

düzensizlik ve stres, uyku hali, konsantrasyon ve bilişsel bozulma, ruh halindeki değişiklik, sosyal geri çekilme 

gibi bu tür problemler yaşadıkları bildirilmiştir (Anandha ve ark 2011).  

Bu koşullar yaşamı tehdit edici değildir, ancak birçok kadının yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltabilir, ruhsal 

sağlığını ve üretkenliğini etkileyebilir. Premenstrual semptomun çeşitlerinin ve şiddetinin belirlenerek, 

semptomları önlemeye yönelik girişimler ile rahatlamanın sağlanması önemlidir.  Premenstrual semptomları 

hafifletme ve gidermede etkili yöntemlerden birisi olan düzenli fiziksel aktivitenin, psikolojik iyilik hali ve fiziksel 

işlevselliği güçlendirerek yaşam kalitesini arttırdığı vurgulanmaktadır (Anandha ve ark 2011). 

Uyku bozukluğu, PMS semptomları ile de ilişkilendirildiğinde, premenstrüel dönemde sıkça görülür. PMS'li 

kadınlarda uyku bozukluğu prevalansı (hipersomni veya uykusuzluk) çeşitli çalışmalarda% 15.4 ile% 75.6 

arasında değişmektedir  (Nisar ve ark, 2008).  

İnsan yaşamının üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve egzersiz kadar önemlidir. Bu 

nedenle uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel ve vazgeçilmez günlük yaşam 

aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Uyku değişik uyaranlarla 

geri döndürülebilen bilinçsizlik hali olup, bireyin öğrenme ve dinlenmesini sağlamakta, bir sonraki güne sağlıklı 

hazırlanması için vücudu restore etmektedir (Engin, 2014). Öğrencilerde PMS semptomların varlığı uyku kalitesini 

etkileyeceğinden, eğitim ve öğretim ve sosyal hayatlarının sürdürmelerinde sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle, 

öğrenciler için şiddetli PMS varlığında daha iyi uyku kalitesi sağlamak önemli bir konudur. Bununla birlikte bu 

konuda ülkemizde sınırlı sayıda araştırmalar mevcuttur. 

AMAÇ 

Bu çalışma, genç kadınlarda premenstrual sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 
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YÖNTEM  

Kesitsel türde olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. Araştırmanın 

örneklem ise; yapılan güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen 

%95 güven aralığında, evreni  % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. 

Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstrual 

Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak 

değerlendirilmiştir. 

Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ): Gençdoğan tarafından 2006 yılında DSM III ve DSM IV-R’ye göre 

geliştirilen premenstrual semptomların şiddetini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. Türkiye’de yaygın olarak 

kullanılan bu ölçekte bireyin “adetten bir hafta önceki süre içinde olma durumunu” düşünerek işaretlediği 44 

söylem yer almaktadır. Beşli likert tipindeki PMSÖ, 9 alt boyuttan (depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, 

sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah değişiklikleri, uyku değişiklikleri, şişkinlik) oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 44, en yüksek puan 220’dir. Alt boyut skorları bu boyutlarda yer alan maddelerin 

toplanmasıyla elde edilmekte ve PMSÖ toplam puanı da alt boyut skorlarının toplamı ile bulunmaktadır. PMSÖ 

toplam puanı %50’den fazla olanlar PMS pozitif olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek PMSÖ puanı daha şiddetli 

premenstrual semptomları göstermektedir (18). Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa (α) = .75 olup, bu çalışma için α = 

.80 olarak hesaplanmıştır. 

Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ): Levine ve ark. (2003) tarafından geliştirilen ölçeğin 

ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Timur ve Şahin (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5 sorudan 

oluşan likert tipte bir ölçektir. Ölçekteki ilk 4 soru uykusuzluğun başlayışı, uykuyu sürdürememe ve sabahları 

erken uyanma durumunu belirlemektedir. Son soru ise uyku kalitesiyle ilişkilidir. Her bir soruya verilen yanıt son 

4 haftada ve her haftadaki sıklık düşünülerek bireyin deneyimlerine göre cevaplanmaktadır. KSİUÖ‟ de her bir 

madde 0‟dan 4‟e kadar puanlanmış olup verilen yanıta göre değerlendirme yapılmaktadır. KSİUÖ‟ de ilk 4 soruda 

0 puan uykusuzlukla ilişkili hiç sorun yaşanmadığını göstermektedir, 4 puan ise uykusuzlukla ilişkili haftada 5 kez 

ya da daha fazla sorun yaşandığını göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 20‟dir. 

KSİUÖ Cronbach Alpha değeri 0.85’dir. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.67 bulunmuştur. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans ve 

yüzde dağılımı, aritmetik ortalamaları alındı.  Kolmogorov-Smirnov testi yapıldıktan sonra normal dağılıma 

uyanlar için bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testi, normal dağılıma uymayanlar için Mann-Whitney U, 

Kruskal-Wallis ve korelasyon testi kullanıldı. Tüm veriler için p<0.05 olan sonuçlar istatistiksel olarak önemli 

kabul edilmiştir. 

 

Araştırmanın Etik Yönleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yazılı izin alındıktan sonra,  

araştırma kapsamına alınan, öğrencilere çalışma hakkında bilgi verildi ve araştırmaya katılmayı kabul edenlerden 

sözlü onam alındı. 
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BULGULAR  

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Adet Özellikleri (n=321) 

Özellikler 

İlk Adet Yaşı  

Adet olma aralığı (gün) 

Adet süresi (gün)  

X ± SD 

13,4 ± 1,2 

29,0 ± 5,8 

5,3 ± 1,3 

Minimum/Maksimum 

(10-17) 

(20-70) 

(2-8) 

Adet Düzeni  

Düzenli  

Düzensiz 

Sayı 

242 

76 

% 

76.1 

23.9 

Annesinde Premenstrüel 

Sorunun Varlığı 

Yaşayan  

Yaşamayan  

Sayı 

 

165 

150 

% 

 

52.4 

47.6 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, 

% 2.2’si evli, %30.2’si birinci sınıf, %11.4’ü 2. sınıf , %34.0’ı 3. sınıf, %18.4’ü  4. sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin adet dönemi ile ilgili 

özellikleri incelendiğinde ilk adet yaş ortalaması 13,4±1,2 olduğu, adet olma aralıklarının 29,0±5,8 ve adet 

süresinin ise ortalama 5,3 ±1,3 gün olduğu saptandı. Öğrencilerin annelerin de premenstrüel dönemde sorun 

yaşama durumları incelendiğinde;  % 52,4’ünün sorun yaşadığı, % 47.6’sının sorun yaşamadığı belirlendi. 

Tablo 2. Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Puan Ortalamaları İle Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Özellikleri S X ± SD Anlamlılık 

Yaş 

18-21 yaş  

22 ve üzeri 

 

191 

130 

 

138,6±106,0 

151,5±84,5 

 

t=-1,157 

p=0,248 

Sınıfı 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

3.Sınıf 

4.Sınıf 

 

97 

56 

109 

59 

 

141,8±92,6 

144,5±105,9 

142,0±100,3 

150,1±12,5 

 

 

F=0,106 

p=0,957 

PMS Bilgisi 

Bilgisi Var 

Bilgisi Yok 

 

282 

 37 

 

144,0±100,6 

149,9±71,4 

 

t=-0,344 

p=0,731 

Düzenli Adet Olma 

Düzenli 

Düzensiz 

 

242 

  76 

 

136,8±95,8 

165,5±103,4 

 

t=-2,23 

p=0,029 
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Tablo 2’yi incelediğimizde. öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamaları ile bazı özelliklerinin 

karşılaştırılmasında yaş, sınıf, PMS konusundaki bilgisi arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Ancak düzenli adet 

olma ile premenstrual sendrom arasında önemli bir fark saptanmıştır (p<0.005). 

Tablo 3. Premenstrual Sendrom ile KSİUÖ Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

 

 

 

X±SD 

 

Korelasyon 

 

PMS 

KSİUÖ 

 

143,8±97,9 

    2,7± 1,4 

 

r= 0, 303** 

p=.0001 

 

Tablo 3. Premenstrual sendrom ile KSİUÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.  

Premenstrual sendrom puanı ortalaması arttıkça uyku kalitesi bozulmuştur (r=.303, p=.001). 

TARTIŞMA 

Bu çalışma, genç kadınlarda premenstrual sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda örneklem grubunun yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, 

maksimum 34). En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin %52.4’ünün 

annesi de PMS problemi yaşadığını belirtmişlerdir (Tablo 1). 

Yapılan bir çalışmada %85’inde bir ya da birden fazla PMS semptomu görüldüğü saptanmıştır (Öztürk, 2010).  

Demir ve ark. PMS olgularının %44’ünün 24-28 yaş grubunda, %4’ünün 39 yaş ve üzeri grupta görüldüğünü 

belirtmiştir (Demir, 2006). Bu araştırmanın bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir. 

Bu araştırmada, PMSÖ toplam puan ortalamasının 143,8±97,9 olduğu, PMS puanlarının ise 44 ile 165 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Başka bir çalışmada, PMSÖ toplam puan ortalamasının 122,14±32,60 olduğu, PMS 

puanlarının ise 44 ile 214 arasında değiştiği ve genç kadınların yarısından fazlasının PMS yaşadığı belirlenmiştir 

(Yılda ve ark, 2018).  Bu araştırma yapılan çalışmaya göre öğrencilerin PMS puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırmada öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamaları ile bazı özelliklerinin karşılaştırılması 

incelendiğinde; yaş, kaçıncı sınıfta olduğu, PMS konusundaki bilgisi ile premenstrual sendrom puan ortalamaları 

arasında istatiksel olarak farkın önemli olmadığı saptanmıştır. Fakat düzenli adet olma ile premenstrual sendrom 

puan ortalamaları arasında istatiksel olarak farkın önemli olduğu saptanmıştır. Düzensiz adet olanların 

premenstrual sendrom puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 

 Bu araştırmada Premenstrual sendrom ile KSİUÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. 

Premenstrual sendrom puanı arttıkça uyku kalitesinin bozulduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı 

hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli 

bir ilişki tespit edilmişti. Düzenli adet olan öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamalarının daha düşük 

olduğu saptanmıştır. Genç kadınlara semptomların şiddetini azaltıcı önlemler alınması ve uyku kalitesinin 

artırılması konusunda farkındalık yaratılması önerilmektedir. 
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S-46)  EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BEKLENTİLERİ 

Deren ÖTE1, Sinem ÇALLI1, Ferhan ŞAHİN1, Birsen KARACA SAYDAM1 

1Ege Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: 

Yükseköğretimde kalitenin sağlanması için önemli noktalardan birisi öğrencilerin mesleki beklentilerine 

olabildiğince cevap verebilmektir. Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin mesleki beklenti düzeylerini 

araştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem:  

Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık 

Bilimleri Fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı (n=420) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş 

olup çalışmaya katılmaya istekli, verilerin toplandığı gün okulda bulunan 337 ebelik öğrencisi örneklemi 

oluşturmuş ve evrenin %80.2’sine ulaşılmıştır. Çalışmanın yapılması için E.Ü. Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu, 

E.Ü.SBF/İASYO Ebelik Bölüm Başkanlığı ve öğrencilerden gerekli izinler alınmıştır. Araştırma verileri literatür 

bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu ve yüz yüze görüme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 

programında sayı, yüzde dağılımları yanı sıra Chi Square (2) testi yapılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular:  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.162.16 (min=17.0-max=31.0) olup %26.4’ünü 4.sınıf 

öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %63.2’sinin bölümü isteyerek tercih etmiş, %42.1’inin mesleğinden 

“oldukça memnun”, %42.7’inin mezun olduktan sonra bir hastanede ebe olarak çalışmayı istediği, %36.8’inin 

mesleğin “statüsünün” değişmesini arzu ettiği ve %26.4’ünün bir ebede “özgüven ile mesleki donanım”ın mutlaka 

bulunması gerektiğini belirtmiştir. 

Sonuç: 

Çalışmaya katılan Ebelik mesleğini tercih etmiş olan gençlerin lisans eğitiminde mesleğin güçlü ve geliştirilmesi 

gereken yönlerini fark ettikleri, meslek seçiminden memnun oldukları ve gelecekte ebe olarak çalışarak mesleğin 

statüsü için çaba sarf edebilecekleri söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencileri, mesleki beklenti, memnuniyet, motivasyon 
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PROFESSİONAL EXPECTATİONS OF MİDWİFERY STUDENTS 

ABSTRACT 

Introduction and Purpose: 

One of the important points for achieving quality in higher education is to be able to answer as much as possible 

to the students' professional expectations. This study aimed to investigate the level of professional expectations 

midwifery department students. 

Method: 

The universe of descriptive study was planned Ege University Izmir Ataturk School of Health and the Faculty of 

Health Sciences and all of the midwifery department students (n=420) were created. The sample selection wasn’t 

not made and the willingness to participate in the study, the data collected on the day of the school in the school 

of 337 midwifery students created and 80.2% of the universe reached. E.Ü. Medical Research Ethics Committee, 

E.Ü.SBF / İASYO Department of Midwifery Department and necessary permissions were obtained from the 

students. The data were collected by a questionnaire and face-to-face method. Data were analyzed by SPSS 18.0 

program, number, percentage distributions as well as Chi Square (2) test. 

Results: 

The mean age of the students participating in research 20:16 16.2 (min-max = 17.0 = 31.0) is accounted for 26.4% 

4th students. Of the students, 63.2% preferred the part willingly, 42.1% were highly satisfied with their profession, 

42.7% wanted to work as a midwife in a hospital after graduation, 36.8% wanted to change the 42 status le of the 

profession and 26.4% said One midwife stated that in self-confidence and professional equipment” must be found. 

Conclusion: 

In the midwifery participating in the study have opted for young people who graduate education profession is 

strong and they noticed aspects that need improvement, they are satisfied with the choice of occupation and say 

they can strive for the status of the profession by working as a future midwife.  

Key Word: Midwifery student, Professional expectation, Satisfaction, Motivation 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin büyük bir kısmı üniversitelere yerleşebilmektedir. Üniversite 

sürecinde öğrenciler birçok zorlu aşamadan geçerek mezun olmaktadır (Aksu ve Tursun, 2018).  

Gençlerin mesleki tercihlerini bireysel ideallerinden ziyade ekonomik koşullar, rol modeller etkisi ile ve hatta 

tesadüfî olarak yaptıkları söylenebilir. Uygun mesleki yerleştirmelerin yapılamaması mutsuz bir çalışan kitlesinin 

oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda bireysel ve üretimsel kayıpların gerçekleşmesi sonucunu da doğurabilir. 

Gelecek tasarımını iyi yapamayan ve beklentilerini gerçekleştiremeyen kişilerin yoğun bir ümitsizlik duygusu 

yaşaması, stresle baş başa kalması muhtemeldir. İş yaşamında stresin iş taleplerinin sonucu olarak kabul edilebilir 

bir yanı olmasına karşın, bireyin kendini ortaya koyma fırsatı bulamaması ve bu yönde desteklenmemesi uzun 
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süreli strese neden olarak tükenmişliğe dönüşebilmektedir. Bu nedenle kişilerin uygun mesleki tercihler yapmış 

ve geleceklerine yönelik olumlu beklentiler içinde olmaları son derece önemlidir (Tuncer M, 2011).  

Ebelik mesleği insanlığın var oluşundan beri mevcut bir meslektir. Ebelik eğitimi çok eski dönemlerde usta çırak 

ilişkisi ile verilmekte olup günümüze gelene kadar pek çok gelişimsel dönemden geçmiştir. Günümüzde  nitelikli 

insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Toplumların nitelikli insan gücü ihtiyaçları ancak nitelikli bir 

eğitimle saptanır (Yıldız & Buyrukçu, 2014).Yükseköğretim de kalitenin sağlanması için önemli noktalardan birisi 

de öğrencilerin mesleki beklentilerine olabildiğince cevap verebilmektir. (Aksu ve Tursun, 2018).  Günümüzde 

modern çağın getirisi olarak bir çok alanda sürekli bir değişim ve gelişim söz konusudur. Sağlık alanı da ekonomi, 

teknoloji vb. unsurlardan oldukça fazla etkilenmesi nedeniyle sürekli yenilenmekte ve güncellenmektedir. Ebelik 

kadın ve çocuk sağlığı odaklı hizmet vermesi sebebiyle, toplum sağlığının temel taşlarını oluşturan bir meslektir. 

Buradan yola çıkılarak mesleğin yeniliklere uyum sağlayabilecek, mesleki gelişime açık ve mesleğinden 

beklentilerini iyi bilen insan gücüne yani nitelikli ebelere ihtiyacı vardır. 

Yakın tarihte ebelik eğitimi 1985-1986 yıllarında Bakanlık Protokolüyle 2 yıllık öğretim programları şeklinde, 

daha sonra ise 1997-1998 senelerinden itibaren 4 yıllık programlar halinde lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır 

(Türk Ebeler Derneği). Ebelik bölümünü tecih eden öğrenciler 4 yıllık yoğun eğitimleri boyunca teorik, 

laboratuvar ve uygulama dersleri görmekte böylece hem klinik ortamı tanıyıp hem teorik bilgilerini 

geliştirebilmektedirler. 

Üniversite eğitiminde özellikle meslek edinmeyi amaçlayan öğrenciler 4 yıllık eğitimleri boyunca mesleği 

tanıyıpdeneyimleyerek iş hayatına adım atmaktadırlar. Öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları deneyimleri 

doğrultusunda mesleklerinden beklentileri şekillenmekte ve geliştirmektedir. 

Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin mesleki beklenti düzeylerini araştırmak amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi (E.Ü.) İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

(İASYO) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı (n=420) oluşturmuştur. 

Örneklem seçimine gidilmemiş olup çalışmaya katılmaya istekli, verilerin toplandığı gün okulda bulunan 337 

ebelik öğrencisi örneklemi oluşturmuş ve evrenin %80.2’sine ulaşılmıştır. Çalışmanın yapılması için 

E.Ü.SBF/İASYO Ebelik Bölüm Başkanlığı (E.10649, 98995938-100 sayılı yazı),E.Ü. Tıbbi Araştırmalar Etik 

Kurulu (E.108410, 99166796-050.06.04 sayılı yazı) ve öğrencilerden gerekli izinler alınmıştır. Araştırma verileri 

literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler 

SPSS 18.0 programında sayı, yüzde dağılımları ve Chi Square (2) testi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada 

istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %66.5 SBF, %28,8’sı ise İASYO öğrencisi olup, %26.4’ü4. sınıftadır. %96.7’i 

bekar olan öğrencilerin en son mezun olduğu okul %71.2 oranı ile Anadolu/Fen lisesidir (Tablo 1). 

 

 



440 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Bazı Sosyo Demografik Özellikler n % 

Okul 

• Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) 

• İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu (İASYO) 

• Yanıtsız 

 

224 

97 

16 

 

66.5 

28.8 

4.7 

Sınıf 

• 1.sınıf 

• 2.sınıf 

• 3.sınıf 

• 4.sınıf 

• Yanıtsız 

 

86 

85 

75 

89 

2 

 

25.5 

25.2 

22.3 

26.4 

0.6 

Medeni Durum 

• Evli 

• Bekar 

• Yanıtsız 

 

9 

326 

2 

 

2.7 

96.7 

0.6 

En Son Mezun Olunan Okul 

• Düz Lise 

• Anadolu/Fen Lisesi 

• Sağlık Meslek Lisesi 

• Diğer& Yanıtsız 

 

21 

240 

32 

44 

 

6.2 

71.2 

9.5 

13.1 

Toplam 337 100.0 

 

Öğrencilerin bazı ailevi ve tanımlayıcı bilgilerine ait veriler Tablo 2’de yer almaktadır. Öğrencilerin %38.0’i en 

uzun süre kent/şehir’de yaşadığını, %84.9’u çekirdek aile yapısında olduğunu, %88.7’si anne ve babasının birlikte 

yaşadığını (evli) ve %45.7’si 1 kardeşe sahip olduğunu, %36.5’i KYK yurdunda kaldığını ve %58.2’si de KYK 

kredisi aldığını belirtmiştir (Tablo 2).  
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Tablo 2. Öğrencilerin Ailevi ve Tanımlayıcı Bilgilerine Göre Dağılımları 

Bazı Ailevi ve Tanımlayıcı Bilgiler n % 

En Uzun Süre Yaşanan Yer 

• Köy 

• Kasaba 

• Kent/Şehir 

• Büyükşehir 

• Yurtdışı 

• Karışık& yanıtsız 

 

49 

32 

128 

118 

8 

2 

 

14.5 

9.5 

38.0 

35.0 

2.4 

0.6 

Aile Tipi 

• Çekirdek aile 

• Geniş aile 

• Yanıtsız 

 

286 

42 

9 

 

84.9 

12.5 

2.7 

Anne ve baba birlikte mi? 

• Evet (Birlikteler) 

• Hayır  (Ayrıldılar) 

• Ebeveynlerden biri veya ikisi vefat etti 

• Yanıtsız 

 

299 

25 

10 

3 

 

88.7 

7.4 

3.0 

0.9 

Kardeş Sayısı 

• Tek çocuk 

• 1 kardeş 

• 2 kardeş 

• 3 ve üzeri kardeş 

 

30 

154 

81 

72 

 

8.9 

45.7 

24.0 

21.3 

Şu anda kalınan/yaşanan yer 

• KYK yurdu 

• Aile ile birlikte evde 

• Yakın akrabanın evinde        

• Özel yurt            

• Arkadaş ile evde     

• Tek başına evde 

 

123 

85 

6 

79 

36 

8 

 

36.5 

25.2 

1.8 

23.4 

10.7 

2.4 

Herhangi bir burs veya yardım alma durumu 

• KYK 

• Özel  

• Burs Almayan  

• Diğer & Yanıtsız 

 

196 

13 

117 

11 

 

58.2 

3.9 

34.7 

3.2 

Toplam 337 100.0 
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Tablo 3. Ebelik Bölümüne İlişkin Memnuniyet ve Beklentilerin Dağılımı 

Memnuniyet ve Beklentilere Ait Bilgiler n % 

Bölümü İsteyerek Tercih Etme Durumu 

• Evet 

• Hayır&Yanıtsız 

 

213 

124 

 

63.2 

36.8 

Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanı/Şekli* 

• Hastanede/Klinikte Ebe olarak çalışmak 

• Birinci basamakta ebe olmak (ASM/TSM)          

• Özel klinik/ofis açıp ebelik yapmak 

• Akademik kariyer (Yüksek lisans, doktora yapmak) 

• Çalışmayı düşünmüyorum& Diğer 

 

161 

79 

38 

57 

12 

 

47.8 

23.4 

8.3 

16.9 

3.6 

Meslekten Memnuniyet 

• Oldukça Memnun 

• Memnun (Orta derece) 

• Kararsız 

• Hiç Memnun Değil& Yanıtsız 

 

142 

138 

46 

11 

 

42.1 

41.0 

13.6 

3.3 

Meslekte Değişmesi İstenen Durum* 

• Kadro 

• Nöbet/çalışma saati, çalışma alanı, dernekleşme 

• Yetki düzeyi 

• Statü 

• Diğer& Yanıtsız 

 

47 

25 

41 

124 

100 

 

13.9 

7.4 

12.2 

36.8 

29.7 

Meslekte Değişmesi İstenmeyen Durum* 

• Serbest çalışabilme 

• Gebe ve bebeklerle çalışma 

• İlgi ve güven 

• Yetki düzeyi 

• Diğer 

• Yanıtsız 

 

8 

98 

7 

31 

77 

116 

 

2.4 

29.1 

2.1 

9.2 

22.8 

34.4 

Bir Ebede Mutlaka Olması Gereken Özellik* 

• Dürüstlük &Güvenilirlik 

• Özgüven ve mesleki donanım 

• Cesaret 

• İstek 

• İletişim 

• Diğer 

• Yanıtsız  

 

30 

89 

14 

19 

79 

74 

32 

 

8.9 

26.4 

4.2 

5.6 

23.5 

22.0 

9.4 

Bir Ebede Asla Olmaması Gereken Özellik* 

• Yalan& Riyakârlık  

• Panik 

• Kötü davranış 

• Diğer 

• Yanıtsız  

 

14 

22 

146 

110 

45 

 

4.2 

6.5 

43.3 

32.6 

13.4 

Toplam 337 100.0 

*Açık uçlu sorulmuş olup yanıtlar araştırmacılar tarafından derlenmiştir. 
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Öğrencilerin Ebelik bölümüne ilişkin memnuniyet ve beklentilerinin dağılımı incelendiğinde; öğrencilerin 

%63.2’si Ebelik bölümünü isteyerek tercih etmiştir. %47.8’i mezun olduklarında bir hastanede/klinikte ebe olarak 

çalışmak istediklerini belirtmiştir. %83.1’inin mesleğinden memnun (%42.1’i “oldukça memnun” %41.0’u 

“memnun”) olduklarını, %36.8’i mesleği ile ilgili değişmesini arzuladığı şeyin “statü” olduğunu belirtirken (Grafik 

1), meslekte değişmesiistenmeyen duruma öğrencilerin %34.4’ü yanıt vermemiş olup yanıt verenler arasında 

%29.1’i “gebe ve bebeklerle çalışma” olarak ifade etmiştir (Grafik 2). Öğrencilerin %26.4’ü bir ebede mutlaka 

bulunması gereken özelliğin “özgüven ve mesleki donanım” olduğunu  (Grafik 3) ve asla bulunmaması gereken 

özelliğin ise (%43.3) “kötü davranış” olduğunu (Grafik 4) belirtmiştir (Tablo 3). 

 
Grafik 1. Meslekte Değişmesi İstenen Duruma 

Verilen Yanıtların Dağılımı 

 
Grafik 2. Meslekte Değişmesi İstenmeyen Duruma 

Verilen Yanıtların Dağılımı 

 
Grafik 3. Bir Ebeden Mutlaka Olması Gereken 

Özelliğe Verilen Yanıtların Dağılımı 

 
Grafik 4. Bir Ebeden Asla Olmaması Gereken Özelliğe 

Verilen Yanıtların Dağılımı 

 

Öğrencilerin meslek tercihlerinden memnun olma durumları mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri düzen ve 

bölümü tercih etme durumları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 2 analizinde öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmayı 

tercih ettikleri alanlar ile (2=30.632, p=0.000), bölümü isteyerek tercih etme (2=95.982, p=0.000) arasındaki 

farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4).  
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Tablo 4. Meslekten Memnuniyet İle Bazı Değişkenlerin Karşılaştırılması 

Mesleki Bazı 

Beklentiler 

Mesleki Memnuniyet 

Oldukça  

Memnun 

Memnun 

(Orta derece) 

Kararsız & Hiç 

Memnun Değil 

n % n % n % 

Mezuniyet Sonrası Çalışma 

Şekli 

 

 

80 

20 

11 

31 

 

 

23.7 

5.9 

3.3 

9.2 

 

 

70 

40 

9 

19 

 

 

20.8 

11.9 

2.7 

5.6 

 

 

14 

19 

12 

12 

 

 

4.2 

5.6 

3.6 

3.6 

• Hastanede Ebe  

• ASM/TSM’de Ebe  

• Özel ebelik & diğer 

• Akademik kariyer  

 2=30.632 p= 0.000 

Bölümü İsteyerek Tercih 

Etme Durumu 

 

 

124 

18 

 

 

36.8 

5.3 

 

 

81 

57 

 

 

24.0 

16.9 

 

 

8 

49 

 

 

2.4 

14.5 

• Evet 

• Hayır + Yanıtsız 

 2=95.982 p= 0.000 

 

TARTIŞMA 

Ebelik öğrencilerinin mesleki beklentilerini belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı tipteki bu çalışmada 

öğrencilerin çoğunluğunun mesleğinden memnun olduğu görülmektedir. Aksu ve Tursun (2018) farklı bir alanda 

inceledikleri öğrenci motivasyon ve beklenti çalışmalarında,  yükseköğretimde eğitimin kalitesi ile öğrencilerin 

mesleki beklentilerinin karşılanması ilişkilendirilmiştir. Bu durum öğrencilerin mesleki memnuniyetlerinin 

aldıkları lisans eğitiminin nitelikli ve beklentilerini karşılayan düzeyde olduğunu düşündürmektedir. Yurtsal ve 

ark. (2014) ebelik bölümü öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin bölüme gelmeden önceki mesleğe 

ilişkin düşüncelerinin olumsuz olduğunu fakat son sınıfta neredeyse tamamının düşüncelerinin olumlu yönde 

değiştiğini saptamışlardır. Çalım’da (2018) ileri teknoloji simülasyonla desteklenen eğitimlerle öğrencinin 

memnuniyet ve öz güveninin saptadığı çalışmasında öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını belirtmiştir. Ağırlıklı 

olarak 4.sınıfların (%26.4) oluşturduğu araştırmamızın sonuçlarında %83.1 oranında öğrencilerin memnuniyetini 

tespit etmemiz çalışmamızın literatürü desteklediğini göstermektedir. Bu noktada mesleki beklenti açısından lisans 

eğitiminin kalitesi oldukça önemlidir. 

Çalışmamızda öğrencilerin ister hastanede, doğumhanede veya serviste, ister birinci basamakta, koruyucu sağlık 

alanında isterse özel veya akademik alanda meslek üyesi yetiştirmede her ne şekilde olursa olsun ebelik mesleğini 

icra etmeyi, içinde yer almayı istediklerini belirtmeleri mesleki bilinçlerinin geliştiğini ve mesleğe dair gelecek 

planı yaptıklarını göstermektedir. Bu durum oldukça sevindirici olup, her geçen gün zorlaşan eğitimde öğrencilerin 

mesleğe sahip çıkmaları motive edicidir. Benzer şekilde Yurtsal ve ark.(2014)’nın yaptıkları çalışmada da ebelik 

öğrencileri mezun olduktan sonra çalışmak istediği alanları; hastane (%45.2), doğum evleri (%28.0), kırsal alanda 

koruyucu sağlık hizmetleri (%15.1), akademisyen veya öğretmen (%10.8) olarak belirtmişlerdir.  
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Ebelik eğitimi teorik ve klinik uygulamaya dayalı bir eğitimdir ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırma ve 

mesleki beklentilerini belirlemelerinde oldukça önemlidir. Öğrencilerin meslekten beklentilerinin 

karşılanmasında, mesleki doyumlarında ve mesleğin gereklerini yerine getirmelerinde teorik ve klinik 

uygulamaların lisans eğitimleri boyunca büyük bir motivasyon kaynağı olduğu gözlenmektedir. Bilgin, Özkan ve 

Baş (2016)  çalışmaların mesleki güdülenmenin mesleki beklenti ile ilişkili olduğunu söylemişlerdir. Yine bu 

çalışmada uygulamalı ve teorik derslerdeki motivasyon ve güdülenmenin mesleki becerilerinin gelişimini 

etkilediğinden bahsedilmiştir. Dolayısı ile mesleki gelişim ve mesleki beklentide ebelik eğitiminin rolü 

yadsınamaz bir belirleyiciliğe sahiptir.  

Çalışmamız özellikle son sınıf öğrencilerinin meslekten memnuniyetlerinin yüksek olması ise yakın zamanda 

mesleği icra etmeye başlayacak olan ebelik öğrencilerinin mesleğe hazır olduklarını göstermesi açısından 

önemlidir. 

SONUÇ 

Çalışmaya katılan Ebelik mesleğini tercih etmiş olan gençlerin lisans eğitiminde mesleğin güçlü ve geliştirilmesi 

gereken yönlerini fark ettikleri, meslek seçiminden memnun oldukları ve gelecekte ebe olarak çalışarak mesleğin 

statüsü için çaba sarf edebilecekleri söylenebilir. Lisans eğitimlerinin öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaya 

yönelik, yeterli donanıma sahip öğretim elemanları tarafından yürütülmesi teorik ve uygulamaların doğru 

planlanması, nihayetinde nitelikli, yapıcı ve mesleğini seven insan gücü geliştirilmesi açısından oldukça değerlidir. 

Ebelik mesleğinin eğitiminde veya çalışma koşullarında var olan sıkıntılar, dernekleşmenin zayıf olması, mesleğin 

şu anki ihtiyaçları mesleğin geliştirilmesi güçlenmesi gereken yönleridir. Mesleki beklentileri karşılanmış bir 

şekilde, yeterli donanımı edinmiş olarak sağlık iş gücüne katılacak olan ebelerin çabaları ile meslek hak ettiği 

konuma gelecektir. 
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Akademik Başarılarına Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 17-31. 
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Sağlık Bilimleri Dergis, 3(14), 40-46. 
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Dergisi, 16(2), 90-106. 



446 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 
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S-47)   DOĞAL (NAZİK) SEZARYEN VE EBELİK UYGULAMALARI 

  

Sinem ATABEY1, Büşra KAYNAR1, Ayla ERGİN1 

1Kocaeli Üniversitesi  

 

Giriş: Kadınların yaşamında oldukça önemli bir deneyim olan doğum, anne ve yenidoğan sağlığını açısından 

oldukça önemlidir. Son yıllarda kadınlar/ aileler pozitif, eşsiz ve memnun bir doğum deneyimleri yaşamak 

istemektedirler. Doğum memnuniyeti çok boyutlu bir kavram olup,  bu deneyimi etkileyebilecek faktörlerden biri 

de doğum şeklidir.  

Amaç: Bu makalenin amacı, doğal sezaryen (nazik sezaryen) kavramını ebelik uygulamaları kapsamında ele 

alarak incelemek, sağlık profesyonellerine tanıtmak ve klinik rehberler hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Son 

yıllarda doğumdaki anne memnuniyeti çalışmalarının artışı ile birlikte yeni bir sezaryen doğum modeli doğmuştur. 

Bu model “doğal sezaryen, nazik sezaryen ve aile merkezli sezaryen” isimleriyle tanımlanmıştır. Bu modelin 

amacı,  tıbbi endikasyonu gereği yapılan sezaryen doğumlarda güvenlikten ödün vermeden kişilerin, aile merkezli 

doğal bir deneyim yaşamalarını ve doğuma aktif katılımlarını sağlamaktır. Doğuma eş desteği sağlanması, 

ameliyathanenin önceden görülmesi ve ailenin bilgilendirilmesi, ebeveynlerin kendi doğumu izlemesine imkân 

sağlanması, sezaryen doğumunda normal doğumu taklit edercesine yavaş ve sakin davranılması, geç kordon 

klemplenmesi, erken ten temasının sağlanması ve emzirmenin ameliyathanede başlatılması gibi uygulamalar bu 

yöntemin en önemli bileşenleridir. Ayrıca bu yöntem ile yüksek apgar skoru, emmede artış, erken emzirmeye 

başlama ve ebeveyn-bebek bağlanmasının sağlanması gibi anne ve bebek sağlığı üzerine de olumlu katkılar 

sağlanması hedeflenmektedir.  

Sonuç: Ülkemizde sezaryen uygulamalarında doğal (nazik) sezaryen kavramının benimsetilmesi ve bu konu 

üzerine kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yapılarak sağlık profesyonellerine sunulması yararlı olacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Doğal sezaryen, nazik sezaryen, ebelik, ebelik uygulamaları  

NATURAL (GENTLE) CAESAREAN AND MIDWIFERY PRACTICES 

AB STRACT 

Introduction: 

Birth, a very important experience in women's life, is also very important for mother’s and newborn’s health. In 

recent years women / families wish to experience positive, unique and satisfying birth experiences. Birth 

satisfaction is a multidimensional concept and one of the factors that may affect this experience is the form of 

birth.  

Aim: 

The aim of this study was to analyze the concept of natural cesarean (gentle caesarean) in the context of midwifery 

practices, to introduce it to health professionals and to help prepare clinical guidelines. 

Results: 

In recent years, a new cesarean birth model has been born with the increase of maternal satisfaction studies at 

birth. This model is named as “natural cesarean, gentle caesarean and family centered cesarean”. It aimed to 

provide a family-centered natural experience and active participation in delivery without sacrificing safety in 
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cesarean deliveries due to medical indications. The most important components of this method are the provision 

of spousal support to the birth, the pre-examination of the operating room and informing the families about the 

operating-room conditions, providing an opportunity to monitor their own birth processby the parent, the slow and 

calm behaving during the caesarean delivery to mimic natural birth, the late cord clamping, the early skin contact 

and the initiation of breastfeeding in the operating room. 

This method also aims to provide a positive contribution to maternal and infant health by reaching to a high Apgar 

score via increased parent-infant attachment, early breastfeeding and augmented breastfeeding.  

Conclusion: It is beneficial to adopt the concept of natural (gentle) caesarean in our country. Performing research 

on this subject and presenting reliable. 

Key words: Natural caesarean, gentle caesarean,  midwifery, midwifery practices.  

 

GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizde ve dünya’da sezaryen doğum oranları giderek artmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 1985 yılından itibaren sezaryen doğum oranı üst sınırını %15 olarak belirlemesine rağmen (WHO, 

2015), ülkemizde Sağlık Bakanlığı 2015 yılı verilerine göre, sezaryen doğum oranı  %53’e ulaşmıştır (Sağlık 

İstatistikleri Yıllığı, 2015).  Ayrıca 2015 yılında Türkiye,  her bin canlı doğum başına yapılan sezaryen doğum 

sayısını gösteren bir ölçüt olan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)  ülkeleri arasında sezaryen 

doğum oranında birinci sırada yer almıştır (Demirbaş ve ark., 2018). Kadınların bazıları “eski doğum tecrübeleri”, 

“normal doğum ağrısına ilişkin korku”, “acı çekme ya da hırpalanma korkusu” , ‘‘bebeği ve kendi iyiliği için 

endişe duyma’’ gibi nedenlerle sezaryen doğumu tercih ederken, bazıları ise istemeden sezaryen doğum için ikna 

edilmek zorunda kalmaktadır (Chapman, 2018; Duran ve Atan, 2011;  Forstholm ve ark., 2010). 

 Gebelik ve doğum deneyimi insanlar için fiziksel olduğu kadar duygusal değişikliklerin yaşandığı 

önemli bir süreçtir. Yapılan araştırmalar erken ten teması, en erken süreçte emzirmeye başlama, sakin çevre ve 

anne dostu hastane uygulamaları gibi anne-bebek bağlanmasını arttıracak doğal yöntemlerin faydalarına dikkat 

çekmektedir (Kneedle ve ark., 2016). Son yıllarda özellikle ebeveyn-bebek bağlanmasını arttırmak adına benzer 

çabalar doğumhanelerde de uygulanmakta ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Ancak aynı çabalar sezaryen 

doğumlar için geçerli değildir. Sezaryenle doğumda çoğu zaman yenidoğan doğar doğmaz hızlı bir şekilde 

anneden ayrılmakta, ilk değerlendirmesi ve rutin bakımları yapılmaktadır. Bu durumdan rahatsızlıklarını sık sık 

dile getiren annelerin doğumsal memnuniyetleri de giderek azalmaktadır (Kneedle ve ark., 2016). 

 

Bu nedenle geçtiğimiz birkaç yıl içinde anneler için sezaryen doğumda vajinal doğum hissi yaşatan çevre ve 

uygulamaları içeren yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu anlayış geleneksel sezaryen doğumun hasta odaklı 

anlayışını gerektirmiş ve yeni bir sezaryenle doğum modeli doğmuştur. İlk olarak 2009 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bulunan Brown Üniversitesi'ne bağlı Rhode Island Memorial Hastanesinde uygulanmaya başlanan 

bu yeni sezaryen modeli zamanla; “doğal sezaryen, nazik sezaryen ve aile merkezli sezaryen” isimleriyle 

tanımlanmıştır(Magee ve ark., 2014;  Schoro ve ark., 2015; Smith ve ark., 2008). 
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Bu makalenin amacı, doğal sezaryen (nazik sezaryen) kavramını ebelik uygulamaları kapsamında ele alarak 

incelemek, sağlık profesyonellerine tanıtmak ve klinik rehberler hazırlanmasına yardımcı olmaktır. 

 

Doğal sezaryen modelinde ilk adım, doğumda güvelikten ödün vermeden kişilerin, aile merkezli doğal bir deneyim 

yaşamalarını ve doğuma aktif katılımlarını sağlamaktır. Dolayısıyla annenin doğum deneyimine değer katacak ve 

hem anne hem de bebek için klinik avantajlar ve iyileştirilmiş sonuçlar sağlayabilecektir (Kneedle ve ark., 2016). 

Yine bu modelde, ameliyathane ortamında gerçekleşen klinik süreci, güvenli cerrahi ve steril uygulamaları içerir. 

Ancak doğal sezaryen, geleneksel sezaryenden farklı olarak birtakım küçük değişiklikler içermektedir. Doğal 

sezaryenler kurumların klinik kadrolarına, bütçelerine ve mevcut kaynaklarına bağlı olarak farklı teknikler içerse 

de temelde;  

• Doğuma eşinin ve doğum destekçisinin girmesine izin verilmesi, doğumdan önce gebenin ve eşinin 

ameliyathaneyi ziyaret etmelerine izin verilmesi ve mümkünse ameliyat ekibiyle tanışmalarının 

sağlanması(Smith ve ark., 2008), 

• Ameliyathane ışıklandırılmasının azaltılması (ACOG, 2017), 

• Ameliyathane ekibi arasında asgari yabancı konuşma sağlanması ve aile isterse istedikleri bir müziğin 

çalınması (Armbrust ev ark., 2016; Laopaiboon ve ark., 2009; Magee ve ark. 2014;  Schorove ark., 2015), 

• Uterus insizyonu yapıldıktan sonra cerrahi örtü indirilerek veya şeffaf bir görüntüleme penceresine sahip 

bir örtü kullanılarak ebeveynlerin bebeğin doğumunu izlemesinin sağlanması (Armbrust ev ark., 2016; 

Kneedle ve ark., 2016; Schoro ve ark., 2015; Smith ve ark., 2008), (Resim 1) 

• Sezaryen ile doğumun, vajinal doğumu taklit ederek yavaşça yaptırılması (Kneedle ve ark., 2016),  

• Doğumdan sonra en az 30 saniye boyunca kordon klemplenmesinin geciktirilmesi ve şartlar uygun ise 

kordonu kesmek için babanın teşvik edilmesi (Armbrust ev ark., 2016; Kneedle ve ark., 2016; Magee ve 

ark, 2014), 

• Ten tene temasın hızlıca başlatılması ve bebeğin ilk değerlendirmesinin anne göğsünde 

yapılması(Armbrust ev ark., 2016; Kneedle ve ark., 2016; Magee ve ark, 2014), 

• Emzirmenin ameliyathanede başlatılması (Magee ve ark., 2014) 

• Anne genel anestezi altında ise ten temasının baba ile sağlanması vb. uygulamaları içerir (Resim 2). 

 

Resim 1. Şeffaf örtüler sayesinde ebeveynlerin bebeğin doğumu izlemesi (Kneedle ve ark., 2016). 
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Sosyal destek, zor durumdaki veya stres altındaki kişiye eş, aile, arkadaş veya tercih ettiği bir destekçi tarafından 

sağlanan maddi, manevi veya bilişsel yardımdır. Sosyal destek kişilere psikolojik rahatlık sağlamakta, sorunları 

ile başa çıkmasına yardım etmekte ve kriz anında stresin olumsuz etkilerine karşı kişiyi korumaktadır. Böylelikle 

sezaryen ameliyatı sırasında gebeni eşinin ya da doğum destekçisinin yanında bulunabilmesi için hastane kuralları 

esnetilmeli ve ayrılık mümkün olduğunca azaltılmalıdır (Ölçer ve Oskay, 2015). 

 

Sezaryen operasyonu sırasında ameliyathanede ekibi arasında asgari konuşma sağlanmalı, çevresel gürültü en aza 

indirgenmeli ve ayrıca müzik çalınmasını sağlayacak donanım bulunmalıdır.  Bu donanım sayesinde ailenin 

istediği bir müzik tercih edilmelidir(Armbrust ve ark., 2016; Laopaiboon ve ark., 2009; Magee ve ark., 2014; 

Sarper ve Akkuzu, 2015; Yücel ve Akın, 2018). Yapılan araştırmalar, müzik terapinin endorfin salgılanmasına 

yardımcı olduğu, kaslarda gevşemeyi sağladığı, kan basıncını düşürdüğü, kalp atım hızı, solunum hızını azalttığı 

dolayısıyla emosyonel durumu düzeltmede ve ağrı şiddetini azaltmada etkin bir yöntem olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu sayede maternal durum iyileşmekte, fetal sağlık ve konfor artmaktadır (Kömürcü ve Çatalgöl, 

2015;  Ölçer ve Oskay, 2015). Ayrıca ucuz, güvenli, öğrenilmesi ve uygulaması kolay bir yöntem olduğu 

unutulmamalıdır (Ölçer ve Oskay, 2015). 

 

Erken ten teması; doğumdan hemen sonra yenidoğanın yüzüstü pozisyonda çıplak anne göğsüne yerleştirilmesidir. 

Erken ten teması ile ebeveyn-bebek arasındaki bağlanma başlatılır. Bağlanmanın en erken dönemde başlatılması, 

bebeğin psikolojik ve bedensel gelişimi açısından ve yaşamının ileri dönemlerinde güven duygusunun 

kazandırılması açısından oldukça önemlidir (Başgöl ve Kızılkaya Beji, 2015). Dokunma, koku, sıcaklık gibi 

duyusal uyaranlar bebeğin sakinleşmesini ve daha az ağlamasını, APGAR skorunda artışı, oksijen satürasyonu, 

vücut sıcaklığı,  kan şekeri değerlerinin iyileşmesini ve emmeye hazır olunuşunu sağlarken, annede; oksitosin 

salınımını artırarak meme sıcaklığının yükselmesini dolayısıyla göğsündeki bebeğini ısıtmasını, anksiyetesinin 

azalmasını, ameliyat sonrası daha az ağrı hissetmesini, bebekleriyle güvenli ve rahat etkileşim içinde olmasını ve 

emzirme başarısının artmasını sağlayacaktır(Başgöl ve Kızılkaya Beji ,2015; Güleşen ve Yıldız, 2013; Kneedle ve 

ark., 2016; Koç ve Kaya, 2017; Sarper, 2015; Sarper ve Akkuzu, 2015; WHO,2013). Sezaryen sonrası erken 

postpartum dönemde bebeğe ilişkin yaşanan güçlükler arasında ilk sırada beslenme sorunlarının geldiği ve ten 

teması uygulanan bebeklere doğumdan sonra ilk 24 saat içinde mama verileme ihtiyacının daha az olduğu bilgisi 

ışığında, ameliyathanede erken ten temasın sağlanması ve emzirmenin başlatılmasının önemi tartışılmazdır 

(Amanak ve Karaçam 2018; Sarper, 2015). 

 

Ancak geleneksel sezaryen modeli düşünüldüğünde, erken ten temasın sağlanabilmesi için birtakım değişikliklerin 

yapılması önemlidir. Örneğin annenin IV kateteri bebeğini kavramasını engellemeyecek bir bölgeye 

yerleştirilmeli, bebeğini tutabilmesi ve dokunabilmesi için iki kolu yerine bir kolu ameliyat masasına 

sabitlenmelidir. Ayrıca EKG problarının anne göğsü yerine yan bölgelere ya da sırta yerleştirilmesi ten temasını 

sağlamak adına uygun olacaktır (ACOG, 2017; Magee ve ark., 2014). Yenidoğan hipotermisini önlemek için anne 

göğsündeki yenidoğanın sırtına ılık steril bir havlu sarmak da faydalıdır (Kneedle ve ark., 2016). Anne genel 

anestezi altında ise, yine erken ten teması ihmal edilmemeli ve baba ile ten teması sağlanmalıdır. Bu sayede 

yenidoğanın doğum sonu erken dönemde yaşayabileceği anksiyetenin azaltılmasına katkıda bulunulacak; ayrıca 
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hem bebeğin dış ortama uyumu kolaylaşacak, hem de babanın ebeveyn olma rolüne olumlu katkıda bulunulacaktır 

(Resim 2),(Ünal Toprak ve Şentürk Erenel, 2018).  

 

Resim 2. Baba ile ten temasının sağlanması (Ünal Toprak ve Şentürk Erenel, 2018). 

 

 

Klempleme zamanı; bebeğin doğumu ile umbilikal kordun klemplenmesi arasındaki süredir. Yapılan son 

çalışmalar kordon klemplenmesinin en az 30-60 sn geciktirilmesi ile yenidoğanların; neonatal ağırlıklarının (ort. 

101 gr.) daha yüksek olduğunu, 1. dakika APGAR skorunun daha yüksek olduğunu, daha yüksek hemoglobin 

değerlerine ve demir deposuna sahip olarak doğduklarını göstermekte ve yenidoğanların kan transfüzyon 

ihtiyacını, fototerapiye gereksinimini ve mortalite oranlarını azalttığı bildirilmektedir (Başgöl ve Kızılkaya Beji, 

2015; Batman ve Çoban, 2019; Yaşa ve ark. 2017). 

 

SONUÇ 

Normal doğumun genellikle en güvenli doğum şekli olduğu ancak her sezaryen doğumunun da sonraki 

gebeliklerde dahi maternal, fetal ve yenidoğana ait riskleri artırdığı bilinmektedir. Ancak sezaryen doğum tıbbi 

olarak gerekli olduğunda (endikasyon gereği) geleneksel sezaryen yerine doğal sezaryen anlayışı, aileyi bir araya 

getirilmesini sağlayan aile merkezli bir modeldir. Doğal sezaryen, erken ebeveyn-bebek bağlanmasını ve başarılı 

emzirmeyi destekleyebileceğine ve bununla birlikte iyileştirilmiş sağlık sonuçları sağlayacağına dair umut verici 

bir modeldir(Magee ve ark., 2014). Son birkaç yılda doğal sezaryen klinik çevrelerde daha çok tartışılmaya 

başlanmış ve tüm dünyada çeşitli hastanelerde prosedürler ve algoritmalar geliştirilerek geleneksel sezaryen yerine 

doğal sezaryen uygulanmaya başlanmıştır (Kneedle ve ark.,  2016). Ancak henüz doğal sezaryen konusunda 

deneysel çalışma olmadığından, gelecekteki araştırmalar, doğal sezaryen programlarının sağlık sonuçlarını ne 

ölçüde desteklediği değerlendirmeli, ülkemizde de doğal (nazik) sezaryen kavramı benimsetilmeli ve bu model 

üzerine kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ebelerle birlikte diğer sağlık personelinin de 

bu model üzerinde hizmet içi eğitimlerle bilgileri arttırılmalı yapılması planlan araştırmalar desteklenmeli ve 

kanıtlar eşliğinde ebelik uygulama rehberlerine dâhil edilmelidir.  
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S-48)  EBE ADAYLARININ SOSYAL EL YIKAMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE 

UYGULAMALARI 

 
 

Ayten TAŞPINAR1  Elif Ece TUĞSUZ 1       Fatma COŞAR1 

 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Amaç: Araştırma, ebe adaylarının sosyal el yıkama ile ilgili bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Analitik-Kesitsel olarak planlanan çalışma, 06-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Adnan 

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 

bu fakültede okuyan öğrenciler (N=352), örneklemini ise 289 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu 

ile toplanmıştır. Öğrencilerden sözlü izin alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Yaş ortalaması 20,43±1,61’dir.Öğrencilerin %58,8’inin günde 6-10 kez el yıkadığı, %86,9’unun el 

yıkamada su+sıvı sabun kullandığı, %50,5’inin yaklaşık 11-15 saniye ellerini yıkadığı bulunmuştur. Öğrencilerin 

%76,8’inin elleri ılık suyla yıkamak gerekir, %46,7’sinin elleri sıcak suyla yıkamak gerekir, %83,4’ünün elleri 

yıkarken saat vb., %86,9’unun yüzüklerin çıkarılması gerekir, %93,4’ünün el bileklerini yıkamak gerekir, 

%93,4’ünün elleri en az 15 saniye yıkamak gerekir ve %96,9’unun elleri yıkadıktan sonra kurulamak gerekir 

önerilerine “katılıyorum” dedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin %51,9’unun yemekten önce, %80,6’sının yemekten 

sonra, %97,2’sinin tuvaletten sonra, %69,2’sinin  dışarıdan eve gelince, %90,3’ünün hayvanlara dokunduktan 

sonra, %96,9’unun ellerini kirli gördüğünde, %92’sinin yemek hazırlamadan önce, %82’sinin sabah kalkınca, 

%96,2’sinin çöplere dokunduktan sonra, %48,1’inin toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra “her zaman” 

ellerini yıkadığı, %63,3’ünün tuvaletten önce %52,9’unun para alışverişinden sonra, %47,8’inin toplu taşıma 

araçlarını kullandıktan sonra, %55,7’sinin telefonuna çok fazla dokunduğunda “bazen” ellerini yıkadıkları 

saptanmıştır. Tuvaletten önce  ellerini yıkamayan birinci sınıf öğrenci oranlarının dördüncü sınıf öğrencilere göre 

ve 20 yaş altı öğrencilerin 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre, ellerini 5-10 saniye yıkayan birinci sınıf öğrenci 

oranlarının dördüncü sınıf öğrencilere göre istatistiksel düzeyde daha yüksek olduğu ve 20 yaş altı öğrencilerin 

telefonlarına çok fazla dokunduklarında ellerini yıkama oranlarının 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre istatistiksel 

düzeyde daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç: Ebe adaylarının sosyal el yıkama ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, uygulamalarının ise 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin yaş ve sınıfları sosyal el yıkama uygulamalarını 

etkileyen faktörlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Ebe, sosyal el yıkama, öğrenci 

 

 

INFORMATION AND PRACTICES OF MIDWIVES CANDIDATES ON SOCIAL HANDWASHING 

Objective: The aim of this study was to determine the knowledge and practices of midwife candidates about social 

handwashing.  

 Methods: This cross-sectional study was conducted with Adnan Menderes University Faculty of Health Sciences 

Midwifery Department students between 06-15 February 2019.The students studying in this faculty (N=352) and 
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the sample were composed of 289 students. Data were collected with Personal Information Form.  Descriptive 

statistics and chi-square test were used for data analysis. 

Results: The mean age was 20.43±1.61 years. It was found that 58.8% of the students hand washed 6-10 times a 

day,86.9% used water+liquid soap in handwashing, 50.5% washing their hands for about 11-15 seconds. 76.8% 

of the students need to wash their hands with warm water, 46.7% of the hands should be washed with hot water, 

83.4% of the hands are washed with hands, etc. 86.9% of the rings must be removed, 93%, It is necessary to wash 

the wrists of 4, It is necessary to wash the wrists of 93.4%. It has fixed that they said ‘’I agree’’ to suggestions 

after 96.9% of them washed hands.51.9% of the students before eating, After eating 80,6% of the meal, 97,2% of 

them had a toilet, 69,2% came home from the outside, 90,3% of them had touched the animals, 96,9% had their 

hands dirty, 92% before the meal was prepared, 82% of them were in the morning, 96.2% of them had touched the 

garbage, 48.1% of them had washed their hands all the time after using public transportation, 63.3% before toilet, 

52.9% of the after money exchanged, 47.8% of them reported that after using public transport, It had been fixed 

that 55.7% of them sometimes wash their hand their when they touched their phone too much . The rates of first 

class students who do not wash their hands before the toilet compared to the fourth grade students and the students 

aged 20 and under 20 years old are higher than the fourth grade students. When they touched too much,the rate of 

washing their hands was found to be statistically lower than the students aged 21 and over (p<0.05). 

Conclusion: It is suggested that midwives candidates have high level of knowledge about social hand washing 

and that their applications should be improved. It is concluded. The age and classes of the students are the factors 

affecting the social handwashing practices.   

Keywords: Midwife, social hand washing, student 

 

GİRİŞ 

 

Sosyal bir davranış biçimi olan el yıkama toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından oldukça 

önemlidir. El yıkama, sosyal hayattaki el temasını gerektiren kirli ya da kontamine tüm rutin işlemlerden sonra 

ellerin sadece su ve sabunla mekanik hareketler yardımıyla yıkanarak geçici mikroorganizmaların büyük bir 

çoğunluğunun uzaklaştırılmasıdır (Çopur, 2005; Ergin ve ark, 2011). Yeterli el hijyeninin sağlanması, 

enfeksiyonları önlemede en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir. Sosyal el yıkamanın etkinliği; el yıkamanın 

sıklığı, süresi, el yıkamada kullanılan ürünler vb. birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir (Üner ve ark, 2009; 

Çağlar ve ark, 2018). 

Yetersiz hijyenin her zaman hastalığa yol açmaması ya da olumsuz sonuçlarının gecikerek ortaya 

çıkabilmesi nedeni ile bireylerin koruyucu davranışlar ve bunların çıktıları arasındaki ilişkiyi gözlemlemeleri zor 

olabilmektedir. Özelikle çocuklukta kazanılan el temizliği davranışları önemli bir belirleyici olmakta ve sonradan 

davranış değişikliği kazandırılması zor olabilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012). Sürekli kalabalık alanlarda 

bulunan öğrencilerin doğru el yıkama ile ilgili bilgilendirilmeleri ve doğru el yıkama davranışlarının 

kazandırılması, hastalıkların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.  

 

AMAÇ  

Bu araştırma, ebe adaylarının sosyal el yıkama ile ilgili bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
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YÖNTEM  

 

Analitik-Kesitsel olarak planlanan çalışma, 06-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğrencileriyle yapılmıştır. Çalışmanın evrenini bu bölümde okuyan 

öğrenciler (N=352), örneklemini ise 289 öğrenci oluşturmuştur.  

Veriler kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formu, öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini ve 

sosyal el yıkama ile ilgili bilgi ve alışkanlıklarını içeren 38 sorudan oluşmuştur. Veri toplama formları sınıf 

ortamında öğrenciler tarafından doldurulmuştur. 

Verilerin istatistiksel analizinde, Statistical Package fort the Social Sciences 18 programında tanımlayıcı 

istatistikler ve ki-kare testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Fakülte dekanlığından 

ve öğrencilerden çalışma için sözlü izin alınmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-demografik özellikleri (n=289) 

 

Özellikler 

 

n 

 

% 

Sınıf  

1 

2 

3 

4 

 

72 

70 

76 

71 

 

  24,9 

24,2 

26,3 

24,6 

Yaş  

17-20 

21-34 

Yaş ortalaması 20,43±1,61’dir 

 

155 

134 

 

53,6 

46,4 

Annenin eğitim durumu  

Okuryazar değil 

İlkokul 

Ortaokul  

Lise  

Üniversite 

 

11 

154 

58 

53 

13 

 

3,8 

53,3 

20,1 

18,3 

4,5 

Aile Tipi 

Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

 

237 

43 

9 

  

 82,0 

14,9 

3,1 

On iki yaşa kadar yaşanılan yer 

Köy/kasaba 

İlçe 

İl merkezi 

 

 

82 

105 

102 

 

 

28,4 

36,3 

35,3 

 

Öğrencilerin %26,3’ünün 3. Sınıf, %53,3’ünün annesi ilkokul mezunu, %82’sinin çekirdek aile tipinde yaşadığı 

ve %36,3’ünün on iki yaşına kadar ilçe merkezinde yaşadığı saptanmıştır. Yaş ortalaması 20,43±1,61’dir (Tablo 

1). 

 

  



457 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Tablo 2. Öğrencilerin el yıkama ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar (n=289) 

 

Özellikler 

 

n 

 

% 

El yıkama konusunda bilgi alma 

durumu 

Evet 

Hayır  

 

286 

3 

 

99,0 

1,0 

Ellerini günde yıkama sıklığı 

1-2 kez 

3-5 kez 

6-10 kez 

11 ve üzeri 

 

1 

45 

170 

73 

 

0,3 

15,6 

58,8 

25,3 

Ellerin en çok ne ile yıkandığı 

Su+katı sabun 

Su+sıvı sabun 

Yalnızca su 

El dezenfektanı  

 

35 

251 

2 

1 

 

12,1 

86,9 

0,7 

0,3 

Ellerin yaklaşık yıkama süresi 

5-10 saniye 

11-15 saniye 

15 saniyeden fazla 

 

49 

145 

95 

 

16,9 

50,2 

32,9 

 

Öğrencilerin %58,8’inin günde 6-10 kez el yıkadığı, %86,9’unun el yıkamada su+sıvı sabun kullandığı, 

%50,5’inin yaklaşık 11-15 saniye ellerini yıkadığı bulunmuştur. Sadece 3 öğrencinin el yıkama ile ilgili bilgi 

almadığı saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 3. Öğrencilerin el yıkama ile ilgili bilgi ve uygulamaları (n=289)  

 

El yıkama bilgileri 

Katılıyorum 

n(%) 

Katılmıyorum 

n(%) 

Fikrim yok 

n(%) 

Elleri soğuk suyla yıkamak gerekir. 58 (20,1) 106(36,7) 125(43,3) 

Elleri ılık suyla yıkamak gerekir. 222(76,8) 16(5,5) 51(17,6) 

Elleri sıcak suyla yıkamak gerekir. 57(19,7) 135(46,7) 97(33,6) 

Elleri sabunla yıkamak gerekir. 284(98,3) 1(0,3) 4(1,3) 

Elleri yıkarken saat vb. çıkarılması gerekir. 241(83,4) 23(8,0) 25(8,7) 

Elleri yıkarken yüzüklerin çıkarılması gerekir. 251(86,9) 18(6,2) 20(6,9) 

El bileklerini yıkamak gerekir. 271(93,7) 6(2,1) 12(4,2) 

Elleri en az 15 saniye yıkamak gerekir. 270(93,4) 9(3,1) 10(3,5) 

Elleri yıkadıktan sonra kurulamak gerekir. 280(96,9) 4(1,4) 5(1,7) 

 

El yıkama uygulamaları 

Hiçbir zaman 

n(%) 

Bazen 

 

n(%) 

Her zaman 

 

n(%) 

Yemekten önce ellerimi yıkarım. 3 (1,0) 136(47,1) 150(51,9) 

Yemekten sonra ellerimi yıkarım 2(0,7) 54(18,7) 233(80,6) 

Tuvaletten önce ellerimi yıkarım. 51(17,6) 183(63,3) 55(19,0) 

Tuvaletten sonra ellerimi yıkarım. 3(1,0) 5(1,7) 281(97,2) 

Dışarıdan eve gelince ellerimi yıkarım. 1(0,3) 88(30,4) 200(69,2) 

 Hayvanlara dokunduktan sonra ellerimi yıkarım. 4(1,4) 24(8,3) 261(90,3) 

Ellerimi kirli gördüğüm zaman yıkarım. 1(0,3) 8(2,8) 280(96,9) 

Yemek hazırlamadan önce ellerimi yıkarım. 4(1,4) 19(6,6) 266(92,0) 

Para alışverişinden sonra ellerimi yıkarım. 39(13,5) 153(52,9) 97(33,6) 

Sabah kalkınca ellerimi yıkarım 6(2,1) 46(15,9) 237(82,0) 

Çöplere dokunduktan sonra ellerimi yıkarım 1(0,3) 10(3,5) 278(96,2) 

Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerimi 

yıkarım 

12(4,2) 138(47,8) 139(48,1) 

Telefonuma çok fazla dokunduğumda ellerimi 

yıkarım  

60(20,8) 161(55,7) 68(23,5) 

Ellerimi yıkadıktan sonra kurularım 8(2,8) 26(9,0) 255(88,2) 
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Öğrencilerin %36,7’sinin elleri soğuk suyla, %76,8’inin ılık suyla, %46,7’sinin sıcak suyla yıkamak gerekir, 

%83,4’ünün elleri yıkarken saat vb., %86,9’unun yüzüklerin çıkarılması gerekir, %93,4’ünün el bileklerini 

yıkamak gerekir, %93,4’ünün elleri en az 15 saniye yıkamak gerekir ve %96,9’unun elleri yıkadıktan sonra 

kurulamak gerekir önerilerine “katılıyorum” dedikleri saptanmıştır. 

Öğrencilerin %51,9’unun yemekten önce, %80,6’sının yemekten sonra, %97,2’sinin tuvaletten sonra, %69,2’sinin 

dışarıdan eve gelince, %90,3’ünün hayvanlara dokunduktan sonra, %96,9’unun ellerini kirli gördüğünde,  

%92’sinin yemek hazırlamadan önce, %82’sinin sabah kalkınca, %96,2’sinin çöplere dokunduktan sonra, 

%48,1’inin toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra “her zaman” ellerini yıkadığı, %63,3’ünün tuvaletten önce 

%52,9’unun para alışverişinden sonra, %47,8’inin toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, %55,7’sinin 

telefonuna çok fazla dokunduğunda “bazen” ellerini yıkadıkları saptanmıştır (Tablo 3).  

Tuvaletten önce ellerini yıkamayan birinci sınıf öğrenci oranlarının dördüncü sınıf öğrencilere göre ve 20 yaş altı 

öğrencilerin 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre, ellerini 5-10 saniye yıkayan birinci sınıf öğrenci oranlarının 

dördüncü  sınıf öğrencilere göre istatistiksel düzeyde daha yüksek olduğu ve 20 yaş altı öğrencilerin telefonlarına 

çok fazla dokunduklarında ellerini yıkama oranlarının 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre istatistiksel düzeyde daha 

düşük olduğu saptanmıştır. On iki yaşına kadar il merkezinde yaşayan öğrencilerin köy/kasabada yaşayanlara göre 

tuvaletten önce el yıkama alışkanlıklarının oranı daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

 

TARTIŞMA 

 

Ebe adaylarının sosyal el yıkamaya ilişkin bilgilerinin ve alışkanlıklarının değerlendirildiği bu çalışmada, 

öğrencilerin hemen hemen  tamamının sosyal el yıkamaya ilişkin herhangi bir yerden/kimseden bilgi aldıkları 

görülmesine rağmen günlük aktiviteler göz önüne alınarak hesaplanan ve önerilen  günde ellerin en az 11 kez ve 

üzerinde el yıkamalarının (%25,3) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and 

Prevention-CDC)’nin (Boyce et al, 2002)  su ve sabunla yapılan sosyal el yıkama için önerdiği  en az 15 saniyelik 

el yıkama süresinin (%32,9) düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilere el yıkama sıklığı ve süresi konusunda eğitim 

verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

  

Öğrencilerin %36,7’sinin ellerin soğuk suyla, %46,7’sinin sıcak suyla yıkanmaması gerektiğini,  %76,8’inin ise 

ılık suyla yıkanmasının gerektiğini belirttikleri saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada da  

öğrencilerin %43,6’sının soğuk suyla, %46,5’inin sıcak suyla ellerin yıkanmaması gerektiği %73,6’sının ise ılık 

suyla yıkanması gerektiğini bildirdikleri bulunmuştur (Ergin ve ark, 2011). Çalışmamızın bulguları bu çalışma ile 

benzerdir. Ebe adaylarının ellerin sabun ile yıkanması (%98,3),  eller yıkanırken saat, yüzük vb. çıkarılması (%83,4 

ve %86,9) ellerin en az 15 saniye yıkanması (%93,4) ve elleri yıkadıktan sonra kurulanması (96,9)  gibi bilgi 

sorularına yüksek oranda doğru cevaplar verdikleri saptanmıştır. Çalışmamızın bulguları üniversite öğrencileriyle 

yapılan diğer çalışmalaraın bulgularına benzerdir (Çağlar ve ark, 2018; Ergin ve ark, 2011). Öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun el yıkama süresinin 15 saniyeden uzun olması gerektiğini bildiği ancak üçte birinin bunu kendi 

yaşamında uyguladığı görülmektedir.   

Hastalıkların oluşmasını engellemek için alınan koruyucu önlemlerin başında kişisel hijyen uygulamaları 

gelmektedir. Bu uygulamalardan en önemlisi ise bireyin sosyal el yıkama bilgi ve davranışlarının geliştirilmesidir 

(Çağlar ve ark, 2018). Tuvaletten sonra el yıkama ve yemek yemeden önce el yıkama oral fekal bulaşan 

hastalıkların önlenmesinde kritik noktaya karşılık geldiği için diğer el yıkama davranışlarından ayrılmaktadır 
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(Sağlık Bakanlığı, 2012). Çalışmamızda tuvaletten sonra el yıkama sıklığı (%97,2) en yüksek sıklığa sahip olan el 

yıkama davranışı olarak belirlenmiştir.  Yemek hazırlanmadan (%92) ve yemek yemeden önce (%51,9) ellerin 

yıkanması, tuvaletten sonra ellerin yıkanması kadar önemli olduğu halde  tuvaletten sonra el yıkama sıklığından 

daha düşük bulunmuştur. Tuvaletten sonra ve yemek hazırlama ve yemek yemeden önce el yıkama bulguları 

yapılan benzer çalışmaların bulgularına paraleldir (Çağlar ve ark, 2018; Ergin ver ark, 2011; Sağlık Bakanlığı, 

2012). 

Tuvaletten önce ellerini yıkamayan birinci sınıf öğrenci oranlarının dördüncü sınıf öğrencilere göre ve 20 yaş altı 

öğrencilerin 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre, ellerini 5-10 saniye yıkayan birinci sınıf öğrenci oranlarının 

dördüncü  sınıf öğrencilere göre istatistiksel düzeyde daha yüksek olduğu ve 20 yaş altı öğrencilerin telefonlarına 

çok fazla dokunduklarında ellerini yıkama oranlarının 21 yaş ve üzeri öğrencilere göre istatistiksel düzeyde daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, öğrencilerin eğitimlerinde aldıkları el yıkamaya ilişkin bilgileri 

davranışlarına yansıttıklarını göstermektedir.  

 

SONUÇ 

Ebe adaylarının sosyal el yıkama ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek olduğu, el yıkama davranışlarını geliştirmek 

için eğitim gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.  Öğrenciler için el yıkamayı gerektiren durumlar, el yıkamanın 

önemi, el yıkama tekniği ve süresine ilişkin okullarda konu ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin 

el yıkama davranışlarının geliştirilmesi yararlı olacaktır. 
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S-49)   PRIMIPAR ANNELERIN EMZIRME MOTIVASYONLARI VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

İmran AKÇAY1, Meltem DEMİRGÖZ BAL 2 

1Marmara Üniversitesi 

2Marmara Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışma primipar annelerin emzirme motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı tipteki çalışma Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar 

tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği ve veri toplama formu ile elde 

edilmiştir. Primipar altıncı ayında olan 400 kadınla yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Emzirme Motivasyon Ölçeği 

alt boyutlarından emzirmeye verilen değer alt boyutu puan ortalamaları, üniversite mezunu olan annelerde daha 

yüksek (78,74±11,96)’ti (p<0.05). Emzirme motivasyon ölçeği alt boyutlarından özetkililik alt boyutu puan 

ortalamaları aile içinde fiziksel şiddete uğradığını belirten annelerde (35,00±9,01), kendini mutsuz depresif ve 

kaygılı hisseden annelerde (39,89±7,19) istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Emzirme motivasyon ölçeği alt boyutlarından ebe desteği alt boyutu puan ortalamaları aile içinde fiziksel şiddete 

uğradığını belirten annelerde (14,08±6,47), kendini mutsuz depresif ve kaygılı hisseden annelerde (16,60±7,54) 

istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Emzirmeye verilen değer öğrenim düzeyi 

arttıkça artmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalma özetkililik ve ebe desteği alma alt boyutlarında anlamlı azalmaya 

yol açmaktadır. Bu nedenle doğum sonu dönemde aile içi şiddetin özellikle ebeler tarafından farkındalığının 

olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Emzirme motivasyonu ölçeği, ebe desteği, özetkililik 

BREASTFEEDİNG MOTİVATİONS OF INFANTİLE PARENTS AND AFFECTİNG 

FACTORS 

Abstract 

This study was carried out in order to identify the factors that influence the breastfeeding motivations of 

primiparous mothers. This descriptive study was carried out between December 2017 and December 2018.  Data 

were obtained through Primiparous Breastfeeding Motivation Scale and data collection forms for which  validity 

and reliability were checked by the researchers.  Data were collected through face to face interviews which were 

done with a total of 400 primiparous mothers that were in their sixth month. Sub-dimension average scores of the 

values ascribed to breastfeeding in the Breastfeeding Motivation Scale sub-dimension was higher (78,74 ± 11,96) 

in mothers with university degrees (p <0.05). The average score of self-efficiency, which was a sub-dimension of 

Breastfeeding Motivation Scale, had been found to be significantly lower in mothers who reported physical 

violence in the family (35,00±9,01) and mothers who felt anxious, unhappy and depressed (39,89±7,19) (p <0.05). 

The average scores for midwife support sub-dimension, which was a sub-dimension of Breastfeeding Motivation 

Scale, had been found to be significantly lower in mothers  who reported physical violence in the family 

(14,08±6,47), and mothers who felt anxious, unhappy and depressed (16,60±7,54) (p <0.05). The value given to 
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breastfeeding increases as the level of education increases. Exposure to domestic violence leads to significant 

declines in sub-dimensions of self-efficiency and midwife support. Therefore, in postpartum period there should 

be awareness about domestic violence, especially by midwifes. 

Key Word: Breastfeeding, Breastfeeding motivation scale, midwife support, self- efficacy 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca anne sütü sağlıklı beslenmenin ilk adımı ve ilk şartı olmuştur (Dalzell ve ark, 2010). Anne 

sütü, yenidoğanın beslenme gereksinimi ilk altı ay tek başına karşılayabilen en iyi ve tek besindir. Bebeğin fiziksel, 

duygusal ve zihinsel gelişimine en çok katkıyı anne sütü sağlamaktadır. Anne sütü eşsiz ve canlılığını koruyan 

doğal bir besin olması yanı sıra anne bebek bağlanmasının yegane önemli unsurudur (Gür, 2007). Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) doğum sonu ilk 6 ay sadece anne sütü 

ile beslenmeyi, daha sonraki dönemlerde ise anne sütüne ilaveten katı besinlere geçilmesini ve en az 2 yaşına kadar 

emzirmenin sürdürülmesini önermektedir (WHO ve UNICEF, 2009). Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 

2013 raporuna göre; Türkiye’de bebeklerin tamamına yakını (%97) belirli sürelerle emzirilmelerine karşın, ilk 6 

ay tek başına anne sütü verme oranı %30.1’de kalmaktadır (TNSA, 2013). Ülkemizde emzirmeye başlama oranları 

çok yüksek olmasına rağmen; emzirme devamlılığının sağlanmasında özellikle primipar kadınlarda ciddi sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Emzirmenin devamlılığında fizyolojik, sosyal, psikolojik, ekonomik ve motivasyonel faktörlerin 

etkisi söz konusudur (Thulier ve Mercer, 2009). Davranışın bir bireyin değer yargıları ile bağlantılı olması ve o 

davranışı gerçekleştirmek için harcadığı enerji ve elde ettiği başarı düşüncesinin bireyi olumlu yönde motive 

ettiğini ve bireyinde bu yönde motive olmuş davranışlar sergilediği iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre; motive 

olmuş kadın emzirmeye değer veriyordur ve emzirme konusunda başarılı olacağına inanmıştır, bunların sonucunda 

emzirmeyi sürdürme olasılığı artmaktadır. Tam tersi durumda ise, kadının emzirmeye verdiği değer yetersizse ve 

başarılı olacağına inanmıyorsa, motive olmamış tavırlar sergiler ve emzirmeyi sürdürme olasılığı düşer (Ryan ve 

Deci, 2000). Annelerin emzirmeye bakış açıları, özgüvenleri, motivasyon ve öz-yeterlilik durumları emzirme 

devamlılığı açısından büyük rol oynamaktadır (Stockdale ve ark, 2011b). Bu nedenle emzirme devamlılığının 

sağlanmasında sağlık profesyonelleri tarafından en değiştirilebilir faktör motivasyondur. 

AMAÇ 

Bu çalışma primipar annelerin emzirme motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipteki çalışma Aralık 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar 

tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği ve veri toplama formu ile elde 

edilmiştir. Doğum sonu altıncı ayında olan, ilk defa emziren , kendisi ve bebeğinde emzirme için herhangi bir 

enegeli bulunmayan, 18-45 yaş aralığında olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, okuma yazma bilen ve 

iletişim kurma problemi bulunmayan ve araştırmaya katılmaya kabul eden ve aydınaltılmış onam alınan 400 

kadınla yüzyüze görüşerek toplanmıştır. “Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği”, Stockdale ve arkadaşları 

tarafından 2013 yılında primipar kadınların emzirme motivasyonlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Geçerlik ve güvenirliği Akçay ve Bal tarafından yapılan bu ölçek 37 sorudan oluşan yedili likert tipi bir ölçektir. 
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Ölçekteki her soru bireyin kendi deneyimlerine göre cevaplanmaktadır. Ölçekteki her bir madde 1’den 7'ye kadar 

puanlanmış olup verilen yanıtlara göre değerlendirme yapılmaktadır. 

Kadınlar kendilerine uygunluk derecelerine göre kesinlikle katılıyorsa 7 puan, kesinlikle katılmıyorsa 1 puan 

arasında istediği puanı verebilmektedir. Ölçek 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplamda 29 önerme ve dört 

alt grup bulunmaktadır. 

1. Emzirmeye Verilen Değer:  Ölçeğin birinci alt boyutu “emzirmeye verilen değer” alt boyutudur. Toplam 13 

önermeden oluşmaktadır. Bu önerme 13 ile 91  puan arasında değişen puanlar alabilmektedir. 1., 2., 4., 6., 8., 11., 

13., 15., 17., 23., 29., 30. ve 35. soruların yanıtları toplamı “emzirmeye verilen değer” puanı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu önerme kadının emzirmeye verdiği değer boyutunu hesaplamaktadır. Bu boyut  

emzirmenin kadın için ne kadar önemli olduğunu, emzirmeyi başaramasa ne kadar üzülebileceğini, emzirmeye 

harcadığı çabayı içermektedir. 

2. Öz-etkililik: Ölçeğin ikinci alt boyutu “öz-etkililik alt boyutu” ve 7 önermeden oluşmaktadır. Bu boyutta kadın 

7 ile 49 puan arasında değişen puanlar alabilmektedir.  9., 18., 19., 20., 22., 31. ve 37. soruların yanıtları toplamı 

“öz-etkililik alt boyutu” puanı olarak değerlendirilmektedir.  

3. Ebe desteği: Üçüncü alt boyut olarak “ebe desteği alt boyutu” 24., 25., 28. ve 32. sorulara verilen yanıtların 

toplamı olarak değerlendirilmektedir. 4 puan en az ebe desteği almayıve 28 puan en fazla ebe desteği almayı  

belirtmektedir. 

4. Başarı Beklentisi:  Dördüncü ve son boyut olarak “başarı beklentisi alt boyutu” 3., 5., 7., 12. ve 14. sorulara 

verilen yanıtların toplamı olarak değerlendirilmektedir. 5 puan en düşük başarı beklentisini 35 puan ise en yüksek 

başarı beklentisini belirtmektedir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 26,20±4,21 ve  2,69±1,107 yıl eğitim aldığı saptanmıştır. 

Kadınların % 3’ünün  herhangi bir aile içi şiddete maruz kaldığı, %29’unun kendisini mutsuz ve depresif hissettiği 

belirlenmiştir. 

Katılımcıların doğum sonu bebeğine ilk olarak dokunma zamanı olarak hemen doğar doğmaz ten tene temas 

sağlayabilen kadınların oranı %42,8 olarak saptanmıştır.. 

PEMÖ emzirmeye verilen değer alt boyutu puan ortalamalarının 6-10 yıl arası evli olanlarda (69,97±19,29) ve aile 

içinde fiziksel şiddete uğradığını belirten annelerde daha düşük (66,75±18,86) olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

PEMÖ özetkililik alt boyutu puan ortalamalarının aile içinde fiziksel şiddete uğradığını belirten (35,00±9,01) ve 

kendini mutsuz/depresif ve kaygılı hisseden annelerde (39,89±7,19) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

PEMÖ ebe desteği alt boyutu aile içinde fiziksel şiddete uğradığını belirten annelerde (14,08±6,47), kendini 

mutsuz depresif ve kaygılı hisseden annelerde (16,60±7,54) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

saptanmıştır (p<0.05).  

PEMÖ başarı beklentisi alt boyutu puan ortalamalarının ilköğretim mezunu (27,81±6,03), kendini mutsuz depresif 

ve kaygılı hisseden annelerde (28,06±5,55) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu saptanmıştır 

(p<0.05) 
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TARTIŞMA 

Emzirmenin devamlılığında sadece fizyolojik faktörler değil, duygusal ve sosyal faktörlerin de rolü vardır. 

Emzirmeyi devam ettiremeyip bırakan annelerin emzirmeyi neden bıraktıklarına yönelik araştırmaların kanıta 

dayalı olarak yapılması ve nedenlere yönelik çeşitli çözüm önerilerinin belirlenip geliştirilmesi ile emzirmenin 

devamlılığı sağlanabilir (Thulier ve Mercer, 2009). Bununla birlikte son zamanlarda sağlık profesyonellerinin 

emzirme danışmanlığı ve desteği vermeden önce motivasyon açısından kadınları taramaları önerilmektedir. Bunu 

yapmadan önce uygulayıcıların ilk önce bireyde motivasyonun rolünü ve bazı kadınların emzirmeye başlama ve 

sürdürme olasılıklarının diğerlerinden neden daha fazla olduğunun açıklanmasına yardımcı olabilecek psikolojik 

teorileri anlamaları gerekmektedir (Stockdale et al., 2011b). 

Çalışmamızda annelerin yaş ortalamasının 26,20±4,21 tespit edilmiştir. Primipar annelerin yaşları ile emzirmeye 

verilen değer (p=0,57), özetkililik (p=0,95), ebe desteği (p=0,51), başarı beklentisi (p=0,90) alt boyutları puan 

ortalamaları ile anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Bizim çalışmamızla bağdaşan çalışmalar mevcuttur. 

Kurnaz’ın (2014) ve  Küçükoğlu ve ark. (2014) çalışmasında da yaş grupları ile emzirme öz yeterlilik ölçeği puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde fark olmadığı saptanmıştır (Kurnaz, 2014; Küçükoğlu 2014). Cindy-Lee 

Dennis’in çalışmasında ileri yaşın (yaşı 25’ten büyük olanlar) emzirme motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği 

belirlenmiştir (Cindy-Lee Dennis, 2002). Anne yaşının emzirme motivasyonu arasındaki ilişkin yapılan bir 

çalışmada yaşı küçük olan (yaş ≤23) annelerin %74’ünün emzirmeyi altı aydan önce sonlandırdıkları belirtilmiştir 

(Östlünd ve ark., 2010).   

Çalışmamızda annelerin ortalama 2,69±1,10 yıl eğitim aldığı tespit edilmiş ve eğitim düzeyinin primipar annelerde 

emzirme motivasyonlarını etkilediği saptanmıştır. Üniversite mezunu (p=0,02) olan annelerde emzirmeye verilen 

değer alt boyutu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek, ilköğretim mezunu annelerde (p=0,00) başarı 

beklentisi alt boyutu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde  daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). Annelerin 

eğitim düzeyi yükseldikçe, anne sütünün yararlarının farkındalığı artıyor olabilir. Dolayısıyla başka çalışmalarda 

da eğitim düzeyi yüksek annelerin emzirme davranışları daha olumlu olmakta ve emzirme süresi arttığı, Vaaler ve 

arkadaşlarının (2010) çalışmasında da genç ve eğitim düzeyi düşük annelerin diğer annelere göre emzirme istek 

ve eğilimlerinin daha az olduğu belirlenmiştir. (Örsdemir, 2011; Vaaler ve ark 2010). 

Çalışmamızda aile içi şiddet yaşayan annelerin emzirme motivasyonlarının etkilediği belirlenmiştir. Şiddet öyküsü 

olan primipar kadınların emzirmeye verilen değer (p=0,02), özetkililik (p=0,004) ve ebe desteği alt boyutu 

(p=0,045) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olarak saptanmıştır (p<0,05). Aile içi şiddetin gebelik, 

doğum sonu ve emzirmeye etkisini belirleme amacıyla yapılmış bir başka çalışmada bu kadınlarda doğum sonrası 

depresyonun sıklığının arttığı ve bunun sonucunda annelerin bebekleriyle yeterince ilgilenmedikleri ve 

emzirmenin de olumsuz etkilendiği belirlenmiştir(Kathleen & Kendall ,2007). Kadınların maruz kaldıkları şiddetin 

türü farketmeksizin emzirme motivasyonları son derece olumsuz etkilenmektedir. 

Çalışmamızda kendilerini depresif ve mutsuz hisseden annelerin emzirme motivasyonları özetkililik alt boyutu 

(p=0,02), ebe desteği (p=0,00) ve başarı beklentisi alt boyutu (p=0,02) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

düşük olarak saptanmıştır (p<0,05). Yapılan çalışmalar doğum sonu dönemde depresyon düzeyi yüksek olan 

annelerin emzirme başarılarının düşük ve emzirme sürelerinin kısa olduğunu göstermektedi (Dennis ve ark., 2009; 

Figueiredo, Canário, ve Field, 2014; Green, Broome, ve Mirabella, 2006; Aslan ve Ege, 2016  ). Doğum sonu 
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depresyon annenin emzirme motivasyonu, niyeti ve öz-yeterliliğini etkilemektedir. Emzirme motivasyonu ile 

depresyon arasındaki ilişkiyi inceleyen tüm çalışmalarda depresyonun olumsuz etkisinin altı çizilmiştir. Bu 

nedenle doğum sonu depresyon yatkınlığı yşayan ya da risk faktörleri içinde bulunan bir kadına sağlık 

profesyonelleri daha fazla duyarlı ve destekleyici bir tavır takınmalıdırlar. 

SONUÇ 

Primipar annelerin evlilik süreleri, eğitim düzeyleri, çalışma durumları, yaşadıkları aile yapıları, aile içi şiddet 

yaşama durumları, doğum sonu depresyon yaşamaları, doğum sırasında yaşadıkları sorunların, bebeklerinin 

doğum tartılarının, emzirmeye dair bilgi sahibi olmalarının, doğum sonu emzirmeye başlama zamanlarının, 

emzirmeye dair herhangi bir destek almalarının, emzirmede kendini yetkin ve yeterli hissetmelerinin emzirme 

motivasyonlarını etkilemektedir. 

Doğum öncesi dönemden başlanarak primipar annelerin  motivasyon düzeylerini belirlemek ve  özellikle 

motivasyonlarını destekleyici girişimlerin (eğitim, görüşmeler vb.) uygulanması, motivasyon düzeylerinin ve 

emzirmeyi sürdürme durumlarının takip edilmesi başarılı emzirme için önemlidir. Emzirme motivasyonunu 

belirleyen ölçekler annelerin emzirme motivasyonlarının taranması ve değerlendirilmesi, motivasyonu düşük olan 

annelerin belirlenmesinde bir ölçme aracı olarak kullanılabilir. 
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S-50)  GEBELİĞİN İSTENME DURUMU ÖZNEL MUTLULUĞU ETKİLER Mİ? 

 
Esra GENCER1, Serap EJDER APAY2 

1Diyarbakır Devlet Hastanesi, 2Atatürk Üniversitesi 

 

       Gebelik, çocuk sahibi olma her ne kadar toplum tarafından olumlu bir kabul görse de gebelik süreci fizyolojik 

ve psikolojik değişimlere neden olur. Bu değişiklikler bazı kadınlarda mutluluk kaynağı olsa da bazı kadınlarda 

mutsuzluk kaynağı da olabilmektedir.        Bazı kadınlar gebeliği olumlu olarak algılamakta; neşe, doyum, 

olgunluk, kendini gerçekleştirme ve mutluluk kaynağı olarak ifade etmekte, bazı kadınlar ise olumsuz olarak 

algılamakta ve stres, endişe, kaygılı bekleyiş, üzerinde aşırı baskı hissetme gibi duygulanımların yaşanabileceği 

bir dönem olarak da görebilmektedir. Gebeliğini kabul eden ve etmeyen kadınlarda bazı belirtiler görülmektedir.  

       Literatürde öznel mutluluk ile ilgili yapılmış farklı alanlarda çalışmalar mevcuttur. Gebeler üzerinde yapılan 

çalışmalar incelendiğinde; Demirbaş ve Kadıoğlu’nun yaptığı çalışmada gebeliği kabullenmekte problem yaşayan 

kadınların, gebeliğe ve anneliğe uyumlarının daha düşük olduğu, doğuma ilişkin daha yoğun korku yaşadıkları 

sonucuna varılmıştır. Gebeliğe uyumun daha yüksek olduğu gebelerde doğum öncesi bakım alma oranının da 

yüksek olduğu bildirilmiştir. Planlanmayan gebeliklerde gebeliğe uyumun daha düşük olduğu, bebeğin ve annenin 

sağlığını etkileyen zararlı maternal davranışların daha çok görüldüğü gözlenmiştir. Yapılan bir çalışmada 

istenmeyen gebeliklerde kadınlarda bulantı kusma oranının daha yüksek olduğu ve buna bağlı olarak gebeliğe ve 

annelik rolüne uyumun daha düşük olduğu bildirilmiştir. 

       Planlanmış gebeliklerde genellikle kadın ve aile gebelik haberine hazırlıklıdır ve bu haber onları mutlu eder. 

Kadının gebeliğini kabullenmesi oldukça kolaylaşmıştır, endişesi azalmıştır. Mutlu bir bekleyiş süreci içine girer. 

Planlanmamış bir gebelik aile tarafından önce şaşkınlıkla karşılanır. Eğer bebek istenen bir bebek ise, gebelik 

haberi aileye sevinçli bir haber olarak verilir. Ama istenmeyen bebek haberi, aileyi mutsuz edebileceği 

düşüncesiyle kolay kolay verilmeyebilir. 

       Gebelerde mutluluk düzeyini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ise mutluluk gebe 

kalma isteği ile karşılaştırılmış, mutluluk ile annenin sağlık davranışları veya gebelik sonuçları arasındaki ilişkiye 

bakılmıştır.  

       Gebeliğin hem mutluluk hem de mutsuzluk kaynağı olabileceği bilinmektedir. İstenmeme durumunun stres, 

kaygı ve endişe gibi etkileri söz konusudur. Çalışmada; gebeliğin istenme durumunun öznel mutluluğu etkileme 

durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Araştırma; Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 

29.05.2018-25.02.2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Katılımcılar: Araştırma evrenini Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerinde 

ve 02.08.2018-30.12.2018 tarihleri arasında antenatal kontrolleri için gelen gebeler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örnekleminde herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan araştırmaya alınma kriterlerine uyan 610 (gebeliğini 

isteyen 302+gebeliğini istemeyen 308) gebe oluşturmuştur. Araştırmaya; 18 yaş ve üzerinde olan, görme ve işitme 

engeli olmayan, riskli gebeliği olmayan, iletişime ve iş birliğine açık olan, ruhsal bir problemi olmayan gebeler 
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dahil edilmiştir. 

Kullanılan Araçlar: Araştırma verilerinin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu ve Öznel Mutluluk Ölçeği 

kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması: Veriler 15.06.2018-30.12.2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı 

tarafından toplanmıştır. Gebeler, poliklinik muayene ve işlemleri tamamladıktan sonra uygun bir odaya alınmış 

ve formlar araştırmacının kendisi tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanarak uygulanmıştır. Formlar 

uygulanmadan önce gebelere araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmeler her bir gebede Kişisel Bilgi 

Formu için yaklaşık 2-4 dakika, ÖMÖ için yaklaşık 2 dakika olmak üzere yaklaşık 4-6 dakika sürmüştür. 

İstatistiksel Değerlendirme: Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, ANOVA, t testi, Kruskal Wallis ve Mann-Withney-U 

testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

       Araştırma kapsamına alınan gebelerin tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılması Tablo 1’de sunulmuştur. 

İsteyerek gebe kalan kadınların %47.0’ı 18-27 yaş aralığında, %48’i lise ve üzerinde eğitim aldığı, %97’sinin 

çalışmadığı, %54.6’sının 1-10 yıl arasında evli olduğu, %70.5’inin gelir durumu algısının orta düzeyde olduğu, 

%43.1’inin il merkezinde yaşadığı, %41.1’inin eşinin yaşı 20-29 arasında olduğu, %47.7’sinin eşinin lise mezunu 

olduğu ve %60.3’ünün eşinin çalıştığı bulunmuştur. İstemeyerek gebe kalan kadınların %40.5’i 18-27 yaş 

aralığında, %40.6’sı lise ve üzerinde eğitim aldığı, %99’nun çalışmadığı, %52.9’nun 1-10 yıl arasında evli olduğu, 

%65.9’unun gelir durumu algısının orta düzeyde olduğu, %38.3’ünün köyde yaşadığı, %40.6’sının eşinin yaşı 30-

39 olduğu, %50.7’sinin eşinin lise mezunu olduğu ve %65.3’ünün eşinin işi olduğu bulunmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 1. Gebelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Karşılaştırılması 

  

Özellikler 

İsteyerek gebe kalanlar 

(n=302) 

İstemeyerek gebe  

kalanlar (n=308) 

 

Test ve p değeri 

n % n % 

Yaş 

   18-27 yaş  

   28-37 yaş  

   38 yaş ve ↑ 

 

142 

106 

54 

 

47.0 

35.1 

17.9 

 

125 

120 

63 

 

40.5 

39.0 

20.5 

 

X2=2.58 

p=0.27 

Eğitim durumu 

   Okur- yazar 

   İlköğretim mezunu 

   Lise mezunu ve ↑ 

 

111 

46 

145 

 

36.8 

15.2 

48.0 

 

119 

64 

125 

 

38.6 

20.8 

40.6 

 

X2=4.64 

p=0.09 

Çalışma durumu 

   Çalışan 

   Çalışmayan 

 

9 

293 

 

3.0 

97.0 

 

3 

305 

 

1.0 

99.0 

 

X2=3.18 

p=0.07 

Evlilik süresi 

   1-10 yıl  

   11 yıl ve ↑ 

 

165 

137 

 

54.6 

45.4 

 

163 

145 

 

52.9 

47.1 

 

X2=0.18 

p=0.67 

Gelir durumu algısı 

   Gelir gidere eşit 

   Gelir giderden az 

 

213 

89 

 

70.5 

29.5 

 

203 

105 

 

65.9 

34.1 

 

X2=1.50 

p=0.22 

Yaşanılan yer 

   İl 

   İlçe 

   Köy 

 

130 

69 

103 

 

43.1 

22.8 

34.1 

 

117 

73 

118 

 

38.0 

23.7 

38.3 

 

X2=1.75 

p=0.41 

Eş yaşı 

   20-29 yaş  

   30-39 yaş  

   40 yaş ve ↑ 

 

124 

104 

74 

 

41.1 

34.4 

24.5 

 

112 

125 

71 

 

36.4 

40.6 

23.0 

 

X2=2.53 

p=0.28 

Eş eğitim durumu 

   İlköğretim mezunu 

   Lise mezunu 

   Üniversite mezunu 

 

109 

144 

49 

 

36.1 

47.7 

16.2 

 

118 

156 

34 

 

38.3 

50.7 

11.0 

 

X2=3.48 

p=0.17 

Eş çalışma durumu 

   Çalışmayan  

   Çalışan 

 

120 

182 

 

39.7 

60.3 

 

107 

201 

 

34.7 

65.3 

 

X2=1.62 

p=0.20 
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  Gebelerin tanıtıcı özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0.05). Elde edilen sonuçlar grupların benzer özelliklere ve homojen dağılıma sahip olduğunu 

göstermiştir. 

 

Tablo 2. Gebelerin Obstetrik Özelliklerin Karşılaştırılması 

  

Özellikler 

İsteyerek gebe kalanlar 

(n=302) 

İstemeyerek gebe kalanlar 

(n=308) 

 

Test ve p değeri 

n % n % 

İlk gebelik yaşı 

18’ den küçük 

19 ve ↑ 

 

38 

264 

 

12.6 

87.4 

 

50 

258 

 

16.2 

83.8 

 

X2=1.64 

p=0.19 

Gebelik sayısı 

1-2 

3-4 

5 ve üstü 

 

103 

72 

127 

 

34.1 

23.8 

42.1 

 

80 

76 

152 

 

26.0 

24.7 

49.4 

 

X2=5.18 

p=0.07 

Yaşayan çocuk sayısı  

1-2 

3-4 

5 ve üstü 

(n=154) 

60 

47 

47 

 

39.0 

30.5 

30.5 

(n=248) 

77 

66 

105 

 

31.0 

26.6 

42.3 

 

X2=5.77 

p=0.05 

Ölü doğum sayısı 

1 

2 

(n=14) 

9 

5 

 

64.2 

35.7 

(n=15) 

12 

3 

 

80.0 

20.0 

 

X2=0.91 

p=0.63 

Düşük sayısı 

1 

2 ve ↑ 

(n=55) 

35 

20 

 

63.6 

36.4 

(n=73) 

45 

28 

 

61.6 

38.4 

 

X2=2.82 

p=0.24 

Kürtaj sayısı 

1 

2 

(n=13) 

12 

1 

 

92.3 

7.7 

(n=16) 

14 

2 

 

87.5 

12.5 

 

X2=0.44 

p=0.80 

Son iki gebelik arasındaki süre 

1 yıl 

2 yıl 

3 yıl 

4 yıl ve ↑ 

(n=176) 

 

36 

39 

38 

63 

 

 

20.5 

22.2 

21.6 

35.5 

(n=249) 

 

33 

76 

46 

94 

 

 

13.3 

30.5 

18.5 

37.8 

 

 

X2=6.57 

p=0.08 

Bebeğin cinsiyeti 

Bilmeyen  

Erkek 

Kız 

 

45 

115 

142 

 

14.9 

38.1 

47.0 

 

69 

109 

130 

 

22.4 

35.4 

42.2 

 

X2=5.68 

p=0.05 
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    Gebelerin obstetrik özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0.05). Elde edilen sonuçlar grupların benzer özelliklere ve homojen dağılıma sahip olduğunu 

göstermiştir. 

Tablo 3. Gebelerin ÖMÖ’den Aldıkları Min-Max ve Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Gruplar Minimum Maksimum X ± SS Test ve p değeri 

İsteyerek gebe kalanlar 9 27 18.88±3.82 t=9.02 

p=0.000 İstemeyerek gebe kalanlar 4 28 15.62±5.01 

        

Gebelerin ÖMÖ’den aldıkları min-max ve puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 3’de verilmiştir. İsteyerek 

gebe kalan kadınlar ÖMÖ’den minimum 9, maksimum 27 ve 18.88±3.82 puan ortalamasına sahip olduğu 

görülmüştür. İstemeyerek gebe kalan kadınlar ÖMÖ’den minimum 4, maksimum 28 ve 15.62±5.01 puan 

ortalaması aldığı saptanmıştır. Grupların puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05), (Tablo 3).       

TARTIŞMA 

       Literatürde gebelik ve öznel mutluluk arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmaya rastlanmadığından, gebelik ve 

mutlulukla ilgili yapılmış çalışmalar baz alınarak tartışma kısmı düzenlenmiştir.  

       Gebelerin ÖMÖ’den aldıkları min-max ve puan ortalamalarının karşılaştırılmasında grupların puan ortalaması 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Grupların puan ortalamalarına bakıldığında, isteyerek gebe kalan 

kadınların puan ortalaması, istemeyerek gebe kalan kadınlarınkinden yüksek çıkmıştır. Bu farkın isteyerek gebe 

kalanlardan kaynaklandığı düşünülebilir. Çünkü isteyerek yapılan işlerin mutluluk vereceği düşünüldüğünde 

isteyerek gebe kalmak da mutluluk verebilir. Atasever ve Altun’nun[25] çalışmasında; isteyerek gebe kalan 

kadınların psikolojik durumlarının ve algılanan sosyal destek miktarının gebeliğini istemeyen kadınlara göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Blake ve arkadaşlarının[22] yaptıkları çalışmada bir kadının gebeliğindeki mutluluğu 

ile gebe kalmadan önce gebe kalmaya yönelik niyeti arasında önemli ölçüde ilişki bulunmuştur. Yani gebe kalma 

niyeti, gebelikteki mutluluğu etkilemektedir. Gebe oldukları için mutlu olan kadınların %67’si ile gebe oldukları 

için orta derecede mutlu olan kadınların %16'sı ve gebe oldukları için mutsuz olan kadınların %4'üyle yapılan 

karşılaştırmada, mutlu olan kadınların gebe kalmadan önce bu gebeliği planladıklarını tespit edilmiştir. Gebe 

olduğu için mutlu olan kadınların %27’si sorunlu doğum gerçekleştirmiştir. Buna karşılık, orta derecede mutlu 

olan gebe kadınların %59'u ve mutsuz olan gebe kadınların %39'u olumlu ya da olumsuz olarak adlandıramadığı 

bir gebelik yaşadığını bildirmiştir. Sonuç olarak, gebe kalmaktan mutlu olan kadınların %6'sında istenmeyen bir 

gebelik bulunmuş, buna karşın orta derecede mutlu olanların %25'inde ve mutsuz olanların %57'sinde istenmeyen 

bir gebelik bulunmuştur. Buradan da istenmeyen gebeliklerin mutsuzluğa yol açtığı söylenebilmektedir.[22] 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

       Gebelik, dünyaya bir canlı getirmek çoğu kez hem kadın için hem aile fertleri için bir mutluluk kaynağı 

olurken, gebeliğin istenip istenmemesi ise bu durumu değiştirmektedir. Gebelik kadınlarda fizyolojik ve psikolojik 

birtakım değişikliklere neden olmakta ve kadın gebe kaldıktan sonra yeni duruma uyum sürecine girmektedir. Bu 

uyum süreci gebeliğin istenip istenmemesiyle yakından ilişkilidir. Gebeliğin istenme durumu uyum sürecini 

olumlu yönde etkilerken, istenmemesi ise zorlu bir gebelik sürecine neden olmaktadır. 

Genelde mutluluk ve özelde öznel mutluluk, bireyin ruhen ve fiziken iyi olmasıyla açıklanmaktadır. Gebeliğin 

istenme durumunun öznel mutluluğu etkileme durumuna yönelik yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 
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• İsteyerek gebe kalan kadınların öznel mutluluk puan ortalamaları, gebeliğini istemeyen gebe 

kadınlarınkinden yüksek bulunmuştur. 

       Çalışma verilerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde gebeliğin istenme durumunun öznel mutluluğu 

pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öznel mutluluğun artırılması noktasında başta ebeler olmak üzere 

sağlık çalışanlarına ve eğitim sistemine önemli görevler düşmektedir. Bunlara aşağıda değinilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına dayanarak; 

• Gebelerin en çok ebelerle vakit geçirdikleri düşünüldüğünde, özellikle gebeliğini istemeyen 

kadınların gebeliğin tüm olumlu ve olumsuz yönleri ebeler tarafından gebelere aktarılması ve 

olumsuz durumların yaşanması durumunda yapılacak girişimlerin gebelere detaylı olarak 

anlatılması, 

• Özellikle psikolojik olarak etkilenen gebelerin psikolojik destek almaları için yönlendirilmeleri, 

• Kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınların istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için aile 

planlaması yöntemlerinin çiftlere anlatılması, 

• Ebelik öğrencilerine gebelik psikolojisiyle ilgili daha fazla ders verilmesi hem istenmeyen 

gebeliklerde gebenin psikolojisinin düzeltilmesi hem de isteyerek gebe kalanların bu süreçte 

yaşayacakları psikolojik sorunların üstesinden gelmeleri, 

• Benzer araştırmaların farklı bölgelerde farklı örneklem grupları ile yapılması önerilebilir. 
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S-51)  GEBELERİN KÜLTÜREL ZEKALARI İLE BATIL İNANÇLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Hava ÖZKAN1, Serap EJDER APAY1, Ayşen ÇELİK GÖKKAYA1 

 
1Atatürk Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç  

Kültürel zekâ, bireyin etkileşimde bulunduğu kültürlerin gereklerine göre davranışlarını ayarlayabilme ve 

kültürel farklılıklara uyum sağlayabilme kapasitesi olarak ifade edilmektedir. 

Kültürel zekâ üst biliş, biliş, motivasyon ve davranış olmak üzere dört boyutlu bir yapıya sahiptir.1-3  Üst bilişsel 

kültürel zekâ, kültürel bilgiyi elde etme ve kavramada bireyin kullandığı zihinsel süreçleri ve bu süreçlerin 

kontrolünü ifade etmektedir.4 Bilişsel kültürel zeka, bilgi kapasitemizi oluşturan kültürel anlayış çok çeşitli 

kültürel etkileşimler için kullanabileceğimiz bir çerçeve sunmakta, kısa süreliğine kendi kültürel bakış açımızı bir 

kenara koyup o sırada neler olduğunu anlamaya yönelik zihinsel hazırlıklar ile donatmaktadır. Bu bize esneklik ve 

daha geniş bir bakış açısı kazandırmakta, dolayısıyla kültürler arası etkileşimler sırasında iletişim biçimimizi 

yeniden düzenleme imkanı sunmaktadır.5 Kültürel zekanın motivasyon boyutu, kişinin değişen durumlarda, 

kültürel farklılıkları öğrenme ihtiyacını karşılamak için memnuniyetini belirleme ve bilgiyi kullanma hakkındaki 

iç gücüdür.6 Bu zekâ boyutu, diğer kültürleri tecrübe etmek ve farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halinde 

olmaya yönelik bireyin ilgi ve isteğiyle alakalıdır. Ayrıca bu zekâ, insanların kültürlerarası etkileşimlere ne derece 

değer verdiği ve bu durumlarda etkili bir şekilde faaliyet gösterebileceği konusundaki güveni yansıtmaktadır. 

Motivasyonel kültürel zekası yüksek olan kişiler, kültürel farklılıklara olan ilgilerinden dolayı, tüm enerji ve 

dikkatlerini kültürlerarası durumlara kanalize ederek başarılı olabilmektedirler.7 Davranışsal kültürel zekâ ise 

farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halindeyken sözlü ya da sözlü olmayan davranış biçimlerini uygun bir 

şekilde gösterebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.1 Kültürel zeka, deneyim, eğitim ve çalışma ile 

geliştirilebilir. Bireylerin farklı kültürel ortamlara girmesi, kendi ülkesi dışındaki ülkelere seyahati, başka 

kültürdeki insanlar hakkında öğrenimleri, insanları anlamaya çalışma, tanıma ve bu konuda önyargısız olarak 

değerlendirme yapması kültürel zeka derecesini arttıracaktır.8 Bireylerin yaşadıkları kültüre, coğrafyaya, zamana 

göre batıl inanışlar farklılık gösterebilir.9  Batıl inanışların, eski kültürlerden doğan ve devamlılık gösteren, çoğu 

zaman kendi içerisinde kötülüğü önleyici, koruyucu etken olmasının yanı sıra somut olarak da koruyucu yanlarının 

olduğu bilinmektedir. 10  

Bu araştırma, gebelerin kültürel zekaları ile batıl inançları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırma, Haziran 2018–Eylül 2018 tarihleri arasında Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum 

polikliniklerine ve Nonstress Test birimine antenatal bakım almak için gelen 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; 

Kişisel Bilgi Formu, Kültürel Zeka Ölçeği ve Batıl İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.  

 Kişisel Bilgi Formu: Literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan form; gebelerin sosyo- 

demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 

Kültürel Zeka Ölçeği (KZÖ): Ang ve ark.’ları11 tarafından 2004 yılında geliştirilmiş olan ölçek İlhan ve 

Çetin tarafından12 2014 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kültürel zekâ ölçeği bireylerin kültürel zekâlarını ölçmek 

amacıyla hazırlanmış kendini tanımlama (self-report) türünden bir araçtır. Ölçekte 20 madde bulunmakta ve  
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Kesinlikle Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılmıyorum (1) şeklinde 5’li likert tipi bir derecelendirme kullanılmıştır. 

Ölçekte tersten puanlanan madde bulunmamaktadır. Bu araştırmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.94 

olarak belirlenmiştir. KZÖ’nün genelinden alınan puanların yükselmesi, yüksek kültürel zekâya işaret etmektedir. 

Batıl İnanç Ölçeği (BİÖ): Huque M. ve Chowdhury AH. tarafından 2007 yılında geliştirilen ölçeğin,13 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Akın ve ark.’ları tarafından 2014 yılında yapılmıştır.14 Ölçek; (1) Hiç 

katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Katılıyorum ve (4) Tamamen katılıyorum şeklinde 4’lü Likert tipindedir. 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 80’dir. Düşük puan alınması batıl inancın azlığını, 

yüksek puan alınması ise batıl inancın yüksekliğini göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık güvenilirlik 

katsayısı 0.93 olarak belirtilmiştir.14 Bu araştırmada Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.93 olarak belirlenmiştir. 

Formların Uygulanması: Gebeler, muayene işlemleri tamamlandıktan sonra uygun bir odaya davet 

edilmiş ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Formlar araştırmacı tarafından gebelerle bire bir görüşülerek 

doldurulmuştur. Görüşmeler her bir gebede yaklaşık 20 dakika sürmüştür.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırma verileri SPSS 20.0 (Statical Package for Social Science)  programı ile 

analiz edilmiştir. Veriler; yüzdelik dağılımlar, t testi, tek yönlü varyans ve Pearson Korelasyon Analizi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Gebelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; gebelerin %34’ünün 26-30 yaş grubunda olduğu, %68.8’inin 

ilçede yaşadığı, %34.3’ünün lise mezunu olduğu, %50’sinin çalıştığı, %68’inin çekirdek aileye sahip olduğu, 

%66.3’ünün gelirinin giderine denk olduğu ve %42’sinin ikinci gebeliği olduğu belirlenmiştir. 

Gebelerin Kültürel Zeka Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 75.24±14.02 olarak bulunmuştur. 

KZÖ’nün  genelinden alınan puanların yükselmesi, yüksek kültürel zekâya işaret etmektedir.12 Araştırma 

sonucunda gebelerin kültürel zekalarının iyi düzeyde olması antenatal sağlığı koruma ve sürdürme açısından önem 

arze etmektedir. 

Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması ise 35.64±11.23 olarak bulunmuştur. 

.Yalçın 15 ile Işık ve ark.’nın16 çalışmalarında kadınların batıl inançlarının yaygın olduğu belirtilmiştir.  

Gebelerin kültürel zekaları ile batıl inanç durumları arasında negatif yönde zayıf ilişki olduğu 

belirlenmiştir (p<0.001, r=-0.257). Gebelerin kültürel zeka düzeyleri yükseldikçe batıl inançları azalması 

önemlidir. Literatür incelemesinde gebelerin kültürel zeka düzeyleri ile batıl inançlarını birlikte değerlendiren bir 

çalışmaya rastlanamamıştır.  

        Gebelerin Kültürel Zeka İle Batıl İnanç Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

Ölçekler BİÖ 

KZÖ r=-0.257* 

p=0.000 

*p<0.0001 

 

 

Gebelerin yaş, yaşadığı yer ve eğitim durumu ile  Kültürel Zeka Ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
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Gebelerin yaş grupları ile KZÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 19 yaş ve altında olan gebelerin 

puan ortalaması 70.20±14.16 olduğu, 20-25 yaş grubundaki olan gebelerin puan ortalamasının 78.61±13.13 

olduğu, 26-30 yaş grubundaki olan gebelerin puan ortalamasının 74.85±14.39 olduğu, 31 yaş ve üzerindeki 

gebelerin puan ortalamasının ise 73.24±13.34 olduğu belirlenmiş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur(p<0.05).  

Gebelerin yaşadığı yer ile kültürel zeka puan ortalamaları karşılaştırıldığında; köyde yaşayan gebelerin 

puan ortalaması 71.12±12.94, ilçede yaşayan gebelerin puan ortalaması 75.17±13.91, ilde yaşayan gebelerin puan 

ortalaması 81.44±14.09 olarak bulunmuş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). İlde yaşayan gebelerin kültürel zeka düzeyleri daha yüksek bulunmuş olup çevresel 

faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Gebelerin eğitim durumu ile kültürel zeka puan ortalamaları karşılaştırıldığında; ilkokul mezunu 

gebelerin puan ortalaması 70.69±15.29, ortaokul mezunu gebelerin puan ortalaması 70.40±13.56, lise mezunu 

gebelerin puan ortalaması 77.31±13.07, üniversite mezunu olan gebelerin puan ortalaması 76.70±14.19 olarak 

belirlenmiş ve puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  

Araştırmada gebelerin yaşadığı yer ve eğitim  ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  

Gebelerin yaşadığı yer ile batıl inanç puan ortalamaları karşılaştırıldığında; köyde yaşayan gebelerin puan 

ortalaması 41.43±11.47, ilçede yaşayan gebelerin puan ortalaması 34.88±10.97, ilde yaşayan gebelerin puan 

ortalaması 31.51±9.30 olarak bulunmuş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Konuyla benzer olarak Erbil ve Sağlam’ın17 çalışmasında, gebelikte batıl inançların varlığı 

ve yaygınlığının kırsal bölgede yaşayan bireylerde daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Gebelerin eğitim durumu ile batıl inanç puan ortalamaları karşılaştırıldığında; ilkokul mezunu gebelerin 

puan ortalaması 39.36±12.48, ortaokul mezunu gebelerin puan ortalaması 38.20±11.21, lise mezunu gebelerin 

puan ortalaması 34.55±9.96, üniversite mezunu olan gebelerin puan ortalaması 31.32±10.49 olarak belirlenmiş ve 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Araştırmaya katılan 

gebelerden eğitim durumu düşük olanların batıl inançlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Sinanoğlu ve 

Sinanoğlu’nun18 çalışması sonucunda da,  katılımcıların eğitim düzeyleri yükseldikçe batıl inanca olan ilgilerinin 

düştüğü görülmüş, eğitimi yüksek lisans düzeyinde olan bireylerin batıl inançlara ilgi göstermedikleri tespit 

edilmiş ve eğitim düzeyi okur-yazar seviyesinde olanların batıl inançlara ilgilerinin daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Gebelerin kültürel zekalarının iyi düzeyde olduğu, batıl inançlarının ise orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Gebelerin bazı demografik özelliklerinin  hem kültürel zeka hem de batıl inanç ölçeği puan 

ortalamalarını etkilediği bulunmuştur. Ebelerin bakım verirken gebelerin kültürel zeka düzeyleri ile batıl 

inançlarını ve etkileyen faktörleri değerlendirmeleri  önemlidir. 
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S-52)   DOĞUMDA EŞ VE ANNE/ARKADAŞ DESTEĞİ SÜRECİ ETKİLER Mİ? 

Sümeyye TOKAT1, Meltem DEMİRGÖZ BAL1 

1Marmara Üniversitesi 

 

ÖZET 

Araştırma, doğumda eş, anne/arkadaş ve ebe desteğinin doğum sürecine etkisini incelemek amacıyla 

karşılaştırmalı tanımlayıcı şekilde planlanmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’ne başvuran primipar kadınlar oluşturmuştur. Örneklem grubuna ise aynı hastanede Kasım 

2018-Mart 2019 tarihleri arasında doğumunu yapmak üzere başvuran primipar 80’er gebe alınmıştır. Halen veri 

toplama aşaması devam etmektedir. Kadınların istekleri destek doğrultusunda doğumlarında eşleri, 

anne/arkadaşları ve bir gruba rutin ebe tarafından doğum desteği verilmiştir. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen Gebe Tanılama Formu ve Doğum Sonu 

Konfor Ölçeği (DSKÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23,87±2,98 (min 19-max 34) olup, %78’i 8 

yıllık eğitim almıştır. Hastaneye ilk yatışlarında korku/anksiyete açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır 

(p<0,05). Geçiş fazında korku/anksiyete puanı en düşük puan eş desteği alan (7,08±0,88) gruptave ağrı ile baş 

etmede en düşük puan ebe desteği alan (1,83±0,57) grupta bulunmuştur (p>0,05). 

Katılımcıların dilatasyon 5 cm’den 8 cm’ye kadar geçen süre eş desteği grubunda ortalama 158,68±17,81 dk 

anne\arkadaş desteği grubunda 177,46±19,31 dk ve  ebe desteği alan grupta 174,89±20,17 olarak en uzun süre 

olarak bulunmuştur. Doğumda eş desteği alma doğumun aktif fazını istatistiki olarak anlamlı şekilde 

kısaltmaktadır (p<0,05). Doğum eyleminden memnuniyet durumu eş desteği alan grupta (8,54±1,16) en yüksektir  

(p<0.05). Çalışma sonuçlarına göre doğum memnuniyeti ve doğum süresi açısından eş desteğinin oldukça etkili 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Doğum, Eş desteği, Doğum desteği, Anne/arkadaş desteği, Doğum konforu 

 

WİFE AND MOTHER / FRİEND SUPPORT AT BİRTH AFFECT THE PROCESS? 

ABSTRACT 

The study was planned as a comparative descriptive study in order to examine the effect of spouse, mother / 

girlfriend and midwife support on birth process.  The sample group consisted of 80 women who give their first 

birth and they were admitted to Istanbul Esenler Obstetrics and Gynecology Hospital between November 2018 

and March 2019. In line with their demand, wife support was given the fisrt group, mother / friend support to the 

second group and routine midwife support  was given to third group and Postpartum Comfort Scale which was 

developed in accordance with the literature were used by the researchers to collect the data. The mean age of the 

participants was 23,87 ± 2,98 (min 19-max 34) and 78% of them received 8 years of education. There was no 

difference between the groups in terms of fear / anxiety in the first admission to the hospital (p <0.05). In the 

transition phase, the fear / anxiety score was found to be the lowest score (7.08 ± 0.88) in the group receiving 

spousal support and the lowest score of struggling with pain  (1,83 ± 0,57) was found in the group  which receiving 

midwife support. The mean time was found  between  158.68 ± 17.81  when the dilatation  of participiants 5 cm 
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and 8 cm in the wife support group, and it was found 177,46 ± 19,31 minutes in the mother / friend support group 

and 174,89 ± 20,17 in the routine midwife support group. Satisfaction level with labor was highest in the group  

which received  spousal support (8.54 ± 1.16) (p <0.05). According to the results of the study, midwives need to 

be stronger in dealing with  the pain  effectively. In addition, we can provide  wife support  to routine care 

simultaneously for  women who want to have a more satisfying and unique experience of labor. 

Key Word: Birth, Support for spouses, Birth support, Mother support, Birth comfort 

GİRİŞ 

Doğum eylemi zorlu bir süreçtir, bu zorlu süreçle baş edebilmek için kadın annesi, eşi, yakın arkadaşı gibi sağlık 

personeli dışındaki bireylerin desteğine gereksinim duymaktadır. Etkili doğum desteğini fiziksel, duygusal ve 

bilişsel destek olarak gruplandırmak mümkündür. Fiziksel destek; kadının su yudumlamasını ve ılık bir duş 

yapmasını sağlamayı, müzik dinletmeyi, kadına farklı pozisyonlar vermeyi, soğuk ve sıcak uygulama yapmayı, 

dokunmayı (Masaj, elinden tutma), odanın ısısı ve ışığın ayarlanmasını, hijyenin sağlanmasını içerir. Doğum 

yapan kadının fiziksel çevresinin düzenlenmesi rahatlatıcı bir ortam yaratır. Odanın ısısı, ses ve ışık düzenlendiği 

zaman fiziksel rahatlık sağlanır. Bilişsel destek, bireyin sorunlarını çözmesine yardım edecek bilginin 

sunulmasıdır. Doğum eyleminde kadınlara eğitim/bilgi vermek kadının kararlara katılımını sağlayacaktır. Ayrıca 

kadınların doğum eyleminde kontrol sağlamalarına katkısı olacaktır. Doğum eyleminde bilgi/eğitim verme 

sırasında sözlü ve sözsüz iletişim büyük önem taşımaktadır. Sözlü ve sözsüz iletişim arasında uyum olduğunda 

verilen mesaj güçlü olur. Duygusal destek ise doğum eylemindeki kadın için bakım verenin arkadaşça, açık, nazik, 

pozitif sıcak bir iletişim kurabilmesini, kadına huzur ve güven verebilmesini içerir. Duygusal destek pozitif 

düşünmeyi sağlar ve anksiyete, korku hissini azaltır. Destek veren kişi varlığıyla, etkili bakımıyla, dikkat dağıtma 

yöntemleriyle, manevi destekle ve övgü içeren ve destekleyici sözleriyle duygusal destek verebilir . Fiziksel, 

bilişsel ve duygusal destek sağlık profesyonelleri tarafından verilirken, duygusal destek kadının yanında olmasını 

arzu ettiği bir başka kişi tarafından da güvenle verilebilmektedir. Bu çalışmada doğumda sağlık profesyonelleri 

dışında kadına destek verenlerin doğum sürecine olan etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çünkü literatürde sağlık 

profesyonelleri dışında kadına destek sağlayan bireylerden hangisinin daha etkili olduğuna dair çelişkili çalışma 

sonuçları mevcuttur. 

AMAÇ  

Bu çalışmada desteğin doğum sürecine ve doğum konforuna olan etkisi incelenmiştir. Doğum sürecine ilişkin 

olarak; doğum ağrısı ile başetme düzeyi, doğum süresi (aktif faz/geçiş fazı, ekspulsiyon, plasenta ayrılma, toplam 

doğum süresi), anksiyete düzeyi ve doğum konforu incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Çalışma İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne Kasım 2018-Mart 2019 tarihleri 

arasında doğumunu yapmak üzere başvuran primipar 80 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşaması halen 

devam eden çalışmada kadınların kendi istedikleri eşlerinden, anne/kız arkadaşlarından ya da sadece ebeler 

tarafından rutin ebe desteği alması sağlanmıştır.  Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür 

bilgileri doğrultusunda geliştirilen Veri Toplama Formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Hastaneye ilk kabulde korku/anksiyete açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (p<0,05). Geçiş fazında 

korku/anksiyete puanı en düşük puan (7,08±0,88) eş desteği alan gruptur. Anne/Arkadaş desteği alan grubun puanı 

(8,74±0,65), ebe desteği alan grubun puanı ise (8,72±0,65) bulunmuştur. 

Katılımcıların dilatasyon 5 cm’ den 8 cm’ ye kadar geçen süre eş desteği grubunda ortalama 158,68±17,81 dakika 

ile en düşük iken anne\arkadaş desteği grubunda 177,46±19,31 dakika ve rutin ebe desteği alan grupta 

174,89±20,17 olarak bulunmuştur.  

Doğum eyleminden memnuniyet durumu eş desteği alınan grupta (8,54±1,16) en yüksektir (p<0.05). 

Anne/Arkadaş desteği alan grupta (7,35±1,35), ebe desteği grubunda ise (6,00±0,00) olarak bulunmuştur. 

Geçiş fazında  ağrı ile baş etmede en yüksek puan (2,95±1,01) eş desteği alan grupta bulunmuştur. Anne/Arkadaş 

desteği alan grupta (2,00±0,68), ebe desteği  grubunda (1,83±0,57) olarak bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA 

Doğumda kadının yanında eşinin olmasının geçiş fazında anksiyeteyi azalttığı bulgusu Güngör ve Beji (2007),  

Fisher ve ark. (2008) çalışmasında bulunmuştur. Bu bulgular bizim çalışmamız bulguları ile uyumludur. Ama 

Handelzalts ve ark. (2012), Coşkun ve Akkaş’ın (2009) çalışmalarında anksiyetenin azaltılması üzerine yanında 

olan kişinin fark etmediği belirlenmiştir. Çalışmalara incelendiğinde anksiyetenin azalmasında eş, ebe ya da 

arkadaş desteğinin farklılık göstermesinde etkili olan faktör zaman yetersizliği, uzun süreli iletişim olarak 

gösterilmiştir. Kliniklerde ebenin iş yoğunluğu, personel sayısının iyileştirilmemesi ebelerin gebe ile uzun süreli 

iletişim kurmasının önüne geçmektedir.  

 

Bu çalışmada saptanan eş desteği alanların daha memnun olduğu verisi Turan ve ark.(2006) , Güngör v Beji (2007), 

Price ve ark. (2007), Bryanton ve ark. (2008) çalışmalarında da belirlenmiştir. Eş desteğinin doğum memnuniyeti 

üzerindeki etkisinin olumsuz ya da etkisiz olduğunu gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Kadınların doğumda 

eşleri tarafından desteklenmesi, doğum eyleminin her kadın için daha memnun ve eşsiz olmasını sağlayabilir. 

 

Bizim çalışmamızda grupların ilk gelişte ağrı ile başa çıkma puan ortalamaları birbirine çok yakın iken  geçiş 

fazında eş grubunda diğer gruplara oranla yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu bulguya paralel şekilde Güngör ve 

Beji (2007), Fisher ve ark. (2008),  aynı saptamalarda bulunmuştur. Barnett (2008) , Hardin ve ark. (2004), Hodnett 

ve ark. (2007), Larkin ve ark. (2009), Price ve ark (2007) desteğin ebe tarafından verilmesinin ağrı ile baş etmede 

daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan Kardong ve Edgren (2001), Payant ve ark. (2008) 

çalışmalarında ebelerin personel ve zaman yetersizliği,  teknoloji kullanımının artması, ebelik dışı işlerin 

yoğunluğu ve yönetimsel nedenler ile yeterince destekleyici bakım sağlayamadıkları ve ağrı ile baş etmede etkisiz 

olduklarını bildirilmektedir. Ebeler, destekleyici bakım verme konusunda güçlendirilmeli, ağrı ile baş etme de 

daha etkin olmaları sağlanmalıdır.  

 

Bu çalışmada doğum süresinin eş desteği alan grupta anlamlı şekilde kısaldığı belirlenmiştir. Güngör ve Beji 

(2007), Fisher ve ark. (2008),  Wöckel ve ark. (2008) yaptığı çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Turan’ 

ın (2017) yaptığı çalışmada gruplar arasında plasentanın ayrılma süresi açısıdan fark saptanmamıştır. 
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SONUÇ 

Çalışma sonuçlarına göre doğum memnuniyeti ve doğum süresi açısından eş desteğinin oldukça etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bu bağlamda kadınların doğumlarında eşlerinin yanında bulundurulması ve eşleri tarafından 

desteklenmeleri doğum eylemini her kadın için daha doyurucu ve eşsiz bir deneyim olmasını sağlayabilir. 
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S-53)  KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİ VE STRES İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Zekiye KARAÇAM1, Ayşegül DÖNMEZ2, Hilal DOĞAN,1 Halime ÜSTÜNDAĞ1,  

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

ÖZET 

 

Amaç: Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve stres ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Yöntem: 

Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki 1, 11, 

12, 14, 22 no'lu Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmıştır. Araştırmanın niceliksel bölümü gelişigüzel örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 120 ve nitel bölümü de amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 21 kadın ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistikler ve nitel veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 37,57±10,91 olduğu, %30,8’inin lise ve 

%43,3’ünün üniversite mezunu olduğu ve %43,3’ünün gelir getiren bir işte çalıştığı görülmüştür. Araştırmanın 

nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, %18,3’ünün hafif ve 

%58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır. Kaygı düzeyi yüksek olan kadınlar ile yapılan 

derinlemesine görüşmede, kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler; fiziksel aktivite (n=13), 

uzaklaşma (n= 9), olumlu düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), ağlama (n= 2) ve tedavi alma (n=1) alt 

temaları altında toplanmıştır. Kadınların 13’ü kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kaygıları ile baş etmede 

kendilerini başarılı, 4’ü kısmen başarılı ve 4’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma 

kadınların çoğunun hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu kaygıları ile baş etmek için 

birçok farklı yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak tanımladıkları sonuçları elde 

edilmiştir. Kadınların kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri keşfetme ve kullanmaları 

konusunda destekleyerek kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, baş etme, kadın sağlığı, ebelik, bakım 

 

ABSTRACT 

ANXIETY LEVELS OF WOMEN AND EXAMINING OF THEIR COPING METHODS 

 

Aim: The aim of the study was to examine the anxiety levels of women and their coping strategies. Method: The 

research was conducted with mixed method (quantitative and qualitative) between February - December 2018 at 

Family Health Centres, 1, 11, 12, 14, 22 in Aydın city centre. The quantitative part of the study was carried out 

with 120 women determined with convenience sampling and qualitative part of 21defined by purposive sampling 

method. Data were collected with descriptive data form, State and Trait Anxiety Inventory, and semi-structured 

interview form. Quantitative data were analysed with descriptive statistics and qualitative data were analysed with 

content analysis method. Results: The mean age of the women was 37.57 ± 10.91, 30.8% were high school 

graduates and 43.3% were university graduates and 43.3% were employed in income generating activities. In the 



482 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

quantitative part of the study, it was found that 23.3% of the women had mild and 31.7% of the cases had high 

level of state, 18.3% had mild and 58.3% had high level of continuous anxiety. In-depth interviews with women 

with high levels of anxiety, the methods women use to cope with their stress; physical activity (n= 13), positive 

thought development (n= 11), withdrawal (n= 9), sharing (n= 6), crying (n= 2) and receiving treatment (n= 1). Of 

the women, 14 evaluated themselves as successful, 4 were partially successful and 4 were unsuccessful in dealing 

with their concerns with the methods or methods they used. Conclusion: This study concluded that most of the 

women experience mild and high state and trait anxiety, they use many different methods to cope with these 

concerns and they also describe themselves as successful. It can contribute to the development of women's health 

by supporting women to discover and use their individual methods that they can benefit from coping with anxiety. 

Keywords: Anxiety, coping, women's health, midwifery, care 

GİRİŞ 

Stres, psikoloji alanında 1950’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan ve Selye (1976) tarafından, “bedenin 

işlevleri ile çevre arasındaki çatışma sonucu fizyolojik sistemlerde ortaya çıkan bir savunma” olarak tanımlanır. 

Stres kavram, aşırı ve istenmeyen uyarılara ve çevredeki tehdit edici olaylara karşı bireyde gelişen fizyolojik ve 

psikolojik tepkileri ifade etmek için kullanılmaktadır (Halipoğlu ve Radmard, 2015; Ayyıldız ve ark, 2017; Hansen 

ve ark, 2017; Kuster ve ark, 2017). Stres, organizmada olumsuz etkiler yaratarak, bireyin çevresi ile iletişim 

problemleri, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar yaşamasına neden olabilir (Bakusic ve ark, 2017; Miller ve ark, 2017). 

Stres, ayrıca, çalışma verimi ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir (Ayyıldız ve ark, 2017). Stres, güçlü 

bir gerginlik ve kaygı kaynağıdır. Ülkemizde birçok kişinin, kaygının bireyde stres reaksiyonu sonucu oluşan aşırı 

enerjiye karşı gelişen psikolojik bir tepki olması (Hotun Şahin, 2015) nedeni ile stres ve kaygı kavramlarını 

birbirleri ile karıştırdığı bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kadınların kaygı düzeylerine ve kaygı düzeyi 

yüksek olan kadınların stres ile baş etme yöntemlerinin incelemesine odaklanılmıştır. 

Kadınlar yaşamları süresince çok sayıda günlük (ev işlerinin aksaması vb.) gelişimsel (adölesan, menopoz vb.) ve 

durumsal (gebelik, doğum, ciddi hastalık vb.) stres yaratan durumla karşı karşıya gelmektedirler (Miller ve ark, 

2017; Porcelli ve ark, 2016; Marc ve ark, 2011). Kadınların tüm bu stresli durumlarla baş edebilmek için etkili 

yöntemleri geliştirmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Kullanılan yöntemler etkisiz olduğunda, kadının fiziksel 

ve ruhsal sağlığının yanında, iş ve aile yaşamı ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda kadınların 

stres ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin durumu ve kapsamı daha fazla araştırılması gereken bir konudur.     

Yoğun ve uzun süreli stres, bireyin zihinsel faaliyetlerinde değişiklik, diğer insanlarla olan etkileşiminde bozulma, 

öğrenme ve problem çözme yeteneklerinde zayıflama meydana gelmektedir (Bakusic ve ark, 2017). Ancak stresin 

olumsuz etkilerinin yanında, gelişen gerilim ve zorlanmanın bireyi, yeni amaçlar belirleme ve bu amaçlara 

ulaşmaya çalışma konusunda harekete geçirmek gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır (Halipoğlu ve Radmard, 

2015).  

Ebe ve hemşirelerin kadınların stres ile baş etmede kullandığı yöntemleri saptama, kullanılan yöntemin etkinliğini 

değerlendirme, baş edemediği durumlar da yeni baş etme yöntemlerini öğretme ve destekleme görevleri 

bulunmaktadır (Alzayyat ve Al-Gamal, 2014).Çoğu uluslararası olmak üzere güncel literatürde, stres, ilişkili 
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durumlar (Hansen ve ark, 2017; Porcelli ve ark, 2016) ve kullanılan baş etme yöntemleri (Saeed ve ark, 2010; 

Üstün, 2016; Marc ve ark, 2011; Kuster ve ark, 2017) ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak, 

kadınların stres ile baş etmede kullandıkları yöntemler ve başarı durumları konusunda kültürel özelliklerimizi de 

yansıtacak daha fazla bilgiye gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada kadınların bu konudaki deneyimlerinin 

açığa çıkarılması hedeflenmiştir. Elde edilen bilgiler kadınların stres ile baş etme yöntemlerinin geliştirilmesine 

ve bu konudaki mevcut literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  

Araştırmanın amacı ve araştırma soruları 

Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve stres ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Araştırma soruları;  

✓ Kadınların durumluluk ve sürekli kaygı düzeyleri nasıldır?  

✓ Kadınlarda stres yaratan durumlar nelerdir?   

✓ Kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler nelerdir ve nasıldır?  

✓ Kadınların stres ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin başarı durumları nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırma karma yöntem (mixed research design) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, yapılmıştır. Nitel ve 

nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı ve yöntem çeşitlemesi olarak da tanımlanan bu yöntemde, aynı 

araştırma sorusuna farklı araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yanıt aranmaktadır. Bu şekilde, bir 

araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılması, her iki yöntemin de avantajlarını artırmakta ve 

dezavantajlarını azaltmaktadır (Dede ve Demir, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırmanın Aydın il merkezindeki 1, 11, 12, 14, 22 no'lu Aile Sağlık Merkezlerine, sağlık hizmeti almak üzere 

gelen kadınlar ile yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2018 yılında, Aydın İl Merkezindeki 1, 11, 12, 14, 22 no’lu 

Aile Sağlık Merkezlerine, sağlık hizmet almak için başvuran kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın niceliksel 

bölümü gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenen 120 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölüme alınması 

gereken en az birey sayısı daha önce Denizli’de kadınlar ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılarak 

yapılan bir araştırmadan yararlanarak yapılmıştır (Çakmak ve Karaçam, 2018). Bu araştırmanın verilerine dayalı 

olarak yapılan analizde, G*Power 3.1.9.2 ile power: 0,95, α=0,05 ve örneklem hacmi; 340 alınarak yapılan 

hesaplamada effect size: 0,18 olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örneklemine alınması gereken en az birey sayısı 

G*Power 3.1.9.2 ile effect size: 0,30, α=0,05 ve power: 0,95 alınarak hesaplanmış ve 111 olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın niceliksel bölümüne, olası vaka kayıpları ve parametrik test kriterleri dikkate alınarak, 120 kadının 

alınmıştır. 

Araştırmanın niteliksel bölümüne amaçlı örnekleme yöntemi belirlenen 21 kadın alınmıştır. Literatürde, niteliksel 

araştırmaların örneklem hacminin, araştırma sorularına verilen yanıtların noktasına ulaşmasına (tekrarlaması) göre 

belirlenebileceği (Aksayan ve Emiroğlu 2002) ve genellikle 5–25 kişinin yeterli olduğu (Güler ve ark, 2013) 

bildirilmektedir. 
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Araştırma verilerinin toplanmasında, nicel veriler için soru formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-I, 

STAI-II), nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze 

görüşme (soru formunun doldurulması), kendini bildirim (STAI-I, STAI-II’nin doldurulması) ve yarı 

yapılandırılmış görüşme (nitel verilerin elde edilmesi) teknikleri kullanılmıştır. 

Soru formu, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak hazırlanan kadınların tanıtıcı 

özelliklerini sorgulayan 17 sorudan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ise kadınların karşılaştığı 

stresli durumları, stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemleri ve bu yöntemlerin başarı durumlarını sorgulayan 

üç soru yer almaktadır. Bu formların kapsam geçerliğini sağlamak için nitel ve nicel araştırma konusunda 

deneyimli üç uzmanın görüşleri alınmış ve yapılan öneriler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmıştır. Daha 

sonra bu formun anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğini geliştirmek ve görüşmenin standardizasyonunu sağlamak 

için 10 kadın ile ön uygulama yapılmış ve görüşme formuna son şekli verilmiştir. Ön uygulamada elde edilen 

veriler analize alınmamıştır.  

Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği: Spielberger ve ark. (1970) tarafından geliştirilmiş olup 14 yaş üzerindekilere 

kaygıyı araştırmak amacı ile uygulanabilen bir testtir. Ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu, geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Durumluk kaygı ölçeği, bireyin belirli bir anda ve 

belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini, sürekli kaygı ölçeği ise bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan 

bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini belirler. Kendi kendine doldurulabilecek bir testtir. Durumluluk Kaygı 

Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar bu tür yaşantıların şiddet derecesine göre (1) hiç, (2) 

biraz, (3) çok ve (4) tamamıyla gibi şıklardan birini işaretlemek suretiyle cevaplandırılır. Sürekli kaygı 

maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar ise sıklık derecesine göre (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, 

(3) çok zaman ve (4) hemen her zaman şeklinde işaretlenir. Her iki ölçek için de cevap seçenekleri dörder tanedir. 

Seçeneklerin ağırlık değerleri 1’den 4’e kadar değişir. Ölçekler 20’şer ifadeden oluştuğu için her ölçekten elde 

edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Ölçeklerde iki tür ifade bulunur. Bunlara (1) doğrudan ya 

da düz ve (2) tersine dönmüş ifadeler denir. Doğrudan ifadelerde 4 değerindeki cevaplar kaygının yüksek olduğunu 

gösterir. Tersine dönmüş ifadelerde ise, 1 değerindeki cevaplar yüksek kaygıyı, 4 değerindekiler düşük kaygıyı 

gösterir. Durumluluk Kaygı Ölçeğinde on tane tersine dönmüş ifade vardır. Bunlar 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 

20’nci maddelerdir. Sürekli Kaygı Ölçeğinde ise tersine dönmüş ifadelerin sayısı yedidir ve bunlar 21, 26, 27, 30, 

33, 36 ve 39’ncu maddeleri oluşturur. Skorlar 20 (düşük anksiyete) ile 80 (yüksek anksiyete) arasındadır. 36 ve 

altı puan kaygının olmadığını, 37- 42 hafif kaygıyı, 43 ve üstü puan ise yüksek kaygıyı gösterir. Genel olarak, 

durumluk ve sürekli kaygı puanlarının yüksek olması, anksiyete düzeyinin yüksek olduğunu göstermekte olup, 

puanları 60'ın üstünde olan bireylerin profesyonel yardıma gereksinimleri olduğu belirtilmektedir. Bu ölçek 

ülkemizde daha önce yapılan birçok çalışmada kullanılmıştır (Uludağ, 2008; Özyazıcıoğlu ve Güdücü Tüfekçi, 

2009; Başbakkal ve ark, 2009; Yıldız ve Akbayrak, 2014). 

Verilerin toplanması  

Verilerin toplanmasında öncelikle kadınlar ile tanışılmış ve onlara araştırma hakkında bilgi verilmiştir. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınların yazılı onamları alındıktan sonra yardımcı araştırmacılar tarafından 

soru formu yüz yüze görüşme yapılarak doldurulmuştur. Ardından kadınlara sürekli ve durumluk aksiye ölçeğinin 
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doldurulması konusunda açıklama yapılmış ve kendini bildirim yöntemi ile ölçeği doldurmaları sağlanmıştır. Daha 

sonra kadınların ölçek puanları hesaplanmış ve farklı düzeydeki kaygı puanları (36 ve altı puan: kaygı yok, 37- 42 

hafif kaygıyı, 43 ve üstü puan: yüksek kaygı) ve eğitim durumlarına (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) göre 

maksimum çeşitlilik sağlanacak biçimde kadınlar tespit edilmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile 

görüşme yapılarak nitel veriler elde edilmiştir.  

Araştırma verileri, niteliksel ve niceliksel araştırmalar konusunda deneyimi olan birinci ve ikinci araştırmacıların 

süpervizörlüğünde, ebelikte lisans eğitiminin dördüncü yılında olan iki araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bu 

araştırmacılar gebelik, doğum ve kadın sağlığı ile ilgili derslerini başarı ile tamamlamış, görüşme ve iletişim 

konusunda başarılıdırlar. Bu durum kadınlar ile görüşmede kolaylık oluşturabilir. Görüşme sırasında kadınların 

mahremiyetlerini sağlamak için görüşmeler kurum içerisinde uygun ve boş olan bir odada, kadınların uygun 

olduğu zamanda yapılmıştır ve ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir.  

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırma protokolü ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul oluru (Protokol no: 2018/58) ve araştırma verilerinin toplanabilmesi için 

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden izin (Tarih ve sayı: 14.02.2018 ve 33054732-605,01-E.1648) alınmıştır. 

Araştırmaya dâhil edilen kadınlara araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya katılmaya davet edilmiş, sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır.        

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen nicel veriler Adnan Menderes Üniversitesi’nde kullanılan istatistik paket programı 

Statistical Package for the Social SciencesVersion 18,0 (SPSS Inc., IL, USA) programı ile analiz edilmiştir. Bu 

nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde, vb. gibi) kullanılmıştır. Nitel veriler ise 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kadınlar ile yapılan görüşmelerin çözümlemesinde, ses kayıtları 

Microsoft Word ortamında kelimesi kelimesine yazılarak bir metin haline getirilerek “Times New Roman, 12 

punto, çift aralık, sayfa kenar uzunlukları 2,5 cm” özelliklerinde 3 sayfalık ham veri dokümanı oluşturulmuştur. 

Kodlama süreci, ilk iki araştırmacı tarafından bağımsız şekilde yapılmıştır. Kodlama sürecinde, tüm veriler birinci 

ve ikinci araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kodlanmış ve kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi hesaplanmış 

ve %92,4 olarak bulunmuştur. Literatürde, iç tutarlılık olarak adlandırılan ve kodlayıcılar arasındaki görüş birliği 

olarak kavramsallaştırılan bu benzerliğin (kodlayıcılar arası uyum oranı) en az %80 oranında olması 

önerilmektedir (Baltacı, 2017). Kodlama süreci tamamlandıktan sonra, verilerden oluşturulan kodların uygunluğu 

hakkında kodlayıcılar arasında görüş alış-verişi yapılmıştır. Elde edilen kodlar, araştırma sorularına uygun biçimde 

üç tema ve 14 alt tema altında toplanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 37,57 ± 10,91 (aralık: 18 - 70) ve eğitim durumlarının daha çok 

lise (%30,8) ve ön lisans / lisans / lisansüstü (%43,3) düzeyinde olduğu bulunmuştur. Kadınların eşlerinin yaş 

ortalaması ise %42,30 ± 9,97 (aralık: 19 - 72) ve eğitim durumlarını da %30,3’ünün ilkokul / ortaokul, %29,2'sinin 
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lise ve %40,5'inin ön lisans / lisans / lisansüstü düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Kadınların % 95,0’ının il 

merkezinde ikamet ettiği, %45,8'inin gelir getiren işte çalıştığı ve %49,9’unun gelir durumunun gidere göre düşük 

olduğu saptanmıştır. Kadınlarda %88,3'nün sağlık güvencesinin bulunduğu%3,3’ünün geniş ailede yaşadığı ve 

%6,6’sının da eşinden boşanmış ya da ayrı yaşıyor olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların %26,7’si son 

zamanlarda kendisinin ya da ailesinin hayatını etkileyebilecek önemli bir durumla karşılaştığını bildirmişlerdir 

(Tablo 1).Kadınların obstetrik özelliklerine ilişkin verileri %34,9’unun 3-6 kez gebe kaldığı, %41,7inin iki kez 

canlı doğum yaptığı, %20,0’ının bir kez düşük yaptığı, %27,8inin bir kez küretaj olduğu ve %5,5’inin bir kez ölü 

doğum yaptığı görülmüştür (Tablo 2).  

Tablo 1. Kadınların sosyo - demografik özellikleri (n= 120). 

Özellikler  Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş, Ort: 37,57 ± 10,91; Min: 18; Max: 70 

Eğitim durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise  

Ön lisans / lisans / lisansüstü 

 

17 

14 

37 

52 

 

14,2 

11,7 

30,8 

43,3 

Eşlerinin yaş ort: 42.30 ± 9.97;  Min: 19; Max:72   

Eşlerinin eğitim durumu (n=89) 

İlkokul / Ortaokul 

Lise 

Ön lisans / lisans / lisansüstü 

 

27 

26 

36 

 

30,3 

29,2 

40,5 

İkamet edilen yer 

İl Merkezi 

İlçe Merkezi(n=4) ve Köy (n=2) 

 

114 

6 

 

95,0 

5,0 

Çalışma durumu 

Ev hanımı 

Gelir getiren bir işte çalışan 

 

65 

55 

 

54,2 

45,8 

Algılanan gelir düzeyi 

Gelir - gidere göre düşük 

Gelir - gider birbirine eşit  

Gelir - giderden fazla  

 

59 

43 

18 

 

49,2 

35,8 

15,0 

Sağlık güvencesi 

Olmayan 

Olan 

 

14 

106 

 

11,7 

88,3 

Medeni durum 

Evli* 

Bekâr  

Boşanmış / ayrı yaşıyor 

 

86 

26 

8 

 

71,6 

21,7 

6,6 

Aile tipi 

Çekirdek 

Geniş 

 

116 

4 

 

96,7 

3,3 

Son zamanlarda kendisinin ya da ailesinin hayatını 

etkileyebilecek bir durumla karşılaşma  

Evet  

Hayır    

 

 

32 

88 

 

 

26,7 

73,3 

* SS: Standart Sapma; µ: Bu grupta yer alan bir kadının resmi nikâhı yoktu. 

Kadınların durumluluk kaygı envanteri özelliklerine ilişkin veriler Tablo 3’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

(36 ve altı puan) kaygısı olmayanların 1, (37- 42 puan) hafif kaygısı olanların 2, (43 ve üstü puan) yüksek kaygılı 

olanların 3 sayısı ile ifade edilmiştir. Durumluluk kaygı envanteri sonucunda kaygısı olmayan kadınların yüzdesi 

%45, hafif kaygılı kadınların yüzdesi %23,3, yüksek kaygılı kadınların yüzdesi ise %31,7 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 2. Kadınların Obstetrik öyküleri*. 

Özellikler  Sayı (n) Yüzde (%) 

Gebelik Sayısı (n= 90) 

   1 

   2 

   3-6  

 

15 

33 

42 

 

12,5 

27,5 

34,9 

Kaç kez canlı doğum yaptığı (n= 90) 

   1 

   2 

   3-4 

 

28 

50 

14 

 

23,3 

41,7 

10,0 

Kaç kez düşük yaptığı (n= 90) 

   1 

   2 

   3 

 

18 

3 

1 

 

20,0 

3,3 

1,1 

Kaç kez küretaj olduğu (n= 90) 

   1 

   2 

   3  

 

25 

5 

3 

 

27,8 

5,6 

3,3 

Kaç kez ölü doğum yaptığı (n= 90) 

   1                                                                                

 

5 

 

5,5 

*Bu tablo gebelik öyküsü olan kadınlara ait verileri yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Kadınların Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ve kaygı düzeyleri (n= 120) 

Veriler  

Durumluluk Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-Max) 37,96±10,35 (20-76) 

Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-Max) 43,46±9,49 (22-69) 

Genel Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-

Max) 

81,42±17,69 (45-131) 

Durumluluk kaygı durumu, n (%) 

   Kaygı yok (20-36 puan) 

   Hafif kaygı (37-42 puan) 

   Yüksek kaygı (43-80 puan) 

 

54 (45,0) 

28 (23,3) 

38 (31,7) 

Sürekli kaygı durumu, n (%) 

   Kaygı yok (20-36 puan) 

   Hafif kaygı (37-42 puan) 

   Yüksek kaygı (43-80 puan) 

 

28 (23,3) 

22 (18,3) 

70 (58,3) 

Genel durum, n (%) 

Profesyonel yardıma ihtiyacı olan (60’ın üstünde puanı olan) 

   Olmayan 

 

102 (15,0) 

18 (85,0) 



488 

 
6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  

19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Tablo 4. Kadınların tanımladığı kaygı yaratan durumlar, kaygı ile baş etmek için kullandıkları yöntemler ve bu yöntemlerin etkinliği ile ilgili verileri  

Temalar Alt temalar Kodlar n 

Stres yaratan 

durumlar 

Ailevi sorunlar Evlilik öncesi stresi (n=1), boşanma (n=1), aile sorunları (n=1), eş farklı şehirde yaşama (n=1)  4 

Çocuklar (n=1), çocukların ergenliği (n=1, çocuğumun eğitimi (n=1)  3 

İş ve parasal 

sorunlar 

Maddiyat (n=1) 1 

İş durumu (n=1), iş yeri değişikli (n=1), çocukların işsizliği (n=1), iş ortamdaki sorunlar (n=1), isteğim dışında tayin (n=1)  5 

Sağlık 

problemleri 

Eşin alkol bağımlılığı (n=1), hastalık (n=2), bebekte aşırı bilirübin yükselmesi (n=1), anne-babanın sağlığı ile uğraşma (n=1),  

arkadaşın ruhsal rahatsızlığı (n=1), eşin sağlığını kaybetmesi (n=1), kilo (n=1), ani patlama (n=1)  

9 

Kayıp Anne-baba ölümü (n=1), yakının kaybı (n=1) 2 

Günlük 

durumlar 

Sınav stresi (n=1), günlük haberler (n=1), olumsuzluklar (n=1), trafik (n=1), umursanmama (n=1), tartışmalar (n=1), manevi 

sıkıntı (n= 1) 

7 

Stres ile baş etmede 

kullanılan 

yöntemler 

Fiziksel aktivite  Yürüyüş yapma (n= 5), dışarı çıkarım (n= 2), nefes egzersizi (n=2), nefes alma (n= 1), derin nefes alma (n= 1), geriye sayma 

(n= 1), erteleyip tekrar düşünme (n= 1) 

13 

Uzaklaşma Yalnız kalma (n= 3), uzak dururum (n= 2),  bekleme (n= 2), uzaklaşma (n= 1), sessiz kalırım (n= 1) 9 

Olumlu düşünce 

geliştirme 

Psikolojik olarak kendini motive etme (n= 2), pozitif düşünme (n= 1), iyi vakit geçirmeye çalışma (n= 1), sağlık dışındaki 

şeyleri dikkate almama (n= 1), dua etmek (n= 1), onların yerinde olsaydım ne yapardım diye düşünme (n= 1), onların aynı şeyi 

düşünmesini sağlarım (n= 1), daha kötü durumda olanları düşünme (n= 1), hiçbir yöntem yok (n= 1), yardım alamama (n= 1) 

11 

Paylaşma Yakınlar ile paylaşma (n=2), eşimle ile paylaşma (n=2), dostlar ile paylaşma (n=1), arkadaşlarla konuşma(n=1) 6 

Ağlama Ağlama (n=2) 2 

Tedavi alma Psikolojik tedavi (n= 1) 1 

Kullanılan 

yöntemlerin stres 

ile baş etmede 

etkinliği 

Başarılı  Başarabiliyorum (n=1), başarılı buluyorum(n=1), iyi baş edebiliyorum (n=1), gayet başarılı buluyorum (n=1),   neredeyse 

tamamen diyebilirim (n=1), üstüne gider mutlaka çözerim ve kendimle gurur duyarım (n=1), 10 üzerinden 8 veriyorum (n=1),  

bayağı (n=1), evet işe yarıyor (n=1), genelde olumlu (n=1),  bayağı başarılı buluyorum (n=1), başarılı olurum (n=1), gerçekten 

halletmem gerekiyorsa başarırım (n=1) 

13 

Kısmen başarılı Biraz %40 diyebiliriz (n=1), başarılı buluyorum ama çok fazla değil (n=1), başarılı olduğum ve olamadığım zamanlarda oldu 

(n=1), orta düzeyde görüyorum kendimi (n=1) 

4 

Başarısız Olayın üstüne gitmem (n=1), fazla başarılı sayıldığım söylenemez (n=1), yöntemimin çok başarılı olduğunu 

düşünmüyorum(n=1), başarılı değilim ve olduğumu düşünmüyorum(n=1) 

4 
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Araştırmanın nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, 

%18,3’ünün hafif ve %58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır (Tablo 3).Kadınların 

durumluluk ve süreklilik kaygı envanteri ile elde edilen diğer verileri de Tablo 3’de verilmiştir. Kaygı düzeyi 

yüksek olan kadınlar ile yapılan derinlemesine görüşmede, kadınlarda stres yaratan durumlar teması altında ailevi 

sorunlar (n= 4), iş ve parasal sorunlar (n= 6), sağlık problemleri (n= 9), kayıp (n= 2) ve gündelik durumlar (n= 7) 

alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 4). Kadınların bu konudaki bazı ifadeleri; “çocuklarım ve maddiyat 

(K3), boşanma, iki çocuğumun babasının alkol bağımlılığı ve sorumsuzluğu yüzünden önemsememesi” (K4), “çok 

fazla stresle karşılaşmadım, iş yeri değişikliğinde veya bir yakınımı kaybettiğimde stres yaşıyorum (K9), ülkede ki 

günlük yaşanan haberler, olumsuzluklar, trafik (K13), hastalık ve çocuğumun eğitimi (K17), eşimim sağlığını 

kaybetmesi (K19)”. 

Kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler fiziksel aktivite (n=13), uzaklaşma (n= 9), olumlu 

düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), ağlama (n= 2) ve tedavi alma (n=1) alt temalarında toplanmıştır. 

Kadınların bu konudaki bazı ifadeleri şunlardır; “uzak dururum sessiz kalırım (K2), dışarı çıkarım arkadaşlarımla 

konuşurum vaktimi iyi geçirmeye çalışırım (K3), bekleme, nefes egzersizi, geriye sayma, olayı erteleyip tekrar 

düşünüyorum (K9), benden daha kötü durumda olan insanları düşünürüm (K14), derin derin nefes almak, yürüyüş 

yapmak, ağlamak ve en yakınımda ki insanlarla paylaşmak (K16), eşimle ve yakınlarımla paylaştım yardımları 

oldu (K18). 

Kadınların 13’ü stresleri ile baş etmede, kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kendilerini başarılı, 4’ü kısmen 

başarılı ve 4’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir (Tablo 4).Bazı kadınların bu konudaki ifadeleri şunlardır; 

“tüm yaşamış olduğum olumsuzlara rağmen gayet başarılı buluyorum (K4), bayağı başarılı buluyorum (K14), 

biraz %40 diyebiliriz başarı için (K5), orta düzeyde görüyorum kendimi (K19), fazla başarılı sayıldığım 

söylenemez (K17), hak etmediğimi düşünüyorum, yöntemimin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum (K18). 

TARTIŞMA 

Karma yöntem kullanılarak kadınların kaygı düzeyleri ve kaygı ile baş etme yöntemlerini incelemek amacı ile 

yapılan bu çalışmada, kadınların önemli bir bölümünün yüksek düzeyde durumluluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, 

kaygı yaratan durumların ailevi sorunlar, iş ve parasal sorunlar, sağlık problemleri kayıp ve gündelik durumlar 

olduğu saptanmıştır. Yine çalışmada, kadınların kaygıları ile baş etmek için fiziksel aktivite, uzaklaşma, olumlu 

düşünce geliştirme, paylaşma, ağlama ve tedavi alma yöntemlerini kullandığı ve yöntemler ile kaygıları ile baş 

etmede kendilerini daha çok başarılı olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu sonuçlar toplumsal özelliklerimizi 

yansıtacak biçimde kadınların kaygı deneyimleri ile ilgili önemli bilgileri ortaya koyma bakımından önemlidir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç: Bu çalışma kadınların çoğunun hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu 

kaygıları ile baş etmek için birçok farklı yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak 

tanımladıkları sonuçları elde edilmiştir. Kadınların kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri 

keşfetme ve kullanmaları konusunda destekleyerek kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  
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S-54)   DOĞUM SONU DÖNEMDE ANKSİYETE VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

 

Fadime BAYRI BİNGÖL1, Meltem DEMİRGÖZ BAL1 

1Marmara Üniversitesi 

 

Özet 

Son yıllarda postpartum depresyona yönelik sayısız çalışma varken, postpartum anksiyete çalışmalarının sınırlı 

sayıda olduğu görülmüştür.  Bu çalışmanın amacı doğum sonu dönemde anksiyete ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. Tanımlayıcı kesitsel tipte bir araştırmadır. Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında aile sağlığı 

merkezlerine başvuran,  doğum sonu dönemde olan 350 kadınla yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu ve 

Postpartum Anksiyete Ölçeği (PAÖ) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 

28.98±6.24 ve eğitim yılı ortalaması 10.28±4.05 yıldır. PAÖ toplam puan ortalaması 133.69±7.14 (112-154) 

olduğu ve kadınların %41.3’ünün (n=221) anksiyete düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu belirlendi. Bebek 

büyüdükçe ve doğum sonrası verilen kilo miktarı arttıkça anksiyete puanının düştüğü saptandı. Eğitim düzeyi 8 

yıl ve daha az olan, gebelik öncesi düzenli bir işte çalışmayan, düşük öyküsü olan, bebeğinin uykusu sorunlu olan 

kadınlar doğum sonu anksiyete açısından riskli grup olarak belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, doğum sonu dönem, doğum sonu anksiyete. 

 

POSTPARTUM ANXIETY AND RELATED FACTORS 

Abstract 

While there have been numerous studies on postpartum depression in recent years, there have been a limited 

number of postpartum anxiety studies. The aim of this study is to determine anxiety and factors affecting the 

postpartum period. This research is a descriptive cross-sectional study. This study was carried out with 350 women 

who were apply to family health centers between August and December 2018. The data of this study were collected 

with personal information form and Postpartum Spesific Anxiety Scale. The mean age of the women included in 

the study was 28.98 ± 6.24 and the average year of education was 10.28 ± 4.05 years. The mean total PSAS was 

133.69 ± 7.14 (112-154), and 41.3% (n = 221) of the women had a high level of anxiety. It was found that as the 

baby grew up and the postpartum weight loss increased, the anxiety score decreased. Women who had 8 years of 

education or less, who did not have a regular job before pregnancy and who had sleep problems were identified as 

at risk of postpartum anxiety. 

Key Words: Birth, Postpartum period, Postpartum anxiety. 

GİRİŞ 

Gebelik ve doğum pek çok kadın için yeni başlangıçların olduğu eşsiz bir zamandır. Bu dönem aynı zamanda 

kadınların yaşamlarında fiziksel ve duygusal olarak en kırılgan oldukları zamandır (Erdem ve ark.2010, Puryear 

2015). Bu süreçte anneler, fiziksel, biyokimyasal ve hormonal değişimlerin yanı sıra doğum sonrası dönemde 

önemli psikolojik geçiş süreci yaşanır. Tüm annelerin karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorluklar, bazıları için başta 

depresyon ve anksiyeteyi içeren ciddi güçlüklere dönüşebilir (Puryear 2015).  
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Doğum sonu dönemde anksiyete, yeni bir bebeğin doğumunda normal bir tepkidir. Ancak doğum sonu dönemde, 

anne rolüne uyum ve yenidoğan bebeğin bakım süreci ile ilgili zorlukların yanı sıra sosyal destek eksikliği vb. bazı 

durumlarda annelerin anksiyete düzeyleri yüksek seyredebilmektedir. Klinik olarak doğum sonu dönemde 

anksiyete belirtilerinin yaygınlığı %12-20 olarak bildirilmektedir (Fallon 2016, Puryear 2015, Dennis et al. 2013, 

Paul et al 2013, Figueiredo and Conde 2011). Doğum sonu anksiyetenin odağı genellikle yenidoğanla ilişkilidir; 

yenidoğanın iyiliği ve güvenliğinin yanı sıra diğer aile üyeleri ile ilgili sorumluluklar ve finansal konular da 

anksiyete içeriğinde yer alabilmektedir (Vigod, Buist & Steiner 2016). Ayrıca bu dönemde duygudurum ve 

anksiyete bozuklukları arasında yüksek komorbidite mevcuttur (Dennis ve ark. 2018, Demirkol ve ark. 2018, 

Umylny ve ark. 2017, Üstgörül ve Yanıkkerem 2017, Vigod, Buist & Steiner 2016). Gebelik ve doğum sonu 

dönemde görülen psikiyatrik sorunların başta yenidoğan olmak üzere, anne ve tüm aile için çok yönlü olumsuz 

etkileri vardır (Fallon ve ark. 2018, Vigod, Buist & Steiner 2016, Puryear 2015). Reck ve ark. (2018) annenin 

anksiyetesinin yüksek düzeyde olmasının, bebekleriyle etkileşimini ve dil gelişimini olumsuz etkilediğini 

bildirmektedir. Yüksek seviyede anksiyete yaşayan annelerin bebekleriyle bağlanma süreçleri sekteye 

uğramaktadır (Lang 2017). Annenin bebeğine sağlıklı bağlanması, bebeğin sağlıklı ruhsal gelişim için temeldir ve 

büyük önem taşır (Lang 2017, Çınar ve Köse 2015, Ruppert 2014). Son yıllarda doğum sonu depresyona yönelik 

sayısız çalışma varken, doğum sonu anksiyete çalışmaları sınırlı sayıdadır. 

 

AMAÇ  

Ülkemizde sınırlı sayıda olan doğum sonu anksiyete araştırmalarında (Dönmez ve ark. 2017, Dönmez ve ark. 

2014, Yıldız ve Akbayrak 2014) genel anksiyete belirtilerini değerlendiren ölçüm araçlarının kullanıldığı 

görülmüştür. Bu çalışma, Fallon ve ark. tarafından (2016) postpartum döneme özgü anksiyetenin 

değerlendirilmesine yönelik hazırlanan Postpartum Anksiyete Ölçeği kullanılarak, postpartum anksiyete düzeyi 

ve postpartum anksiyeteyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Türkiye’nin en kalabalık ve heterojen şehri olan İstanbul’da 

yaşayan doğum sonu dönemdeki kadınlar ile yapılmıştır. Bu araştırma Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Veriler İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezlerinde toplanmıştır.  Postpartum 0-6 ay aralığında olan, 

bebeğinin rutin aşı uygulaması için aile sağlığı merkezine başvuran, çalışma kriterlerine uyan tüm kadınlar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlarla bire 

bir yüz yüze görüşülerek formlar doldurulmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Postpartum Anksiyete Ölçeği 

ile elde edilmiştir. 

Tanıtıcı Bilgi Formu; Araştırmacıların literatür incelemesi sonucunda oluşturulmuştur. Form, katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerini (yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, gelir durumu), geçmişte psikiyatrik tanı, 

gebelik (gebelik sayısı, önceki gebelik öyküsü), doğum (şekli, uygulanan girişimler, sağlık personelinin yaklaşımı 

vb.) ve yenidoğana ilişkin özellikleri içeren sorulardan oluşmaktadır.  

Postpartum Anksiyete Ölçeği (PAÖ): Fallon ve arkadaşları (2016) tarafından postpartum anksiyete belirtilerinin 

değerlendirilmesi için geliştirilen bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. PAÖ 

bir tanılama aracı değildir. Postpartum döneme özel, tarama amaçlı olarak geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçeğin orijinal 

halinin geliştirilmesi ve geçerliliğinde, 0-6 aylık bebeği olan annelerle geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. PAÖ 
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annelerin yenidoğan bebekleriyle ilgili anksiyeteleri ve duygusal sıkıntıları hakkında maddeleri içerir. PAÖ 

kadınların son 7 gün içindeki deneyimlerini yansıttığı için postpartum dönemdeki değişimleri izlemek için birden 

fazla uygulanabilir. Bu çalışmada PAÖ’nin İç tutarlılık güvenirlik katsayısı altboyutları: Annelik becerileri ve 

bağlanma için ∝=0.88; Yenidoğanın iyiliği ve güvenliği için ∝=0.82; Bebek bakım uygulamaları için ∝=0.79; 

Anneliğe psikososyal uyum için ∝=0.84ve tüm ölçek için ∝=0.94 olarak bulunmuştur.  

Araştırmaya başlamadan önce Etik Kuruldan izin alınmıştır. Ayrıca araştırmaya alma ölçütlerini karşılayan 

kadınlara araştırmanın amacı, yöntemi ve katkıları açıklanarak sözel onamları alınmıştır. Verilerin istatistiksel 

analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırma, kriterlerine uyan ve veri doldurma formlarını doldurmayı eden 350 kadınla tamamlandı. Araştırma 

kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 28.98±6.24 ve eğitim yılı ortalaması 10.28±4.05 yıldır. Kadınların 

%86 (n=301) çekirdek aile yapısına sahip olduğu ve %38.8 (n=135) primipar olduğu ve kadınların çocuk sayısı 

ortalaması 2.22±1.61 belirlendi. Kadınlar ortalama 38.61±1.56 haftalık doğum yapmıştır, bebekleri ortalama 

3.13±1.67 aylıktır ve uyku süresi ortalamaları 5.70±1.72 saattir. Kadınların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo-1: Katılımcıların Özellikleri  (n= 350) 

Özellik % n 

Eğitim durumu 
8 years ↓  49.4 173 

9 years ↑ 50.6 177 

Aile tipi 
Çekirdek aile 86 301 

Geniş aile 14 49 

Evlilik durumu 

Evli eşiyle birlikte 

yaşıyor 

95.7 335 

Eşinden ayrı 4.3 15 

Çalışma durumu 
Ev hanımı 77.2 272 

Çalışıyor 22.3 76 

Ekonomik durum 

Geliri giderinden az 24 84 

Geliri giderini 

karşılıyor 

64.3 225 

Geliri giderinden fazla 11.7 41 

Doğum sonrası eş ile ilişki 
İyi 89.7 314 

Kötü 10.3 36 

Doğum sonrası anne ile ilişki 
İyi 93.4 327 

Kötü 6.6 23 

Doğum sonrası sosyal yaşama uyum 

güçlüğü 

Yok  77.1 249 

Var 28.9 101 

Son iki hafta üzgün ya da depresif 

hissetme 

Hayır  84.3 295 

Evet  15.7 55 

Düşük Hayır  81.4 285 

Evet  18.6 65 

Küretaj Hayır  92.3 323 

Evet  7.7 27 

Gebelik planı 
Hayır 24.6 86 

Evet  75.4 264 

Gebelik şekli 
Kendiliğinden 95.4 334 

Tedavi gebeliği 4.6 16 

Doğum şekli 

Normal doğum 56.3 197 

Planlı cs 34.6 121 

Acil cs 9.1 32 

Bebek beslenme Sadece anne sütü 76.3 267 

Anne sütü+mama 16 56 

Sadece mama 7.7 27 

Anne uyku sorunu Hayır  64 219 

Evet  36 123 

Bebek uyku sorunu Yok 37.1 130 

Biraz sorunlu 51.7 184 

Büyük sorun 11.1 39 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların PAÖ toplam puan ortalaması 133.69±7.14 (112-154) olduğu ve kadınların 

%40.6’ünün (n=142) anksiyete düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu belirlendi. PSAS alt ölçekleri puan 

ortalamaları incelendiğinde ise; annelik becerileri ve bağlanma alt ölçeği 39.09±3.00, yenidoğanın iyiliği ve 

güvenliği 28.43±3.34, bebek bakımı uygulamaları 16.19±2.45 ve anneliğe psikososyal uyum 49.96±4.25 olduğu 

belirlendi. Primipar-multipar annelerde anksiyete açısından fark bulunmazken (p≥0.05), çocuk sayısı arttıkça 

anksiyete puanının arttığı (p=0.000, r=.207) ve bebek büyüdükçe anksiyete puanının düştüğü (p=0.000, r=-.270). 

Anksiyete puanı aile tipi, gebelik öncesi, doğum ve doğumdan sonraki BKI değerlendirmelerinde anlamlı 

bulunmazken p≥0.05, doğum sonrası verilen kilo miktarı arttıkça anksiyete puanının düştüğü saptandı (p=0.004, 

r=-,138). 
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Eğitim düzeyi 8 yıl ve daha az olan, gebelik öncesi çalışmayan, ekonomik durumunu yetersiz olarak algılayan, 

düşük öyküsü olan, son 2 haftadır kendisini üzgün yada depresif hisseden, kendisi uyku sorunu yaşayan annelerin 

ve bebeğinin uykusu sorunlu olan kadınların anksiyete puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırmaktadır 

(p<0.05) (Table 2). 

Tablo-2: Katılımcıların özellikleri ile PAÖ puanlarının karşılaştırılması (n= 350) 

Özellik 
% n 

PAÖ p 

Mean±SD 

Eğitim durumu 
8 years ↓  49.4 173 136.05±7.31 0.000 

9 years ↑ 50.6 177 131.71±6.37 

Çalışma durumu 
Ev hanımı 77.2 272 134.78±7.05 0.000 

Çalışıyor 22.3 76 130.31±6.35 

Ekonomik durum 

Geliri giderinden az 24 84 135.69±7.66 0.026 

Geliri giderini karşılıyor 64.03 225 133.36±7.01 

Geliri giderinden fazla 11.7 41 132.12±6.39 

Son iki hafta üzgün ya da 

depresif hissetme 

Hayır  84.3 295 134.13±6.74 0.007 

Evet  15.7 55 130.85±8.91 

Düşük öyküsü Hayır  81.4 285 133.26±7.21 0.031 

Evet  18.6 65 135.52±6.56 

Postpartum psikiyatrik tanı Hayır 98.6 345 133.77±7.10 0.026 

Evet 1.4 5 122.50±2.50 

Anne uyku sorunu Yok 64 219 132.75±6.13 0.004 

Var 36 123 135.30±8.65 

Bebek uyku sorunu Yok 37.1 130 132.54±5.48 0.000 

Biraz sorunlu 51.7 181 133.32±7.29 

Büyük sorun 11.1 39 139.33±8.80 

*Student t testi, **One-way ANOVA testi 

 

TARTIŞMA 

Doğum sonrası dönemde ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar anne, bebek ve ailesini olumsuz etkilemekte olup, her 

5 kadından 1’ini etkilemesi ve bu hastalıklara sahip her 10 kadından 7’sinin tedavi alamaması yönüyle önemli bir 

sorun olarak değerlendirilmektedir (Barnes, 2015; Stramrood & Slade, 2017). Maternal ruh sağlığına yönelik 

çalışmalar incelendiğinde özellikle doğum sonu dönemde depresyona yönelik sayısız çalışma varken, doğum sonu 

anksiyete çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Klinik olarak doğum sonu dönemde anksiyete 

belirtilerinin yaygınlığı %12-20 olarak bildirilirken (Polte ve ark. 2019; Falah-Hassani ve ark., 2017; Fallon 2016; 

Puryear 2015; Dennis et al. 2013; Paul et al 2013; Figueiredo and Conde 2011) bizim çalışmamızda kadınların % 

40.6’sının ortalamanın üstünde puan aldığı görüldü. Bu farklılığın literatürde yer alan diğer çalışmalar 

incelendiğinde,  kullanılan anksiyete özbildirim ölçeklerinin doğum sonu döneme özgü anksiyeteyi değerlendiren 

araçlar olmadığı, genel anksiyeteyi değerlendiren araçların kullanılmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan doğum sonu döneme özgü özbirildirim ölçekleri henüz geliştirilmeye başladığından 

(Fallon ve ark. 2016) sınırlı sayıda araştırma olduğu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Doğum sonu dönemde anksiyeteyi etkileyen faktörler incelendiğinde; Polte ve ark. (2019) nın çalışmasına benzer 

şekilde bu çalışmada da eğitim seviyesi düşük olan kadınların anksiyete düzeyinin daha yüksek olduğu görüldü. 

Polte ve ark. (2019) çalışmasında ayrıca bekar annelerinde anksiyetesinin daha yüksek olduğu bildirilirken, bizim 

çalışmamızda bekar annelerin çok daha düşük oranda olmasından dolayı, anksiyete puanlarında fark olmadığı 

görüldü. Bu farklılığın bizim ülkemizde bekar annelerin batı ülkelerine göre çok daha düşük oranlarda olması ve 
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kültürel nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bina ve Harrington’un (2017) çalışmasında doğum 

öncesinde düzenli bir işte çalışmayan ve ekonomik durumunu yetersiz olarak algılayan kadınların anksiyete 

puanlarının diğer kadınlara göre daha yüksek olduğu bulgusunun bizim araştırma bulgularımızla benzer olduğu 

görüldü. Ayrıca literatürde doğum sonu yüksek anksiyete açısından riskli grup olarak değerlendirilen, daha 

öncesinde psikiyatrik tanı varlığı (Bina ve Harrington, 2017; Dennis ve ark. 2018; Burcusa and Milgrom et al., 

2008) bu çalışmada da doğrulanmıştır. 

 

Anne ve bebeğinin uyku kalitesi doğum sonu dönemde, emzirmenin sürdürülebilmesi, bebeğin sağlıklı gelişimi 

ve de annenin psikolojik iyilik durumunun sürdürülebilmesi açısından son derece önemlidir. Literatürde maternal 

yorgunluk ve bebek uyku sorunlarının doğum sonu dönemde kadınların anksiyete düzeylerini artırdığı, yüksek 

anksiyetenin de maternal uyku kalitesini olumsuz etkilediğini sonuçlarına paralel olarak, (Osnes ve ark. 2019) 

Dennis ve ark. 2018; Petzoldt ve ark. 2016; Bakker et al., 2014; Sutton, 2014)  bu çalışmada da anne yada bebeği 

uyku sorunu yaşayanların anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca yüksek anksiyete 

puanlarının emzirmeyi olumsuz etkilediği bildirilirken (Fallon ve ark 2018,  Adedinsewo et al. 2014, Brown et al. 

2014) bizim çalışmamızda annelerin anksiyete puanlarının emzirmeyi etkilemediği görüldü. Bu durumun ülke 

olarak emzirme oranları ve emzirme süresi olarak en yüksek ülkeler arasında yer almamız ve kültürümüzde 

emzirmenin desteklenen bir davranış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Bliddal ve ark. (2015) yaptıkları çalışmada doğum sonu dönemde düşük kilolu, aşırı kilolu ve obezite olan 

kadınların, normal kilolu kadınlara göre depresyon ve/veya anksiyete bozuklukları risklerinin arttığını 

bildirmektedir. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde, doğum sonu dönemde anksiyete puanı, gebelik öncesi, 

doğum ve doğumdan sonraki BKI değerlendirmelerinden etkilenmezken, doğum sonrası verilen kilo miktarı 

arttıkça anksiyete puanının düştüğü saptandı. 

Literatürde doğum sonu dönemde geçmiş gebelik sayısı az olan kadınların anksiyete puanlarının daha yüksek 

olduğu bildirilirken (Bina ve Harrington, 2017), bizim çalışmamızda tam tersine çocuk sayısı arttıkça anksiyete 

puanının da arttığı ve bebek büyüdükçe anksiyete puanının düştüğü belirlendi. Bu farklılıkların çalışmaların 

yapıldığı ülkelerin refah durumu, özellikle anne ve çocuk sağlığına yönelik politikaları ve kültürel etkenlerden 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

SONUÇ  

Bu çalışmada, kadınların %40.6’ünün anksiyete düzeyinin yüksek olduğu, eğitim düzeyi 8 yıl ve daha az olan, 

gebelik öncesi çalışmayan, ekonomik durumunu yetersiz olarak algılayan, düşük öyküsü olan, son 2 haftadır 

kendisini üzgün ya da depresif hisseden,  daha önce psikiyatrik tanı alan, kendisi uyku sorunu yaşayan annelerin 

ve bebeğinin uykusu sorunlu olan kadınların anksiyete puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırmaktadır. 

Ayrıca çocuk sayısı arttıkça anksiyete puanının arttığı, bebek büyüdükçe anksiyete puanının düştüğü ve doğum 

sonrası verilen kilo miktarı arttıkça anksiyete puanının düştüğü saptandı. 
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S-55)  DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN YAŞADIĞI 

DENEYİMLERİN İNCELENMESİ 

Ruveyde AYDIN1, Songül AKTAŞ1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Down Sendromu ilk kez İngiliz doktor John Langdon Down tarafından 1866 yılında sistematik bir şekilde 

sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır. Down sendromu zihinsel kavramadaki bozukluklar ve hafif veya 

orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunları taşımaktadır. Ek olarak, down sendromu sıklıkla konjenital kalp 

yetmezliği, tiroid bozuklukları, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu ve gastroözafagal  reflü  gibi hastalıklar 

görülmektedir. Bu nedenle çocukların bakımından birincil sorumlu anne birçok sorumluluğu üstlenmekte ve 

olumsuz duygu durumu yaşamaktadır. Bu derlemede, down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin yaşadığı 

deneyimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Down sendromlu çocuğa sahip olacağını öğrendiğinde anneler şok, inkar 

yaşamakta ve durumu konuşmaktan kaçınmaktadır. Engelli bir çocuğa sahip olma annelerde; hayal kırıklığı, 

başarısızlık, yetersizlik, yalnızlık, ihmal edilme ve suçluluk duygusu yaşamasına neden olarak depresyon, stres ve 

umutsuzluk gibi psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen birçok olumsuz durumu yaşamasına neden olmaktadır. 

Anneler bu süreçte ailesi, çevresi ve sağlık profesyonelleri tarafından verilen desteğe ihtiyaç duymaktadır. Sağlık 

profesyoneli, down sendromlu çocuğa sahip ailelere tanının söylenmesi ve yaşamın ilerleyen safhasında 

karşılaşacakları durumlar hakkında empatik iletişim becerilerini kullanılarak ailenin eğitim seviyesi, kültürel ve 

ekonomik yapısı dikkate alınarak açıklama yapmalıdır. Sağlık profesyoneli aileye doğru, destekleyici bilgi 

sunmalı, iyimser tutum sergilemeli ve anne-babanın rolüne uyumunu kolaylaştırmalıdır. Sağlık profesyoneli, 

ailenin destek sistemlerini değerlendirmeli engelli bebeğe sahip ailelerine kurumlar tarafından verilen destek 

birimlerine yönlendirmelidir ve çocuğun yaş durumuna göre özel eğitim merkezleri hakkında aileye bilgi 

vermelidir. Sağlık profesyoneli, annenin yaşadığı duygu durumunun farkında olmalı ve gerekli gördüğü taktirde 

psikolojik danışmanlık alması konusunda anneyi desteklemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, sosyal destek, anne-çocuk ilişkisi, anne deneyimleri, zihinsel engel 

 

THE EXAMİNATİON OF EXPERİENCE OF THE MOTHER HAS CHİLDREN WİTH DOWN'S 

SYNDROME 

ABSTRACT  

Down syndrome was systematically classified by the British physician John Langdon Down in 1866 years and 

diagnosed as syndrome. Down syndrome has problems such as mental insight and mild or moderate learning 

disabilities. In addition, Down syndrome is often seen in diseases such as congenital heart failure, thyroid 

disorders, recurrent middle ear infection and gastroesophageal reflux. For this reason, the primary responsible 

mother takes over many responsibilities and experiences negative emotions. In this review, it is aimed to examine 

the experiences of mothers with children with down syndrome. When the mother learns that she has children with 

Down's syndrome, she experiences shock, denial and refrains from talking about the situation. In mothers having 
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a disabled child; it leads to a feeling of disappointment, failure, inadequacy, loneliness, neglect and guilt, and 

causes many negative situations that negatively affect psychological health such as depression, stress and 

hopelessness. In this process, mothers need support provided by their families, their environment and health 

professionals. The health professional should explain using empathic communication skills the families with 

children with Down's syndrome about the situations they will encounter in the later stages of life, taking into 

account the educational level, cultural and economic structure of the family. The health professional should provide 

supportive information towards the family, show an optimistic attitude, and facilitate adaptation to the role of 

parents. The health professional should direct the family's support systems to the support units provided by the 

institutions to the families with disabilities and should inform the family about the specific training centers 

according to the child's age. The health professional must be aware of the mother's emotional state and should 

support the mother in receiving psychological counseling. 

Key Words: Down syndrome, social support, mother-child relationship, mother experiences, mental disability 

GİRİŞ  

Down Sendromu ilk kez İngiliz doktor John Langdon Down tarafından 1866'da  belirlenmiş ve sendrom olarak 

tanılanmıştır. Sendrom, doktorun ismi olan "Down sendromu" olarak söylenmeye başlamıştır.  Jérôme Lejeune 

tarafından da 1959'da 21. kromozomun trizomisi olduğu tespit edilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Down_sendromu). Down sendromu, trizomik sendromlardan en sık görülenidir. Bu 

sendrom; 21 nolu kromozomun trizomik (üç tane) olması sonucu ortaya çıkar. Görülme sıklığı, anne yaşındaki 

artışa bağlı olarak yükselmektedir. Yaklaşık 800 ila 900 doğumdan, birinde görülür. Down sendromu tanısı; anne 

kan serumundan  değerlendirilen   gebeliğin 11. ila 14. Haftaları arasındaki PAP-A ve HCG düzeyleri ile   16. ila 

18. haftaları arasında değerlendirilen “alfa – feto protein (AFP), hCG ve uE3’ün” adlı üç tane testin 

değerlendirilmesiyle  yapılmaktadır (Bakır ve ark., 2012; Aktaş 2018).  Prenatal dönemde çekilen USG’de down 

sendromuna yönelik; nukal (ense- NT) kalınlığının artması (>3.5mm), nazal (burun) kemiğin olmaması gibi 

bulgular ve bu bulgulara kistik higroma, atriyal ve ventriküler septal defekt, diyafragma hernisi ve santral sinir 

sistemi anomalileri eşlik edebilmektedir (Aktaş, 2018).  

Vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize olan  down sendromu,  zihinsel kavramada 

bozukluklar,  hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunları içermektedir. Down sendromunun tipik 

fiziksel belirtileri; tipik yüz siması, avuç içinde tek çizgi, badem göz, düşük burun ve kulak, ayak başparmağıyla 

ikinci parmak arası daha büyük bir boşluk ve sarkık dil görülebilmektedir.  Aynı zamanda; konjenital kalp 

yetmezliği, tiroid bozuklukları, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu ve gastroözafagal reflü hastalığı görülmektedir 

(Gabel ve Kotel, 2018). Hastalığın tek başına (izole) belirtisi olmayışına bağlı, down sendromlu çocuğa sahip 

anneler, çoğunlukla bu çocukların bakımından da birincil sorumlu olduklarından sorumlulukları ve bakım yükü 

çok fazladır (Bakır ve ark, 2012).  

Aileler bebeğin beslenmesinde ve bakımında zorlanmaktadır ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı 

zamanda bu anneler, daha sık olumsuz duygu durumu yaşama riskini de taşımaktadır.   Çocuğun bakımından 

birincil sorumlu olan anne bebeğini ve kendini zorlu bir yaşam sürecinin beklemesinden kaynaklı büyük stres ve 

depresyon yaşamaktadırlar. Tanı öğrenildiğinde şok, inkar gibi tepki vermektedirler ve başarısızlık, hayal kırıklığı 

ve suçlama gibi birçok olumsuz duyguyu beraberinde yaşamaktadırlar (Pillay ve ark., 2012).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Down_sendromu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil_(organ)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Refl%C3%BC
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Bu derlemede amaç, down sendromlu bebeğe sahip olan annelerin yaşadığı deneyimlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Derlemede veriler; Pubmed, Cochrane, Scopus ve Google Akademik veri tabanlarından ‘‘Down sendromu, anne 

deneyimleri, zihinsel engelli çocuğa sahip olma, down sendromu ve deneyimler’’ anahtar kelimeleri ve 

kombinasyonları kullanılarak elde edilmiştir. Verileri toplamada,   herhangi bir yıl sınırlandırılması yapılmadan 

literatür incelemesi yapılmıştır. 

Aile bir toplumun yapı taşını oluşturmaktadır ve aile içindeki bireyler arasında bir denge söz konusudur. 

Aile içinde beklenilmeyen bir durumun gerçekleşmesi dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Örneğin; ailenin 

beklenmedik bir anda engelli bir bebeğe sahip olması aile içindeki dengeyi bozmaktadır (Çengelci, 2009). Aile 

engelli bebeği kabullenme, yeni rol ve sorumluluklarını üstlenme ve uyum sağlama konusunda birçok aşamadan 

geçmektedir. Bu süreçten en çok etkilenen bebeğin bakımından birincil sorumlu olan annedir (Kırbaş ve Özkan, 

2013). Anne birçok olumsuz duygu durumunu birlikte yaşamaktadır (Gable ve Kotel, 2015). 

Engelli çocuğa sahip olacağını öğrenen aileler şok, inkar, suçluluk, kriz, saldırganlık, uyumsuzluk, kızgınlık ve 

üzüntü yaşanmaktadırlar (Dale ve ark., 2013). Aileler çocuğu hakkında yaşadığı karmaşık duyguların yanı sıra 

çocuğun gelişim döneminde yüklenen aşırı sorumluluk özellikle annenin sürekli bir başarısızlık, mutsuzluk ve 

hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır (Bahar ve ark., 2009). Cuskelly’nin (2011) down sendromlu adölesan 

ve 3-8 yaş arasındaki çocuk ebeveynleri yaptığı çalışmada, down sendromlu çocukların annelerinin motivasyon 

düzeylerinin diğer annelerinkinden daha düşük olduğunu bulmuştur. Nunes ve Dupas’ın (2011) down sendromlu 

çocukların ebeveynlerinin deneyimleri ile ilgili çalışmasında, ebeveynlerin kendileri öldüklerinde çocuklarının 

daha az bağımlı hayat yaşamaları için sürekli bir arayış içinde olduklarını saptanmıştır. Çengelci (2009) tarafından 

yapılan çalışmada; down sendromlu çocuğa sahip annelerin kaygı, umutsuzluk ve tükenmiş yaşadıkları 

belirlenmiştir. Çatalbaş ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada ise; kalp hastalığı olan dowm 

sendromlu çocukların ailelerine verilen eğitimin ebeveynlerin yaşadığı umutsuzluk düzeyini azalttığı ve aile 

merkezli hemşirelik yaklaşımının oldukça önemli olduğu bildirilmiştir. 

Literatürde down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin sosyal hayatlarının yaşamın ilerleyen safhalarında 

azaldığını, annelerin kendilerini yalnız hissettiklerini (Olsson, 2004), depresyon yaşadıklarını, çevredeki insanların 

çocuklarına bakışlarından rahatsız oldukları, engellilik ve çocukları hakkında konuşmaktan kaçındıkları ve sosyal 

desteğe ihtiyaçları oldukları bildirilmiştir (Bahar ve ark., 2009). Jones ve Passey (2005) yaptığı çalışmada down 

sendromlu çocuğa sahip annelerin duruma uyumunda ve başa çıkmasında sosyal desteğin oldukça önemli 

olduğunu saptamıştır. Gören (2015) tarafından yapılan nitel araştırmada; annelerin, temel destek ihtiyaçları fiziksel 

iş yükünde destek ihtiyacı, derdini paylaşma, anlaşılma ihtiyacı, manevi bakım desteği ihtiyacı, sağlık 

bakım/bilgilendirilme desteği ihtiyaçları olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmanın sonucuna göre, annelerin destek 

ihtiyacı eşten ve çocuklardan görülen destek, geniş aileden görülen destek, komşulardan ve arkadaşlardan görülen 

destek ve kurumsal destekler, dışsal destek kaynakları olarak belirlenirken, anlam bularak kendini destekleme ve 

bilgece değişim yaşama ise, içsel destek kaynakları olarak değerlendirilmiştir. Down sendromlu çocuğa sahip 

anneler sosyal desteğe ihtiyaç durmaktadırlar ancak onları destekleyen bir kurum aramaktadır (Farkas ve ark., 

2019). Aileler yalnızca kendi koşullarında, ortak bir sosyal destek sistemleri oluşturmaktadırlar. Yapılan nitel bir 

çalışmada annelerden biri ihtiyacını şu cümlelerle ifade etmiştir; “Down anneleri olarak desteğe ihtiyacımız 

olduğu da ortada. Ama böyle bir destek aldığımız hiçbir ortam yok. Yani insanların kişisel çabalarıyla kurdukları 
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bir takım ilişkiler olabilir ama bunun uzmanlar tarafından bebekten haberdar olunduğu andan itibaren sistemli 

olarak sağlanması gerek. Çünkü en çok ilk dönemde ihtiyacımız oluyor.”  (Gören, 2015). 

Ogston ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışmada down sendromlu bebeğe sahip annelerin endişe 

düzeylerinin yüksek olduğunu, umut düzeylerinin düşük olduğunu saptamıştır. Aynı çalışmanın sonucunda eğitim 

düzeyi yüksek olan annelerin umut düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cunningham ve arkadaşları 

(2007) tarafından yapılan çalışmada; annelerin down sendromlu çocukları hakkında yaşadığı sorunları 

konuşmaktan kaçındığı saptanmıştır.  Diğer bir çalışmada ise, down sendromlu çocuğa sahip anneler kendilerini 

yetişkinliğe giden yolda yavrularına yardımcı olmak için hem ana bakım vericiler hem de kolaylaştırıcılar olarak 

dinamik bir rol oynadıklarını belirtmiştir. Anneler çocuklarının gelecek yaşama uyum sağlamasında, bağımsız 

yetişkin kimliğinin oluşturulmasında ve sosyalleşmesinde kendilerini ana sorumlu olarak gördükleri belirlenmiştir 

(Docherty ve Reid, 2009). 

Down sendromlu bebeğe sahip annelerin yaşadığı en büyük stres durumu kabullenmek ve çevresinin duruma 

verdiği tepkilerle yüzleşmektir. Farkas ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan çalışmada down sendromlu bebeğe 

sahip ebeveynlerin, olumlu ve olumsuz deneyimler yaşadıklarını saptamışlardır. Aynı çalışmanın sonucunda 

olumlu deneyimler temaları; ebeveynler ve diğer insanlar üzerindeki etki, çocuğun başarıları, sosyal kabul iken  

olumsuz deneyimler ise; tıbbi deneyimler, sosyal kabul / bağlantı eksikliği, down sendromu tanısı ve ebeveynler 

ve diğer insanlar üzerindeki etkiyi içermektedir. DePape ve Lindsay  (2015) tarafından yapılan çalışmada ise 

annelerin çocuğun bakımı, tıbbi müdahaleler için ekonomik destek ve çocuklarının geleceği hakkında endişe 

yaşadıkları saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda; ebeveynler durumla ilgili kontrol veya endişe kaybı hissettiklerini 

ve çocuklarının ihtiyaçlarına sürekli katılmak zorunda oldukları için stres yaşadıklarını bildirmişlerdir (Bentley ve 

ark., 2015; Ogston ve ark., 2011). Nitel bir çalışmada, Down sendromlu çocukların anneleri umut ve gelecek için 

olasılıkları görmenin onlar için önemli olduğunu ifade etmişlerdir (King ve ark. 2006). Manevi ve dini 

uygulamalara katılmak veya bağlanmak gibi umut verici deneyimler yaşamak, Down sendromlu çocukların 

annelerine de yardımcı olabilir (Pillay ve ark.,  2012). Down sendromlu çocukların annelerinin çalışmaları, daha 

yüksek umut seviyelerinin düşük endişe düzeyleriyle ilişkili olduğunu ve psikolojik iyilik hallerine katkıda 

bulunan bir faktör olduğunu göstermiştir (Ogston ve ark., 2011). Çocukların annelerinde umut özel ihtiyaçları olan 

öznel iyi oluş veya mutlulukla da ilişkilendirilmiştir (Shenaar- Golan, 2016). Cless ve arkadaşları (2018) tarafından 

yapılan çalışmada; dini başa çıkma ve iç başa çıkmanın her birinin daha fazla umutla anlamlı bir şekilde ilişkili 

olduğunu belirtmiştir. 

Down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin yaşadıkları olumsuz durumla baş etmesini sağlayan faktörlerden biri 

çocuğun çok yakın ilişki kurması ve sevgisinin büyük olmasıdır (Farkas ve ark., 2019). Down sendromlu 

çocukların anneleri çocuklarının nezaket gibi kişisel özelliklerini yalnızca ebeveynler için değil tüm aile için 

olumlu bir deneyim olarak tanımlamıştır (Taunt ve Hastings, 2002). Down sendromlu çocuklar çok duygusal ve 

sevgileri oldukça yüksektir. Karşılıklı etkileşimle beslenen anne-bebek arasındaki anneyi duygusal anlamda ayakta 

tutan down sendromlu bebeğin sahip olduğu sevginin büyüklüğüdür (Davis ve Carter 2008). Yapılan çalışmalarda 

down sendromlu çocukların anneleri ile arasındaki bağ diğer çocuklarla anneleri arasındaki bağdan daha güçlü 

olduğu saptanmıştır (Skotko ve ark., 2011; Skotko ve ark., 2016). Yapılan bir çalışmada (Farkas ve ark., 2019); 

annelerden biri down sendromlu çocuğu arasındaki bağı ve onun temiz kalbi hakkındaki düşüncelerini şu 

cümlelerle ifade etmiştir; “Sadece hayatımda değil, dünyada da olumlu bir güç o. Onu arabasındaki mahallede 
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dolaştırdığımda, evsiz olanlar da dahil olmak üzere insanlara el sallamayı seviyor. Ayrım yapmayan büyük bir 

kalbi var.”  

Gabel ve Kotel (2015) tarafından yapılan nitel bir çalışmada down sendromlu çocukların anneleri doğum sonrası 

hemen bebeklerinden ayrıldıklarını ve doğum sonu ihtiyaçlarının ihmal edildiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bir 

araştırmada annelerden biri yaşadığı yalnızlığı ve ilgisizliği şöyle belirtmiştir; “Doğumu hakkındaki herhangi 

birinin tebrik veya heyecanı hatırlamıyorum. Hemşireler ve doktorlar tarafından terk edildiğimi hissettim. 

Bebeğim dünyaya geldiğinde ve doktorun elinde tutulduğunda ani sessizliği hatırlıyorum. O andan ve uzun bir 

süre sonra, tıp uzmanları ile benim aramda bir kelime alışverişi olduğunda, göz teması yoktu. Doğum sonrası tıbbi 

ihtiyaçlarıma bile bakmak için kimse odama gelmedi.” (Gable ve Kotel, 2015).  

 

SONUÇ 

Down sendromlu çocuğa sahip annelerin deneyimleri,  ilk tanının konulma süreci ve tanı konulduktan sonraki 

süreci kapsamaktadır. Anneler bu süreçte psikolojik ve fiziksel sorun yaşamakta,  sosyal ve kurumsal destek 

beklemektedir. Anne ve çocuk sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde önemli rolleri olan ebe ve 

hemşirelerin;   down sendromlu çocuğa sahip ailelere tanının söylenmesi ve yaşamın ileri dönemlerinde 

karşılaşacakları durumlar hakkında bilgi sağlama ve danışmanlık sürecinde;   ailenin eğitim seviyesi, kültürel ve 

ekonomik yapısını dikkate alarak doğru ve destekleyici bilgi sunmalı,  iyimser tutum sergilemeli ve empatik 

yaklaşmalıdır. Sağlık profesyonelleri; kurumsal destek, çocuğun yaş durumuna göre özel eğitim merkezleri ve 

dernekler hakkında bilgi vererek; anne / ailenin baş etme gücünü artırmalı, anne-baba rolüne uyumunu 

kolaylaştırmalı ve psiko-sosyal sağlığını korumalıdır. İlaveten ebe ve hemşireler; gerek ev ziyaretlerinde gerekse 

aile sağlığı birimleri ve hastanelerde bu ailelerin destek sistemlerini değerlendirmeli,  annenin yaşadığı duygu 

durumunun farkında olmalı ve gerekli gördüğü taktirde psikolojik danışmanlık alması konusunda anneyi 

desteklemelidir. 
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S-56)  DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL 

SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Nazlı ÜNLÜ1, Zekiye KARAÇAM1 

           1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Kadın haklarını savunma, ebenin önemli çağdaş rollerinden birisidir ve Uluslararası Ebeler 

Federasyonu, bu rolü 2019 yılı teması olarak bildirmiştir. Bu bağlamda mezun konumundaki öğrencilerin bu 

rollerine ilişkin mevcut görüşlerinin bilinmesi önemli ve incelenmesi gereken bir konudur. Araştırmanın amacı 

ebelik lisans programı son sınıf öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusundaki görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma niteliksel olarak Şubat 2019 Tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya zorunlu bir derse katılan 67 

öğrenci davet edilmiş ve görüşlerini bildiren 31 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Veriler 

araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin kadın haklarını savunma konusundaki görüşleri altı 

tema altında toplanmıştır. Bazı öğrenciler bir tema altındaki birden fazla alt temaya ait görüş bildirdikleri için, 

temalarda bildiren sayılar katılımcı sayısını bildirmemektedir. Öğrencilerin görüşleri “kadınların eğitimi ve 

desteklenmesi” (n=47), “topluma, erkeklere ve çocuklara yönelik uygulamalar” (n=32), “hizmet sunumu 

sırasındaki yapılabilecekler” (n=23), “kadının çalışma durumunun desteklenmesi” (n=16), “ebe ve hemşirelerin 

eğitimi” (n=6), “sivil toplum kuruluşlarında görev alma” (n=3) temaları altında toplanmıştır. Sonuç: Bu çalışma 

son sınıf ebelik öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusunda kadının yanında eş ve çocuklara da yönelik, 

hizmet sunumu sırasında ve / veya sosyal yaşamlarında birçok şey yapabilecekleri görüşünde oldukları sonucuna 

varılmıştır. Ebelerin ve öğrenci ebelerin bu konuya ilişkin çalışmalarının desteklenmesi ve farkındalıklarının 

güncellenmesi ile kadın ve dolayısı ile toplum sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  

Anahtar kelimeler: kadın, sağlık, haklar, toplum, ebelik 

THE VIEWS OF THE FOURTH YEAR MIDWIFERY STUDENTS ON HOW CAN THEY ADVOCATE 

WOMEN WOMEN'S RIGHTS 

ABSTRACT 

Introduction and Aim: The defence of women's rights is one of the most important contemporary roles of the 

midwife, and the International Federation of Midwives has declared this role as the theme of 2019. In this context, 

it is important to know the current views of the graduating students about these roles. The aim of this study is to 

determine the views of senior students in midwifery undergraduate program about defending the rights of women. 

Method: This study was carried out in February 2019 in Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Health 

Sciences, and Midwifery Department. A total of 67 students were invited to the study, and 31 students reported 

their views were included in the study. Data were collected by a questionnaire prepared by the researchers. The 

data was analysed with content analysis method. Results: The opinions of the students participated in the research 
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about defending the rights of women were gathered under six themes. Since some students presented views 

collected in more than one sub-theme under a theme, the numbers in the themes have not reported the number of 

participants. The students' views were collected under of theme composed of “women's education and support” (n 

= 47), “practices towards society, men and children” (n = 32), “what could be done during service delivery” (n = 

23), “supporting the working status of women” (n = 16), and “training of midwives and nurses” (n = 6), “non-

governmental organizations” (n = 3). Conclusion: This study concluded that senior midwifery students think that 

they can do many things during their service provision and / or social lives in order to protect women's rights. 

Supporting the work of midwives and midwives on this subject and updating their awareness can contribute to the 

development of women and community health. 

Key words: women, health, rights, society, midwifery 

GİRİŞ 

Kadının toplumsal konumu, toplumsal gelişimin ve çağdaşlaşmanın temel göstergesidir. Kadın hakları, insan 

haklarına bağlı ve insan haklarının gelişimini takip eden, günümüzde tüm insanları ilgilendiren önemli konudur 

(Aktaş, 2013; Kuyaksil, 2009). Kadın haklarını savunma, ebelerin önemli çağdaş rollerinden birisidir. Ebenin bu 

savunuculuk rolü kadını koruma, gereksinimlerini dikkate alma, sağlığı ile ilgili karar vermesine yardım etme ve 

destek olmayı içermektedir. Yine bu savunuculuk rol, kadın yabancı bir ortamda bulunduğunda, kendisi için 

konuşamadığında ya da hassas bir durumda olduğunda onun sesi olmayı gerektirir (Karaçam ve Akyüz, 2011).  

Kadınların doğuştan insan haklarına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak günümüzde kadınların toplumda eşit 

haklara sahip olmaları, kendi başlarına kolayca başarabilecekleri bir durum olarak görünmemektedir. Bu nedenle 

kadının erkekle eşit konuma yükselmesini engelleyen tüm koşulların ortadan kaldırılması için, devlet otoritesinin 

kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık aracı olarak işlev görmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Mustafa Kemal 

Atatürk, Türk halkı için cinsiyet ayrımcılığının her türlüsüne mutlak surette son verilmesi gerektiğinden söz 

etmektedir (Kaymaz, 2010; Sarıkoyuncu, 1999).  

Bireylerin toplumda etkin bir rol alması ve uyum içinde yaşayabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi ile 

yakından ilişkilidir. Bu haklardan biri olan eğitim, diğer haklarını bilmesi ve kullanması açısından son derece 

önemlidir. Toplumda kadının rol ve statüsü olarak doğru yerde olması, ülkenin gelişimi açısından son derece 

önemlidir ve bu da bilinçli ve nitelikli bir eğitim süreciyle gerçekleşebilir (Aktaş, 2013; Özaydınlık, 2014). 

Uluslararası Ebeler Federasyonu, 2019 yılı teması olarak, ebenin “kadın haklarını savunma” rolünü seçmiştir. 

Literatür incelendiğinde ebelerin bu rolü ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamış ve bu çalışmanın 

yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda mezun konumundaki öğrencilerin “kadın haklarını savunma” rollerine 

ilişkin mevcut görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Elde edilen bilgilerin öğrenci ebelerin mezuniyete kadar 

olan süreçte kadın haklarını savunma konusundaki rol ve sorumluklarının geliştirilmesine katkı oluşturması 

beklenmektedir. 
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Araştırmanın amacı ve araştırma soruları 

Araştırmanın amacı ebelik lisans programı son sınıf öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusundaki 

görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın sorusu ise “öğrencilerin bir ebe olarak kadın haklarını nasıl 

koruyabilecekleri konusundaki görüşleri nasıldır?” idi.  

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu araştırma niteliksel araştırma yaklaşımı ile fenomonolojik (olgu bilim) desende gerçekleştirilen bir durum 

çalışmasıdır. Olgu bilim, nitel araştırmanın temellerini oluşturan bakış açılarından birisidir. Bu desende farkında 

olduğumuz, ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığımız olgulara odaklanılmaktadır. 

Fenomenolojik araştırmanın sürecinde tümevarımsal bir yaklaşım izlenir ve tümüyle yabancı olmadığımız, fakat 

tam anlamı ile kavrayamadığımız olgular hakkında derinlemesine nitel veriler elde edilir Fenomonolojik nitel 

araştırmalar, insan deneyimlerinin altında yatan gizli gerçeklerin ve nedenlerin doğal ortamlarında detaylı bir 

şekilde anlaşılmasına olanak sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Kurnaz ve ark., 2013).  

Araştırma Şubat 2019 Tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 

son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya zorunlu bir derse katılan 67 öğrenci davet edilmiş ve görüşlerini 

bildiren 31 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada öğrencilerin “bir ebe olarak kadın haklarını 

nasıl koruyabilecekleri konusundaki görüşleri” yarı yapılandırılmış açık uçlu bir soru ile elde edilmiştir.   

Araştırma verileri Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerine okutulan bir dersin içeriğine (haklar ve kadın hakları) 

uygun, sınıf içi çalışma olarak elde edildiğinden, kurum izni ve etik kurul oluru alınmamıştır. Ancak, öğrencilere 

çalışmaya ilişkin bilgi verilmiş, katılım konusunda gönüllü olma esas alınmış ve soruyu ders dışı zamanda 

cevaplandırmaları istenmiştir. Bu nedenle kendilerine soru dağıtılan öğrencilerin yarıdan daha azı (31/67) geri 

dönüş yapmıştır.  

Bu araştırmada örnekleme alınan öğrenciler “benzeşik (homojen) örneklem” özelliği göstermekte idiler. Ayrıca, 

nitel araştırmalarda örneklem hacminin, araştırma sorularına verilen yanıtların doygunluk noktasına ulaşmasına 

(tekrarlama) göre belirlenebileceği ve genellikle 5–25 kişinin yeterli olduğu bildirilmektedir (Aksayan ve 

Emiroğlu, 2002; Baltacı, 2018; Güler ve ark., 2013).  

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin çözümlemesinde, yanıtları 

Microsoft Word ortamında kelimesi kelimesine yazılmış ve “Times New Roman, 12 punto, çift aralık, sayfa kenar 

uzunlukları 2,5 cm” özelliklerinde 10 sayfalık ham veri dokümanı oluşturulmuştur. Kodlama süreci, ikinci 

araştırmacı tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin kadın haklarını nasıl koruyabilecekleri konusundaki görüşleri 

bütün olarak iki kez tekrarlanarak okunmuş, daha sonra alt tema ve temalar oluşturulmuştur. Kodlama sonrasında 

öğrencilerin görüşlerin altı tema altında toplanmıştır.   
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BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğrencilerin kadın haklarını savunma konusundaki görüşleri altı tema altında toplanmıştır. 

Bazı öğrenciler bir tema altındaki birden fazla alt temaya ait görüş bildirdikleri için, temalarda bildiren sayılar 

katılımcı sayısını bildirmemektedir. Öğrencilerin görüşleri “kadınların eğitimi ve desteklenmesi” (n=47), 

“topluma, erkeklere ve çocuklara yönelik uygulamalar” (n=32), “hizmet sunumu sırasındaki yapılabilecekler” 

(n=23), “kadının çalışma durumunun desteklenmesi” (n=16), “ebe ve hemşirelerin eğitimi” (n=6), “sivil toplum 

kuruluşlarında görev alma” (n=3) temaları altında toplanmıştır (Tablo 1). Öğrencilerin bu temaların elde edildiği 

bazı bazı görüşleri aşağıda verilmiştir; 

Öğrenci Ebe 3: “Ebeler kadınlarla sürekli iç içe olduğu için verdiği eğitimlerle yaptığı konuşmalarla daha çok 

bilgilendirme yaparak yol gösterici olacaktır. Ve kadınların kendi haklarından haberdar olmasına yardımcı 

olacaktır. Kendi vücudunun farkına varmasına, kendi kararlarını kendinin vermesine katkıda bulunacaktır”. 

Öğrenci Ebe 2: Ebeler, …….. kontrol esnasında kadınların durumunu sorgulamak, eşinden şiddet göre, tacize 

tecavüze uğrayan, bunu dile getirmeye çekinen kadınları haklarını savunmaları için cesaretlendirilmelidir”. 

Öğrenci Ebe 16: “Kadınların var olan haklarının ihmali sırasında gerekli yerlere başvurabilecekleri ve hak 

ihlallerinde gerekli cezaların alınmasını sağlayabilecekleri anlatılmalıdır”. 

Öğrenci Ebe 26: …… “Ebe olarak kadına verilmesi gereken haklardan birisi kendi doğumunu istediği şekilde 

yapma hakkıdır. İstediği zaman kendi iradesiyle hamile kalma hakkıdır. İster 1 ister 4 buna kadınında istediği 

kadardır”. 

Öğrenci Ebe 10: “Kadınları öncelikli olarak, daha sonra ise tüm toplumu bilgilendirerek bir adım atmış oluruz. 

Daha sonra kadınlara sahip oldukları hakları anlatacak ve bunları savunmaları için cesaretlendiricez”.  

Öğrenci Ebe 31: “Kadın haklarının korunması daha anne karnından başlayarak düzenli eğitimler ile anne ve 

babalara verilmelidir. Aile içinde daha çocuklar küçükken her iki cinsiyet içinde herkesin eşit haklara ve fırsatlara 

sahip olması gerektiği anlatılmalı”. ….. 

Öğrenci Ebe 17: …… “ebeler olarak tek bünyede toplanmalı ve bu şekilde sesimizi tek ağızdan duyurarak 

kadınların sesi olmalıyız. Bunu sağlayabileceğimiz derneklerimiz mevcut. Bu derneklere bir ebe olarak üye olup 

sorunlarımızı bu dernekler aracılığı ile yetkililere duyurabiliriz”. 

Öğrenci Ebe 27: ….. “İşverenler cinsiyete değil liyakate göre iş vermelidir. Kadınların iş hayatında yükselmeleri 

desteklenmelidir. Şirketlerde, derneklerde, vakıflarda, kamu kuruluşlarında ve siyasette kadınlar karar verici 

konuma gelmelidir”. 

Öğrenci Ebe 1: “Öğretim görevlileri ….. mesleği sevdirmeli ve öğrencinin haklarını koruması gerektiğini böylece 

mesleğini seven, sahip çıkan, aldığı kaliteli eğitimi uygulayan, kadınların haklarını koruyan ebeler yetişeceğine 

inanıyorum”. ….. 
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Öğrenci Ebe 20: Ekonomik bağımsızlık sağlanmadığı sürece kadınların haklarını savunmak biraz daha 

zorlaşıyor. Ekonomik bağımsızlığı sağlamak için de eğitime önem verilmeli. ….. Biz halkın en içine kadar giren 

ebeler olarak kadınların haklarını öğrenmeleri için gerekli destekleri vermeliyiz. Kadın hakları koruma 

derneklerine üye olabiliriz. Yaşadığımız, hizmet verdiğimiz bölgedeki kadınlara ve erkeklere elimizden geldiği 

kadar anlatmaya, öğretmeye bir şeyleri değiştirmeye çabalamalıyız”. 

Öğrenci Ebe 29: “Meslek bilincini edinmiş tüm ebeleri Türkiye‘nin dört bir yanında görevlendirilmesini 

sağlayarak orada bulunan kadınlara ve erkeklere eğitim vermek, kişileri bilinçlendirmek. Kız çocuklarının 

değerini savunmak, okumalarının önemini vurgulamak ve desteklemek. Kadınları sık sık bir araya getirmek 

onlarla etkinlik düzenlemek ve haklarımız, güçlerimiz, değerlerimiz hakkında onlarla konuşmak, tartışmak. 

Kadınların meslek edinmesini, çeşitli yerlerde görev almasını desteklemek, ekonomik özgürlüğünü desteklemek. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma mezuniyet konumundaki öğrencilerin “kadın haklarını savunma” rollerine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacı ile ebelik bölümü dördüncü sınıfta öğrenim göre 31 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada, 

öğrencilerin görüşlerinin “kadınların eğitimi ve desteklenmesi, topluma, erkeklere ve çocuklara yönelik 

uygulamalar, hizmet sunumu sırasındaki yapılabilecekler, kadının çalışma durumunun desteklenmesi, ebe ve 

hemşirelerin eğitimi, sivil toplum kuruluşlarında görev alma” temaları altında toplandığı belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar  
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Tablo 1. Öğrencilerin bir ebe olarak kadın haklarını nasıl koruyabilecekleri konusundaki görüşleri 

Temalar Başlangıç kodları n 

Kadınların eğitimi ve desteklenmesi Kadınların durumunu sorgulamak, kadına yönelik şiddete karşı savunma, cesaretlendirme, danışmanlık (10), kadınların kendi 

haklarını savunma konusunda eğitim, cesaretlendirme (24), kadına kendisini değerli hissettirme / özgüvenini destekleme (5), 

gücün / eşitliğin farkına vardırma (8)  

47 

Topluma, erkeklere ve çocuklara 

yönelik uygulamalar  

Toplumu bilinçlendirme (12), erkeklerin bilgilendirilmesi (3), erken yaşta toplumu bilinçlendirme (3), kız çocuklarının okula 

gönderilmesi / okumalarını desteklemek (7), kız çocuklarının değerini savunmak (2), kadın politikacıların olması (2), sosyal 

ortamlarda konuya ilişkin paylaşımlar yapılmalı (1), aileyi ile bir bütün olarak ele alma (1), birbirimizi korumamız (1) 

32 

Hizmet sunumu sırasındaki 

yapılabilecekler  

Kadınları sorunları paylaşma konusunda cesaretlendirilme (4), sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlama (4),  kendi 

kararlarını vermesini sağlama (2), ayırım yapmadan hizmet sunma (2), şiddeti fark etme ve gereğini yapma (2), istenmeyen ve 

çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi (2), kendi vücudunun farkına varmasını sağlama (1), tek başına da olsan farklı davranabilme 

(1), risk gruplarını belirleme ve yardım etme (1), kurumsal ve mesleki eğitimler yolu ile eğitimler (1), doğum tercihini 

yapmasını sağlama (1), istediği zaman ve sayıda gebeliğe ve doğuma karar verme (1), mesleğini severek icra etmek (1) 

23 

Ebe ve hemşireler eğitimi Ebe ve hemşirelerin bilinçlendirilmesi (4), öğrencilere nasıl yapılacağı öğrenilmeli (1), öğrencilere rol modeli olunmalı (1) 6 

Kadının çalışma durumunun 

destekleme  

Toplumsal cinsiyet / eşitlik ile ilgili proje ve eğitimlere katılma (7), kadının iş hayatına katılımın / ekonomik bağımsızlının 

desteklenmesi (8), örnek rol modeli olma (1) 

16 

Sivil toplum kuruluşlarında görev alma  Kadın hakları koruma derneklerine üye olabiliriz (1), sosyal örgütlenmede görev almak (1), kadın ihlalinde ciddi cezaların 

artırılması için örgütsel mücadele (1) 

3 
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öğrencilerin eğitim, uygulama ve toplumsal boyutları ile kadın haklarını savunma konusundaki rollerinin 

farkında olduklarını göstermektedir.   

Bu çalışmada, öğrencilerin hizmet sunumu sırasındaki kadın haklarını koruyabilecekleri bulunmuştur. 

Benzer şekilde Pilley (2001) uygulama sırasında doğum yapan kadının otonomisinin sağlanmasının 

öneminde ve Semahegn ve ark. (2019) da aile içi şiddet yaşayan kadının haklarının korunmasından söz 

etmektedir. Ebert ve ark. (2014) ise uygulama sırasında sosyal olarak dezavantajlı kadınların ebeler 

tarafından bilgilendirilerek bakımlarına katılımlarının yararlı olacağını bildirmişlerdir. Kennedy ve ark. 

(2018) ise her ailenin kesintisiz bir biçimde eşitlikçi, bilgilendirilmiş seçim, güvenlik ve kaliteli ebelik 

bakımına erişimin hakkı olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar ebelerin uygulama sırasında kadın 

haklarını koruma konusundaki rollerini göstermesi bakımından değerlidir.  

Çalışmamızda, ayrıca öğrencilerin kadın haklarının savunulması konusunda kadın, erkek ve çocuklar 

olmak üzere tüm toplumun eğitimi, kadının çalışma ve ekonomik özgürlüğü mesleki eğitim ve sivil 

toplum örgütleri ile işbirliğinde söz etmişlerdir. Bu bulgular öğrencilerin toplumsal rol ve 

sorumluluklarının farkında olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.   

Sonuç ve öneriler 

Bu çalışma son sınıf ebelik öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusunda kadının yanında eş ve 

çocuklara da yönelik, hizmet sunumu sırasında ve / veya sosyal yaşamlarında birçok şey yapabilecekleri 

görüşünde oldukları sonucuna varılmıştır. Ebelerin ve öğrenci ebelerin bu konuya ilişkin çalışmalarının 

desteklenmesi ve farkındalıklarının güncellenmesi ile kadın ve dolayısı ile toplum sağlığının gelişimine 

katkı sağlanabilir.  
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S-57)  AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN 

SOĞUK ZİNCİR KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ 

  

Demet YÜCER AĞIRTICI1     Dr Öğr. Üyesi Handan GÜLER2 

175. Yıl Aile Sağlığı Merkezi 31 Nolu Aile Hekilliği Birimi Kırklareli / Türkiye 

2Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet 

Araştırma, Sivas İl merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin soğuk zincir 

konusundaki bilgilerinin belirlenmesi amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemine 15 

Ocak - 15 Nisan 2014 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı 

olarak çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden sağlık personelleri alınmıştır (n=169). Araştırma 

verilerinin toplanmasında; Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, Soğuk Zincir Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri 

toplama araçları, araştırmaya katılmayı kabul edenler tarafından doldurulmuştur. Verilerin 

değerlendirilmesinde; sayı, yüzde ve ortalama, alınmıştır. Soğuk zincir bilgi formundan minumum 0,0 

puan, maksimum ise 17,0 puan alınmıştır. Bu formdan sağlık personelinin aldıkları puan ortalaması 

6,59± 2,20 olup soğuk zincir bilgi düzeylerinin orta derecede olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak; Sağlık personelinin soğuk zincir konusunda bilgi eksiklerinin bulunmaktadır. Soğuk 

zincirin tanımı, önemi ve uygulama esasları ile ilgili hizmet içi eğitimler planlanmalı ve bu eğitimlerin 

periyodik olarak tekrarlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Soğuk zincir, Aşı, Ebe, Aile Sağlığı Merkezi, Meslek. 

 

Abstract 

EVALUATION OF THE MEDICAL STAFF’S KNOWLEDGE COLD CHAIN PROCESS 

WITHIN FAMILY HEALTH CENTERS 

 

The research was conducted within the central province of Sivas’ family health centers. The knowledge 

of the health staff was evaluated based on their knowledge of the Cold Chain process. Survey samples 

include family practitioner and family health staff who work for the primary care clinic between 15 th of 

January and 15th of April 2014 (n=188).  Descriptive Characteristics Information Form and Cold Chain 

Information Form are used for the survey data collection. Data Collection forms are filled by the 

participants who accept for involvement. Numeric, percentiles, Chi-Square, Mann Whitney U tests, and 

Kruskal Wallis H tests are used and (p<0,05) is taken as a reference for evaluation. The scores taken 

from cold chain form is minimum 0,0 and maximum 12,0.  The avreage score of health staff on Cold 

Chain İnformation Form is 6,59±2,20 and it has been determined that the cold chain knowledge level of 

health staff is moderate. Furthermore, it is also observed that the gender of the medical staff, age group, 

education level, career level, experience within the field, years at the center, experience as a liable Cold 

Chain employee, and attendance of Cold Chain seminars/courses had no direct statistical correlation 

between the mean and median of the data on the Cold Chain information form.(p>0.05).  
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In conclusion, the health staff has a lack of knowledge of about cold chain. Seminars/courses which 

include the definition of Cold Chain, its importance and implementation fundemantals should be planned 

and these trainings should be recurred periodically. 

 

Key Word: Cold Chain, Vaccines, Midwife, Family Health Centers, Occupation. 

 

GİRİŞ 

Aşı güvenliğinin sağlanması, bebek, çocuk ve yetişkinlere uygulanan aşılardan en yüksek düzeyde yarar 

sağlamak için o aşının belirlenen standartlara uygun saklama tekniklerini kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu sürecin temel öğelerinden birisini de “soğuk zincir”dir (Buzgan, 2011). Soğuk 

zincir, bir aşının etkinliğinin üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli 

miktarda etkin ve güvenilir aşının ulaşmasını sağlayan insan ve malzemeden oluşan sistemdir (Sağlık 

Bakanlığı GBP, 2009; UNİCEF, 2010; Hasanoğlu, 2012). 

Aşıların etkinliğinin sağlanması soğuk zincir kurallarına uymakla mümkün olacaktır. (Öneş ve 

arkadaşları, 1993; Pehlivan ve Altınel, 2009). Türkiye’de bağışıklamada karşılaşılan sorunlar ve 

bağışıklamanın yetersiz kalışında etkili olan nedenler arasında, soğuk zincir kurallarına uymama ve 

personelin eğitim eksikliği önemli yer almaktadır (Arvas, 2004). Soğuk zincir sistemi üreticisinden 

alınan aşının, sürekli monitörize edilen ana depolarda saklanması, ana depolardan illere soğutucu 

(friofrik) kamyonlarla nakli, illerde soğuk hava depolarında depolama, il içi soğutucu araçlarla aşı 

dağıtımı, aşı uygulama birimlerinde uygun buzdolabında depolama ve aşının kişiye uygulandığı ana 

kadar uygun ısı (2  °C ile 8  °C) aralığında korunduğu insan ve malzeme ve işlemlerden oluşan sistemdir. 

Etkin bağışıklama için soğuk zincir asla kırılmamalıdır (Buzgan, 2011; Aslantaş, 2013, Öneş ve 

arkadaşları, 1993; Pehlivan ve Altınel, 2009). Herhangi bir immünizasyon programının, başarısı birçok 

faktöre bağlı olmakla beraber, “soğuk zincirin” sağlanması ve korunması ilk sıralarda yer alan 

faktörlerdendir (Hasanoğlu, 2012). 

Aşılamada %100’e ulaşmış olsa bile eğer aşılar soğuk zincir kurallarına göre korunmadıysa aşının 

etkinliği azalır ve koruyuculuk riske edilmiş olur.  Aşılar yüksek ısıya, güneş ışığına, flöresan ışığa veya 

donmaya maruz kaldıkları zaman etkinliklerini kaybederler. Ağır hava koşulları ve çeşitli durumlar 

soğuk zinciri bozabilir ve aşıların immünolojik olarak etkisini azaltabilir veya yok edebilir. Soğuk 

zincirde bir aksama olursa aşı kalitesi bozulur ve yeterli bağışık yanıt oluşmaz, aynı zamanda aşıya bağlı 

istenmeyen etkilerin artmasına da yol açabilir. Uygulanacak aşılar gerekli korumayı sağlayacak 

etkinlikte değilse aşılama programı faydasız olur (Şensoy ve Belet, 2009). Bu nedenle aşıların 

saklanmaları ve nakliyesi sırasında doğru ısıların devamlılığının sağlanması aşı güvenliğinde önemlidir 

(Akçakaya, 2003; Hasanoğlu, 2012; Aslantaş, 2013).  

Soğuk zincir sisteminin üç temel bileşeni vardır bunlar; (1) aşı depolamayı ve dağıtımını yönetecek insan, 

(2) aşıların güvenli depolanması ve nakliyesi için gerekli donanım, (3)  aşıların kullanımı, dağılımını 

kontrol ve programı idare edebilmek için gerekli işlemlerdir. En modern cihazlar olsa bile bunları etkin 

bir şekilde kullanacak personel olmazsa soğuk zincir etkili olmayacaktır (Şensoy ve Belet, 2009; 

Pehlivan ve Altınel, 2009). 
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Temel sağlık hizmetlerinde, bağışıklamanın yer aldığı aile sağlığı merkezleri, zincirin ilk halkasını 

oluşturmaktadır. Bu kurumlarda görev alan koruyucu sağlık hizmeti veren başta ebeler ve diğer sağlık 

personelinin soğuk zincir kurallarını bilmesi, uygulaması ve devamlılığının sağlanması aşı güvenliği için 

büyük önem taşımaktadır (Şensoy ve Belet, 2008; Pehlivan ve Altınel, 2009).  

Soğuk zincir kurallarına uyulma durumunu inceleyen çalışmalarda il dağıtımda, aşılar bir ya da daha 

fazla donma sıcaklığına maruz kalmış (Matthias ve arkadaşları, 2007), aşılar büyük merkezlerden çok, 

küçük sağlık merkezlerine transport ve depolama sırasında bozulmuştur (Samant ve arkadaşları, 2007). 

Ayrıca çalışanların soğuk zincir bilgilerinin yeterli olmaması da önemli bir sorun olarak gösterilmiştir 

(Miller ve Haris, 1990; Alparslan ve arkadaşları 2012). 

Türk Tabipler Birliği (2004), Sağlık Ocaklarının %52,7’ sinde sık sık elektrik kesintisi olduğunu, bazı 

sağlık ocaklarında aşı saklamak için uygun dolabın olmadığı gibi sonuçlara ulaşıldığını ve bu durumun 

toplumun sağlığına büyük yükler getireceğine değinmiştir.  

Etkili bir bağışıklama ancak soğuk zinciri oluşturan, aşının üretiminden kişiye uygulanmasına kadar 

geçen sürede görev alan tüm personelin yeterli bilgi ve donanımının olması ile mümkündür (UNİCEF, 

2010). Çünkü aşılama pratiğinde en önemli konu, aşılanan kişiye uygulanan aşının etkili olduğundan 

emin olunmasıdır. Görüldüğü gibi soğuk zincirin sağlanması ve korunmasında pek çok görevliye iş 

düşmesine rağmen en büyük sorumluluk aşıyı en uzun süre elinde bulunduran ve uygulama kararını 

vermekle yükümlü olan aile sağlığı merkezleri ve bağışıklamada görev alan ebeler ve diğer sağlık 

personelleridir. Temel rolü koruyucu sağlık sağlık hizmetleri olan ebeler insan faktörünün çok büyük 

önem taşıdığı soğuk zincir ve güvenli bağışıklama da anahtar roldedirler. 

 

AMAÇ  

Bu çalışmada aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık personelinin soğuk zincir konusundaki bilgilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Kesitsel olarak yapılan araştırmanın örneklemine Sivas İl Merkezi İbn-i Sina Toplum Merkezine kayıtlı 

tüm (27) ASM’de çalışam ve soğuk zincirde görev alan 188 sağlık profesyonelinden 169’u alınmıştır. 

Çalışma sürecinde 17 aile hekimi çalışmaya katılmayı kabul etmemiş 1 aile hekimi ve 1 hemşire ile de 

raporlu olduğu için görüşülememiştir. Sorumlulukları arasında aşılama hizmeti de olan, 3000- 4000 

kişilik nüfusa hizmet veren aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ( ebe, hemşire, sağlık memuru ve 

acil sağlık hizmetleri teknisyeni) 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. 

Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından lireratür taranarak (Sağlık Bakanlığı GBP, 2009; WHO, 

2010)  geliştirilen 2 soru formu ile toplanmıştır. Bu formlar; 8 sorudan oluşan ”Tanıtıcı bilgi formu” ve 

17 sorudan oluşan “Soğuk zincir bilgi formu”dur. Soğuk zincir bilgi formu 4 uzman görüşü 

doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Veri toplama araçları, araştırmaya katılmayı kabul edenler 

tarafından doldurulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler, bilgisayar ortamında Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS 14.0) for Window istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bilgi 

soruları için her doğru cevaba 1 puan verilerek toplam 17 puan olarak hesaplanmıştır.  
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Araştırmanın yürütülebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan 

(Tarih:27.03.2014 Karar no:2014-03/16), T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sivas 

Halk Sağlığı Müdürlüğünden ve Aile Sağlığı Merkezlerinden izinler alınmıştır. Ayrıca katılımcılara olur 

formu verilerek araştırmanın amacı açıklanmış ve yazılı olurları alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların 63,9’u kadın, %74’ü 30 yaş üzerinde, %46.7’si hekim, %43.1’i ebe, %53.4’ü 10 yıldan 

fazla süredir mesleğinde ve %86,4’ü 1-5 yıldır şu anki kurumunda çalışmaktadır. Sağlık personelinin 

soğuk zincir bilgi formundan aldıkları puan ortalaması 6,59±2,20 olup %83,4’ ünün buzdolabının 

içinin ısısını, %72,2’sinin BCG aşısının sulandırıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde uygulanması 

gerektiğini bildiği, tamamının ise üstten soğutmalı buzdolabında aşılarn konulması gereken bölümü 

bilmediği saptanmıştır (Tablo 1). 

 

  Tablo 1. Sağlık Personelinin Soğuk Zincire Yönelik Bilgi Sorularının Yanıtlarını  

                 Bilme Durumlarının Dağılımı (n=169)  

 

Soğuk Zincir Bilgi Soruları 

       Biliyor 

       n (%)    

  

    Bilmiyor 

      n (%)    

  

Aşılarda soğuk zincirin tanımı 49 (29.0)   120 (71,0) 

Soğuk zincir sorumlusunun görevi     15 (8,9)   154 (91,1) 

Buzluk karlarının eridiği sırada aşının korunacağı yer     93 (55,0)     76 (45,0) 

Aşı dolabında bulundurulması gereken termometre sayısı     86 (50,9)     83 (49,1) 

Aşıların aşı dolabında kaplaması gereken toplam hacim     34 (20,1)   135 (79,9) 

Aşı dolabı ile duvar arasındaki mesafe     58 (34,3)   111 (65,7) 

Aşı dolabının bulunduğu ortam ısısı    118 (69,8)     51 (30,2) 

Buz akülerinin buzlukta dondurulma süresi     64 (37,9)   105 (62,1) 

Işıktan etkilenen aşılar     15 (8,9)   154 (91,1) 

Donmaya en duyarlı aşılar     18 (10,7)   151 (89,3) 

Buzdolabının içinin ısısı   141 (83,4)     28 (6,6) 

Buzdolabının dondurucusunun ısısı      69 (40,8)   100 (59,2) 

Buzluktan çıkarılan buz akülerinin ne kadar süre bekletildikten 

sonra aşı nakil kaplarına yerleştirildiği  

    52 (30,8)

  

  117 (69,2) 

BCG aşısının sulandırıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde 

uygulanması gerektiği 

  122 (72,2)

  

    47 (27,8) 

 

Kızamık aşısının sulandırıldıktan sonra ne kadar süre içerisinde 

uygulanması gerektiği  

    63 (37.3) 

 

  106 (62,7) 

 

Üstten soğutmalı buzdolabında aşıların hangi bölümüne  

konulması gerektiği   

      0 (0.0)   169 (100,0) 

OPV aşısının son kullanma tarihi geçmemiş ise üzerinde 

bulunan aşı flakon izlemcisi hangi durumda iken öncelikle 

kullanılmalı  

  118 (69,8)

  

 

    51 (30,2) 
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TARTIŞMA 

Aşıların kurumlara soğuk zincir kurallarına uygun ve etkinliğini kaybetmemiş şekilde taşınabilmesi ve 

denetlenebilmesi işleminin soğuk zincir sorumlusu ya da soğuk zincir yedek sorumlusu tarafından 

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle her kurumda bir soğuk zincir sorumlusu ve yedek sorumlu 

belirlenmelidir. Bu kişilerin görev yetki ve sorumluluklarını diğer sağlık personeline bilgilendirmesi 

önemlidir ( Sağlık Bakanlığı, 2009). Araştırmada sağlık personelinin tamamına yakınının soğuk zincir 

sorumlusunun görevini bilmemesi çarpıcıdır. Ayrıca sağlık personelinin çok azının ışıktan etkilenen 

aşıları bildikleri belirlenmiştir. Alparslan ve arkadaşlarının (2012)  yaptığı çalışmada da ebelerin ısı-

ışıktan etkilenen bazı aşıların bildiği belirlenmiştir. Çalışmada ısıdan etkilenen aşıları bilme durumunun 

düşük olması ebelerin aşıların korunması için gerekli olan ısı ve ışık faktörünü dikkate almamalarına ve 

aşıların etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Araştırmada sağlık personelinin onda birinin donmaya en 

duyarlı aşıları bildiği saptanmıştır. Azira ve Norhayati (2013) yaptıkları çalışmada sağlık personelinin  

%88,8’inin, Joao ve Mavimbe (2007) çalışmasında %65,9’unun, Yuan ve arkadaşlarının (2007)  

çalışmasında da %39’unun donmaya duyarlı aşıları bildiği tespit edilmiştir. Çalışmada sağlık 

personelinin donmaya duyarlı aşıları bilme yüzdesi diğer araştırmalara göre düşük olması çarpıcıdır. Bu 

bilgi eksiklikleri düzeltilmediği sürece aşı ile önlenebilir mortalite ve morbidite oranlarının azalmasının 

güç olabileceği düşünülebilir. Sağlık personelinin tamamının  (%100) buzdolabında aşıların 

yerleştirileceği rafı tam olarak bilmediği belirlenmiştir. Çalışmada katılımcıların tamamının aşıların aşı 

dolabında yerleştirilmesi gereken doğru rafı bilmemesine rağmen sağlık personelinin %95,3’ünün 

kurumlarında soğuk zincir kurallarına tam olarak uyulduğunu belirtmiş olmaları ile çelişkili 

görülmektedir.  

 

SONUÇ  

Sonuç olarak aşı hizmetinden sorumlu olan sağlık çalışanlarının soğuk zincir kurallarına yönelik bilgileri 

orta düzeyde olup ancak kurumlarında soğuk zincir kurallarına tam olarak uyulduğunu düşünmektedirler. 

Bu bilgi eksikliklerinin düzeltilmesi için soğuk zincir kurallarına yönelik hizmet içi eğitim 

programlarının güncellenmesi önerilir.  

 

KAYNAKLAR  

Akçakaya, N. (2003). Aşılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, sağlam çocuk izlemi sempozyum 

dizini, no: 35; 113- 118. 

Alparslan, Ö., Yeltekin, D., Ayvaz, A. (2012). Determining the knowledge levels of midwives about 

vaccines in Sivas, Turkey, Scientific Ressearch and Essays, Vol. 7(44), 3809-3915. 

Arvas, A. (2004). Dünyada ve Türkiye’de Bağışıklamanın Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Türk 

pediatri arşivi 2004 - 39-13 alındığı tarih 05.01.2004 kabul tarihi 08.12.2003. 

Aslantaş, D. (2013). Temel Sağlık Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2-20 

Azira, B., Norhayati M.N. (2013). Knowledge, Attitude and Adherence to Cold Chain among General 

Practitioners in Kelantan, Malaysia Norwati, International Journal of Collaborative Research 

on Internal Medicine & Public Health. Vol. 5 No. 3. 



520 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Buzgan, T. (2011). Türkiyede Dünden Bugüne  Aşılama Politikaları,,J Pediatri inf; (suppl 1):  235- 8. 

Hasanoğlu, E. (2012). Milli Pediatri Derneği, Pratik Aşı Bilgileri, Güneş Tıp Kitapları, Bölüm: 1, 1-35. 

Joao, C., Mavimbe G.B. ( 2007). Cold Chain Management: Knowledge and Practices In Primary Health 

Care Facilities in Niassa, Mozambique. Ethiopian Journal of Health Development.; 21 

Matthias, D.M., Robertson, J., Garrison, M.M., Newland, S., Nelson, C. (2007). Freezing Temperatures 

in the Vaccine Cold Chain: A Systematic Literature review. Vaccine 25; 3980- 3986 

Miller N.C, Haris M.F. (1994). Are childhood immunization programmes in Australia at risk? 

Investigation of the cold chain in the Northern Territory,bulletin of World Health 

Organization,72(3):401-408 

Öneş, Ü., Yalçın, İ., Selman, N., Şiraneci, R. ( 1993 ). immunoloji ve alarji, pediatri cilt: 1, 2. baskı 

Nobel Kitap Evi, 512-529. 

Pehlivan, T., Altınay, S. (2009). Aşılar ve Tüm bilmek istedikleriniz, 2.baskı, sonofi yayınları, 211-239. 

Sağlık Bakanlığı (GBP, 2009). Temel Sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğü, Genişletilmiş Bağışıklama 

Programı Genelgesi 2009/17, Ankara. 

Samant, Y, Lanjavar, H., Block, L., Parker, D., Stein, B., Tomar, G.  (2007). Relationship between 

vaccine vial monitors and cold chain infrastructure in a rural district of India.Rural an romate 

Health  (7:6179). 

Şensoy, G., Belet, N. (2009). Aşı Soğuk Zincir ve Aşı Kayıtları, J Pediatri ınf 2(suppl 1):36-55. 

Türk Tabipler Birliği. (2004). Türkiye’de Sağlık Ocaklarında Aşı ile İlgili Sorunların Değerlendirilmesi, 

Toplum ve Hekim dergisi,cilt:19,sayı 4,313. 

 

Uniteal Notions International Children’s (UNİCEF, 2010). Emergency Fund, Ministry of Health & 

Family Welfare Goverment of Indıa Vaccne &Cold Chain Handlers, 

http://www.unicef.org/india/Cold_chain_book_Final_(Corrected19-04-10).pdf Erişim: 

20.10.2012). 

Yuan, L., Naus, M., Brcic, B. ( 1995). Vaccine Storage and Handling : Knowledge and Practice in 

Primary Care Physicians' Offices. Canadian Family Physician. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



521 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

S-58)  ÖĞRENCİ EBELERİN MERHAMET DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Meltem AKBAŞ1, Rukiye SÜLÜ1 

1Çukurova Üniversitesi 

Özet 

Amaç: Araştırma, öğrenci ebelerin merhamet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimler 

Fakültesi Ebelik Bölümünde öğrenim gören 310 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem sayısı “Sample Size 

Calculator-Australian Bureau of Statistics” ile, %5 hata payı ve %95 güven aralığında 172 olarak 

belirlenmiştir. Örneklem için oranlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 

katılan 172 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırma öncesi etik kurul onayı, kurum izni ve 

katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmıştır. Veriler, 13 soruluk anket formu ve 24 maddeden oluşan 

5’li Likert yapıda “Merhamet Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistics 22 programında sayı, 

yüzde, aritmetik ortalama, İndependent t Testi ve One Way ANOVA ile analiz edilmiştir. Kritik 

anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.  

Bulgular: Tamamı kadın olan katılımcıların yaş ortalamasının 20,7±1,49 olduğu, %26.7’sinin 1. Sınıf, 

%26.7’sinin 2. Sınıf, %27.3’ünün 3. Sınıf, %19,2’sinin 4. Sınıf olduğu, %76,1’inin anadolu Lisesi 

mezunu olduğu belirlendi. Katılımcıların   %65,7’sinin mesleğini isteyerek seçtiği, %86,6’sının şu anda 

mesleğini sevdiği, %79,2’sinin bu mesleği en fazla iş bulma kolaylığı nedeniyle tercih ettiği, %69,8’inin 

merhamet kavramını diğer konular içinde işlediklerini ifade ettikleri görüldü.   Katılımcıların merhamet 

ölçeği toplam puan ortalamasının 97,3±13,59 olduğu görüldü. Ölçeğin sevecenlik alt boyutu 

ortalamasının 16,4±2,89, umursamazlık alt boyutu ortalamasının 7,7±3,16, paylaşımların bilincinde 

olma alt boyutu ortalamasının 13,3±2,36, bilinçli farkındalık alt boyutu ortalamasının 16,0±3,18, ilişki 

kesme alt boyutu ortalamasının 7,4±3,07 olduğu görüldü. Katılımcıların sınıfları ile merhamet ölçeği 

toplam ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

Sonuç: Veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, ebelik öğrencilerinin merhamet düzeylerinin iyi 

düzeyde olduğu görüldü.  

Anahtar Kelimeler: Merhamet, ebe, öğrenci. 

IDENTİFİCATİON OF STUDENT MİDWİVES’ COMPASSİON LEVELS AND THE 

AFFECTİNG FACTORS 

Abstract 

Aim: This study aims to identify student midwives’ compassion levels and the affecting factors. 
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Methods: Target population of this descriptive and cross-sectional study is 310 students who were 

enrolled in Çukurova University Faculty of Health Sciences Midwifery Department. Sample size was 

identified as 172 using the “Sample Size Calculator-Australian Bureau of Statistics”, with 5% margin of 

error and 95% confidence interval. The sample was identified using the proportional sampling method. 

The participants were 172 students who volunteered to participate in the study. Ethics committee 

approval, official permission and the participants’ informed consent forms were obtained prior to the 

study. Data were collected through the Compassion Scale, which was composed of 13 questions and 24 

items rated on a 5-point Likert Scale. Data were analyzed in IBM SPSS Statistics 22 using numbers, 

percentages, arithmetic means, independent t-test and One Way ANOVA. Statistical significance was taken 

p<0,05.  

Findings: The Average age of the participants, who were all females, was found 20,7±1,49, 26.7% were 

enrolled in the first year, 26,7% were enrolled in the second year, 27.3% were enrolled in the 3rd year, 

and 19,2% were enrolled in 4th year. In addition,  76,1% graduated from Anatolian High Schools. Of all 

the participants, 65,7% chose this profession willingly, 86,6% currently liked their profession, 79% chose 

this profession because they thought they could find a job easily, and 69,8% reportedly covered the 

concept of compassion within other topics. The total mean score of the participants’ Compassion Scale 

was 97,3±13,59. Kindness sub-scale mean score   was 16,4±2,89, Indifference sub-scale mean score was 

7,7±3,16, Common Humanity sub-scale mean score was 13,3±2,36, Mindfulness sub-scale mean score 

was16,0±3,18, and Disengagement sub-scale mean score was 7,4±3,07. The difference between the 

participants’ class level and the Compassion Scale total and sub-scale mean scores were statistically 

significant (p<0,05). 

Conclusion: Evaluations based on the findings showed that midwifery department students’ compassion 

was at a good level. 

Key Words: Compassion, midwife, student 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu’na göre merhamet; bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan 

dolayı duyulan üzüntü, acıma demektir. Merhamet, kelime kökeni olarak “rahmet” kelimesinden 

türemiştir. (Özafşar, 2012) Sağlık bakımında temel bir değer olan merhamet başkalarının acısını veya 

talihsizliğini anlama ve hafifletme arzusu olarak tanımlanmaktadır. (Bloomfield ve Pegram, 2015) 

Merhamet toplumun tüm kesimlerinde olması gereken bir davranış biçimidir. Dünya üzerindeki dini 

inanışların tamamında merhamet temel prensipler arasındadır. Bununla birlikte eğitim, adalet ve sağlıkta 

merhametin önemi toplumun diğer birimlerine göre daha ön plana çıkmaktadır (Norko, 2005) Genel Tıp 

Konseyi (The General Medical Council)  ve Hemşirelik Ebelik Konseyi (Nursing Midwifery 

Council/NMC) sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerinin yanı sıra merhamete de sahip olmaları  

gerektiğini belirtmektedir (Bray ve ark., 2014). Literatürde sağlık çalışanlarının merhamet düzeyini 

belirlemek için çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir ancak ebelik bölümünde ve ebeler arasında 

böyle bir çalışma yoktur ( Uğurlu ve Eti, 2017; Sinclair ve ark., 2016; Bray ve ark., 2014; Blomberg ve 

ark., 2016; Young, 2015; Çingöl ve ark., 2018). 
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AMAÇ  

Araştırmanın amacı, öğrenci ebelerin merhamet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma, öğrenci ebelerin merhamet düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla  

Adana/Türkiye’deki bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde yapılmıştır.  

Araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölümünde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim gören 310 öğrenci (1. Sınıfta 85, 2. Sınıfta 85, 3. Sınıfta 85 ve 4. Sınıfta 55) oluşturmuştur. 

Örneklem “Sample Size Calculator-Australian Bureau of Statistics” ile hesaplanmıştır. Örneklem sayısı 

%5 hata payı ve %95 güven aralığında 172 olarak belirlenmiştir (Australian Bureau of Statistics, 2014). 

Örneklem için oranlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 172 öğrenci 

(1. Sınıfta 46, 2. Sınıfta 46, 3. Sınıfta 47 ve 4. Sınıfta 33)  örneklemi oluşturmuştur. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay, araştırmanın yapılacağı kurumdan izin ve 

katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Ölçeğin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 

yapan Akdeniz ve arkadaşlarından kullanım izni alınmıştır. 

Araştırmanın verileri Pommier (Pommier AN., 2010) tarafından geliştirilen, Akdeniz ve Deniz (Akdeniz 

S, Deniz ME, 2016) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan "Merhamet Ölçeği" ve 13 soruluk 

“Anket Formu” ile toplanmıştır.  “Anket formu” katılımcıların özelliklerini belirlemeye yönelik 

literatürden yararlanılarak hazırlanan 13 soruluk bir formudur (Smart ve ark., 2014; Sinclair ve ark., 

2016).   "Merhamet Ölçeği" 24 maddeden oluşan 5'li likert (1=Hiçbir Zaman, 2=Nadiren, 3=Ara Sıra, 

4=Sık Sık, 5= Her Zaman) tipinde bir ölçektir. Ölçek sevecenlik, umursamazlık, paylaşım, bağlantısızlık, 

bilinçli farkındalık ve ilişki kesme olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin umursamazlık, 

bağlantısızlık ve ilişki kesme alt boyutları ters çevrilerek hesaplanır. Bu hesap sonrasında toplam puan 

ortalaması alınır. Ölçekten alınan toplam puan arttıkça merhamet düzeyi de artmaktadır.  

Veriler, IBM SPSS Statistics 22 programında sayı, yüzde, aritmetik ortalama, Independent t Testi ve One 

Way ANOVA  ile analiz edilmiştir. Kritik anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır (SPSS, 2014; Dişçi, 

2012 ).  

BULGULAR 

Tamamı kadın olan katılımcıların yaş ortalamasının 20,7±1,49’dur.  

Tablo 1’de katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular verilmiştir. Katılımcıların %26,7’sinin 1. 

Sınıf, %26,7’sinin 2. Sınıf, %27,3’ünün 3. Sınıf, %19,2’sinin 4. Sınıf olduğu, %64,0’ının ailesinin il’de 

yaşadığı, %76,2’sinin çekirdek aileye sahip olduğu, %82,0’ının ailesinin ekonomik durumunun orta 

düzeyde olduğu ve %76,1’inin Anadolu Lisesi mezunu olduğu belirlendi (Tablo 1).  
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Tablo 1.KatılımcılarınTanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular (n=172) 

Değişkenler Sayı (%) 

Sınıf 

- Birinci sınıf 

- İkinci sınıf 

- Üçüncü sınıf 

- Dördüncü sınıf 

 

46  (26,7) 

46  (26,7) 

47  (27,3) 

33  (19,2) 

Ailenin yaşadığı yer 

- İl 

- İlçe 

- Köy 

 

110 (64,0) 

47   (27,3) 

15   (8,7) 

Ailenin Tipi 

- Çekirdek aile 

- Geniş aile 

- Parçalanmış aile 

 

131 (76,2) 

26   (15,1) 

15   (8.7) 

Kardeş sayısı 

- Yok 

- Bir 

- Birden fazla 

 

13   (7,6) 

46   (26,7) 

113 (65,7) 

Ailenin gelir durumu 

- İyi 

- Orta 

- Kötü 

 

19   (11,0) 

141 (82,0) 

12   (7,0) 

Mezun olunan okul 

- Düz lise                                                           

- Meslek lisesi 

- Sağlık meslek lisesi                                               

- Anadolu lisesi                   

 

32   (18,6)  

7     (4.1) 

9     (5,2) 

124 (72,1) 

 

Tablo 2’de katılımcılarn mesleki özelliklerine ilişkin bulgular verilmiştir. Katılımcıların   %65,7’sinin 

mesleğini isteyerek seçtiği, %86,6’sının şu anda mesleğini sevdiği, %79,2’sinin bu mesleği en fazla iş 

bulma kolaylığı nedeniyle tercih ettiği, %69,8’inin merhamet kavramını diğer konular içinde işlediklerini 

ifade ettikleri görüldü (Tablo 2).    
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Tablo 2. Katılımcılarn Mesleki Özelliklerine İlişkin Bulgular (n=172) 

Değişkenler Sayı (%) 

Mesleği seçme durumu 

- İsteyerek seçen 

- İstemeyerek seçen 

113   (65,7) 

59    (34,3) 

Mesleği sevme durumu 

- Seven 

- Sevmeyen                          

 

149 (86,6) 

23   (13,4) 

 

Mesleği seçme nedenleri* 

- İş bulma kolaylığı 

- Bilinçli ve isteyerek 

- Ailenin isteği ile 

- Açıkta kalmamak için 

- Ünivesite mezunu olmak için 

- Ailede bir sağlıkçı olduğu için 

- Tesadüfen 

 

137 (79,7) 

65 (37,8) 

61 (35,5) 

54 (31,4) 

23 (13,5) 

23 (13,4) 

16 (9,3) 

Merhamet eğitimi alma durumu* 

- Konu olarak 

- Kavram olarak 

- Konu içinde 

35 (20,39) 

69  (40,1) 

120 (69,8) 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 3’te katılımcıların merhamet ölçeği ve alt boyutları puan ortalamaları verilmiştir. Katılımcıların 

merhamet ölçeği toplam puan ortalamasının 97,3±13,59 olduğu görüldü. Ölçeğin sevecenlik alt boyutu 

ortalamasının 16,4±2,89, umursamazlık alt boyutu ortalamasının 7,7±3,16, paylaşımların bilincinde 

olma alt boyutu ortalamasının 13,3±2,36, bağlantısızlık alt boyutu ortalamasının 7,90±3,18 bilinçli 

farkındalık alt boyutu ortalamasının 16,0±3,18, ilişki kesme alt boyutu ortalamasının 7,4±3,07 olduğu 

görüldü (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Katılımcıların Merhamet Ölçeği ve Alt Boyutları Puan Ortalamaları (n=172) 

Değişkenler Ortalama ± standart sapma Minimum-Maksimum 

Sevecenlik 16,40±2,89   8 - 20 

Umursamazlık  7,65±3,16    4 - 19 

Paylaşımların bilincinde olma     13,33±2,36   5 - 19 

Bağlantısızlık  7,90±3,18  4 - 20 

Bilinçli farkındalık  15,98±2,69  9 - 20 

İlişki kesme 7,4±3,07 4 - 20 
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Katılımcıların ailesinin  yaşadığı yer, aile yapısı, ailesinin ekonomik durumu, mezunu olduğu lise, mesleğini isteyerek seçme durumu, şu anda mesleğini sevme durumu, 

mesleğini tercih etme nedeni ve merhamet konusunda eğitim alma durumları ile merhamet ölçeği toplam ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0,05). 

Tablo 4’de katılımcıların merhamet ölçeği ve alt boyutları puan ortalamalarının bulundukları sınıflara göre dağılımları verilmiştir. Katılımcıların bulundukları sınıfları ile 

merhamet ölçeği toplam ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Öğrencilerin bulundukları sınıfları yükseldikçe merhamet 

düzeylerinde genel olarak azalma olduğu görüldü 

 

Tablo 4. Katılımcıların Merhamet Ölçeği ve Alt Boyutları Puan Ortalamalarının Bulundukları sınıflara Göre Dağılımları (n=172) 

Değişkenler Birinci Sınıf İkinci Sınıf Üçüncü Sınıf Dördüncü Sınıf p Değeri 

Toplam 100,63±9,4 102,71±12,6 95,06±11,8 9509±16,6 <0.001 

Sevecenlik 16,89±2,5  17,04±2,9 15,87±3,0 15,57±3,0 0.048 

Umursamazlık 7,17±2,4  6,71±2,4                   7,31±2,4 10,09±4,4 <0.001 

Paylaşımların Bilincinde Olma 13,71±1,7 13,89±2,4 12,34±2,5                     13,45±2,4 0.006 

Bağlantısızlık 7,17±2,0 7,04±2,6 8,23±2,6 9,66±4,8 0.001 

Bilinçli Farkındalık 16,02±2,5 16,95±2,6  15,70±2,7 14,96±2,5 0.010 

İlişki Kesme 6,52±1,9 6,19±2,3 7,63±2,7 9,72±4,16 <0.001 
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TARTIŞMA 

İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi ebelere verilmiş ve ebeler, çoğu doğal 

yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olmuştur. İlkel çağlarda bilimsellikten uzak olan ebelik 

mesleği, sağlık  alanındaki gelişmelere paralel olarak ilerlemiş ve günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, 

bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak sağlık meslekleri içinde yerini almıştır 

(Arslan ve ark., 2008). Ebelerin mesleki bilgi ve tutumlarını davranış olarak sergilemesi, büyük sorumluluklar 

taşıması, toplum yararına topluma özverili hizmet sunması, bilgiden güç alması ve örgütlenmesi profesyonellik 

kriterlerine sahip olduğunun kanıtıdır (Beydağ ve Arslan, 2008). Profesyonellik içerisinde mesleğini icra eden bir 

ebe bu özverili tutumunun yanında merhamete de sahip olmalıdır.  

Öğrencilerin merhamet ölçeği düzeylerinin toplam puan ortalamasının 97,3±13,59 olduğu görülmüştür. Çingöl ve 

arkadaşlarının bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri ile yaptığı çalışmada merhamet düzeyi 5 

puanlık dereceleme üzerinden yapılmış ve sonuç 4,19±0,44 olarak bulunmuştur (Çingöl ve ark., 2018). İşgör’ün  

264 üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu çalışmada toplam merhamet düzeyi puan ortalaması 93,27±14,38 

olarak bildirilmiştir (İşgör, 2017a). Yine İşgör’ün  418 üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu başka bir 

çalışmasında toplam merhamet düzeyi puan ortalaması 99,24±11,7 olarak bulunmuştur. (İşgör, 2017b) 

Çalışmamızda elde ettiğimiz toplam merhamet puan ortalaması literatürdeki diğer çalışmalarla paralellik 

göstermektedir. Bu ortalama puana bakarak ebelik öğrencilerinin merhamet düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir.   

Çalışmamızda merhamet ölçeğin sevecenlik alt boyutu ortalamasının 16,4±2,89, umursamazlık alt boyutu 

ortalamasının 7,7±3,16, paylaşımların bilincinde olma alt boyutu ortalamasının 13,3±2,36, bilinçli farkındalık alt 

boyutu ortalamasının 16,0±3,18, ilişki kesme alt boyutu ortalamasının 7,4±3,07 olduğu görüldü. Katılımcıların 

sınıfları ile merhamet ölçeği toplam ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,05). Literatürle kıyaslandığında sonuçlar paralellik göstermektedir (Çingöl  ve ark., 2018; 

Pommier, 2010; Akdeniz ve Deniz, 2016; İşgör, 2017a; İşgör, 2017b ). 

Araştırma, araştırmaya katılmaya gönüllü öğrencilerle sınırlıdır. Ayrıca öğrencilerin tamamının kadın olması 

nedeniyle cinsiyet açısından kıyaslama yapılamaması da çalışmanın sınırlılıkları arasındadır. 

SONUÇ  

Sonuç olarak araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrenci ebelerin merhamet düzeylerinin yüksek 

olduğu ancak öğrencilerin bulundukları sınıfları yükseldikçe merhamet düzeylerinde genel olarak azalma olduğu 

görüldü.  Örneklem sayısının daha fazla olduğu ve ebelik eğitimi ve merhamet düzeyi ilişkisini araştıran 

çalışmaların yapılması önerilir. 
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S-59)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA YÖNELİK 

TUTUMLARININ EBELİK ÖĞRENCİ KONGRELERİ’NE 

KATILIMLARINA ETKİSİ 
 

Gülseren DAĞLAR1,  Dilek BİLGİÇ2, Nursema AKSÖZ1 

1Cumhuriyet Üniversitesi 

2Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Özet 

Amaç: Çalışmada ebelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutumlarının Ebelik Öğrenci Kongreleri’ne 

katılımlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma kesitsel tanımlayıcı tiptedir. Araştırmada örneklem seçimi yapılmayıp evrenin tümüne 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklemi 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde okuyan 249 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Bilimsel 

Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği (BATÖ) ile toplanmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,16±1,46 olup %69,5’i akademik başarısını orta düzeyde tanımlamıştır. 

Öğrencilerin yarısı (%53,4) bilimsel bir kongreye katılmadığını ve büyük çoğunluğu (%87,6) ise katılmak 

istediğini ifade etmiştir.  Öğrencilerin tamamına yakınının (%96,0)  öğrenci kongrelerinin mesleki gelişime katkı 

sağladığı ve (%96,8) kongrelere katılımın gerekli olduğu düşüncesinde oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin 

araştırmacılara yardımcı olmaya isteksiz ve araştırmacılara yönelik tutumlarının olumsuz olduğu bulunmuştur. 

Bilimsel kongreye katılmak isteyen öğrencilerin istemeyenlere oranla BATÖ’nin tüm alt boyut puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Özellikle ebelik öğrenci 

kongresine katılmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha olumlu tutum içinde oldukları ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç: Bilimsel kongreye katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutum puanları tüm alt 

boyutlarda yüksektir.  Özellikle Ebelik Öğrenci Kongresi’ne katılmak isteyen öğrenciler araştırmalara yönelik 

daha olumlu tutum içindedir. Öğrencilerin bilimsel kongrelere ve ebelik öğrenci kongrelerine katılımlarının 

desteklenmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, bilimsel kongre, bilimsel çalışmalara yönelik tutum 

 

THE INFLUENCE OF MIDWIFERY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC 

STUDIES ON THEIR PARTICIPATION IN MIDWIFERY  

STUDENT CONGRESSES 
 

Abstract  

Aim: This study aims to determine the influence of midwifery students’ attitudes towards research on their 

participation in Midwifery Student Congresses. 

Method: This is a cross-sectional descriptive type study. In the study, a sample was not selected and all of the 

universe was tried to be reached. The sample consisted of 249 students studying at Department of Midwifery in 

the Faculty of Health Sciences at Cumhuriyet University. Data was collected with Individual Information Form 

and Attitudes towards Scientific  Studies Scale (ATSSS). 
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Findings: The mean age of the students was 20.16 ± 1.46 and 69.5% of the students defined their academic 

achievement at an intermediate level. Half of the students (53.4%) stated that they did not participate in a scientific 

congress and the majority (87.6%) wanted to participate. It was found that almost all of the students (96.0%) 

thought that student congresses contributed to the professional development and (96.8%) thought that participation 

in congresses was necessary. It was found that the students were reluctant to help the researchers and their attitudes 

towards the researchers are negative. It was determined that the students who want to participate in the scientific 

congress have a higher mean score in all sub-dimension scores than the ones who do not want and there is a 

significant difference between the groups. Especially, students who want to attend midwifery student congress 

were found to have a more positive attitude towards research and there was a statistically significant difference 

between the groups (p <0.05). 

Result: Students who want to participate in the scientific congress have high attitudes towards scientific research 

in all sub-dimensions. Especially students who want to attend midwifery student congress have a more positive 

attitude towards research. It is recommended to support students' participation in scientific congresses and 

Midwifery Student Congresses. 

 

Keywords: Midwifery student, scientific congress, attitude towards scientific studies 

 

GİRİŞ 

Meslekleşme sürecinde sistematik bilginin sürekli olarak kongre, sempozyum ve araştırmalarla geliştirilerek 

içeriğinin artırılması gereklidir (Hintistan ve ark 2017). Kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler; meslek 

üyelerini bir araya getiren bilimsel düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan, sosyal anlamda meslek üyeleri arasında 

iletişim ve etkileşimi gerektiren bilimsel etkinlikler arasında yer almaktadır (Karagenç 2003).  Hintistan ve ark 

(2017) hemşirelik öğrencileri kongresine katılan öğrencilerin kongreye ilişkin görüşlerini aldıkları çalışmada; 

düzenlenen kongrenin, hemşirelik öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı, mesleğe olan 

motivasyonlarını, heyecanlarını arttırdığı ve mesleği ile ilgili farkındalık oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca farklı 

üniversitelerin hemşirelik bölümünde eğitim alan öğrencilerin birbirleri ile hem eğitim hem de kültürel olarak 

etkileşimde bulunmaları sonucunda öğrencilerin, kongrede diğer hemşirelik öğrencileri ile bilimsel 

etkileşimlerinin arttığı ve farklı eğitimlerin önemini kavradıkları belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin araştırmaya 

ilişkin tutum ve farkındalıklarının araştırma etkinliklerine katılmalarına etkisinin değerlendirildiği çalışmalarda; 

öğrenci hemşirelerin çoğunluğunun araştırma gerçekleştirme konusunda olumlu tutum içinde olmalarına rağmen, 

az oranda araştırma etkinliklerine katıldıkları belirlenmiştir (Björkström ve ark. 2003; Halami ve Monsou, 2010; 

Öztürk-Dönmez ve Bayık-Temel, 2014).  

Yapılan literatür taramaları sonucunda öğrenci hemşirelerin araştırmaya ilişkin tutum ve 

farkındalıklarının araştırma etkinliklerine katılmalarına etkisinin değerlendirildiği çalışmalara (Björkström ve ark. 

2003; Halabi ve Monsou, 2010; Öztürk Dönmez ve Bayık Temel 2014) ve hemşirelik öğrencileri kongresine 

katılan öğrencilerin kongreye ilişkin görüşlerinin alındığı bir çalışmaya ulaşılmış (Hintistan ve ark 2017) olmasına 

rağmen ebelik öğrencilerinin ebelik öğrenci kongrelerine katılımlarını değerlendiren herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Ebe öğrencilerin mesleki bilimsel bilginin paylaşılması, mesleki uygulamalarını bilimsel 

çalışmalarla bütünleştirmesi için, öğrencilik sürecinde araştırma becerisi ve farkındalığı kazanmalarında “Ebelik 
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Öğrencileri Kongreleri” büyük önem taşımaktadır. Profesyonel ebelerin gelişmesine katkı sağlayan kongre ve 

sempozyum gibi bilimsel etkinliklere öğrenci katılımı gereklidir.  

AMAÇ 

Çalışma, ebelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutumlarının Ebelik Öğrenci Kongreleri’ne katılımlarına 

etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma, tanımlayıcı korelasyon çalışması şeklindedir.  Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 

güz yarıyılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde okuyan toplam 309 

(1. 2., 3. ve 4. Sınıf) öğrenci oluşturmuştur. Örneklem kapsamına belirtilen bölümde okuyan toplam 249 öğrenci 

alınmıştır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Veriler 17-28 

Aralık 2018 tarihlerinde, araştırmacılar tarafından gözlem altında yanıtlama tekniği ile veri toplama araçlarının 

doldurulması sağlanmıştır. Öğrencilere sınıf ortamında araştırmacılar tarafından araştırmanın amacı açıklandıktan 

ve bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul edenlere Kişisel Bilgi Formu ve Bilimsel 

Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği (BATÖ) uygulanmıştır. 

Veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği (BATÖ)” 

kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini 

(cinsiyet, yaş, sınıf, medeni durum, aile yapısı, yaşadığı yer, anne-baba eğitim düzeyi, akademik başarı, mesleği 

isteyerek seçip seçmeme vb.) sorgulayan toplam 14 sorudan oluşmuştur. 

Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği (BATÖ): BATÖ beş basamaklı likert tipi bir ölçek olup dört faktör 

altında toplanabilen 30 maddeden oluşmaktadır. Faktörlerde yer alan maddelerin her biri; hiç katılmıyorum (1), 

katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4), tamamen katılıyorum (5) şeklinde derecelendirilmiştir. 

Öğrencilerin, beşli likert tipi ölçeğe verdikleri cevaplara karşılık olarak elde edilen puanların yükselmesi birinci 

(araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik) ve ikinci (araştırmalara yönelik olumsuz tutum) faktörler için 

olumsuz tutumun arttığını, üçüncü (araştırmalara yönelik olumlu tutum) ve dördüncü (araştırmacılara yönelik 

olumlu tutum) faktörlerde ise olumlu tutumun arttığını göstermektedir. İlk iki faktörler son iki faktörler birbirlerine 

ters orantılıdır. Araştırmada olumlu maddeler ‘tamamen katılıyorum’ seçeneğinden başlayarak 5,4,3,2,1, olumsuz 

maddeler ise 1,2,3,4,5 şeklinde puanlandırılmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi  

Verilerin istatistiksel değerlendirmesi bilgisayar ortamında (SPSS 22.0 For) Windows ile yapılmıştır. Verilerin 

analizinde; tanımlayıcı istatistiksel ölçütlerin (ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ve 

yüzdelik sayılar) yanı sıra ölçek puanının değişkenlerle karşılaştırılmasında t-testi, Mann Whitney U testi, Anova 

ve Kruskall Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışma için Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan (Etik karar no:2018-12/30) onay alınmıştır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı üniversitenin Sağlık Bilimleri 
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Fakültesi Ebelik Bölümü’nden uygulama izni alınmıştır. Çalışma Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun 

olarak yapılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %80,5’ine (n=249) ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamasının 20,16±1,46 

olduğu, %29,6’sının birinci sınıfta, %84,3’ünün çekirdek aile yapısında, %56,2’inin annesinin %37,1’inin 

babasının ilkokul mezunu olduğu, %72,7’sinin de ebelik mesleğini isteyerek seçtiği bulunmuştur. Öğrencilerin 

üçte ikisi (%69,5) akademik başarısını orta düzeyde tanımlamış, yarısı (%53,4) da bilimsel bir kongreye 

katılmadığını, büyük çoğunluğu (%87,6) ise katılmak istediğini ifade etmiştir.  Öğrencilerin tamamına yakınının 

(%96,0)  öğrenci kongrelerinin mesleki gelişime katkı sağladığı ve (%96,8) kongrelere katılımın gerekli olduğu 

düşüncesinde oldukları saptanmıştır.  

Tablo 1: Öğrencilerin Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği’nden aldıkları alt boyut puan ortalamaları 

 Min - Max: X± SS 

BATÖ*  

Araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik 

Araştırmalara yönelik olumsuz tutum 

 Araştırmalara yönelik olumlu tutum 

Araştırmacılara yönelik olumlu tutum 

 

8.00- 40.00 28.70 ± 6.26 

18.00- 45.00 35.38 ± 6.05 

7.00 - 35.00 23.10 ± 5.51 

6.00- 30.00 23.40 ± 4.89 

*BATÖ (Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği) 

 

Öğrencilerin BATÖ puan ortalamaları; araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik 28.70±6,26, araştırmalara 

yönelik olumsuz tutum 35.38±6.05, araştırmalara yönelik olumlu tutum 23.10±5.51 ve araştırmacılara yönelik 

olumlu tutum 23.40±4.89 olarak belirlenmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 2: Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinin BATÖ alt boyut puan ortalamalarına göre dağılımı (n=249) 

 

                                                                      BATÖ*  alt boyut puan ortalamaları 

 

Özellikler   Araştırmacılara 

yardımcı 

olmaya 

isteksizlik 

Araştırmalara 

yönelik 

olumsuz 

tutum 

Araştırmalara 

yönelik olumlu 

tutum 

Araştırmacılara 

yönelik olumlu 

tutum 

 n % Ort ±SS Ort ±SS Ort ±SS Ort ±SS 

Sınıf 

1.sınıf 74 29,7 29.64 ± 6.04 36.81 ± 5.39 22.54 ± 5.28 23.93 ± 4.48 

2.sınıf 57 22,9 28.47 ± 6.45 35.80 ± 5.70 23.31 ± 5.32 24.96 ± 5.04 

3.sınıf 59 23,7 27.94 ± 6.02 33.77 ± 6.62 22.69 ± 5.79 22.81 ± 4.58 

4.sınıf 59 23,7 28.50 ± 6.57 34.79 ± 6.24  24.03 ± 5.68 21.84 ± 5.10 

   F=0.890 

p= 0.447 

F=3.106 

  p=  0.027 

F=0.954 

  p=  0.415 

F=4.687 

  p=  0.003 

İleride kendini ebelik mesleğinde nerede görmek istediği 

Saha çalışmasında 60 24,1 27.96 ± 5.71 34.10 ± 6.02 22.83 ± 5.23 22.96 ± 4.76 

Klinikte çalışan ebe 98 39,4 28.31 ± 6.64 34.98 ± 5.98 22.13 ± 5.68 22.84 ± 5.55 

Akademisyen 62 24,9 29.33 ± 6.13 37.16 ± 5.68 24.66 ± 5.17  24.48 ± 3.80 

Araştırmacı ebe 8 3,2 30.75 ± 4.23 33.62 ± 7.40 22.87 ± 7.58 23.84 ± 5.76 

Yönetici ebe 21 8,4 30.00 ± 6.92 36.33 ± 6.22 23.95 ± 4.89 23.95 ± 4.35 

   KW= 4.549 

p= 0.337 

KW= 9.934 

p= 0.042 

KW= 8.616 

p= 0.071 

KW= 4.082 

p= 0.395 

Bundan sonra bilimsel bir kongreye katılmak isteme durumu      

Evet 218 87,6 29.25 ± 6.06 35.95 ± 5.64 23.55 ± 5.32 23.71 ± 4.84 

Hayır 31 12,4 24.87 ± 6.38 31.38 ± 7.30 20.00 ± 5.88 21.29 ± 4.83  

   t= 3.738 

p= 0.000 

t= 4.050 

p= 0.000 

t= 3.428 

p= 0.001 

t= 2.604 

p= 0.010 

Ebelik öğrenci kongrelerinin mesleki gelişimde etkili olma durumu 

Evet etkili 239 96,0 28.94 ± 6.12 35.60 ± 5.87 23.31 ± 5.27 23.43 ± 4.91 

Hayır, etkili değil 10 4,0 23.00 ± 7.07 30.20 ± 8.12 18.10 ± 8.53 22.70 ± 4.78 

   Z= -2.652 

p= 0.008 

Z= -2.100 

p= 0.036 

Z= -1.765 

p= 0.078 

Z= -0.548 

p= 0.584 

Ebelik öğrencileri ebelik öğrenci kongrelerine katılmalı mı? 

Evet  241 96,8 28.85 ± 6.14 35.55 ± 5.93 23.33 ± 5.30 23.43 ± 4.95 

Hayır  8 3,2 24.12 ± 8.27 30.25 ± 7.85 16.37 ± 7.67 22.75 ± 2.60 

   Z= -1.613 

p= 0.107 

Z= -1.958 

p= 0.050 

Z= -2.575 

p= 0.010 

Z= -0.855 

p= 0.393 

*BATÖ (Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutum Ölçeği) 

 

Tablo 2 incelendiğinde; birinci sınıf öğrencilerin diğer sınıflara göre araştırmalara yönelik daha fazla olumsuz 

tutum, ikinci sınıfların da diğer sınıflara oranla araştırmacılara yönelik daha fazla olumlu tutum içinde oldukları 

ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu  (p<0,05) görülmüştür. İleride akademisyen olmak ve 

yönetici olmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha fazla olumsuz tutum içinde oldukları ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu (p<0,05) saptanmıştır. Bilimsel kongreye katılmak 

isteyen öğrencilerin BATÖ’nin tüm alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasında anlamlı 

fark olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Ebelik Öğrenci Kongreleri’nin meslek gelişimine katkısı olduğunu ifade eden 

öğrencilerin hem “araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik” hem de “araştırmalara yönelik olumsuz tutum” alt 

boyut puanlarının daha yüksek olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05) ve 

bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının olumsuz olduğu görülmüştür.  Özellikle ebelik öğrenci kongresine 

katılmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha olumlu tutum içinde oldukları ve gruplar arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05) saptanmıştır. Mesleği isteyerek seçme, daha önce bilimsel bir 

kongreye katılma, akademik başarısı ile BATÖ’nün alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p>0,05). 

TARTIŞMA 

Araştırma, bilimsel gelişmenin en temel aracıdır. Ebelik mesleği de diğer mesleklerde olduğu gibi 

profesyonelleşme, mesleki uygulamalarını geliştirme, karar verme süreçlerini destekleme ve hasta sonuçlarını 

iyileştirme açısından araştırmanın son derece önemli olduğu bir meslektir (Halabi ve Mansour, 2010). Ebe 

adaylarının bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara yönelik tutumlarının belirlendiği bu araştırmada, elde edilen 

sonuçlara göre öğrencilerin araştırmacılara yardımcı olmaya isteksiz ve araştırmacılara yönelik olumsuz tutum 

içinde oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara karşı olan tutumlarının 

mesleği isteyerek seçme durumuna, daha önce bilimsel bir kongreye katılma durumuna ve akademik başarıya göre 

farklılaşmadığı da görülmüştür. Mesleğin araştırma bilgi ve kültürünün temelleri lisans eğitimi sırasında 

atıldığından araştırmada ulaştığımız “araştırmacılara yardımcı olmaya isteksizlik ve araştırmacılara yönelik 

olumsuz tutum içinde oldukları” sonucu çok önemlidir. Bu olumsuz tutumun değiştirilmesi ve öğrencilerin 

araştırma yapmaya istekli olmalarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Ebelerin alışılmış, 

tekrarlanan kalıpların dışına çıkarak, araştırmanın önemini sezerek, farkındalık geliştirerek, güdülerini harekete 

geçirerek olumlu tutum ve davranış geliştirmesi uzun bir süreç gerektirdiğinden, ebelik öğrencilerine, araştırmanın 

önemi, araştırma yapma ve bilimsel yaklaşım süreci öğretilmeli, farkındalık ve olumlu tutum kazandırılmalıdır 

(Bayık ve ark. 2008). Matilla ve ark (2005) da öğrencilerin araştırma bilincini geliştirmek için derslerde araştırmacı 

rolün vurgulanmasını, araştırma ödevleri verilmesini, öğrencilerin projelere dahil edilmesini ve bilimsel 

toplantılara katılımlarının desteklenmesini önermişlerdir. Porter ve Mansour (2003) da öğrencilerin araştırma 

konusunda duyarlılığını geliştirmenin temel bir amaç olması, bunun yanında işbirliği ile öğrenmeyi, araştırma ile 

ilgili iletişim becerilerini ve araştırma kullanımını geliştirmenin üzerinde durulması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Hemşirelik öğrencileri ile yapılan bir çalışmada araştırmalara yönelik olumlu tutumu olan öğrencilerin, 

araştırmaların hemşirelikte profesyonelleşmeye katkı sağlayacağına ve bakımın kalitesini yükselteceğine 

inandıkları saptanmıştır (Irvine ve ark 2008). 

Birinci sınıf öğrencilerin diğer sınıflara göre araştırmalara yönelik daha fazla olumsuz tutum içinde oldukları 

sonucu öğrencilerin henüz birinci sınıfta olmalarına, okula ve mesleğe uyum sürecinde bulunmalarına ve henüz 

araştırma ilgili ders almamalarına bağlı olabilir. Yapılan bazı çalışma sonuçları lisans düzeyinde araştırma eğitimi 

verilmesinin lisans öğrencilerinin araştırma yapmaya yönelik tutum ve yaklaşımlarının olumlu yönde etkilediğini 

göstermiştir (Saracaloğlu ve ark 2005, Yılmaz ve Çokluk 2010, Çelik ve ark 2014).  

Bilimsel kongreye katılmak isteyen öğrencilerin BATÖ’nin alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olması ve 

özellikle Ebelik Öğrenci Kongreleri’ne katılmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha olumlu tutum 

içinde bulunmaları sevindirici bir durumdur. Hintistan ve ark yaptığı çalışmada (2017) düzenlenen kongrenin, 

hemşirelik öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı, mesleğe olan motivasyonlarını, heyecanlarını 

arttırdığı ve mesleği ile ilgili farkındalık oluşturduğu saptanmış ve meslekleşme sürecinde sistematik bilginin 

sürekli olarak kongre, sempozyum ve araştırmalarla genişletilerek içeriğinin artırılmasının gerekliliği 

vurgulanmıştır. Bu doğrultuda Ebelik Öğrenci Kongreleri’nin artırılması ve öğrencilerin katılımının teşvik 

edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde araştırma yapmak ve kongrelere katılmak isteyip ulaşım, barınma ve maddiyat 
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gibi nedenlerden dolayı kongrelere katılamayan öğrencilere destek sağlanmalıdır. Bu desteklerle öğrencilerin 

araştırmalara yönelik olumsuz tutumları azaltılırken olumlu tutumları da artırılabilir.  

Ebelik Öğrenci Kongreleri’nin meslek gelişimine katkısı olduğunu ifade eden öğrencilerin hem “araştırmacılara 

yardımcı olmaya isteksizlik” hem de “araştırmalara yönelik olumsuz tutum” alt boyut puanlarının yüksek olması 

çarpıcıdır. Öğrenciler bir taraftan Ebelik Öğrenci Kongreleri’nin meslek gelişimine katkısı olduğunu belirtirken 

diğer taraftan araştırmacılara yardımcı olmaya isteksiz ve araştırmalara yönelik olumsuz tutum içinde olmaları 

çelişki oluşturmaktadır. Ebelerin ve ebe adaylarının araştırma sürecinde yer almaları ve istekli olmaları bilimsel 

bilgi paylaşımlarının artmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı çelişkili durumu ileride akademisyen olmak ve 

yönetici olmak isteyen öğrencilerin araştırmalara yönelik daha fazla olumsuz tutum içinde oldukları sonucunda da 

görmekteyiz. Araştırma ile ilgili temel bakış açısının ve becerisinin kazandırıldığı, araştırmacı kimliğin 

oluşturulduğu ortam lisans eğitimidir (Karadaş ve Özdemir 2015). Öğrenci ebelerin çalışma hayatlarında bilimsel 

çalışmaları kullanması için bilimsel araştırma yapmaya, araştırma sonuçlarını takip etmeye teşvik edilmelidir. 

Öğrencilerin ebelik araştırmalarına karşı ilgi ve isteklerinin artırılması sağlanmalıdır. Phillips (2014) çalışmasında 

sorumluluk verildiğinde ve aktif öğrenme yöntemi kullanıldığında, öğrencilerin motivasyonlarının arttığını 

belirtmiştir.  

SONUÇ 

Bilimsel kongreye katılmak isteyen öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönelik tutum puanları tüm alt boyutlarda 

yüksektir.  Özellikle ebelik öğrenci kongresine katılmak isteyen öğrenciler araştırmalara yönelik daha olumlu 

tutum içindedir. Derslerde araştırmanın önemi ve araştırma süreci hakkında bilgilendirilmelerin yapılması, 

öğrencilerin bilimsel araştırma basamaklarına katılımlarının artırılması, bilimsel aktivitelere ve Ebelik Öğrenci 

Kongreleri’ne katılımlarının desteklenmesi, katılan öğrencilerin ödüllendirilmesi önerilmektedir.  
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S-60 )  EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HYPNOBİRTHİNG HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ VE BİLGİ    DÜZEYLERİ 

Ayten DİNÇ1, Remziye GÜLTEPE1, Ezgi YÜCEL1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirthing hakkındaki görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı özellikteki bu çalışmanın evrenini Çanakkale Sağlık Yüksekokulu ebelik 

bölümünde okuyan 3.ve 4.sınıf öğrenciler (134) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip tüm öğrencilere 

ulaşılmıştır. Veriler, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini ve hypnobirthing hakkındaki görüşlerini ve bilgi düzeylerini 

ölçen anket formu ile 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma yapılmadan önce kurum izni 

alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik ve ki kare testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %53’ü 

3.sınıf, %47’si 4. Sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %68,7’sinin hypnobirhting konusunda bilgisinin 

olduğu ve daha önce bilgisi olanların %62’sinin 3.sınıf öğrencileri olduğu bulunmuştur. Hypnobirthing ile ilgili 

bilgiyi %38,8’i internetten, %37,3’ü kitaptan, %14.,2’si diğer kaynaklardan, %11,2’i ise sağlık çalışanlarından 

almışlardır. Öğrencilerin %94’ü hypnobirthing ile ilgili bir eğitim almak istediklerini, %87,3’ü meslek 

yaşantısında hypnobirthingi desteklemek istediğini belirtmişlerdir. Hypnobirthing ile ilgili ileri eğitim almak 

isteyen ve meslek yaşamında desteklemek isteyenler açısından 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında 3. Sınıf öğrencileri 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (sırasıyla p=0,002, p=0,000). Öğrencilerin hypnobirthing 

konusunda bilgi düzeyleri incelendiğinde; hypnobirthing tanımını (%87,3), anne bebek bağlanmasına etkisi 

(%67,9), anne sütüne değer verme (%65,7), hypnobirthing teknikleri (%59,7) ve gevşeme çeşitleri (%53,7) 

konusunda doğru cevap vermişlerdir. Hypnobirthing konusunda yanlış cevap verilen konular ise doğal doğum 

dilinde “dalga” kelimesi yerine “doğum sancısı” kelimesi kullanıldığını düşünmesi (%42,59), hypnobirthing ve 

hipnozu karıştırma (%41), ülkemizde uygulanmadığını düşünme (%39,6), ıkınarak doğumu gerçekleştirme 

(%38,8) olarak bulunmuştur. Ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirthing hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli 

olmadığı ve müfredat programlarında bu konuya daha fazla yer verilmesi gerektiği saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Hypnobirting, ebelik, öğrenci. 

ABOUT HYPNOBİRTHİNG OF MİDWİFERY STUDENTS' OPİNİONS AND KNOWLEDGE 

LEVEL 

Abstract 

 This study was carried out to examine the opinions and knowledge levels of midwifery students about 

hypnobirthing. The population of this descriptive study was composed of 3rd and 4th year students (134) studying 

at the midwifery department of Çanakkale School of Health. All students were reached before the sample selection 

was made. The data were collected between 17-21 December 2018 with a questionnaire that measures the students' 

descriptive features and their opinions and knowledge about hypnobirthing. Institution permission was obtained 

before the study. Percentage and chi-square test were used to analyze the data. 53% of the students participated in 

the study were 3rd grade and 47% were 4th grade students. It was found that 68.7% of the students had knowledge 

about hypnobirhting and 62% of those who had knowledge before were 3rd grade students. The information about 

Hypnobirthing was obtained from the internet, 38.8% from the internet, 37.3% from the book, 14.2% from the 
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other sources and 11.2% from the health workers. 94% of the students stated that they wanted to get an education 

about hypnobirthing and 87.3% of them wanted to support hypnobirthing in their profession. A statistically 

significant difference was found in favor of Grade 3 and grade 4 students in favor of Grade 3 students (p = 0.002, 

p = 0.000, respectively). Students examined hypnobirthing knowledge levels; the definition of hypnobirthing 

(87.3%), the effect on maternal infant attachment (67.9%), the value of maternal milk (65.7%), hypnobirthing 

techniques (59.7%) and relaxation types (53.7%). they answered. Hypnobirthing wrong answers about the subjects 

in the natural language of the word "wave" instead of the word "birth pain" instead of the word (42.59%), 

hypnobirthing and hypnosis mixing (41%), thinking that our country is not applied (39.6%), the rupture of the 

birth (38.8%). It has been determined that the level of knowledge of hypnobirthg births of midwifery students is 

not enough and this issue should be included in the curriculum. 

Key words: Hypnobirting, midwifery, student. 

1.GİRİŞ 

Günümüz dünyasında doğum, doğal bir olay olarak değil, korkulan ve müdahale edilmesi gereken bir olay olarak 

görülmektedir. Kadınlar kendi bedenlerine ve doğacak bebeklerine güvenmemekte ve doğumla ilgili tüm 

sorumluluğu sağlık profesyonellerine yüklemektedir. Bunun sonucunda da müdahaleli vajinal doğum ve sezaryen 

doğum oranları giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre, sezaryen doğum oranının en fazla %15 

olması uygun görülürken ülkemizde vajinal doğumun olumsuz olarak algılanması nedeniyle bu oran %48 olarak 

bulunmuştur (TNSA, 2013). Çoğu zaman kadınlar doğum deneyimlerinden bahsederken yaşadıkları uzun süreli 

ağrı ve suni sancılardan, yapılan müdahalelerden ve hissettikleri yorgunluklardan söz etmektedirler. Kadınların 

yaşadıkları olumsuz doğum deneyimlerinin ve sezaryen doğumu tercih etmelerinin altında yatan neden korkudur 

(Mongan, 2005). Literatürde doğuma ilişkin korkuları ortaya koyan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu 

çalışmalarda; kadınların doğum ağrısıyla baş etme, doğum eyleminde ölme, yanlış bir uygulama veya hareket 

neticesinde kendine veya bebeğine zarar gelmesi, epizyotomi uygulaması, başarısızlık hissi, acil sezaryen kararı, 

plasenta retansiyonu, aşırı kanama gibi doğum eylemine ilişkin komplikasyonların gelişmesi, bebeğin zarar 

görmesi veya ölmesi, bebekte kalıcı hasar oluşması gibi nedenlerle korku duygusunu yaşadıkları bildirilmiştir ( 

Melender ve Lauri, 1999; Neuhaus ve ark., 1994; Melender, 2002; Ryding, 1993; Ryding ve ark., 1998; Serçekuş 

ve Okumuş, 2009; Saisto ve ark.,1999). Bunlara ek olarak kadınlarda, doğum eyleminde perine hasarı, cinsel 

yaşantının olumsuz etkilenmesi, sağlık personellerinin olumsuz iletişimi ve hata yapması, yeterince destek 

görememe gibi durumlar sebebiyle de korku yaşanmaktadır (Kwee ve ark., 2004; Serçekuş ve Okumuş, 2009). 

Doğum ilişkin korkuların azaltılmasında gebelik ve doğum eylemi hakkında bilgi verilmesi ve doğum ağrılarıyla 

baş edebilmek için gevşeme tekniklerinin öğretilmesi yönünden prenatal hazırlık sınıfları oldukça önemlidir (May 

ve Mahlmeister, 1994). Melender’in yapmış olduğu çalışmada, korkuların azaltılmasında, gebe kadınların aile 

bireyleri veya sağlık profesyonelleriyle yaşadıkları korkularını paylaşmalarının, doğum eylemi hakkında bilgi 

edinmelerinin ve doğum eylemine yönelik olumlu deneyimlerini düşünmelerinin etkili olduğu görülmüştür 

(Melender, 2002). Serçekuş ve Mete’nin yapmış oldukları çalışmada, prenatal hazırlık eğitimi alan kadınların 

doğuma yönelik mevcut bilgilerinin değişmesiyle korkularının azaldığı saptanmıştır (Serçekuş ve Mete, 2010). 

Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğum öncesi hazırlık sınıflarında birçok metot bir arada 

öğretilmektedir. En yaygın olarak kullanılan metotlar; Lamaze, Bradley ve Dick Read metotlarıdır. Hypnobirting 

metodu ise yeni kullanılmaya başlanmasına rağmen derin gevşemenin önemi üzerinde en çok durulan metottur. 
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Hypnobirting, kadınlara, kendi yaradılışlarından gelen nazikçe, rahatça, güçlü bir şekilde ve keyifle doğurma 

kapasiteleriyle iş birliği yapmasını sağlayan doğal bir doğum yöntemidir. Bu yaklaşım, Marie F. Mongan 

tarafından kurulmuştur ve merkezi Amerika’da olan Hypnobirting Enstitüsünün periyodik olarak eğiticiler 

yetiştirmesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşmaktadır (Mongan, 2005).    

Hipnobirthing metodunun temeli Dr. Grantly Dick-Read’in korku-gerginlik-ağrı siklusuna dayanmaktadır.  Bu 

metotta, gebe kadının doğum korkularından kurtulması ve içinde mevcut olan doğum yapma güdülerini ortaya 

çıkarması için derin gevşeme ve hipnoz yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde sözü edilen hipnoz, sanıldığının 

aksine bir uyku durumu değil, bilinçli olarak gerçekleştirilen derin bir gevşeme ve derin bir uyanıklık halidir 

(Mongan, 2005). Hypnobirthing bilinçaltında var olan korkuların çözümlendiği bir metottur. Kadınların doğum 

eylemlerinde ağrı çekmesine sebep olan bütün korkular aslında bilinçaltında gizlidir. Çünkü doğum yapacak olan 

gebe kadının, küçüklüğünden itibaren doğumla ilgili duyduğu her olumsuz duyum bilinçaltında kayıt altına 

alınmıştır. Hypnobirthing var olan bu korkuların ve olumsuz duyguların ortaya çıkarılarak temizlenmesini sağlar. 

Bu amaçla kullanılan olumsuz kelimeler olumluları ile yer değiştirilir. Örneğin; ağrı yerine dalga kelimesinin 

kullanılması gibi (Mongan, 2005; Penna ve Arulkumaran, 2003). 

Hypnobirthing metodunda, korkuların çözümlenmesiyle birlikte doğumun kadın vücudunun mucizesi olduğu 

vurgulanmakta ve çiftlerin doğumlarına daha uyumlu olmaları sağlanmaktadır. Ailelere, bebekleriyle kurdukları 

bağın geliştirilmesi için alıştırmalar yaptırılmaktadır ve doğumun planlanmasının önemi vurgulanmaktadır. 

Verilen bilgilerle birlikte ailelerin doğum yapılacak hastane ve doktor seçiminde bilinçli olmaları sağlanmaktadır. 

Bu metot, anne adayının bebeğini daha kolay, daha konforlu ve ağrısız dünyaya getirebilmesi için kendisinde 

mevcut olan gücü keşfetmesine yardımcı olmaktadır (Mongan, 2005).  

2.AMAÇ  

Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan 

ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirthing hakkındaki görüşlerinin ve bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

3.YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Tanımlayıcı özellikteki bu çalışmanın evrenini Çanakkale Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde okuyan 3.ve 

4.sınıf öğrenciler (134) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip tüm öğrencilere ulaşılmıştır. 

3.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  

Veriler, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini ve hypnobirting hakkındaki görüşlerini ve bilgi düzeylerini ölçen anket 

formu ile 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma yapılmadan önce kurum izni alınmıştır. Anket 

formunun başına, anketin yapılış nedenini açıklayan ve sonuçlarının araştırma dışında başka bir amaçla 

kullanılmayacağını belirten açıklayıcı bir metin eklenmiştir. Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak 

hazırlanan ankette; öğrencilerin sınıfı, ailenin gelir durumu gibi bazı tanımlayıcı özelliklerinin ardından 

hypnobirting ile ilgili görüşlerini ve bilgi düzeylerini ölçen sorular sorulmuştur. Ayrıca öğrencilere araştırma 

öncesi çalışmanın amacı açıklanarak sözlü onam alınmış ve anket formlarını kendilerinin doldurmaları istenmiştir. 
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3.3. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS (Ver.16.0) paket programı kullanılarak değerlendirilmiş olup, verilerin istatistiksel 

analizinde yüzdelik ve ki kare testi kullanılmıştır. 

4.BULGULAR 

4.1.Bireylerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 Tablo 1. de ebelik bölümü öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerine ait bulgular sunulmuştur.  

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bazı Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Özellik Sayı Yüzde 

Sınıf 

    3. sınıf 

    4. sınıf 

 

71 

63 

 

53 

47 

Gelir Durumu  

    Gelir giderden az 

    Gelir gidere denk 

    Gelir giderden fazla 

 

14 

107 

13 

 

10,4 

79,9 

9,7 

Sağlık Güvencesi Varlığı 

    Var 

    Yok 

 

122 

12 

 

91,0 

9,0 

Aile Tipi 

    Çekirdek aile 

    Geniş aile 

    Parçalanmış aile 

 

109 

24 

1 

 

81,3 

17,9 

0,7 

Yaşanılan Yer 

    Köy 

    İlçe 

    İl 

 

32 

50 

52 

 

23,9 

37,3 

38,8 

Toplam 134 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin %53’ü üçüncü sınıf, %47’si ise dördüncü sınıf 

öğrencilerdir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,0 ± 1,04 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun, gelirinin giderine denk olduğu (%79,9), sağlık güvencelerinin olduğu (%91,0), çekirdek tipteki 

aileye sahip olduğu (%81,3) ve ilde yaşadıkları (%38,8) belirlenmiştir. 

4.2.Bireylerin Bölümlerini İsteme ve Memnun Olma Durumlarına İlişkin Bulgular 

Tablo 2. de ebelik bölümü öğrencilerinin bölümlerine isteyerek gelme ve okudukları bölümden memnun olma 

durumlarına ilişkin bulgular sunulmuştur. 

Tablo 2. Bireylerin Bölümlerini İsteme ve Memnun Olma Durumlarına Göre Dağılımları 

   

Özellik Sayı Yüzde 

Ebelik Bölümüne Gelme Durumu 

     İsteyerek 

     İstemeyerek 

 

110 

24 

 

82,1 

17,9 

 Bölümünden memnun olma durumu 

     Memnun 

     Memnun değil 

 

118 

16 

 

88,1 

11,9 

Toplam 134 100,0 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, ebelik bölümü öğrencilerinin %82,1’i okudukları bölüme isteyerek gelmişler ve 

%88,1’i bölümlerinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 

4.3.Bireylerin Hypnobirting Hakkındaki Görüşlerine ve Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Tablo 3. de ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirting ile ilgili bilgisinin varlığı, varsa aldığı bilginin kaynağı, 

meslek yaşantısında hypnobirtingi destekleme durumu ve bu konu hakkındaki eğitim almayı isteme durumlarına 

ilişkin bulgular sunulmuştur. 

Tablo 3. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hypnobirting Hakkındaki Bilgi ve Destekleme Durumlarına Göre 

Dağılımları 

   

Özellik Sayı Yüzde 

Hypnobirting Hakkında Bilgi Durumu 

    Var 

    Yok 

 

92 

42 

 

68,7 

31,3 

Bilginin Kaynağı* 

    Kitap 

    İnternet 

    Sağlık Çalışanları 

    Diğer 

 

50 

52 

15 

19 

 

37,3 

38,8 

11,2 

14,2 

Meslek Yaşantısında Destekleme Durumu 

    Evet 

    Hayır 

 

117 

17 

 

87,3 

12,7 

Hypnobirting ile ilgili Eğitim Almayı İsteme Durumu 

    Evet 

    Hayır 

 

126 

8 

 

94,0 

6,0 

*Birden fazla cevap işaretlenmiştir. 

    

Tablo 3’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan ebelik bölümü öğrencilerinin %68,7’sinin hypnobirting hakkında 

bilgisinin olduğu ve bu bilgiyi kitap (%37,3), internet (38,8), sağlık çalışanları (11,2) ve diğer kaynaklardan 

(%14,2) aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %87,3’ü meslek yaşantısı boyunca hypnobirtingi destekleyeceklerini 

ifade etmişlerdir. Hypnobirting ile ilgili eğitim almak isteyen öğrencilerin oranı ise %94,0 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hypnobirting Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı 

Soru Türleri Doğru- n(%) Yanlış-n(%) Fikri yok n(%) 

Hypnobirtingin tanımı 117(87,3) 1(0,7) 16(11,9) 

Hypnobirting felsefesinin kurucusu 44(32,8) 7(5,2) 83(61,9) 

Hypnobirting uygulamasında sancının diğer adı 37(27,6) 57(42,5) 40(23,9) 

 4 temel hypnobirting teknikleri 80(59,7) 9(6,7) 45(33,6) 

Hypnobirting felsefesine göre zaman çarpıtması 41(30,6) 4(3,0) 89(66,4) 

Hypnobirting’te kullanılan nefes türü 40(29,9) 38(28,4) 56(41,8) 

Hypnobirting’te gevşeme çeşitleri 72(53,7) 6(4,5) 56(41,8) 

Hypnobirting’te görselletirme çeşitleri 53(39,6) 6(4,5) 75(56,0) 

Doğumda hafif dokunuş masajının etkisi  76(56,7) 11(8,2) 47(35,1) 

Hypnobirting felsefesine göre altın sıvı 26(19,4) 55(41,0) 53(39,6) 

Ülkemizde uygulanmaması 53(39,6) 38(28,4) 43(32,1) 

Doğumun ıkınılarak gerçekleştirilmesi 36(26,9) 52(38,8) 46(34,3) 

Anne sütüne değer verme 88(65,7) 3(2,2) 43(32,1) 

Hypnobirting’te farkındalık azalması 91(67,9) 4(3,0) 39(29,1) 

Korku-gerginlik-ağrı sendromu  31(23,1) 53(39,6) 50(37,3) 
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Tablo 4’te ebelik bölümü öğrencilerinin Hypnobirting hakkındaki bilgi düzeylerine ilişkin bulgular verilmiştir. Bu 

tabloya göre; çalışmaya katılan öğrencilerin %87,3’ü Hypnobirtingin tanımını, %59,7’si Hypnobirtingin 

tekniklerini, %53,7’si ise gevşeme çeşitlerini doğru olarak bilmişlerdir. Öğrencilerin %42,5’i Hypnobirting 

uygulamasında sancıya verilen diğer ismi bilmişler ve sadece %30,6’sı ise zaman çarpıtmasının nasıl olduğunu 

doğru olarak cevaplamışlardır. Öğrencilerin %39,6’sı görselleştirme tekniklerinin neler olduğunu doğru olarak 

bilmiş ve yalnızca %8,2’si hafif dokunuş masajının etkisini doğru olarak bilmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin anne sütüne değer verme oranı %65,7dir. Aynı öğrencilerin sadece %19,4’ü 

Hypnobirting felsefesine göre anne sütünün altın sıvı olarak değerlendirildiğini doğru olarak bilmiştir. 

Öğrencilerin %67,9’u hypnobirting uygulamasında hipnoz durumunda olunduğu için farkındalığın azaldığını 

belirtmişlerdir. Korku-gerginlik-ağrı sendromunun kurucusunu öğrencilerin sadece %23,1’i doğru olarak bildikleri 

saptanmıştır. Öğrencilerin %39,6’sı Hypnobirtingin ülkemizde uygulanmadığını düşünmektedir. 

 

TARTIŞMA 

Doğum ağrısı ve doğum eylemine yönelik korku, son yıllardaki en önemli tartışma konularından birisi olmaktadır. 

Çünkü doğum eylemine ilişkin korkunun yüksek olması doğum ağrısının daha fazla seviyede algılanmasına sebep 

olmaktadır (Adams ve ark., 2012; Alehagen ve ark., 2006; Dick-Read, 2004; Lally ve ark., 2008; Lang ve ark., 

2006). Doğum eylemine ilişkin korku ve doğum ağrısı anne adaylarının doğum eyleminden memnuniyetini 

azaltmakta ve doğum sürelerinin uzamasına yol açmaktadır (Adams ve ark., 2012). Bu durum kısır döngü olarak 

devam etmekte ve bu sebeple doğum eyleminde birçok müdahale uygulanmakta, anne adayları vaginal doğumdan 

uzaklaşarak sezaryen doğum tercihleri artmaktadır (Alehagen ve ark., 2006; Gözükara ve Eroğlu, 2008; Hutton ve 

Hall, 2013; Karabulutlu, 2012; Kitapçıoğlu ve ark., 2008). 

Kadınların doğum sürecinden en önemli beklentileri sağlıklı bir bebeğe sahip olmak ve bu süreci ağrısız 

geçirmektir. Bu sebeple de kadınlar doğumda ağrı ile mücadelede farmakolojik yöntemlerin yan etkilerinden 

uzaklaşmak amacıyla tamamlayıcı tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Doğum ağrısına yönelik sıklıkla 

kullanılan tamamlayıcı tedavi yöntemleri; yoga, meditasyon, hipnoz, gevşeme yöntemleri, hayal kurma, nefes 

egzersizleri olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin ortak özellikleri kadının farklı bir noktaya odaklanmasını, 

sakinleşmesini, ağrı ve gerginlikten uzaklaşmasını sağlamaktır (Smith ve ark., 2006). Çalışmaya katılan 

öğrencilerin %53,7’si gevşeme tekniklerinin neler olduğunu doğru olarak bildiklerini ifade etmişlerdir. Aynı 

öğrencilerin sadece %30,6’sı ise zaman çarpıtmasının nasıl olduğunu doğru olarak cevaplamışlardır. Öğrencilerin 

%39,6’sı görselleştirme tekniklerinin neler olduğunu doğru olarak bilmiş ve yalnızca %8,2’si hafif dokunuş 

masajının etkisini doğru olarak bilmiştir. Bu sonuçlar, çalışmaya katılan öğrencilerin gevşeme ve görselleştirme 

tekniklerinin ve hafif dokunuş masajı ile zaman çarpıtmasının nasıl yapıldığına dair eğitim almaya ihtiyaçlarının 

olduğunu göstermektedir. 

Hipnoz yoğun bir konsantrasyon ve derin bir gevşeme durumudur. Hipnozun en önemli işlevi dikkati 

yoğunlaştırarak bilinç durumunu daraltmak, dış uyaranlara farkındalığı azaltmak ve dış telkinlere yanıtı artırmaktır 

(Cyna ve ark., 2006).  Hipnoz konusunda yanlış inançlar bulunmaktadır. Hipnozun bir kişinin kontrolü altında 

olduğuna, o kişiye itaat edildiğine, bir uyku tipi olduğuna, tehlikeli ve rutin kullanım için zaman kaybettirici 

olduğuna inanılmaktadır (Cyna ve ark., 2005). Bireyler kendilerinde gizli olan bazı şeylerin hipnozla ortaya 



543 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

çıkacağını düşünmekte ve hipnozdan uzak durmaktadırlar. Aslında hipnozu kullanırken kişi bilinçli ve uyanıktır. 

Çevrede olup biten her şeyin farkındadır ve eğer isterse her şeye yanıt verebilmektedir. Birey telkinleri 

reddedebilmekte ve istediği zaman bu hipnoz durumundan çıkabilmektedir (LaBaw ve Lepley, 1992). Çalışmaya 

katılan öğrencilerin %67,9’u hipnoz durumunda kişinin uyuduğu için farkındalığının azaldığını düşünmektedir. 

Bu durum öğrencilerin hipnoz ile ilgili eksik ve yanlış bilgilerinin var olduğunu ve bu konuda eğitime 

ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir. 

Günümüzde doğum eylemine ilişkin olumsuz deneyimlerin sayısının artmasıyla birlikte fizyolojik normal bir olay 

olan doğum eylemi, doğasından uzaklaşmaya başlayarak; “doğum” ve “ağrı” kelimesi birlikte kullanılır olmuştur. 

Bu sebeple dünya çapında doğuma dair epidemik bir korku oluşmuştur (Mongan, 2005). Korku kadının karar 

verme sürecini etkilemektedir. Dick Read’in tanımladığı “korku-gerginlik-ağrı sendromu”na göre, korku bedenin 

gerilmesine sebep olmakta ve gerginlik ise doğumun uzamasına ve ağrı algılamasında artışa sebep olmaktadır 

(Dick-Read, 2004). Çalışmaya katılan öğrencilerin %42,5’i sancı kelimesi yerine dalga kelimesinin kullanıldığını 

doğru olarak bilmişler, sadece %23,1’i korku-gerginlik-ağrı sendromumun kurucusunu doğru olarak bilmişlerdir. 

Bu durum öğrencilerin bu konu hakkında daha çok bilgiye ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ  

Çalışmanın sonuçları; araştırma grubunu oluşturan ebelik bölümü öğrencilerinin hypnobirthing hakkındaki bilgi 

düzeylerinin yeterli olmadığını ve konuyla ilgili eğitim gereksinimleri olduğunu göstermiştir. Müfredat 

programlarında bu konuya daha fazla yer verilmesi ve eğitim programlarının artırılması gerektiği söylenebilir. 
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S-61)   DOĞUM MAHREMİYETİ VE GİZLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

         

Ummahan YÜCEL1, Aysun EKŞİOĞLU1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Yeşim YEŞİL1 

1Ege Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Doğum hizmetlerinin niteliğini geliştirebilmek ve kadın odaklı bir sağlık bakımı gerçekleştirmek 

için doğum ortamında bireyin gizliliğini sağlama, mahremiyete saygı gösterme oldukça önemlidir. Bu çalışma 

“Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği - Childbirth Intimacy and Privacy Scale-CIPS” nin Türkçe’ye 

uyarlanarak, Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla uygulanmıştır. Ölçeğin kadınların 

doğum hizmetlerinde yaşadıkları mahremiyet deneyimlerini değerlendirme konusunda önemli bir araç olacağı ve 

mahremiyete yönelik uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  

Yöntem: Metadolojik tipte olan araştırmanın evrenini T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Ek Hizmet Binasında Haziran-

Aralık 2018 tarihleri arasında doğum yapan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 362 kadın oluşturmuştur. 

Rados ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanabilmesi için Melinda Rados’tan 

yazılı izin ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Klinik Araştırma Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. 

Kadınlara, Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği’nin Türkçe Formu yüz yüze görüşme yöntemi ile 

uygulanmıştır. 

Bulgular:  Açıklayıcı Faktör Analizleriyle (AFA) ölçek altı alt boyut altında toplanmış, orijinal faktör yapısı ile 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı 0.87 olarak belirlenmiş, çok iyi 

düzeyde güvenilir olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin korelasyon katsayıları -.046 ile .722 arasında 

değişmektedir.   

Sonuç ve öneriler: Yapılan analizler, Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçların özgün ölçek ile benzer özellikler 

göstermesi ve her bir maddenin konuyla olan ilişkisi göz önüne alınarak ölçekten madde çıkarılmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Mahremiyet, Doğum, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik  

 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH FORM OF CHILDBIRTH 

INTIMACY AND PRIVACY SCALE 

Abstract 

Introductıon And Aım: In order to improve the quality of childbirth services and to perform a health care focused 

on women, it is very important to ensure the privacy of the individual and to respect privacy in the environment 

of birth. This study was applied in order to determine the reliability and validity of the Childbirth Intimacy and 
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Privacy Scale-CIPS in Turkish society. It was thought that the scale would be an important tool in evaluating the 

experiences of women in the birth services and would contribute to the development of privacy practices.  

Method: The sample of the research, which is methodological type, has consisted of 362 women who met the 

criteria for inclusion in the study and gave birth at the Aegean Maternity and Obstetrics Additional Services of 

T.C. Ministry of Health İzmir Health Scıences Unıversıty Tepecik Training and Research Hospital between June-

December 2018. In order for the scale developed by Rados et al. in 2015 to be adapted to Turkish, Ethical approval 

was obtained from Melinda Rados and Ege University Medical Faculty Ethics Committee Clinical Research. 

The Turkish form of the Women's Privacy and Confidentiality Scale was applied by face to face interview method 

Results: With the exploratory factor analysis (AFA),the scale was collected into six sub-dimensions and similar 

results were obtained with the original Factor Structure. The internal consistency coefficient for the whole scale 

was determined as 0.87 and it was found to be very reliable.The correlation coefficients of the scale ranged from 

-466 to .222.  

Conclusions And Recommendations:  The analysis shows that the Turkish form of Childbirth intimacy and privacy 

scale is a valid and reliable measurement tool. The results were similar with the original scale and the item was 

not removed from the scale by considering the relationship of each item to the subject.  

Keywords: Privacy, Birth, Scale, Validity and Reliability 

GİRİŞ 

Mahremiyet insanın temel gereksinimlerinden birisi olup bireyin kişisel ve başkalarıyla olan ilişkilerindeki seçici 

kontrolünü ifade etmektedir (Altman,1976). Mahremiyet, kültürden kültüre değişebilen; aynı kültüre sahip 

toplumlarda zamanla farklılaşabilen ve bireylere göre farklı anlamlar ifade eden soyut bir kavramdır (Doyal 

1997;Leino-Kilpi ve diğerleri, 2000).  

Mahremiyet kavramının ele alınması gereken en önemli olgulardan biri kadının yaşamında özel ve eşşiz bir öneme 

sahip olan doğum eylemidir. Kadın sağlığı ve doğum hizmetleri mahremiyet ihtiyacının yoğun hissedildiği hizmet 

alanlarındandır. Doğum eyleminin kadın için olumlu bir deneyim olarak görülmesinde, mahremiyet kavramı ön 

plana çıkmakta olup, sağlık bakım hizmetlerinden yararlanan kadınların temel bir gereksinim olduğu 

vurgulanmaktadır (Yılmaz,2011,s.129; Srivastava ve ark.,2015). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılında 

yayınladığı olumlu doğum deneyimi için intrapartum bakım önerileri raporunda mahremiyetin sağlanmasının 

anneye saygılı bakımın koşullarından biri olduğu belirtilmiştir (WHO,2018).  

 Travay ve doğum eylemi süreci, kadının bedenine yönelik birçok uygulamayı (vajinal tuşe, perine muayenesi, 

spekulum uygulaması, doğum eyleminin kendisi vb) içermesi ve kadının vücudunun en mahrem yerlerini ilk kez 

gördüğü kişilere göstermesi bakımından mahremiyete dikkat edilmesi gereken önemli durumlardandır (Erdem 

2000, Aktaran: Taşçı 2007;Bekmezci ve ark.,2016). Özellikle tekrarlanan vajinal muayeneler ve  sağlık çalışanları 
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tarafından bu muayenelerin neden yapıldığına dair bilgi verilmemesi, yaşanan doğum ağrısı ve hastane ortamında 

bulunma kadının doğum eyleminden korkmasına neden olmaktadır. (Rados ve ark (2015). Kadın doğum 

eyleminde korktuğunda,doğum eyleminin ilerleyişi sık aralıklarla değerlendirildiğinde ve kadın mahremiyetine 

dikkat edilmediğini hissettiğinde kendisini rahatsız hissetmektedir (Lothian,2004).  

Doğum sürecinde mahremiyete özen gösterilmesi; kadınların kontrol duygusunu geliştirmesine ve olumlu doğum 

deneyimi yaşamasına yardımcı olarak doğum hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmaktadır. Buna karşın 

yapılan çalışmalarda doğum eylemi boyunca mahremiyete özen gösterilmediğinde sezaryen doğum olasılığının 

arttığı, kadınların doğum deneyimlerini ve doğum tercihlerinin olumsuz etkilendiğini bildirilmektedir 

(Lothian,2004; Bekmezci ve ark.,2016; Aslan ve Okumuş,2016; Jafari ve ark.,2017; Jha ve ark.,2017Aydın ve 

Yıldız,2018; Shirzad,2019).Türkiyede artan sezaryen oranlarına karşılık normal doğum hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve kadınların olumlu bir doğum deneyimi yaşayabilmesi için önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Doğum Hizmetlerinde Mahremiyet” genelgesi (2015), Anne Dostu 

Hastane Uygulaması kapsamındaki uygulamalar doğum hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik önemli 

çalışmalardır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile normal doğumun korunması ve geliştirilmesi 

için doğum hizmetlerinin sunumu sırasında kadının mahremiyetine saygı gösterilmesinin gerekliliği anahtar 

kavramlardan biri olarak ele alınmaktadır. 

Kadınların doğum sırasında mahremiyetine dikkat edilmemesi sadece verilen sağlık hizmetlerindeki bir eksiklik 

değil, aynı zamanda insan hakları ihlalinin de bir göstergesidir. Her kadın, gebelik ve doğum süresinde 

mahremiyetine saygılı sağlık bakımı alma hakkına sahiptir (WHO,2018). Doğum eylemi süresince kadınla birlikte 

olan ebeler doğum desteğinin de içinde yer aldığı bütüncül bir yaklaşım ile ebelik bakımı verirken, 

uygulamalarında kadının mahremiyetini korumaya özen göstermeleri normal doğumun korunması ve 

geliştirilmesine ve kadınların doğum hizmetlerinden memnuniyetlerinin artmasına katkı sağlayabilir (Karaçam ve 

Akyüz 2011, Bekmezci ve Özkan 2015). 

AMAÇ 

Bu çalışma “Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği - Childbirth Intimacy and Privacy Scale-CIPS” nin Türkçe’ 

ye uyarlanarak, Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla uygulanmıştır. 

YÖNTEM 

Metodolojik türde yürütülen bu çalışmada Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeğinin İngilizce’ den Türkçeye 

çevirisi yapılmış, tercüme edilen formun geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini çalışmaya 

katılmaya gönüllü, Türkçe konuşan, 18-44 yaş arasında, miad, canlı ve normal doğum yapmış 362 kadın 

oluşturmuştur. Ölçek uyarlama çalışmalarında örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde ölçek madde sayısının 5-

10 katı sayıda kişiye ulaşılması önerilmektedir (Tezbaşaran, 1996; Tavşancıl, 2002; Büyüköztürk, 2002). Doğum 

Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği 21 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırmada doğrulayıcı faktör analizinin de 

yapılabilmesi için madde sayısının 10 katından fazla sayıda kişiye ulaşılmıştır. Araştırma İzmir ilinde bulunan 

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğum Evi’nde Ocak–Haziran 2018 

tarihleri arasında yürütülmüştür. 

İstatiksel Analiz 
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Ölçeğin geçerlilik analizlerinde içerik geçerliğinin sınanması için ilk aşamada uzman görüşleri alınmış, kapsam 

geçerlik indeksi hesaplanarak uzman görüşleri arasındaki uyum değerlendirilmiştir. Yapı geçerliği için Açımlayıcı 

(AFA) Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizlerinin değerlendirilmesinde iç tutarlılık ölçütü için 

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve madde istatistikleri yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS  

16 programı kullanılmıştır.  

BULGULAR  

1. Demografik Özellikler 

Çalışmaya katılan kadınların demografik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1: Katılımcılara ait Demografik Özellikler 

 Sayı Yüzde 

Yaş ort : 27.36±5.76   

Yaş grup  

20 ve altı 43 11.9 

21-30 215 59.4 

31-40 96 26.5 

41 ve üzeri 8 2.2 

Eğitim Durumu  

İlkokul ve altı 152 42.0 

Ortaokul 79 21.8 

Lise ve üzeri 131 36.2 

Aile Tipi   

Çekirdek aile 268 74.0 

Geniş aile 94 26.0 

Çalışma durumu  

Çalışan 70 19.3 

Çalışmayan 292 80.7 

TOPLAM 362 100.0 

 

2. Ölçeğin Geçerlilik Analizine İlişkin Bulgular 

‘Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeği - (Childbirth Intimacy and Privacy Scale-CIPS)’nin geçerliliğini 

değerlendirmek amacıyla; dil geçerliliği ve yapı geçerliliği analizleri uygulanmıştır. 

A) Dil geçerliliği 

Ölçeğin Türk kadınlarına uygulanabilir olması için ilk aşamada dil eşdeğerliliği üzerinde çalışılmıştır. Aracın 

Türkçe'ye çevrilmesi için ilk önce Melinda Rados’tan izin alınmış, daha sonra ölçek konusunda uzman 

araştırmacılar tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Elde edilen çeviriler araştırma ekibi tarafından 

incelenmiş, en uygun ifadeler seçilerek ölçeğin Türkçe formu oluşturulmuştur. Bu işlemi takiben ölçeğin içerik 
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geçerliği için, 10 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri kapsam geçerlilik indeksine gore 

değerlendirilmiştir. Uzmanlar her bir maddeyi; (a) uygun, (b) oldukça uygun madde hafifçe gözden geçirilmeli, 

(c) biraz uygun-madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) uygun değil şeklinde dörtlü derecelemeyle 

değerlendirmiştir. Hesaplamalar doğrultusunda maddelerin kapsam geçerlilik indekslerinin 0.85-1.00 arasında 

olduğu bulunmuştur. Kapsam geçerlilik indeksi değerinin 0.80’nin üzerinde olması maddenin kapsam geçerliliği 

açısından yeterli olduğunu gösteren bir sonuçtur (Yurdugül, 2005). Bu doğrultuda uzmanlar arasında görüş 

birliğine varıldığı ortaya konmuştur. 

B) Yapı Geçerliliği  

Ölçeğin yapı geçerliliğinde,  örneklemin faktör analizi için yeterli ve uygun olup olmadığını değerlendirmek 

amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Test of Sphericity (BTS) analizleri uygulanmıştır. KMO ile 

hesaplanan örneklem yeterliliği 0.87 bulunmuştur. Literatüre göre KMO değerinin 0.80’nin üzerinde olması 

ölçeğin örneklem büyüklüğünün iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Barlett’s Test sonucunda ise X2=3245,014 

olarak bulunmuş ve p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bulgu ölçeğin faktör analizi için 

uygun olduğunu göstermektedir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi  

Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak, ölçmeyi az sayıda faktörle 

açıklamayı sağlamaktadır. Değişkenler arası ilişkileri sorgulamak ya da yeni bir yapı ortaya koymak için de 

Açımlayıcı faktör analizinden yararlanılmaktadır (Can, 2017). Bu çalışmada, “Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik 

Ölçeği”nin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla, 21 madde üzerinden temel bileşenler yöntemi ve varimaks eksen 

döndürme yöntemi kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, varyansın %32.94’ünü 

açıklayan, özdeğeri 1’in üzerinde olan toplam altı faktör elde edilmiştir. Bileşenler matrixine bakıldığında, 

ölçekteki faktör yüklerinin 0.11 ile 0.85 arasında değer aldığı görülmüştür. Ölçekteki 9.maddenin faktör yükü 0.11 

olup, literatüre göre faktör yük değeri 0.30’un altında kalan maddelerin ölçekten çıkarılması önerilmektedir. Bu 

doğrultuda “Ağrılarım sırasında ve doğumumda eşim resim veya video çekti” şeklindeki 9.madde araştırma ekibi 

tarafından yeniden değerlendirilmiş, Türkiye’deki kamu hizmeti sunan doğumhanelerde bu uygulamanın 

yapılmadığı göz önünde bulundurularak madde ölçekten çıkarılmıştır. Bu işlem sonrası yeniden faktör analizi 

uygulanmış, ikinci analiz sonrası faktör yüklerinin 0.85 ile 0.54 arasında değiştiği görülmüştür (Tablo 2). 
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  Tablo 2: Doğumda Mahremiyet ve Gizlilik Ölçeği Açımlayıcı Faktör analizi Sonuçları 

       

Madde 

No 

1 

Sosyal 

Mahremiyet 

2 

Otonomi 

3 

Fiziksel Ortam 

Mahremiyeti 

4 

Bedensel 

mahremiyet 

ve güvenlik 

5 

İşleme ve 

Sağlık 

çalışanına 

yönelik 

mahremiyet 

6 

Travay ve 

Doğum 

Ortamındaki 

Diğer 

Kişilerden 

Duyulan 

Rahatsızlık 

21 .845      

20 .821      

19 .766      

16 .703      

5 .707      

14 .684      

13 .544      

11  .786     

10  .775     

12  .770     

6   .675    

7   .664    

1   .657    

2   .618    

3    .793   

4    .737   

17     .838  

18     .746  

15      .798 

8      .605 

 

Faktör analizinden elde edilen sonuçlara göre ölçekteki 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 ve 21. maddeler; orjinal 

ölçekte temsil ettikleri boyutlar içinde yer alırken 13. madde Faktör 1’de,  6 ve 7. maddeler Faktör 3’te, 3 ve 4. 

madde Faktör 4’te, 17 ve 18. Maddeler Faktör 5’te;  8 ve 15.maddeler ise Faktör 6’da yer almıştır. Ölçekte yer 

alan maddelerin bir kısmının farklı faktörler arasında yer değiştirmesi sonucunda, alt boyutların isimleri 

maddelerin ifade ettiği anlama uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Orijinal ölçekteki 1.altboyut olan “sosyal 

mahremiyet” ismi aynen kalmıştır. “Bağımsızlık-Özgürlük” isimli 2. Alt boyut, “Otonomi” olarak değişmiş; 

“Fiziksel Mahremiyet” olan 3.altboyut “Fiziksel Ortam mahremiyeti” adını almıştır. “Fiziksel Güvenlik” isimli 

4.altboyut, “Bedensel mahremiyet ve güvenlik” şeklinde değiştirilmiş, “Hijyen” adlı 5.altboyuta ise “İşleme ve 

Sağlık Çalışanına yönelik Mahremiyet” adı verilmiştir. “Gözlenmek” adlı 6.altboyut ise “Travay ve Doğum 

Ortamındaki Diğer Kişilerden Duyulan Rahatsızlık” şeklinde yeniden isimlendirilmiştir. 
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3. Ölçeğin Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Ölçeğin güvenilirlik analizleri kapsamında iç tutarlılık ölçütü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış, 

madde toplam puan korelasyonları incelenmiştir. 

 

A. Cronbach alfa Güvenirlik Katsayısı  

Güvenirliği kestirmek için farklı yöntemler olmakla birlikte, birden fazla uygulamaya gerek kalmadan, ölçme 

aracıyla yapılan tek ölçümün, kendi içinde tutarlı olduğunu gösteren önemli bir değer Cronbach alfa katsayısıdır 

(Can, 2017). Bu araştırmada ölçekten elde edilen Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı 0.87’dir. Rados tarafından 

geliştirilen ölçekten elde edilen Cronbach alfa katsayısı ise 0.84’tür. Bu bulgu, ölçeğin iç tutarlılığa sahip yüksek 

güvenilirlikte bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

 

B. Madde Analizi 

Her bir maddeden elde edilen puan ile toplam madde puanı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapılan madde 

toplam puan (madde bırakma) korelasyonuna ait değerler Tablo 3’te yer almaktadır. 

 

Tablo 3: Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeğine Ait Madde Analizi Sonuçları 

No Ölçek Maddeleri 

Madde ort 

± 

SD 

Madde 

Toplam Puan 

Korelasyonu 

Madde 

silindiğinde ölçek 

alfası 

1. İnsanlar doğum odasına girmeden önce kapıyı çaldı. 0.92±1.21 .60 .86 

2. Doğum odasının kapısı kapalıydı. 1.08±1.24 .53 .86 

3. Biri kapıdan veya pencereden doğum odasının içini görebilirdi. 2.85±1.22 -.05 .88 

4. Herhangi biri doğum odasına girseydi, hemen görebilirdim. 2.20±1.41 .21 .87 

5. Doğum odasında kendimi güvende hissettim. 1.96±1.29 .65 .85 

6. Tüm doğum eylemi süresince aynı odada kalabildim. 1.97±1.50 .41 .86 

7. Doğum odasında sadece benim kullandığım özel bir tuvalet vardı.  1.11±1.52 .45 .87 

8. Doğum ağrılarım sırasında, diğer doğum odalarından gelen sesleri 

duyabiliyordum.  

1.24±1.39 .08 .87 

10. Doğum süresince serbest hareket edebildim. 1.37±1.23 .53 .86 

11. Doğum ağrılarımı çekerken pozisyonumu serbestçe seçebildim. 1.34±1.21 .60 .86 

12. Doğum pozisyonumu serbestçe seçebildim. 1.03±1.11 .49 .86 

13. Kasılmalarım sırasında serbestçe tepkilerimi gösterebildim veya 

bağırabildim. 

1.69±1.33 .57 .86 

14. Doğuma yardımcı olan kişiler, tüm doğum süresince aynıydı.  2.27±1.32 .51 .86 

15. Ağrılarımı çekerken odada tanımadığım kişilerin bulunması (farklı 

doktor, ebe, öğrenci vb.) beni rahatsız etti. 

2.17±1.39 .20 .87 

16. Doğum odasındaki kişiler kendimi güvende hissettirdi. 1.95±1.30 .67 .87 

17. Ağrılarımı çekerken yapılan vajinal muayene (alttan muayene) 

sayısı ve uygulanış şeklinden rahatsız olmadım.   

1.66±1.39 .44 .87 

18. Doğumuma yardımcı olan sağlık çalışanlarından utanmadım. 1.74±1.41 .54 .86 

19. Doğuma yardımcı olan sağlık çalışanları dokunurken ve müdahale 

ederken dikkatli ve rahatlatıcıydı. 

2.18±1.32 .63 .86 

20. Doğuma yardımcı olan sağlık çalışanları benimle sabırla 

ilgilendiler. 

2.17±1.29 .68 .86 

21. Sağlık çalışanları doğum süresince her şey için bana yeterli zaman 

verdiler. 

2.17±1.33 .71 .86 

 

Ölçeğin madde analizi sonuçları incelendiğinde 3 (r= -,05) ve 8. (r= .08) maddenin korelasyonlarının düşük olduğu 

görülmüştür. Bazı araştırmacılar madde toplam puan korelasyonu düşük olan maddelerin, ölçeğin genel 

güvenilirlik düzeyini düşürdüğü için ölçekten çıkarılmasını önermektedir. Tavşancıl (2002) korelasyon değerinin 
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alt sınırının 0,20 olmasını; Özgüven (1999) ise 0,15’e kadar alt sınır alınabileceğini bildirmektedir. Bu ölçekte 

korelasyon değeri düşük olan maddelerin ters yönde puanlanmasının bu sonucu oluşturduğu, çıkarılması 

durumunda ölçeğin bütünlüğünü etkileyeceği ve ilgili maddelerin kadınların doğum mahremiyetine yönelik 

algılarını değerlendirmede önemli olduğu öngörülmüştür. Aynı zamanda madde silindiğinde ölçeğin Cronbach 

alfa değeri değişmediği için maddeler ölçekten çıkarılmamıştır. Ölçekte yer alan diğer maddelerin ise korelasyon 

değerleri 0.20-0.68 arasında değişmekte olup, ölçek toplam puanı ile uyumunun yeterli olduğu ve ölçeğin 

güvenirliğini desteklediği düşünülmüştür.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonucunda; Doğum Mahremiyeti ve Gizlilik Ölçeğinin Türkçe formunun, Türk kadınlarının doğum 

mahremiyetine yönelik deneyimlerini ve bu konudaki tutumlarını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir 

ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir. Doğum eyleminin kadın için olumlu bir deneyim olarak görülmesinde 

mahremiyet kavramı son derece önemlidir. Son yıllarda doğum hizmetlerinin gelişimi için atılan en önemli 

adımlardan biri anne dostu hastane uygulamasıdır. Bu uygulama neticesinde, sağlık otoriteleri tarafından da 

gündeme getirilen mahremiyet konusunun önemli ölçüde desteklenmesi söz konusu olmuştur. Özellikle doğum 

hizmetleri kapsamında mahremiyet konusu ele alınırken geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan bu ölçeğin 

kullanılması, olumlu bir doğum deneyimi yaşama durumunu değerlendirmede, hizmet kalitesine ışık tutması 

açısından yararlı olacaktır. Aynı zamanda bu ölçeğin kullanıldığı araştırmaların yapılması, ölçme gücüne önemli 

katkılar sağlayacaktır. 
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S-62)  GENÇ KADINLARDA PREMENSTURAL SENDROM İLE UYKU KALİTESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Rukuye AYLAZ1 

1İnönü Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: Mensturasyon kadın hayatının yaklaşık yarısını kapsayan fizyolojik bir olaydır. Premenstrüel 

Sendrom (PMS) doğurganlık çağındaki pek çok kadını olumsuz etkilemektedir. 

İnsanın fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir birey olması için uyku ihtiyacının karşılanması son derece önemlidir. 

Bu çalışma genç kadınlarda premenstural sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel türde olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. 

Araştırmanın örneklem ise; yapılan güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi 

ile belirlenen %95 güven aralığında, evreni  % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. 

Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstrual 

Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak değerlendirilmiş, 

araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde dağılımı, t testi ve korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, annesinde 

PMS şikayetleri bulunan %52.4, PMS puan ortalaması 143.89±9.7 (minimum 44, maksimum 165) olarak 

saptanmıştır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin PMS 

puanı ile uyku sorunları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli bir ilişki tespit edilmiştir (r=.30, p=.001). 

Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı 

hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli 

bir ilişki tespit edilmişti. Genç kadınlara semptomların şiddetini azaltıcı önlemler alınması ve uyku kalitesinin 

artırılması konusunda farkındalık yaratılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genç kadın, Premenstrüel Sendrom, Uyku kalitesi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PREMENSTURAL SYNDROME and SLEEP QUALITY in YOUNG 

WOMEN 

Introduction and purpose: Menstruation is a physiological event that covers about half of a woman's life. 

Premenstrual Syndrome (PMS) adversely affects many women of childbearing age. It is extremely important that 

the human being is physically and mentally healthy and needs to be met. This study was planned to determine the 

relationship between premenstural syndrome and sleep quality in young women. 

Method: This cross - sectional study was conducted with female students studying at İnönü University Faculty of 

Health Sciences between February - May 2017. The population of the study is 1200 women students who continue 

their education in the Faculty of Health Sciences in the 2016-2017 academic year. The sample of the research is; 

In the 95% confidence interval determined by 5% error level in the magnitude of double-sidedness with the power 

analysis at the level of double-sided significance, the universe was composed of 321 female students with 95% 



555 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

representation power. Personal data form, Women's Health Initiative Insomnia Scale and Premenstrual Syndrome 

Scale (PMSI) were used for data collection. The premenstrual symptoms of the students were evaluated 

retrospectively and the data obtained from the study were evaluated by using frequency and percentage 

distribution, t test and correlation. 

Results: The mean age of the students was 21.01 ± 1.8 years (minimum 18 years, maximum 34 years), the first 

menstrual age was 13.44 ± 1.2 years, his mother had PMS complaints 52.4% and the mean PMS score was 143.89 

± 9.7 (minimum 44, maximum 165). The most common symptoms; fatigue sensation (51.1%), feeling distressed 

(48.9%), feeling sick (48.2%) and back pain (47.6%). A statistically significant positive correlation was found 

between PMS score and sleep problems of the students (r = .30, p = .001). 

Conclusion and Suggestion: In this study, the most common symptom of PMS was the feeling of fatigue in the 

legs and feeling themselves distressed. As the PMS scores increased, there was a statistically significant positive 

correlation between the sleep problems and the increase in sleep problems. Young women are advised to take 

measures to reduce the severity of symptoms and to raise awareness on the improvement of sleep quality. 

Keywords:Young Woman, Premenstrual Syndrome, Sleep Quality 

 

GİRİŞ  

Premenstrual Sendrom (PMS) kadınlarda menstrual siklusun luteal fazında ortaya çıkıp, menstruasyonun 

başlamasıyla düzelen, üreme çağında yaygın görülen somatik, bilişsel, duygusal ve davranışsal semptomları 

tanımlamaktadır (Slap, 2003; Rizk ve ark, 2006). PMS’nin duygusal belirtileri depresyon, öfke patlamaları, 

sinirlilik, ağlama nöbetleri, endişe, konfüzyon, sosyal çekilme, konsantrasyon zayıflığı, uykusuzluk, kısa uyku 

halinin artması, cinsel istek değişiklikleri şeklinde görülürken, fiziksel belirtileri susuzluk, iştah değişiklikleri, 

göğüslerde hassasiyet, şişkinlik ve kilo alma, baş ağrısı, ellerde veya ayaklarda şişme, ağrı ve sancı, yorgunluk, 

cilt sorunları, gastrointestinal semptomlar şeklinde menstruasyon başlamadan önceki günler ve menstruasyon 

başladıktan sonraki günler içinde görülmektedir (Guvenç, 2012; Reid, 2008). 

Çeşitli çalışmalarda PMS'in sıklıkla kadınların % 8.75-51'ini etkileyen sık görülen bir hastalık olduğunu belirtti 

(Steiner, 2011). Türkiye'de ergen kadınlar arasında PMS prevalansı% 61.4 -% 72.1'dir (Nisar, 2008). Dolayısıyla 

PMS, adölesan yaş döneminde sık görülmekle birlikte, bu dönemin önemli sorunlarından biri olarak göze 

çarpmaktadır (Goldman, 2000). Kırcan ve arkadaşlarının çalışmasında her üç öğrenciden birinde premenstural 

sendrom saptanmış, öğrencilerin yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir (Kırcan, 2012). Arıöz ve 

Ege’nin çalışmasında da, PMS’nin öğrencilerin yaşam kalitesini etkilediği bildirilmiştir  (Arıöz, 2013).  Eğitim-

öğretim yaşamının, sosyal ve sportif faaliyetlerin aktif olarak devam ettiği adölesan dönemde, premenstrual 

semptomların genç kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır (Arıöz, 2013).  Bu 

koşullar yaşamı tehdit edici değildir, ancak birçok kadının yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltabilir, ruhsal sağlığını 

ve üretkenliğini etkileyebilir. Premenstrual siklusta kadınların yorgunluk, genel fiziksel rahatsızlık, sinirsel 

düzensizlik ve stres, uyku hali, konsantrasyon ve bilişsel bozulma, ruh halindeki değişiklik, sosyal geri çekilme 

gibi bu tür problemler yaşadıkları bildirilmiştir (Anandha ve ark 2011).  

Bu koşullar yaşamı tehdit edici değildir, ancak birçok kadının yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltabilir, ruhsal 

sağlığını ve üretkenliğini etkileyebilir. Premenstrual semptomun çeşitlerinin ve şiddetinin belirlenerek, 

semptomları önlemeye yönelik girişimler ile rahatlamanın sağlanması önemlidir.  Premenstrual semptomları 
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hafifletme ve gidermede etkili yöntemlerden birisi olan düzenli fiziksel aktivitenin, psikolojik iyilik hali ve fiziksel 

işlevselliği güçlendirerek yaşam kalitesini arttırdığı vurgulanmaktadır (Anandha ve ark 2011). 

Uyku bozukluğu, PMS semptomları ile de ilişkilendirildiğinde, premenstrüel dönemde sıkça görülür. PMS'li 

kadınlarda uyku bozukluğu prevalansı (hipersomni veya uykusuzluk) çeşitli çalışmalarda% 15.4 ile% 75.6 

arasında değişmektedir  (Nisar ve ark, 2008).  

İnsan yaşamının üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve egzersiz kadar önemlidir. Bu 

nedenle uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel ve vazgeçilmez günlük yaşam 

aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Uyku değişik uyaranlarla 

geri döndürülebilen bilinçsizlik hali olup, bireyin öğrenme ve dinlenmesini sağlamakta, bir sonraki güne sağlıklı 

hazırlanması için vücudu restore etmektedir (Engin, 2014). Öğrencilerde PMS semptomların varlığı uyku kalitesini 

etkileyeceğinden, eğitim ve öğretim ve sosyal hayatlarının sürdürmelerinde sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle, 

öğrenciler için şiddetli PMS varlığında daha iyi uyku kalitesi sağlamak önemli bir konudur. Bununla birlikte bu 

konuda ülkemizde sınırlı sayıda araştırmalar mevcuttur. 

AMAÇ 

Bu çalışma, genç kadınlarda premenstrual sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 

YÖNTEM  

Kesitsel türde olan bu araştırma, Şubat - Mayıs 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan kadın öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında eğitimlerine devam eden 1200 kadın öğrencidir. Araştırmanın 

örneklem ise; yapılan güç analizi ile çift yönlü önem düzeyinde 0.6 büyüklüğünde %5 yanılgı düzeyi ile belirlenen 

%95 güven aralığında, evreni  % 95 temsil gücüyle 321 kadın öğrenci oluşmuştur. 

Veri toplanmasında, kişisel bilgi formu, Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ) ve Premenstrual 

Sendrom Ölçeği (PMSÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin adet öncesi belirtileri geriye dönük olarak 

değerlendirilmiştir. 

Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ): Gençdoğan tarafından 2006 yılında DSM III ve DSM IV-R’ye göre 

geliştirilen premenstrual semptomların şiddetini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. Türkiye’de yaygın olarak 

kullanılan bu ölçekte bireyin “adetten bir hafta önceki süre içinde olma durumunu” düşünerek işaretlediği 44 

söylem yer almaktadır. Beşli likert tipindeki PMSÖ, 9 alt boyuttan (depresif duygulanım, anksiyete, yorgunluk, 

sinirlilik, depresif düşünceler, ağrı, iştah değişiklikleri, uyku değişiklikleri, şişkinlik) oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 44, en yüksek puan 220’dir. Alt boyut skorları bu boyutlarda yer alan maddelerin 

toplanmasıyla elde edilmekte ve PMSÖ toplam puanı da alt boyut skorlarının toplamı ile bulunmaktadır. PMSÖ 

toplam puanı %50’den fazla olanlar PMS pozitif olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek PMSÖ puanı daha şiddetli 

premenstrual semptomları göstermektedir (18). Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa (α) = .75 olup, bu çalışma için α = 

.80 olarak hesaplanmıştır. 

Kadın Sağlığı İnisiyatifi Uykusuzluk Ölçeği (KSİUÖ): Levine ve ark. (2003) tarafından geliştirilen ölçeğin 

ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Timur ve Şahin (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5 sorudan 

oluşan likert tipte bir ölçektir. Ölçekteki ilk 4 soru uykusuzluğun başlayışı, uykuyu sürdürememe ve sabahları 

erken uyanma durumunu belirlemektedir. Son soru ise uyku kalitesiyle ilişkilidir. Her bir soruya verilen yanıt son 

4 haftada ve her haftadaki sıklık düşünülerek bireyin deneyimlerine göre cevaplanmaktadır. KSİUÖ‟ de her bir 
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madde 0‟dan 4‟e kadar puanlanmış olup verilen yanıta göre değerlendirme yapılmaktadır. KSİUÖ‟ de ilk 4 soruda 

0 puan uykusuzlukla ilişkili hiç sorun yaşanmadığını göstermektedir, 4 puan ise uykusuzlukla ilişkili haftada 5 kez 

ya da daha fazla sorun yaşandığını göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 20‟dir. 

KSİUÖ Cronbach Alpha değeri 0.85’dir. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.67 bulunmuştur. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans ve 

yüzde dağılımı, aritmetik ortalamaları alındı.  Kolmogorov-Smirnov testi yapıldıktan sonra normal dağılıma 

uyanlar için bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testi, normal dağılıma uymayanlar için Mann-Whitney U, 

Kruskal-Wallis ve korelasyon testi kullanıldı. Tüm veriler için p<0.05 olan sonuçlar istatistiksel olarak önemli 

kabul edilmiştir. 

 

Araştırmanın Etik Yönleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yazılı izin alındıktan sonra,  

araştırma kapsamına alınan, öğrencilere çalışma hakkında bilgi verildi ve araştırmaya katılmayı kabul edenlerden 

sözlü onam alındı. 

 

BULGULAR  

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Adet Özellikleri (n=321) 

Özellikler 

İlk Adet Yaşı  

Adet olma aralığı (gün) 

Adet süresi (gün)  

X ± SD 

13,4 ± 1,2 

29,0 ± 5,8 

5,3 ± 1,3 

Minimum/Maksimum 

(10-17) 

(20-70) 

(2-8) 

Adet Düzeni  

Düzenli  

Düzensiz 

Sayı 

242 

76 

% 

76.1 

23.9 

Annesinde Premenstrüel 

Sorunun Varlığı 

Yaşayan  

Yaşamayan  

Sayı 

 

165 

150 

% 

 

52.4 

47.6 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, maksimum 34) ilk adet yaşı 13.44±1.2, 

% 2.2’si evli, %30.2’si birinci sınıf, %11.4’ü 2. sınıf , %34.0’ı 3. sınıf, %18.4’ü  4. sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin adet dönemi ile ilgili 

özellikleri incelendiğinde ilk adet yaş ortalaması 13,4±1,2 olduğu, adet olma aralıklarının 29,0±5,8 ve adet 

süresinin ise ortalama 5,3 ±1,3 gün olduğu saptandı. Öğrencilerin annelerin de premenstrüel dönemde sorun 

yaşama durumları incelendiğinde;  % 52,4’ünün sorun yaşadığı, % 47.6’sının sorun yaşamadığı belirlendi. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Puan Ortalamaları İle Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Özellikleri S X ± SD Anlamlılık 

Yaş 

18-21 yaş  

22 ve üzeri 

 

191 

130 

 

138,6±106,0 

151,5±84,5 

 

t=-1,157 

p=0,248 

Sınıfı 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

3.Sınıf 

4.Sınıf 

 

97 

56 

109 

59 

 

141,8±92,6 

144,5±105,9 

142,0±100,3 

150,1±12,5 

 

 

F=0,106 

p=0,957 

PMS Bilgisi 

Bilgisi Var 

Bilgisi Yok 

 

282 

 37 

 

144,0±100,6 

149,9±71,4 

 

t=-0,344 

p=0,731 

Düzenli Adet Olma 

Düzenli 

Düzensiz 

 

242 

  76 

 

136,8±95,8 

165,5±103,4 

 

t=-2,23 

p=0,029 

 

Tablo 2’yi incelediğimizde. öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamaları ile bazı özelliklerinin 

karşılaştırılmasında yaş, sınıf, PMS konusundaki bilgisi arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Ancak düzenli adet 

olma ile premenstrual sendrom arasında önemli bir fark saptanmıştır (p<0.005). 

Tablo 3. Premenstrual Sendrom ile KSİUÖ Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

 

 

 

X±SD 

 

Korelasyon 

 

PMS 

KSİUÖ 

 

143,8±97,9 

    2,7± 1,4 

 

r= 0, 303** 

p=.0001 

 

Tablo 3. Premenstrual sendrom ile KSİUÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır.  

Premenstrual sendrom puanı ortalaması arttıkça uyku kalitesi bozulmuştur (r=.303, p=.001). 

TARTIŞMA 

Bu çalışma, genç kadınlarda premenstrual sendrom ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 

planlanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda örneklem grubunun yaş ortalaması 21.01±1.8 (minimum 18, 

maksimum 34). En sık görülen belirtiler; bacaklarda yorgunluk hissi (%51.1), sıkıntılı hissetme (%48.9), kendini 

hasta hissetme (%48.2) ve sırt bölgesinde ağrı (%47.6) olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin %52.4’ünün 

annesi de PMS problemi yaşadığını belirtmişlerdir (Tablo 1). 

Yapılan bir çalışmada %85’inde bir ya da birden fazla PMS semptomu görüldüğü saptanmıştır (Öztürk, 2010).  

Demir ve ark. PMS olgularının %44’ünün 24-28 yaş grubunda, %4’ünün 39 yaş ve üzeri grupta görüldüğünü 

belirtmiştir (Demir, 2006). Bu araştırmanın bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir. 
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Bu araştırmada, PMSÖ toplam puan ortalamasının 143,8±97,9 olduğu, PMS puanlarının ise 44 ile 165 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Başka bir çalışmada, PMSÖ toplam puan ortalamasının 122,14±32,60 olduğu, PMS 

puanlarının ise 44 ile 214 arasında değiştiği ve genç kadınların yarısından fazlasının PMS yaşadığı belirlenmiştir 

(Yılda ve ark, 2018).  Bu araştırma yapılan çalışmaya göre öğrencilerin PMS puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  

Bu araştırmada öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamaları ile bazı özelliklerinin karşılaştırılması 

incelendiğinde; yaş, kaçıncı sınıfta olduğu, PMS konusundaki bilgisi ile premenstrual sendrom puan ortalamaları 

arasında istatiksel olarak farkın önemli olmadığı saptanmıştır. Fakat düzenli adet olma ile premenstrual sendrom 

puan ortalamaları arasında istatiksel olarak farkın önemli olduğu saptanmıştır. Düzensiz adet olanların 

premenstrual sendrom puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 

 Bu araştırmada Premenstrual sendrom ile KSİUÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. 

Premenstrual sendrom puanı arttıkça uyku kalitesinin bozulduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

Sonuç ve Öneri: Bu araştırmada PMS en sık görülen belirtisi bacaklarda yorgunluk hissi ve kendilerini sıkıntılı 

hissetmeleridir, PMS puanları arttıkça uyku sorunlarının arttığı ve arasında istatistiksel olarak pozitif yönde önemli 

bir ilişki tespit edilmişti. Düzenli adet olan öğrencilerin premenstrual sendrom puan ortalamalarının daha düşük 

olduğu saptanmıştır. Genç kadınlara semptomların şiddetini azaltıcı önlemler alınması ve uyku kalitesinin 

artırılması konusunda farkındalık yaratılması önerilmektedir. 
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S-63)  ÖĞRENCİ EBELERE VERİLEN EĞİTİMİN VİCDAN ALGILARINA VE 

MERHAMET DUYGULARINA ETKİSİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gülay YILDIRIM1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş, Amaç: Vicdan ve merhamet duygusu hasta/sağlıklı birey ve yakınlarıyla ilgilenmede, bakımın daha yüksek 

nitelikli planlanmasında ve düşük kaliteli davranışların kısıtlanmasında güçlü bir araç olabilir. Bu bağlamda amaç, 

vicdan ve merhametle ilgili öğrenci ebelere verilen eğitimin, vicdan algılarına ve merhamet duygularına etkisinin 

ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Metod: Müdahale çalışması(ön test-son test) tipteki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin ebelik üçüncü 

sınıfındaki tüm öğrenciler(75 birey) oluşturdu. Öğrencilere Tanıtıcı Bilgiler Formu, Vicdani Algı Ölçeği(VAÖ) 

ve Merhamet Ölçeği(MÖ) uygulandı ve bir hafta süreyle araştırma konularıyla ilgili eğitim verildikten üç hafta 

sonra ölçekler yeniden yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskall  Wallis  varyans,  lineer korelasyon analizi, 

Tukey, Paired t, Student t  testi  kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı.  

Bulgular: Öğrenciler, %90.5’nin mesleğini kendilerine uygun bulduğunu, %78.4’ünün güç kararlar alınması 

gereken bir durumla karşılaşmadığını,  %56.8’inin başarı durumunun orta olduğunu ve %81.1’i yurtta kaldıklarını 

belirtmişlerdir. “Yanıltıcı vicdan” alt boyutu puan farkıyla (0.25±1.50) yurtta yaşayanlar arasında(p=0,046); 

“vicdanın devre dışı kaldığı durumlar” alt boyutu puan ortalaması farkıyla (0.01±0.85) mesleğini kendine uygun 

bulanlar arasında(p=0,005); merhametin alt boyutlarından olan “paylaşımların bilincinde olma”(0.16±0.67) ve 

“bağlantısızlık”(0.25±0.59)  puan ortalaması farkıyla katılımcıların başarı durumu orta olanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.036; p=0.016). Eğitim öncesi MÖ toplam puan ortalaması 4.19±0.36, eğitim 

sonrası 4.23±0.34 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır(p=0,166). Eğitim öncesi 

“vicdanın sesi dinlenilmelidir” maddesinin puan ortalaması 4.51±1.40, sonrası 4.04±1.25 olup aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0.004). MÖ ölçek toplam puan ortalaması ile “vicdanın 

sesi”(r=0.333;p=0.004),”vicdanın niteliği” (r=0.245;p=0.035),“ arasında pozitif yönde ve “vicdanın devre dışı 

kaldığı durumlar” (r=-0.445;p=0.000), “alt boyutu ile negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. 

Sonuç, öneriler: Öğrenciler vicdanlarını referans almakta ve onların merhamet duyguları yüksektir. Verilen 

eğitim, katılımcıların vicdan algılarını ve merhamet duygularını etkilediği ve aralarında ilişki bulunduğu 

saptanmıştır. Yüksek vicdan ve merhamet beraberinde vicdan stresini ve merhamet yorgunluğunu getirmesi 

olasılığına karşı klinik eğitimde ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bakım, değer, ebe öğrenci, merhamet, vicdan   
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EVALUATİON OF THE EFFECT OF TRAİNİNG GİVEN TO THE MİDWİFERY STUDENTS ON 

THE PERCEPTİONS OF CONSCİENCE AND FEELİNGS OF COMPASSİON AND THE 

RELATİONSHİP BETWEEN THESE TWO VARİABLES 

 

Abstract 

Introduction and Objective: A sense of conscience and compassion can be a powerful tool for caring for higher 

quality planning. The aim is to evaluate the effect of education given to the midwifery students on the perceptions 

of conscience and feelings of compassion, and the relationship between these two variables. 

Methods: The sample of the intervention study consisted of all third grade midwifery students(74individuals) 

studying at a university. The Perceptions of Conscience Questionnaire(PCQ) and the Compassion Scale(CS) were 

performed to the students and the scales were re-performed three weeks after the one-week training sessions. 

Kruskal Wallis variance, linear correlation analysis, Tukey, Paired t, Student t test were used in the evaluation of 

data. Significance level was p<0.05. 

Results: The students stated that 90.5% found the profession to be suitable for themselves, 56.8% of found their 

success moderate. There was a statistically significant difference“situations where conscience is disabled”sub-

dimension score difference(0.01±0.85) and those finding the profession suitable(p=0.005), between“mindfulness” 

sub-dimension of compassion(0.16±0.67) score difference and those having moderate success(p=0.036).  

The total CS mean score was 4.19±0.36 before the training, 4.23±0.34 after the training, and the difference between 

them was not statistically significant(p=0.166). The mean score of “the voice of conscience must be interpreted” 

was 4.51±1.40 before the training, 4.04±1.25 after the training, and the difference between them was statistically 

significant(p=0.004). There was a positive correlation between CS mean total score and“the voice of 

conscience”(r=0.333,p=0.004), and a negative correlation between CS mean total score and“situations where 

conscience is disabled”(r=-0.445,p=0.000). 

Conclusion and Recommendations: Students listen to the voice of their conscience and their compassion level 

is high. It was found that the training affected participants’ perception of conscience and compassion, and a 

relationship was found between them. High conscience and compassion should be addressed in clinical training 

considering the possibility of bringing about stress of conscience and compassion fatigue. 

Key Words: Compassion, conscience, care, midwifery student 

 

GİRİŞ 

Bakım çerçevesinde sağlık çalışanları, vicdani ağırlığı olan kararların alınması sırasında değerlerini yönlendirmek 

için duyarlı bir vicdana ve merhamete gereksinimleri vardır. (Hasani ve ark. 2011; Gorbanzadeh ve ark. 2015). 

Bakım; sorumluluk, merhamet, özgüven, vicdan, yeterlilik yoluyla dışa vurulmaktadır (Mazaheri ve ark. 2017). 

Vicdan, kişilerin ahlaki yargılama yapmalarını sağlayan bir iç yeti ya da her insanda var olduğu düşünülen ‘ahlaki 

farkındalık”tır (Dahlqvist ve ark. 2007; Zhang ve ark. 2013; Kadıoğlu ve ark. 2016). Vicdanın, ahlaki davranışların 

temelini oluşturması nedeniyle “vicdan referanslı davranışlar” kabul görmektedir. (Jensen ve Lidell, 2009; Jalali 

ve ark. 2012; Jalali ve ark. 2013). Merhamet, yardım etme,  bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü 

http://journals.sagepub.com/author/Mazaheri%2C+Monir
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durumdan dolayı duyulan üzüntü, acımak, şefkat göstermek, korumak, iyilik etmek,  olarak tanımlanmaktadır 

(İşgör, 2017).  

“Vicdan referanslı yaklaşımları”, vicdanın algılanma şekli, aile, sosyo-kültürel çevre, eğitim, bilinç düzeyi, sosyal 

normlar, bireyin ahlaki yargıları, sorumluluk duygusu, yaşam deneyimleri ve din gibi faktörler etkilemektedir. 

(Glasberg ve ark. 2006; Juthberg ve ark. 2010; Kadıoğlu ve ark. 2016). “vicdan referanslı yaklaşım” hastaların 

ihtiyaçlarının fark edilmesine, farklı kültürlerden olan hastaların değerlerinin anlaşılmasına, etik karar verme 

sürecinin uygulanmasına yardımcı olmaktadır (Glasberg ve ark. 2006; Jensen ve Lidell, 2009; Kadıoglu ve Yalçın, 

2014; Gorbanzadeh ve ark. 2015). 

Yapılan çalışmalara göre hemşireler, değer çatışması yaşadıkları durumlarda kendilerini doğru eyleme yönelttiğine 

inandıkları vicdanlarına başvurdukları görülmektedir (Dahlqvist ve ark. 2006; Kadıoglu ve Yalçın 2014). Yine 

başka araştırma sonuçlarına göre vicdanın, hasta bakımı esnasında yüksek kaliteli bakım motivasyonunu sağlayan, 

bireylerin beklentilerine karşı duyarlılığını artıran, düşük kaliteli eylemleri engelleyen, bakım sorumluluklarını 

hatırlatan güç olduğu ifade edilmiştir (Hasani ve ark. 2011; Juthberg ve ark. 2010; Kadıoglu ve Yalçın 2014; Ahlin 

ve ark.  2015; Gorbanzadeh ve ark.  2015).    

Bakımın kalitesinde rol oynayan değerlerden biri de merhamet duygusudur. Çeşitli araştırmalarda, bakım veren 

sağlıkçılarda merhamet duygusunun yüksek olması, hastaların iyileşme hızını arttırdığı ve hastada hissedilen 

fiziksel ağrının daha az düzeyde olduğu açıklanmıştır (Fotaki, 2015; Schulz ve ark. 2017). Hemşirelik Ebelik 

Konseyi (Nursing Midwifery Council /NMC) sağlık profesyonellerinin merhamet duygusuna sahip olmaları 

gerektiğini bildirmiştir (Çingöl ve ark. 2018). Dolayısıyla öğrenci ebelerin eğitimleri sırasında vicdanla birlikte 

temel bir beceri ve mesleki değer olarak, merhamet duygusunun geliştirilmesi önemli olmaktadır. (Çınar ve Eti 

Aslan,  2018). 

 Türkiye’de merhametle ilgili çalışmaların bulunduğu ancak sağlık profesyonelleri üzerinde yapılan vicdanla ilgili 

çalışmaların oldukça az olduğu, vicdan ve merhamet çalışmalarının birlikte yürütüldüğü araştırmalara özellikle 

ebeler üzerinde yapılmış vicdan algısı ve merhamet çalışmasına ise  rastlanılamamıştır.  

Ebe adaylarının vicdan algılarının ve merhamet duygularının farkında olmaları ve hasta-ebe yaklaşımına olan 

etkisinin farkına varılması, hastalarına daha duyarlı ve kaliteli bakım vermelerine, kişisel bütünlüklerinin 

korunmasına, çalışma verimliliklerinin artmasına, bakım vermede “iyi” yapmanın bir güvencesi olmasına yardımcı 

olabilir. Bu nedenle ebe adaylarının vicdanın nasıl algılandığı ve merhamet duygularının belirlenmesi önemli 

olmaktadır. 

 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı, vicdan ve merhametle ilgili öğrenci ebelere verilen eğitimin, vicdan algılarına ve merhamet 

duygularına etkisinin ve bu iki değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Müdahale çalışması (ön test-son test) tipteki araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir.  05-26 Şubat 2019 

tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde üçüncü sınıfta öğrenim gören, çalışmamıza gönüllü 

olan tüm öğrenciler çalışmaya alınmıştır.  
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Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Tanıtıcı Bilgiler Formu, Yalçın Öner ve 

Kadıoğlu  (2014) tarafından geliştirilmiş Hemşirelerin Vicdani Algı Ölçeği ve Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından 

geliştirilmiş Merhamet Ölçeği araçları kullanılmıştır. 

 Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

oluşturulan formda yaş, cinsiyet, aile tipi, sosyo ekonomik durumu vb.  ilgili soruları içeren toplam 14 soru 

bulunmaktadır. 

Hemşirelerin Vicdani Algı Ölçeği: Dahlqvist ve ark. (2007) tarafından sağlık bakım çalışanlarının vicdani 

algılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Anketin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Öner Yalçın ve 

Kadıoğlu (2014) tarafından yapılmıştır.  Form toplam 16 ifadeden oluşmakta ve altılı likert türünde olup belirtilen 

görüşlerin her biri için 1=kesinlikle katılmıyorum; 2=katılmıyorum; 3=pek katılmıyorum; 4=biraz katılıyorum; 

5=büyük ölçüde katılıyorum; 6=tamamen katılıyorum şeklinde kodlanmıştır. Ölçeğin Türkçe formun faktör 

analizinde dört alt boyuta ayrılmış ve bunlar “vicdanın sesi(1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sorular)”, “vicdanın temel 

nitelikleri(10., 13., 14., 15. ve 16. Sorular)”, “vicdanın devre dışı kaldığı durumlar(11. ve 12. Sorular)” ve “yanıltıcı 

vicdandır(9. Soru)”. Türkçe formun iç uyum Cronbach alfa değeri 0,809 olarak bulunmuştur. “Vicdanın sesi”  alt 

boyutundan alınan yüksek puan katılımcıların, vicdanlarının sesini iç huzurları için dinlediği ve işlerinde 

vicdanlarını ön plana çıkardığını; “vicdanın temel nitelikleri” alt boyutundan alınan yüksek puan katılımcıların, 

vicdanı, sosyal ve manevi değerlerinin bir ifadesi olarak tanımladığını ve insanı insan yapanın vicdanı olduğunu, 

istediği gibi davranamadığında vicdan azabının yaşanacağını; “vicdanın devre dışı kaldığı durumlar” alt 

boyutundan alınan yüksek puan katılımcıların, işinde vicdanını dinlemeyen katı bir vicdanları olduğunu ve 

“yanıltıcı vicdan” alt boyutundan alınan yüksek puan ise katılımcıların, vicdanın yanıltıcı bir etkisi olduğunu 

belirtmektedir.  

Merhamet Ölçeği; Pommier tarafından (2011) geliştirilen ölçeğin Türkçe güvenirlilik ve geçerlilik çalışması 

Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Sevecenlik, Umursamazlık, Paylaşımların Bilincinde Olma, Bağlantısızlık, Bilinçli Farkındalık ve İlişki Kesme 

olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Cevaplama sistemi her ifade için "(5)Her Zaman", "(4)Sık Sık", "(3)Ara 

Sıra", "(2)Nadiren" ve "(1)Hiçbir Zaman" olarak beşli Likert ölçeği şeklindedir.  Sevecenlik(6, 8, 16, 24), 

Umursamazlık(2, 12, 14, 18) Paylaşımların Bilincinde Olma(11, 15, 17, 20) Bağlantısızlık(3, 5, 10, 22)  Bilinçli 

farkındalık(4, 9, 13, 21) İlişki Kesme(1, 7, 19, 23 ) gibi her bir alt boyutu 4’er madde olmak üzere ölçek toplam 

24 maddeden oluşmaktadır. İç tutarlık güvenirlik katsayıları alt boyutlar için 0.57 ile 0.77 arasında değişmektedir.  

Puanlama yapılırken umursamazlık, bağlantısızlık, ilişki kesme tersten puanlanarak hesaplanmaktadır. 

Araştırmanın Uygulanması 

Araştırmaya katılmayı kabul eden bireylere “Kişisel Bilgi Formu” ve vicdan algısı ve Merhamet Ölçekleri 

araştırmacı tarafından uygulandı. Formların doldurulması yaklaşık olarak 20 dakika sürdü. Daha sonra bir saat 

süren vicdanla ve merhametle ilgili eğitim verildi. Eğitim yöntemi olarak anlatım, örneklendirme, soru cevap ve 

altı şapka yöntemi kullanıldı. Eğitimden 21 gün sonra soru formları yeniden öğrencilere doldurtuldu.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

 Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 versiyonu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde Kruskall Wallis varyans,  lineer korelasyon analizi, Tukey, Paired t, Student t testi kullanıldı. 

Anlamlılık düzeyi p<0.05 alındı.  
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Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırmaya başlamadan önce …….. Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve 

araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı ayrıca ölçek kullanımı için Türk yazarlardan izin alınmıştır. 

Katılımcılara aydınlatılmış onam formu uygulandı.  

BULGULAR 

Katılımcıların bireysel özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde; %90.5’i mesleğini kendilerine uygun bulduğu, 

%78.4’ü vicdani ağırlığı olan güç kararlar alınması gereken bir durumla karşılaşmadığı, %75.7’si mesleğini 

kendilerinin seçtiği belirlenmiştir. Öğrencilerin   %81.1’i yurtta kaldığını, %85.1’i çekirdek aileye sahip olduğunu, 

%56.8’i akademik başarısını orta olarak değerlendirdiğini ifade etmişlerdir (Tablo 1). 

Tablo 1.  Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 

ÖZELLİK 
 

Sayı (n=74) Yüzde (%) 

  

Anne Eğitimi 

Okuryazar değil 10    13.5 

İlköğretim 54    73 

Lise ve üzeri 10    13.5 

 

Anne Mesleği 

Çalışıyor 7   9.5 

Çalışmıyor  67  90.5 

 

Baba Eğitimi 

İlköğretim 47 63.5 

Lise 18 24.3 

Üniversite 9 12.2 

 

Baba Mesleği 

Çalışıyor 54 73.0 

Çalışmıyor  20 27.0 

Aile Tipi 

Çekirdek aile 63 85.1 

Geniş aile 11 14.9 

 

Yaşanılan yer 

Aile yanı 14 18.9 

Yurt  60 81.1 

 

Eğitim öncesi yaşanılan yer 

İl 43 58.1 

İlçe 19 25.7 

Köy 12 16.2 

Mesleği kendi seçme Evet 56 75.7 

Hayır 18 24.3 

 

Meslek uygunluğu 

Evet 67 90.5 

Hayır 7   9.5 

 

Akademik Başarı 

İyi 32 43.2 

Orta 42 56.8 

Vicdanı karar verme durumuyla 

karşılaşma 

Evet 16 21.6 

Hayır 58 78.4 
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Vicdan Algısı Ölçeği puan ortalamaları kişisel bilgiler ile karşılaştırıldığında; Yanıltıcı Vicdan” alt boyutu puan 

farkıyla (0.25±1.50) yurtta yaşayanlar arasında (p=0,046),  “Vicdanın Devre Dışı Kaldığı Durumlar” alt boyutu 

puan ortalaması farkıyla (0.01±0.85) mesleğini kendine uygun bulanlar arasında fark  (p=0,005) istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. Merhamet ölçeği puan ortalamaları kişisel bilgiler ile 

karşılaştırıldığında; Merhamet Ölçeğinin alt boyutlarından olan “Paylaşımların Bilincinde Olma” (0.16±0.67) ve 

“Bağlantısızlık” (0.25±0.59)  puan ortalaması farkıyla katılımcıların başarı durumu orta olanlar arasında fark 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p=0.036; p=0.016). 

Tablo 2. Eğitim öncesi ve sonrası Vicdan Algısı ve Merhamet Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması 
 

           X±SS    Min-Max                 p 

Merhamet Ölçeği 

toplam puanı 

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

4.19±0.36 

   

 

4.23±0.34  
1-5 

 

 

0,166 

Vicdanın Sesi alt 

boyut puanı 

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

  4.78±0.79 

 

   

4.68±0.65  
1-6 

 

 

0.181 

Vicdanın Niteliği alt 

boyut puanı  

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

 4.36±0.77 

 

  

4.26±0.81  

1-6 

 

0.294 

Vicdanın Devre Dışı 

Kaldığı Durumlar alt 

boyut puanı 

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

1.88±0.90 

 

 

 

1.77±0.75  

1-6 

0.305 

Yanıltıcı Vicdan alt 

boyut puan  

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

3.60±1.33 

 

 

 

3.52±1.14  

1-6 

0.647 

Vicdanın Sesi 

Dinlenilmelidir 

maddesinin puanı  

Eğitim öncesi 

 

Eğitim sonrası 

4.51±1.40 

 

 

 

4.04±1.25  

1-6 

0.004 

 

Tablo 2’de eğitim öncesi ve sonrası Vicdan Algısı ve Merhamet Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması yer 

almaktadır. Eğitim öncesi MÖ toplam puan ortalaması 4.19±0.36, eğitim sonrası 4.23±0.34 olup aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,166). Eğitim öncesi-sonrası Vicdanın Sesi alt boyut puan 

ortalaması 4.78±0.79; 4.68±0.65: Vicdanın Niteliği Alt Boyut puan ortalaması 4.36±0.77; 4.26±0.81; Vicdanın 

Devre Dışı Kaldığı Durumlar alt boyut puan ortalaması 1.88±0.90; 1.77±0.75: Yanıltıcı Vicdan alt boyut puan 

ortalaması 3.60±1.33; 3.52±1.14 olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Vicdan algısı 

ölçeğinin madde bazında puan ortalaması değerlendirildiğinde; eğitim öncesi “Vicdanın Sesi Dinlenilmelidir” 

maddesinin puan ortalaması 4.51±1.40, sonrası 4.04±1.25 olup aralarındaki fark istatistiki açıdan anlamlı olarak 

düşük bulunmuştur (p=0.004). 



567 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

 

Tablo 3. Vicdan Algısı Ölçeği Alt Boyutları ile Merhamet Ölçeği arasındaki ilişki 

  

Vicdan 

Algısı 

ölçeği alt 

boyutları 

Merhamet Ölçeği Alt Boyutları  

MÖ 

Toplam 
Sevecenlik Umursamazlık Paylaşımların 

bilincinde 

olma 

Bağlantısızlık Bilinçli 

farkındalık 

İlişki 

kesme 

Vicdanın 

sesi  

p=0.004** 

r=0.336 

p=0.370 

r=0.107 

p=0.002** 

  r=0.353 

p=0.530 

r=0.075 

p=0.202 

r=0.151 

p=0.177 

r=0.160 

p=0.004** 

  r=0.333 

Vicdanın 

niteliği 

p=0.006** 

r=0.314 

p=0.638 

r=0.056 

p=0.105 

r=0.190 

p=0.793 

r=0.031 

p=0.065 

r=0.216 

p=0.343 

r=0.112 

p=0.035* 

   r=0.245 

Vicdanın 

devre dışı 

kalması 

p=0.066 

r=-0.215 

p=0.023* 

r=-0.264 

p=0.026* 

r=-0.258 

p=0.000** 

   r=-0.468 

p=0.295 

r=-0.123 

p=0.005** 

r=-0.324 

p=0.000** 

  r=-0.445 

*P<0.05;  **P<0.01 

 

MÖ ölçek toplam puan ortalaması ile “vicdanın Sesi” (r=0.333;p=0.004), ”Vicdanın Niteliği” (r=0.245;p=0.035) 

arasında pozitif yönde ve “Vicdanın Devre Dışı Kaldığı Durumlar” (r= -0.445;p=0.000) ile negatif yönde zayıf 

ilişki bulunmuştur. MÖ’nin alt boyut puan ortalamalarıyla vicdanın algılanması ölçeğinin alt boyutları arasındaki 

korelasyon değerlendirildiğinde; “Vicdanın Sesi” puan ortalaması ile Merhamet Ölçeğinin “Sevecenlik” alt boyutu 

(p=0.004;r=0.336), “Paylaşımların Bilincinde Olma” alt boyutu (p=0.002;r=0.353); “Vicdanın Niteliği” puan 

ortalamasıyla Merhamet Ölçeğinin “Sevecenlik” alt boyutu (p=0.006;r=0.314) arasında pozitif yönde zayıf ilişki 

bulunmuştur. “Vicdanın Devre Dışı” puan ortalaması ile Merhamet Ölçeğinin “Umursamazlık”  (p=0.023;r= -

0.264), “Paylaşımların Bilincinde Olma” (p=0.026;r= -0.258), “Bağlantısızlık” (p=0.000;r= -0.468), “İlişki 

Kesme” p=0.005;r= -0.324) alt boyutları arasında negatif yönde zayıf ilişki belirlenmiştir (Tablo 3). 

 

TARTIŞMA 

 Öğrenci ebelerin vicdan ve merhamet algılarını değerlendirerek aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile 

gerçekleştirilen çalışmada öğrenci ebelerin çoğunluğu mesleklerini kendileri seçmiş ve kendilerine uygun 

bulmaktadır. Öğrencilerin yarısından çoğunun başarı düzeyleri orta düzeyde olup vicdani ağırlığı olan kararlar 

alınması gereken bir durumla çok az  karşılaştıkları ifade edilebilir.  

Ebe adaylarının sahip olunan değerlere uygun davranılması gerektiğini hatırlatan vicdanlarının sesini literatürle 

uyumlu olarak dikkate aldıkları ifade edilebilir (Jensen ve Lidell 2009; Kadıoğlu ve ark. 2016; Kadıoglu ve Yalçın, 

2014). Bu durum, katılımcıların mesleki sorumlulukları konusunda duyarlı olmayı sağlaması ve iyiyi yapmanın 

güvencesi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.  Ebelik eğitim süreçlerinde vicdanın profesyonellik ögesi 

olarak vurgulanması sonuçları etkilemiş olabilir.  
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 Araştırmamızda katılımcılar vicdanı sosyal ve manevi değerlerinin bir ifadesi olarak tanımlamaktadır. Vicdanı 

anlama ve yorumlamada kültürel çevrenin etkili bir unsur olduğu düşünülülebilir (Mazaheri ve ark. 2017). 

Araştırmamızda öğrencilerin vicdanın sosyal değerlerden etkilendiğinin bilincinde olmaları, hastaların sahip 

oldukları değerlerini tanımalarına katkı verebilir (Juthberg ve ark. 2010). 

Vicdan konusunda yapılan eğitim sonucunda vicdanla ilgili puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da eğitim sonrası puanlarının düştüğü görülmektedir. Aynı zamanda Vicdan Algısı Ölçeğinin eğitim öncesi 

“vicdanın sesi dinlenilmelidir” maddesinin eğitim öncesi sonrası puan ortalaması farkı istatistiki açıdan anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur (p=0.004). Bu durumda, eğitim öncesi daha fazla vicdanın sesini dinlenilmekteyken ve 

vicdanı sosyal ve manevi değerlerinin bir ifadesi olarak görülürken, eğitim sonrası salt olarak vicdanın 

dinlenilmemesi, sorgulanması gerektiği ancak vicdanın yanıltmayacağına olan inançlarının devam ettiği ifade 

edilebilir.  

Yurtta yaşayan öğrenciler vicdanlarını daha az yanıltıcı ve mesleğini kendine uygun bulanlar vicdanlarını daha az 

katı olarak değerlendirmektedir. Juthberg ve arkadaşlarının (2007) yaşlı bakımında çalışan hemşireler üzerinde 

yaptıkları bir araştırmada katılımcılar, vicdanın yanıltmayacağı görüşünü daha çok benimsemektedir. Yurtta 

yaşayanların birbirleriyle artan etkileşimleri ve deneyimleri bu sonucu etkilemiş olabilir. Vicdanın sesinin 

dinlenilmesinin olumlu olarak değerlendirilmesinin yanında literatürde vicdanın kişisel bir değer olması nedeniyle 

keyfi uygulamaların olabileceği ve bir ayrımcılık aracı olarak kullanılma potansiyeli oluşturacağı tartışmalı bir 

konu olarak yer almaktadır (Civaner, 2015). Bu bağlamda vicdanın profesyonellikte değil, davranışların sınırlarını 

belirlemede devreye sokulması gerektiği belirtilmektedir (Jalali ve ark. 2012). 

Öğrencilerin merhamet duyguları literatürle benzer olarak yüksek bulunmuştur (Çingöl ve ark. 2018). Ebelik 

eğitimleri içinde profesyonel süreci destekleyen bir araç olarak ele alınması merhamet duygularının gelişimini 

artırmış olabilir. Merhamet konusunda yapılan eğitim sonucunda merhametle ilgili puan ortalamalarında 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da eğitim sonrası puanların arttığı görülmektedir. Merhamet duygu düzeyleri 

artıkça vicdanının sesi dinlenilmekte ve vicdan sosyal ve manevi değer olarak görülmektedir. Merhamet duygu 

düzeyi düştüğünde ise katılımcıların vicdanlarının katılığı artmaktadır. Akademik başarısını orta olarak 

değerlendirenler insanların mükemmel olmadığının, başkalarına merhamet göstererek acı çekmenin tüm insanlığın 

ortak bir deneyimi olduğunun bilincinde olmalarına karşın (paylaşımların bilincinde olma) başkalarına karşı 

anlayışlı ve ilgili olma tutumu (bağlantısızlık alt boyutu) sergilememektedirler. 

 

SONUÇ  

Ebelik öğrencilerinin merhamet duygu düzeyleri yüksektir. Vicdan referanslı yaklaşımı tercih etmektedirler. 

Merhamet duyguları artıkça vicdanlarını daha fazla dikkate almakta, merhamet duyguları azaldıkça vicdanları 

katılaşmakta ve vicdanı devre dışı bırakmaktadırlar. Vicdan katılığı ve vicdanın yanıltıcı olduğu algısını yurtta 

kalmak ve mesleği kendine uygun bulmak etkilemektedir. Merhamet duygusunun ise “paylaşımların bilincinde 

olma”  ve “bağlantısızlık” alt boyut düzeyini başarı durumu etkilemektedir. Verilen eğitim vicdan ve merhamet 

duyguları üzerinde etkili olmamakla birlikte anlamlı derecede eğitim sonrası vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiği 

puanları düşmüştür. Değerlendirmelerin yalnızca vicdan sesine bağlı olarak yapılmaması öne çıkmıştır. 

Ebelerin, insana saygılı ve nitelikli hizmet verebilmesi için profesyonel davranışlarını yönlendiren değerlerin 

içinde var olan vicdanın-merhametin ve bu iki değerin ebelik faaliyetlerine etkisinin farkında olunması önemlidir. 

Ancak vicdanın kişisel bir değer olması nedeniyle; keyfi uygulamaların ortaya çıkacağı, eylemlerin arkasında 

http://journals.sagepub.com/author/Mazaheri%2C+Monir
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standart bir kaynak olamayacağı,  bunlara bağlı olarak sağlık hizmetine olan güvenin zedeleyebileceği göz önüne 

alınmalıdır. Diğer önemli bir boyut yüksek vicdan ve merhamet beraberinde vicdan stresini ve merhamet 

yorgunluğunu getirmesi olasılığına karşı klinik eğitimde ele alınmalıdır. Çalışmanın farklı alanlardaki gruplarda 

tekrarlanarak profesyonel gelişime katkı sağlayacak veri oluşturması ve eğitim programlarında merhametle birlikte 

vicdana yer verilmesi önerilir. 
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S-64)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARI SIRASINDA 

MÜLTECİ/SIĞINMACI KADINLARLA İLETİŞİMDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER 

 
1Aytül HADIMLI, 1Yeliz ÇAKIR KOÇAK, 1Ayşe Gül ŞENER, 1Nur ÜREDİ 

1Ege Üniversitesi  

 

Özet 

Gebelik ve doğum hizmetleri sunumunda ebelerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri mülteci/sığınmacı 

kadınlar ile aynı dili konuşamamalarından kaynaklanan iletişim problemidir. Kurumda görevli ebe ve uygulamaya 

çıkan ebelik öğrencileri bu sorunla karşılaşmaktadır. Araştırma ebelik öğrencilerinin uygulamaları sırasında 

mülteci/sığınmacı kadınlarla iletişimde yaşadıkları güçlükleri ve iletişim becerilerini incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma tanımlayıcı tipte olup, evrenini Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri 

oluşturmuştur (N=314). Örneklem seçme yöntemine gidilmemiş olup, uygulamalı eğitim alan (ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıf), veri toplama aşamasında okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler örneklemi 

oluşturmuştur (n=254). Verilerin toplanması öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile klinik/saha 

uygulamalarında mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini 

belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşan bir anket formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

yaş ortalaması 20,92±1,75 (aralık:18-32)’tir. Ebelik bölümünü isteyerek tercih eden öğrencilerin oranı %63,4’tür. 

Öğrencilerin %97,2’sinin anadili Türkçedir ve ikinci dil bilme durumları sorgulandığında bu oran %80,3’tür ve en 

çok bilinen dil İngilizcedir (%74,4). Öğrencilerin %92,1’i uygulamaları sırasında mülteci/sığınmacı kadınlara 

bakım verdiğini ve %89,8’i bu süreçte iletişim sorunu yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %76,8’i beden dili ile, 

%53,9’u Türkçe bilen hasta yakınından/başka bir hastadan yardım alarak, %41,3’ü hastanede görevli çevirmenden 

yardım alarak, %40,6’sı diğer sağlık çalışanlarından destek alarak iletişimin sürekliliğini sağladığını belirtmiştir. 

Bakım verme sürecindeki duygu durumları sorgulandığında %8,7’si memnun olduğunu, %71,7’si görevi olarak 

gördüğü için memnuniyet durumu belirtmeksizin bakım verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca Türkiye’deki sağlık 

sistemini nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz sorusuna öğrenciler en çok ‘Sağlık sistemini kötü etkiliyor’ görüşünü 

belirtmişlerdir.  Araştırma sonucunda ebelik öğrencilerinin mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde 

sorun yaşadıkları ve sorunu çözmek için bireysel çaba gösterdikleri belirlenmiştir.     

Anahtar kelimeler: Ebelik öğrencisi, Mülteci, Sığınmacı, Kadın, İletişim 

Abstract 

 One of the most common problems encountered by midwives in the services of pregnancy and childbirth 

is the communication problem arising from the inability to speak the same language with refugees. Practitioner 

midwife and midwifery students face this problem. The research was conducted to determine the difficulties 

experienced during communication with refugee women and communication skills of midwifery students. 

Universe of the descriptive research is composed of Ege University Midwifery Department students (N=314). 

Sample selection method didn’t applied. The sample group of the study who have received practical training 

(second, third and fourth year), were in the school during data collection and accepted to participate in the study 

(n=254). The data were collected with a questionnaire consisting of 19 questions. These questions are aimed at 

determining the problems and solutions of communication problems while providing care to refugee women in 

socio-demographic characteristics and clinical/field applications. The mean of the students age is 20.92±1.75 

(range:18-32).The rate of students who willingly prefer the midwifery department is 63.4%. The most students 

native language is Turkish (97.2%), the second language knowing rate is 80.3% and the most well-known second 

language is English (74.4%). 92.1% of the students stated that they gave care to refugee women during their 

practices and 89.8% of them stated that they had communication problems during this process. The students stated 

that they maintain effective communication by using body language (76.8%), getting help from patient’s 

relative/another patients who speaks Turkish (53.9%) or translator (41.3%) and other health professionals (40.6%) 

in the hospital.8,7% of the students stated that they were satisfied while giving care and 71,7% stated that they 

provided care because it is a task for them. In addition, the students gave the most answer of ‘It affects badly the 

health care system’ to the question of ‘How are the health care services in Turkey affected by the existence of 

refugee women?’ As a result of the research, it is determined that midwifery students have problems in 

communication while giving care to refugee women, and they are making individual efforts to solve this problem. 

Key words: Midwifery Students, Refugee, Women, Communication 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: 

Bir göç türü olan mültecilik; dini düşünce, etnik grup, siyasi görüş gibi nedenlerle ülkelerinde güvende 

olmadıklarını düşünen ve bu nedenle ülkelerini terk eden veya ülkelerinden çıkmaya zorlanan kişilerdir (Sever, 
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2012; Korkmaz, 2014). Sığınmacı ise kendi ülkesinde haklı nedenlere dayanan işkence görme korkusu bulunan ya 

da silahlı çatışma ve şiddet olayları nedeniyle yaşamı tehlikede olan, bu yüzden de bir başka ülkeden mülteci 

statüsü isteyen kişi olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’ye 2011’den bu yana 3.5 milyonu aşkın Suriyeli mülteci 

gelmiştir. O zamandan beri, Türkiye önemli adımlar atarak Suriyeli mültecilerin kamu hizmetlerine erişimini 

arttırmak amacıyla birçok reform gerçekleştirmiştir (Diker, 2018). Farklı sebepler ile ülkesini terk etmek 

durumunda kalan mülteci ve sığınmacılar, sığındıkları ülkelerde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır (Önal ve 

Keklik, 2016). Bu sorunların başında da sağlık risklerine karşı savunmasız hale gelmek yer almaktadır. Akademik 

literatüre ve uluslararası raporlara göre, yerinden edilmiş kitlelerde en çok; yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar, 

çocuklarda büyüme-gelişme sorunları, şiddete bağlı yaralanma, cinsel istismar, gebelik ve doğum 

komplikasyonları, kronik hastalıklar yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimde ya da erişim sonrasında hizmet 

sürecinde yaşanılan sorunlar gelmektedir. Sağlık personeli ile iyi iletişim kuramayan sığınmacılar sağlık sorunları 

ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır (Gürbüz ve Duğan, 2017). Mülteci/sığınmacı kadınlara gebelik ve 

doğum hizmeti sunarken ebelerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri kadınlar ile aynı dili konuşamamalarından 

kaynaklanan iletişim problemidir. Kurumda görevli sağlık çalışanlarının yanı sıra klinik uygulamaları sırasında 

ebelik öğrencileri de bu sorunla karşılaşmaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları bu sorun, hem hizmet kalitesini hem de 

öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Araştırma yukarıda açıklanan nedenlerle ebelik öğrencilerinin 

uygulamaları sırasında mülteci/sığınmacı kadınlarla iletişimde yaşadıkları güçlükleri ve iletişim becerilerini 

incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

YÖNTEM: 

Araştırma tanımlayıcı tipte olup, evrenini Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri oluşturmuştur 

(N=314). Örneklem seçme yöntemine gidilmemiş olup, uygulamalı eğitim alan (ikinci, üçüncü ve dördüncü 

sınıf), veri toplama aşamasında okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler örneklemi 

oluşturmuştur (n=254, katılım oranı %80,9). Verilerin toplanması öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile 

klinik/saha uygulamalarında mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde yaşadıkları sorunları ve 

çözüm önerilerini belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşan bir anket formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

verilerinin çözümlenmesi SPSS paket programında gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, 

sayı ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: 

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 
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Tablo 1. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri 

 n % 

Yaş Grubu (n=254)   

18-22 yaş 235 92,5 

23-27 yaş 14 5,5 

28-32 yaş 5 2,0 

Sınıf (n=254)   

2. sınıf 84 33,1 

3. sınıf 77 30,3 

4. sınıf 93 36,6 

Ebelik Bölümünü İsteyerek Tercih Etme Durumu (n=254)   

Evet 161 63,4 

Hayır 93 36,6 

Yaşamın Büyük Bölümünün Geçirildiği Bölge (n=252)*   

Marmara 47 18,5 

Ege 130 51,2 

Akdeniz 40 15,7 

İç Anadolu 6 2,4 

Güneydoğu Anadolu 8 3,1 

Doğu Anadolu 5 2,0 

Karadeniz 16 6,3 

Ana Dil (n=254)**   

Türkçe 247 97,2 

Kürtçe 4 1,6 

Moğolca 1 ,4 

Türkçe ve Kürtçe** 2 ,8 

Ana Dil Harici Dil Bilme Durumu (n=254)   

Biliyor 204 80,3 

Bilmiyor 50 19,7 

TOPLAM  254 100.00 

*Yanıt vermeyen öğrenci bulunmaktadır. 

**Bazı öğrencilerin iki ana dili vardır. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20,9±1,8 (aralık:18-32) olduğu ve araştırmaya katılan 

öğrencilerin sınıflar arası dağılımının dengeli olduğu (2. sınıf %33,1, 3. sınıf %30,3, 4. sınıf %36,6) saptanmıştır. 

Öğrencilerin %51,2’sinin yaşamının büyük çoğunluğunu geçirdiği bölge Ege Bölgesidir. Öğrencilerin %97,2’sinin 

anadili Türkçe, ikinci dil bilme durumları sorgulandığında bu oran %80,3’tür ve öğrencilerin %77,5’i en az bir 

yabancı dil bilmektedir (Tablo 1). En çok bilinen ikinci dil İngilizcedir (%74,4).  
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Tablo 2. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Mülteci/Sığınmacı Kadınlarla İletişim Kurabilme Durumu 

 n % 

Klinik Uygulamaya Çıkılan Kurumlar (n=404)*   

1. basamak 27 10,6 

2. basamak 141 55,5 

3. basamak 145 57,1 

Hepsi 91 35,8 

Mülteci/Sığınmacı Kadınlara Bakım Verme Durumu (n=254)   

Yok 20 7,9 

Ara sıra  117 46,1 

Sık sık 117 46,1 

Bakım Verirken İletişim Problemi Yaşama Durumu (n=254)   

Evet 228 89,8 

Hayır 26 10,2 

İletişim Kurmakta Zorlanılan Durumlar (n=597)**   

Anamnez alma esnasında 114 44,9 

Eğitim esnasında 105 41,3 

Bakım verirken 84 33,1 

Fizik muayene yaparken 58 22,8 

Tedavi uygulama esnasında 56 22,0 

Doğum eylemi esnasında 58 22,8 

Hepsi 122 48,0 

İletişim Kurmak İçin Kullanılan Yöntemler (n=642)**   

İşaretle anlatma (Beden Dili) 195 76,8 

Sağlık çalışanlarından destek isteme 103 40,6 

Öğrencinin kendi yakınından telefonla destek istemesi 33 13,0 

Telefondan çeviri programı kullanma 60 23,6 

Kurumda görevli çevirmenden yardım isteme 105 41,3 

Türkçe bilen hasta yakınından yardım isteme 137 53,9 

İletişimi devam ettirmek için bir şey yapmama 9 3,5 

TOPLAM   

*Bir öğrenci birden fazla uygulama alanına çıkmıştır.  

**Birden fazla yanıt veren öğrenci olmuştur. 

 

Araştırmada öğrencilerin 57,1’inin 3. basamak sağlık kurumunda ve %35,8’inin tüm kamu sağlık 

kurumlarında uygulamaya çıktıkları saptanmıştır. Öğrencilerin %92,2’si uygulamaları sırasında mülteci/sığınmacı 

kadınlara bakım verdiğini ve %89,8’i bu süreçte iletişim sorunu yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %76,8’i 

beden dili ile, %53,9’u Türkçe bilen hasta yakınından/başka bir hastadan yardım alarak, %41,3’ü hastanede görevli 

çevirmenden yardım alarak, %40,6’sı diğer sağlık çalışanlarından destek alarak iletişimin sürekliliğini sağladığını 

belirtmiştir (Tablo 2). 

Araştırmaya katılan öğrencilere ‘Mülteci/sığınmacı kadınların Türkiye’deki sağlık sistemini nasıl 

etkilendiğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna ilk üç sırada verdikleri yanıtlar; %14,1 oranında “Sağlık sistemini kötü 

etkiliyor”, %11,2 oranında “Sağlık çalışanları ve mülteci/sığınmacı kadınlar arasındaki dil problemi nedeniyle 

anlaşamama sorunu yaşanıyor”, %10,2 oranında “Sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde verilmesini engelliyor” ve 

%10,2 oranında “Hastanede karmaşa, karışıklık ve yoğunluğa neden oluyor” şeklindedir. 

 

TARTIŞMA: 

Sağlık çalışanı ile hasta arasında yaşanan iletişim süreci birçok açıdan önemlidir. İlk olarak hasta sağlıklı 

ve doğru iletişim sayesinde sağlık çalışanına sağlık sorunlarını anlatabilir. İkincisi ise sağlık çalışanı karşısındaki 

hastayı ne kadar doğru anlarsa, tedavi süreci de o kadar sağlıklı gelişir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

%89,9’unun mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişim sorunu yaşadığı ve çözüm için farklı yollar 

denediği belirlenmiştir. Benzer şekilde Akkoç ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında iletişimde sorun yaşamanın 

%61 oranında olduğu, tercümandan yardım almanın en sık, sözlük ve beden dilini kullanmanın ise diğer çözüm 

yolları olduğu saptanmıştır. Gürbüz ve Duğan’ın (2017), çalışması ise mülteciler ile gerçekleştirilmiş ve 

kendilerine sağlık çalışanları ile iletişimde sorunu nasıl çözdükleri sorulduğunda tercümandan yardım almanın en 

sık kullanılan çözüm yolu olduğu bulunmuştur. Araştırmada öğrencilere mülteci/sığınmacı kadınların sağlık 

sistemine etkileri konusundaki görüşleri sorulduğunda, öğrencilerin büyük çoğunluğu sağlık sistemi üzerindeki 

etkilerinin olumsuz yönde olduğunu belirtmişlerdir. Korkmaz, konu ile ilgili derlemesinde benzer şekilde 
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sığınmacıların iş yükü fazlalığına ve bulaşıcı hastalıkların artışına sebep olarak sağlık sistemini olumsuz 

etkilediklerini ifade etmiştir (Korkmaz, 2014). Çalışmada iletişim kurma dışında yaşanan sorunlara ise sağlık 

kurumunun kurallarına uyulmaması, sağlık çalışanına güvensizlik duyulması, hizmette öncelik istenmesi ve sağlık 

çalışanına şiddet uygulanması olarak belirtilmiştir. Akkoç ve arkadaşlarının mülteci ve sığınmacı hastalara sağlık 

hizmeti sunulurken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ile ilgili yaptıkları çalışmada benzer olarak sağlık 

çalışanlarının en sık iletişim problemi yaşadıkları yanı sıra hasta ve yakınları tarafından şiddete uğradıkları, 

mültecilerin hastane kurallarına uymadıklarını sorun olarak belirtilmiştir (Akkoç ve ark., 2017). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Araştırma sonucunda ebelik öğrencilerinin mülteci/sığınmacı kadınlara bakım verirken iletişimde sorun 

yaşadıkları ve sorunu çözmek için bireysel çaba gösterdikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; uyumu 

zorlaştıran ve göçmenlerin sağlık hizmeti almasını engelleyen en önemli faktör olan dil problemini ortadan 

kaldırmak için hem sağlık personeli hem de göçmenlere dil ile ilgili eğitimler verilmesi yanı sıra sağlık 

profesyonellerinin mülteci kadınların sağlık sorunlarını tanılama, hizmeti planlama ve uygulama konusunda 

eğitim programlarına katılarak farkındalıklarının ve deneyimlerinin arttırılması önerilebilir. 
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S-65)  EBELİK BÖLÜMÜNE İSTEĞİ DIŞINDA GELEN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

MESLEĞE YÖNELİK HİSSETTİKLERİ VE MESLEKTEN BEKLENTİLERİ 

Keziban AMANAK1, Nazlı Nur GÖÇEN1 

1Adnan Menderes Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem taşımaktadır. Ancak çoğu 

zaman meslek seçimi yetenek ve isteklerden daha çok tesadüfi ya da zorunluluklardan kaynaklanan nedenlere 

bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu çalışmada ebelik ölümüne tesadüfi ya da zorunlu nedenlerden dolayı gelen 

öğrencilerin mesleğe yönelik hissettikleri ve meslekten beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır.   

Yöntem: Araştırma fenomonolojik türde ve kalitatif olarak Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ebelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve bölüme isteği dışında gelen 18 öğrenci ile yapılmıştır. 

Araştırma verileri literatüre dayalı olarak geliştirilen sosyo-demografik veri formu ve yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile toplanmıştır. Bu uygulama aynı zamanda ebelik bölümüne yeni gelen öğrencileri tanımak ve öğrenci 

profilini belirleyebilmek için yapılan rutin bir uygulamadır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18.61±0.72’dir. Öğrencilerin  %73.7’sinin geliri giderine 

denk, %82.2’si yurtta kalmakta, %48.5’i en uzun süre ilçede yaşamış, %75.4’ü çekirdek aile yapısına sahiptir. 

Öğrencilerin %52’si çeşitli nedenlerle bölümü seçmek zorunda kaldığını (puanının bu bölüme yetmesi, seçilen 

okulun memleketine yakın olması vs.), %48’i atanma şansı fazla olduğu için bölümü seçtiklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda iki tema oluşmuştur. Bunlar; ebelik mesleğine yönelik hisler teması “Sevinç, 

mutluluk, başarı, huzur”, ebelik mesleğine yönelik beklentiler teması: “hayata erken başlama, çabuk atanma, iyi 

para kazanma” temalarıdır.   

Sonuç: Öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorunlu sebeplerden ya da atanma şansından dolayı ebelik mesleğini 

seçtikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beklenti, Ebelik, Öğrenci. 

EXPECTATIONS OF THE FIRST CLASS STUDENTS THAT NEEDED IN THE MIDWIFERY 

DEPARTMENT FOR PROFESSION AND EXPECTATIONS FROM THE PROFESSION 

Abstract 

Introduction and aim: Choosing a profession is of great importance both individually and socially. However, 

most of the time, the choice of profession is based on more coincidental or imperative reasons than ability and 

wishes. In this study, it was tried to determine the expectations of the students who came to the midwifery death 

due to incidental or compulsory reasons to the profession and their expectations from the profession. 

Method: The study was carried out with 18 people who were first-year students of Adnan Menderes University 

Faculty of Health Sciences and were not willing to attend the department. The research data were collected by the 

socio-demographic data form and semi-structured interview form developed based on the literature. This 
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application is also a routine practice to recognize new students and to determine the student profile. Content 

analysis was used to evaluate the data. 

Results: The mean age of the students was 18.61 ± 0.72. 73.7% of students' income is equivalent to expense, 

82.2% of them stay in dormitories, 48.5% of them lived in the county for the longest period and 75.4% of them 

have a nuclear family structure. 52% of the students stated that they had to choose the department for various 

reasons (the score was sufficient for this section, the school was close to the hometown, etc.) and 48% had chosen 

the department because they had more chance of being appointed. As a result of content analysis, two themes have 

been formed. These; The theme of feelings about the profession of midwifery is at joy, happiness, success, peace; 

the theme of expectations for midwifery profession:, early start of life, quick appointment, good money earning 

ine themes. 

Conclusion: It was determined that the majority of students chose midwifery profession because of compulsory 

reasons or the chance of appointment. 

Key Words: Expectation, Midwifery, Student. 

 

GİRİŞ  

Meslek bir kimsenin kendine temel çalışma alanı edindiği, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş olarak 

tanımlanmaktadır. Meslek kişi kimliğinin en önemli kaynağıdır. Kişinin etraftan saygı görmesine, çevresiyle ilişki 

kurmasına, toplumda yer edinmesine olanak veren bir alandır. Meslek seçimi ise kişinin hayalini kurduğu, isteği 

dahilinde olan, kişi için gelecek kaygısı barındıran ve hata götürmeyen tercihlerdir. Günümüzde okuyan birey 

sayısının artması, mesleklerde çalışan sayısının çok olmasından dolayı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısının 

doyuma ulaşması meslek seçim alanlarını kısıtlamaktadır. Bu sebeptendir ki çoğu kişi istediği, hayalini kurduğu 

meslek bölümlerinden ziyade atanma oranı yüksek olan, gelecek hayatını daha rahat garantiye alabileceği 

bölümleri tercih etmek zorunda kalmaktadır. Gelecek kaygısı, ekonomik refah düzeyi gibi pek çok şey kişiyi 

istemediği bölümleri seçmeye yöneltmektedir. Ülkemizde bazı mesleklerin tercihi lise son sınıfta girilen Öğrenci 

Seçme Yerleştirme Merkezi sınavlarının puanlarına göre uygun üniversite bölümlerine girilerek yapılmaktadır. 

Ancak gerek sınav stresi gerekse sınava giren öğrenci yaş ortalamasının düşük olmasından dolayı tercih edilen 

bölüm çoğu zaman istenmeden ya da puanının miktarına göre tercih edilmektedir. Birçok öğrenci istediği bölüm 

için bir yıl daha sınava hazırlanırken tekrar sınav stresi yaşamak istememe, yıl kaybı olmasını istememe, maddi 

olanaklarının yetersizliği ya da ailesi tarafından tercih yapmaya zorlanma gibi pek çok nedenle istemeyerek de 

olsa bir bölüme tercih etmek zorunda kalmaktadır (Deniz, 2001; Dinç ve ark., 2017;  Byrne and Wıllıs, 2005).  

Meslek seçimi için karar verme dönemi gençlik çağında başlamaktadır. Gençlerin neyi istediğini iyi bilmesi, yanlış 

özenimler ile pişman olacağı tercihler vermemesi bu dönemde oldukça önemlidir. Zira gençlik çağı bireyin hala 

ergenlik döneminde olduğu, duygu durumunun, düşünce yapısının her an değişebildiği, uyumsuzluk asilik gibi 

davranışların yüz gösterdiği bir dönemdir. Bu dönemde genç çevresinden oldukça etkilenmekte ve diğer bireylerin 

düşünce, davranış vb. baskısına maruz kalabilmektedir. Bu da gencin istediği tercihi seçmesinde çeldirici veya 

caydırıcı özellikleri ortaya çıkarabilmektedir. Günümüzde gençleri oldukça etkileyen sosyal medya da gençteki 

ani karar değişikliklerine, düşünce karmaşasına, sosyal medyayı hayatla çokça bütünleştirip özenmelere neden 
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olmaktadır. Aslında hiç aklında olmayan bir mesleği gerek sosyal medyadan gerekse çevreden özenerek mesleğin 

özünü bilmeden tercih etmek isteyebildiği gibi çevresindeki kişiler ve yine sosyal medya gibi etkenlerden dolayı 

düşünce baskısında kalarak da meslek dallarına yönelim gösterebilmektedir. Bu sebeple gençlik çağında meslek 

seçimi oldukça dikkatli yapılmalı,  işin profesyonelleri tarafından aile, eğitmen işbirliğiyle iyi analiz edilmeli ve 

genç doğru yönlendirilmelidir. Genç isteği, hayali dışında bir bölümü tercih ettiğinde ya da yanlış tercihe 

yönlendirildiğinde eğitim hayatına devam etmek istemeyebilir. Derslerinde başarısız, okula uyumsuz olabilir. 

Sürekli başkalarına özenerek depresif sürece sürüklenebilir, bölüm değiştirmek için kendini yıpratabilir. Bu da 

gençte daha çok hırçınlaşmaya, içe kapanmaya ve sevmediği bir hayata sürüklenmeye sebep olabilir. Mesleki 

eğitimini tamamladıktan sonra mesleği icra etmemesine, daha düşük statülü işlere gidip aldığı eğitimi heba 

etmesine neden olabilir. Aslına bakılacak olursa bu durum aynı zamanda devletin ilerlemesini, gelişmesin, refah 

düzeyini de etkilemektedir. İstemediği bölümde eğitim alan genç o bölümü isteyen başka bir kişinin bölüme 

girememesine neden olabildiği gibi bölümde verilen emeğin boşa gitmesine de sebep olur. Mesleğini severek icra 

etmez ve çevresine zararlı davranışlarda bulunabilir. Dolayısıyla isteği, hayali dışında bir bölümü seçip mesleğe 

başlayan kişiler hayat kalitesini ne kadar yükseltmeye çalışsa da mesleğini sevmedikten sonra deforme olmaya 

mahkum kalır. İstem dışı tercihlerle gidilen bölümlerde eğitimini tamamlayıp mesleğe atılan kişilerde erken 

mesleki deformasyon, mesleğini sevememe, işini iyi yapmama, depresyon vb. gibi pek çok problem görülür. Bu 

durum toplumsal sorunları da beraberinde getirir (Deniz, 2001; Dinç ve ark., 2017;  ; Byrne and Wıllıs, 2005). 

Ebelik mesleği ise geçmişten beri var olan, önemi bilinen, günümüzde daha da önemli hale gelen bir meslek dalıdır. 

Ebelik toplum sağlığında kilit taşı özelliği taşıyan, toplumda yeri oldukça geniş olan ebelik mesleği nüfusun büyük 

bir bölümünü oluşturan kadın ve çocuklarla bire bir ilgilenen ve bakım hizmeti veren bir meslek dalıdır. Toluma 

birey yetiştiren ebevenylerin,  özellikle annenin sağlık düzeyinin yükseltilmesinde, eğitilmesinde, daha bilinçli 

olmasında rol alır. İnsan haklarını savunur, değişen ihtiyaçları karşılamada, yüksek kalitede etkili bakım hizmeti 

sunar. Ebelik hizmetinden gereken düzeyde faydalanan aileler, ebeler ile işbirliği içinde gelecek nesillerin daha 

kaliteli yetişmesini, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini sağlar. Gençler ebelik bölümünden; bölüm içeriğini 

yeterince bilmeme, çevresel faktörlerden, toplumsal imajın iyi olmaması ve sosyal medyadan etkilenme gibi 

nedenlerle uzak kalabilmektedir (Sarıkaya ve Khorshid, 2009; Yurtsal ve ark., 2014).  

Sarıkaya ve Khorshid (2009)’in üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

yaptıkları tanımlayıcı çalışmada; öğrencilerin %11.2’sinin iş olanağı yüksek olduğu için, %4.9’unun istemediği 

halde sırf puanı yettiği için, %71.8’inin mesleğinin imajını iyi olarak gördükleri için bölümlerinde öğrenim 

gördüklerini belirtmişlerdir.  Ayrıca Yurtsal ve ark. (2014)’nın Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ebelik Bölümü’nde tanımlayıcı olarak yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin %43’ünün üniversite giriş sınavında 

ebelik bölümünü 11 ve üzeri sırada tercih ettikleri, %42’sinin ebelik bölümünü iş bulma imkanının kolay olması 

sebebiyle seçtikleri saptanmıştır. Ayrıca bu öğrencilerin %51.6’sının ebelik bölümünü kazandığında sevindiği, 

%16.2’sinin üzüldüğü, %32.2’sinin ise hiçbir şey hissetmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin %60.2’sinin bölüme 

gelmeden önce ebelik mesleği hakkında olumsuz düşüncelerinin olduğu, %96.8’inin bölüme geldikten sonra 

düşüncelerinde olumlu yönde değişim olduğu görülmüştür.  

Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem taşımaktadır. Ancak çoğu zaman meslek 

seçimi yetenek ve isteklerden daha çok tesadüfi ya da zorunluluklardan kaynaklanan nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşmektedir.  



579 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı ebelik bölümüne tesadüfi ya da zorunlu nedenlerden dolayı gelen öğrencilerin mesleğe 

yönelik hissettikleri ve meslekten beklentilerini belirlemektir.  

Araştırma soruları: 

(1) Öğrencilerin ebelik mesleğini seçme nedenleri nelerdir? 

(2) Öğrencilerin ebelik mesleğinden beklentileri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırma fenomonolojik türde ve kalitatif olarak Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve bölüme isteği dışında gelen 18 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada 

örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklem metodu ile yapılmıştır. Araştırma verileri 

literatüre dayalı olarak geliştirilen sosyo-demografik veri formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Bu uygulama aynı zamanda ebelik bölümüne yeni gelen öğrencileri tanımak ve öğrenci profilini 

belirleyebilmek için yapılan rutin bir uygulamadır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Literatürde odak grup çalışmaları için en az 6, en fazla 12 katılımcı olması gerektiği bilgisine dayalı olarak, bu 

araştırmada nitel veri doygunluğuna ulaşmak için 18 öğrenci ile görüşülmüştür (Onwuegbuzie ve Leech, 2007).   

Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 5 oturumdan oluşacak şekilde odak grup 

görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada yapılan odak grup görüşmeleri ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 25-30 dakika sürmüştür.  Görüşmeler, önceden katılımcılardan randevu 

alınarak, çalışmanın yapılacağı fakültenin boş bir oda ya da sınıfında araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Ses kayıt cihazına kaydedilmiş görüşmeler,  daha sonra yazıya aktarılmıştır. Görüşmelerde sadece sorular 

sorulmuş asla yönlendirme yapılmamıştır. Bu görüşmelerden elde edilecek kayıtlar çözümleme yapılarak bunların 

ayrıntılı bir şekilde yazılı doküman haline getirilmesi sağlanmıştır. Görüşmelerin çözümlemesi betimsel içerik 

analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra temaların oluşturulması için deşifre metinler üzerinde kodlama 

çalışmaları yapılmış, kodlamalarda en az iki, en fazla üç karakterden oluşan kod numaraları ve harfleri 

kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18.61±0.72’dir. Öğrencilerin  %73.7’sinin geliri giderine denk, 

%82.2’si yurtta kalmakta, %48.5’i en uzun süre ilçede yaşamış, %75.4’ü çekirdek aile yapısına sahiptir. 

Öğrencilerin %52’si çeşitli nedenlerle bölümü seçmek zorunda kaldığını (puanının bu bölüme yetmesi, seçilen 

okulun memleketine yakın olması vs.), %48’i atanma şansı fazla olduğu için bölümü seçtiklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda iki tema oluşmuştur. Bunlar; ebelik mesleğine yönelik hisler teması “Sevinç, 

mutluluk, başarı, huzur”, ebelik mesleğine yönelik beklentiler teması: “hayata erken başlama, çabuk atanma, iyi 

para kazanma” temalarıdır.  Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%62.5)’inin mesleğe yönelik hisler temasından 

“hayata erken başlama, çabuk atanma, iyi para kazanma” temasını seçerken, %37.5’unun  “Sevinç, mutluluk, 

başarı, huzur” temasını seçtikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin yine büyük bir çoğunluğu (%73.5) gelecekte 

ebelik mesleğini seçtikleri için çabuk iş sahibi olacaklarını ve iyi para kazanacaklarını düşündüklerini 

belirtmişlerdir.  



580 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

TARTIŞMA 

Ebelik ölümüne tesadüfi ya da zorunlu nedenlerden dolayı gelen öğrencilerin mesleğe yönelik hissettikleri ve 

meslekten beklentilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun mesleğe 

karşı olumsuz duygular hissettikleri görülmüştür. Ayrıca benzer şekilde meslekten beklentileri de atanma şansının 

yüksek olması ve iyi para kazanacaklarına dair sadece maddesel nedenlerdir. Bilgin ve Ocakçı’nın  (2011) ebelik 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada sadece %17.1’inin ilk sırada ebelik bölümünü tercih ettiği ve çoğunluğunun 

istemeyerek bölümü seçtiği belirlenmiştir.  Kostak ve ark.’nın hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde yaptığı 

çalışmada da öğrencilerin yarısına yakınının  (%46)  bölümünü 11 ve üstü sırada seçtiği ve isteyerek tercih 

etmediği belirlenmiştir. Yurtsal ve ark.’nın çalışmasında  (2014)    ise öğrencilerin yarısına yakını üniversite giriş 

sınavında ebelik bölümünü 11 ve üzeri sırada tercih ettiği saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucu literatürde yer alan 

çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmanın bazı sınırlıkları bulunmaktadır. Araştırma,  sadece bir 

üniversitenin sağlık yüksekokulu birinci sınıf ebelik bölümü öğrencileri ile yapıldığı için tüm ebelik bölümü 

öğrencilerine genellenemez. Ayrıca araştırma verileri yalnızca öğrencilerin kişisel bildirimine dayanmaktadır, bu 

nedenle sonuçlar öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar ile sınırlıdır. 

SONUÇ 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorunlu sebeplerden ya da atanma şansından dolayı ebelik mesleğini seçtikleri 

belirlenmiştir. Bu üzücü sonuçların meslek hakkında olumsuz düşüncelerin devam ettiğini düşündürmektedir. Bu 

nedenle ebelik mesleğinin topluma tanıtılması, özellikle gençlere danışmanlık verilmesi önerilebilir. Öğrencilerin 

bölümle ilgili olumlu duygularının mesleği seçme aşamasında olan öğrencilerle paylaşılması gelecek nesiller için 

danışmanlık hizmeti bakımından yararlı olabilir. Ebelik mesleği ile ilgili toplumda farkındalık oluşturulmalıdır.  

Mesleklerin gelişmesinde bu tür çalışmaların katkı vereceği düşünüldüğü için ebelik öğrencilerinde örneklemi 

büyük daha kapsamlı çalışmalar önerilmektedir.  
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S-66)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MAHREMİYETE VERDİKLERİ ÖNEM VE 

UYGULAMA ALANINDAKİ ROLLERİ 

 

Selma ŞEN1, Mihriye ÇETİN1, Meryem KOYUNCU1 

1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Özet 

Amaç: Çalışma, ebelik öğrencilerin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemi belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

 Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırma, 03 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri arasında bir kamu 

üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm’ünde öğrenim gören çalışmaya katılmaya gönüllü birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 300 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, 

öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini ve mahremiyete verdikleri önemi belirleyen anket formu kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin %95 ‘inden fazlası bakım verdiği kadına/hastaya özenli davrandığını, kadına/hastaya ait 

bilgileri kimseyle paylaşmadığı, muayene esnasında üzerini örtüğü, bütüncül bir yaklaşımla bakım verdiğini, 

kültürüne saygı gösterdiğini, giyinmesi için uygun ortam sağladığını, girişimlerde beden mahremiyetimi 

koruduğunu, paravan ya da perdeyi kapattığını, mahremiyetin korunmasına özen gösterdiği, kadın/hasta kurumdan 

ayrıldığında da m mahremiyeti devam etmeli, mahremiyete saygı gösterilmesi gerektiği, %92’sinden fazlası 

girişimler hakkında kadına/hastaya bilgi verdiğini, işbirliği içinde olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencileri %32.0’si 

kadın/hastanın karar veremediği durumlarda kendi bildiklerini uyguladıklarını, %26.0’sı kadına/hastaya nasıl 

yaklaşması gerektiği konuda çelişkiler yaşadığını %23.0’ü kadın/hastanın güvenini kaybetmenin önemli 

olmadığını ifade etmişlerdir. 

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete önem verdikleri ancak bazı durumlarda 

çelişkiler yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar Ebelik mesleğine aday öğrencilerin hasta bakım 

uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemin istendik düzeyde olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mahremiyete; Ebelik Öğrencileri; Roller 

 

MIDWIFERY EDUCATION RESEARCH ON MIDWIFERY STUDENT’S ETHICAL 

SUSCEPTIBILITY ON PATIENT CARE PRACTICE 

Abstract 

Objective: This study was conducted to determine the importance of midwifery students to privacy in patient care 

practices.  

Method: The research which is planned as descriptive and cross-sectional one was carried out with intern students 

who study at Faculty of Health Sciences Midwifery Department of a public university between 03 January-19 

February 2019. Sample of the research contains 300 volunteer students. Questionnaire form which comprise of 

two parts was used in order to collect data. Students’ characteristics and opinions about privacy are asked in the 

questionnaire. 



583 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Results: Of the students, more than 95% stated that they were attentive to the woman/patient whom he/she gave 

care, that they did not share the information of the woman/patient with anyone, that they gave care with a holistic 

approach, that they respected patient's culture, that they provided a suitable environment for dressing, that they 

were careful when they were touching, that they protected body privacy during interventions, that they drew the 

cover or curtain, that they were attentive to the protection of privacy, that privacy of the woman/patient should be 

maintained after discharge from the institution, that privacy should be respected; and more than 92% stated that 

they gave information to the woman/patient about the interventions. 32.0% of the students stated that they 

implemented their own knowledge when the woman/patient could not decide, 26.0% stated that they had dilemma 

about how to approach to the woman/patient, 23.0% stated that it was not important to lose woman's/patient's trust. 

Conclusion: It was concluded that midwifery students gave importance to privacy in patient care practices. 

However, in some cases, they were found to confront a dilemma. According to the results obtained, it is thought 

that the importance given by midwifery candidates to the privacy in patient care practices is at the desired level.  

 Keywords: A privacy, Midwifery Student, Roles 

 

GİRİŞ 

   Kültürel özellikler, mahremiyet kavramının algılanışını ve kapsamını etkileyen önemli bileşenlerdir. Tüm 

kültürlerde mahremiyeti ve özel yaşamın dokunulmazlığını düzenleyici kurallar bulunmaktadır. Mahremiyetin 

düzenlenme şekli ve mekanizmaları kültürden kültüre değişmektedir (Capurro, 2005). Mahremiyet konusunun 

sadece belli bir bilim alanında değil, insanın olduğu tüm alanlarda önemlidir (Bekmezci ve Özkan, 2015). 

Mahremiyet hakkı, insan hakları içerisinde önemli ve gizemli bir yer tutan ve mutlaka korunması gereken 

temel haklar arasında yer almaktadır. Özel hayatın ve hastanın mahremiyeti hukuki anlamda teminat altına 

alınmıştır. Dolayısıyla yasal düzenlemeler ilgili kişilere (hekim,ebe,hemşire v.b) diğer kişilerin (hasta,refakatçi 

v.b) özel hayatına saygı gösterme, mahremiyetlerini koruma zorunluluğu getirmektedir. Hastaların mahremiyet 

konusunda beklentilerinin karşılanması ve bilgilendirmeleri, onların sağlık hizmetlerinden memnuniyeti ve 

dolayısıyla sunulan hizmetin kalitesini arttıran önemli bir etmendir. Ebelik öğrencilerinin mahremiyet konusunda 

gösterdikleri titizlik hastaların rahat hissetmesini ve aynı zamanda karşılıklı güven oluşmasını sağlayacaktır 

(Bekmezci ve Özkan, 2015). 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda özellikle ebelerin ve ebelik öğrencilerinin insan ve üreme hakları içinde 

mahremiyete saygı göstermesi başta jinekolojik muayene, doğum, tedavi ve tanısal işlemler olmak üzere hizmet 

verilen tüm alanlarda etik ilkelere duyarlı olması önemlidir. (Aydın, Dikmen ve Kalkan, 2017). Nitekim, 

Uluslararası Ebelik konfederasyonu’na (ICM) göre, yasalar tarafından zorunlu kılınmadığı sürece mahremiyeti 

korumak, kadının bilgilerini gizli tutmak, ahlaki değerler ışığında verdiği kararlarından ve sonuçlarından sorumlu 

olmak, vicdani olarak reddettiği uygulamalar için bakımı altındaki kişiyi başka bir meslektaşına yönlendirmek, 

etik ve insan hakları ihlallerini belirleyip bunları ortadan kaldırmak, sağlık politikaları geliştirilmek ve uygulamak 

ebelerin mesleki sorumlulukları içerisinde yer almaktadır (Durgun, Şen ve Tayhan, 2018).  

Mahremiyet ilkesi ister hasta ister başkası için olsun sağlık hizmeti için gereklidir. Bu nedenle ebeler, 

hasta ve ailesi ile uzun süreli ilişkiye izin veren konumları nedeniyle onların mahremiyetini korumada anahtar 

roldeki kişilerdir. Bu nedenle de ebelerin etik temelli bakım verebilmeleri için eğitimleri süresince, bakım felsefesi 

ve bakım davranışlarının öğretilmesine önem verilmelidir. 
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AMAÇ 

Çalışma, ebelik öğrencilerin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemi belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM  

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmanın evrenini, 03 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri arasında 

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören, 1., 2., 3. ve 4. 

sınıflarda öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olan 300 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine 

gidilmemiş olup evrenin %82.1’ine ulaşılmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanlığı’ndan yazılı izin ve araştırmaya katılan 

öğrencilerden sözel izin alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama kaynağı olarak, ilgili literatür ışığında hazırlanan ve 24 sorudan oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Anket formunun ilk yedi sorusunda öğrencilerin sosyo demografik özellikleri ile ilgili bilgiler, 

sonraki dört soruda mahremiyet ve eğitim hakkında sorular ve devamında da öğrenci ebelerin uygulama alanındaki 

rolleri ve mahremiyete verdikleri önem sorgulanmıştır.  

Araştırmanın verileri, çalışmayı yürüten araştırmacılar tarafından, çalışmaya katılmayı kabul eden 

öğrencilerle yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, SPSS 23.0 paket 

programında, tanımlayıcı istatistiksel analizlerinden sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile yapılmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımları  

Tanıtıcı Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş Grupları 

 

17-20 

21-24 

180 

120 

60.0 

40.0 

Yaş Ortalaması 20.28±1.58  (Min: 17, Max: 24) 

Sınıf  1 Sınıf 

2 Sınıf 

3 Sınıf 

4 Sınıf 

86 

83 

69 

62 

28,7 

27,6 

23,0 

20,7 

Aile yapısı 

 

Çekirdek Aile 

Geniş Aile 

255 

45 

85,0 

15,0 

Yaşadığı yer Kırsal bölge 

Kent 

Büyük Şehir 

72 

105 

123 

24,0 

35,0 

41,0 

Toplam  300 100.0 

 

Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde; öğrencilerin, %60.0’ının 17-20 yaş 

grubunda ve yaş ortalamalarının 20.28±1.58 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %27.6’sının ikinci sınıf öğrencisi, 

%85.0’inin çekirdek ailede ve%41.0’inin büyük şehirde yaşadığı saptanmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 2.Öğrencilerin Gebelerin Mahremiyetine Yönelik Tutumlarına Göre Dağılımları 

        Evet      Hayır Bazen  

n % n % n % 

15- Gebeme dokunurken dikkatli ve rahatlatıcı bir şekilde 

yaklaşırım. 

285 95.0 9 3.0 6 2.0 

16-Gebeye nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda çelişkiler 

yaşarım. 

79 26.3 145 48.3 76 25.4 

17-Gebenin güvenini kaybedersem ebe olarak işimin anlamını 

yitirdiğini düşünürüm. 

167 55.7 69 23.0 64 21.3 

18- Kadına yaptığım girişimlerde beden mahremiyetini korurum. 290 96.6 5 1.7 5 1.7 

19- Muayenede hasta varken aynı zamanda başka bir hastayı 

almam 

281 93.7 10 3.3 9 3.0 

20-Muayene sırasında odada paravan ya da perde varsa mutlaka 

kapatırım. 

292 97.4 7 2.3 1 0.3 

21- Mahremiyetin korunması yönünde gereken özen 

gösterilmedir. 

289 96.3 8 2.7 3 1.0 

22- Kişiler sağlık kuruluşundan ayrılsalar bile mahremiyet hakları 

devam etmelidir. 

295 98.4 4 1.3 1 0.3 

23- Mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. 294 98.0 3 1.0 3 1.0 

 

Öğrencilerin gebelerin mahremiyetine yönelik tutum dağılımları incelendiğinde; öğrencilerin %95 ‘inden 

fazlası bakım verdiği kadına/hastaya özenli davrandığını, kadına/hastaya ait bilgileri sağlık ekibi üyeleri dışında 

kimseyle paylaşmadığı, muayene esnasında üzerini örtüğü, tarafsız ve eşit davrandığını, bütüncül bir yaklaşımla 

bakım verdiğini, kültürüne saygı gösterdiğini, giyinmesi için uygun ortam sağladığını, dokunurken dikkatli ve 

rahatlatıcı davrandığını, girişimlerde beden mahremiyetimi koruduğunu, paravan ya da perdeyi kapattığını, 

mahremiyetin korunmasına özen gösterdiği, kadın/hasta kurumdan ayrıldığında da mahremiyeti devam etmesi 

gerektiğini, mahremiyete saygı gösterilmesi gerektiği ifade etmişlerdir (Tablo 2). 

Öğrencilerin %92’sinden fazlası girişimler hakkında kadına/hastaya bilgi verdiğini, işbirliği içinde 

olduğunu, gebeye doğum öncesi, sırası ve sonrasında özgüven kazandığını, muayenede hasta varken aynı zamanda 

başka bir hastayı almadığını ifade etmişlerdir. Öğrencileri %24.0’ü kadına istemese dahi, daima kendi bildiklerimi 

uyguladığını, %32.0’si kadın/hastanın karar veremediği durumlarda kendi bildiklerini uyguladıklarını, %26.0’sı 

kadına/hastaya nasıl yaklaşması gerektiği konuda çelişkiler yaşadığını %23.0’ü kadın/hastanın güvenini 

kaybetmenin önemli olmadığını ifade etmişlerdir (Tablo 1). 

TARTIŞMA 

Sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkı bireyin bu hizmeti almak üzere ilk başvurusundan itibaren başlar. 

Hizmetin sunulması sürecinde ve sonrasında devam eder. Bu hizmetlerden yararlanan birey daha çok özel hayatı 

ile ilgili bilgilerin açıklanmaması, bilinmemesi ve bu bilgilerin başkaları tarafından ulaşılmaması, talebindedir. Bu 

çerçevede sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkı bireylerin özel hayatlarına saygı gösterilmesi bu bireylerin 

kişilik haklarının, onurlarının ve kişiliklerinin korunması açısından önem taşımaktadır (Gostin, 2001). 

Çalışmamızda öğrencilerin mahremiyet yönelik tutumları değerlendirildiğinde, büyük bir çoğunluğunun 

bakım verdiği kadına/hastaya mahremiyete saygı gösterilmesi gerektiğini düşündüğü ve buna ilişkin tutumlar 

sergilediği belirlenmiştir. Sayın’ın 2013 yılında yaptığı çalışmada sağlık personelleri mahremiyeti kişiye ait olan, 
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başkasının görmemesi gereken özel bir alan olduğunu, kişinin izni olmadan üzerinde işlem yapılmaması gerektiği, 

sadece bedenle sınırlı olmayan kişisel bilgileri de içeren bir kavram olduğu, ayrıca kişinin gizlemek istediği 

duyguları, bilgileri olabileceği şeklinde belirtmişlerdir. Ayrıca mahremiyet kavramının kadın doğum kliniklerinde 

daha çok önem arz ettiğini ifade etmişlerdir (Sayın, 2013). 

Back ve Wickblad (1997) çalışmasında da benzer şekilde hasta ve sağlık personelinin mahremiyet 

kavramına oldukça önem verdikleri belirlenmiştir (Back ve Wickblad, 1997). Yine Ahmad ve Alasad (2004) 

çalışmasında da kaliteli hemşirelik bakımının gerçekleştirilebilmesi için mahremiyetin korunması ve 

sürdürülmesinin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir (Ahmad ve Alasad, 2004). Çalışmamız yapılan diğer 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda özellikle ebelerin ve ebelik öğrencilerinin insan ve üreme hakları içinde 

mahremiyete saygı göstermesi başta jinekolojik muayene, doğum, tedavi ve tanısal işlemler olmak üzere hizmet 

verilen tüm alanlarda etik ilkelere duyarlı olması önemlidir. 

Aydın’ın 2017 yılında yaptığı çalışmada, ebelik son sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısının etik sorun ve 

ikilemler yaşadıkları (%57.7), etik sorun yaşayanların %46.1'i ise bu sorunu çözemedikleri belirlenmiştir (Aydın, 

Dikmen ve Kalkan, 2017). Gül ve arkadaşlarının (2013) öğrenci hemşirelerle yaptıkları bir çalışmada, öğrencilerin 

klinik deneyimlerinin az olmasına bağlı olarak yaşadıkları ikilemler ve sorunlar karşısında etik ilkeler 

doğrultusunda karar veremedikleri bildirilmiştir (Gül ve ark., 2013). Gürdoğan ve arkadaşlarının 2018 yılında 

yaptıkları çalışmada hemşirelik öğrencilerinin %54,5’i klinik uygulamalar sırasında etik ikilem ile karşılaştıkları 

belirlenmiştir (Gürdoğan, Aksoy ve Kınıcı, 2018). Etik karar verebilmeyi etkileyen faktörler arasında, farklı 

düzeylerde olan ebelik eğitimi, ülkemizde iyi tanımlanmamış bir disiplin olması, ekip ilişkilerinde çatışmaların 

varlığı, bir otoriteye itaat etmek zorunda olduklarını hissetmeleri ve bağımlı rollerinin bağımsız rollerinden fazla 

olması yer almaktadır. 

Çalışmamızda her dört öğrenciden birinin kadına istemediği ya da karar veremediği durumlarda kendi 

bildiklerini uyguladıklarını ve nasıl yaklaşması gerektiği konuda çelişkiler yaşadığını belirlenmiştir. Öğrencilerin 

bu konularda ikilemler yaşadıklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu sonuç literatürle uyumlu olarak 

yorumlanmıştır. 

 

SONUÇ 

Sağlık hizmetlerinde özel yaşama saygı hakkının (mahremiyet) yasal ve etik boyutlarının tartışılması ve 

konu ile ilgili önerilerin oluşturulması bu hakkın sağlanması ve korunması açısından önem taşımaktadır.  

Ebelik öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında mahremiyete önem verdikleri ancak bazı durumlarda 

çelişkiler yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar Ebelik mesleğine aday öğrencilerin hasta bakım 

uygulamalarında mahremiyete verdikleri önemin istendik düzeyde olduğu düşünülmektedir.  
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S-67)    KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİ VE STRES İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Zekiye KARAÇAM1, Ayşegül DÖNMEZ2, Hilal DOĞAN,1 Halime ÜSTÜNDAĞ1  

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

ÖZET 

 

Amaç: Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve stres ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Yöntem: 

Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, Aydın il merkezindeki 1, 11, 

12, 14, 22 no'lu Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmıştır. Araştırmanın niceliksel bölümü gelişigüzel örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 120 ve nitel bölümü de amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 21 kadın ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerinin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistikler ve nitel veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalamasının 37,57±10,91 olduğu, %30,8’inin lise ve 

%43,3’ünün üniversite mezunu olduğu ve %43,3’ünün gelir getiren bir işte çalıştığı görülmüştür. Araştırmanın 

nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, %18,3’ünün hafif ve 

%58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır. Kaygı düzeyi yüksek olan kadınlar ile yapılan 

derinlemesine görüşmede, kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler; fiziksel aktivite (n=13), 

uzaklaşma (n= 9), olumlu düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), ağlama (n= 2) ve tedavi alma (n=1) alt 

temaları altında toplanmıştır. Kadınların 13’ü kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kaygıları ile baş etmede 

kendilerini başarılı, 4’ü kısmen başarılı ve 4’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç: Bu çalışma 

kadınların çoğunun hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu kaygıları ile baş etmek için 

birçok farklı yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak tanımladıkları sonuçları elde 

edilmiştir. Kadınların kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri keşfetme ve kullanmaları 

konusunda destekleyerek kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, baş etme, kadın sağlığı, ebelik, bakım 

 

ABSTRACT 

ANXIETY LEVELS OF WOMEN AND EXAMINING OF THEIR COPING METHODS 

Aim: The aim of the study was to examine the anxiety levels of women and their coping strategies. Method: The 

research was conducted with mixed method (quantitative and qualitative) between February - December 2018 at 

Family Health Centres, 1, 11, 12, 14, 22 in Aydın city centre. The quantitative part of the study was carried out 

with 120 women determined with convenience sampling and qualitative part of 21defined by purposive sampling 

method. Data were collected with descriptive data form, State and Trait Anxiety Inventory, and semi-structured 

interview form. Quantitative data were analysed with descriptive statistics and qualitative data were analysed with 

content analysis method. Results: The mean age of the women was 37.57 ± 10.91, 30.8% were high school 

graduates and 43.3% were university graduates and 43.3% were employed in income generating activities. In the 

quantitative part of the study, it was found that 23.3% of the women had mild and 31.7% of the cases had high 
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level of state, 18.3% had mild and 58.3% had high level of continuous anxiety. In-depth interviews with women 

with high levels of anxiety, the methods women use to cope with their stress; physical activity (n= 13), positive 

thought development (n= 11), withdrawal (n= 9), sharing (n= 6), crying (n= 2) and receiving treatment (n= 1). Of 

the women, 14 evaluated themselves as successful, 4 were partially successful and 4 were unsuccessful in dealing 

with their concerns with the methods or methods they used. Conclusion: This study concluded that most of the 

women experience mild and high state and trait anxiety, they use many different methods to cope with these 

concerns and they also describe themselves as successful. It can contribute to the development of women's health 

by supporting women to discover and use their individual methods that they can benefit from coping with anxiety. 

Keywords: Anxiety, coping, women's health, midwifery, care 

 

GİRİŞ 

Stres, psikoloji alanında 1950’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan ve Selye (1976) tarafından, “bedenin 

işlevleri ile çevre arasındaki çatışma sonucu fizyolojik sistemlerde ortaya çıkan bir savunma” olarak tanımlanır. 

Stres kavram, aşırı ve istenmeyen uyarılara ve çevredeki tehdit edici olaylara karşı bireyde gelişen fizyolojik ve 

psikolojik tepkileri ifade etmek için kullanılmaktadır (Halipoğlu ve Radmard, 2015; Ayyıldız ve ark, 2017; Hansen 

ve ark, 2017; Kuster ve ark, 2017). Stres, organizmada olumsuz etkiler yaratarak, bireyin çevresi ile iletişim 

problemleri, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar yaşamasına neden olabilir (Bakusic ve ark, 2017; Miller ve ark, 2017). 

Stres, ayrıca, çalışma verimi ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir (Ayyıldız ve ark, 2017). Stres, güçlü 

bir gerginlik ve kaygı kaynağıdır. Ülkemizde birçok kişinin, kaygının bireyde stres reaksiyonu sonucu oluşan aşırı 

enerjiye karşı gelişen psikolojik bir tepki olması (Hotun Şahin, 2015) nedeni ile stres ve kaygı kavramlarını 

birbirleri ile karıştırdığı bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kadınların kaygı düzeylerine ve kaygı düzeyi 

yüksek olan kadınların stres ile baş etme yöntemlerinin incelemesine odaklanılmıştır. 

Kadınlar yaşamları süresince çok sayıda günlük (ev işlerinin aksaması vb.) gelişimsel (adölesan, menopoz vb.) ve 

durumsal (gebelik, doğum, ciddi hastalık vb.) stres yaratan durumla karşı karşıya gelmektedirler (Miller ve ark, 

2017; Porcelli ve ark, 2016; Marc ve ark, 2011). Kadınların tüm bu stresli durumlarla baş edebilmek için etkili 

yöntemleri geliştirmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Kullanılan yöntemler etkisiz olduğunda, kadının fiziksel 

ve ruhsal sağlığının yanında, iş ve aile yaşamı ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda kadınların 

stres ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin durumu ve kapsamı daha fazla araştırılması gereken bir konudur.     

Yoğun ve uzun süreli stres, bireyin zihinsel faaliyetlerinde değişiklik, diğer insanlarla olan etkileşiminde bozulma, 

öğrenme ve problem çözme yeteneklerinde zayıflama meydana gelmektedir (Bakusic ve ark, 2017). Ancak stresin 

olumsuz etkilerinin yanında, gelişen gerilim ve zorlanmanın bireyi, yeni amaçlar belirleme ve bu amaçlara 

ulaşmaya çalışma konusunda harekete geçirmek gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır (Halipoğlu ve Radmard, 

2015).  

Ebe ve hemşirelerin kadınların stres ile baş etmede kullandığı yöntemleri saptama, kullanılan yöntemin etkinliğini 

değerlendirme, baş edemediği durumlar da yeni baş etme yöntemlerini öğretme ve destekleme görevleri 

bulunmaktadır (Alzayyat ve Al-Gamal, 2014).Çoğu uluslararası olmak üzere güncel literatürde, stres, ilişkili 
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durumlar (Hansen ve ark, 2017; Porcelli ve ark, 2016) ve kullanılan baş etme yöntemleri (Saeed ve ark, 2010; 

Üstün, 2016; Marc ve ark, 2011; Kuster ve ark, 2017) ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak, 

kadınların stres ile baş etmede kullandıkları yöntemler ve başarı durumları konusunda kültürel özelliklerimizi de 

yansıtacak daha fazla bilgiye gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada kadınların bu konudaki deneyimlerinin 

açığa çıkarılması hedeflenmiştir. Elde edilen bilgiler kadınların stres ile baş etme yöntemlerinin geliştirilmesine 

ve bu konudaki mevcut literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  

Araştırmanın amacı ve araştırma soruları 

Araştırmanın amacı, kadınların kaygı düzeyleri ve stres ile baş etme yöntemlerini incelemektir. Araştırma soruları;  

✓ Kadınların durumluluk ve sürekli kaygı düzeyleri nasıldır?  

✓ Kadınlarda stres yaratan durumlar nelerdir?   

✓ Kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler nelerdir ve nasıldır?  

✓ Kadınların stres ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin başarı durumları nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırma karma yöntem (mixed research design) ile Şubat - Aralık 2018 tarihleri arasında, yapılmıştır. Nitel ve 

nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı ve yöntem çeşitlemesi olarak da tanımlanan bu yöntemde, aynı 

araştırma sorusuna farklı araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yanıt aranmaktadır. Bu şekilde, bir 

araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılması, her iki yöntemin de avantajlarını artırmakta ve 

dezavantajlarını azaltmaktadır (Dede ve Demir, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırmanın Aydın il merkezindeki 1, 11, 12, 14, 22 no'lu Aile Sağlık Merkezlerine, sağlık hizmeti almak üzere 

gelen kadınlar ile yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2018 yılında, Aydın İl Merkezindeki 1, 11, 12, 14, 22 no’lu 

Aile Sağlık Merkezlerine, sağlık hizmet almak için başvuran kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın niceliksel 

bölümü gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenen 120 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölüme alınması 

gereken en az birey sayısı daha önce Denizli’de kadınlar ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılarak 

yapılan bir araştırmadan yararlanarak yapılmıştır (Çakmak ve Karaçam, 2018). Bu araştırmanın verilerine dayalı 

olarak yapılan analizde, G*Power 3.1.9.2 ile power: 0,95, α=0,05 ve örneklem hacmi; 340 alınarak yapılan 

hesaplamada effect size: 0,18 olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örneklemine alınması gereken en az birey sayısı 

G*Power 3.1.9.2 ile effect size: 0,30, α=0,05 ve power: 0,95 alınarak hesaplanmış ve 111 olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın niceliksel bölümüne, olası vaka kayıpları ve parametrik test kriterleri dikkate alınarak, 120 kadının 

alınmıştır. 

Araştırmanın niteliksel bölümüne amaçlı örnekleme yöntemi belirlenen 21 kadın alınmıştır. Literatürde, niteliksel 

araştırmaların örneklem hacminin, araştırma sorularına verilen yanıtların noktasına ulaşmasına (tekrarlaması) göre 

belirlenebileceği (Aksayan ve Emiroğlu 2002) ve genellikle 5–25 kişinin yeterli olduğu (Güler ve ark, 2013) 

bildirilmektedir. 
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Araştırma verilerinin toplanmasında, nicel veriler için soru formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-I, 

STAI-II), nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze 

görüşme (soru formunun doldurulması), kendini bildirim (STAI-I, STAI-II’nin doldurulması) ve yarı 

yapılandırılmış görüşme (nitel verilerin elde edilmesi) teknikleri kullanılmıştır. 

Soru formu, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatüre dayalı olarak hazırlanan kadınların tanıtıcı 

özelliklerini sorgulayan 17 sorudan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ise kadınların karşılaştığı 

stresli durumları, stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemleri ve bu yöntemlerin başarı durumlarını sorgulayan 

üç soru yer almaktadır. Bu formların kapsam geçerliğini sağlamak için nitel ve nicel araştırma konusunda 

deneyimli üç uzmanın görüşleri alınmış ve yapılan öneriler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmıştır. Daha 

sonra bu formun anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğini geliştirmek ve görüşmenin standardizasyonunu sağlamak 

için 10 kadın ile ön uygulama yapılmış ve görüşme formuna son şekli verilmiştir. Ön uygulamada elde edilen 

veriler analize alınmamıştır.  

Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği: Spielberger ve ark. (1970) tarafından geliştirilmiş olup 14 yaş üzerindekilere 

kaygıyı araştırmak amacı ile uygulanabilen bir testtir. Ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu, geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Durumluk kaygı ölçeği, bireyin belirli bir anda ve 

belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini, sürekli kaygı ölçeği ise bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan 

bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini belirler. Kendi kendine doldurulabilecek bir testtir. Durumluluk Kaygı 

Ölçeği maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar bu tür yaşantıların şiddet derecesine göre (1) hiç, (2) 

biraz, (3) çok ve (4) tamamıyla gibi şıklardan birini işaretlemek suretiyle cevaplandırılır. Sürekli kaygı 

maddelerinde ifade edilen duygu ya da davranışlar ise sıklık derecesine göre (1) hemen hiçbir zaman, (2) bazen, 

(3) çok zaman ve (4) hemen her zaman şeklinde işaretlenir. Her iki ölçek için de cevap seçenekleri dörder tanedir. 

Seçeneklerin ağırlık değerleri 1’den 4’e kadar değişir. Ölçekler 20’şer ifadeden oluştuğu için her ölçekten elde 

edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişebilir. Ölçeklerde iki tür ifade bulunur. Bunlara (1) doğrudan ya 

da düz ve (2) tersine dönmüş ifadeler denir. Doğrudan ifadelerde 4 değerindeki cevaplar kaygının yüksek olduğunu 

gösterir. Tersine dönmüş ifadelerde ise, 1 değerindeki cevaplar yüksek kaygıyı, 4 değerindekiler düşük kaygıyı 

gösterir. Durumluluk Kaygı Ölçeğinde on tane tersine dönmüş ifade vardır. Bunlar 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 

20’nci maddelerdir. Sürekli Kaygı Ölçeğinde ise tersine dönmüş ifadelerin sayısı yedidir ve bunlar 21, 26, 27, 30, 

33, 36 ve 39’ncu maddeleri oluşturur. Skorlar 20 (düşük anksiyete) ile 80 (yüksek anksiyete) arasındadır. 36 ve 

altı puan kaygının olmadığını, 37- 42 hafif kaygıyı, 43 ve üstü puan ise yüksek kaygıyı gösterir. Genel olarak, 

durumluk ve sürekli kaygı puanlarının yüksek olması, anksiyete düzeyinin yüksek olduğunu göstermekte olup, 

puanları 60'ın üstünde olan bireylerin profesyonel yardıma gereksinimleri olduğu belirtilmektedir. Bu ölçek 

ülkemizde daha önce yapılan birçok çalışmada kullanılmıştır (Uludağ, 2008; Özyazıcıoğlu ve Güdücü Tüfekçi, 

2009; Başbakkal ve ark, 2009; Yıldız ve Akbayrak, 2014). 

Verilerin toplanması  

Verilerin toplanmasında öncelikle kadınlar ile tanışılmış ve onlara araştırma hakkında bilgi verilmiştir. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınların yazılı onamları alındıktan sonra yardımcı araştırmacılar tarafından 

soru formu yüz yüze görüşme yapılarak doldurulmuştur. Ardından kadınlara sürekli ve durumluk aksiye ölçeğinin 
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doldurulması konusunda açıklama yapılmış ve kendini bildirim yöntemi ile ölçeği doldurmaları sağlanmıştır. Daha 

sonra kadınların ölçek puanları hesaplanmış ve farklı düzeydeki kaygı puanları (36 ve altı puan: kaygı yok, 37- 42 

hafif kaygıyı, 43 ve üstü puan: yüksek kaygı) ve eğitim durumlarına (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) göre 

maksimum çeşitlilik sağlanacak biçimde kadınlar tespit edilmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile 

görüşme yapılarak nitel veriler elde edilmiştir.  

Araştırma verileri, niteliksel ve niceliksel araştırmalar konusunda deneyimi olan birinci ve ikinci araştırmacıların 

süpervizörlüğünde, ebelikte lisans eğitiminin dördüncü yılında olan iki araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bu 

araştırmacılar gebelik, doğum ve kadın sağlığı ile ilgili derslerini başarı ile tamamlamış, görüşme ve iletişim 

konusunda başarılıdırlar. Bu durum kadınlar ile görüşmede kolaylık oluşturabilir. Görüşme sırasında kadınların 

mahremiyetlerini sağlamak için görüşmeler kurum içerisinde uygun ve boş olan bir odada, kadınların uygun 

olduğu zamanda yapılmıştır ve ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir.  

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırma protokolü ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul oluru (Protokol no: 2018/58) ve araştırma verilerinin toplanabilmesi için 

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden izin (Tarih ve sayı: 14.02.2018 ve 33054732-605,01-E.1648) alınmıştır. 

Araştırmaya dâhil edilen kadınlara araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya katılmaya davet edilmiş, sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır.        

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen nicel veriler Adnan Menderes Üniversitesi’nde kullanılan istatistik paket programı 

Statistical Package for the Social SciencesVersion 18,0 (SPSS Inc., IL, USA) programı ile analiz edilmiştir. Bu 

nicel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde, vb. gibi) kullanılmıştır. Nitel veriler ise 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kadınlar ile yapılan görüşmelerin çözümlemesinde, ses kayıtları 

Microsoft Word ortamında kelimesi kelimesine yazılarak bir metin haline getirilerek “Times New Roman, 12 

punto, çift aralık, sayfa kenar uzunlukları 2,5 cm” özelliklerinde 3 sayfalık ham veri dokümanı oluşturulmuştur. 

Kodlama süreci, ilk iki araştırmacı tarafından bağımsız şekilde yapılmıştır. Kodlama sürecinde, tüm veriler birinci 

ve ikinci araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kodlanmış ve kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi hesaplanmış 

ve %92,4 olarak bulunmuştur. Literatürde, iç tutarlılık olarak adlandırılan ve kodlayıcılar arasındaki görüş birliği 

olarak kavramsallaştırılan bu benzerliğin (kodlayıcılar arası uyum oranı) en az %80 oranında olması 

önerilmektedir (Baltacı, 2017). Kodlama süreci tamamlandıktan sonra, verilerden oluşturulan kodların uygunluğu 

hakkında kodlayıcılar arasında görüş alış-verişi yapılmıştır. Elde edilen kodlar, araştırma sorularına uygun biçimde 

üç tema ve 14 alt tema altında toplanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 37,57 ± 10,91 (aralık: 18 - 70) ve eğitim durumlarının daha çok 

lise (%30,8) ve ön lisans / lisans / lisansüstü (%43,3) düzeyinde olduğu bulunmuştur. Kadınların eşlerinin yaş 

ortalaması ise %42,30 ± 9,97 (aralık: 19 - 72) ve eğitim durumlarını da %30,3’ünün ilkokul / ortaokul, %29,2'sinin 
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lise ve %40,5'inin ön lisans / lisans / lisansüstü düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Kadınların % 95,0’ının il 

merkezinde ikamet ettiği, %45,8'inin gelir getiren işte çalıştığı ve %49,9’unun gelir durumunun gidere göre düşük 

olduğu saptanmıştır. Kadınlarda %88,3'nün sağlık güvencesinin bulunduğu%3,3’ünün geniş ailede yaşadığı ve 

%6,6’sının da eşinden boşanmış ya da ayrı yaşıyor olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların %26,7’si son 

zamanlarda kendisinin ya da ailesinin hayatını etkileyebilecek önemli bir durumla karşılaştığını bildirmişlerdir 

(Tablo 1).Kadınların obstetrik özelliklerine ilişkin verileri %34,9’unun 3-6 kez gebe kaldığı, %41,7inin iki kez 

canlı doğum yaptığı, %20,0’ının bir kez düşük yaptığı, %27,8inin bir kez küretaj olduğu ve %5,5’inin bir kez ölü  

doğum yaptığı görülmüştür (Tablo 2).  

Tablo 1. Kadınların sosyo - demografik özellikleri (n= 120). 

Özellikler  Sayı (n) Yüzde (%) 
Yaş, Ort: 37,57 ± 10,91; Min: 18; Max: 70 
Eğitim durumu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise  

Ön lisans / lisans / lisansüstü 

 

17 

14 

37 

52 

 

14,2 

11,7 
30,8 
43,3 

Eşlerinin yaş ort: 42.30 ± 9.97;  Min: 19; Max:72   

Eşlerinin eğitim durumu (n=89) 

İlkokul / Ortaokul 

Lise 

Ön lisans / lisans / lisansüstü 

 

27 

26 

36 

 

30,3 

29,2 

40,5 

İkamet edilen yer 

İl Merkezi 

İlçe Merkezi(n=4) ve Köy (n=2) 

 

114 

6 

 

95,0 

5,0 

Çalışma durumu 

Ev hanımı 

Gelir getiren bir işte çalışan 

 

65 

55 

 

54,2 

45,8 

Algılanan gelir düzeyi 

Gelir - gidere göre düşük 

Gelir - gider birbirine eşit  

Gelir - giderden fazla  

 

59 

43 

18 

 

49,2 

35,8 

15,0 

Sağlık güvencesi 

Olmayan 

Olan 

 

14 

106 

 

11,7 

88,3 

Medeni durum 

Evli* 

Bekâr  

Boşanmış / ayrı yaşıyor 

 

86 

26 

8 

 

71,6 

21,7 

6,6 

Aile tipi 

Çekirdek 

Geniş 

 

116 

4 

 

96,7 

3,3 

Son zamanlarda kendisinin ya da ailesinin hayatını 

etkileyebilecek bir durumla karşılaşma  

Evet  

Hayır    

 

 

32 

88 

 

 

26,7 

73,3 

* SS: Standart Sapma; µ: Bu grupta yer alan bir kadının resmi nikâhı yoktu. 

Kadınların durumluluk kaygı envanteri özelliklerine ilişkin veriler Tablo 3’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

(36 ve altı puan) kaygısı olmayanların 1, (37- 42 puan) hafif kaygısı olanların 2, (43 ve üstü puan) yüksek kaygılı 

olanların 3 sayısı ile ifade edilmiştir. Durumluluk kaygı envanteri sonucunda kaygısı olmayan kadınların yüzdesi 

%45, hafif kaygılı kadınların yüzdesi %23,3, yüksek kaygılı kadınların yüzdesi ise %31,7 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 2. Kadınların Obstetrik öyküleri*. 

Özellikler  Sayı (n) Yüzde (%) 
Gebelik Sayısı (n= 90) 

   1 

   2 

   3-6  

 

15 

33 

42 

 

12,5 

27,5 

34,9 

Kaç kez canlı doğum yaptığı (n= 90) 

   1 

   2 

   3-4 

 

28 

50 

14 

 

23,3 

41,7 

10,0 
Kaç kez düşük yaptığı (n= 90) 

   1 

   2 

   3 

 

18 

3 

1 

 

20,0 

3,3 

1,1 
Kaç kez küretaj olduğu (n= 90) 

   1 

   2 

   3  

 

25 

5 

3 

 

27,8 

5,6 

3,3 
Kaç kez ölü doğum yaptığı (n= 90) 

   1                                                                                
 
5 

 
5,5 

*Bu tablo gebelik öyküsü olan kadınlara ait verileri yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Kadınların Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ve kaygı düzeyleri (n= 120) 

Veriler  

Durumluluk Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-Max) 37,96±10,35 (20-76) 

Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-Max) 43,46±9,49 (22-69) 

Genel Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri puan ortalamaları ± SS (Min-

Max) 

81,42±17,69 (45-131) 

Durumluluk kaygı durumu, n (%) 

   Kaygı yok (20-36 puan) 

   Hafif kaygı (37-42 puan) 

   Yüksek kaygı (43-80 puan) 

 

54 (45,0) 

28 (23,3) 

38 (31,7) 

Sürekli kaygı durumu, n (%) 

   Kaygı yok (20-36 puan) 

   Hafif kaygı (37-42 puan) 

   Yüksek kaygı (43-80 puan) 

 

28 (23,3) 

22 (18,3) 

70 (58,3) 

Genel durum, n (%) 

Profesyonel yardıma ihtiyacı olan (60’ın üstünde puanı olan) 

   Olmayan 

 

102 (15,0) 

18 (85,0) 



595 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Tablo 4. Kadınların tanımladığı kaygı yaratan durumlar, kaygı ile baş etmek için kullandıkları yöntemler ve bu yöntemlerin etkinliği ile ilgili verileri  

Temalar Alt temalar Kodlar n 

Stres yaratan 

durumlar 

Ailevi sorunlar Evlilik öncesi stresi (n=1), boşanma (n=1), aile sorunları (n=1), eş farklı şehirde yaşama (n=1)  4 

Çocuklar (n=1), çocukların ergenliği (n=1, çocuğumun eğitimi (n=1)  3 

İş ve parasal 

sorunlar 

Maddiyat (n=1) 1 

İş durumu (n=1), iş yeri değişikli (n=1), çocukların işsizliği (n=1), iş ortamdaki sorunlar (n=1), isteğim dışında tayin (n=1)  5 

Sağlık 

problemleri 

Eşin alkol bağımlılığı (n=1), hastalık (n=2), bebekte aşırı bilirübin yükselmesi (n=1), anne-babanın sağlığı ile uğraşma (n=1),  

arkadaşın ruhsal rahatsızlığı (n=1), eşin sağlığını kaybetmesi (n=1), kilo (n=1), ani patlama (n=1)  

9 

Kayıp Anne-baba ölümü (n=1), yakının kaybı (n=1) 2 

Günlük 

durumlar 

Sınav stresi (n=1), günlük haberler (n=1), olumsuzluklar (n=1), trafik (n=1), umursanmama (n=1), tartışmalar (n=1), manevi 

sıkıntı (n= 1) 

7 

Stres ile baş etmede 

kullanılan 

yöntemler 

Fiziksel aktivite  Yürüyüş yapma (n= 5), dışarı çıkarım (n= 2), nefes egzersizi (n=2), nefes alma (n= 1), derin nefes alma (n= 1), geriye sayma 

(n= 1), erteleyip tekrar düşünme (n= 1) 

13 

Uzaklaşma Yalnız kalma (n= 3), uzak dururum (n= 2),  bekleme (n= 2), uzaklaşma (n= 1), sessiz kalırım (n= 1) 9 

Olumlu düşünce 

geliştirme 

Psikolojik olarak kendini motive etme (n= 2), pozitif düşünme (n= 1), iyi vakit geçirmeye çalışma (n= 1), sağlık dışındaki 

şeyleri dikkate almama (n= 1), dua etmek (n= 1), onların yerinde olsaydım ne yapardım diye düşünme (n= 1), onların aynı şeyi 

düşünmesini sağlarım (n= 1), daha kötü durumda olanları düşünme (n= 1), hiçbir yöntem yok (n= 1), yardım alamama (n= 1) 

11 

Paylaşma Yakınlar ile paylaşma (n=2), eşimle ile paylaşma (n=2), dostlar ile paylaşma (n=1), arkadaşlarla konuşma(n=1) 6 

Ağlama Ağlama (n=2) 2 

Tedavi alma Psikolojik tedavi (n= 1) 1 

Kullanılan 

yöntemlerin stres 

ile baş etmede 

etkinliği 

Başarılı  Başarabiliyorum (n=1), başarılı buluyorum(n=1), iyi baş edebiliyorum (n=1), gayet başarılı buluyorum (n=1),   neredeyse 

tamamen diyebilirim (n=1), üstüne gider mutlaka çözerim ve kendimle gurur duyarım (n=1), 10 üzerinden 8 veriyorum (n=1),  

bayağı (n=1), evet işe yarıyor (n=1), genelde olumlu (n=1),  bayağı başarılı buluyorum (n=1), başarılı olurum (n=1), gerçekten 

halletmem gerekiyorsa başarırım (n=1) 

13 

Kısmen başarılı Biraz %40 diyebiliriz (n=1), başarılı buluyorum ama çok fazla değil (n=1), başarılı olduğum ve olamadığım zamanlarda oldu 

(n=1), orta düzeyde görüyorum kendimi (n=1) 

4 

Başarısız Olayın üstüne gitmem (n=1), fazla başarılı sayıldığım söylenemez (n=1), yöntemimin çok başarılı olduğunu 

düşünmüyorum(n=1), başarılı değilim ve olduğumu düşünmüyorum(n=1) 

4 
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Araştırmanın nicel bölümünde kadınların %23,3’ünün hafif ve %31,7’sinin yüksek düzeyde durumluk, 

%18,3’ünün hafif ve %58,3’ünün yüksek düzeyde sürekli kaygısının olduğu saptanmıştır (Tablo 3).Kadınların 

durumluluk ve süreklilik kaygı envanteri ile elde edilen diğer verileri de Tablo 3’de verilmiştir. Kaygı düzeyi 

yüksek olan kadınlar ile yapılan derinlemesine görüşmede, kadınlarda stres yaratan durumlar teması altında ailevi 

sorunlar (n= 4), iş ve parasal sorunlar (n= 6), sağlık problemleri (n= 9), kayıp (n= 2) ve gündelik durumlar (n= 7) 

alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 4). Kadınların bu konudaki bazı ifadeleri; “çocuklarım ve maddiyat 

(K3), boşanma, iki çocuğumun babasının alkol bağımlılığı ve sorumsuzluğu yüzünden önemsememesi” (K4), “çok 

fazla stresle karşılaşmadım, iş yeri değişikliğinde veya bir yakınımı kaybettiğimde stres yaşıyorum (K9), ülkede ki 

günlük yaşanan haberler, olumsuzluklar, trafik (K13), hastalık ve çocuğumun eğitimi (K17), eşimim sağlığını 

kaybetmesi (K19)”. 

Kadınların stres ile baş etmek için kullandıkları yöntemler fiziksel aktivite (n=13), uzaklaşma (n= 9), olumlu 

düşünce geliştirme (n=11), paylaşma (n=6), ağlama (n= 2) ve tedavi alma (n=1) alt temalarında toplanmıştır. 

Kadınların bu konudaki bazı ifadeleri şunlardır; “uzak dururum sessiz kalırım (K2), dışarı çıkarım arkadaşlarımla 

konuşurum vaktimi iyi geçirmeye çalışırım (K3), bekleme, nefes egzersizi, geriye sayma, olayı erteleyip tekrar 

düşünüyorum (K9), benden daha kötü durumda olan insanları düşünürüm (K14), derin derin nefes almak, yürüyüş 

yapmak, ağlamak ve en yakınımda ki insanlarla paylaşmak (K16), eşimle ve yakınlarımla paylaştım yardımları 

oldu (K18). 

Kadınların 13’ü stresleri ile baş etmede, kullandıkları yöntem ya da yöntemler ile kendilerini başarılı, 4’ü kısmen 

başarılı ve 4’ü de başarısız olarak değerlendirmişlerdir (Tablo 4).Bazı kadınların bu konudaki ifadeleri şunlardır; 

“tüm yaşamış olduğum olumsuzlara rağmen gayet başarılı buluyorum (K4), bayağı başarılı buluyorum (K14), 

biraz %40 diyebiliriz başarı için (K5), orta düzeyde görüyorum kendimi (K19), fazla başarılı sayıldığım 

söylenemez (K17), hak etmediğimi düşünüyorum, yöntemimin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum (K18). 

TARTIŞMA 

Karma yöntem kullanılarak kadınların kaygı düzeyleri ve kaygı ile baş etme yöntemlerini incelemek amacı ile 

yapılan bu çalışmada, kadınların önemli bir bölümünün yüksek düzeyde durumluluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, 

kaygı yaratan durumların ailevi sorunlar, iş ve parasal sorunlar, sağlık problemleri kayıp ve gündelik durumlar 

olduğu saptanmıştır. Yine çalışmada, kadınların kaygıları ile baş etmek için fiziksel aktivite, uzaklaşma, olumlu 

düşünce geliştirme, paylaşma, ağlama ve tedavi alma yöntemlerini kullandığı ve yöntemler ile kaygıları ile baş 

etmede kendilerini daha çok başarılı olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu sonuçlar toplumsal özelliklerimizi 

yansıtacak biçimde kadınların kaygı deneyimleri ile ilgili önemli bilgileri ortaya koyma bakımından önemlidir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sonuç: Bu çalışma kadınların çoğunun hafif ve yüksek düzeyde durumluk ve sürekli kaygı yaşadıkları, bu 

kaygıları ile baş etmek için birçok farklı yöntemi kullandıkları ve daha çok da kendilerini başarılı olarak 

tanımladıkları sonuçları elde edilmiştir. Kadınların kaygı ile baş etmede yararlanabilecekleri bireysel yöntemleri 

keşfetme ve kullanmaları konusunda destekleyerek kadın sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.  
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S-68)   EBELİKTE PROFESYONELİZM; DİNLEME BECERİSİ 

 
PROFESSIONALISM IN MIDWIFERY; LİSTENİNG SKİLLS 

 

Özlem DOĞU KÖKCÜ 1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT1 

1Sakarya Üniversitesi 

Özet 

Özel bir deneyim eylemi olan doğum sürecinde gebelere duygusal ve fiziksel destek olan ebelerin etkili iletişimi 

önemli sorumluluklarındandır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı ebelik öğrencilerinin etkili iletişimin önemli bir 

basamağı olan dinleme becerisi düzeylerini belirlemektir. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma, bir Kamu 

Üniversitesinin Ebelik Bölümü’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden öğrencilere yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bütün ebelik öğrencileri toplam 402 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden ve onayı alınan toplam 402 öğrenciden (%93,0) veri toplanmıştır. Veriler 

“Öğrenci Bilgi Formu”, ve “Dinleme Becerisi Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin bu çalışmadaki örneklem grubu 

için Cronbach Alpha katsayısı 0.84 olarak yüksek güvenilir aralıkta bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, ölçek puan ortalamaları ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, öğrencilerin yaş ortalamasının 19,67±1,30 

olduğu,  %46.0'ın 2. sınıf, %47.3'ünün kredi ve yurtlar kurumunda kaldığı ve annelerinin (% 68.9) ve babalarının 

(% 58,0) çoğunlukla ilkokul mezunu olduğu saptandı. Öğrencilerin DBÖ alt boyutu olan "Etkin Dinleme" puan 

ortalamasının 31,81±5.15 olduğu, "Etkisiz Dinleme" puan ortalamasının 25,08±4.71  ve toplam DBÖ ise 

56,90±8.22  olduğu görüldü. DBÖ toplam puan ve alt boyutların ortalaması ile öğrencilerin sınıf durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, puan ortalamalarının birbirine yakın aralıklarda olduğu görüldü. Etkili 

iletişimin temeli olan dinleme becerisinin sağlık profesyoneli adayı olan öğrenci ebelerde iyi düzeyde olduğu ve 

sınıflar arasında farklılık oluşturmadığı saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, profesyonelizm, iletişim, dinleme becerisi. 

Abstract 

A special experience in the birth process with actions, effective communication, emotional and physical support 

of midwives to pregnant women who are important responsibilities. The aim of this study is to determine the 

listening skill levels of midwifery students as an important step of effective communication. The descriptive 

research was conducted on students who were educated in the 2017-2018 academic year and accepted to participate 

in the study in the Midwifery Department of the of a Public University. All midwifery students in the universe of 

the study consisted of 402 students. Data were collected from 402 students (93.0%) who accepted to participate in 

the study and received their approval. The data were collected by top Student Information Form isi and “Listening 

Skills Scale. The Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.84 for the sample in this study.  

In addition to descriptive statistics, scale mean scores and Kruskal Wallis test were used to evaluate the data. When 

the socio-demographic characteristics of the students were examined, the average age of the students was 19.67 ± 

1.30, 46.0% of the class 2, 47.3% of the credit and dormitories institution  and Mothers (68.9%) and their fathers 

(58.0%) were mostly primary school graduates. The mean score of the students "Active Listening" which is the 

subscales of DBÖ was 31.81 ± 5.15, the mean score of "Ineffective Listening" was 25.08 ± 4.71 and the total score 

was 56.90. ± 8.22.  There was no statistically significant difference between the scores of the total score and 
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subscales of the SCD and the class status of the students, and the mean scores were close to each other. It was 

found that the listening skill, which is the basis of effective communication, was a good health professorship 

candidate and there was no difference between the classes. 

Keywords: Midwifery, professionalism, communication, listening skills. 

 

GİRİŞ 

İletişim; fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyetlerin ve gereksinimlerin insanlar arasında karşılıklı olarak 

iletildiği bir süreç olup, özellikle toplumsal yaşamda, başarı ve mutluluğun temelidir (Özcan 2006). İnsan, 

yaşamının her döneminde başkalarıyla ilişki kurmak zorundadır. Bu ilişkilerinde başarılı olabilmesi ise kendisini 

ve başkalarını anlayabilmesi ve kabul etmesi ile mümkündür. Özellikle sağlık hizmetlerinde çalışanların tümü, 

iletişim becerisine sahip olmak durumundadırlar (Tabak 2006). 

İletişim süreci kaynak/gönderici ile alıcı arasında geçen etkileşimli bir süreçtir. Bu süreçte gönderen, mesajını ya 

konuşarak ya da yazarak gönderir; alan ise mesajı ya dinleyerek ya da okuyarak alır (Sevtap 2018). Dinleme 

sürecinde kaynağın/gönderenin gönderdiği mesajın alıcı tarafından sadece işitilmesi, edilgen olarak izlenmesi 

değil; alınması, anlamlandırılması ve yorumlanması önem taşır. Anlamlandırma ve yorumlama sürecinin 

gerçekleşmesi, dinleyicinin iletiye kapalı olmamasını, anlamak ve yorumlamak için çaba sarf etmesini, göz teması 

kurmak gibi bir takım bedensel faaliyetlerle ve yaptığı hımm hımm, anlat, sonra gibi geri bildirimlerle sürece 

iştirak etmesi ve kişiyi cesaretlendirmesini gerektirir. Bu nedenle dinleme kişinin iletişim kurma sürecinin 

temelinde yer alır (Cihangir Çankaya 2012; Sevtap 2018).  

Kişiler, aralarında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için dinleme becerisi büyük rol oynar. Kişi, anlama ve dinleme 

becerisinde kendini ne kadar geliştirmişse iletişim kurduğu her alanda o derece başarılı olur. Karşısındaki insanı 

dinleme, anlama ve geri bildirimde bulunma, sağlık personeli ve hasta arasındaki iletişimin vazgeçilmez bir 

özelliğidir. İletişim becerisi hasta memnuniyetini de etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sağlık personelinin 

hasta ile kurduğu iletişim becerisi hastaların kendilerini değerli ya da değersiz hissetmelerinde önemli bir rol 

oynamakta ve hasta güvenliği ve bakım kalitesini etkilemektedir (Çankaya ve ark. 2014;Karadağ ve ark. 2015).  

Hemşirelik ve ebelik meslekleri gereği doğrudan insanlarla iletişimde bulunan bir meslektir ve yardım etme 

güdüsü ile profesyonel hizmet sunar. Bu nedenle hasta ile iletişimde iletişim tekniklerini çok iyi bilmesi ve etkili 

kullanabilmesi gerekmektedir (Nadzam 2009). Ebelik uygulamasında da iletişim ve dinleme temel bir kavram 

olarak bakımın niteliğini arttırdığı vurgulanmaktadır. Ebenin en temel sorumluluklarından biri travay esnasında 

profesyonel bakım hizmeti doğrultusunda kadına duygusal ve fiziksel destek vermektir (Williams 2010).  

AMAÇ  

Bu doğrultuda araştırmada ebelik bölümü öğrencilerinin profesyonel bakım hizmetlerini sunarken iletişimin temel 

kavramlarından olan dinleme beceri düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Ebelik Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

olan öğrenciler üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılmayı istemeyen ve araştırmaya izinli ya da istirahatlı olma 

ve veri toplama formlarının tam olarak doldurulmaması gibi nedenlerden dolayı, toplam 402 öğrenci dahil oldu.   
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Veri toplama araçları: Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek 

amacıyla Öğrenci Bilgi Formu ve öğrencilerin iletişimin becerisinin önemli bir boyutu olan dinleme becerisini 

belirlemek amacıyla “Dinleme Becerisi Ölçeği” kullanılarak toplandı. 

Öğrenci Bilgi Formu; Öğrencileri yaş, kalınan yer, aile eğitim ve gelir durumu gibi sosyo-ekonomik sorulardan 

ve iletişim konusunda bilgi ve düşüncelerini belirlemek için tanıtıcı sorulardan oluştu.   

Dinleme Becerisi Ölçeği; Kuzgun ve Cihangir (2000)‘in geliştirdiği Dinleme Becerisi Ölçeği, 2012 yılında 

Cihangir tarafından revize edilerek geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır. DBÖ 15 maddeden oluşmakta, 

beşli likert tipi, iki alt boyutlu bir ölçektir. Ölçekteki puanlama “hiçbir zaman=1, ara sıra=2, bazen=3, sık sık=4 

ve her zaman=5şeklindedir. Ölçeğin “ Etkin Dinleme" etkili dinleme davranışlarını ölçen 8 maddenin toplanması 

ile “Etkisiz Dinleme“ etkisiz dinleme davranışlarını ölçen 7 maddenin toplanması elde edilir. Bu iki boyutun 

toplanması ile Dinleme Becerisi toplam puanı elde edilir. Dinleme becerisi puanları açısından alınabilecek en 

düşük puan 15, en yüksek puan ise 75’dir. Ölçekten alınan puanlar arttıkça dinleme becerisi düzeyi artmaktadır. 

Verilerin Toplanması; Veriler toplanmadan önce Üniversite Yönetim Kurulu'ndan yazılı izin alındı.  Ölçeğin 

kullanımında geliştiren araştırmacıdan mail yoluyla izin alındı. Öğrencilere çalışmanın amacı ve kendilerinden 

beklenen hakkında bilgilendirildikten sonra, çalışmaya katılmaya istekli ve gönüllü olanlardan sözlü ve yazılı 

onayları alınarak devam edildi.  

Veri analizi: Veriler, SPSS 21.0 sürümü kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, 

sayı, yüzde gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Öğrencilerin DBÖ toplam puanları hesaplandı ve 

bazı değişkenler ile karşılaştırılma Kruskall Wallis testi ile analizleri yapıldı. Ölçeklerin çalışmamızda kullanımı 

öncesi güvenilirlik düzeyleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmada p<0,05 olarak anlamlılık 

düzeyi olarak kabul edildi. 

Tablo 1: Dinleme Becerisi Ölçeği Cronbach Alpha Katsayısı 

Ölçekler Alt Ölçekler Cronbach Alpha (α) 

Dinleme Becerisi Ölçeği Toplam Etkili Dinleme 0.77 

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,67±1,30 (min:18 max:28) idi. Öğrencilerin %46.0’ı (n=1850) 

ikinci sınıfa devam etmekte, Anadolu lisesi mezunu olan öğrencilerin oranı %711’i (n=286) ve öğrenci ebelerin 

%473’ü (n=190) devlet yurdunda kalmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik verileri tablo 2’de 

özetlenmiştir.  
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Tablo 2: Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri 

 

Değişkenler n % 

Mezun Olunan Lise 

Düz Lise 56 13,9 

Meslek Lisesi 38 9,5 

Anadolu Lisesi 286 71,1 

Diğer 22 5,5 

Sınıf 

 1. Sınıf 158 39,3 

  2. Sınıf 185 46,0 

  3. Sınıf 56 13,9 

  4. Sınıf 3 0,7 

Kaldığı Yer 

KYK yurdu 190 47,3 

Aile ile birlikte 74 18,4 

Özel Yurt 103 25,6 

Öğrenci evi 35 8,7 

Annenin Eğitimi 

Okur-yazar değil 32 8,0 

İlkokul 277 68,9 

Lise 76 18,9 

Lisans 17 4,2 

Babanın Eğitimi 

Okur-yazar değil 8 2,0 

İlkokul 233 58,0 

Lise 106 26,4 

Lisans 55 13,7 

Gelir Durumu 

Az 54 13,4 

Eşit 316 78,6 

Fazla 32 8,0 

 

Öğrencilerin DBÖ alt boyutu olan "Etkin Dinleme" puan ortalamasının 31,81±5.15 (Min 15 – Max 40) olduğu, 

"Etkisiz Dinleme" puan ortalamasının 25,08±4.71 (Min 9 – Max 35) ve toplam DBÖ ise 56,90±8.22 (Min 31 

– Max 75) olduğu görüldü. Öğrencilerin sınıf durumu ile dinleme becerisi ve etkili dinleme, etkisiz dinleme alt 

boyutları arasında karşılaştırmalı analizler yapıldı. Etkin dinleme alt boyutu ile sınıf durumu arasında puan 

ortalamalarının birbirine yakın aralıkta olduğu ve anlamlı fark olmadığı (p>0,05)  görüldü. Etkisiz dinleme alt 

boyutunda 4. Sınıflarda puan ortalamasının diğer sınıflara göre düşük olduğu, ancak anlamlı fark oluşturmadığı 

(p>0,05)  görüldü. Benzer şekilde dinleme becerisi toplam puanı ile 4. Sınıf puan ortalamasının diğer sınıflara göre 

daha düşük olduğu, ancak anlamlı fark oluşturmadığı (p>0,05)  saptandı (Tablo 3).  
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Tablo 3: Öğrencilerin Sınıf Durumu ve Ölçek Puanı Karşılaştırması 

 
Sınıf 

 

Etkin Dinleme                                                  Etkisiz Dinleme 

 

         Dinleme Becerisi Toplam 

             n (%)   Ort± SD    KW;p   Ort± SD    KW;p   Ort± SD    KW;p 

  
1

. 
S

ın
ıf

 

 

158 (39.3) 

  32.33±4.61 

KW: 3.858 p: 

0.277 

 

 

25.27±4.76 

 

 

 

 

KW: 6.442 p: 

0.092 

 

  57.61±7.70 

KW:4.305 p: 

0.230 

  

 

2
. 

S
ın

ıf
 

158 (46.0)  

31.23±2.28 25.01±4.61  56.24±8.25 

3
. 

S
ın

ıf
 

56 (13.9) 

 32.28±5.81  25.16±4.77  57.44±9.24 

4
. 

S
ın

ıf
 

3 (0.7) 

 31.66±10.11  17.66±3.05   49.33±11.23 

 

 

TARTIŞMA 

Araştırmada ebelik öğrencilerinin toplam DBÖ 56,90±8.22 olarak iyi düzeyde olduğu görüldü. Ölçekten alınan 

puanlar arttıkça dinleme becerisi düzeyinin de arttığı düşünüldüğünde çalışmamızın bu bulgusu henüz ebelik 

öğrencisi olan örneklemimiz için olumlu olarak değerlendirildi. Doğum sürecinde terapötik destek ve dinleme ile 

beklentisi karşılanan annelerin; öz yeterliliklerinin arttığı, kendini iyi hissettiği, doğum ağrılarıyla daha iyi baş 

edebildiği belirlenmiştir (Aktaş ve Pasinlioğlu 2017). 

Çalışmada öğrencilerin dinleme becerisi puan ortalamasının iyi düzeyde olduğu ve sınıflar arasında farklılık 

oluşturmadığı saptandı (p>0,05). Çalışmamızın aksine Pehlivan’ın 2005 yılında yaptığı araştırmada 4.sınıflarda 

anlamlı bir farklılık görüldüğü ifade edilmiştir. Korkut ve Tepeköylü ve ark. çalışmalarında da bulgularımıza 

benzer şekilde sınıf düzeyi ile iletişim becerisi arasında anlamlı fark bulunmadığı belirtilmiştir (Korkut 1997; 

Tepeköylü ve ark. 2009). Bu durum öğrencilerin hangi sınıf düzeyinde olursa olsunlar kişilerarası iletişimde iyi 

oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu çalışmaların sonuçları, yaptığımız araştırmanın bu bulgusunu destekler 

niteliktedir. 

Ebeler özellikle travay esnasında iyi bir dinleyici olarak doğum anksiyetesini farketmeleri, nedenlerini anlamaları, 

gebenin duygularını açıklaması için onun desteklenmesini, ne zaman yardıma ve desteklenmeye gereksinim 

duyacağını farketmesi önemlidir. Bu sayede sürecin iyi yönetilmesini, stresin azaltılarak sağlıklı bir doğumun 

gerçekleşmesi ve doğum sonu dönemde de uyumu sağlanacaktır (Çankaya ve ark. 2014; Buckley 2008; Sengane 

2013).  
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SONUÇ  

Ebelik öğrencilerinin toplam DBÖ 56,90±8.22 olarak iyi düzeyde olduğu ve sınıflar arasında farklılık 

oluşturmadığı saptandı (p>0,05). 
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S-69)   EBELİKTE PROFESYONELİZM; EMPATİ EĞİLİMİ 

PROFESSIONALISM IN MIDWIFERY; EMPATHIC TREND 

 

Özlem DOĞU KÖKCÜ1, Eda KARASU1, Tijen NEMUT1, İlayda METEDEN1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

 

Özet 

Empati becerisi günlük yaşam içinde kişilerarası ilişkiler esnasında kullanılan temel becerilerden biri olup ebelik 

mesleğinde olması gereken bir beceridir. Bu araştırmada, ebelik öğrencilerinin empatik eğilimlerinin bazı 

değişkenler açısından incelenmesi amacıyla planlandı. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, bir Kamu 

Üniversitesinin Ebelik Bölümü’nde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitim gören ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini bütün ebelik öğrencileri toplam 402 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması planlanmıştır. Veriler “Öğrenci Bilgi 

Formu”, ve “Empati Eğilim Ölçeği” ile toplandı. Ölçeğin bu çalışmadaki örneklem grubu için Cronbach Alpha 

katsayısı 0.81 olarak yüksek güvenilir aralıkta bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiklerin yanı sıra, ölçek puan ortalamaları ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Ebelik öğrencilerinin yaş 

ortalamasının 19.67±1.30 (min:18 max:27) ‘idi. Öğrencilerin 77.4 (n=311) bölümü kendi istekleri ile seçtiğini, 

80.3 ‘ü (n=323) bölümü kendine uygun bulduklarını belirtti. Öğrencilerin çoğunluğu okulda sosyal etkinlikleri 

yetersiz bulduklarını (73.9), ilişkilerde güçlük yaşadıklarını (76.9) ve yine çoğunluğu (72.4) sanatla 

ilgilenmediklerini ifade etti (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin empati eğilimi puan ortalamasının 

68.30±10.04 (Min 33 – Max 96)’idi. Ebelik öğrencilerinden bölümü isteyerek seçenlerin, bölümü kendine uygun 

olarak görenlerin ve ilişkilerinde güçlük çekmeyenlerin puan ortalaması yüksek bulundu ve anlamlı farklılık 

olduğu görüldü (p<0.000).  Ebelik öğrencilerine empati konusunda eğitimler ile desteklenmesi ve ders içi ve ders 

dışı etkinlikler ile empatik eğilim düzeylerini yükseltecek etkinliklere yer verilmesi gerektiği düşünüldü.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencileri, profesyonelizm, iletişim, empati eğilimi. 

 

PROFESSIONALISM IN MIDWIFERY; EMPATHIC TREND 

Abstract 

Empathy is one of the basic skills used in interpersonal relationships in daily life and is a skill that should be in 

midwifery profession. In this study, it was planned to examine the empathic tendencies of midwifery students in 

terms of some variables. 

The research was descriptive and it was applied to students who were educated in the 2017-2018 academic year 

and accepted to participate in the study in the Midwifery Department of a Public University. The universe of the 

study consisted of 402 students of all midwifery students. Sampling selection was not made in the study and it was 

planned to reach the whole universe. Data were collected with top Student Information Form ilim and ati Empathy 

Tendency Scale Ver. The Cronbach's Alpha coefficient was found to be 0.81 for the sample in this study. In 

addition to descriptive statistics, scale mean scores and Kruskal Wallis test were used to evaluate the data. The 

mean age of midwifery students was 19.67 ± 1.30.  %77.4 (n = 311) of the students chose the section of their own 
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wishes, 80.3 said they found the appropriate section. The majority of the students stated that they found that social 

activities were insufficient (73.9), that they had difficulties in relations (76.9), and that the majority (72.4) were 

not interested in art. The mean empathy score of the students included in the study was 68.30 ± 10.04. Midwifery 

students who chose the department willingly, those who saw the department as appropriate and the average score 

of those who have no difficulty in the relationship was found to be high and there was a significant difference. 

In this respect, it was thought that midwifery students should be supported with trainings on empathy and activities 

should be included to increase the levels of empathic tendency. 

Key Word: Midwifery students, professionalism, contact, empathy. 

 

GİRİŞ 

Empati; bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygu 

ve düşüncelerini doğru anlamaya ve hissetmeye çalışması ve anladıklarını kişiye iletme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Dökmen 2012). İletişimin çok önemli bir parçası sayılan empati; günümüzde üzerinde durulan 

ve önemi vurgulanan bir beceridir (Aktaş ve Pasinlioğlu 2016). 

Ebenin en temel sorumluluklarından biri, doğum eylemi boyunca kadına duygusal ve fiziksel destek vermektir. 

Bu nedenle insan ilişkilerinin dayandığı birçok meslekte olduğu gibi, ebelik mesleği için de empati vazgeçilmez 

bir öneme sahiptir. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM); bir ebenin mesleki yetkinlik kriterleri arasında; 

empatik anlayışa dayalı iletişimi, en temel kriter olarak belirtmektedir (Tiran 2008; Hunter 2009). 

Literatürde de, kadınların doğumda ebelerden en büyük beklentilerinin kendilerini anlayan, sabırla destek veren 

dolayısıyla empatik iletişim becerileri olan ebeler olduğu belirtilmektedir (Çankaya ve ark. 2014; Hodnett  ve ark. 

2002). Byrom ve Downe (2010) ebeler ile yaptığı çalışmada; “‘‘iyi ebe’’ olmayı; işini severek yapan, empati ve 

iyi iletişim kuran, duygusal zekası olan ve kişilere destek sağlayabilen meslek mensubu” olarak ifade etmiştir. Bu 

tanımlamadan da anlaşılacağı gibi; empatik iletişim bir ebede olması gereken en temel becerilerinden biridir. 

Ebeler etkili empati sergilemedikleri zaman hastaların duygu ve düşüncelerini anlamaları mümkün olmayacak ve 

doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası etkili gebeye etkili bakım sunamayacaktır (Çankaya ve ark. 2014; Byrom 

ve Downe 2010).  

Yapılan bir çalışmada doğum ve doğum sonrası süreç boyunca empatik yaklaşım ile ebelik bakımı verilmesi ile 

Apgar skorunun yükseldiği, anne ve bebek bağlanmasının hızlı olarak gerçekleştiği, emzirmenin başarılı olduğu 

ve dolayısıyla iyileşme ve taburculuğun olduğu ortaya konulmuştur (Hatem ve ark. 2012). 

AMAÇ  

Bu doğrultuda çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin empatik eğilimlerini belirlemek ve bütüncül bakım sunmada 

empati becerilerini etkili kullanabilmelerinde etkili olan faktörleri gözden geçirilerek gerekli eğitim düzenlemeleri 

planlamaktır. 
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YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma, Sakarya Üniversitesi Ebelik Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

olan öğrenciler üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılmayı istemeyen ve araştırmaya izinli ya da istirahatlı olma 

ve veri toplama formlarının tam olarak doldurulmaması gibi nedenlerden dolayı, toplam 402 öğrenci dahil oldu.   

Veri toplama araçları: Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini belirlemek 

amacıyla Öğrenci Bilgi Formu ve öğrencilerin iletişimin becerisinin önemli bir boyutu olan dinleme becerisini 

belirlemek amacıyla “Empati Eğilimi Ölçeği” kullanılarak toplandı. 

Öğrenci Bilgi Formu; Öğrencileri yaş, kalınan yer, aile eğitim ve gelir durumu gibi sosyo-ekonomik sorulardan 

ve iletişim konusunda bilgi ve düşüncelerini belirlemek için tanıtıcı sorulardan oluştu.   

Empati Eğilimi Ölçeği; Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empati Eğilimi Ölçeği, kişilerin günlük yaşamında 

empati kurma eğilimlerini ölçmektir. EEÖ 20 maddeden oluşmakta, beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçekteki 

puanlama tamamen katılıyorum 1, hiç katılmıyorum ise 5 puan şeklindedir. Bu ölçekten alınacak en düşük puan 

20, en yüksek puan 100 olup, puanın yüksek olması, empatik eğilimin yüksek olduğu, düşük olması ise empatik 

eğilimin düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

Verilerin Toplanması; Veriler toplanmadan önce Üniversite Yönetim Kurulu'ndan yazılı izin alındı.  Öğrencilere 

çalışmanın amacı ve kendilerinden beklenen hakkında bilgilendirildikten sonra, çalışmaya katılmaya istekli ve 

gönüllü olanlardan sözlü ve yazılı onamları alınarak devam edildi.  

Veri analizi: Veriler, SPSS 21.0 sürümü kullanılarak analiz edildi. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, 

sayı, yüzde ve Mann Whitney U gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Öğrencilerin DBÖ toplam 

puanları hesaplandı ve bazı değişkenler ile karşılaştırılma Mann Whitney U testi ile analizleri yapıldı. Ölçeklerin 

çalışmamızda kullanımı öncesi güvenilirlik düzeyleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplandı ve 0.81 olarak iyi 

düzeyde elde edildi. Çalışmada p<0,05 olarak anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Ebelik öğrencilerinin yaş ortalamasının 19.67±1.30 (min:18 max:27) ‘idi. Öğrencilerin 77.4 (n=311) bölümü 

kendi istekleri ile seçtiğini, 80.3 ‘ü (n=323) bölümü kendine uygun bulduklarını belirtti. Öğrencilerin çoğunluğu 

okulda sosyal etkinlikleri yetersiz bulduklarını (73.9), ilişkilerde güçlük yaşadıklarını (76.9) ve yine çoğunluğu 

(72.4) sanatla ilgilenmediklerini ifade etti (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin empati eğilimi puan 

ortalamasının 68.30±10.04 (Min 33 – Max 96)’idi. Ebelik öğrencilerinden bölümü isteyerek seçenlerin 

seçmeyenlere göre, bölümü kendine uygun olarak görenlerin ile uygun olarak görmeyenleri ve ilişkilerinde 

güçlük çekmeyenler ile çektiğini ifade edenlerin puan ortalaması arasında yapılan karşılaştırmalı 

analizlerde anlamlı farklılık olduğu ve puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü (p<0.000).  
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Tablo 1: Öğrencilerin İletişim Hakkında Düşüncelerine göre empati eğilimin dağılımı 

 

Değişkenler 
N; % Ort.±SS MU;p 

Bölümü İsteyerek Seçme 
Evet 311; 77,4 69.22±10.12 10514.000;0.000 

Hayır 91; 22,6 65.14±9.13 

Bölümü Kendine Uygun Bulma 
Uygun 323; 80,3 69.03±10.25 9933.000;0.002 

Uygun değil 79; 19,7 65.31±8.57 

Okulda Sosyal Etkinlik Yeterli mi? 
Yeterli 105; 26,1 69.85±9.92 13935.500;0.105 

Yetersiz 297; 73,9 67.75±10.04 

Sanatla İlgilenme Durumu 
Evet 111; 27,6 69.57±11.72 14683.500;0.159 

Hayır 291; 72,4 97.81±9.29 

İlişkilerde Güçlük Yaşama 
Evet 93; 23,1 64.35±8.07 9900.000;0.000 

Hayır 309; 76,9 69.48±10.28 

Empati Eğitimi Aldınız mı? 
Evet 185; 46,0 69.63±9.71 17530.500;0.028 

Hayır 217; 54,0 67.16±10.20 

İletişim Becerisi Sizde olmalı mı? 
Evet 370; 92,0 68.49±10.03 5313.000;0.335 

Hayır 32; 8,0 66.06±9.99 

İletişim Hakkında Kitap Okuyor 

musunuz? 

Evet 167; 41,5 68.99±10.22 18437.500;0.302 

Hayır 235; 58,5 67.80±9.90 

 

TARTIŞMA 

Ebelerin bakım verdikleri kişilerin gereksinimlerini (duygu, düşünce ,istediklerine saygı gösterme ve etkili 

dinleme v.b) algılayabilme becerisine sahip olması ,bakımın ve hizmetin kalitesi açısından önemlidir (Aktaş ve 

Pasinlioğlu 2016; Pınar ve Pınar 2009).  Literatürde ebelik öğrencilerinin empati becerilerini belirlemeye yönelik 

çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu nedenle çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, hemşirelik ve diğer sağlık 

disiplinlerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırarak yorumlanmıştır. 

Çalışmada, öğrencilerin günlük yaşamında empati kurma eğilimleri ölçülerek puan ortalamaları 68.30-10.04 

olduğu ve empatik eğilimin orta düzeyde olduğu görüldü. 

Çalışmamıza benzer şekilde Tuna Oran ve Kurul’da çalışmasında ebelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerini 

70.56-8.29 olarak bulgumuza benzer düzeyde elde etmişti.  

Bozkır ve arkadaşları ise tıp fakültesi uzmanlık eğitiminde olan hekimler ile yaptığı çalışmada puan ortalamalarını 

orta düzeyde elde etmiştir (Bozkır ve ark. 2015). Çalışmamızın bu bulgusu literatür bulgularına paralel olup ebelik 

öğrencilerinin empatik eğilimlerinin yükseltilmesi gerektiğini gösterdi. 

Çalışmada bölümü isteyerek seçenlerin, mesleği kendine uygun bulanların ve sosyal ilişkilerinde güçlük 

yaşamayanların ölçek puan ortalamasının daha yüksek olduğu görüldü. Mesleği sevmek uygulama başarısında ön 

koşul olduğu düşünülürse mesleki seçimlerin önemi birkez daha ortadadır. Etkili empatik iletişim; hasta ile sağlık 

çalışanı arasındaki iletişimin iyileştirici özelliğini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda iyileştirilmiş sağlık 

sonuçları, daha iyi hasta uyumu, medikal-hukuki riskin düşmesi, sağlık çalışanı ve hastanın memnuniyetinin 

artmasını sağlar (Tabak 2006; Hatem ve ark. 2008; Hodnett  ve ark. 2002) 
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Ebelik bakımının etkin ve kaliteli olarak sunulmasında empati ve iletişim becerilerinin büyük önemi vardır. Bu 

nedenle gebelerin duygularını ifade etmesini kolaylaştırmak ve anlamak için ebelerin empatik iletişim becerilerini 

geliştirmeleri gerekir.  

SONUÇ  

Çalışmada, öğrencilerin günlük yaşamında empati kurma eğilimleri ölçülerek puan ortalamaları 68.30-10.04 

olduğu ve empatik eğilimin orta düzeyde olduğu görüldü. Ebelik öğrencilerinden bölümü isteyerek seçenlerin, 

mesleği kendine uygun bulanların ve sosyal ilişkilerinde güçlük yaşamayanların ölçek puan ortalamasının daha 

yüksek olduğu görüldü. 
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S-70)     EBE ADAYLARININ KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE 

ETNİKMERKEZCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ: GÜNEYDOĞU VE BATI ÖRNEĞİ 

Sevil GÜNER1, Sibel OCAK AKTÜRK1, Semra AYDIN1, Birsen KARACA SAYDAM1 

1Ege Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş/Amaç: Çok kültürlü toplumlarda kültürel çeşitliliğe dayalı karmaşık, benzer ve farklı kültürel anlayışlar 

yaygındır. Kültürler arası iletişimin önemli bir boyut kazandığı mesleklerden biri de ebelik mesleğidir. Bu 

çalışmada, Türkiye’de ebelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada yer alan iki bölgeyi kapsayan ön bulguların sunulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’de ebelik eğitimi alan 

öğrenciler, örneklemini Güneydoğu ve Batı bölgelerinde yer alan iki üniversitenin Sağlık Bilimleri 

Fakültesi/Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünde eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme 

tekniği ile toplanmış, veri toplama aracı olarak anket formu ile “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” (KAD) ve 

“Etnikmerkezcilik Ölçeği” (EM) kullanılmıştır. Çalışmanın yapılması için gerekli izinler alınmıştır. Verilerin 

istatistik analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Programı (21.0) ile yapılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %41.0’i Güneydoğu’da %59.0’u Batı’da yer almaktadır.  Batı’da yer 

alan öğrencilerin KAD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 81.06.39 (min:52.0-max:110.0), EM 

ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 51.06.79 (min:35.0-max:83.0) olarak saptanmıştır. Güneydoğu’da 

yer alan üniversitenin ebelik bölümü öğrencilerinin ise KAD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 

83.06.83 (min:52.0-max:98.0), EM ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 52.07.29 (min:36.0-

max:80.0)’dur. İki üniversite öğrencilerinin KAD ve EM ölçeklerinden aldıkları toplam puanlar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Güneydoğu örneğindeki öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları toplam puanların 

Batı örneğindeki öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Sonuç/Öneriler: Çalışmamızda Güneydoğu’da yer alan üniversitenin öğrencilerinin her iki ölçekten aldıkları 

puanların anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum güneydoğuda eğitim alan öğrencilerin 

kültürlerarası duyarlılıklara karşı hoşgörülü olduklarını ama değerlerini diğer kültürlerden üstün tuttuklarını 

düşündürmektedir. Ülkemizin birçok farklı kültürü barındırması, ebe olarak sağlık bakımı verirken göz önünde 

bulundurulması gereken önemli bir nokta olarak dikkat çekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Duyarlılık, Etnikmerkezcilik, Ebelik Öğrencileri 

 

AN ANALYSIS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY AND ETHNOCENTRISM LEVELS 

OF MIDWIFE CANDIDATES IN TERMS OF MULTİPLE VARIABLES: THE CASE OF 

SOUTHEAST AND WEST 

Abstract 

Introduction/Aim: In multicultural societies, complex, similar and different cultural under standings based on 

cultural diversity are common. One of the professions where intercultural communication has gained an important 

dimension is the profession of midwifery. The aim of this study is to present preliminary findings of a study on 

intercultural sensitivity and ethnocentrism levels of midwifery students covering two regions in Turkey.   

Method: The population of this cross-sectional study is composed midwifery students who study midwifery 

education in the 2018-2019 academic year in Turkey. The sample consists of the students studying in Midwifery 

Department of Faculty of Health Sciences/High School of Health of two universities in Southeast and Western 
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regions. The data were collected by face to face interview technique. Questionnaire form, “Intercultural Sensitivity 

Scale” (ICS) and “Ethnocentrism Scale” (ES) were used as the data collection tool. Necessary ethical permits were 

obtained for the study. Analysis of data was done in the Statistical Package for Social Science (SPSS) (21.0) 

package program.  

Findings: 41.0% of students participating in the study are in Southeast and 59.0% in the West. The mean total 

score of students in the West from ICS scalewas81.06.39 (min:52.0-max:110.0), mean total score of ES was 

51.06.79 (min:35.0-max:83.0). The mean total score of students in the Southeast from ICS scalewas83.06.83 

(min:52.0-max:98.0), mean total score of ES was 52.07.29 (min:36.0-max:80.0). The difference between total 

scores of two university students from ICS and ES scales was statistically significant, it was determined that total 

scores of  students in the Southeast were significantly higher than students in the West sample (p<0,05). 

Conclusion/Suggestions: In our study, it was found that both scales scores of students in the Southeast were 

significantly higher than scores of students in the West sample. This suggests that students studying in the southeast 

are tolerant of intercultural sensitivities but keep their values superior to other cultures. The fact that our country 

hosts many different cultures is an important point to consider when giving health care as a midwife.  

 

Key Word: Intercultural Sensitivity, Ethnocentrism, Midwifery Student 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucunda bireylerin farklı kültürlerden insanlarla gerçek ya da sanal 

ortamlarda etkileşim kurmaları oldukça kolaylaşmıştır. Bu etkileşimin yansımalarının günlük hayatın yanı sıra iş 

dünyasında da açıkça görülmesi, çalışanların farklı kültürlerden insanlarla etkili iletişim becerisine sahip olması 

gerekliliğini doğurmuştur (Demir ve Üstün, 2017). Farklı kültürlerden insanları bir araya getiren bir başka unsur 

ise insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerden farklı bir bölge veya ülkeye göç etmeleridir. Göç olgusunun 

ortaya çıkardığı en önemli sorunların başında farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamaları, farklılıklarla 

baş etmeleri ve iletişim engellerini aşmaları gelmektedir (Aksoy, 2012).  

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan “kültür” sözcüğünün anlamı Büyük Türkçe Sözlük’e göre (2018), “tarihsel, 

toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”dür. 

Çok kültürlü toplumlarda kültürel çeşitliliğe dayalı karmaşık, benzer ve farklı kültürel anlayışlar yaygındır 

(Bulduk, Usta ve Dinçer, 2017). Aynı coğrafi sınırlar içindeki kültürel çeşitlilikten yararlanmanın ve farklı 

ülkelerden bireylerle etkili iletişim kurup ülkelerarası barışı ve alışverişi sağlamanın yolu kültürlerarası iletişim 

yeterliliğini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim sisteminden geçmektedir (Demir ve Üstün, 2017). 

Kültürlerarası duyarlılık, “kültürel farklılıklara ve farklı kültürlerden insanların bakış açılarına karşı duyarlı 

olmak” olarak tanımlanan (Bhawuk and Brislin, 1992) bir kavram olup, kültürlerarası iletişim yeterliliğinin 

duyuşsal boyutu olarak kabul edilmektedir (Chen and Starosta, 1996). Kültürlerarası iletişim sırasında bireyler 

olgu ve olayları değerlendirirken, bakış açılarını değiştirip, karşı tarafın kültürel bakış açısını göz önünde 

bulundurmalıdır, ancak bunun başarılabilmesi için bireylerin belirli bir duyarlılık birikimine sahip olması 

gerekmektedir (Ügeöz, 2003).  

Kültürlerarası iletişim yeterliliğini oluşturan becerilerin geliştirilmesi, kültürlerarası çatışmaları önlemek adına 

önemli bir çabadır. Kültürlerarası iletişimi engelleyen faktörlerden birisi etnikmerkezciliktir (Demir ve Üstün, 

2017). Sumner (1906), etnikmerkezcilik kavramını, “bireyin kendi kültürünü her şeyin merkezine koyması ve 

diğer kültürleri, kendi kültürünü ölçüt alarak sınıflaması” olarak tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle, 

etnikmerkezcilik, bireyin kendi kültürünün üstünlüğüne inanması ve başka kültürleri kendi kültürünün değerleriyle 

yargılamasıdır (Jandt, 1995). Bu yargılama ise farklı kültürel, etnik, dinsel veya bölgesel altyapılara sahip bireyler 

arasındaki iletişimin önünde büyük bir engel yaratmaktadır.  
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Türk toplumundaki çok kültürlülük gerçeği, kültürel farklılıkları anlama ve kültürler arası ilişkiler konusunda 

mesleki eğitim verenleri etraflıca düşünmeye yöneltmiştir (Bulduk, Usta ve Dinçer, 2017). Türkiye’de 2004-2005 

eğitim-öğretim yılından itibaren yenilenen öğretim programları incelendiğinde bu programların bazılarında 

kültürlerarası iletişim becerilerine yönelik genel amaç ve kazanımlara yer verildiği görülmektedir (Üstün, 2011).  

Kültürlerarası iletişimin önemli bir boyut kazandığı diğer meslek grubunu ise sağlık profesyonelleri 

oluşturmaktadır. Ülkemizin son yıllarda çevre ülkelerden birçok göçmen alması ve bu toplumların aile, çocuk 

yetiştirme uygulamaları, sağlık ve hastalık rolleri ile ilgili belirli inançları da beraberlerinde getirdikleri gerçeği 

sağlık bakımı verirken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar arasındadır. Kültürel yönden uygun 

olan bir hizmet, meslek elemanının bireysel olarak kültürel farklılıklar ve benzerlikler hakkında bilgi sahibi 

olmasını ve duyarlı davranmasını da gerektirir (Bulduk, Usta ve Dinçer, 2017). Kültürler arası iletişimin önemli 

bir boyut kazandığı mesleklerden biri de ebelik mesleğidir. Kadın hayatı kültür ekseninde incelendiğinde kültürel 

uygulamaların en fazla uygulandığı dönemin gebelik, doğum, doğum sonu bakım ve yenidoğana yönelik 

uygulamaları içine alan dönem olduğu göze çarpmaktadır (Aydın, Körükçü ve Kabukçuoğlu, 2017). Gerek gebelik 

ve doğumla ilgili süreçlerde, gerekse koruyucu sağlık hizmetleri içinde kadına en yakın meslek grubu olarak 

ebelerin kültürlerarası iletişim becerilerine sahip ve kültürlerarası farkındalıklarının yüksek olmasının verdikleri 

bakımın kalitesine yansıyacağı açıktır (Çakır Koçak ve Sevil, 2015). 

AMAÇ  

Bu çalışmada, Türkiye’de ebelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada yer alan iki bölgeyi kapsayan ön bulguların sunulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’deki 46 üniversitenin Ebelik 

Bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunun belirlenmesi için Türkiye’nin 

yedi coğrafi bölgesinde ebelik bölümü bulunan üniversiteler listelenmiş, her bir bölge için listelenen okullar 

arasından kura yöntemi ile örneklem grubunu oluşturacak bir üniversite olmak üzere toplam yedi üniversite 

seçilmiştir. Ön bulgularının sunulması amaçlanan bu araştırmanın çalışma grubunu Güneydoğu ve Batı 

bölgelerinde yer alan iki üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünde eğitim 

gören öğrenciler oluşturmuştur (N=685). Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, veri toplama aşamasında 

okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler örnekleme dahil edilmiş (n=621) ve evrenin 

%90.6’sına ulaşılmıştır.  

Çalışma verileri araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak 

çalışma grubu tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve 16 sorudan oluşan “Sosyo-demografik ve 

Tanımlatıcı Bilgiler Anket Formu”, “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” (Cronbach Alfa katsayısı .88) ve 

“Etnikmerkezcilik Ölçeği” (Cronbach Alfa katsayısı .82) kullanılmıştır. KAD ile EM arasında negatif yönde bir 

ilişki vardır ve KAD ölçeğinden alınan puanın yüksek olması beklenmektedir.  

Araştırmanın bağımsız değişkenlerini öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile bazı tanımlayıcı özellikleri 

oluştururken, bağımlı değişkenlerini ise öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ve Etnikmerkezcilik 

Ölçeği’nden aldıkları toplam puanlar oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda 

Statistical Package for Social Science 22 (SPSS 22.0) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri sayı-yüzde dağılımları, iki grubun bilgi puan ortalamaları ise Bağımsız 

Gruplarda T Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın uygulanması için Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, çalışmanın yapıldığı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulu’nun Ebelik Bölüm Başkanlığı’ndan gerekli izinler ile çalışmaya 

katılmayı kabul eden öğrencilerden yazılı onam alındıktan sonra veriler toplanmıştır. Ayrıca veri toplama aracı 

olarak kullanılan “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Etnikmerkezcilik Ölçeği” nin Türkçe geçerlilik ve 

güvenirlik çalışmasını 2011 yılında yapan Üstün’den ölçek kullanım izinleri alınmıştır. 
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BULGULAR 

Çalışmamızda yer alan öğrencilerin %58,6’sı Batı örneğinde yer alan üniversitede, %41,4’ü Doğu örneğinde yer 

alan üniversitede eğitim görmektedirler. Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde 

(Tablo 1) Batı’daki öğrencilerin %65,1’inin 20-24 yaş grubunda, %26,9’unun 1. Sınıfta ve %72,0’sinin 

Anadolu/Fen lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerin %46,7’sinin yetiştiği coğrafi bölge Ege Bölgesi 

iken %41,8’inin en uzun yaşadığı yerleşim birimi il merkezidir. Batı’daki öğrencilerin %90,4’ünün yurt dışı 

deneyimi bulunmazken, %58,5’inin farklı kültürden bir arkadaşa sahip olduğu, %70,3’ünün staja çıktıkları 

birimlerde farklı kültürden birine bakım verme deneyimi yaşadığıbelirlenmiştir. Doğu’da yer alan öğrencilerin ise 

%77,0’si 20-24 yaş aralığında ve %26,8’i 4. Sınıfta olup %55,6’sı Anadolu/Fen lisesi mezunudur. Bu öğrencilerin 

%89,1’inin yetiştiği coğrafi bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve %47,5’inin en uzun yaşadığı yerleşim birimi il 

merkezidir. Çalışmamızda bu grupta yer alan öğrencilerin %92,6’sının yurt dışı deneyiminin bulunmadığı fakat 

%52,9’unun farklı kültürden bir arkadaşı olduğu ve farklı kültürden bir bireye bakım verdiğigörülmektedir.  

 

Tablo 1. Batı ve Doğu Örneğinde Yer Alan Öğrencilerin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Genel Özellikler 
Batı Doğu 

n % n % 

Yaş Grubu 

19 yaş ve altı 118 32,4 47 18,3 

20-24 237 65,1 198 77,0 

25-29 6 1,6 11 4,3 

30-34 2 0,5 1 0,4 

35 yaş ve üstü 1 0,3 - - 

Sınıf  1. Sınıf 98 26,9 62 24,1 

2. Sınıf 89 24,5 68 26,5 

3. Sınıf 86 23,6 58 22,6 

4. Sınıf 91 25,0 69 26,8 

Mezun Olduğu Lise Düz lise 22 6,0 67 26,1 

Anadolu/Fen Lisesi 262 72,0 143 55,6 

Sağlık Meslek Lisesi 34 9,3 18 7,0 

Diğer 46 12,6 29 11,3 

Yetiştiği coğrafi bölge Marmara 58 15,9 2 0,8 

Karadeniz 17 4,7 1 0,4 

İç Anadolu 18 4,9 2 0,8 

Ege 170 46,7 - - 

Akdeniz 70 19,2 9 3,5 

Güneydoğu Anadolu 21 5,8 229 89,1 

Doğu Anadolu 8 2,2 11 4,3 

Yurt Dışı 2 0,5 3 1,2 

Yetiştiği yerleşim birimi İl merkezi 152 41,8 122 47,5 

İlçe 145 39,8 92 35,8 

Köy 62 17,0 39 15,2 

Diğer 5 1,4 4 1,6 

Toplam 364 100,0 257 100,0 

 

Araştırmada öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması incelendiğinde (Tablo 2), Batı’daki 

öğrencilerin KAD ölçeği toplam puan ortalamasının 81,22±6,39 (min=52,0-max=110,0), Doğu’daki öğrencilerin 

toplam puan ortalamasının 83,17±6,83 (min=52,0-max=99,0) olduğu; Batı örneğindeki öğrencilerin EM 

ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamasının 51,14±6,79 (min=35,0-max=83,0), Doğu örneğindeki öğrencilerin 

toplam puan ortalamasının ise 52,28±7,29 (min=36,0-max=80,0) olduğu belirlenmiştir. İki üniversite 

öğrencilerinin “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Etnikmerkezcilik Ölçeği”nden aldıkları toplam puanlar 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, Doğu örneğindeki öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları puanların 

Batı örneğindeki öğrencilerin aldıkları toplam puanlardan anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Tablo 2. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık (KAD) ve Etnikmerkezcilik (EM) Ölçeklerinden Aldıkları Toplam 

Puan Ortalamalarının Bölge Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

  n x̄ Sd Min.-Max. t Sd p 

KAD 
Batı 364 81,22 6,39 52-110 

-3,638 619 0,00 
Doğu 257 83,17 6,83 52-99 

EM 
Batı 364 51,14 6,79 35-83 

-1,973 526,78 0,004 
Doğu 257 52,28 7,29 36-80 

 

Tablo 3’de ebe adaylarının KAD ölçeğinden aldıkları puanlar çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Buna 

göre, Batı örneğinde yer alan ebelik öğrencilerinde farklı kültürden arkadaşa sahip olanların KAD toplam puan 

ortalaması 82,00±6,74 (min=52,0-max=110,0) iken farklı kültürden arkadaşa sahip olmayanların toplam puan 

ortalaması 80,13±5,70 (min=65,0-max=97,0) olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde Doğu örneğinde yer alan ebelik 

öğrencilerinde farklı kültürden arkadaşa sahip olanların KAD toplam puan ortalaması 84,44±6,56 (min=63,0-

max=95,0) iken farklı kültürden arkadaşa sahip olmayanların toplam puan ortalamasının 81,75±5,87 (min=52,0-

max=99,0) olduğu görülmektedir. Her iki grupta da farklı kültürden arkadaşa sahip olanların KAD ölçeğinden 

aldıkları toplam puanların farklı kültürden arkadaşı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<0,05). 

Tablo 3. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık (KAD) Ölçeği’nden Aldıkları Toplam Puan Ortalamalarının Bazı 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

 N x̄ Sd Min.-Max. 
t P 

 

 

 

 

 

 

 

Batı 

Yurt dışı deneyimi 

Var 

Yok 

  

81,71 

81,17 

  

,476 0,63 35 7,37 52-93 

329 6,28 55-110 

Farklı ülkeden arkadaşa sahip 

olma  

Var 

Yok 

 

 

 

 

82,00 

80,13 

  

 

2,772 

 

0,00 213 6,74 52-110 

151 5,70 65-97 

Farklı kültürden bir kimseye 

bakım verme deneyimi 

Deneyimi var 

Deneyimi yok 

 

 

 

 

 

 

81,04 

81,64 

  

 

 

-,820 

 

 

0,41 256 6,66 52-110 

108 5,69 69-97 

 

 

 

 

 

 

 

Doğu 

Yurt dışı deneyimi 

Var 

Yok 

  

83,15 

83,17 

  

-,011 0,99 19 7,21 68-94 

238 6,81 52-99 

Farklı ülkeden arkadaşa sahip 

olma  

Var 

Yok 

  

 

84,44 

81,75 

  

 

3,206 

 

0,00 

 

136 

 

6,56 

 

63-95 

121 5,87 52-99 

Farklı kültürden bir kimseye 

bakım verme deneyimi 

Deneyimi var 

Deneyimi yok 

 

 

 

 

 

 

82,77 

83,62 

  

 

 

-,994 

 

 

0,32 136 6,31 52-95 

121 7,36 65-99 

Öğrencilerin EM ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırıldığı 

Tablo 4’de hem Batı hem de Doğu örneğinde yer alan öğrencilerin ölçekten aldıkları toplam puanlar ile yurt dışı 
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deneyimi, farklı ülkeden arkadaşa sahip olma ve farklı kültürden bir bireye bakım verme arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir.  

Tablo 4. Öğrencilerin Etnikmerkezcilik (EM) Ölçeği’nden Aldıkları Toplam Puan Ortalamalarının Bazı 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

 N x̄ Sd Min.-Max. t P 

 

 

 

 

 

 

 

Batı 

Yurt dışı deneyimi 

Var 

Yok 

  

50,60 

51,19 

 

5,42 

6,93 

 

-,494 0,62 35 39-61 

329 35-83 

Farklı ülkeden arkadaşa sahip 

olma  

Var 

Yok 

  

 

51,58 

50,50 

 

 

6,68 

6,92 

 

 

1,492 

 

0,13 

 

213 

 

37-83 

151 35-72 

Farklı kültürden bir kimseye 

bakım verme deneyimi 

Deneyimi var 

Deneyimi yok 

 

 

 

 

 

 

51,56 

50,12 

 

 

 

7,05 

6,06 

 

 

 

1,848 

 

 

0,06 256 35-83 

108 35-72 

 

 

 

 

 

 

 

Doğu 

Yurt dışı deneyimi 

Var 

Yok 

  

52,21 

52,28 

 

8,22 

7,22 

 

-,043 0,96 19 38-64 

238 36-80 

Farklı ülkeden arkadaşa sahip 

olma  

Var 

Yok 

  

 

52,13 

52,44 

 

 

7,10 

7,52 

 

 

-,344 

 

0,73 

 

136 

 

36-68 

121 38-80 

Farklı kültürden bir kimseye 

bakım verme deneyimi 

Deneyimi var 

Deneyimi yok 

 

 

 

 

 

 

51,74 

52,88 

 

 

 

7,26 

7,30 

 

 

 
 

 

-1,255 

 

 

0,21 136 36-71 

121 37-80 

 

TARTIŞMA 

Türkiye çok kültürlü bir toplumsal yapıya sahip olması ve son zamanlarda artan küresel göç oranlarıyla birlikte 

farklı kültürel özelliklerdeki nüfusa sağlık hizmeti sunmak ve kültürel farklılıklara duyarlı bakım vermek oldukça 

önemli hale gelmiştir. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli 

role sahip olan ebe adaylarının öğrenim gördüğü iki farklı devlet üniversitesi örnekleme alındı. 

Öğrencilerin hem Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’nden hem de Etnikmerkezcilik ölçeğinden aldıkları toplam 

puanın Doğu örneğinde Batıdan yüksek olması çok kültürlü yapı gerçeğini ortaya koyması açısından çarpıcı bir 

bulgu olarak değerlendirildi. Bu durumda Doğu örneğinde çalışmanın gerçekleştirildiği ildeki öğrencilerin çeşitli 

din, etnik kimlik ve dillere mensup insanlarla bir arada yaşamlarını sürdürmelerinin etkisi olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.  

Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında da dikkat 

çekici sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin; farklı ülkelerden arkadaş sahibi olanlarda, hem doğu ve hem de batı 

üniversite örneğinde kültürlerarası duyarlılık düzeyi anlamlı olarak farklı bulundu (p<0,05). Buna göre farklı 

kültürlerle etkileşimde bulunmanın kültürlerarası duyarlılığı geliştirmede önemli olduğu söylenebilir. 

SONUÇ 

Sağlık bakım hizmetlerinin sunumunda önemli role sahip olan ebelerin sundukları hizmetlerin kişiler tarafından 

kabul edilmesi ve katılımın sağlanabilmesi için toplumun kültürel özelliklerini bilmeleri ve kültürel farklılıklara 
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duyarlı bakım vermeleri gerekmektedir. Özellikle son dönemlerde artan göç dalgalanmalarının çok fazla olması 

ve artan kültürel farklılıklar, kültürel duyarlılığın önemini arttırmakta ve ebe adaylarının kültürel duyarlılık ve 

kültürel değerlendirme becerilerinin de arttırılması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu nedenle ebe öğrenciler için 

kültürel farklılıklara duyarlı bakım verme ve kültürel farklılıkların giderilmesine yönelik eğitim programlarının 

planlanması önemli bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin yurt dışında deneyim fırsatları, farklı 

ülkelerden arkadaşa sahip olma ve dil yeterliliğinin geliştirmesine yönelik eğitim programlarının planlanması da 

bu konuda yararlı olacaktır. 
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S-71)   ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİĞE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ 

İLE İLİŞKİSİ 

 

Şükran ERTEKİN PINAR1, Gülay YILDIRIM1, Yaren YURDAKUL1, Öznur ÖZ1, Hanife KOCABAY1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bireylerin psikolojik sağlamlığı ve iyi oluşları evlilik yaşantısı gibi yeni durumlara uyum 

sağlayabilme yeteneğini etkiler. Araştırmada üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının 

psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenim 

gören son sınıf öğrenciler oluşturmuştur. Verileri Kişisel Bilgi Formu, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Psikolojik İyi 

Oluş Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile toplanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.85±2.28’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği puan ortalaması 73.76±19.11, 

psikolojik iyi oluş ölçeği 39.71±11.38, psikolojik sağlamlık ölçeği ise 18.37±3.58’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği 

ile psikolojik iyi oluş (r=0.288; p=0.000) ve psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalamaları (r=0.200; p=0.000) 

arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Öğrenim görülen alana ve akademik başarısını 

algılamaya göre evliliğe ilişkin tutum; kendine güvenme durumuna göre psikolojik sağlamlık; kendini yalnız 

hissetme, karar verme ve kendine güvenme durumuna göre psikolojik iyi oluş ölçeği puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları, psikolojik iyi oluş ve sağlamlık 

düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri arttıkça evliliğe ilişkin tutumları da 

artmaktadır. Sağlık alanında öğrenim gören ve akademik başarısını iyi olarak algılayan öğrencilerin evliliğe ilişkin 

tutumları daha yüksektir. Kendine her zaman güvendiğini belirten öğrencilerin psikolojik sağlamlık, kendini hiçbir 

zaman yalnız hissetmeyen, ailesine danışarak kararlarını veren ve kendine her zaman güvendiğini belirten 

öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeyleri yüksektir. Öğrencilerin psikolojik yönden güçlenmelerini sağlayacak 

çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, evliliğe ilişkin tutum, psikolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SENIOR UNIVERSITY STUDENTS’ MARITAL ATTITUDES AND 

LEVELS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND RESILIENCE 

Abstract 

Introduction and Objective: Psychological strength and well-being of individuals affect their ability to adapt to 

new situations such as marital life. The aim of this study was to investigate the relationship between senior students' 

marital attitudes and levels of psychological well-being and resilience. 

Methods: This descriptive study’s sample consisted of senior students studying at faculties and colleges of a 

university. Data were collected by using Personal Information Form, İnönü Marriage Attitude Scale, Psychological 

Well-being Scale and Brief Resilience Scale. 
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Results: The mean age of the students was 22.85±2.28. The mean score of the marriage attitude scale was 

73.76±19.11, the psychological well-being scale was 39.71±11.38, and the resilience scale was 18.37±3.58. A 

statistically significant correlation was found between the marriage attitude scale mean score and mean scores of 

psychological well-being scale (r=0.288, p=0.000) and resilience scale (r=0.200, p=0.000). There was a 

statistically significant difference between the mean scores of marriage attitude scale according to the area of study 

and perception of academic achievement, between resilience scale mean scores according to self-confidence and 

between psychological well-being scale mean scores according to feeling alone, decision making and self-

confidence (p<0.05).  

Conclusion and Recommendations: Marital attitudes, psychological well-being and resilience levels of senior 

students’ were above the average. As psychological well-being and resilience levels increased, students’ attitudes 

towards marriage increased. Students who studied in the field of health and perceive their academic success as 

good were more likely to have a higher attitude towards marriage. Resilience levels of students who had always 

self-confidence, and psychological well-being levels of students who never felt lonely, who made decisions 

consulting with their family and who had always self-confidence were higher. It is recommended that studies 

should be carried out to ensure that students are empowered psychologically.  

Key Words: Student, marital attitude, psychological well-being, resilience 

 

GİRİŞ 

Ailenin sağlıklı bir yapıda olması, toplumların sağlığı, mutluluğu ve güçlülüğü ile doğrudan ilişkilidir. Evlilik, 

günümüzde yasalar ve toplumsal kurallara göre aile kurumuna hukuki bir nitelik kazandıran ve yeni bir aile 

kurmanın tek ve meşru yolu olarak kabul edilen bir kurumdur (Bayoğlu ve Atlı, 2014). Kılıç ve arkadaşlarının 

(2007) üniversite öğrencilerinin eş seçimine ve evliliğe ilişkin görüşlerini incelediği çalışmada, gençlerin % 56.6’sı 

evlenme yaşı olarak 25-28 yaş arasını uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Bu da öğrencilerin üniversite yaşamının 

son dönemlerinde evlilik sürecine yakın olduklarını göstermektedir. 

Bireyin iyilik hali yaşamının her açıdan yolunda gitmesi, belirli değerlere sahip olması ve bu değerleri sürdürmesi 

ve topluma katkı yapmasını tanımlar. İyilik hali; destekleyici ilişkiler, başkalarının mutluluklarına katkı yapmak 

ve başkalarına saygılı olmak gibi evrensel psikolojik gereksinimleri de kapsamaktadır (Satıcı ve Deniz, 2017). 

Bireyler yaşam süresince birçok stresli yaşam olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu gruplardan biri de mezun 

olmaya aday üniversite son sınıfta öğrenim gören öğrencilerdir. Çünkü yapılan çalışmalarda (Kılıç ve ark. 2007) 

da görüldüğü gibi evlilik yaşı mezuniyet sonrası düşünülmektedir.  

Psikolojik sağlamlık stresli durumlara uyum sağlama, olumsuzluklara rağmen hasta olmama, stres ve zorluklara 

rağmen işlevsel olma ve stresli yaşantılardan sonra kendini toparlama ve iyileşmedir. Psikolojik sağlamlık 

hastalıklardan, psikolojik sorunlardan, olumsuz yaşantılarından ya da stresten çabuk bir şekilde kurtulabilme, 

iyileşme ve kendini toparlayabilme gücü olarak da tanımlanmaktadır. Ayrıca, kişinin olumsuz koşulların 

üstesinden başarıyla gelebilme ve yeni duruma uyum sağlayabilme yeteneğidir (Doğan, 2015).  

Psikolojik iyi oluş ise, genellikle bireysel ve sosyal yaşamda mutluluk ve işlevsellik gibi olumlu duygusal 

durumların birleşimidir. İnsanların yaşamları ve etkinlikleri üzerinde anlamlı bir şekilde kontrol sahibi olduklarını 

düşünmeleri psikolojik iyi oluşları ile ilişkidir (Udhayakumar ve Illango, 2018). Psikolojik iyi oluş bireyin 

kendisini ilgilendiren konularla ilgili temel kararlar alması, iyi olmasını sürdürmesine yardımcı olan durumların 

bilinmesi, bireyin sağlıklı halini sürdürmesi açısından önem taşımaktadır (Cenkseven Önder ve Mukba, 2017). 
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Aynı zamanda bireylerin olumlu yönde işlevde bulunmak için çabalarken karşılaşabileceği farklı mücadeleleri de 

ifade etmektedir (Özden ve Sertel Berk, 2016).  

Evlilik yaşantısı da birey için yeni bir yaşam ve yeni bir durumdur. Üniversitede öğrenim gören evlilik yaşamına 

yakın bir dönemde olan öğrencilerin evliliğe ilişkin tutumlarının belirlenerek psikolojik iyi oluş ve 

sağlamlıklarının incelenmesi öğrencilere uygulanacak ruh sağlığı programlarının oluşturulmasında yol gösterici 

olabilecektir.  

AMAÇ 

Araştırma üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık 

düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Tanımlayıcı araştırmanın evrenini il merkezindeki bir üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında (toplam 17 

fakülte 1 yüksekokul) lisans düzeyinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemi ise 01 Şubat 

2019-08 Mart 2019 tarihleri arasında lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan ve basit rastgele örnekleme 

yöntemiyle seçilen, çalışmamıza katılmaya gönüllü olan, araştırmanın yapıldığı dönemde kendisine ulaşılabilen 

463 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur.  

Verilerin Toplanması 

Kişisel Bilgi Formu: Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından 

oluşturulan formda yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü bölüm, aile tipi, sosyo ekonomik durumu vb. ile ilgili soruları 

içeren toplam 18 soru bulunmaktadır. 

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Bayoğlu ve Atli’nin (2014) geliştirmiş olduğu ölçek genç yetişkinlerin evliliğe 

yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bireylerin maddelere vermiş oldukları 1’den 5’e kadar olan değerler 

ilgili maddeye ne derece katıldıklarını göstermektedir. Bu derecelendirmede “1” “Hiç katılmıyorum”u ifade 

ederken, “5” “Kesinlikle katılıyorum”a karşılık gelmektedir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi bireyde evliliğe 

ilişkin olumlu tutumun varlığını belirtirken, alınan puanın düşük olması da evliliğe ilişkin olumsuz tutumun 

varlığını belirtmektedir. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında iç tutarlılık katsayısı 0.90, test-tekrar test güvenirliği 0.87 

olarak bulunmuştur (Bayoğlu ve Atli, 2014).  

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Diener, Scollon ve Lucas (2009) tarafından geliştirilen ölçek sekiz maddeden 

oluşmaktadır (Diener ve ark. 2009). Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Telef (2013) tarafından 

yapılmıştır. Derecelendirme olarak 7’li Likert tipine (1: Kesinlikle katılmıyorum – 7: Kesinlikle katılıyorum) sahip 

olan ölçekten alınabilecek olası puanlar 8 ile 56 arasında değişmektedir. Ölçekten alınacak yüksek puan, kişinin 

psikolojik güce sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0.87’dir (Telef, 2013). 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ): Smith ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye 

uyarlaması Doğan (2015) tarafından gerçekleştirilmiştir. KPSÖ bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerini 

belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ölçek tek boyutlu olup toplam 6 maddeden meydana gelmektedir. 

Derecelendirme olarak 5’li Likert tipine (1: Hiç uygun değil – 5: Tamamen uygun) sahip olan ölçekten alınabilecek 

olası puanlar 6 ile 30 arasında değişmekte ve yüksek puanlar bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin de 

arttığına işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması sonucunda tek boyutlu yapısının üniversite 

öğrencilerinde doğrulandığı ve iç tutarlık katsayısının kabul edilebilir düzeyde (α = 0.83) olduğu belirtilmiştir 

(Doğan, 2015). 
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Araştırmanın Uygulanması 

Üniversitenin lisans düzeyinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri bölümlerinde ziyaret edilip, araştırma konusu 

ve amacı ile ilgili bilgi verilip aydınlatılmış onamları alınmıştır. Gizliliği sağlamak için veri toplama formu 

üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi bulunmamaktadır. Araştırma için izin alındıktan sonra araştırmaya katılmayı 

kabul eden bireylere Kişisel Bilgi Formu, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kısa 

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği araştırmacılar tarafından 01 Şubat 2019-08 Mart 2019 tarihleri arasında tek oturumda 

uygulanmıştır. Formların doldurulması yaklaşık olarak 5-10 dakika sürmüştür.  

İstatistiksel analiz 

Araştırma verileri SPSS 22.0 paket programında değerlendirilmiştir. Veriler parametrik şartları sağladığında iki 

grup için t testi, ikiden fazla grup için F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Hangi grubun diğerlerinden farklı 

olduğunu belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek Pearson Korelasyon 

katsayısı kullanılmış olup, yanılma düzeyi p<0.05 anlamlı olarak alınmıştır. 

Etik 

Uygulamaya başlamadan önce etik kurul onayı (karar no: 2018-11/20) ve araştırmanın yapılacağı üniversiteden 

yazılı izin alınmıştır. Uygulamaya başlamadan önce veri toplama formu üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi 

olmayacağı, formların sadece araştırma kapsamında kullanılacağı, istedikleri zaman araştırmadan vaz geçebileceği 

açıklanmıştır. Araştırma Helsinki Deklerasyon Prensiplerine göre yapılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1’de öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri yer almaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 22.85±2.28 (min: 

20; max: 50), %51.4’ü 20-22 yaş grubundadır. Öğrencilerin %54.2’si sosyal bilimler ile ilgili alanlarda öğrenim 

görmekte, %54.9’u kadın, %65’i öğrenime başlamadan önce il merkezinde yaşamaktadır. %76.2’si çekirdek aileye 

sahiptir. Katılımcıların %46.7’si aylık gelirinin idare ettiğini, %59.8’i akademik başarısını orta olarak 

değerlendirdiğini, %62.9’u sigara kullanmadığını ve %94’ü ruhsal bir hastalığının olmadığını ifade etmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin %66.7’si kendisini bazen yalnız hissettiğini, %49’u ailesine danışarak kararlarını verdiğini, 

%65.4’ü kendisine her zaman güvendiğini belirtmiştir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri 

Özellikler  Sayı (%) 

Yaş ortalaması 22. 85±2.28 (min: 20; max: 50) 

Yaş grubu 20-22 

23-25 

26 ve üzeri 

238 (51.4) 

201 (43.4) 

24 (5.2) 

Öğrenim görülen alan Sağlık 

Fen  

Sosyal  

79 (17.1) 

133 (28.7) 

251 (54.2) 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

254 (54.9) 

209 (45.1) 

Öğrenime başlamadan önce yaşadığı yer İl 

İlçe 

Köy-kasaba 

301 (65.0) 

105 (22.7) 

57 (12.3) 

Aile tipi Çekirdek 

Geniş 

Parçalanmış 

353 (76.2) 

100 (21.6) 

10 (2.2) 

Aylık gelir durumu Yeterli 

İdare ediyor 

Yetersiz 

147 (31.7) 

216 (46.7) 

100 (21.6) 

Akademik başarısını değerlendirme İyi 

Orta 

Kötü 

156 (33.7) 

277 (59.8) 

30 (6.5) 

Sigara kullanma durumu Kullanıyor 

Kullanmıyor 

172 (37.1) 

291 (62.9) 

Ruhsal sağlık sorunun varlığı Var 

Yok 

28 (6.0) 

435 (94.0) 

 

Öğrencilerin evliliğe ilişkin tutum ölçeği puan ortalaması 73.76±19.11 (min: 21; max: 105), psikolojik iyi oluş 

ölçeği 39.71±11.38 (min: 8; max:56), psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalaması 18.37±3.58 (min: 6; max: 30) 

olarak saptanmıştır (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Öğrencilerin İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği’nden Aldığı Puanlar 

 Min-Max M±SD 

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği  21-105 73.76±19.11 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği  8-56 39.71±11.38 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği  6-30 18.37±3.58 
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Araştırmada Evliliğe İlişkin Tutum Ölçeği ile Psikolojik İyi Oluş (r=0.288; p=0.000) ve Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği puan ortalamaları (r=0.200; p=0.000) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır 

(Tablo 3).  

 

Tablo 3. İnönü Evlilik Tutum Ölçeği ile Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği 

Arasındaki Korelasyon 

 Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Kısa Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği 

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği  r=0.288; p=0.000* r=0.200; p=0.000* 

*p<0.01 

 

Öğrenim görülen alana, akademik başarısını algılamaya ve karar verme durumuna göre evliliğe ilişkin tutum; 

kendine güvenme durumuna göre psikolojik sağlamlık; akademik başarısını algılama, kendini yalnız hissetme, 

karar verme ve kendine güvenme durumuna göre psikolojik iyi oluş ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark vardır (p<0.05). Akademik başarısını orta düzeyde algılayan, kendine her zaman güvendiğini 

belirten, kendini hiçbir zaman yalnız hissetmeyen, kararlarını ailesine danışarak veren öğrencilerin psikolojik iyi 

oluş düzeyleri yüksektir. Sağlık alanında öğrenim gören, akademik başarısını iyi olarak algılayan ve kararlarını 

verirken ailesine danışan öğrencilerin evliliğe ilişkin tutumları daha yüksektir. Kendine her zaman güvendiğini 

belirten öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri daha yüksektir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre İnönü Evlilik Tutum Ölçeği  

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Puanları 

 Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği 

X±SD  

İnönü Evlilik 

Tutum Ölçeği 

X±SD 

Kısa Psikolojik 

Sağlamlık Ölçeği 

X±SD 

Öğrenim görülen alan 

Sağlık 

Fen 

Sosyal 

F 

p 

 

39.37±12.46 

40.15±11.28 

39.59±11.12 

F=0.144 

p=0.866 

 

79.36±18.02 

72.91±18.43 

72.45±19.56 

F=4.166 

p=0.016* 

 

18.65±3.339 

18.15±3.21 

18.40±3.83 

F=0.498 

p=0.608 

Akademik başarıyı algılama 

İyi  

Orta 

Kötü 

F 

p 

 

39.24±13.42 

40.52±10.04 

34.76±10.36 

F=3.709 

p=0.025* 

 

76.21±19.03 

73.63±17.98 

62.26±25.25 

F=6.888 

p=0.001* 

 

18.49±3.55 

18.40±3.38 

17.50±5.21 

F=0.990 

p=0.372 

Kendine güven durumu 

Her zaman 

Hiç bir zaman  

Bazen 

F 

p 

 

41.62±11.47 

29.50±11.34 

37.05± 9.84 

F=17.302 

p=0.000* 

 

74.47±19.15 

65.40±26.87 

73.42±17.53 

F=2.158 

p=0.117 

 

18.78±3.55 

16.35±5.11 

17.77±3.19 

F=7.323 

p=0.001* 

Kendini yalnız hissetme durumu 

Her zaman 

Hiçbir zaman  

Bazen 

F 

p 

 

32.96±12.87 

42.95±12.83 

39.78±10.08 

F=14.027 

p=0.000* 

 

70.50±22.12 

74.42±22.05 

74.10±17.48 

F=0.867 

p=0.421 

 

17.71±4.94 

18.73±4.27 

18.36±3.01 

F=1.411 

p=0.245 

Karar verme durumu 

Bağımsız karar veririm 

Aileme danışırım 

Ailem karar verir 

F 

p 

 

39.73±11.52 

40.61±10.62 

33.64±13.72 

F=5.654 

p=0.004* 

 

71.25±21.16 

76.01±16.63 

73.70±20.47 

F=3.341 

P=0.036* 

 

18.22±3.86 

18.48±3.34 

18.52±3.42 

F=0.328 

p=0.721 

*p<0.05 

TARTIŞMA 

Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları, psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri ortalamanın 

üzerindedir. Üniversite son sınıf öğrencileri ile yapılan bir araştırmada bizim bulgumuzu destekler nitelikte 

gençlerin, genel olarak evliliğe karşı duyarlı ve özenli yaklaşım gösterdiği, umutla baktıkları ve evliliğe dikkatli 
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yaklaştıkları sonucu elde edilmiştir (Pınar, 2008). Bener ve Günay’ın (2013) araştırmasında üniversite 

öğrencilerinin evlilik ve aile yaşamına karşı duyarlı oldukları ve olumlu baktıkları saptanmıştır. Yalçın ve 

arkadaşları (2017) dördüncü sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarını daha yüksek saptaması araştırma 

bulgumuz ile uyumludur. Ayrıca başka bir araştırmada öğrencilerin orta düzeyde bir iyi oluşa sahip oldukları 

saptanmıştır (Turashvili ve Japaridze, 2012). 

Psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri arttıkça evliliğe ilişkin tutum da artmaktadır. Psikolojik sağlamlık ve iyi 

oluş zor durumlarla baş etmede etkilidir. Araştırmamızdan elde edilen bulgu kendini zorluklara karşı baş 

edebilecek güçte hisseden öğrencilerin evlilik gibi yeni durumlara da daha kolay uyum sağlayabileceklerini 

düşündürmektedir.  

Akademik başarısını orta düzeyde algılayan, kendine her zaman güvendiğini belirten, kendini hiçbir zaman yalnız 

hissetmeyen, kararlarını ailesine danışarak veren öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeyleri yüksektir. Yapılan bazı 

araştırmalarda öğrencilerin akademik performansları ile psikolojik iyi oluşları arasında pozitif ilişkinin saptanması 

araştırma bulgumuz ile uyumludur (Bordbar ve ark. 2011; Turashvili ve Japaridze, 2012). Yapılan bir araştırmada 

algılanan sosyal desteğin ve anneden algılanan reddedici tutumun üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları 

üzerinde önemli rol oynadığı saptanmıştır (Özden ve Sertel Berk, 201). Aydın ve arkadaşlarının (2017) hemşirelik 

öğrencileri ile yaptığı bir araştırmada sosyal destek ve psikolojik iyi oluşları arasında pozitif ilişki bulunması 

araştırma bulgumuzla uyumluluk göstermektedir. Ayrıca Cenkseven ve Akbaş’ın (2007) araştırmasında araştırma 

bulgumuz ile farklı olarak üniversite öğrencilerinin akademik başarıdan algılanan hoşnutluğun psikolojik iyi 

olmanın anlamlı yordayıcıları olmadığı da bulunmuştur. 

Sağlık alanında öğrenim gören, akademik başarısını iyi olarak algılayan ve kararlarını verirken ailesine danışan 

öğrencilerin evliliğe ilişkin tutumları daha yüksektir. Yaşamda başarılı olmak ve sosyal desteğin olması stresli ve 

zor yaşam olayları ile baş etmede olumlu olduğu için evliliğe ilişkin tutumların da yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin ders programlarının içinde cinsel yaşamla ilgili içeriklerin yer 

alması, evliliğe ilişkin olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Kendine her zaman güvendiğini belirten öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri daha yüksektir. Benlik saygısı 

kendine güven duygusu ile ilişkilidir. Benlik saygısı yüksek olan bireylerin bireylerin kendilerini olumlu algıladığı, 

kendilerini değerli ve saygıdeğer hissettikleri belirtilmektedir. Yapılan bir araştırmasında benlik saygısı ve 

psikolojik sağlamlık arasında ilişki olduğunun saptanması (Güloğlu ve Karaırmak, 2010) kendisini olumlu 

değerlendiren bireylerin psikolojik sağlamlıklarının da olumlu olduğunu düşündürmektedir. 

SONUÇ  

Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları, psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri ortalamanın 

üzerindedir. Psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri arttıkça evliliğe ilişkin tutumları da artmaktadır. Öğrenim 

görülen alan, akademik başarı ve karar verme durumu evliliğe ilişkin tutumu, kendine duyulan güven psikolojik 

sağlamlık düzeyini etkilemektedir. Akademik başarı, kendine duyulan güven, kendini yalnız hissetme ve karar 

verme durumu ise öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerini etkilemektedir. Öğrencilerin psikolojik yönden 

güçlenmelerini sağlayacak çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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S-72)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNA İLİŞKİN 

BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI  

Büşra ŞEYHOĞLU1, Rukiye HÖBEK AKARSU1  

1Yozgat Bozok Üniversitesi  

Özet 

Giriş ve Amaç: Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal 

hakların tamamıdır. Kadın haklarını koruyacak ve savunabilecek kadınlara en yakın mesleklerden olan ebelik 

mesleğine bu konuda önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu rol ve sorumlulukları ebelik mesleğini icra 

edecek öğrencilere öğrencilik yıllarında kazandırılması bu kazanımların davranışa dönüşme ihtimalini 

arttıracaktır. Bu nedenle bu çalışma ebelik öğrencilerin kadın hakları savunuculuğu hakkında bilgi, tutum ve 

davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Araştırma tamamlayıcı ve kalitatif olarak mix tipte yürütüldü. Kurum ve etik kurul izni alındı. 

Araştırmaya Sağlık bilimleri fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı dahil edilmiş olup çalışma 92 öğrenci 

ile tamamlandı. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve kadın hakları, kadın hakları 

savunuculuğu konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından oluşturulan 

21 sorudan oluşan veri toplama formu kullanıldı. Daha sonra veriler doygunluğa ulaşıncaya kadar basit rastgele 

atama yoluyla seçilen 23 öğrenci ile derinlemesine görüşüldü. Verilerin analizinde tematik veri analiz yöntemi, 

sayı ve yüzde testleri kullandı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.7+0.9 olarak belirlendi. Katılımcıların %55.4’ünün 

kadın hakları konusunda bilgi sahibi olmadığı, %57,6’sının bu konuda bilgilendirilmediği, %78.3’ünün bu konu 

ile ilişkin kitap okumadığı, %81.5’inin kadın haklarının savunulacağı eylemlere katılabileceği, kadınların 

%92.4’ünün kadınlarının haklarını kullanamadığını düşündükleri saptandı.   

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin kadın haklarını, kadın erkek eşitliği olarak gördükleri belirlendi. Katılımcıların 

çoğu kadınların özgürlük haklarının ihlal edildiğini, ebeler olarak kadınları bilgilendirerek onlara destek 

olacaklarını ve kadın haklarını savunacaklarını belirtmekteler.   

Anahtar Kelimeler: Kadın Hakları, Kadın Hakları Savunuculuğu, Ebelik 

MIDWIFERY STUDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS ABOUT 

WOMEN’S RIGHTS ADVOCACY 

Abstract 

Introduction and Aim: Women’s rights are all of the socio-economic, political and legal rights that women have 

as equally as men. Midwifery profession, one of the most relevant professions that will protect and advocate 

women’s rights, plays key roles and assumes important responsibilities. Therefore, the study was undertaken to 

determine knowledge, attitudes and behaviours of midwifery students about women’s rights advocacy.  

Method: The study was done in complementary and qualitative mixed type. Official permissions from the institute 

and ethical board were obtained. All the students at midwifery school of health sciences faculty were included in 
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the study and the study was completed with 92 students. A data collection form -designed by the researchers and 

including 21 questions- was used in order to explore socio-demographic characteristics and knowledge, attitudes 

and behaviours of students about women’s rights and women’s rights advocacy. Afterwards, in-depth interviews 

were made with 23 students selected with random sampling method until data reached saturation. For the analysis 

of the data; thematic data analysis method, numbers and percentages were employed.  

Findings: Average age of the participant students was 19.7+0.9 years. 55.4% of the participants were not 

knowledgeable of women’s rights, 57.6% of them were not informed of this subject, 78.3% of them did not read 

any books on this subject, 81.5% of them told that they may join activities where women’s rights were advocated, 

92.4% of them thought that women could not use their rights.  

Result And Recommendations: Students regarded women’s rights as equality of women and men. For many 

participants, women’s right to freedom was violated and they as midwives will inform and support women and 

will defend women’s right. 

Key Word: Women’s Rights, Women’s Rights Advocacy, Midwifery 

GİRİŞ 

Dünyanın yaklaşık yarısını oluşturan kadınların kadın hakları konusu insan hakları konusuna bağlı ve onun 

gelişimini takip etmektedir. Ve gelişen dünyanın önemli sorunlarından biridir (Kuyaksil, 2009). 

İnsan hakları evrensel bildirgesinde “tüm kadın ve erkeklerin ayrımcılığa uğramadan yaşama, sağlık, eğitim ve 

çalışma hakkından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler” denilmektedir. Fakat toplumda kadınlar erkeklerden 

daha az değer görmüş, ve erkeklere hep öncelik verilmiştir. Bu yaklaşım kadın erkek eşitsizliği modelinin yıllarca 

devam etmesine neden olmuştur. Kadınların erkeklerden daha düşük statüde görülmesi  insan haklarından daha az 

yararlanmalarına neden olmuştur (Coşgun ve Özdilek, 2012).  

İnsan hakları ile kadın hakları ile ilişkisi karmaşık bir konudur. İlk değerlendirmede kadın hakları kavramı bu 

kavramın insan haklarına göre daha özel bir kategori olarak görünse de bu değerlendirme aslına doğru değildir. 

Kadın hakları terimi kadınların insan kişiliğine bağlı haklarına atıfta bulunur; bu anlamda kadın hakları kadınların 

insan haklarını ifade eder. Günümüzde “kadın hakları” söylemine hâkim olan bakış açısı ve anlam bu değildir. 

Nitekim bu terimle çoğu zaman kadınların insan olmak itibariyle erkeklerle paylaştıkları haklardan çok, kadın 

cinsinin özelliklerine karşılık gelen her türlü haklar kastedilmektedir. Bu hakların bir kısmının insan hakları olması 

mümkün ise de, geri kalanı insan hakları ile aynı değere sahip olmayan genel anlamdaki haklardır  (Kuyaksil, 

2009). 

Eğitimli kadınların önemli ölçüde ev dışında iş sahibi olması ve kamusal/sosyal yaşama katılmaları sonucu kadın 

hakları ilerleme kaydetmiş, 20. yüzyılın yarısından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ele alınarak 

biçimlendirilmiştir. Çok sayıda uluslararası organizasyon kadın haklarının gelişmelerin temelinde mücadelesi 

etmiştir. Bu organizasyonlar/örgütler, Birleşmiş Milletler bildirgesinde kadın erkek eşitliğine yer verilmesi için 

yoğun çalışmalar yapmışlardır. Kadın hakları konusunda asıl büyük dönüm noktası ise “Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi” olarak Türkçeye çevrilen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 

1979 yılında kabul edilen sözleşmedir. 
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Bu sözleşme kadınların insan haklarının yerine getirmesine, korunmasına,  saygı duymasına ve insan haklarının 

güvence altına alınmasını da içeren anayasal düzeni korumasına yönelik çağrıda bulunmaktadır (CEDAW 

Komitesinin Nihai Yorumları (2016). 

Dünyada kadın hakları konusunda sınırsız çalışmalar yapılmasına rağmen kadınlarda toplumda ve aile içinde 

ayrımcılığa maruz kalabilmekteler.  Kadınlar hala kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, aile içi şiddet, tecavüz, 

namus cinayetleri, sosyal kısıtlamalar gibi cinsiyet ayrımcılığına bağlı sorunlar yaşamaktadırlar.  Kadın ve erkeğin 

rol ve sorumluluklarını yaşadığı toplum, kültür ve çevresel faktörler gibi birçok faktör belirlemektedir (Yılmaz ve 

ark. 2009; Grown ve ark. 2005; Akın 2007). 

Bu nedenle sağlık profesyonellerinin yaşadığı toplumun kadına verdiği değeri bilmelidir. Ayrıca yaşadığı 

toplumun kadın haklarına bakış açısını da bilmesi ve öğrenmesi bakımın kalitesini arttıracaktır. Ancak her şeyden 

önce bakım verici rolde olan sağlık profesyonellerinin de bu kavrama bakış açısının, algısının belirlenmesi daha 

önemlidir. Çünkü bakım verici rolde olan sağlık personelinin bu konuda hassas davranması, bilgi sahibi olması ve 

kadınları desteklemesi kadın haklarının savunulmasında ve geliştirilmesinde anahtar rolü oynamaktadır. Bu 

nedenle ebelerin kadın hakları konusunda farkındalığının olması gerekmektedir.  

AMAÇ  

Bu çalışma ebelik öğrencilerin kadın hakları savunuculuğu hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek 

amacıyla yapıldı.  

YÖNTEM 

Araştırma tamamlayıcı ve kalitatif olarak mix tipte yürütüldü. Kurum ve etik kurul izni alındı. Araştırmaya Sağlık 

bilimleri fakültesi ebelik bölümü öğrencilerinin tamamı dahil edilmiş olup çalışma 92 öğrenci ile tamamlandı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi iki yıldır ebelik bölümüne öğrenci alması nedeniyle yalnızca 1. Sınıf ve 2. Sınıf 

öğrencileri çalışmaya dahil edildi. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve kadın hakları, kadın 

hakları savunuculuğu konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından 

oluşturulan 21 sorudan oluşan veri toplama formu kullanıldı. Daha sonra veriler doygunluğa ulaşıncaya kadar basit 

rastgele atama yoluyla seçilen 23 öğrenci ile derinlemesine görüşüldü. Derinlemesine görüşmeler araştırmacılar 

tarafından yapıldı. Görüşmeler ortalama 30 dk sürdü ve yarı yapılandırılmış soru formu kullanıldı. Yarı 

yapılandırılmış soru formunda öğrencilerin kadın hakları ve kadın hakları savunuculuğuna ilişkin görüşlerini 

belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yer aldı.  Anket formu uygulanmadan önce öğrencilere araştırmanın amacına 

ilişkin bilgi verilerek sözel izin alındı ve anket formu dağıtılarak öğrencilerin bireysel olarak doldurmaları 

sağlandı.  Veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin analizinde tematik veri analiz yöntemi, sayı ve 

yüzde testleri kullandı. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri tablo 1’de verilmiştir. Öğrencilerin %67.4’ünün 1. sınıfta 

olduğu, yaş ortalamalarının 19.7+0.9 olduğu, %65.2’sinin gelirinin giderine denk olduğu, %67.4’ünün annesinin 

ve/veya babasının ilköğretim düzeyinde eğitim seviyesine sahip olduğu ve %44.6’sının yaşamının çoğunun ilçe 

merkezinde geçtiği saptandı (Tablo 1).  
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı özelliklerinin dağılımı 

Özellikler  Sayı % 

Sınıf    

1.sınıf 62 67.4 

2.sınıf  30 32.6 

Yaş  X=19.7+0.9 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 30 32.6 

Geliri giderine denk 60 65.2 

Geliri giderinden fazla 02 2.2 

Anne eğitim durumu   

Okuryazar değil 9 9.8 

İlköğretim 62 67.4 

Lise ve üzeri 19 20.7 

Baba eğitim durumu   

Okuryazar değil 3 3.3 

İlköğretim 62 67.4 

Lise ve üzeri 49 53.3 

Yaşanılan yer   

Köy  16 17.4 

İlçe   41 44.6 

İl  35 38.0 

Total  92 100 

 

Tablo 2’de öğrencilerin kadın haklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. Katılımcıların %71.7’sinin kadın 

haklarının korunduğunu düşündükleri, %87’sinin kadın haklarının istendik düzeyde olmadığını düşündükleri, 

%94.6’sının kadınların haklarını kullanmadıklarını düşündükleri,  %55.4’ünün kadın hakları konusunda bilgisinin 

olmadığı, %58.7’sinin kadın hakları konusunda bilgilendirilmediği, %78.3’ünün kadın hakları konusunda kitap 

okumadığı belirlendi (Tablo 2).  

Yapılan derinlemesine görüşmelerde öğrencilerin kadın hakları konusunda etraftan çok fazla şey duyduğu ancak 

bunlardan doğru ve yanlış olan şeylerin neler olduğunu anlamlandıramadıklarını ifade ettikleri saptandı. Ancak 

kadın haklarının kadınlarla erkeklerin eşit olması anlamına geldiğini belirtmekteler.  
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Tablo 2. Öğrencilerin kadın haklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı 

Özellikler  Sayı % 

Kadın haklarının korunma durumu    

Korunuyor 68 71.7 

Korunmuyor   26 28.3 

Kadın hakları hakkında bilgili olma durumu   

Bilgisi olan 41 44.6 

Bilgisi olmayan 51 55.4 

Kadın hakları konusunda bilgilendirilme durumu   

Bilgilendirilen  38 41.3 

Bilgilendirilmeyen 54 58.7 

Kadın hakları ile kitap okuma durumu   

Kitap okuyan 72 78.3 

Kitap Okumayan 28 21.7 

Kadın haklarının durumu    

İstendik düzeyde 12 13.0 

İstendik düzeyde değil 80 87.0 

Kadınların haklarını kullanma durumları   

Kullanıyor 5 5.4 

Kullanmıyor  87 94.6 

Total  92 100 

 

Öğrencilerin kadın hakları savunuculuğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı tablo 3’de yer almaktadır. Katılımcıların 

%57.6’sının kadın hakları savunucu olduklarını düşündükleri, %81.5’inin kadın hakları konusunda bir eylem 

yapıldığı takdirde eyleme katılabileceği, %58.7’sinin kadın haklarını savunan derneklere üye olabileceği 

belirlendi.  (Tablo 3). 

Derinlemesine görüşmelerde öğrencilerin çoğu; kadın hakları için her ortamda çalışabileceklerini ancak bunun 

sonucunda zarar görebileceklerini düşündükleri, kadın hakları savunuculuğu konusunda güdülenme ihtiyacı 

hissettikleri ve kadınların en çok kısıtlanan haklarının özgürlük ve eşitlik hakkı olduğunu belirttikleri saptandı. Ve 

ebelerin kadınları eğiterek desteklemeleri gerektiğini belirttikleri saptandı.  

Tablo 3. Öğrencilerin kadın hakları savunuculuğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı 

Özellikler  Sayı % 

Kadın hakları savunuculuğu durumu    

Kadın hakları savunucusu olduğunu düşünen 53 57.6 

Kadın hakları savunucusu olmadığını düşünen 39 42.4 

Kadın haklarını savunmak için eyleme katılma    

Eyleme katılabileceğini düşünen  75 81.5 

Eylem katılamayacağını düşünen  17 18.5 

Kadın haklarını savunan derneklere üye olma durumu   

Üye olmak isteyen 38 41.3 

Üye olmak istemeyen  54 58.7 

Total  92 100 
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TARTIŞMA 

Toplumda özellikle kadına bakım veren bir meslek olarak ebelik özellikle kadına kadın haklarının korunmasında 

önemli roller üstlenebilir. Kadın hakları savunuculuğu yaklaşımda kültürel farklılıkların önemsenmesi ve bireysel 

yaklaşım oldukça önemlidir (Bükecik ve Özkan, 2018). Ebelerinde kadın hakları savunuculuğu hakkında bilgi, 

tutum ve davranışları çok önemlidir. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde bakım ebelerin kadınların 

gözlemlemesi ve değerlendirmesi, hakları ihlal edilen kadını farketmesine olanak sağlar. Ebeler bu konu hakkında 

ne kadar bilgi sahibi olursa bakım verdikleri kadınların haklarını tanır ve gözetir. Hak ihlali olduğu durumlarda 

kadınların destek mekanizmalarını tanımasına yardımcı olur. Çalışmamızda ebelik öğrencilerinin %71.7’sinin 

kadın haklarının korunduğunu düşündükleri, %87’sinin kadın haklarının istendik düzeyde olmadığını 

düşündükleri belirlendi. Ancak ilgi çekicidir ki öğrencilerin neredeyse tamamının kadınların haklarını 

kullanmadıklarını düşündükleri saptanmıştır. Bu kadınların aslında toplum tarafından desteklendiği ancak bireysel 

olarak kendi haklarının farkına olmadıklarını düşündüklerini gösterebilir.  

Çalışmamızda öğrencilerin neredeyse yarısının kadın hakları konusunda bilgi sahibi olmadığı ve 

bilgilendirilmediği belirlendi. Kadın hakları konusunda bilgisi olanların da birçok farklı yerden farklı bilgiler 

edindikleri ve bilgilerin doğruluğu konusunda şüphe duydukları saptandı. Yapılan bir çalışmada üniversite 

eğitiminde toplumsal cinsiyet bakış açısına yönelik hala geleneksel görüşlere sahip olan öğrencilerin bulunduğunu 

belirtmektedir (Vefikuluçay ve ark. 2007). Başka bir çalışmada ise Çalışmaya katılan öğrencilerin “orta düzeyde” 

olumlu cinsiyet eşitliği tutumuna sahip oldukları saptanmıştır (Çelik ve ark. 2013). 

Çalışmamız ile benzer çalıma sayısı oldukça kısıtlıdır. Ancak öğrencilerinin yarısının kadın hakları konusunda 

bilgilendirilmemesi onlarında kadın hakları konusunda geleneksel görüşlere sahip olduğunu gösterebilir. 

Çalışmamız öğrencilerinin Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni açılmış olması nedeniyle sadece birinci ve ikinci 

sınıf öğrencileri olması henüz kadın haklarına ilişkin bir ders almamış olmasından kaynaklı da bu sonuçların elde 

edildiği düşünülebilir.  

Katılımcıların yarısından fazlasının kendilerinin kadın hakları savunucu olduklarını düşündükleri, %81.5’inin 

kadın hakları konusunda bir eylem yapıldığı takdirde eyleme katılabileceği, %58.7’sinin kadın haklarını savunan 

derneklere üye olabileceği belirlendi.   Vefikuluçay ve ark. (2007) çalışmasında “Çalışma yaşamında aynı statüde 

çalışan kadın ve erkekler arasında terfilerde erkeğe öncelik verilmesi normaldir” önermesine kız öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu (%91.9) katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum kadın öğrencilerinin kadın hakları 

konusunda duyarlı olduklarını göstermektedir. Bizim çalışmamızda da öğrencilerin büyük çoğunluğunun kadın 

hakları için yapılabilecek eyleme katılabileceklerini belirtmişlerdir.  

Benzer şekilde yapılan başka bir çalışmada üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet bakış açısına yönelik 

geleneksel görüşlere sahip oldukları belirtilmiştir (Pınar ve ark. 2008). Çalışmamızda öğrencilerin yarısından biraz 

fazlasının derneklere üye olabileceğini ve kadın hakları savunucu olduklarını düşünmeleri bu bulguyu 

desteklemektedir.  

Derinlemesine görüşmelerde öğrencilerin çoğu; kadın hakları için her ortamda çalışabileceklerini ancak bunun 

sonucunda zarar görebileceklerini düşündükleri, kadın hakları savunuculuğu konusunda güdülenme ihtiyacı 

hissettikleri ve kadınların en çok kısıtlanan haklarının özgürlük ve eşitlik hakkı olduğunu belirttikleri saptandı. Bu 

durumda öğrencilerin kendi kadın haklarının korunmadığını ve haklarını kullanmakta çekindiklerini 
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göstermektedir.  Öğrencilerin nedeyse tamamının kadınların haklarının korunmadığını düşünmelerinin nedeninin 

içselleştirilmiş sonuçlar olduğunu düşünülebilir.   

SONUÇ  

Öğrencilerin kadın haklarını, kadın erkek eşitliği olarak gördükleri belirlendi. Katılımcıların çoğu kadınların 

özgürlük haklarının ihlal edildiğini, ebeler olarak kadınları bilgilendirerek onlara destek olacaklarını ve kadın 

haklarını savunacaklarını belirtmekteler. Öğrencilerin çoğunluğunun kadınların haklarını kullanmadıklarını 

düşündükleri, yarısının kadın hakları konusunda bilgisinin olmadığı ve bilgilendirilmediği belirlendi. yine 

öğrencilerin çoğunun bu konu hakkında bir kitap okumadığı belirlendi.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

✓ Kadın hakları/kadın hakları savunuculuğuna ilişkin eğitim programlarının düzenlenmesi 

✓ Kadın hakları savunucu derneklerin okullara gelerek öğrencilere tanıtılması 

✓ Genel olarak tüm üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde bilinçlendirme projelerinin yapılması  

✓ Kadın hakları konusunda öğrencilerin tutumlarının geniş örneklem gruplarında nitel yöntemlerle 

derinlemesine incelenmesi, araştırmalar yapılması önerilebilir. 
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S-73)   ADÖLESAN DÖNEMDE EVLENEN KADINLARIN BEBEK SAĞLIĞINI 

KORUMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI 

Ayşegül DÖNMEZ1 Zekiye KARAÇAM2 

1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   

 

Giriş ve Amaç: Adölesan dönemde evlilikler sonucunda, bebek sağlığı ile ilgili istenmeyen gebelikler, anne - 

bebek ölümleri ve sakatlanmaları, anneliğe uyumsuzluk, riskli gebelik ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, gibi 

birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu araştırma, adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası bebek 

sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile Aralık 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında ebelikte 

doktora tez verileri ile eş zamanlı olarak SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın – Doğum 

Klinikleri’nde yapılmıştır. Araştırma grubu amaçlı ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemleri ile belirlenmiş, 

nicel bölüme 222 ve nitel bölüme 25 kadın alınmıştır.  Araştırma verileri anket formu ve yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi tanımlayıcı, betimleyici ve içerik analiz yöntemleri 

ile yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 26,92±0,3’dür. Çalışmadaki kadınların %45,5’inin 

ilkokul mezunu ve %79,3’ünün ev hanımı olduğu, %22,1’inin sağlık güvencesinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Kadınların doğumdan sonra bebek sağlığını korumak için yaptıkları uygulamalar incelendiğinde, %88,2’sinin 

bebek beslenmesinde anne sütünü tercih ettiği, %61,2’sinin genel hijyen kurallarına uyduğu ve %38,7’sinin tıbbi 

uygulamalar yaptığı saptanmıştır. Ayrıca kadınların %18,4’ünün ağız bakımını karbonatla silerek yaptıkları 

belirlenmiştir. Araştırmanın nitel bölümünde kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaları“hijyen ve 

bebeği koruma, bebek beslenmesi, tıbbi uygulama, bebek bakımında yapılan geleneksel uygulamalar” temaları 

altında toplanmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, adölesan yaşta evlilik nedeniyle kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik 

önemli sorunlar yaşadıkları saptanmıştır. Ebeler, hizmet sunumlarında kadınların sosyo - demografik özelliklerini 

sorgulayarak, gebelikte, doğumda ve doğum sonrası dönemde kadın ve bebek sağlığının geliştirilmesine katkı 

sağlayabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Adölesanlar, ebelik,  evlilik yaşı, bebek bakımı, yenidoğan, sağlık 

 

APPLICATIONS OF THE PROTECTION INFANT HEALTH OF WOMEN, WHO ARE MARRIED IN 

ADOLESCENT 

Introduction and Aim: As a result of marriage in adolescent period, there are many problems, which are 

unintended pregnancy about infant health, maternal-infant mortality and disablements, high-risk pregnancy and 

low birth weight infants. The aim of this study is to investigate the protection postpartum infant health of women, 

who are married in adolescent. 
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Method: The research was carried out in mixed method (quantitive and qualitive), between December 2017and 

June 2018simultaneously with postgraduate thesis datas of midwifery at İzmir Tepecik Training and Research 

Hospital Obstetrics-Gynecology Clinics. Study group determined with intentional and maximum range sampling 

methods, there are 222women in quantitive section and 25women in qualitive section. Research data were obtained 

by using a questionnaire form and semi-structured interview form. Analysis of data were made with descriptive, 

constative and content analysis methods. 

Results: Age average of women, who are attending the research, is 26,92±0,3. In this research, 45.5% of the 

women have graduated at primary school, 79.3% of them is a housewife and 22.1% of them have not health 

guarantee.When the practices of women in order to protect the health of baby after birth were examined; 88.2% of 

babies prefer the breast milk, 61.2% of them have complied with general hygienic measures and 38.7% of them 

have medical applications. In addition, it was determined that 18.4% of women made their oral care with carbonate. 

In the qualitative part of the study, practices of women to protect baby health have came under themes, which are 

“hygiene and the protection of the infant, infant nutrition, medical practice and traditional practices in infant-care.”  

Conclusion and Suggestions: In this research, it was found that women had significant problems about the 

protection infant health of women, who are married in adolescent. Midwifes can contribute to development of the 

women and infant health during pregnancy, childbirth and postpartum queryingly socio-demographics features of 

women in their service delivery.  

Keywords: Adolescents, midwifery, marriage age, infant care, newborn, health 

 

Giriş: Adölesan yaşta evlilik, “fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk doğurma sorumluluğu 

taşımaya hazır olmadan ve genellikle 18 yaşından önce gerçekleşen evlilikler”dir (United Nations Population 

Fund, 2013; Kaynak, 2014; Girls not Brides, 2016a; United Nations Children’s Fund, 2016). Çeşitli kaynaklarda 

18 yaşından önce gerçekleşen evlilikleri tanımlamak için çocuk yaşta evlilik, erken evlilik, çocuk gelin ve çocuk 

evlilikleri gibi ifadeler birbirinin yerine kullanılmaktadır (Kaptanoğlu ve Ergöçmen, 2012; Türkiye’de Evlilik 

Tercihleri, 2015; Girls not Brides, 2016b). 

Adölesan evlilikleri, pek çok sağlık sorunlarına yol açmasına rağmen engellenememekte ve dünyada her 

yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlenmektedir. Adölesan evliliklerinin görülme sıklığı ülkeler 

ve bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına 

göre 15 - 19 yaş grubundaki evli kadınların oranı (%7) olarak belirtilmektedir (Koç ve ark, 2014). UNICEF  (2016) 

raporunda adölesan evliliklerini en yaygın olarak, Güney Asya (%45), Sahraaltı Afrika (%39), Latin Amerika ve 

Caribbean (%23), Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da ki (%18) bazı toplulukları 

bildirmiştir. Ülkemizde 2017 yılında 11 849 (binde 9,2) bebeğin yaşamını yitirdiği rapor edilmiştir (Türkiye 

İstatistik Kurumu, 2018).  

Anne ve bebek ölümleri adölesan evliliklerinde öne çıkan ciddi üreme sağlığı sorunlarındandır.   Adölesan 

evliliklerde oluşan gebeliklere bağlı anne ve bebek ölüm oranları ile hastalıkları diğer yaş grupları ve genel 

oranlara göre çok daha yüksektir. Dünya genelinde, bu konuda önemli gelişmeler olsa da henüz istenilen düzeyde 

değildir. Dünyada her gün yaklaşık 830 anne ölümünün gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin sadece 

%1’i gelişmiş ülkelerde gerçekleşmekte iken, %95’i Afrika ve Asya ülkelerinde meydana gelmektedir (World 

Health Organization, 2018a). Yine dünya genelinde 100 bin canlı doğumda 210 olan anne ölüm oranı, ülkemizde 

yüz binde 16 olarak rapor edilmiştir (World Health Organization, 2016). DSÖ yenidoğan ölüm oranlarını dünya 
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genelinde 1000 canlı doğumda 18,6 ve Türkiye’de binde 4,5 olarak bildirmiştir (World Health Organization, 

2018b).   Yapılan çeşitli çalışmalarda 18 yaşından önce doğum yapan annelerin düşük / ölü doğum ve anne ölümü 

ile karşılaşma riskinin daha ileri yaşlarda anne olan kadınlara göre daha yüksek oranlarda olduğu bildirilmiştir 

(Uzun ve Orhon, 2013; Karabulut ve ark, 2013; Bildircin ve ark, 2013; Girls not Brides, 2016a). 

Adölesan dönemde evlilikler sonucunda, bebek sağlığı ile ilgili istenmeyen gebelikler, anne - bebek 

ölümleri ve sakatlanmaları, anneliğe uyumsuzluk, riskli gebelik ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, gibi birçok 

problemle karşılaşılmaktadır. 

 

Amaç ve araştırma soruları 

Araştırmanın amacı, adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası bebek sağlığını korumaya yönelik 

uygulamalarını incelemektir. Araştırmanın soruları; (1) adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası 

bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaları nelerdir? ve  (2) adölesan dönemde evlenen kadınların doğum 

sonrası bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamaları nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

         Araştırma karma yöntem (nicel ve nitel) ile 15.11.2017-15.06.2018 tarihlerinde, İzmir Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Bu araştırma, adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası bebek 

sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını incelemek amacıyla karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel 

desen olarak yapılmıştır. Dede ve Demir’e (2015) göre yakınsayan paralel desende, araştırmacı, nicel ve nitel 

aşamalarını eş zamanlı olarak uygulayabilir, yöntemlere eşit öncelik verir, çözümlemede birbirinden ayrı tutar ve 

genel yorumlama sırasında sonuçları birleştirebilir (Dede ve Demir, 2015). Bu nedenle nicel veriler anket tekniği 

ve nitel veriler bireysel görüşme tekniği elde edilmiştir. 

Adölesan evliliği yapmış olan kadınlar gibi özel gruplar arasında bebek bakımı yönünden yapılan 

araştırma sonuçları kadınların bebek bakımı uygulamalarını belirlemek amacıyla karma yöntem çalışması ile 

saptanmaya çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu hastanede 2017 yılı Ocak - Haziran döneminde 18 - 35 yaş aralığında hizmet almak için başvuran kadın 

sayısı 81312 idi, hastane kayıtlarında 18 yaş altı evlenmiş olduğuna dair kayıt bulunmamaktadır. Araştırmanın 

nicel bölümü amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen 222 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

bölüme alınması gereken en az birey sayısı TNSA (2013)’nda belirtilen 18 yaş altı evlilik oranı (%7) sonuçlarına 

dayalı olarak evreni bilinen örneklem hesabı ile belirlenmiştir (Koç ve ark, 2014). Buna göre N = 81312 (18 - 35 

yaş grubu kadın - doğuma başvuran sayısı), p = 0,07, q = 0,93 ve d = 0,05 alınarak hesaplanmış ve 100 olarak 

bulunmuştur. Davet edilen 5 kadın araştırmaya katılmayı kabul etmediği ve bir kadın da açık uçlu soruları 

yanıtlamadığı için değerlendirilmeye alınmamıştır. 

      Nitel verilerin toplanması için gerekli olan çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve 

25 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya alınacak birey sayısı verilerin doygunluk noktasına ulaşması 

durumunda yani veriler tekrar etmeye başladığında görüşmeler sonlandırılabilir. Bu nedenle, nitel araştırma için 

çalışma grubu sayısı çalışmanın başlangıcında net olarak belli olmayabilir ancak genellikle 5-25 yeterli olmaktadır 
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(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Verilerde maksimum çeşitlilik sağlamak için kadınların yaş, eğitim, gelir durumu, 

sosyal güvence ve aile tipi bulunması gibi özellikler dikkate alınmıştır.  

Araştırma verilerinin toplanmasında, nicel veriler için soru formu ve nitel veriler için de yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme ve nitel veriler için 

yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Soru formu, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili 

literatüre dayalı olarak adölesan dönemde evlenmiş olan kadınların tanımlayıcı özelliklerini ve doğum sonrası 

bebek bakımı uygulamalarını içeren toplam 29 sorudan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda ise 

adölesan dönemde evlenmiş olan kadınların doğum sonrası bebek bakımı uygulamalarını sorgulayan üç soru 

bulunmaktaydı.  

Bu formların kapsam geçerliğini sağlamak için nitel ve nicel araştırma konusunda deneyimli beş 

uzmandan görüş alınarak yapılan öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Araştırma kurum izni 

alınmasından sonra, formların anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğini geliştirmek ve görüşmenin 

standardizasyonunu sağlamak için beş kadın ile ön uygulama yapılarak veri toplama araçlarına son şekli 

verilmiştir. Ön uygulamada elde edilen veriler analize alınmamıştır.  

 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırma verileri SBÜ için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden izin alınmıştır. Araştırma 

protokolü ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alınmıştır (Protokol no: 7). Araştırmaya dâhil edilen kadınlara 

araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın nicel boyutuna ilişkin istatistiksel analizi SPSS (for Windows Release 11.5 Standart Version 

Copyright © SpssInc. 1989-2001) hazır paket programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. 

Araştırmanın nitel boyutuna ilişkin istatistiksel analizinde ise betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. 

Betimsel analiz, bulguların araştırma soruları doğrultusunda özetlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). İçerik 

analizi için kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik uygulamalarından toplanan veriler tema, alt tema ve kod 

sırası ile verilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 

tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Tümevarımcı analiz kodlama yoluyla verilerin altında yatan kavramları ve bu 

kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  Bu 

araştırmada verilerin analizi doğrultusunda kodlar, alt temalar, temalar birbiriyle ilişkilendirilmiş ve 

birleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucu ortaya çıkan temalar Tablo 1’de verilmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra, verilerin çözümlemesinde kadınların ses 

kayıtları bir metin haline getirilerek “Microsoft Word ortamında,  Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır 

aralığında, 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak, iki yana yaslanmış halde” 29 sayfalık ham veri dokümanı 

hazırlanmıştır. Araştırmada kadınlar için K1, K2, K3… gibi kodlar kullanılmıştır. Hazırlanan word dokümanları 
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araştırmacı tarafından bağımsız olarak tek tek okunmuş ve başlangıç kodları oluşturulmuştur.  Oluşturulan 

başlangıç kodları temalar ve alt temalar altında toplanmıştır. Bu analiz ve kodlama süreci ile kodların uygunluğu 

danışman öğretim üyesi tarafından kontrol edilerek "Uzman incelemesi"  yapılmıştır. Elde edilen bulguların 

yorumlanma ve raporlaştırılmasında; araştırma soruları yanıtlanmış ve benzer araştırma sonuçları ile 

desteklenmiştir. Sonuçlar rapor edilirken, bazı görüşme ifadelerinden doğrudan alıntı yapılmıştır.  

Araştırmaların geçerlik ve güvenirliği, elde edilen sonuçların inandırıcılığı veya kalitesi açısından en 

önemli ölçütlerdir. Nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer alan diğer ölçüt ise toplanan 

verilerin ayrıntılı bir şekilde rapor edilmesi ve araştırmacı tarafından sonuçlara nasıl ulaşıldığının açıklanmasıdır  

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nitel araştırmalarda nitel veri toplama sürecinin dış geçerliği (aktarılabilirlik) 

araştırma süreci ve bu süreçte yapılan işlemler ayrıntılı bir şekilde betimlenerek sağlanmaktadır. Araştırmaların iç 

geçerliğinin (inandırıcılık) sağlanması ise,  uzun süreli etkileşim, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi ile 

yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Altunay ve Burak, 2017).   

Araştırmanın iç güvenirliğini sağlamak için "tutarlık incelemesi" yapılmıştır. Araştırmada elde edilen 

sonuçlardan oluşturulan kodlar araştırmacı, nitel araştırma konusunda deneyimli bir araştırma görevlisi ve bir 

öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Kodlamaların tutarlılık durumları değerlendirilmiş ve uyuşum 

yüzdesi (%94,5) hesaplanmıştır. Bütün ve Demir'e (2013) göre, güvenirlik hesaplamasında %80 oranında uyuşum 

yüzdesi önerilmektedir (Miles ve Huberman, 1994; Aktaran: Bütün ve Demir, 2016). Bu bilgiye dayalı olarak 

araştırma sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Araştırmanın dış güvenirliğini artırmak için tüm veri toplama araçları, ham veriler, analiz aşamasında 

yapılan kodlamalar ve rapora temel oluşturan notlar uzman incelemesine sunulmuştur. Dış güvenirliğin arttırılması 

amacıyla diğer araştırmacıların talep etmesi halinde araştırmanın ham verileri saklanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen nitel ve nicel veriler ardışık olarak ayrı tablolarda sunulmuştur. 

Bulguların sunumunda alıntı seçiminde açıklayıcılık (temaya uygunluk), çarpıcılık (farklı görüş), çeşitlilik ve uç 

örnekler ölçütleri dikkate alınarak desteklenmektedir. Araştırma verilerinin analizi sonucunda ortaya çıkan temalar 

Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Verilerin Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Temalar  

Temalar Alt Temalar 

Evde doğum Bebek bakımı 

Doğum Sonu Anne ve Bebek Sağlığı 

 

Bilgi kaynağı 

 

Sağlık çalışanı / kuruluşu 

Tanıdık sağlık çalışanı 

Yakınları 

Yardım kaynağı Sağlık çalışanı / kurumları 

Yakınları 

Doğumdan Sonra Bebek Sağlığı 

Hijyen ve bebeği koruma Bireysel hijyen  

Çevresel zararlardan koruma 

Bebek beslenmesi Anne sütü ile besleme 

Ek gıda ile besleme 

Tıbbi uygulama  Tıbbi tedavi 

Rutin tıbbi uygulamalar 

Bebek bakımında yapılan geleneksel uygulamalar Ağız bakımı 

Göz bakımı 

Göbek bakımı 

Alt temizliği ve pişik bakımı 

Genel vücut bakımı 

Diğer uygulamalar 

 

Araştırmaya katılan kadınların sosyo-demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde 

kadınların yaş ortalaması 26,92±0,3 (18-35) idi. Kadınların çoğunluğunun ilkokul düzeyinde oldukları (%45,5), 

%79,3’ünün ev hanımı oldukları, %53,2’sinin gelir düzeyini giderinden daha az olarak tanımladıkları ve 

%77,9’unun sosyal güvencesinin bulunduğu saptanmıştır.  
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Tablo 2. Kadınların sosyo-demografik özellikleri 
Özellikler                                              n                 % 

Yaş,  Ortalama: 26, 92 ± 0,3 (Alt: 18 - Üst: 35) 

Yaş grupları   

      18 - 19* 23 10,4 

       20 - 24  63 28,4 

       25 - 29  56 25,2 

       30 - 35 80 36,0 

Eğitim durumu   

     Okur - yazar 22 9,9 

     İlköğretim** 172 77,5 

     Lise 19 8,7 

Çalışma durumu   

     Evet 46 20,7 

     Ev hanımı 176 79,3 

Sosyal güvence   

     Var  173 77,9 

     Yok   49 22,1 

Algılanan gelir düzeyi   

     Gelir giderden az 118 53,2 

     Gelir gidere denk 96 43,2 

     Gelir giderden fazla 8 3,6 

Aile tipi    

    Çekirdek aile*  72 32,5 

     Geniş aile                                                     150 67,6 

İzmir’de yaşam süresi   

      Doğduğundan beri 69 31,1 

      1 - 10 yıl 82 36,9 

      11 - 28 yıl  71 32,0 

Obstetrik öykü   

   Gebelik sayısı ±Standart sapma Ortalama: 1,66 ± 0,69 (Alt: 0 - Üst: 5) 

   Düşük sayısı ±Standart sapma Ortanca: 0,00  ±  0,34  ( Alt: 0 - Üst: 3) 

   Kürtaj sayısı ±Standart sapma Ortanca: 0,00  ± 0,26  (Alt: 0 - Üst: 3) 

   Ölü doğum sayısı ±Standart sapma Ortanca: 0,00  ± 0,10  (Alt: 0 - Üst: 2) 

**İlkokul ve ortaokul mezunları birlikte değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın nitel bölümünde kadınların bebek bakımı ile ilgili bilgi kaynağı olarak yakınlarını (n=21), 

bir sorun olduğunda başvurabilecekleri yardım kaynağı olarak ise sağlık çalışanı / kurumları (n=24) gösterdikleri 

belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Doğum sonrası bebek sağlığını korumak için bilgi ve yardım alma durumu  

Temalar Alt Temalar Kodlar n 

Bilgi alma durumu 

 

Bilgi 

kaynağı  

Sağlık çalışanı / 

kuruluşu 

ebeler taburcu eğitimi (n = 1),    hastane (n = 7),   aile hekimi hemşiresi (n 

= 1),   doktorlar (n = 4),   sağlık ocağı (n = 2),   hemşire (n = 1)    

16 

Yakınları kayınvalide (n = 7),   aile (n = 2),   anne (n = 8),   görümce (n = 1),   ebeler 

(nineler) (n = 1),   abla (n = 1),    hala (n = 1)    

21 

Tanıdık sağlık 

çalışanı 

hemşire komşu (n = 1)    1 

Yardım alma durumu 

Yardım 

kaynağı  

Sağlık çalışanı / 

kurumları 

doktorunu arama (n = 8),  sağlık kuruluşu (n = 1),  hastane (n = 8),  sağlık 

ocağı (n = 3),  aile hekimi hemşiresi (n = 1),   hemşire (n = 1),   özel doktor 

(n = 1),   sağlık ocağında ebe (n = 1),    

24 

 
Yakınları anne (n = 4),   kayınvalide (n = 4),   ebe (büyük nenesi) (n = 1),    köyden 

birisi (n = 1),   kuzen (n = 1),    abla    (n = 1),   ebeler (nineler) (n = 1)    

13 
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Tablo 5. Doğumdan sonra bebek sağlığını korumak için yapılan uygulamalar  

Temalar Alt temalar Kodlar n 

Hijyen ve 

bebeği 

koruma 

Bireysel hijyen  Sık alt değiştirme  (n = 1),  beyaz bez hazırlayıp ütüleme (n = 2), bezleri kaynatma (n = 3), bezlerin sterilize edilmesi (n = 1), altını 

kuru tutma (n = 1), bezleri açık havada kurutma (n = 1), temizliğe dikkat etme (n = 2), bezi kaka yaptığı zaman değiştirme (n = 1), 

altını yukarıdan aşağıya doğru silme (n = 1), pamuğu ıslatıp silme (n = 3), altını yıkama (n = 3), kaka yapmışsa yıkama (n = 1), altını 

suyla silme (n = 1), bebek yağı kullanma (n = 1), ıslak mendil kullanmama (n = 2), gazını çıkarma (n = 1), sırtını ovalama (n  = 1), 

vücudunu göbeği düştükten sonra yıkama (n = 3), bebeğe dokunmadan el yıkama (n = 1) 

30 

Çevresel 

zararlardan 

koruma 

Çocuğun odasına kalabalık girmeme (n = 1), sigara içilmemesi (n = 1), yan yatırma (n = 1),  sıcak tutma (n = 1), sırtına yastık koyma 

(n = 1) 

5 

Bebek 

Beslenmesi 

Anne sütü ile 

besleme 

Emzirme (n = 13), emzirmekte zorlanma (n = 2), memeyi emzirmeden önce temizleme (n = 1), memeyi emzirdikten sonra temizleme 

(n = 1),  hemen emzirme (n = 1), emzirememe (n = 1), sütü sağıp verme (n = 4), emzirmeye çalışma (n = 2), arada emzirme (n = 1) 

26 

Ek gıda ile 

besleme 

Tülbente lokum sarıp verme( n = 1), pirinç unu (n = 2),  un çorbası (n = 1), ek gıdalara geçme (n = 1), çorba (n = 1), yoğurt  çorbası   

(n = 1), muhallebi (n = 1), şekerli su (n = 1), yumurta vermeme (n = 1), cici bebe (n = 1),  yoğurt (n = 1),  sulandırılmış süt (n = 2), 

Bebelac verme (n = 1), kaynatılmış su (n = 1) 

16 

Tıbbi 

uygulama 

Rutin tıbbi 

uygulamalar 

Hastaneye götürme, (n = 1), doktora kontrole götürme (n = 3), topuk kanı alınması (n = 4),  işitme testi (n = 2), kalça çıkıklığı (n = 

2), göbeğini batikonla silme   (n = 10), aşılarını yaptırma (n = 10), baş çevresi - boy – kilo ölçümü (n = 1), göbeğini kuru ve temiz 

tutma (n = 1), göbek bakımını su değdirmeden pansuman yapma (n = 2), önerilere uyma (n = 1) 

37 

Tıbbi tedavi Pişik kremi kullanma (n = 3), küvöze alınma (n = 2), sarılık tedavisi görme (n = 2), ilaçları kullanma (n = 2), verilen kremi kullanma 

(n = 2) 

11 

Bebek 

bakımında 

yapılan 

geleneksel 

uygulamalar 

Genel vücut 

bakımı 

Tuzlama (n = 4),  yıkama suyunun içine altın koyma (n = 2), tuzlu ılık suyla yıkama (n = 1), giydirme (n = 1), taşlı suyu kaynatma    

(n = 1), süt ve balı eriterek vücuda sürme (n = 1) 

10 

Ağız bakımı Ağzını karbonatla silme (n = 5),  ağzını cep sodasıyla silme (n = 3), ağzını hiç temizlememe (n = 1)  9 

Alt temizliği ve 

pişik bakımı 

Gazı olduğu zaman ayaklarının altına elma yağı sürme (n = 1), zeytinyağı sürme (n = 2), vazelinle zeytinyağı sürme (n = 1), pudra 

dökme (n = 1), bezini bağlamama (n = 1), önce suyla silip sonra ıslak mendil kullanma (n = 1), domuz yağı sürme (n = 1) 

8 

Göbek bakımı Göbeği jiletle kesme (n = 2), kaynamış makasla kesme (n = 1), mum alevinden geçirilmiş makasla kesme (n = 2), evdeki makasla 

kesme (n = 1), iple bağlama (n = 5), göbeğine zeytinyağı sürme (n = 1), kanayan göbeğe krem sürme (n = 1), göbeğe el kremi / 

vazelin sürme (n = 3), göbeğine temiz tülbent bağlama (n = 1), domuz yağı sürme (n = 1), 

7 

Göz bakımı Gözlerini temizleme (n = 1), gözüne limon damlatma (n = 1), bebeğin gözünü anne sütü sıkılmış pamukla silme (n = 1), gözünü 

kaynamış suyla silme (n = 1) 

4 

Diğer 

uygulamalar 

Çocuğun bezlerini akşamları dışarıya asmama (n = 1), çamaşırların akşam toplanması (n = 1), sarı bez örtme (n = 6), kırmızı örtü 

örtme (n = 1), çocuğun yanına süpürge koyma (n = 2), yastığın altına bıçak koyma (n = 2), küçük kuran koyma (n = 1), sarımsağın 

kafasını çocuğun omzuna asma (n = 1), siyah kedi tüyünden yapılmış nazar muskası koyma (n = 1), gül kolonyası sürülmesi (n = 1),   

16 
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Kadınlar doğumdan sonra bebek sağlığını korumak için yaptıkları uygulamaları şöyle ifade etmişlerdir: 

 

“Bebeğimi sık sık emzirdim, o emzirme işini öğrenmiştim arkadaştan bebeğimi sık sık emzirdim. Altını sık sık 

değiştirdim ama hazır bez kullanamıyordum, hazır bez kullanamadığım için de bezleri kaynattım. Beyaz çarşaftan 

ona bez yaptım.  Daha önceleri beyaz çarşaf bile zor buluyorduk. Bulamamıştım çünkü durumumuz da iyi değildi. 

Keşke imkânlar olsaydı… Hazır bez çıktı diye duyuyorduk ama kullanamadık yani.” (K3) 

 

“Kayınvalidemin eski bilgileri var tuzlamak gibi onları yaptı, Allahım bir tuzladı çocuğu kokmasın diye. Yani 

ağzının içi tuz kaya tuzu doldu. Bir şey de yapamadım. Bu gece böyle yatacak dedi. Göçmen benim kayınvalidem. 

Kızanım bu kızan böyle yatacak dedi ve sabaha kadar öyle yatırdım, cahilliğimden. Sabahleyin kalktığımda 

çocuğumun koltukaltının pişikten yandığını gördüm. Tuzladı onu yapıyordu. İlkinde acemiydim 17 yaşındaydım ne 

diyorlarsa onu yapıyordum genelde onların dedikleri şekliyle büyüttüm mesela akşamları çocuğun bezlerini sakın 

dışarıya asma diyorlardı. Çocuğun çamaşırlarını dışarıya asma diyorlardı. Şeytan işermiş. Akşam ezanından önce 

çamaşırlar toplanır derlerdi. Ben saatli çalışıyordum zaten akşam ezanı olmadan doğru çamaşırları toplamaya. Ne 

cahilmişiz. Sarılık olmasın diye sarı bez örttüm. Süpürge koydular çocuğun yanına. El süpürgesi eskiler var ya 

ondan koydular çalı süpürgesi. Bir de bıçak yastığın altına koyuyorduk. Ben dışarıya gidersem mutfağa filan çocuk 

yalnız kalınca cinler çarpmasın diye. Şimdi ki aklım olsa yapmazdım.” (K2) 

 

“Ağzı pamukçuk olduğu zaman soda sulandırarak pamukla soda sürüyorduk ağzına. Yemek sodası onu sürüyorduk 

ağzına onunla bakım yapıyorduk. Altına göbek için gene bu domuz yağını sürüyorduk. Zaten 3 günde düşüyordu.  

Nazar değmesin diye şimdi yaşlılar şöyle yapardı. Çocuğa nazar değmesin diye sarımsağın kafasını çocuğun 

omzuna takarlar. Sarımsağın nasıl diyeyim saçak kısmı olanı keserler onu makasla ucunu çocuğun omzuna 

takarlar.  Bir de şu vardır.  Siyah kedinin belinden tüy alınır. Kara kedi hiç benek olmayacak. Siyah simsiyah 

olacak onu muska şeklinde yaparlar yine omzuna takarlar. Çocuk sıçramasın diye.  Uykusunda sıçramasın diye.”  

(K9) 

 

“Ağzında pamukçuk olduğunda aslında kocakarı diyecekler ama karbonatla ağzını siliyordum, karbonatla annem 

ağzını siliyordu. Göbek bakımını da sürekli pansuman yaparak geçirdik. Su değdirmeden sık sık pansuman 

yaparak daha erken düştü. Enfeksiyon kapmadan sürekli pansuman yaparak geçirdik. Gözünde çapaklanma oldu 

doktora başvurdum, ilaç kullandı. Pişik olmadı çünkü kışın doğum yaptığım için pişik olmadı. Kontrollere gittim.  

Göz bakımı için limon damlatmıştı kayınvalidem. Şuan olsa asla yaptırmam. Yani ben ilkinde anlamamıştım ama 

ikincisinde üçüncüsünde yaptırmadım onu. Çünkü limon asitli bir şey yiyecek olduğu için hani göz damarlarına 

zarar verir diye ondan dolayı yaptırmamıştım.” (K13) 

 

TARTIŞMA 

Bu bölümde; çalışmada elde edilen nitel ve nicel veriler birleştirilerek; kadınların, bebek sağlığını 

korumaya ilişkin bulgular incelenmiştir. Adölesan dönmede evlenen kadınların doğum sonrası bebek sağlığını 

korumaya ilişkin uygulamalarının incelenmesi amacı ile karma yöntem kullanılarak yapılan bu çalışmada, kadınların 

çoğunlukla hijyen kurallarına uyarak bebeği korumaya yönelik olduğu, bir sorun olduğunda ise sağlık 

çalışanları/kurumlardan yardım alabilecekleri ama genel bilgiyi yakınlarından aldıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
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adölesan dönemde evlenen kadınların doğum sonrası bebek bakımına yönelik olarak yapılan uygulamaları 

göstermesi bakımından önemlidir.  

 Çalışmamızda kadınların adölesan annelik oranlarının TNSA 2013 (Koç ve ark, 2014) sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir. Dünyada tüm doğumların %11'i 15 - 19 yaş grubunda olan kızlara aittir ve bu 

doğumların büyük çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir (World Health Organization, 

2018a). Bu sonuçlar adölesan anneliğin önemli bir kadın sağlığı olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik olarak tuzlama, göbeğine zeytinyağı sürme, 

kanayan göbeğe krem sürme ve domuz yağı sürme gibi geleneksel uygulamalar yaptıkları saptanmıştır. Koyun ve 

ark (2010)’ın çalışmasında da bebeği ileride kokmaması için tuzlama, pişik olmasın diye toprağa sarma, 

sarılık/kızamıktan korunmak için renkli örtüler kullanma gibi çeşitli geleneksel uygulamalar bildirilmiştir. Bu 

sonuçlara göre bebek sağlığını korumak için toplumsal kültür, eğitim düzeyi, sağlık kuruluşuna uzaklık, ulaşım 

sorunları ve ulusal sağlık politikaları gibi birçok etkenin rol aldığı söylenebilir. Ayrıca hem ülkemizde hem de 

dünyada bebek sağlığını korumaya yönelik geleneksel uygulamaların devam ettiği görülmektedir. 

Çalışmanın sınırlılıkları 

Kadınlar çalışmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlendiğinden dolayı elde edilen 

sonuçlar genellenemez ve sadece bu araştırmaya katılan kadınları temsil edebilir. Ayrıca araştırma sonuçları 

kültürel nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.    

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, adölesan yaşta evlilik nedeniyle kadınların bebek sağlığını korumaya yönelik önemli sorunlar 

yaşadıkları saptanmıştır. Ebeler, hizmet sunumlarında kadınların sosyo - demografik özelliklerini sorgulayarak, 

gebelikte, doğumda ve doğum sonrası dönemde kadın ve bebek sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayabilirler. 
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S-74)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE KENDİ 

KENDİNE MEME MUAYENESİ UYGULAMALARI 

 

Gülbahtiyar DEMİREL1    Feride TAŞKIN YILMAZ1    Fatma Emine ÇETİNKAYA1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

 

Özet 

Giriş ve Amaç: Meme kanseri kadın kanserleri içinde en fazla görülen ve en fazla ölüme neden olan kanserdir. 

Literatürde meme kanseri konusunda gençlerin yeterince bilgili olmadıkları, erken tanıda önemli olan kendi 

kendine meme muayenesi (KKMM) uygulamalarının yeterli olmadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda araştırma, 

ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgi düzeyleri ile KKMM uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmaya 04-28 Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik 

bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 291 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler kişisel 

özellikleri ve KKMM uygulama durumlarını sorgulayan anket formu ve Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi 

Testi (GKMBT) ile elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede ortalama, yüzdelik dağılım, standart sapma ve t 

testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin %9.3’ü kendisinde meme kanserinin bulunduğunu, %21.3’ü birinci derece akrabalarında 

meme kanseri olan birey olduğunu ve %49.1’i meme kanseri açısından kendisini risk altında hissettiğini 

belirtmiştir. Öğrencilerin %92.8’i KKMM’nin yapılma yöntemini bildiğini ve %73.5’i KKMM yaptığını ifade 

etmiştir. KKMM yapan öğrencilerin %46’sı aklına geldikçe ve %40.9’u ayda bir KKMM yaptığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin %34.2’si şikayeti olmadığı, %32.9’u unuttuğu için KKMM yapmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin 

GKMBT puan ortalaması 13.10±2.73’tür. Öğrencilerin GKMBT puan ortalamaları ile KKMM yapma davranışları 

karşılaştırıldığında, KKMM yapan öğrencilerin bilgi düzeyi daha yüksektir (p=0.043, p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgisinin orta düzeyde olduğu ve KKMM yapma 

davranışının yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilere erken teşhis ile meme kanserinin önlenmesinin 

önemini vurgulayan eğitimlerin belli periyodlarla tekrarlanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, bilgi, ebelik öğrencisi  

 

 

BREAST SELF-EXAMINATION PRACTICES OF MIDWIFERY STUDENTS WITH THEIR BREAST 

CANCER KNOWLEDGE LEVEL 

 

Gulbahtiyar DEMİREL1    Feride TASKİN YİLMAZ1    Fatma Emine CETİNKAYA1 
 

1Sivas Cumhuriyet University 

 

Abstract 

Introduction and Objective: Breast cancer is the most common type of cancer and causing most deaths among 

women. In the literature, it is stated that young breast cancer patients are not knowledgeable enough about the 

breast cancer, and that self-breast exam (BSE) practices which are important in early diagnosis are not sufficient. 

This research was conducted to determine BSE practices of midwifery students with their breast cancer knowledge 

levels. 

Methods: This descriptive study consisted of 291 students who studied in midwifery department of a university 

and accepted to participate in the study between 04-28 February, 2019. Data were collected using a questionnaire 

which questions the personal characteristics and BSE practices, and the Comprehensive Breast Cancer Knowledge 

Test (CBCKT). Mean, percentage, standard deviation and t test were used for statistical analysis. 

Results: 9.3% of the students stated that they had breast cancer, 21.3% of them had individuals with breast cancer 

in their first-degree relatives, and 49.1% of them felt at risk for breast cancer. 92.8% of the students stated that 

they knew the method of BSE and 73.5% of them performed BSE. Of students performing BSE, 46% of them 
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performed BSE when occurred to them and 40.9% performed once a month. 34.2% of the students stated that they 

did not have any complaint and 32.3% of them did not perform BSE because they forgot. The mean CBCKT score 

of the students was 13.10±2.73. When CBCKT mean scores of the students were compared with BSE behaviors, 

the knowledge level of the students who performed BSE was found to be higher (p=0.043, p<0.05).  

Conclusion and Recommendations: Midwifery students' knowledge of breast cancer was at a moderate level and 

BSE behaviors were not sufficient. It is recommended to repeat the trainings that emphasize the importance of 

early diagnosis and prevention of breast cancer. 

Key Words: Breast cancer, breast self-examination, knowledge, midwifery student 

 

GİRİŞ 

Meme kanseri kadınlarda en yaygın görülen kanser türüdür. Günümüzde her sekiz kadından birinin hayatı boyunca 

meme kanseri olma olasılığı yüksektir (Karasu ve ark., 2017). Meme kanseri hem sık görülmesi, hem de ölümcül 

bir hastalık olması nedeniyle sağlıklı kadınlarda bile endişe yaratan bir durumdur (Alan ve ark., 2017). Meme 

kanseri riskini artıran birçok faktör vardır. Kadın olmak, yaş, ailede meme kanseri öyküsü, erken başlayan 

menstrual siklus, total menstrual aktivitenin uzaması, geç menopoza girmek, geç doğum yapma, çocuk sahibi 

olmama, yakın geçmişte uzun süreli oral kontraseptif kullanımı, geçmişte radyasyona maruz kalma, fiziksel 

aktivite eksikliği, emzirmeme ve laktasyonun kısa sürmesi önemli risk faktörleri olarak belirtilmektedir (Sohbet 

ve Karasu, 2017).  

Meme kanserinde kilit nokta erken tanı ve tedaviye hemen başlanmasıdır (Sevindik ve ark., 2011). 

Özellikle meme kanseri erken dönemde tanılandığında tedavi edilebilmekte ve yaşam şansı artmaktadır. Erken 

tanıda mamografi, meme ultrasonografisi, klinik meme muayenesi ve kadınların her ay kendi kendilerine 

yapabilecekleri meme muayenesi gibi birçok yöntem vardır (Gözüm, Karayurt ve Aydın, 2004). Kendi kendine 

meme muayenesi (KKMM), 20 yaşından sonra her kadın tarafından kolaylıkla yapılabildiği ve erken tanıya 

yönlendirildiği etkili bir yöntemdir. Düzenli olarak yapılan KKMM, memeye ilişkin bir referans bilgi 

oluşturmakta, böylece kadının meme dokusunu tanıması ve oluşan değişiklikleri fark etmesi sağlanmaktadır 

(Alpteker ve ark., 2011). Ayrıca, kadının KKMM yapması șüpheli bir kitle varlığında sağlık kurumuna erken 

dönemde başvurusunu kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda, kadının her ay KKMM yapması yaşamsal öneme sahiptir 

(Gözüm, Karayurt ve Aydın, 2004). 

Meme kanseri mortalitesi ve insidansı 35 yaş ve üzerinde artmasına rağmen, 20-30 yaş arası kadınlarda 

görüldüğünde tümörün geç belirlenmesi nedeniyle prognoz çok daha kötü olabilmektedir (Alpteker ve ark., 2011). 

Toplum sağlığının güçlendirilmesinde ve halkın eğitiminde kilit nokta olan hemşire ve ebelerin meme kanseri ve 

erken tanısına yönelik bilgileri ve örnek davranış oluşturması açısından KKMM uygulamaları önemlidir (Sevindik 

ve ark., 2011; Karasu ve ark., 2017). Bu nedenle gelecekte kadın sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini 

saylayacak, meme kanserinin erken tanısı ve korunmaya yönelik kadınların eğitiminde sorumluluk alacak ve aynı 

zamanda anne olacak ebelik öğrencilerinin meme kanseri ve KKMM konusunda neleri bilip, neleri bilmediklerini 

belirlemek ve uygulamaya yönelik davranışlarını değerlendirmek önemlidir. 

AMAÇ 

Araştırma, ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgi düzeyleri ile KKMM uygulamalarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 04-28 Şubat 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden belirlenen zamanda evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda veri formlarını eksiksiz dolduran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 291 öğrenci 

örnekleme dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri, araştırmacıların literatür incelemesi doğrultusunda hazırladıkları öğrencilerin sosyodemografik 

özellikleri ile meme kanseri öyküsü ve KKMM yapma davranışlarını sorgulayan tanılama formu ve Geniş 

Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi (GKMBT) ile elde edilmiştir. 

Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi (GKMBT): Bilgi testi Stager tarafından 1993 yılında geliştirilmiştir 

(Stager, 1993). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Başak (2015) tarafından yapılmıştır. Ölçekte 

toplam 20 adet bilgi sorusu yer almakta olup, ölçek doğru-yanlış şeklinde cevaplanmaktadır. Sorular içinde 8 doğru 

ve 12 yanlış ifade bulunmaktadır. GKMBT’de genel bilgi ve tedavi edilebilirlik olmak üzere iki boyut vardır. 

1’den 12’ye kadar yer alan sorular; meme kanseri konusundaki genel bilgileri; 13. sorudan 20. soruya kadar olanlar 

ise meme kanserinin tedavi edilebilirliği ile ilgili bilgileri içermektedir (Başak, 2015). Ölçeğin uygulaması 

yapıldıktan sonra cevap anahtarına göre “doğru” cevaplara “1”, “yanlış” ve boş cevaplara “0” puan verilmiştir. 

Ölçekten alınabilecek puan 0-20 arasında değişmekte, elde edilen puan yüksekliği bilgi düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermektedir (Cal, Yıldız ve Avcı, 2018). 

Verilerin Toplanması 

Veriler, araştırmacılar tarafından uygun bir ders saatinde öğrencilerin veri formlarını doldurması ile elde edilmiştir. 

Veri formlarının doldurulması yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Veriler, SPSS 22.0 paket programında yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde ortalama, yüzdelik dağılım, 

standart sapma ve student t testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık p<0.05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile meme kanseri öyküsü ve KKMM yapma davranışlarına ilişkin bilgiler 

Tablo 1’de gösterilmiştir. Öğrencilerin %9.3’ü kendisinin meme kanseri olduğunu, %21.3’ü birinci derece 

akrabalarında meme kanseri olan birey olduğunu ve %49.1’i meme kanseri açısından kendisini risk altında 

hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %92.8’i KKMM’nin yapılma yöntemini bildiğini ve %73.5’i KKMM 

yaptığını ifade etmiştir. KKMM yapan öğrencilerin %46’sı aklına geldikçe ve %40.9’u ayda bir KKMM yaptığını 
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belirtmiştir. Öğrencilerin %34.2’si şikayeti olmadığı, %32.9’u unuttuğu ve %21.1’i bilmediği için KKMM 

yapmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile meme kanseri öyküsü ve KKMM yapma davranışları 

(n=291) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler n % 

Yaş (yıl)(Ort±SS) 20.82±1.45 (min=18, max=27) 

 Medeni durumu   

 Evli 4 1.4 

 Bekar 287 98.6 

Sınıf   

 1 86 26.9 

 2 69 23.7 

 3 73 25.1 

 4 63 21.6 

Aile ya da akrabalarında meme kanseri olan birey varlığı 

 Var 62 21.3 

 Yok 229 78.7 

İyi ya da kötü huylu meme kanseri öyküsü varlığı  

 Var 27 9.3 

 Yok 264 90.7 

Meme kanseri açısından kendini riskli hissetme  

 Evet 143 49.1 

 Hayır 148 50.9 

Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapıldığını bilme  

 Evet 270 92.8 

 Hayır 21 7.2 

Kendi kendine meme muayenesi yapma durumu  

 Evet 215 73.5 

 Hayır 76 26.5 

Kendi kendine meme muayenesi yapma zamanı (n=215)  

 Aklına geldikçe 99 46.0 

 Ayda bir 88 40.9 

 Haftada bir 17 7.9 

 Her banyoda 11 5.1 

Kendi kendine meme muayenesi yapmama nedeni (n=76)  

 Nasıl yapılacağını bilmeme 16 21.1 

 Şikayeti olmadığı için 26 34.2 

 Unuttuğu için 25 32.9 

 Kitle olmasından korktuğu için 6 7.9 

 Gerekli görmeme 3 3.9 
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Tablo 2’de öğrencilerin GKMBT puan ortalaması gösterilmiştir. Buna göre öğrencilerin GKMBT puan ortalaması 

13.10±2.73 olup ortalamanın üstündedir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi genel ve alt boyut puan ortalamalarının dağılımı 

 

Geniş Kapsamlı Meme Kanseri 

Bilgi Testi 

Alınabilecek 

 min-max puanlar 

Alınan 

min-max puanlar 
Ort±SS 

Genel bilgi 0-12 2-11 7.19±1.56 

Tedavi edilebilirlik 0-8 1-8 5.90±1.84 

Toplam 0-20 5-18 13.10±2.73 

  

Öğrencilerin GKMBT puan ortalamaları ile KKMM yapma davranışları karşılaştırıldığında, KKMM yapan 

öğrencilerin meme kanserine ilişkin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Buna rağmen 

KKMM yapan ve yapmayan öğrencilerin tedavi edilebilirlik açısından bilgi düzeylerinde farklılık olmadığı 

bulunmuştur (p>0.05). KKMM yapan öğrencilerin meme kanserine ilişkin genel bilgi düzeyi daha yüksek 

olmasına rağmen anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05) (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin KKMM yapma davranışları ile Geniş Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi genel ve alt boyut 

puan ortalamalarının dağılımı 

Geniş Kapsamlı Meme 

Kanseri Bilgi Testi 

Kendi kendine meme muayenesi 
t / p 

Yapıyor (n=215) Yapmıyor (n=76) 

Genel Bilgi 7.32±1.56 6.84±1.50 2.343 / 0.020 

Tedavi edilebilirlik 5.96±1.89 5.74±1.68 0.908 / 0.364 

Toplam 13.28±2.81 12.58±2.42 1.951 / 0.052 

 

TARTIŞMA 

KKMM özel araç gereç gerektirmemesi ve maliyetinin olmaması nedeniyle basit, herkes tarafından uygulanabilen 

ve tercih edilen bir erken tanı yöntemidir (Karasu ve ark., 2017; Gölbaşı ve ark., 2010). Çalışmada ebelik 

öğrencilerinin yaklaşık dörtte üçünün KKMM yaptığı belirlenmiştir. Ebelik öğrencileri ile yapılan başka bir 

çalışmada da benzer bulgu elde edilmiştir (%75.4) (Avcı ve ark., 2008). Hemşirelik öğrencileri ile yapılan 

çalışmalarda bu oran %55.5-63 arasında değişmektedir (Uzun, Karabulut ve Karaman, 2004; Aslan ve ark., 2007; 

Sevindik ve ark., 2011). Üniversitede öğrenim gören ve yurtta kalan kız öğrenciler ile yapılan çalışmalarda KKMM 

yapma oranı ise %19.5-59.2 arasında olup daha düşüktür (Gerçek ve ark., 2008; Kılıç, Sağlam ve Kara, 2009; 

Gölbaşı ve ark., 2010; Alpteker ve ark., 2011; Alan ve ark., 2016). Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerde KKMM 

yapma oranı daha fazladır. Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerde ders müfredatının ana-çocuk sağlığı ile ilgili 

olması bu farkı yaratmış olabilir (Sevindik ve ark., 2011). 

Literatürde öğrencilerin meme muayenesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için KKMM 

yapmadıkları belirtilmektedir (Alpteker ve ark., 2011; Gerçek ve ark., 2008; Karasu ve ark., 2017). Bizim 

çalışmamızda öğrencilerin tamamına yakınının KKMM’nin yapılma yöntemini bildiği belirlenmiştir. Plesnicar ve 

arkadaşlarının (2004) çalışmasında ebelik öğrencilerinin tamamının KKMM yapmasını bildikleri, ancak düzenli 

olarak uygulayanların çok az olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören kız öğrencilerle 
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yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %88.4’ünün KKMM hakkında bilgisi olduğu ifade edilmiştir (Karadağ ve ark., 

2010). Buna karşın Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrenciler ile yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin %76.3’ünün KKMM yapmayı bilmediği belirlenmiştir (Karasu ve ark., 2017). Üniversitede öğrenim 

gören ve yurtta kalan kız öğrencileri ile yapılan çalışmalarda, KKMM yapılma yöntemini bilenlerin oranı %40.3- 

47.9 arasındadır (Gerçek ve ark., 2008; Alpteker ve ark., 2011).  

Erken tanıda etkili bir yöntem olan KKMM’nin düzenli olarak yapılması ile memede oluşan değişiklikler 

fark edilebilir (Alpteker ve ark., 2011). Çalışmada öğrencilerin %46’sı aklına geldikçe ve %40.9’u ayda bir 

KKMM yaptığını belirtmiştir. Başka bir çalışmada da, öğrencilerin %66 aklına geldikçe KKMM yaptıklarını 

belirtilmiştir (Alan ve ark., 2016). Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencileri ile yapılan bir 

çalışmada, katılımcıların sadece %5.9’unun ayda bir KKMM yaptığı belirlenmiştir (Karasu ve ark., 2017). 

Öğrencilerin KKMM yapmama nedenleri arasında yapmayı bilmeme, uğraşmak istememe, ihtiyaç 

duymama, meme kanseri olmayı düşünmeme, ailelerinde ve yakın çevresinde meme kanseri tanısı alan kişiler 

olmaması, meme kanserinin kendisinde olmayacağını düşünme gibi faktörler yer almaktadır (Uzun ve ark., 2004; 

Aslan ve ark., 2007; Karasu ve ark., 2017). Çalışmada öğrencilerin yaklaşık üçte biri şikayeti olmadığı, üçte biri 

unuttuğu ve %21.1’i bilmediği için KKMM yapmadığını belirtmiştir. Yapılan çalışmalarda da yapmayı bilmeme, 

uğraşmak istememe, ihtiyaç duymama, meme kanseri olmayı düşünmeme, gerekliliğine inanmama ve unutma 

nedeniyle öğrencilerin KKMM yapmadıkları belirlenmiştir (Uzun ve ark., 2004; Aslan ve ark., 2007). Çalışma 

bulgusu, öğrencilerin yaş olarak kendilerini risk grubunda görmemelerinden kaynaklanabilir. 

Literatürde öğrencilerin meme kanseri ve KKMM ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir (Kılıç, 

Sağlam ve Kara, 2009). Çalışmada öğrencilerin meme kanserine ilişkin bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde 

olduğu belirlenmiştir. Benzer ölçek kullanılarak hemşireler ile yapılan bir çalışmada da benzer bulgu elde 

edilmiştir (Cal, Yildiz and Avcı, 2018). Yapılan bir çalışmada üniversite öğrencisi kızların meme kanseri bilgi 

düzeylerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir (Gölbaşı ve ark., 2010). Başka bir çalışmada da Çalışma bulgusu, 

araştırmanın kadın sağlığı ile ilgili temel eğitim alan ebelik öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olmasından 

kaynaklanabilir. 

KKMM yapan bireylerin meme kanseri bilgi düzeyi daha yüksektir (Alan ve ark., 2016; Cal, Yıldız ve 

Avcı, 2018). Çalışmada KKMM yapan öğrencilerin meme kanserine ilişkin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Hemşireler ile yapılan bir çalışmada her ay düzenli olarak KKMM yapan katılımcıların meme 

kanseri bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Cal, Yıldız ve Avcı, 2018). Alan ve arkadaşlarının 

(2016) çalışmasında da, meme kanseri hakkında bilgisi olanların KKMM yaptığı saptanmıştır. Çalışma bulgusu, 

meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması ve KKMM’yi düzenli yapmanın sağlanabilmesi açısından 

literatüre katkı sağlamaktadır. 

 

SONUÇ 

Ebelik öğrencilerinin meme kanseri bilgisinin orta düzeyde olduğu ve KKMM yapma davranışının istendik 

düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilere erken teşhis ile meme kanserinin önlenmesinin önemini 

vurgulayan eğitimlerin belli periyodlarla tekrarlanması, meme kanseri farkındalık programlarında sorumluluk 

almalarının sağlanması önerilebilir. 
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S-75)   DRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI, ATILGANLIK 

VE EMPATİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ 

Selma SABANCIOĞULLARI1                         Taylancan COŞKUN1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve amaç: Yaşamda etkili kişilerarası ilişkiler kurma ve sürdürme, kişilerin kendilerine güvenleri, empati 

kurma ve atılganlık becerileri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin 

benlik saygısı, atılganlık ve empati becerilerini geliştirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

Yöntem: Ön test-son test kontrol gruplu deneysel tasarımda yapılan bu araştırma 40 çalışma, 39 kontrol olmak 

üzere toplam 79 kişi ile yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Benlik Saygısı Ölçeği, Atılganlık Envanteri ve 

Empatik Beceri Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışma grubu ile 14 hafta kendini tanıma, iletişim, empati ve atılganlıkla 

ilgili drama çalışmaları yapılmıştır. Kontrol grubuna hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Ölçekler kişilere drama 

çalışmaları başlamadan önce ve drama çalışmaları bittikten 14 hafta sonra iki kez uygulanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışma grubunun benlik saygısı, atılganlık ve empatik beceri puan ortalamaları drama çalışmaları 

sonrası öncesine göre anlamlı düzeyde artmış (p<0.05), atılganlık puan ortalamaları da istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da artış göstermiştir (p=0.096). Kontrol grubunun benlik saygısı, atılganlık ve empatik beceri puan 

ortalamaları drama çalışmaları öncesine göre sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). Drama 

çalışmaları öncesinde çalışma ve kontrol grubunun benlik saygısı ve empatik beceri puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), drama çalışmaları sonrasında çalışma grubundaki kişilerin benlik saygısı 

puan ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0.05). Çalışma grubunun 

atılganlık puan ortalamaları hem drama çalışmaları öncesinde hem de drama çalışmaları sonrasında kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Sonuç ve öneriler: Drama çalışmaları kişilerarası ilişkide önemli bir yeri olan kendine güven, atılganlık ve empati 

becerilerini geliştirmeye olumlu anlamda katkı sağlamıştır. İnsan ilişkilerini etkileyen bu özelliklerin üniversite 

eğitiminde geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, üniversite eğitiminde drama derslerinin olması ve iletişim ve 

kendini tanıma gibi derslerin drama çalışmaları ile yürütülmesi önerilir.  

Anahtar Sözcükler: drama,  üniversite öğrencileri, özgüven, atılganlık, empati 

 

THE EFFECT OF DRAMA ON THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM, ASSERTIVINESS AND 

EMPATIVE SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS 

Selma SABANCIOĞULLARI1                         Taylancan COŞKUN1 

1Sivas Cumhuriyet University 

Abstract 

Introduction and aim:Establishing and maintaining effective interpersonal relationships in life is directly related 

to self-confidence, empathy and assertiveness. In this study, it is aimed to determine the effect of drama education 

on the development of self-esteem, assertiveness and empathy skills of university students. 
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Method:Pre-test-posttest control group experimental design research was conducted with a total of 79 people, 

including 40 study,39 control group. The data were collected with Personal Information Form, Self-Esteem Scale, 

Assertiveness Inventory and Empathic Skill Scale. In the 14th week with the study group, were conducted drama 

studies with about self-knowledge, communication, empathy and assertiveness. The scales were administered 

twice before the start of the drama and after 14 weeks of the end of the drama. Mean, percentage, dependent and 

independent groups t test were used for data evaluation. 

Results:The mean scores of self-esteem, assertiveness and empathic skills of the study group were significantly 

increased after the drama studies than before(p<0.05). The mean scores of self-esteem, assertiveness and empathy 

skills of the control group were not significantly different after the drama studies than before(p>0.05). While there 

was no significant difference between the self-esteem and empathic skill mean scores of study and control group 

in before drama studies(p>0.05), self-esteem scale mean scores of the study group were significantly higher than 

the control group after drama studies(p<0.05). The mean of assertiveness of the study group was significantly 

higher than the control group both before and after the drama studies. 

Conclusions and recommendations:Drama studies have contributed positively to the development of self-

confidence, assertiveness and empathy skills which have an important role in interpersonal relationship. It is 

important to develop these characteristics that affect human relations in university education. In this context,it is 

recommended that drama courses in university education and communication and self-recognition courses should 

be carried out with drama studies. 

Keywords: drama, university students, self-esteem, assertiveness, empathy 

 

GİRİŞ 

Yaşamda etkili kişilerarası ilişkiler kurma ve sürdürme, kişilerin kendilerine güvenleri, empati kurma ve atılganlık 

becerileri ile doğrudan ilişkilidir. Drama yaşam durumlarını, oyunda var olan kurallar içindeki özgürlük ögesini 

kullanarak yaratıcı süreçlere dönüştürmek yoluyla; katılımcılara kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, 

kendini başkalarının yerine koyabilme olanağını veren bir disiplin, bir öğretim yöntemi ve bir sanat eğitimi alanı 

olarak tanımlanır (Üstündağ, 1994). Dramadaki etkileşim, sosyal ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. 

Üstündağ’a (1998) göre dramanın hedeflerinden biri de “kendine güven duyma ve karar verme becerileri” 

kazanmadır. Kendine güven duyma yaratıcı drama süreçleri ile sağlanabilir. Drama kişinin kendini tanımasını, yeti 

ve yeteneklerini keşfetmesini, grup arkadaşlarını yani başkalarını da tanımayı, kendini onların yerine koyabilmeyi 

oynayarak, yaşayarak öğrenmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla drama çalışmalarının kişilerin kendilerine 

güvenlerini, empati becerilerini ve atılgan iletişim kurma becerisi geliştirmeye katkısı olacağı düşünülebilir. 

AMAÇ  

Bu çalışmada drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin benlik saygısı, atılganlık ve empati becerilerini 

geliştirmeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Şekli 

Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel tasarımda yapılmıştır.   
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi; 

Araştırma, bir üniversitenin sağlık yüksekokulunda öğrenim gören 40 çalışma, 39 kontrol olmak üzere toplam 79 

ikinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmanın amacı ve nasıl yapılacağı ikinci sınıf öğrencilerine açıklanmış, 

araştırmada yer almak isteyen öğrenciler rastgele olarak çalışma ve kontrol gruplarına atanmıştır. Öğrencilere 

hangi grupta yer aldıklarına ilişkin bilgi verilmemiştir.   

 

Veri Toplama Araçları 

Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Benlik Saygısı Ölçeği, Atılganlık Envanteri ve Empatik Eğilim Ölçeği ile 

toplanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu; araştırmacılar tarafından hazırlanan form katılımcıların yaş, cinsiyet gibi bireysel bilgilerini 

belirlemek için sorulan sorulardan oluşmaktadır. 

Rathus Atılganlık Envanteri: ölçek Rathus ve Nevid (1977) tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’de Voltan (1980) 

tarafından geçerlik–güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ergen ve yetişkinlere uygulanabilen envanter 30 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek maddelerinden 17’si olumsuz, 13’ü olumlu ifade içermektedir. Alınan puanlar -90 ile +90 

arasında değişmektedir. Çekingenliğe doğru uzanan uç -90’a, atılganlığa doğru uzanan uç +90’a ulaşmaktadır. 

Seçenekler -3 ile +3 arasında değişmektedir; Olumsuz ifadeler olan l, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 

24, 26 ve 30’uncu maddeler -3’ten +3’e doğru, bunlar dışında kalan olumlu ifadeler + 3’ten -3’e doğru 

puanlandırılmaktadır. Eksi ve artı puanların ayrı ayrı toplanıp, birbirinden çıkarılması envanterin toplam puanını 

verir. Envanterden toplam puan olarak “+10”un altında alanlar çekingen (-90 ile +10 arasında), “+10”un (+10 ile 

+90 arasında) üstünde alanlar ise atılgan olarak kabul edilir (Güler, 2011). 

Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBS): Benlik Saygısı Ölçeği Stanley Coopersmith (1967) tarafından 

geliştirilmiş ve Turan ve Tufan (1987) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır. 

Kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin 

çocuklara ve yetişkinlere uygulanan iki ayrı formu bulunmaktadır. Yetişkinler formu 25 maddelik kısa form ve 58 

maddelik uzun formlardan oluşmaktadır. Araştırmada, ölçeğin 25 maddelik kısa formu kullanılmıştır. Bu günkü 

haliyle ölçek "benim gibi" ya da "benim gibi değil" biçiminde işaretlenebilen 25 maddeden oluşmaktadır. Beklenen 

cevaplar 1 puan, beklenmeyen cevaplar ise 0 puan almaktadır. 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20 no' lu maddelere "Benim 

Gibi", 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 no' lu maddelere de "Benim Gibi Değil" 

cevaplandığında, sonuç 4 ile çarpılarak toplam puan elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-100 

arasında değişmektedir. Dolayısıyla bir kişinin benlik saygısı puanı maksimum 100 olabilir. Puanların yüksekliği 

benlik saygısının yüksekliğini, düşüklüğü ise benlik saygısı düzeyinin düşüklüğünü ifade etmektedir. 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ): Bireyin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyelini ölçmek amacıyla, 1988 

yılında Dökmen tarafından geliştirilmiştir. Ölçek toplam 20 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipte (1 = 

tamamen aykırı, 2 = oldukça aykırı 3 = kararsızım, 4 = oldukça uygun, 5 = tamamen uygun) hazırlanmış bir 

ölçektir. Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 20’dir. Toplam puan bireylerin empatik 

eğilim puanlarını ifade eder, puanın yüksek olması empatik eğilimin yüksek olduğunu; düşük olması empatik 

eğilimin düşük olduğunu gösterir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .72 olarak bulunmuştur (Dökmen, 1988). 

Araştırmanın Uygulanması  

Çalışma grubu ile 14 hafta kendini tanıma, iletişim, empati ve atılganlıkla ilgili drama çalışmaları yapılmıştır. 

Kontrol grubuna hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Ölçekler kişilere drama çalışmaları başlamadan önce ve 
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drama çalışmaları bittikten 14 hafta sonra iki kez uygulanmıştır. Verilerin sadece araştırma kapsamında 

kullanılacağı, gizliliğin kesinlikle sağlanacağı belirtilmiştir. Anketler bireylerin kendilerine verilerek doldurulmuş 

ve anket formuna isim yazmamaları istenmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde istatistiksel anlamlılık 0.05 önem düzeyinde incelenmiş, SPSS 16 versiyonu kullanılmıştır. 

BULGULAR  

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 19.78±0.82, % 68.4’ü kadındır.  

Tablo 1. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası, Benlik Saygısı, Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Gruplar Arası Karşılaştırılması  

Ölçek  Zaman  Gruplar   X±SS t p 

BENLİK 

SAYGISI 

ÖLÇEĞİ  

Drama Öncesi Çalışma Grubu (n=40) 76.18±16.37 
-0.06 0.953 

Kontrol Grubu (n=39) 76.38±13.65 

Drama Sonrası Çalışma Grubu (n=40) 82.40±9.52 
2.84 0.006 

Kontrol Grubu (n=39) 74.97±13.40 

 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

*p<0.05 

Araştırmada çalışma ve kontrol grubundaki kişilerin drama öncesi benlik saygısı puan ortalamaları benzerdir (t=-

0.0.6, p= 0.953). Drama sonrası ölçümlerde ise çalışma grubundaki kişilerin benlik saygısı ölçeği puan ortalamaları 

kontrol grubundan yüksek ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).  

 

Tablo 2. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası Empatik Beceri Puan Ortalamalarının 

Gruplar Arası Karşılaştırılması  

Ölçek  Zaman  Gruplar   X±SS t p 

EMPATİK 

BECERİ 

ÖLÇEĞİ  

Drama Öncesi Çalışma Grubu (n=40) 67.11±4.21 
1.30 0.197 

Kontrol Grubu (n=39) 65.83±4.86 

Drama Sonrası Çalışma Grubu (n=40) 71.17±8.01 
2.54 0.013 

Kontrol Grubu (n=39) 67.41±4.67 

                 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

               *p<0.05 

Tablo da görüldüğü gibi çalışma ve kontrol grubundaki kişilerin drama öncesi empatik beceri ölçeği puan 

ortalamaları benzerdir (t=1.30, p= 0.197). Drama sonrası ölçümlerde ise çalışma grubundaki kişilerin empatik 

beceri ölçeği puan ortalamaları kontrol grubundan yüksek ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

(p<0.05).  
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Tablo 3. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası, Atılganlık Ölçeği Puan Ortalamalarının 

Gruplar Arası Karşılaştırılması  

Ölçek  Zaman  Gruplar   X±SS t p 

ATILGANLIK 

ÖLÇEĞİ  

Drama Öncesi Çalışma Grubu (n=40) 45.79±7.83 
2.32 0.023 

Kontrol Grubu (n=39) 41.45±9.32 

Drama 

Sonrası 

Çalışma Grubu (n=40) 48.50±6.71 
4.31 0.000 

Kontrol Grubu (n=39) 41.38±7.90 

     İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

    *p<0.05 

Tablo 3’e göre çalışma grubundaki kişilerin atılganlık puan ortalamaları hem drama çalışmaları öncesinde (t=2.32, 

p= 0.023) hem de drama çalışmaları sonrasında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. (t=4.31, p= 

0.000) kontrol grubuna göre drama öncesi atılganlık ölçeği puan ortalamaları yüksektir. 

 

Tablo 4. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası Benlik Saygısı Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Grup içi Karşılaştırılması 

BENLİK SAYGISI Ölçümler  X±SS 

Çalışma Grubu(n=40) Drama Öncesi 76.18±16.37  

Drama Sonrası  82.40±9.52  

Test (t)/ p -3.80;0.000 

Kontrol Grubu (n=39) Drama Öncesi 76.38±13.65 

Drama Sonrası 74.97±13.40 

Test (t)/ p 0.467; 0.642 

            Bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

          *p<0.05 

Araştırmada çalışma grubundaki kişilerin drama öncesine göre dramadan sonra ki benlik saygısı puan ortalamaları 

yükselmiş ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (t= -3.80, p= 0.000). Kontrol grubunda yer 

alan kişilerin benlik saygısı puan ortalamaları ise değişmemiştir (p>0.05).  

 

Tablo 5. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası Atılganlık Ölçeği Puan Ortalamalarının 

Grup içi Karşılaştırılması 

ATILGANLIK ÖLÇEĞİ  Ölçümler  X±SS 

Çalışma Grubu(n=40) Drama Öncesi 45.79±7.83 

Drama Sonrası  48.50±6.71 

Test (t)/ p -1.68; 0.096 

Kontrol Grubu (n=39) Drama Öncesi 41.45±9.32 

Drama Sonrası 41.38±7.90  

Test (t)/ p 0.03; 0.972 

                  Bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

                  *p<0.05 

Araştırmada çalışma grubundaki kişilerin drama öncesine göre dramadan sonraki atılganlık ölçeği puan 

ortalamaları yükselmiş ancak aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (t= -1.68, p= 0.096). 

Kontrol grubunda yer alan kişilerin atılganlık ölçeği puan ortalamaları ise değişmemiştir (p>0.05).  
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Tablo 6. Çalışma ve Kontrol Grubunun Drama Öncesi ve Drama Sonrası Empatik Beceri Ölçeği Puan 

Ortalamalarının Grup içi Karşılaştırılması 

EMPATİK BECERİ ÖLÇEĞİ  Ölçümler  X±SS 

Çalışma Grubu(n=40) Drama Öncesi 67.11±4.21 

Drama Sonrası  71.17±8.01 

Test (t)/ p -2.91; 0.005 

Kontrol Grubu (n=39) Drama Öncesi 65.83±4.86  

Drama Sonrası 67.41±4.67  

Test (t)/ p -1.48; 0.142 

           Bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. 

          *p<0.05 

Araştırmada çalışma grubundaki kişilerin drama öncesine göre dramadan sonra ki empatik beceri ölçeği puan 

ortalamaları yükselmiş ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (t=-2.91, p=0.005). Kontrol 

grubunda yer alan kişilerin empatik beceri puan ortalamaları ise küçük bir miktar artış göstermekle birlikte 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir (p>0.05). 

TARTIŞMA  

Yaşamda etkili kişilerarası ilişkiler kurma ve sürdürme, kişilerin kendilerine güvenleri, empati kurma ve atılganlık 

becerileri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin benlik saygısı, atılganlık 

ve empati becerilerini geliştirmeye etkisi incelenmiştir. Çalışma bulgularına göre drama çalışmaları kişilerin benlik 

saygısını geliştirmeye katkı sağlamıştır. Altınova ve Adıgüzel (2012)’in çalışmasında da bu çalışma bulguları ile 

uyumlu olarak drama çalışmalarının katılımcıların benlik saygısı düzeylerini geliştirdiği saptanmıştır. Yine bu 

çalışma bulguları drama çalışmasının katılımcıların empatik becerilerini geliştirmeye katkı sağladığını ortaya 

koymuştur. Altınova ve Gökçearslan (2012)’ın çalışmasında drama çalışmalarının sosyal hizmet uzmanı 

öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerini geliştirmede olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Altınova ve 

Gökçearslan (2012)’ın çalışma bulguları, bu araştırmanın bulgusunu desteklemektedir. Bu çalışmada drama 

çalışmaları katılımcıların atılganlık ölçek puan ortalamalarını arttırmış olmakla birlikte anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Buna karşılık Karadeniz ve Tepeli (2019)’inin yaptığı çalışmada yaratıcı drama eğitiminin 

ergenlerin atılganlık davranışlarını geliştirmede etkili olduğu saptanmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Drama çalışmaları kişilerarası ilişkide önemli bir yeri olan kendine güven, atılganlık ve empati becerilerini 

geliştirmeye olumlu anlamda katkı sağlamıştır. İnsan ilişkilerini etkileyen bu özelliklerin üniversite eğitiminde 

geliştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, üniversite eğitiminde drama derslerinin olması ve iletişim ve kendini 

tanıma gibi derslerin drama çalışmaları ile yürütülmesi önerilir. 
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S-76)   GEBELİKTE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI DERSİNİ ALAN EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN 

DERSE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Eylem TOKER1    Kader PAKSOY1  Kübra ÇAĞRICI1 

 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 

Özet 

Giriş ve Amaç: “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersi Ebelik Bölümü 3. sınıf 5. yarıyıl seçmeli dersidir. Araştırma 

ebelik üçüncü sınıf müfredatına yeni eklenen “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersini alan öğrencilerin bu derse 

ilişkin görüşlerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bu seçmeli dersi seçen ebelik 

bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin tamamında (15 öğrenci) yapılmıştır.  Veriler, araştırmacılar tarafından dersin 

içeriğine özgü hazırlanmış olan anket formu öğrenciler ile birebir yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel testleri kullanılmıştır.   

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.20±1,01 olup, tamamı bu dersin bireysel ağız-diş 

sağlığında farkındalık yarattığını, %93.3’ü normal diş ve diş yapısını ve ağız-diş bakımını, tamamı diş fırçalama 

tekniğini öğrendiğini belirtmiştir.  

Yine öğrencilerin tümü gebelik döneminde fizyolojik-hormonal değişikliklerin, ağız-diş sağlığına etkileri 

konusunda bilgilenme, muayene-eğitim yapma konusunda farkındalık oluşturma, bebeklik dönemi süt dişi çıkarma 

ve düşme zamanları ile çocukluk dönemi kalıcı diş çıkarma konularında bilgi sahibi olduklarını dile getirmiştir. 

Mesleki olarak; öğrencilerin çoğunluğunda bu ders (%80) gebelik, bebeklik/çocukluk dönemi ağız diş sağlığı 

konusunun ebelik uygulamalarının bir parçası olduğu farkındalığını oluşturmuştur. Öğrenciler bu ders içeriğinde 

yer alan konuların %93.4’ünü kısmen yeterli ya da yeterli bulduklarını belirtmiştir. 

Derse ilişkin olarak öğrencilerin %40’ı seçmeli olan bu dersin zorunlu da olabileceğini ve ikinci sınıfta da 

alınabileceği önerisinde bulunmuştur. İlaveten öğrencilerin %40’ı gebeliğe özgü konuların biraz genişletilmesini, 

%26.7’si de uygulama eklenmesini önermiştir. Bu dersin kendilerine en çok gebeliğe ilişkin fizyolojik ve hormonal 

değişlikler üzerine yeni bilgiler kattığını bildirmişlerdir. 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin tamamı dersin ebelik müfredatında yer alması gerektiği konusunda hemfikir 

olmuşlardır. Bu dersin üniversitelerdeki ebelik müfredatlarında seçmeli ders olarak verilmesi önerilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı, Ebelik Müfredatı, Ders, Ebe 

 

OPINIONS AND SUGGESTIONS OF MIDWIFERY STUDENTS WHO HAS TAKEN THE ORAL AND 

DENTAL HEALTH IN PREGNANCY COURSE   

Abstract 

Aim: The course of “Oral and Dental Health in Pregnancy” is an elective course, which is taken at the 5th semester 

in the 3rd year at Midwifery Curriculum. The aim of this study is to evaluate the opinions of students who have 

recently taken the course of “Oral and Dental Health in Pregnancy” about this course. 

Material and Method: This descriptive study was conducted in all of the third grade students who chose this 

elective course (15 students) in 2018-2019 academic year. The data were collected by using a questionnaire 

prepared by researchers specifically for the content of the course, and filled by a face-to-face interview method 

with the students. Descriptive statistical tests were used to analyze the data. 

Findings: The average age of the students was 21.20 ± 1.01 and all of the students stated that this course created 

awareness in individual oral-dental health, 93.3% of them stated that they learned normal tooth and tooth structure 

and oral-dental care and all toothbrushing technique. 
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Again, all of the students stated that they had information about the effects of physiological-hormonal changes on 

oral health during pregnancy, raising awareness about examination-training, infancy period, infant period, tooth 

removal and childhood permanent tooth extraction. 

Professionally; In the majority of the students, this course (80%) has formed the awareness that the topic of 

pregnancy / infancy is part of the midwifery practices. The students stated that 93.4% of the subjects included in 

the course content were found to be partially sufficient or sufficient. 

As for the course, 40% of the students suggested that this elective course could be compulsory or it could be taken 

in the second year. In addition, 40% of the students suggested that some issues related to pregnancy should be 

expanded slightly and 26.7% of them should be added to the practice.  

Counclusion and suggestions: All of the students agreed that the course should be included in the midwifery 

curriculum. This course may suggested to give as an elective course in midwifery curriculum at the universities. 

Keywords: Oral-Dental Health in Pregnancy, Midwifery Curriculum, Course, Midwife 

 

GİRİŞ 

Gebelikteki ağız-diş sağlığı ve problemleri antenatal bakımda üzerinde çok durulmayan buz dağının altında kalan 

bir konudur. Bu konu maternal ve fetal sağlık üzerine de olumsuz etkileri olabileceği için önemlidir (Sağlam ve 

ark., 2014; Boggess, 2008; Mecdi ve Hotun, 2015; Kısa ve Zeyneloğlu, 2013). Literatürde periodontal 

enfeksiyonların gebelik hipertansiyonu, pre-eklampsi, gestasyonel diyabet, depresyon, erken membran rüptürü, 

erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, fetal kayıp gibi gebelik komplikasyonları ve sonuçları arasında bir 

ilişki olabileceği bildirilmiştir (Sağlam ve ark., 2014; Boggess, 2008; Xiong, 2007; Mecdi ve Hotun, 2015; Kısa 

ve Zeyneloğlu, 2013).  Bunun nedeni normal bir gebelik sırasında ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin yanısıra, 

gebede görülen bazı immünolojik değişikliklerin, gebede periodontal hasara yatkınlığı artırarak bazı 

enfeksiyonlara yol açmasıdır (Xiong, 2007).   

Bu kapsamda unutulan bu konunun birinci basamakta görev yapan ebeler tarafından bilinmesi, verdikleri antenatal 

bakımda yer alması önem kazanmaktadır. Çünkü diş hekimlerinin aksine, ebeler gebelerle ilk karşılaşan ve 

çocuğun ilk yılında aileleri destekleyen ilk sağlık profesyonelidirler. 

AMAÇ 

Araştırma ebelik öğrencilerinin gebelikte ağız diş sağlığının önemi konusunda  farkındalık yaratmak, bilgi ve 

danışmanlık becerilerini geliştirmek için ülkemizde ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılı programında ebelik 

üçüncü sınıf müfredatına yeni eklenen “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersine yer veren Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin Gebelikte Ağız-Diş 

Sağlığı dersi aldıktan sonra derse ilişkin kazanımlarını ve görüşlerini belirlemek ve değerlendirmek amacı ile 

yapılmıştır.  

YÖNTEM 

“Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersi Ebelik Bölümü 3. sınıf 5. yarıyıl seçmeli dersidir.  Araştırma bu dersi seçen 

ebelik bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin tamamında (15 öğrenci) yapılmıştır.   

Araştırmaya başlamadan önce ilgili kurumdan yazılı izin alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan 

anket formu soruları ders içeriği kapsamında Ebelik Anabilim Dalı’nda görevli iki öğretim üyesi tarafından 

hazırlanmış olup dersi veren Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli bir öğretim üyesi ve Eğitim Bilimleri alanında 

bir öğretim elemanı tarafından da değerlendirilmiştir. Anketin içeriği ilk üç soru kişisel bilgileri içermekte olup, 

21 soru dersten elde ettikleri bilgilere ilişkin soruları ve bu bilgilerin yeterlilik düzeyini, 10 açık uçlu soru ise derse 

ilişkin görüş ve önerileri olmak üzere toplam 34 sorudan oluşmuştur. Veriler hazırlanan bu anket formu ile 

öğrencilerle birebir yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Öncesinde öğrencilere araştırmanın amacına 
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ilişkin bilgileri içeren açıklama yapılmış, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin onamları alındıktan sonra 

anket uygulanmıştır. Anket uygulaması esnasında öğrencilerin soruları yanıtlanmış olup her bir öğrenci ile 

ortalama 15 dakika görüşülerek anket doldurulmuştur.  

Verilerin analizi SPSS 22.0 programı ile yapılmıştır. Analizde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.   

 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.20±1,01 (Min 19- Max 23) olup, tamamı ebelik üçüncü sınıf 

öğrencisidir. Analiz sonuçlarına göre, bu dersi alan öğrencilerin tamamı (%100.0) “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” 

dersinin ebelik müfredatında yer alması gerektiğini ve bunun nedenleri arasında %33.3 oranıyla “gebeliğe ilişkin 

fizyolojik ve hormonal değişlikler üzerine yeni bilgiler katması” olarak belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %46.7 ’si “Gebelikte Ağız-Diş Sağlığı” dersinin Ebelik eğitim müfredatında 3. sınıfta yer almasını, 

bunun nedenini de en yüksek oranda %71.4 öğrendikleri bilgilerin diğer derslerle uyum içinde tamamlayıcı etkisi 

olduğu için bu yılda olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin dersin içeriğine yönelik görüşleri sorgulandığında %33.3’ü dersin içeriğine ilişkin önerisi yok; ancak 

%40.0’ı gebeliğe özgü konuların genişletilebileceğini, %26.7’si öğrendikleri bilgileri uygulamaya aktarabilmek 

için derse uygulama eklenmesi gerektiğini önermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %40.0’ı seçmeli olan bu dersin 

zorunlu da olabileceğini ve ikinci sınıfta da alınabileceği önerisinde bulunmuştur. 

Sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda; bu dersi almak öğrencilerde bireysel ağız-diş sağlığı (%100.0) konusunda 

farkındalık yaratmış olup, yetişkinlere özgü diş yapısı (%73.3), normal diş yapısı (%93.3), ağız-diş bakımı 

(%93.3), diş fırçalama tekniği (%100.0) konularını öğrenmelerini sağlamıştır. Bunun yanısıra bu ders öğrencilerin 

diş hastalıkları, diş problemlerinin bakım ve tedavilerinin ne olduğuna dair bilgi kazanmalarına yol açmıştır. 

Bireysel farkındalığın yanı sıra öğrenciler gebelik döneminde fizyolojik-hormonal değişikliklerin ağız-diş 

sağlığına etkileri konusunda bilgilenme (%80.0), bebeklik dönemi süt dişi çıkarma ve düşme zamanları (%100.0) 

ile çocukluk dönemi kalıcı diş çıkarma (%100.0) konularında da bilgi sahibi olduklarını dile getirmiştir. 

Öğrencilerin %80.0’i bu dersi almanın gebelik, bebeklik/çocukluk dönemi ağız diş sağlığı konusunun ebelik 

uygulamalarının bir parçası olduğunu fark etmelerini sağladığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, derste edindikleri 

bilgileri gebelere ağız-diş sağlığı konusunda muayene ve eğitim yapmada (%93.3), gebe izlemi yaparken ağız-diş 

sağlığı konusunu göz önünde bulundurmada (%20.0), gebelikte oluşan diş problemleri tedavisini hangi trimesterde 

yapılabileceğini bilmede(%100.0), gebelikte diş tedavisinde kullanılan güvenli tanı yöntemlerini uygulamada 

(%100.0), tedavide kullanabilecek farmakolojik ilaçları bilmede (100.0), gebeliğe özgü ortaya çıkabilecek diş 

problemlerine ilişkin danışmanlık vermede (100.0)  kullanabileceklerini belirtmişlerdir. 

Bu ders içeriğinde yer alan konuları en fazla 1-3 öğrenci yetersiz bulur iken geri kalan öğrencilerin tamamı ders 

içeriğini kısmen yeterli ya da yeterli bulduklarını belirtmiştir. Öğrenciler bu ders içeriğinde yer alan 16 başlık 

altında toplanmış olan konuların %6.6’sına yetersiz, %21.3’üne  kısmen yeterli, %72.1’ine yeterli yanıtını 

vermişlerdir.  

 

TARTIŞMA 

Sağlık profesyonelleri tarafından göz ardı edilen bir konu olan ağız diş sağlığı problemleri gebelikte sıklıkla 

karşılaşılan akut bir problem olarak ortaya çıkmakta ve koruyucu önlemlere yönelik uygulamalar yetersiz 

kalabilmektedir. Önlenebilir bir hastalık olan ağız diş sağlığı sorunlarıyla savaş, sadece sayıları dünya genelinde 
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sınırlı olan diş hekimlerine bırakılmaması maternal ve fetal sağlık açısından önemlidir (Kılınç ve Günay, 2010; 

Turkish Dentist Association, 2015).    

Bu kapsamda ilerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir üyesi olacak olan öğrencilerin bulundukları 

bölgede ağız-diş sağlığı konusundaki etkinliğini arttırmak, sosyal olarak toplumun sağlık sorunlarına, öncelikle 

koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanan bir sağlık profesyoneli modeli oluşturmak, ağız-diş sağlığı konusunda 

öğrencilerin  bilgilendirmek ve mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için Ebelik Bölümü öğrencilerine “Gebelikte 

Ağız Diş Sağlığı” dersinin  programa dahil edilmesi önemlidir. Ayrıca müfredat kapsamında öğrenciler ağız-diş 

sağlığı sorunlarının gebeler, bebekler, çocuklar ve engellilerin genel sağlığı üzerine olan etkileri ve koruyucu 

sağlık uygulamaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlandıktan sonra “sağlık bir bütündür” 

felsefesi dahilinde aktif bir program içine entegre edilerek ağız sağlığı konusunda farkındalıklarının artırılmasının 

da sağlanacağı düşünülmektedir 

Literatürde müfredatında bu dersin yer aldığı herhangi bir Ebelik Bölümü ülkemizde yer almaz iken hemşirelik 

bölümlerinde ağız-diş sağlığı hemşireliği ile ilgili derslerin yer aldığı bölümler bulunmuştur (Türkoğlu ve 

Dülgergil, 2015; KSÜ SYO Hemşirelik Müfredatı, 2016).   

Toplum-Ağız-Diş Sağlığı dersinin hemşire adaylarının farkındalığı üzerine etkisinin değerlendirildiği bu 

çalışmada çalışmamız ile benzer şekilde bu ders müfredatta üçüncü sınıfa yerleştirilmiştir. Bu dersin sonucunda 

ağız diş bakımı konularında farkındalık artığı, farkındalık ve değiştirilen alışkanlıklar doğrultusunda eğitim alan 

hemşirelik öğrencilerinde ağız diş bakımının arttığı bildirilmiştir (Türkoğlu ve Dülgergil, 2015). Bu dersin 

öğrencilerde bireysel ağız-diş sağlığı farkındalığı oluşturduğu saptanmıştır. Aksoy ve Uçar’ın (2014) yaptığı diğer 

bir çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin her ay/altı ayda bir kez kontrole giden öğrenci oranının yalnızca 

% 9.9 olduğu bildirilmiştir. Bu açıdan da bu dersin yer alması önemlidir. Öte yandan Türkiye’de ağız diş sağlığına 

yönelik olarak; 2014 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı kurumunun başlatmış olduğu Ulusal Koruyucu Ağız Diş 

Sağlığı Programı oluşturulmuş, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 Stratejik Planında Koruyucu ağız ve diş 

sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürme hedefi konulmuştur (Çetin, 2014: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Stratejik 

Plan 2014-2017, 2014) Yine ülkemizde Sağlık Bakanlığı “Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi”ne göre 

gebenin ilk izleminden dördüncü izlemine kadar ebe ve diğer sağlık profesyonellerinin ağız, diş sağlığı konusunda 

danışmanlık ve bilgilendirme yapmasını önermektedir (Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi, 2014). Bu 

nedenle ileride hizmet verecek ebe adayların bu konuda bilgilenmeleri önemlidir.  

Tüm bireylerde olduğu gibi anne karnından itibaren yeni bir canlıyı etkileyen gebelerin ağız-diş sağlığı konusunda 

ebelerin rolü önemini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle ebelik eğitiminden başlamak üzere ebelerin bu 

konuda farkındalıklarının oluşması, gebelerin ağız-diş sağlığına ilişkin oluşabilecek durumları bilmeleri, gebeleri 

erken dönemde mümkünse prekonsepsiyonel dönemde yönlendirmeleri, gebelere bilgilendirme ve danışmanlık 

yapabilmeleri oldukça önemlidir.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, birinci basamakta çalışacak olan ebelik öğrencilerinde, lisans eğitiminden başlayarak ağız-diş sağlığı 

konusunda farkındalık oluşturulması, önemlidir. Öğrencilerin tamamı dersin ebelik müfredatında yer alması 

gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Bu dersin üniversitelerdeki ebelik müfredatlarında seçmeli ders olarak 

verilmesi önerilebilir. 
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S-77)   KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNDA İKİ FARKLI ALGI; FEMİNİZM-KADIN 

HAKLARI SAVUNUCULUĞU 

Rukiye HÖBEK AKARSU1, Büşra ŞEYHOĞLU1 

 1Yozgat Bozok Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Kadın hakları savunucuları, kadın haklarının insan hakları olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle 

“Kadın hakları” yerine “kadının insan hakları” teriminin kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Ancak kadın 

hakları konusunda farklı terimler kullanılmaktadır. Kullanılan farklı terimler ise bireylerde farklı algılar 

oluşturmaktadır. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ebelik ve hemşirelik mesleğini yapacak bireylerin bu 

konuda algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kadın hakları konusunda kullanılan feminizm 

ve kadın hakları terimlerinin öğrencilerde oluşturduğu algı ve tutum değişikliğini belirlemek amacıyla yapıldı.   

Yöntem: Araştırmaya sağlık bilimleri fakültesi ebelik ve hemşirelik 1. sınıf öğrencileri dahil edilmiş olup çalışma 

144 öğrenci ile tamamlandı. Kurum ve etik kurul izni alındı. Araştırmada veri toplamak için öğrenci bilgi formu 

ve kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde oluşturulmuş kadın hakları ölçeği iki ayrı 

terimle öğrencilere uygulandı. Basit rastgele atama yoluyla oluşturulan bir grup öğrenciye (n=74) "feminizm-

feministler" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek, diğer gruba (n=70)  ise "kadın hakları-kadın hakları 

savunucuları" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek ile veriler toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde ve t-

testi kullanıldı.  

Bulgular: Öğrencilerin kadın hakları ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 3.02+1.13 ve orta düzeyde olduğu 

belirlendi. Katılımcıların  "Kadın hakları-kadın hakları savunucuları" terimlerini (2.86+ 1.15) "feminizm-

feministler" terimlerine (3.17+1.09) göre daha olumlu algıladıkları ancak her iki ölçekten alınan puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyetinin ve okudukları 

bölümün kadın hakları konusunda kullanılan farklı terimleri algılama ve değerlendirme durumlarını etkilemediği 

saptandı. 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin henüz kadın sağlığı ve haklarına ilişkin bir ders almadıkları halde kadın hakları 

savunuculuğu ölçek puanlarının olumlu olması, cinsiyetin, bölümün ve farklı terim ölçek puanlarının benzer 

olması oldukça olumlu bir sonuç olup, ileride kadın hakları savunuculuğunda öncü olacakları konusunda umut 

vericidir.  

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Kadın Hakları, ebelik, hemşirelik 

 

TWO DIFFERENT PERCEPTIONS IN DEFENDING WOMEN’S RIGHTS: FEMINISM-

WOMEN RIGHTS ADVOCACY 

Abstract 

Introduction and Aim: Women’s rights advocators state that women's rights are human rights. They suggest that 

instead of “women’s rights”, “human rights of women” should be used. However, many different terms are used 
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in women's rights. These different terms create different perceptions among individuals. It is important to 

determine perceptions of those to work in midwifery and nursing professions, most of which are composed of 

women. Therefore, the study was undertaken to determine perceptional and attitudinal change created by different 

terms among students.  

Method: First year students studying at midwifery and nursing school of health sciences faculty were included in 

the study and it was completed with 144 students. Official permissions from the institute and ethical board were 

obtained. As data collection tools, student information request form and women’s rights scale designed in 

"semantic differences" were administered to students under two different titles. "feminism-feminists" terms were 

used with a group of students (n=74) recruited with random sampling method while with the other group (n=70), 

"women’s rights-women’s rights advocators" terms were used and the data were collected.  

Findigs: Students’ average score from the scale was 3.02+1.13;which was at moderate level. Participants 

welcomed "women’s rights-women’s rights advocators" terms (2.86+1.15)rather than "feminism-feminists" terms 

(3.17+1.09) but the difference among average scores from both scales was statistically not significant 

(p<0.05).Students’ sexes and academic departments did not affect the degree to perceive and to assess these two 

different terms used for women’s rights. 

Results and Recommendations: It is pleasing that the students had satisfactory scores from women’s rights scale 

despite not receiving any courses on women’s health and rights and that scores obtained from the scales in which 

different terms were used were close in terms of sex and academic department;which is hopeful for future in the 

sense that these students will be pioneers in women’s rights advocacy in future.  

Key Word: Feminism, women's rights, midwifery, nursing 

GİRİŞ 

Kadın hakları insan haklarıdır. Bu durum insan hakları evrensel bildirgesinde “tüm kadın ve erkeklerin ayrımcılığa 

uğramadan yaşama, sağlık, eğitim ve çalışma hakkından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler” şeklinde 

açıkca ifade edilmektedir. Buna rağmen eski yıllardan beridir kadınların statüleri erkeklerden daha düşük 

görülmüş, kadınlar ev gibi özel alanlarda kısıtlı kalmıştır (Çoşkun ve Özdilek 2012).  

Ancak gelişen sosyal, siyasal ve ekonomik fırsatlar kadınların toplumdaki konumlarını sorgulama ve tartışmaya 

başlamıştır. Daha sonra kadınlar bu fikir etrafında toplanıp bunu bir kadın hareketine dönüştürmüştür. Toplumun 

herkese vaat ettiği eşitlik ve özgürlüğü, kadının yaşamındaki her alanda gerçekleştirmek için onu sınırlayan değer, 

gelenek ve yaşam biçimini değiştirmeyi hedeflemiştir (Gökçimen 2008; Çakır 1996). 

İnsan hakları kapsamında değerlendirilen kadın hakları için oldukça fazla çalışma ve hukuki düzenlemeler 

yapılmış ancak halen uygulamaya yansıması tam olarak görülmektedir (Serpil 2008).  

Tüm dünyada kadın haklarının uygulamaya yansımasından ziyade halen kadınların politik, ekonomik ve sosyal 

haklan için oluşturulan hareketler Amerika'da çok değişik terimlerle belirtilmektedir. Bu terimler  ; "kadın hakları," 

"feminizm," "kadın hareketleri" "kadınlar için eşit haklar" dır (Berryman-Fink ve Verderber, 1985). 
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Bu konuda bile ortak anlayışının olmaması kadın hakları kavramının algılanış şeklini değiştirmektedir. Bu yüzden 

farklı olsa da aynı anlamı taşıyan terimlerin farklı algı ve tutum  uyandırılabileceği ve kişilerden farklı tepkiler 

alınmasına neden olabileceği belirtilmektedir (Jusssim et al. 1995)  

Ancak literatürde bu konu ile ilgili çok fazla çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinden 

kadınlara en yakın meslek grubunu oluşturan ebe ve hemşirelerin bu konuya bakış açıkları oldukça önemlidir. 

Öğrencilik dönemlerinden itibaren bazı mesleki derslerde kadın haklarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Ancak 

öğrencilerin meslek seçiminden kadın hakları ile ilgili terimlere ilişkin var olan önyargılar kadın haklarına ilişkin 

tutumlarını olumsuz etkileyebilir. O nedenle bu bölümlerde okuyan öğrencilerin kadın hakları ile ilgili farklı 

terimlere ilişkin algı ve tutumlarının belirlenmesi önemlidir.  

AMAÇ 

Bu çalışma kadın hakları konusunda kullanılan feminizm ve kadın hakları terimlerinin öğrencilerde oluşturduğu 

algı ve tutum değişikliğini belirlemek amacıyla yapıldı.   

YÖNTEM 

Araştırmaya Anadolu’da bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi ebelik ve hemşirelik 1. sınıf öğrencileri dahil 

edilmiştir. Sağlık bilimleri fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin daha önce bu terimlere ilişkin derslerde 

bilgilendirilmemiş olmaları nedeniyle diğer sınıflar çalışmaya dahil edilmedi. Birinci sınıf öğrencilerinin 

tamamına erişilmiş olup çalışma 144 öğrenci ile tamamlandı. Kurum ve etik kurul izni alındı. Araştırmada veri 

toplamak için öğrenci bilgi formu ve kadın hakları konusunda tutumları ölçen "Semantik farklılık" türünde 

oluşturulmuş kadın hakları ölçeği iki ayrı terimle öğrencilere uygulandı.  

Ölçeğin birine feminizm-feministler terimleri yazıldı ve öğrencilere o şekilde dağıtıldı. Digerine de kadın hakları- 

kadın hakları savuculuğu terimleri yazılıp öğrencilerin puanlamaları istendi.  

Hemşirelik 1. Sınıf öğrencileri basit rastgele sayılar tablosu kullanılarak iki gruba ayrıldı. Ebelik 1. Sınıf 

öğrencileri de aynı şekilde gruplandırıldı. Her iki sınıfında basit rastgele atama yoluyla oluşturduğu bir grup 

öğrenciye (n=74) "feminizm-feministler" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek, diğer gruba (n=70)  ise "kadın 

hakları-kadın hakları savunucuları" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçek ile veriler toplandı.  

"feminizm-feministler" terimleri kullanılarak oluşturulan ölçeği dolduran öğrenciler herbir sıfat çiftinin feminizm 

ve feministler için uygunluğunu 1 ile 7 arasında değerlendirirlerken, "kadın hakları-kadın hakları savunucuları" 

terimleri kullanılarak oluşturulan ölçeği dolduran öğrenciler aynı sıfatla kadın hakları ve kadın hakları savunucular 

için uygunluğunu 1 ile 7 arasında değerlendirdiler. Bu ölçeklerde "1 " kadın hakları konusunda en olumsuz "7" ise 

en olumlu tutumu ifade etmektedir. Ölçek tablo da verilmiş olup 19 sıfat ve kısa ifadeden oluşmaktadır. Bu sıfatlar 

Algılanan Özellikleri; Doğru-Yanlış , Haklı-Haksız, Yararlı-Zararlı, Onaylanır-Onaylanmaz , Mantıklı-

Mantıksız , Olumlu-Olumsuz, İyi-Kötü, Güvenilir-Güvenilmez, Beğenilir-Beğenilmez, İnanılır-İnanılmaz, 

Saygın-Saygın Değil, Tutarlı-Tutarsız, Gerçekçi-Hayalci, Çıkarcı Değil-Çıkarcıdır. Sosyal Etki Sağlayabilirliği; 

Başarılı-Başarısız , Güçlü-Zayıf, Değişiklik Yaratır-Yaratamaz, Kararlı-Kararsız, Destek Sağlar-Sağlayamazdır.  

Veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi. Verilerin analizinde sayı, yüzde ve t-testi kullanıldı.  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin bazı demografik özellikleri tablo 1’de verildi. Öğrencilerin yaş ortalamalarının 

19+1.0 olduğu ve %84’ünün kadın olduğu belirlendi. Araştırmadaki öğrencilerin %58.3’ünün hemşirelik 
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bölümünde olduğu, %68.5 inin gelirinin giderine denk olduğu ve %79.2’sinin annesinin çalışmadığı saptandı 

(Tablo 1).  

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri  

Özellikler  Sayı % 

Cinsiyet    

Kadın  121 84 

Erkek  23 16 

Yaş  19+1.0 

Bölüm    

Ebelik  60 41.7 

Hemşirelik  84 58.3 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 32 22.5 

Geliri giderine denk 98 68.5 

Geliri giderinden fazla 12 9 

Anne çalışma durumu   

Çalışıyor  30 20.8 

Çalışmıyor  113 79.2 

Total  143 100 

 

Tablo 2’de öğrencilerin kadın hakları konusunda verilen terimlerin en olumludan olumsuza doğru yaptıkları 

sıralama görülmektedir. Öğrenciler terimleri en olumludan olumsuza doğru; kadın özgürlüğü, kadın hakları 

savunuculuğu, liberalleşme, feminizm şeklinde sıraladıkları belirlendi (Tablo 2). 

Tablo 2. Öğrencilerin en olumludan olumsuza doğru sıraladıkları terimler 

Terimler Terimlerin ortalama sırası 

Kadın özgürlüğü 1.6+0.9 

Kadın hakları savunuculuğu  1.8+0.9 

Liberalleşme 3.1+0.8 

Feminizm  3.2+0.9 

 

Katılımcılardan  "Kadın hakları-kadın hakları savunucuları" teriminin yer aldığı ölçeği dolduran öğrencilerin ölçek 

puanın 2.86+1.15 olduğu,  "feminizm-feministler" teriminin yer aldığı ölçeği dolduran öğrencilerin ölçek puanın 

3.17+1.09 olduğu saptandı. Her iki ölçek puan ortalamalarının arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı belirlendi. (p<0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Gruplar arası ölçek puanlarının karşılaştırılması 

    t Testi 

Grup N X ss t p 

Feminizm 72 3.17 1.09 1.62 0.107 

Kadın hakları 68 2.86 1.15   
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Araştırmaya katılan ebelik bölümü öğrencilerinin kadın hakları ölçeği total puan ortalamasının 2.99+1.01, 

hemşirelik öğrencilerinin 3.04+1.21 olduğu ve aradaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı 

(p<0.05).  Erkek öğrencilerin kadın hakları total puan ortalamasının 3.18+1.40 olduğu, kadın öğrencilerin 

2.99+1.07 olduğu ve puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p<0.05). 

Annesi çalışan öğrencilerin kadın hakları ölçeği total puan ortalamasının 3.26+1.33, annesi çalışmayan 

öğrencilerin ise 2.94+1.06 olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadı saptandı (p<0.05) (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Kadın hakları savunuculuğuna ilişkin her iki ölçek toplam puanlarının 

karşılaştırılması  

    t Testi 

Gruplar N X ss t p 

Bölüm      

Ebelik  60 2.99 1.01 0.275 0.784 

Hemşirelik  80 3.04 1.21   

Cinsiyet       

Kadın  118 2.99 1.07 0.749 0.455 

Erkek  22 3.18 1.40   

Anne çalışma durumu       

Çalışan  30 3.26 1.33 1.374 0.171 

Çalışmayan  109 2.94 1.06   

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda öğrencilerin kadın hakları konusunda en olumlu terimin kadın özgürlüğü olduğunu daha sonra 

sırasıyla; kadın hakları savunuculuğu, liberalleşme, feminizm şeklinde olduğunu belirttiler. Yapılan bir çalışmada 

kadın hakları konusunda çalışmamızda olduğu gibi farklı terimlerin en olumludan en olumsuza doğru sıralanması 

istenmiş öğrenciler ise şu şeklide sıralamıştır:  "kadınlar için eşit haklar," "kadınların liberalleştirilmesi," 

"feminizm," ve "kadın özgürlüğü." Bizim çalışmamızla benzer şekilde öğrencilerde feminizm terimi olumsuz 

olarak algılanmaktadır (Jacobson 1979). Ancak yapılan çalışmanın tarihinin eski olması o dönemde kadın 

özgürlüğü hareketlerinin şu anki duruma göre daha aktif olmasından kaynaklığı en olumsuz sıralamayı “kadın 

özgürlüğü” terimine vermiş olabileceklerini düşündürebilir. Günümüzde beri çok yerde vurgulanan, konuşulan 

kadınların erkekler ile eşit olduğunu düşüncesinin de öğrenciler için “kadınlar için eşit haklar” terimini en olumlu 

algılamasına neden olmuş olabilir.  

Katılımcılardan  "Kadın hakları-kadın hakları savunucuları" teriminin yer aldığı ölçeği dolduran öğrencilerin ölçek 

puanın (2.86+1.15), "feminizm-feministler" teriminin yer aldığı ölçeği dolduran öğrencilerin ölçek puanından  

(3.17+1.09) daha olumlu olduğu saptandı. Ancak aradaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi 

(p<0.05).  Çalışmamızla benzer Sakkallı (2001) tarafından yapılan bir çalışmada "feminizm-feministler" terimleri 

kullanılarak hazırlanan ölçekte, öğrenciler kadın hakları konusunda verilen sıfat çiftlerinde daha olumsuza doğru 

yöneldiklerini, "kadın haklan-kadın hakları savunucuları" etiketleri kullanıldığı zaman, ise öğrencilerin kadın 
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haklan konusunda aynı sıfat çiftlerinde daha olumlu algıladıkları ifade edilmektedir (Sakallı, 2001). Sonuçlar 

çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Ancak bizim çalışmamızda iki farklı terim kullanılarak oluşturulan 

ölçeklerin puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Aslında bu sonuç hemşirelik ve 

ebelik mesleğini icra edecek öğrenciler için oldukça umut vericidir. Gelişen ve değişen dünyada kadın ve erkek 

rollerinin de değiştiği, öğrencilerin kadın haklarını bütüncül olarak değerlendirebildiği ve terimlerin 

çağrışımlarının öğrencileri etkilemediğinin göstergesi olabilir. Ayrıca ölçek puanlarının da genel anlamda düşük 

olması öğrencilerin kadın hakları konusunda oldukça olumlu yaklaşımlar sergilediğini belirtmektedir. 

Çalışmamızda cinsiyetin, bölümün ve anne çalışma durumunun kadın hakları konusunda ölçek puanlarını 

etkilemediği belirlendi. Literatürde kadın haklarını erkeklerin kadınlardan oranla daha çok olumsuz algıladığı 

çalışmalar bulunmaktadır (Albright ve Chang, 1976; Sakallı, 2001). Ancak çalışmamızın tarihinin güncel olması, 

erkeklerin artık kadınlarla birlikte kadın haklarını savunmaya başlaması nedeniyle cinsiyetin kadın hakları ölçek 

puanlarını etkilemediği düşünülebilir. Ayrıca literatürde ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kadın hakları tutum 

ölçeğinin puan karşılaştırmasının olduğu çalışmalara raslanamazken, bizim çalışmamızda ölçek puan ortalamaları 

benzer çıkmıştır. Öğrencilerin sağlık sistemi içinde kendilerini ayrıştırmadan sağlık profesyoneli olarak gördükleri 

düşünülebilir. Annesi çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ölçek puanlarının benzer çıkması öğrencilerin kadın 

haklarını sadece kendi aile içlerinde değil toplumun genelini düşünerek değerlendirdiklerini gösterebilir.  

 SONUÇ  

Çalışmamızda öğrencilerin kadın hakları konusunda en olumlu terimin “kadın özgürlüğü” en olumsuz terimi ise 

“feminizm” olarak algıladıkları belirlendi.  

Öğrencilerin kadın hakları ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 3.02+1.13 ve orta düzeyde olduğu belirlendi. 

Katılımcıların  "Kadın hakları-kadın hakları savunucuları" terimlerini (2.86+ 1.15) "feminizm-feministler" 

terimlerine (3.17+1.09) göre daha olumlu algıladıkları ancak her iki ölçekten alınan puan ortalamaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi. 

Öğrencilerin henüz kadın sağlığı ve haklarına ilişkin bir ders almadıkları halde kadın hakları savunuculuğu ölçek 

puanlarının olumlu olması, cinsiyetin, bölümün ve farklı terim ölçek puanlarının benzer olması oldukça olumlu 

bir sonuç olup, ileride kadın hakları savunuculuğunda öncü olacakları konusunda umut vericidir.  

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine kadın hakları konusunda eğitim verilirken terimlerin anlamlarının 

açıklanması ve öğrencilerin kadın haklarına bakış açılarının belirlenmesi önemlidir.  

Sağlık bilimleri fakültelerinde kadın hakları konusunda seçmeli derslerin açılması ve öğrencilerin bu derslere 

katılarak kadın hakları konusunda bilinçlendirilmeleri önerilebilir. Kadın hakları konusunda güncel verilerin az 

olması nedeniyle farklı örneklem gruplarında, geniş örneklemelerde kadın hakları konusunda çalışmalar yapılması 

önerilebilir.  
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S-78)   GEBELERİN CİNSELLİĞE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE CİNSEL 

FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Funda EVCİLİ1            Gülbahtiyar DEMİREL1       Büşra DEĞERLİ1 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Gebelik sırasında fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle kadının cinsel isteği, tepkileri, 

davranışları ve düşünceleri etkilenmektedir. Eşlerin döneme özgü farklılaşan cinsellik algısı ve beklentileri, cinsel 

disfonksiyonun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, gebelerin gebelikte cinselliğe 

ilişkin düşüncelerini ve cinsel fonksiyonlarını değerlendirmektir. 

Yöntem: Tanımlayıcı araştırma türünde olan çalışmada örneklemi Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında bir devlet 

hastanesinin polikliniğine kontrol amaçlı başvuran, gönüllü 414 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Kişisel 

Bilgi Formu” ve “Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, 

yüzde, bağımsız grup t testi ve pearson korelasyon testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Gebelerin %60.9’u cinsel ilişki sıklığında gebelik öncesine göre bir değişiklik olmadığını, %21.3’ü 

cinsel ilişkinin eşi tarafından başlatıldığını, %31.9’u cinsel ilişkinin gebelik üzerine herhangi bir etkisinin 

olmayacağını; %26.3’ü ise cinsel ilişkinin enfeksiyon riskini artıracağını düşündüğünü ifade etmiştir. Gebelerin 

%36.5’i gebelikte cinselliğe ilişkin eğitim almamıştır. Ölçekten elde edilen toplam puana göre gebelerin 

%28.7’sinin cinsel işlev bozukluğu yaşadıkları (KCFİ≤30) bulunmuştur. Cinsel ilişkiyi eşi başlatan, cinsel ilişkinin 

gebeliği etkilediğini düşünen ve gebelikte cinselliğe ilişkin eğitim almayan gebelerin KCFİ toplam ve alt boyut 

puan ortalamaları düşüktür (p<0.05). Gebelerin yaşı ile KCFİ toplam puanı arasında istatistiksel açıdan negatif 

yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Çalışmada, gebelerin bir kısmında özellikle yaşları artan ve cinsel ilişkinin gebeliği 

etkilediğini düşünenlerde cinsel işlev bozukluğu görülme riski artmıştır. Ebeler, gebelerin cinsel sağlığını 

değerlendirmeli ve “gebelikte cinsellik” konulu sağlık eğitimi programlarını hayata geçirmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik, cinsellik, cinsel fonksiyon, ebelik  
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EVALUATION OF VIEWS ON SEXUALITY AND SEXUAL FUNCTIONS OF PREGNANT WOMEN 

Funda EVCİLİ1            Gulbahtiyar DEMİREL1      Busra DEGERLİ1 

1Sivas Cumhuriyet University 

Abstract 

Introduction and Objective: Women's sexual desire, reactions, behaviors and views are affected by physical, 

psychological and social factors during pregnancy. Differentiated sexuality perception and expectations of spouses 

may cause sexual dysfunction. The aim of this study was to evaluate the views on sexuality and sexual functions 

of pregnant women. 

Methods: This descriptive study consisted of 414 pregnant women volunteers who applied to a state hospital’s 

outpatient clinic between January and February 2019. Data were collected using “Personal Information Form” and 

“Female Sexual Function Index (FSFI)”. Number, percentage, independent group t test and pearson correlation 

test were used to evaluate the data. 

Results: 60.9% of the pregnant women stated that there was no change in the frequency of sexual intercourse 

compared to the pre-pregnancy period, 21.3% stated that sexual intercourse was started by their spouse, 31.9% 

stated that sexual intercourse would not have any effect on pregnancy and 26.3% stated that the sexual intercourse 

would increase the risk of infection. 36.5% of the pregnant women didn’t get training on sexuality during 

pregnancy. According to the total score obtained from the scale, 28.7% of pregnant women experienced sexual 

dysfunction (FSFI≤30). FSFI total and sub-dimension mean scores of pregnant women who stated sexual 

intercourse was started by their spouse, sexual intercourse affected pregnancy and who did not get sexuality 

training during pregnancy were low (p<0.05). A statistically significant negative correlation was found between 

the age of pregnant women and the total score of FSFI (p<0.05).  

Conclusion and Recommendations: The risk of sexual dysfunction increased in some pregnant women, 

especially in those whose age increased and who thought that sexual intercourse affected pregnancy. Midwives 

should assess the sexual health of pregnant women and implement health training programs on “sexuality during 

pregnancy”.  

Key Words: Pregnancy, sexuality, sexual function, midwifery 

GİRİŞ 

Cinsel fonksiyon, cinsel sağlığın ve iyilik halinin önemli bir bileşenidir. Cinsel fonksiyon, hastalıklardan, 

nörolojik, hormonal değişimlerden, beden yapısını ve fonksiyonlarını değiştiren yaşam dönemlerinden 

etkilenmektedir. Bu dönemlerden biri de gebelik dönemidir. Gebelik sırasında trimesterlere göre fiziksel, 

psikolojik, dini, kültürel ve sosyal faktörlerin etkisiyle cinsel fonksiyonunda (cinsel istek, koitus sıklığı, koital 

orgazm gibi) değişimler yaşanmaktadır (Santiago ve ark. 2013; Efe ve ark. 2014; Staruch ve ark. 2017; Fejza ve 

ark. 2018). Tipik olarak, kadınların cinsel isteği ve cinsel ilişki sıklığı, gebeliğin ilk trimesterinde azalırken, ikinci 

trimesterde değişken desenler göstermektedir. Üçüncü trimesterde, çiftlerin %86-100'ünün cinsel olarak aktif 

kaldığı ancak cinsel ilişki sıklığında ve cinsel yaşam kalitesinde azalma yaşandığı belirtilmektedir.  
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 Eşlerin gebelik döneminde farklılaşan cinsellik algısı ve beklentileri cinsel  disfonksiyonlara neden 

olmaktadır. (Pauleta ve ark. 2010; Bello ve ark. 2011; Isajeva et al. 2012; Fejza ve ark. 2018). Cinsel disfonksiyon, 

cinsel yanıt döngüsünün evrelerindeki fizyolojik süreçlerden bir veya birkaç aşamasının bozulması (örn. istek, 

uyarılma, lubrikasyon ve orgazm) ile beraber bireylerin cinsel yaşam kalitesini düşüren vasküler, nörojenik, 

hormonal, müsküler, farmakolojik yönü olan çok yönlü bir sorundur (Saotome et al. 2018). Literatürdeki birçok 

araştırma, gebeliğin cinsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tezini doğrulayan bulgular ortaya 

koymaktadır. Gebelik sırasında cinsel ilişkinin fetüse zarar vereceği, erken doğuma ya da abortusa neden olacağına 

dair mitler, çiftlerin cinsel temastan kaçınmasına ve cinsel disfonksiyonlara yol açan en önemli faktörlerdir (Aslan 

ve ark. 2005; Gökyıldız ve ark. 2005; Torkestani ve ark. 2012; Isajeva et al. 2012; Staruch et al. 2017). 

  Gebelikte cinselliğin sağlıklı ve doyumlu bir şekilde yaşanmasına katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri, prenatal bakımın önemli bir parçasıdır. Sağlık profesyonelleri, özellikle ebeler ve perinatal kliniklerde 

çalışan hemşireler; eşlerin ve partnerlerin gebelik sırasında cinsel yaşama ilişkin bilgi gereksinimlerini holistik 

bakım anlayışı çerçevesinde ele almalıdır (Staruch et al. 2017; Fejza ve ark. 2018). Bu noktada öncelikle yapılması 

gereken, gebelerin gebelikte cinselliğe ilişkin düşüncelerinin ve cinsel fonksiyonlarının objektif ölçme araçları 

kullanılarak tanılanmasıdır.  

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, gebelerin gebelikte cinselliğe ilişkin düşüncelerini ve cinsel fonksiyonlarını 

değerlendirmektir. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı araştırma türünde olan çalışmada örneklemi Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin 

polikliniğine kontrol amaçlı başvuran, gönüllü 414 gebe oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu 

ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ) ile toplanmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Form, gebelerin bazı sosyodemografik, obstetrik ve cinsel yaşamları ile ilişkili özelliklerini 

belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşmaktadır.  

Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ): KCFİ, Kaplan (1999) tarafından geliştirilen kadın cinsel fonksiyon 

sorgulama indeksidir. İndeksin, Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması Yılmaz ve Eryılmaz 

(2004) tarafından yapılmıştır. Toplam 9 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru ile kadının son 4 haftadaki cinsel 

fonksiyon durumu sorgulanır. Ölçeğin, “cinsel doyum” (6.7.8. maddeler), “cinsel ilişki sıklığı / libido” (3.4.5.9. 

maddeler) ve “cinsel ilişkide rahatsızlık” (1.2. maddeler) olmak üzere 3 alt boyutu vardır. Ölçekten alınabilecek 

en yüksek puan 49’dur. 30 puanın altı cinsel disfonksiyon varlığını göstermektedir. KCFİ’nin Croncbach Alfa 

katsayısı 0.82 olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada Croncbach Alfa katsayısı ise 0.95 bulunmuştur. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı ile değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı değişkenler için frekans 

ve yüzde kullanılmıştır. Verilerin normalliğine Kolmogrov-Smirrnov testi ile bakılmıştır. Parametrik şartları 

sağlıyan verilere bağımsız iki grup için independent sample t test, ikiden fazla grup için F testi (ANOVA) 
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uygulanmıştır. İlişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon katsayısı kullanılmış, yanılma düzeyi 0.05 olarak 

alınmıştır. 

Araştırmanın Uygulanması  

Araştırmaya katılan gebelere, araştırmanın amacı açıklanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden gebelerden 

onam alındıktan sonra araştırmacılar tarafından veri toplama araçları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin bilimsel 

amaçlar için, isim kullanılmaksızın yayınlanacağı açıklanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 27.23±5.2 olup %8.5’i ≥ 35 yaşındadır. Gebelerin %13.8’i ilkokul 

ve altında eğitim düzeyine sahiptir, %83.8’i çalışmamakta, %82.4’ü gelir durumu “orta düzey” olarak 

tanımlamaktadır. Gebelerin eşlerinin yaş ortalaması 30.35±5.37’dir, %94.4’ü ortaokul ve üzerinde eğitim 

düzeyindedir, % 95.4’ü gelir getiren bir işte çalışmaktadır. Gebelerin %32.9’u birinci trimester, %31.4’ü ikinci 

trimester, %35.7’si üçüncü trimesterdedir.  

Araştırmaya katılan gebelerin %60.9’u cinsel ilişki sıklığında gebelik öncesine göre bir değişiklik 

olmadığını, %21.3’ü cinsel ilişkinin “eşi” tarafından başlatıldığını ifade etmiştir. Gebelerin %31.9’u cinsel 

ilişkinin gebelik üzerine herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünmekte, %26.3’ü ise cinsel ilişkinin enfeksiyon 

riskini artıracağına inanmaktadır. Gebelerin %36.5’i gebelikte cinsel yaşama ilişkin eğitim almamıştır. Eğitim 

aldığını ifade edenlerin %54.4’ü bilgi kaynağı olarak ilk sırada sağlık profesyonellerini göstermektedir. Eğitim 

almayanlar ise sağlık profesyonellerinden eğitim almayı istemektedir (Tablo 1). 



675 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Tablo 1. Gebelerin Gebelik Döneminde Cinsel Yaşama İlişkin Düşüncelerinin Dağılımı  

Cinsel Yaşam İle İlişkili Özellikler     n (%) 

Gebelikte Cinsel İlişki Sıklığı (n=414) 

Gebelik öncesine göre sıklığı arttı     13 (3.1) 

Gebelik öncesine göre sıklığı azaldı. 149 (36.0) 

Gebelik öncesine göre bir değişiklik olmadı. 252 (60.9) 

Cinsel İlişkiyi Başlatan Kişi (n=414)  

Eşim   88 (21.3) 

Her ikimiz 326 (78.7) 

Cinsel İlişkinin Gebelik Üzerine Etkileri (n=414) 

Herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. 132 (31.9) 

Enfeksiyon riskini artırır. 109 (26.3) 

Bebek için risk oluşturur.   51 (12.3) 

Düşük riskini artırır.   47 (11.4) 

Erken doğuma neden olur.     28 (6.8) 

Ağrıya neden olur.     21 (5.1) 

Zarların yırtılmasına neden olur.     10 (2.4) 

Günahtır.     10 (2.4) 

Ahlaken uygun değildir.       6 (1.4) 

Gebelikte Cinsel Yaşama İlişkin  

Eğitim Alma Durumu (n=414) 

Evet, aldım. 263 (63.5) 

Hayır, almadım. 151 (36.5) 

Gebelikte Cinsel Yaşama İlişkin  

Bilgi Aldığınız Kaynak (n=263) 

Sağlık profesyonelleri (ebe, hemşire, doktor) 143 (54.4) 

İnternet / TV   45 (17.1) 

Akraba / arkadaş   67 (25.5) 

Yazılı materyaller (kitap / dergi vb.)       8 (3.0) 

Gebelikte Cinsel Yaşama İlişkin  

Bilgi Almak İstediğiniz Kaynak (n=151) 

Sağlık profesyonelleri (ebe, hemşire, doktor) 151 (100.0) 
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Gebelerin KCFİ toplam puan ortalaması, 32.18±11.04 (min:9, max:49)’dir. Ölçeğin cinsel doyum, cinsel 

ilişki sıklığı / libido, cinsel ilişkide rahatsızlık alt boyut puan ortalamaları ise sırasıyla 10.28±3.78, 12.88±4.77, 

9.01±3.34 olarak bulunmuştur. Ölçekten elde edilen toplam puana göre kadınların %28.7’sinin (n=119) cinsel 

işlev bozukluğu (CİB) yaşadıkları (KCFİ ≤30) bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2. Gebelerin KCFİ Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamaları 

Araştırmada, ilkokul ve altında eğitim düzeyine sahip gebelerin cinsel doyum, cinsel ilişki sıklığı / libido alt 

boyutları ve toplam puan ortalaması daha düşük bulunmuştur. İkinci trimesterde bulunan gebelerin cinsel ilişki 

sıklığı / libido, cinsel ilişkide rahatsızlık alt boyutları ve toplam puan ortalaması birinci ve üçüncü trimesterde 

bulunan gebelere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Cinsel ilişkiyi “eşi” başlatan, cinsel ilişkinin gebeliği 

etkilediğini düşünen ve gebelikte cinsel yaşama ilişkin eğitim almayan gebelerin KCFİ toplam ve üç alt boyut 

puan ortalamaları düşüktür (p<0.05),  (Tablo 3). 

 

  

Ölçek ve Alt Boyutlar 

       Ölçek  Araştırma 

m (sd) 

Min – Max  Min – Max 

Cinsel Doyum 3-16 3-15 10.28 ± 3.78 

Cinsel İlişki Sıklığı / Libido 4-21 4-21 12.88 ± 4.77 

Cinsel İlişkide Rahatsızlık 2-12 2-12 9.01 ± 3.34 

Toplam 9-49 9-48 32.18 ± 11.04 

Toplam  KCFİ  ≤ 30 (%28.7, CİB) 

KCFİ: Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, m: ortalama, sd: standart sapma 
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Tablo 3. Gebelerin KCFİ Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamalarının Bazı Özelliklere Göre Dağılımı (n= 414) 

 

ÖZELLİKLER 

                            KCFİ  

n 

Cinsel  

Doyum 

 m (sd) 

İlişki Sıklığı / 

Libido 

m (sd) 

İlişkide 

Rahatsızlık 

m (sd) 

Toplam 

m (sd) 

Öğrenim Durumu  

İlkokul ve altı 57  9.28 ± 3.53 11.15 ± 4.33 8.75 ± 3.12 29.24 ± 9.31 

Ortaokul ve üzeri 357 10.43 ± 3.80 13.16 ± 4.79 9.05 ± 3.38 32.64 ± 11.24 

Önemlilik Testi*  2.118 / 0.035 2.970 / 0.003 0.547 / 0.585 2.170 / 0.031 

Trimestir  

Birinci Trimester 136 9.86 ± 3.74 12.11 ± 4.59 8.24 ± 3.40 30.22 ± 10.8 

İkinci Trimester 130 10.87 ± 3.40 13.95 ± 4.24 9.60 ± 2.84 34.43 ± 9.94 

Üçüncü Trimester 148 10.13 ± 4.08 12.65 ± 5.22 9.20 ± 3.57 31.99 ± 11.86 

Önemlilik Testi**  2.551 / 0.079 5.287 / 0.005 6.050 / 0.003 4.953 / 0.007 

Cinsel İlişkiyi Başlatan Kişi   

Eşim 88 9.39 ± 3.95 9.77 ± 4.35 7.39 ± 3.93 25.56 ± 11.02 

Her ikimiz 326 10.78 ± 3.57 13.72 ± 4.53 9.45 ± 3.02 33.96 ± 10.36 

Önemlilik Testi*  5.436 / 0.000 7.315 / 0.000 5.276 / 0.000 6.651 / 0.000 

Cinsel İlişkinin Gebeliğe Etkisi  

Evet, etkiler 265 9.66 ± 3.75 12.00 ± 4.49 8.53 ± 3.53 30.20 ± 10.90 

Hayır, etkilemez 149 11.37 ± 3.60 14.45 ± 4.87 9.87 ± 2.78 35.70 ± 10.44 

Önemlilik Testi*  4.519 / 0.000 5.167 / 0.000 3.986 / 0.000 5.006 / 0.000 

Gebelikte Cinsel Yaşama İlişkin Eğitim Alma Durumu (n=414) 

Evet, aldım. 263 10.79 ± 3.58 13.88 ± 4.54 9.60 ± 3.11 34.28 ± 10.67 

Hayır, almadım. 151 9.37 ± 3.96 11.15 ± 4.68 7.98 ± 3.49 28.51 ± 10.76 

Önemlilik Testi**  3.734 / 0.000 5.815 / 0.000 4.868 / 0.000 5.277 / 0.000 

KCFİ: Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, m: ortalama, sd: standart sapma, *Independent samples t test, **One Way 

Anova Testi 

Gebelerin yaşı ile cinsel doyum, cinsel ilişki sıklığı / libido alt boyutları ve KCFİ toplam puanı arasında istatistiksel 

açıdan negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). KCFİ’nden 30 puanın altında cinsel disfonksiyon 
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varlığını göstermektedir. Veriler, gebelerin yaşı azaldıkça cinsel işlev bozukluğu görülme riskinin de  azaldığını 

göstermektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Yaş ile KCFİ Toplam ve Alt Boyut Puanları Arasındaki İlişki 

KCFİ  

Toplam ve Alt Boyutları 

Yaş 

r p 

Cinsel Doyum -0.194 0.000 

Cinsel İlişki Sıklığı / Libido -0.166 0.001 

Cinsel İlişkide Rahatsızlık -0.390 0.431 

Toplam -0.150 0.002 

 

KCFİ: Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, r: Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi 

TARTIŞMA 

Gebelikte cinsel disfonksiyona ilişkin literatürde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Pauleta ve ark. 2010; 

Torkestani ve ark. 2012; Bello ve ark. 2013; Santiago ve ark. 2013; Efe ve ark. 2014; Staruch ve ark. 2017; Fejza 

et al. 2018). Bu çalışmada gebelerin %28.7’sinin cinsel işlev bozukluğu yaşadıkları (KCFİ≤30); birinci ve üçüncü 

trimesterde bulunan gebelerin ikinci trimesterde bulunanlara göre cinsel disfonsiyon risklerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca gebelerin %36’sı cinsel ilişki sıklığının gebelik öncesine göre azaldığını 

ifade etmiştir. Gebelik haftası ilerledikçe cinsel işlevlerin önemli ölçüde bozulduğunu, cinsel ilişki, cinsel doyum 

ve orgazm sıklığında azalma yaşandığını gösteren araştırma bulguları mevcuttur  (Aslan ve ark. 2005; Gökyıldız 

ve Beji 2005; Pauleta ve ark. 2010; Torkestani ve ark. 2012; Bello ve ark. 2013; Santiago ve ark. 2013; Efe ve ark. 

2014; Staruch ve ark. 2017; Fejza et al. 2018). Gebelikten önce cinsel yaşamlarından memnun olmayan kadınların 

oranının gebelik sırasında arttığı (%7.9-%18.6); gebelikten önce sıklıkla orgazm yaşayanların oranının gebelik 

sırasında azaldığı (%38-%22.5) (Fejza et al. 2018); her üç aylık trimesterde, cinsel istek ve koital sıklıkta kademeli 

ve anlamlı bir azalma yaşandığı bildirilmektedir (Senkumwong ve ark. 2006; Saoteme ve ark. 2018).  

Kadın ve eşi gebelik döneminde cinsel yaşamın gebelik üzerine etkilerine yönelik endişe yaşamaktadırlar 

(Bartellas ve ark. 2000; Gökyıldız ve Beji 2005; Senkumwong ve ark. 2006). Çalışmamızda gebelerin yaklaşık 

1/3’ü cinsel ilişkinin gebelik üzerine herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünmektedir. Buna karşın gebelerin 

önemli bir kısmı ise cinsel ilişkinin enfeksiyon, erken doğum ve abortus riskini artıracağına inanmaktadır. Cinsel 

ilişkinin gebeliği etkilediğini düşünen gebelerin cinsel disfonsiyon risklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). Doğum zamanı yaklaştıkça olası komplikasyonlara ilişkin stres ve kaygı düzeyi artmaktadır. 

Araştırmalar, fiziksel yakınmalar, küretaj korkusu, preterm eylemi tetikleme, fetusa zarar verme korkusu gibi 

faktörlerin etkisiyle cinsel istekte ve cinsel ilişki sıklığında azalma yaşandığını ortaya koymaktadır (Eryılmaz ve 

ark. 2004; Senkumwong ve ark. 2006; Kerdarunsuksri ve ark. 2010; Torkestani ve ark. 2012; Staruch ve ark. 

2017).  
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Gebelikte cinsel yaşam, sağlık profesyonelleri tarafından  yeterince ele alınmayan özel bir konudur 

(Isajeva et al. 2012). Çeşitli araştırmalar, kadınların yalnızca %10-30'unun sağlık profesyonelleri ile gebelikte 

cinsel yaşama ilişkin tartışabildiklerini göstermektedir (Bartellas ve ark. 2000; Fok ve ark. 2005; Isajeva et al. 

2012). Bu çalışmada gebelerin %36.5’i gebelikte cinsel yaşama ilişkin eğitim almamıştır. Eğitim aldığını ifade 

edenlerin yaklaşık yarısı bilgi kaynağı olarak ilk sırada sağlık profesyonellerini göstermektedir. Gebelikte 

cinselliğe ilişkin eğitim almayan gebelerin cinsel disfonsiyon riskleri ise daha yüksektir (p<0.05). Sağlık 

profesyonelleri tarafından konuya dair iletişim başlatıldığı takdirde gebeler ve eşleri konuşmaya isteklilik 

gösterirler (Senkumwong ve ark. 2006). Kadınlar, sağlık profesyonellerini gebelikte güvenli cinsel yaşamla ilişkili 

bir bilgi kaynağı olarak kullanamadığında ise öğrenmek istedikleri bilgileri genellikle internet, kitaplar, arkadaşlar 

ve prenatal eğitimler aracılığıyla kazanmaya çalışırlar (Isajeva et al. 2012). Güvenilir olmayan bilgi 

kaynaklarından edinilen bilgiler ise gebelikte cinsel yaşama ilişkin mitlerin kazanılmasına ve cinsel yaşam 

kalitesinin azalmasına neden olabilir.  

SONUÇ  

Bu çalışmada gebelerin %28.7’sinin cinsel işlev bozukluğu yaşadığı; cinsel ilişkinin gebeliği etkilediğini düşünen 

ve gebelikte cinsel yaşama ilişkin eğitim almayan gebelerde cinsel işlev bozukluğu riskinin yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Sağlık profesyonelleri, eşlerin cinsel fonksiyonunu olumsuz etkileyen biyopsikososyal faktörlerin 

belirlenmesi, disfonksiyon riskinin azaltılması ve cinsel yaşam kalitesinin artırılması için sorumluluk almalıdır. 

Holistik bakım anlayışı çerçevesinde fiziksel sağlığın olduğu kadar cinsel sağlığın değerlendirilmesi için çaba 

gösterilmelidir.  
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S-79)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI  

Emel BAHADIR-YILMAZ1, Özge ARSLAN1 

1Giresun Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarını belirlemektir. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 73 birinci, 59 ikinci, 55 üçüncü ve 48 

dördüncü sınıf olmak üzere 235 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler Demografi Bilgi Formu ve Cinsel Eğitime 

Yönelik Tutum Ölçeği (CEYTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann 

Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 

20,65±2,04 olup %72,3’ü çekirdek aile yapısına sahip, %87,7’si sosyoekonomik durumunu orta düzeyde 

tanımlamakta ve %74,0’ü gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu bildirmektedir. Öğrencilerin  

%47,7’sinin annesi ve %35,3’ünün babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %20,6’sı ailesinde cinsel eğitim 

aldığını; %35,5’i üniversiteden önce cinsel eğitim aldığını, %40,9’u üniversitede cinsel eğitim aldığını; bütün 

öğrencilerin %82,7’si cinsel eğitim hakkında daha fazla bilgi almak istediğini bildirmiştir. Öğrencilerin CEYTÖ 

puan ortalamalarının “cinsel eğitimin yararlarına ilişkin görüşler” boyutunda 43,45±5,18 ve “cinsel sağlığa ilişkin 

görüşler” boyutunda 18,81±2,60 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin CEYTÖ puanlarını cinsellikle ilgili daha fazla 

bilgi almak istemeleri, klinikte hastanın cinsel yaşamını değerlendirme durumları, hastanın cinsel yaşamını 

değerlendirmenin gerekliliğine inanmaları, hastanın cinsel yaşamını değerlendirirken kendilerini yeterli 

hissetmeleri etkilemiştir (p<0,05). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik 

tutumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu çalışma, mesleki eğitimin ve öğrencinin yeterlik düzeyinin cinsel 

eğitime yönelik tutum düzeyleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik öğrencisi, cinsel eğitime yönelik tutum, mesleki eğitim. 

 

ATTITUDES TOWARDS SEX EDUCATION OF MIDWIFERY STUDENTS  

Abstract 

Introduction and Purpose: The aim of this study was to determine the attitudes towards sex education of 

midwifery students. Method: The sample of the study consisted of 235 midwifery students, of whom 73 were 1st 

year students, 59 were 2nd year, 55 were 3rd year and 48 were  4th year students, who agreed to participate in the 

study. Data were collected by using Demographic Information Form and Inventory of the Attitude toward Sexual 

Education (IATSE). Descriptive statistics, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used in the analysis 

of data. Results: The mean age of the students participating in the study was 20,65±2,04 years, and 72,3% of them 

had a nuclear family structure, 87,7% of them defined their socioeconomic status at a moderate level and 74,0% 

of them reported that their income level was in balance with their expenditure level. 47,7% of the students' mothers 

and 35,3% of their fathers were graduated from primary school. 20,6% of the students reported that they had 

received information about sex education from their families; 35,5% had received before university education; 

40,9% had received from university, and 82,7% of all students reported that they wanted to learn more about sex 
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education. It was determined that the mean IATSE score of the students was 43,45±5,18 in views on the benefits 

of sexual education dimension and 18,81±2,60 in views on the sexual health dimension. The IATSE scores of the 

students were influenced by wanting to learn more about sex education, the evaluation of the patient's sexual life 

in the clinic, believing in the necessity of evaluating the sexual life of the patient and feeling of self-sufficiency on 

evaluating the patient's sexual life (p<0.05). Conclusion and Recommendations: As a result, it can be said that 

midwifery students' attitudes towards sexual education are at a good level. This study showed that the level of 

Professional education and competence level of students has a significant effect on attitudes towards sexual 

education. 

Key Words: Midwifery student, attitudes towards sexual education, vocational education. 

GİRİŞ 

Cinsellik; kadın ve erkek arasında biyolojik bütünleyicilik içinde, bireysel yaşamın sürdürülmesi ve türün devamı 

için doyurulması gereken bir gereksinim, bir dürtüdür. Cinsel sağlık ise iletişim ve sevgiyi olumlu olarak geliştiren 

ve zenginleştiren, cinsel var oluşun bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal unsurların birleşmesidir (Çam, 2014). 

Dolayısıyla cinsel sağlığın, genel anlamda sağlığın önemli bir bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türk 

toplumunda cinsellik ve cinsel sağlık, rahatlıkla konuşulamayan bir konudur ve katı, zor değiştirilebilen bir yapısı 

olan bazı mitlere sahiptir (Oskay ve ark., 2014). Söz edilen nedenlerden dolayı, sağlık bakımı içinde hasta 

cinselliğinin değerlendirilmesi, sağlık çalışanları tarafından görmezden gelinmektedir. Cinsel gereksinimlerin 

tanımlanmaması ve karşılanmaması, sağlığın psikososyal alanlarını da olumsuz yönde etkileyerek ciddi sorunların 

ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.  

Hastanın cinsel öyküsünü almada ve saptanan cinsel fonksiyon değişikliklerine yönelik hemşirelik ve ebelik 

girişimlerini planlamada ve uygulamada, cinsel sağlığın korunması, gelişimi ve sürdürülmesinde, eğitim ve 

danışmanlık hizmetinin verilmesinde hemşirelere ve ebelere büyük sorumluluklar düşmektedir (Karakaya ve 

Öncel, 2009; Nazik ve Eryılmaz, 2011; Fışkın ve Kızılkaya-Beji, 2014). Ancak, hemşirelerin cinsel sağlık bakım 

hizmeti vermede, cinsel konularla ilgili konuşmada, cinsel tanılama yapmada sorunlar yaşadıkları ve yetersizlik 

hissettikleri belirlenmiştir (Demirgöz-Bal, 2014). Hasta cinselliğini ve cinsel yaşamını değerlendirmede hemşire 

ve ebelerin yaşadıkları en önemli sorunlardan bir tanesinin de güven eksikliği olduğu ifade edilmiştir (McFadyen, 

2004; Haesler ve ark., 2016). Üstelik hemşirelerin, hastaların bu konuda konuşmak istemeyecekleri ya da 

utanacakları konusunda da bir önyargıya sahip oldukları bildirilmiştir (Algıer ve Kav, 2008; Oskay ve ark., 2014).  

Oysaki sağlık çalışanlarının olumsuz cinsel tutum ve inançlara sahip olması, hastaların bu konuda 

gereksinimlerinin belirlenmesi, sorunlarının tanımlanması ve çözümlenmesini engelleyebilmektedir (Papaharitou 

ve ark., 2008). Mesleki eğitim aldıkları süreçte sağlık alanında okuyan öğrencilerin cinsel tutum ve inançları ile 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi, engelleri ortadan kaldırmak açısından müfredatın yeniden gözden geçirilmesine 

katkıda bulunabilir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarını belirlemektir.  
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YÖNTEM 

Bu çalışma, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü öğrencileri 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 73 birinci, 59 ikinci, 55 üçüncü ve 48 

dördüncü sınıf olmak üzere 235 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Kurum izni ve etik kurul izni alındıktan sonra 

veriler toplanmıştır. 

Veriler, Demografi Bilgi Formu ve Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (CEYTÖ) kullanılarak toplanmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatürdoğrultusunda hazırlanan form iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde; öğrencinin bölümü, sınıfı, yaşı, medeni durumu, aile yapısı, yaşadığı yer, algıladığı 

sosyoekonomik düzey, gelir durumu, anne ve baba eğitim durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba 

evlenme yaşı, anne-baba birliktelik durumu gibi sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise ailede cinsellikle ilgili 

eğitim alma durumu, üniversitede cinsellikle ilgili eğitim alma durumu, cinsellikle ilgili bilgi almak isteme 

durumu, klinik uygulamalarda cinselliği değerlendirip değerlendirmediği, bu konuda kendini yeterli hissedip 

hissetmediği, cinsellik eğitimini kimin vermesi gerektiği gibi sorular yer almaktadır. Cinsel Eğitime Yönelik 

Tutum Ölçeği (CEYTÖ): CEYTÖ, Turhan tarafından 2015 yılında geliştirilmiştir (Turhan, 2015). Ölçek, 5’li 

Likert tipinde olup, 40 maddeden oluşmaktadır. Hiç katılmıyorum=1, katılmıyorum=2, kararsızım=3, 

katılıyorum=4 ve kesinlikle katılıyorum=5 şeklinde puanlanmaktadır. 2, 5, 7, 11, 16, 17, 18, 26 ve 40 numaralı 

maddeler tersten puanlanmaktadır. Ölçek, cinsel eğitimin yararlarına ilişkin görüşler ve cinsel sağlığa ilişkin 

görüşler olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanlar arttıkça, cinsel eğitime yönelik 

tutumların olumlu olduğu kabul edilmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.86 olup, cinsel eğitimin 

yararlarına ilişkin görüşler alt boyutunda 0.86 ve cinsel sağlığa ilişkin görüşler alt boyutunda 0.64 olduğu 

belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması: Kurum izni ve etik kurul izni alındıktan sonra Şubat ve Mart 2019 tarihleri arasında 

öğrencilere sınıf ortamında araştırma hakkında bilgi verilmiş, sonra form ile ölçekler dağıtılmış ve form ile 

ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Verilerin toplanması yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Araştırmanın her bir 

aşaması Helsinki Bildirgesi’nin ilkeleri doğrultusunda yürütülmüştür. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,65±2,04 olup %72,3’ü çekirdek aile yapısına sahip, %87,7’si 

sosyoekonomik durumunu orta düzeyde tanımlamakta ve %74,0’ü gelir durumunun gider durumuna eşit olduğunu 

bildirmektedir. Öğrencilerin  %47,7’sinin annesi ve %35,3’ünün babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %72,3’ü 

babasının çalıştığını, %68,0’i annesinin herhangi bir işte çalışmadığını bildirmektedir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri 

  n % 

Sınıfı 1. sınıf 73 31,1 

2. sınıf 59 25,1 

3. sınıf 55 23,4 

4. sınıf  48 20,4 

Medeni durumu Evli 2 0,9 

Bekar 233 99,1 

Aile yapısı Çekirdek  170 72,3 

Geniş 40 17,0 

Parçalanmış 25 10,7 

Yaşadığı yer İl  115 48,9 

İlçe 92 39,1 

Köy 28 11,9 

Algılanan sosyoekonomik 

durum 

İyi 19 8,1 

Orta 206 87,7 

Kötü 8 3,4 

Yanıt yok 2 0,9 

Gelir durumu Gelir giderden az 35 14,9 

Gelir giderden fazla 21 8,9 

Gelir gidere eşit 174 74,0 

Yanıt yok 5 2,1 

Anne eğitim durumu Okuryazar değil 29 12,3 

İlkokul 112 47,7 

Ortaokul 46 19,6 

Lise 30 12,8 

Üniversite 18 7,7 

Baba eğitim durumu Okuryazar değil 4 1,7 

İlkokul 83 35,3 
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Ortaokul 58 24,7 

Lise 61 26,0 

Üniversite 29 12,3 

Anne çalışma durumu Çalışıyor 61 26,0 

Çalışmıyor 160 68,0 

Emekli 9 3,8 

Anne ölü 5 2,2 

Baba çalışma durumu Çalışıyor 170 72,3 

Çalışmıyor 15 6,4 

Emekli 42 17,9 

Baba ölü 8 3,4 

 

Öğrencilerin %20,6’sı ailesinde cinsel eğitim aldığını; %35,5’i üniversiteden önce cinsel eğitim aldığını, %40,9’u 

üniversitede cinsel eğitim aldığını; bütün öğrencilerin %82,7’si cinsel eğitim hakkında daha fazla bilgi almak 

istediğini bildirmiştir.  

Öğrencilerin CEYTÖ puan ortalamalarının “cinsel eğitimin yararlarına ilişkin görüşler” boyutunda 43,45±5,18 ve 

“cinsel sağlığa ilişkin görüşler” boyutunda 18,81±2,60 olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin CEYTÖ puanlarını cinsellikle ilgili daha fazla bilgi almak istemeleri, klinikte hastanın cinsel 

yaşamını değerlendirme durumları, hastanın cinsel yaşamını değerlendirmenin gerekliliğine inanmaları, hastanın 

cinsel yaşamını değerlendirirken kendilerini yeterli hissetmeleri etkilemiştir (p<0,05).  
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Tablo 2. Öğrencilerin CEYTÖ puan ortalamalarını etkileyen faktörler 

 Cinsel eğitimin yararlarına ilişkin 

görüşler  

Cinsel sağlığa ilişkin görüşler 

 Mean rank Mean rank 

Cinsellikle ilgili daha fazla bilgi almak ister miydiniz? 

Evet  116,38 116,86 

Hayır  87,87 87,57 

z değeri -2,502 -2,540 

p değeri  ,012 ,011 

Klinik uygulamada hastanızın cinsel yaşamını değerlendirdiniz mi? 

Evet  113,02 128,92 

Hayır  112,18 104,55 

z değeri -,094 -2,720 

p değeri  ,925 ,007 

Hastanın cinsel yaşamını değerlendirmenin gerekliliğine inanıyor musunuz? 

Evet  116,86 119,14 

Hayır  85,25 70,54 

z değeri -2,248 -3,452 

p değeri  ,025 ,001 

Hastanın cinsel yaşamını değerlendirirken kendinizi yeterli buluyor musunuz? 

Evet  116,80 133,00 

Hayır  105,31 104,01 

z değeri -,835 -2,104 

p değeri  ,404 ,035 

 

TARTIŞMA 

Öğrencilerin cinsel eğitimin yararlarına ilişkin görüşleri ile cinsel sağlığa ilişkin görüşlerinin iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  Benzer şekilde, ebelik öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, öğrencilerin genel anlamda olumlu 

tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir (Ören ve ark., 2018).Öğrencilerin CEYTÖ puanlarını cinsellikle ilgili daha 

fazla bilgi almak istemeleri, klinikte hastanın cinsel yaşamını değerlendirme durumları, hastanın cinsel yaşamını 
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değerlendirmenin gerekliliğine inanmaları, hastanın cinsel yaşamını değerlendirirken kendilerini yeterli 

hissetmeleri etkilemiştir (p<0,05). Yapılan çalışmalarda, hemşirelik öğrencilerinin cinsel eğitim alma durumları 

cinselliğe yönelik tutumlarını olumlu olarak etkilemiştir(Kahyaoğlu-Süt ve ark., 2015; Erenoğlu ve Bayraktar, 

2017). Bir başka çalışmada, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin cinsellikle ilgili yüksek düzeyde olumsuz 

düşüncelere sahip olduğu, sınıf düzeyi ilerledikçe olumsuz düşüncelerin azaldığı bildirilmiştir (Ejder-Apay ve ark., 

2013). Bu durumun mesleki eğitimle ilişkisi olduğu söylenebilir. Bir çalışmada, ebelik öğrencilerinin yaklaşık 

yarısının klinik uygulamada cinsel sorunlar konusunda bir kadına bakım verdiği ve öğrencilerin %48,3’ünün 

mesleki eğitim sürecinde cinsel konularla ilgili ders aldığı belirlenmiştir (Ören ve ark., 2018).Nitekim, cinselliği 

değerlendirme becerileriyle ilgili alınan eğitimin hemşirelik öğrencilerinin bilgi, tutum ve davranışlarının olumlu 

yönde etkilediği saptanmıştır (Tuğut ve Gölbaşı, 2017).  

SONUÇ 

Sonuç olarak, ebelik öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu 

çalışma, mesleki eğitimin ve öğrencinin yeterlik düzeyinin cinsel eğitime yönelik tutum düzeyleri üzerinde önemli 

bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Klinik uygulamalarda, öğrencilerden cinselliğe yönelik değerlendirmeler 

yapmaları ve bu konuda mentorluk almaları, ayrıca ebelik müfredatına cinsel eğitime yönelik derslerin eklenmesi 

önerilmiştir.  

KAYNAKLAR 

Algıer, L., Kav, S., (2008). Nurses’ approach to sexuality-related issues in patient receiving cancer treatments. 

Turkish Journal of Cancer. 38(3): 135-41. 

Çam, O., (2014). Sağlıklı Yakın İlişkiler, Cinsel Yaşam ve Psikoseksüel Bozukluklar. O. Çam, E. Engin, (Eds), 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık.  

Demirgöz-Bal, M., (2014). Hemşirelerin cinsel bakıma ilişkin tutum ve inançları. HEAD. 11(3): 38-42.  

Ejder-Apay, S., Balcı-Akpınar, R., Arslan, S., (2013). Öğrencilerin cinsel mitlerinin belirlenmesi. Anadolu 

Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 16 (2): 96-102.  

Erenoğlu, R., Bayraktar, E., (2017). Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors. Journal of 

Human Sciences. 14(2): 1745-1756.  

Fışkın, G., Kızılkaya-Beji, N., (2014). Cinsel fonksiyonun değerlendirilmesi ve hemşirenin rolü. Androloji Bülteni. 

73-76.  

Haesler, E., Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., (2016). Sexuality, sexual health and older people: a systematic review 

of research on the knowledge and attitudes of health professionals. Nurse Education Today. 40: 57-71. 

Kahyaoğlu-Süt, H., Aşcı, Ö., Gökdemir, F., (2015). Hemşirelik bölümü yaz okulu öğrencilerinin cinsel tutumları 

ve etki eden faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin. 14(4): 315-323. 

Karakoyunlu, F. B., Öncel, S., (2009). Cinsel fonksiyon bozukluklarında kadına ait hemşirelik bakım süreci örneği. 

AÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12:3.  

McFadyen, J., (2004). Teaching sex education: are Scottish school nurses prepared for the challenge? Nurse 

Education Today. 24: 113-120.  

Nazik, E., Eryılmaz, G., (2011). Kadında disparoni ve hemşirelik yaklaşımı. MÜ Hemşirelik Bakım ve Sanatı 

Dergisi. 4(1): 211-215. 

Oskay, U., Can, G., Basgol, S., (2014). Discussing sexuality with cancer patients: oncology nurses attitudes and 

views. Asian Pac J Cancer Prev. 15(17): 7321-26.  



688 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

Ören, B., Zengin, N., Yazıcı, S., Çil-Akıncı, A., (2018). Attitudes, beliefs and comfort levels of midwifery students 

regarding sexual counselling in Turkey. Midwifery. 56: 152-157.  

Papaharitou, S., Nakopoulou, E., Moraitou, M., Tsimtsiou, Z., Konstantinidou, E., Hatzichristou, D., (2008). 

Exploring sexual attitudes of students in health professions. J Sex Med. 5(6): 1308-16. 

Tuğut, N., Gölbaşı, Z., (2017). Sexuality assessment knowledge, attitude and skill of nursing students: an 

experimental study with control group. Int. J. Nurs. Knowl. 28(3): 123-130.  

Turhan, O.N., (2015). Ergenlerin cinsel eğitimlerine yönelik tutumlarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. 

  



689 

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi  
19-21 Nisan 2019, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 4 Eylül Kültür Merkezi 

S-80)   EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBE, GEBE VE DOĞUM KAVRAMLARINA İLİŞKİN 

ALGILARI: METAFOR ANALİZİ 

Ayla ÇAPIK1, Rumeysa TAŞKIN1 

1 Atatürk Üniversitesi 

Özet 

Giriş ve Amaç: Ebe adaylarının “ebe, gebe ve doğum” kavramlarına yönelik algılarının ortaya konması mesleğe 

yeni bakış açıları kazandırılması ve var olan aksaklıkların giderilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, ebelik öğrencilerinin ebelik mesleğine, gebeye ve doğuma ilişkin algılarının metaforlar 

aracılığıyla belirlenmesidir. 

Yöntem: Nitel araştırma modeline göre hazırlanan araştırmanın verileri 07-20 Ocak 2019 tarihleri arasında 

toplandı. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ebelik bölümünde 

okuyan 395 öğrenci,  örneklemini ise araştırmaya katılmaya kabul eden toplam 267 öğrenci oluşturdu. Araştırmada 

veriler yarı yapılandırılmış anket tekniği ile toplandı. Ebe adaylarına “Ebe, Gebe, Doğum …. gibidir. Çünkü,……” 

soruları ayrı ayrı yöneltilmiştir. Bu açık uçlu sorular ile kendi mesleklerine, gebeye ve doğuma ilişkin bir metafor 

üretmeleri ve bu metaforları üretmeleriyle ilgili nedenleri açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrenciler ebe için 233 olumlu-14 olumsuz, gebe için 148 olumlu-99 olumsuz, doğum kavramı için 

197 olumlu-50 olumsuz metafor üretmişlerdir. Ebe adaylarının ebe için en fazla ürettiği olumlu metaforlar melek 

(37), anne (24), kurtarıcı (18), kahraman (18), yardımcı (15)’dır. Gebe için en fazla üretilen olumlu metaforlar 

melek (19), ağaç (15), anne (11) ve dünya (10) ve doğum kavramı için ise en fazla üretilen olumlu metaforlar 

mucize (60), yeniden varoluş (7), ağaçtan meyve alınması (5), güneşin doğması (4) metaforlarıdır. 

Sonuç: Ebe adaylarının ebe, gebe ve doğum için oldukça zengin, anlamlı ve farklı bakış açılarıyla metaforlar 

ürettikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ebe, gebe, doğum, metafor, nitel araştırma 

  

Perceptions of Midwifery Students Regarding the Concepts of Midwife, Pregnant Woman, and Birth: A 

Metaphor Analysis 

Abstract 

Background and Objective: Suggesting the perceptions of midwifery candidates regarding the concepts of 

“midwife, pregnant woman, and birth” is important in terms of having them gain new perspectives towards their 

profession and overcoming various challenges. The aim of this study is to determine the perceptions of midwifery 

students regarding midwifery profession, pregnant woman, and birth through metaphors.  

Method: The data of this study prepared according to the qualitative research model were collected between 07 

and 20 January 2019. While the population of the study consisted of 395 students studying in the midwifery 

department at a state university between 2018 and 2019, the sample consisted of a total of 267 students who agreed 

to participate in the study. Semi-structured survey technique was used in the study to collect the data. The 

midwifery candidates were individually given statements: "A midwife is like... because…”, “Pregnant woman is 
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like... because”, “Birth is like... because..." These open-ended questions were aimed at getting the students to 

generate metaphors for their own profession, pregnant woman, and birth and to provide reasons for generating 

these metaphors. The data were analyzed by using the content analysis technique.  

Results: The students generated 233 positive and 14 negative metaphors for midwife, 148 positive and 99 negative 

metaphors for pregnant woman and 197 positive and 50 negative metaphors for the concept of the birth. The 

positive metaphors mostly created by midwifery candidates for midwife included angel (37), mother (24), saver 

(18), hero (18), and assistant (15). The positive metaphors mostly created for pregnant woman included angel (19), 

tree (15), mother (11), and world (10). The positive metaphors mostly created for the concept of birth included 

miracle (60), reincarnation (7), picking fruit from a tree (5), and sunrise (4) metaphors. 

Conclusion and Recommendations: It was found that midwife candidates created metaphors for midwife, 

pregnant woman, and birth with rich, meaningful, and diverse perspectives. Keywords: midwife, pregnant woman, 

birth, metaphor, qualitative study. 

 

GİRİŞ 

Metaforlar yaşadığımız çevredeki varlıkları nasıl algıladığımızı açıklamak için kullandığımız araçlardır. Zihindeki 

soyut duyguları ve düşünceleri somutlaştırmak için kullanılırlar (Kısa, 2013). Genel anlamda bireylerin dış 

dünyaya dair algılamalarını şekillendiren birer yorumlama, düşünme ve anlama biçimi olarak iş görürler (Ertem, 

2017). Özdemir ve Akkaya’nın Lakoff ve Johnson’dan aktardığına göre, metafor “bir tür şeyi (olgu, nesne, kavram 

gibi) başka bir tür şeye göre anlamak ve tecrübe etmek” olarak tanımlanmıştır (Özdemir ve Akkaya, 2013). 

Metaforlar, ilgi veya benzetme sonucu bir kavramın gerçek anlamının dışında kullanılan başka bir kavram olarak 

da düşünülebilir. Bu bakış açısıyla anlamı daha etkili kılmakta ve anlama canlılık kazandırmaktadır (Korkut ve 

Keskin 2016). Metaforlar sadece dili süslemeye yönelik bir söz sanatından ibaret değildir ve şiirsel bir kullanımın 

aksine gündelik konuşmalarda da metaforlardan yararlanılır (Bowdl ve Gentner, 2005; Saban, 2008). Metaforlar 

yeni bir durumu anlama ve açıklamada da yararlıdır. Çünkü iyi bilinen bir durumun anlamını bilinmeyen bir 

duruma taşırlar. Böylece metafor yeni bir bilginin öğrenilmesini kolaylaştırır (Cerit, 2008).  

Metafor, bilinmeyeni anlamak ve açıklamak için bilinmeyenin bilinenle benzer özelliklerinden 

yararlanma ve bilineni farklı kavramlarla ifade ederek anlamını zenginleştirme biçiminde işleyen bir düşünüş tarzı 

olarak kavramlaştırılabilir (Aydeş ve Akın, 2016). 

Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Ebelik, kadının, bebeğin, ailenin ve toplumun sağlık 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından toplumda saygın bir konumdadır (Kolçak ve ark., 2017). İnsanı temel 

alan ve aynı zamanda bilimi, sanatı ve felsefeyi içeren çok boyutlu bir meslek olan ebelik mesleğinin, daha ileri 

seviyelere gelebilmesi için geleceğin ebeleri olacak ebelik öğrencilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu 

nedenle ebelik öğrencilerinin meslekleri ve bakım verdikleri bireylere olan metaforik algıları oldukça önemlidir.  

Metaforlar yoluyla ebelik mesleğinin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının anlaşılması, mesleğin daha iyi 

analiz edilmesine, sorunların fark edilmesine ve mesleğin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Olumlu mesleki 

metaforlar ebelik öğrencilerinin mesleklerini benimsemelerinde ve mesleğin toplumsal gelişiminde büyük rol 

oynamaktadır (Akça ve ark., 2019).  
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AMAÇ 

Yapılan literatür incelemesinde ebelik öğrencilerinin ebe, gebe ve doğum ile ilgili metaforik algılarını ölçen bir 

araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu araştırmanın amacı metaforlar yoluyla ebelik öğrencilerinin ebe, gebe ve doğum 

ile ilgili metaforik algıları ve nedenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin mesleklerine, gebelere ve doğum eylemine 

ilişkin bakış açılarının ve nedenlerinin incelenmesi eğitim ve uygulama alanındaki sorunların tespitinin sağlaması 

açısından önemlidir. Bu çalışmanın sorunlara yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi, uygun çözüm yollarının 

üretilebilmesi, ayrıca ebelik hizmetinin kalitesinin artırılması açısından literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma nitel araştırma modelindedir.  

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik 

bölümünde eğitim gören öğrencilerle 07-20 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ebelik bölümüne kayıtlı toplam 395 öğrenci,  

örneklemini ise araştırmaya katılmaya kabul eden toplam 267 öğrenci oluşturdu.  

Veri Toplama Araçları 

Veriler yarı yapılandırılmış anket tekniği ile toplandı. Ebe adaylarına “Ebe, Gebe, Doğum …. gibidir. 

Çünkü,……” soruları ayrı ayrı yöneltildi. Bu açık uçlu sorular ile kendi mesleklerine, gebeye ve doğuma ilişkin 

bir metafor üretmeleri ve bu metaforları üretmeleriyle ilgili nedenleri açıklamaları istendi.  

Verilerin Toplanması  

Araştırma verileri öğrencilerin dersleri sonrasında toplandı. Formlar uygulanmadan önce öğrencilere araştırmanın 

amacı açıklandı. Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere formlar dağıtılarak doldurmaları istendi. Verilerin 

toplanması ortalama 10-15 dakika sürdü. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde içerik analizi 

tekniği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım ve ortalama kullanıldı. 

Araştırmanın Etik İlkeleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin alındı. Öğrencilerin 

araştırmaya katılma ya da katılmama konusunda özgür oldukları konusunda açıklama yapıldı ve isimlerini yazmak 

zorunda olmadıkları söylendi.  
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BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.39+1.61’dir. %28.7’si 1. sınıf, %27.9’u 2. sınıf, %25.5’i 3. sınıf ve %17.8’i 4. sınıf 

öğrencisidir.  

Öğrenciler ebe kavramı için 233 olumlu - 14 olumsuz metafor geliştirmişlerdir. Ebe adaylarının ebe 

kavramı için en fazla ürettiği olumlu metaforlar melek (37), anne (24), kurtarıcı (18), kahraman (18), yardımcı 

(15)’dır. 

Öğrenciler ebe kavramı için korkutucu insan (1), uykusuz gece (1), vicdansız (1), patron (1), acınacak 

biri (1), sorumluluk (1), hizmetli (1), gibi değişik olumsuz metaforlar üretmişlerdir.  

 

Tablo 1. Ebelik Öğrencilerinin Ebe Kavramına Yönelik En Çok Kullandıkları Olumlu Metaforlar 

Olumlu Metafor Sayı % Olumlu Metafor Sayı % 

Melek 37 15.9 Yardımcı 15 6.4 

Anne 24 10.3 Güneş 7 3.0 

Kurtarıcı 18 7.7 Bahçıvan 7 3.0 

Kahraman 18 7.7 Yardım Eli/El 6 2.6 

 

Ebeyi melek olarak olumlu yönde metaforlaştıran ebelik öğrencilerinden biri bunun nedeni olarak “Her 

zaman iyi günde ve kötü günde gebenin yanındadır” ifadesini kullanırken, ebeyi fotoğrafçı olarak olumlu yönde 

metaforlaştıran öğrenci bunun nedeni olarak “En özel anın şahidir, fotoğrafta görünmeyendir” ifadesini 

kullanmıştır.  

Ebeyi korkutucu insan olarak olumsuz yönde metaforlaştıran ebelik öğrencisi ise bunun nedeni olarak 

“Ebeler çok sinirli, agresif ve sürekli anksiyete yaşıyormuş gibi çevresine kendisini yansıtır” ifadesini kullanmıştır. 

Ebeyi kaygan bir zemin olarak olumsuz yönde metaforlaştıran ebelik öğrencisi  ise nedenini “Doğum zor bir 

eylemdir. Başarılı olursa güzel ve zevklidir ama başarılı olmazsa bir bebek hayattan kayar gider” şeklinde ifade 

etmiştir. 

Ebe adayları gebe kavramı için 148 olumlu - 99 olumsuz metafor üretmişlerdir. Gebe kavramı için en 

fazla üretilen olumlu metaforlar melek (19), ağaç (15), anne (11) ve dünya (10), olumsuz metaforlar ise çocuk 

(15), hasta (11), yardıma muhtaç (10) ve hassas çiçek (7)’tir.   
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Tablo 2. Ebelik Öğrencilerinin Gebe Kavramına Yönelik En Çok Kullandıkları Olumlu Metaforlar 

Olumlu Metafor Sayı % Olumlu Metafor Sayı % 

Melek 19 12.8 Elma 5 3.4 

Ağaç 15 10.1 Kahraman 5 3.4 

Anne 11 7.4 Mucize 4 2.7 

Dünya 10 6.8 Çiçek 4 2.7 

Kanguru 7 4.7 Yumurta 3 2.0 

 

Tablo 3. Ebelik Öğrencilerinin Gebe Kavramına Yönelik En Çok Kullandıkları Olumsuz Metaforlar 

Olumsuz Metafor Sayı % Olumsuz Metafor Sayı % 

Çocuk 15 15.2 Balon 4 4.0 

Hasta 11 11.1 Süperman 2 2.0 

Yardıma Muhtaç 10 10.1 Çaresizlik 2 2.0 

Hassas Çiçek 7 7.1 Stres Topu 2 2.0 

 

Gebeyi melek olarak olumlu yönde metaforlaştıran öğrencilerden biri bunun nedeni olarak “Karnındaki 

büyülü varlığın dünyaya gelmesinde en güzel araç” ifadesini kullanırken, gebeyi sanatçı olarak olumlu yönde 

metaforlaştıran öğrenci bunun nedeni olarak “Eseri var etmek için her şeyini ortaya koyan sanatçı gibi gebe de 

canının her parçasını bebeği ile paylaşır” ifadesini kullanmıştır.  

Gebeyi çocuk olarak olumsuz yönde metaforlaştıran bir öğrencisi ise bunun nedenini “Duygu-durumu 

beklenmedik olabilir. Onunla ilgilenirken ona olan davranışlarımız bir çocuğa olan narinliğimiz gibi olmalıdır” 

olarak, gebeyi günahkar olarak olumsuz yönde metaforlaştıran öğrencisi ise bunun nedenini “İçindeki sıkıntılardan 

kurtulmak ister” olarak açıklamıştır.   

Öğrenciler doğum kavramı için 197 olumlu - 50 olumsuz metafor üretmişlerdir. Doğum kavramı için en 

fazla üretilen olumlu metaforlar mucize (60), yeniden varoluş (7), ağaçtan meyve alınması (5), güneşin doğması 

(4) metaforlarıdır. Doğum kavramı için en fazla üretilen olumsuz metaforlar ise mucize (5), çocuğun ihtiyacı (3), 

balon (3)’dur. 
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Tablo 4. Ebelik Öğrencilerinin Doğum Kavramına Yönelik En Çok Kullandıkları Olumlu Metaforlar 

Olumlu Metafor Sayı % Olumlu Metafor Sayı % 

Mucize 60 30.5 Kurtuluş 4 2.0 

Yeniden Varoluş 7 3.6 Yaşam 4 2.0 

Ağaçtan Meyve Alınması 5 2.5 Bahar 4 2.0 

Güneşin Doğması 4 2.0 Hediye 4 2.0 

 

Tablo 5. Ebelik Öğrencilerinin Doğum Kavramına Yönelik En Çok Kullandıkları Olumsuz Metaforlar 

Olumsuz Metafor Sayı % Olumsuz Metafor Sayı % 

Mucize 5 10.0 Doğal Afet 2 4.0 

Çocuğun İhtiyacı 3 11.1 Ölüm 2 4.0 

Balon 3 6.0 Zor Eylem 2 4.0 

Savaş 2 7.1 Travma 2 4.0 

 

Doğumu mucize olarak olumlu yönde metaforlaştıran öğrencilerden biri bunun nedenini “Küçük bir 

zerreden büyüyüp bir varlığa dönüşür” olarak, doğumu ilk satır olarak olumlu yönde metaforlaştıran öğrenci ise 

bunun nedenini “Şairin dilinden dökülen ilk cümle gibi doğumda birey için hayata açılan ilk kapıdır” olarak 

açıklamıştır.   

Doğumu mucize olarak olumsuz yönde metaforlaştıran öğrencilerinden biri ise bunun nedenini “Zorlu ve 

inanılması güçtür” şeklinde açıklamıştır. Doğumu ölüm olarak olumsuz yönde metaforlaştıran öğrenci ise bunun 

nedeni olarak “Doğum sırasında çok fazla acı yaşadığı için doğum ölüme benzer” ifadesini kullanmıştır. 

SONUÇ 

Ebe adaylarının ebe, gebe ve doğum için oldukça zengin, anlamlı ve farklı bakış açılarıyla metaforlar ürettikleri 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitimlerinde metafor kullanımına özendirilerek öğrenmelerine yardımcı olunabilir. 

Ayrıca olumsuz metaforik algılar için eğitim ve uygulamalarda yaşanan aksaklıkların giderilmesine çalışılmalıdır.  
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S-81)   DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN DENEYİMLERİNİN  

İNCELENMESİ  

1Ruveyde AYDIN, 1Songül AKTAŞ 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş:  Down Sendromu ; zihinsel kavramada yetersizlik,  hafif veya orta düzeyde öğrenme güçlüklerini 

beraberinde getiren kromozal bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Down sendromlu 

çocuğa sahip annelerin,  psikolojik ve fiziksel olarak bakım yükü fazladır.    

Amaç: Down sendromlu çocuğa sahip  annelerin, yaşadığı deneyimlerin incelenmesidir 

Yöntem: Veriler; Pubmed, Cochrane, Scopus ve Google Akademik veri tabanlarından ‘’Down sendromu, anne 

deneyimleri, zihinsel engelli çocuğa sahip olma, down sendromu ve deneyimler’’ anahtar kelimeleri ve 

kombinasyonları kullanılarak elde edilmiştir. Verileri toplamada,   herhangi bir yıl sınırlandırılması yapılmadan 

literatür incelemesi yapılmıştır. 

Bulgular: Anneler down sendromlu çocuğa sahip olacağını ilk öğrendiğinde anneler;  şok, inkar duygu durumu 

yaşamakta ve bu durumu konuşmaktan kaçınmaktadır. Bu sendromlu çocuğa sahip olma anneler; hayal kırıklığı, 

başarısızlık, yetersizlik, yalnızlık, ihmal edilme ve suçluluk duygusu  yaşanmaktadır. Bu olumsuz duygulara bağlı 

anneler; çoğunlukla   kaygı, stres,  umutsuzluk, tükenmişlik, sosyal izolasyon,  depresyon  gibi  ruh sağlığını 

olumsuz etkileyen  sorunlar yaşamaktadır. Kimi ailelerde bu sendromlu çocuğunun olduğunu bir süre “gizli” 

tutmaktadır.  Annelerin yaşadığı bu olumsuz duyguların  süresi, yoğunluğu ve etkisi; zamana,  alınan aile, sosyal 

ve kurumsal desteğe, ailenin sosyo-demografik ve kültürel yapısına göre değişebilmektedir. Bazı anneler, bu 

çocuklarına bağlılıklarının daha yüksek olduğunu ve kendisinin yaşamının sona ermesi durumunda bu çocuğuna 

“güvenli bir bakım alanı” arayışında olduğunu belirtmektedir.  Anneler bu süreçte; ailesi, sosyal çevresi ve  sağlık 

profesyonelleri tarafından desteğe ihtiyaç duymaktadır.  Anneler,  toplumdan bu çocuklara “sevgi ile” 

yaklaşılmasını beklemektedir. Kimi anneler / aileler, bu konuda  devlet tarafından verilen maddi ve sosyal desteğin 

yetersiz olduğunu, verilen destekleri de yeterince bilmediklerini  ve  özel eğitim merkezleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını  belirtmektedir.  

Sonuç: Down sendromlu çocuğa  sahip anneler bu süreçte psikolojik ve fiziksel sorun yaşamakta,  sosyal ve 

kurumsal destek beklemektedir. Ebeler; kurumsal destek, özel eğitim merkezleri ve bu çocuğa sahip aileler ve 

dernekler hakkında bilgi vererek; anne / ailenin baş etme gücünü  artırmalı, anne-baba rolüne uyumunu 

kolaylaştırmalı ve  psiko-sosyal sağlığını korumalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, annelerin deneyimleri,  sosyal destek,  ruhsal sorunlar, ebe. 
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EXAMİNİNG OF  THE EXPERİENCES OF MOTHERS WHO  HAVE CHİLDREN WİTH DOWN 

SYNDROME 

ABSTRACT  

Background: Down syndrome has problems such as mental insight and mild or moderate learning disabilities. In 

addition, Down syndrome is often seen in diseases such as congenital heart failure, thyroid disorders, recurrent 

middle ear infection and gastroesophageal reflux. For this reason, the primary responsible mother takes over many 

responsibilities and experiences negative emotions. 

Aim: In this review, it is aimed to examine  experiences of  mother who have  children with down syndrome. 

Method: A review of the literature is carried out without any limitation by using keywords and combinations of  

“Down syndrome, mother experiences, having mentally disabled children, down syndrome and experiences” from 

Pubmed, Cochrane, Scopus and Google Scholar databases. 

Results: When the mother learns that she has children with Down's syndrome, she experiences shock, denial and 

refrains from talking about the situation. In mothers having a disabled child; it leads to a feeling of disappointment, 

failure, inadequacy, loneliness, neglect and guilt, and causes many negative situations that negatively affect 

psychological health such as depression, stress and hopelessness. In this process, mothers need support provided 

by their families, their environment and health professionals. 

Conclusion: The health professional should explain using empathic communication skills the families with 

children with Down's syndrome about the situations they will encounter in the later stages of life, taking into 

account the educational level, cultural and economic structure of the family. The health professional should provide 

supportive information towards the family, show an optimistic attitude, and facilitate adaptation to the role of 

parents. The health professional should direct the family's support systems to the support units provided by the 

institutions to the families with disabilities and should inform the family about the specific training centers 

according to the child's age. The health professional must be aware of the mother's emotional state and should 

support the mother in receiving psychological counseling. 

Key Words: Down syndrome, mothers’s experiences, social support, mental problems, midwife.  

 

GİRİŞ  

Down Sendromu ilk kez İngiliz doktor John Langdon Down tarafından 1866'da  belirlenmiş ve sendrom olarak 

tanılanmıştır. Sendrom, doktorun ismi olan "Down sendromu" olarak söylenmeye başlamıştır.  Jérôme Lejeune 

tarafından da 1959'da 21. kromozomun trizomisi olduğu tespit edilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Down_sendromu). Down sendromu, trizomik sendromlardan en sık görülenidir. Bu 

sendrom; 21 nolu kromozomun trizomik (üç tane) olması sonucu ortaya çıkar. Görülme sıklığı, anne yaşındaki 

artışa bağlı olarak yükselmektedir. Yaklaşık 800 ila 900 doğumdan, birinde görülür. Prenatal dönemde çekilen 

USG’de down sendromuna yönelik; nukal (ense- NT) kalınlığının artması (>3.5mm), nazal (burun) kemiğin 

olmaması gibi bulgular ve bu bulgulara kistik higroma, atriyal ve ventriküler septal defekt, diyafragma hernisi ve 

santral sinir sistemi anomalileri eşlik edebilmektedir (Aktaş, 2018). 

 Vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize olan  down sendromu,  zihinsel kavramada 

bozukluklar,  hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunları içermektedir. Down sendromu tanısı; anne 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Down_sendromu
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kan serumundan  değerlendirilen   gebeliğin 11. ila 14. Haftaları arasındaki PAP-A ve HCG düzeyleri ile   16. ila 

18. haftaları arasında değerlendirilen “alfa – feto protein (AFP), hCG ve uE3’ün” adlı üç tane testin 

değerlendirilmesiyle  yapılmaktadır (Bakır ve ark., 2012; Aktaş 2018).   Down sendromunun tipik fiziksel 

belirtileri; tipik yüz siması, avuç içinde tek çizgi, badem göz, düşük burun ve kulak, ayak başparmağıyla ikinci 

parmak arası daha büyük bir boşluk ve sarkık dil görülebilmektedir.  Aynı zamanda; konjenital kalp yetmezliği, 

tiroid bozuklukları, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu ve gastroözafagal reflü hastalığı görülmektedir (Gabel ve 

Kotel, 2018). Hastalığın tek başına (izole) belirtisi olmayışına bağlı, down sendromlu  çocuğa sahip anneler, 

çoğunlukla bu çocukların  bakımından da birincil  sorumlu olduklarından  sorumlulukları ve bakım yükü çok 

fazladır (Bakır ve ark, 2012).  

Aileler bebeğin beslenmesinde ve bakımında zorlanmaktadır ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı 

zamanda bu anneler, daha sık  olumsuz duygu durumu yaşama riskini de taşımaktadır.   Çocuğun bakımından 

birincil sorumlu olan anne bebeğini ve kendini zorlu bir yaşam sürecinin beklemesinden kaynaklı büyük stres ve 

depresyon yaşamaktadırlar. Tanı öğrenildiğinde şok, inkar gibi tepki vermektedirler ve başarısızlık, hayal kırıklığı 

ve suçlama gibi birçok olumsuz duyguyu beraberinde yaşamaktadırlar (Pillay ve ark., 2012).  

Bu derlemede, down sendromlu bebeğe sahip olan annelerin yaşadığı deneyimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu derlemede veriler; Pubmed, Cochrane, Scopus ve Google Akademik veri tabanlarından ‘’Down sendromu, 

anne deneyimleri, zihinsel engelli çocuğa sahip olma, down sendromu ve deneyimler’’ anahtar kelimeleri ve 

kombinasyonları kullanılarak elde edilmiştir. Verileri toplamada,   herhangi bir yıl sınırlandırılması yapılmadan 

literatür incelemesi yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Aile bir toplumun yapı taşını oluşturmaktadır ve aile içindeki bireyler arasında bir denge söz konusudur. Aile 

içinde beklenilmeyen bir durumun gerçekleşmesi dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Örneğin; ailenin 

beklenmedik bir anda engelli bir bebeğe sahip olması aile içindeki dengeyi bozmaktadır (Çengelci, 2009). Aile 

engelli bebeği kabullenme, yeni rol ve sorumluluklarını üstlenme ve uyum sağlama konusunda birçok aşamadan 

geçmektedir. Bu süreçten en çok etkilenen bebeğin bakımından birincil sorumlu olan annedir (Kırbaş ve Özkan, 

2013). Anne birçok olumsuz duygu durumunu birlikte yaşamaktadır (Gable ve Kotel, 2015). 

Engelli çocuğa sahip olacağını öğrenen aileler şok, inkar, suçluluk, kriz, saldırganlık, uyumsuzluk, kızgınlık ve 

üzüntü yaşanmaktadırlar (Dale ve ark., 2013). Aileler çocuğu hakkında yaşadığı karmaşık duyguların yanı sıra 

çocuğun gelişim döneminde yüklenen aşırı sorumluluk özellikle annenin sürekli bir başarısızlık, mutsuzluk ve 

hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır (Bahar ve ark., 2009). Cuskelly’nin (2011) down sendromlu adölesan 

ve 3-8 yaş arasındaki çocuk ebeveynleri yaptığı çalışmada, down sendromlu çocukların annelerinin motivasyon 

düzeylerinin diğer annelerinkinden daha düşük olduğunu bulmuştur. Nunes ve Dupas’ın (2011) down sendromlu 

çocukların ebeveynlerinin deneyimleri ile ilgili çalışmasında, ebeveynlerin kendileri öldüklerinde çocuklarının 

daha az bağımlı hayat yaşamaları için sürekli bir arayış içinde olduklarını saptanmıştır. Çengelci (2009) tarafından 

yapılan çalışmada; down sendromlu çocuğa sahip annelerin kaygı, umutsuzluk ve tükenmiş yaşadıkları 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil_(organ)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Refl%C3%BC
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belirlenmiştir. Çatalbaş ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada ise; kalp hastalığı olan dowm 

sendromlu çocukların ailelerine verilen eğitimin ebeveynlerin yaşadığı umutsuzluk düzeyini azalttığı ve aile 

merkezli hemşirelik yaklaşımının oldukça önemli olduğu bildirilmiştir. 

Literatürde down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin sosyal hayatlarının yaşamın ilerleyen safhalarında 

azaldığını, annelerin kendilerini yalnız hissettiklerini (Olsson, 2004), depresyon yaşadıklarını, çevredeki insanların 

çocuklarına bakışlarından rahatsız oldukları, engellilik ve çocukları hakkında konuşmaktan kaçındıkları ve sosyal 

desteğe ihtiyaçları oldukları bildirilmiştir (Bahar ve ark., 2009). Jones ve Passey (2005) yaptığı çalışmada down 

sendromlu çocuğa sahip annelerin duruma uyumunda ve başa çıkmasında sosyal desteğin oldukça önemli 

olduğunu saptamıştır. Gören (2015) tarafından yapılan nitel araştırmada; annelerin, temel destek ihtiyaçları fiziksel 

iş yükünde destek ihtiyacı, derdini paylaşma, anlaşılma ihtiyacı, manevi bakım desteği ihtiyacı, sağlık 

bakım/bilgilendirilme desteği ihtiyaçları olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmanın sonucuna göre, annelerin destek 

ihtiyacı eşten ve çocuklardan görülen destek, geniş aileden görülen destek, komşulardan ve arkadaşlardan görülen 

destek ve kurumsal destekler, dışsal destek kaynakları olarak belirlenirken, anlam bularak kendini destekleme ve 

bilgece değişim yaşama ise, içsel destek kaynakları olarak değerlendirilmiştir. Down sendromlu çocuğa sahip 

anneler sosyal desteğe ihtiyaç durmaktadırlar ancak onları destekleyen bir kurum  aramaktadır. (Farkas ve ark., 

2019). Aileler yalnızca kendi koşullarında, ortak bir sosyal destek sistemleri oluşturmaktadırlar. Yapılan nitel bir 

çalışmada annelerden biri ihtiyacını şu cümlelerle ifade etmiştir; “Down anneleri olarak desteğe ihtiyacımız 

olduğu da ortada. Ama böyle bir destek aldığımız hiçbir ortam yok. Yani insanların kişisel çabalarıyla kurdukları 

bir takım ilişkiler olabilir ama bunun uzmanlar tarafından bebekten haberdar olunduğu andan itibaren sistemli 

olarak sağlanması gerek. Çünkü en çok ilk dönemde ihtiyacımız oluyor.”  (Gören, 2015). 

Ogston ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışmada down sendromlu bebeğe sahip annelerin endişe 

düzeylerinin yüksek olduğunu, umut düzeylerinin düşük olduğunu saptamıştır. Aynı çalışmanın sonucunda eğitim 

düzeyi yüksek olan annelerin umut düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Cunningham ve arkadaşları 

(2007) tarafından yapılan çalışmada; annelerin down sendromlu çocukları hakkında yaşadığı sorunları 

konuşmaktan kaçındığı saptanmıştır.  Diğer bir çalışmada ise, down sendromlu çocuğa sahip anneler kendilerini 

yetişkinliğe giden yolda yavrularına yardımcı olmak için hem ana bakım vericiler hem de kolaylaştırıcılar olarak 

dinamik bir rol oynadıklarını belirtmiştir. Anneler çocuklarının gelecek yaşama uyum sağlamasında, bağımsız 

yetişkin kimliğinin oluşturulmasında ve sosyalleşmesinde kendilerini ana sorumlu olarak gördükleri belirlenmiştir 

(Docherty ve Reid, 2009). 

Down sendromlu bebeğe  sahip annelerin yaşadığı en büyük stres durumu kabullenmek ve çevresinin duruma 

verdiği tepkilerle yüzleşmektir. Farkas ve arkadaşları (2019) tarafından yapılan çalışmada down sendromlu bebeğe 

sahip ebeveynlerin, olumlu ve olumsuz deneyimler yaşadıklarını saptamışlardır. Aynı çalışmanın sonucunda 

olumlu deneyimler temaları; ebeveynler ve diğer insanlar üzerindeki etki, çocuğun başarıları, sosyal kabul iken  

olumsuz deneyimler ise; tıbbi deneyimler, sosyal kabul / bağlantı eksikliği, down sendromu tanısı ve ebeveynler 

ve diğer insanlar üzerindeki etkiyi içermektedir. DePape ve Lindsay  (2015) tarafından yapılan çalışmada ise 

annelerin çocuğun bakımı, tıbbi müdahaleler için ekonomik destek ve çocuklarının geleceği hakkında endişe 

yaşadıkları saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda; ebeveynler durumla ilgili kontrol veya endişe kaybı hissettiklerini 

ve çocuklarının ihtiyaçlarına sürekli katılmak zorunda oldukları için stres yaşadıklarını bildirmişlerdir (Bentley ve 

ark., 2015; Ogston ve ark., 2011). Nitel bir çalışmada, Down sendromlu çocukların anneleri umut ve gelecek için 

olasılıkları görmenin onlar için önemli olduğunu ifade etmişlerdir (King ve ark. 2006). Manevi ve dini 
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uygulamalara katılmak veya bağlanmak gibi umut verici deneyimler yaşamak, Down sendromlu çocukların 

annelerine de yardımcı olabilir (Pillay ve ark.,  2012). Down sendromlu çocukların annelerinin çalışmaları, daha 

yüksek umut seviyelerinin düşük endişe düzeyleriyle ilişkili olduğunu ve psikolojik iyilik hallerine katkıda 

bulunan bir faktör olduğunu göstermiştir (Ogston ve ark., 2011). Çocukların annelerinde umut özel ihtiyaçları olan 

öznel iyi oluş veya mutlulukla da ilişkilendirilmiştir (Shenaar- Golan, 2016). Cless ve arkadaşları (2018) tarafından 

yapılan çalışmada; dini başa çıkma ve iç başa çıkmanın her birinin daha fazla umutla anlamlı bir şekilde ilişkili 

olduğunu belirtmiştir. 

Down sendromlu çocuğa sahip olan annelerin yaşadıkları olumsuz durumla baş etmesini sağlayan faktörlerden biri 

çocuğun çok yakın ilişki kurması ve sevgisinin büyük olmasıdır (Farkas ve ark., 2019). Down sendromlu 

çocukların anneleri çocuklarının nezaket gibi kişisel özelliklerini yalnızca ebeveynler için değil tüm aile için 

olumlu bir deneyim olarak tanımlamıştır (Taunt ve Hastings, 2002). Down sendromlu çocuklar çok duygusal ve 

sevgileri oldukça yüksektir. Karşılıklı etkileşimle beslenen anne-bebek arasındaki anneyi duygusal anlamda ayakta 

tutan down sendromlu bebeğin sahip olduğu sevginin büyüklüğüdür (Davis ve Carter 2008). Yapılan çalışmalarda 

down sendromlu çocukların anneleri ile arasındaki bağ diğer çocuklarla anneleri arasındaki bağdan daha güçlü 

olduğu saptanmıştır (Skotko ve ark., 2011; Skotko ve ark., 2016). Yapılan bir çalışmada (Farkas ve ark., 2019); 

annelerden biri down sendromlu çocuğu arasındaki bağı ve onun temiz kalbi hakkındaki düşüncelerini şu 

cümlelerle ifade etmiştir; “Sadece hayatımda değil, dünyada da olumlu bir güç o. Onu arabasındaki mahallede 

dolaştırdığımda, evsiz olanlar da dahil olmak üzere insanlara el sallamayı seviyor. Ayrım yapmayan büyük bir 

kalbi var.”  

Gabel ve Kotel (2015) tarafından yapılan nitel bir çalışmada down sendromlu çocukların anneleri doğum sonrası 

hemen bebeklerinden ayrıldıklarını ve doğum sonu ihtiyaçlarının ihmal edildiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bir 

araştırmada annelerden biri yaşadığı yalnızlığı ve ilgisizliği şöyle belirtmiştir; “Doğumu hakkındaki herhangi 

birinin tebrik veya heyecanı hatırlamıyorum. Hemşireler ve doktorlar tarafından terk edildiğimi hissettim. 

Bebeğim dünyaya geldiğinde ve doktorun elinde tutulduğunda ani sessizliği hatırlıyorum. O andan ve uzun bir 

süre sonra, tıp uzmanları ile benim aramda bir kelime alışverişi olduğunda, göz teması yoktu. Doğum sonrası tıbbi 

ihtiyaçlarıma bile bakmak için kimse odama gelmedi.” (Gable ve Kotel, 2015).  

 

SONUÇ 

Down sendromlu çocuğa  sahip annelerin deneyimleri,  ilk tanının konulma süreci ve  tanı konulduktan sonraki 

süreci kapsamaktadır. Anneler bu süreçte psikolojik ve fiziksel sorun yaşamakta,  sosyal ve kurumsal destek 

beklemektedir. Anne ve çocuk  sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde önemli rolleri olan ebe ve 

hemşirelerin;   down sendromlu çocuğa sahip ailelere tanının söylenmesi ve yaşamın ileri dönemlerinde 

karşılaşacakları durumlar hakkında  bilgi sağlama  ve danışmanlık sürecinde;   ailenin eğitim seviyesi, kültürel ve 

ekonomik yapısını dikkate alarak doğru ve destekleyici  bilgi sunmalı,  iyimser tutum sergilemeli  ve empatik 

yaklaşmalıdır.  

Sağlık profesyonelleri, kurumsal destek, çocuğun yaş durumuna göre özel eğitim merkezleri ve bu çocuğa sahip 

aileler ve dernekler hakkında bilgi vererek; anne / ailenin baş etme gücünü  artırmalı, anne-baba rolüne uyumunu 

kolaylaştırmalı ve  psiko-sosyal sağlığını korumalıdır. İlaveten ebe ve hemşireler; gerek ev ziyaretlerinde gerekse 

aile sağlığı birimleri ve hastanelerde bu ailelerin  destek sistemlerini değerlendirmeli,  annenin yaşadığı duygu 
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durumunun farkında olmalı ve gerekli gördüğü taktirde psikolojik danışmanlık alması konusunda anneyi 

desteklemelidir. 
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GİRİŞ 

Sezaryen (CS);  doğumun doğal bir biçimde gerçekleşemediği durumlarda karın ön duvarının göbek deliği ile 

simfizis pubis arasına yapılan cerrahi insizyonla karın duvarının ve uterusun açılarak bebeğin doğurtulması 

işlemidir. Sezaryen doğum endikasyonları; fetal, maternal, travay veya doğuma ait, umblikal kord ve plasentaya 

ait problemlerdir. Bu endikasyonlar kesin olmayıp olgunun özelliklerine ve bulunan koşullara göre doğum şeklinin 

bireyselleştirilmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1985’den beri hedeflediği “ideal CS oranı” 

%10-15 arasındadır (WHO, 2015). Primer CS doğumların tüm doğumlar içindeki oranı; Dünya’da %17, Avrupa 

bölgesinde %25, üst gelir grubu ülkelerde %28, orta-üst gelir grubu ülkelerde %32, Türkiye’de %53’tür. 

Türkiye’de CS doğumlarının hastane doğumları içindeki payı ise, 2002 yılında %21, 2015 yılında %53.9, 2016 ve 

2017 yıllarında %54.2’dir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 1993 

verilerine göre, ülkemizde CS doğum oranı %7 iken, 2013 yılında ise %48’e yükseldiği görülmektedir (Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2013). Türkiye'de giderek artan bu CS oranları nedeni ile CS endikasyonları ile ilgili 

izlem çalışmaları yapan Sağlık Bakanlığı; CS oranını azaltmak, anne ve çocuk sağlığının korunmasını sağlamak 

ve hizmet veren sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacı ile “Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi”ni 

geliştirdi (Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi, 2010). 

Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD), önceden CS operasyonu geçirmiş ve seçilmiş olgularda gereksiz 

abdominal operasyonları azaltmak ve vajinal doğumun denenmesini desteklemek amacıyla 1980’li yıllarda 

gündeme geldi (Davis, Thou, Miller, Gardner ve Henry, 2014). Önceden alt segment insizyonu ile CS olan 

kadınlarda SSVD’de herhangi bir komplikasyon gelişmeme oranının %60-80 olduğu (Davis et al., 2014; Guise et 

al., 2010) SSVD ile tekrarlanan CS arasında histerektomi ve maternal ölüm açısından anlamlı bir fark bulunmadığı 

(Guise et al., 2010); SSVD ile doğum yapan kadınlarda CS olan kadınlara göre uterus rüptürü ve histerektomi gibi 

maternal sağlık sonuçlarının daha iyi olduğu belirtilmektedir (Konstantina et al, 2014; Rossi ve Addario, 2008; 

White et al. 2016; Yanıkkerem ve Karakuş, 2016) Amerika’da SSVD oranı 1985 yılında %5 iken, 1996’da 

%28.3’dür. Yine Amerika’da SSVD oranı 1997’de %35.3 iken, 2007’de bu oranın azalarak %8.2’ye gerilediği de 

belirtilmektedir (MacDorman, Declercq ve Menacker, 2011; Yanıkkerem ve Karakuş, 2016). Benzer olarak SSVD 

oranı Avustralya’da 1998 ve 2006 yıllarında sırasıyla %31 ve %19’dur (Homer, Johnston ve Foureur, 2011). 

Bununla birlikte yıllar içinde SSVD yapan kadın sayısının artması ile SSVD sırasında uterus rüptürü ve diğer 

komplikasyonların arttığı belirtilmektedir. Bu raporların sonucunda SSVD’nin azaldığı ve buna karşılık CS 

oranlarının arttığı görüldü (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017; Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2013; 

Yanıkkerem ve Karakuş, 2016). Bu oranların azaltılması ise Sağlık Bakanlığı’nın temel politikası haline geldi. 

Sezaryen oranlarındaki bu ciddi artış, Sağlık Bakanlığı’nın da politikası ile SSVD’yi tekrar gündeme getirdi. 

Sezaryen sonrası vajinal doğum, artan CS oranlarının azaltılmasında önemli bir seçenek olması durumunda ebelere 
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de önemli sorumluluk düşmektedir. Yapılan klinik gözlemler SSVD’nin başarılı bir şekilde yönetebileceğini de 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı SSVD olgularını, literatürü de gözden geçirerek, incelemektir. 

 

OLGULAR 

Bu çalışma, olgu sunumu olarak gerçekleştirildi. Aydın’da 2016-2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmanın 

örneklemini, SSVD yapan beş kadın oluşturmaktadır. Aydın Özel Ege Liva Hastanesinde yürütülen ve 2015 

yılında, Özel Ege Liva adıyla kurulan 14 yatak kapasiteli hastanede; 9 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (3 

kadrolu, 6 anlaşmalı), 7 ebe ve 9 hemşire çalışmakta, 3 kadın doğum polikliniği, 2 doğum masası olan 1 

doğumhane, 1 Non-Stres Test NST odası ve 3 NST cihazı bulunmaktadır.  Öncesinde CS doğum öyküsü olup 

vajinal doğum yapacak olan gebeler, uterus rüptürü olasılığı nedeniyle, hastane politikası gereği doğum için 

ameliyathaneye alınıyor ve litotomi pozisyonuna dönüşebilen ameliyathane yatağında doğum yapıyorlar.  

Sezaryen sonrası vajinal doğum yapan gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri Tablo 1’de, fetüs ve 

yenidoğana ait özellikler Tablo 2’de verilmektedir. 

 

Olgu 1:  Gebe MO, 31 yaşında ve son adet tarihine göre (SAT) 34. gebelik haftasında, ağrı ve sularının gelmesi 

şikayeti nedeni ile hastaneye başvuruyor. Obstetrik öyküsü; gravida (G): 2, parite (P): 1 ve ilk doğum şekli 

ilerlemeyen eylem sebebiyle sezaryendir. Hastaneye başvurduğunda, fetüsün kalp atım hızı (FKH) 126 atım/dk, 

amnion zarı açık, servikal dilatasyonu 9 cm, efasmanı %90 baş prezentasyonunda ve baş 0 seviyesinde, 10 

dakikalık sürede 40 sn’den fazla süren 3 kontraksiyonu olan gebe travayın geçiş fazındadır. Aile öyküsü ve sağlık 

öyküsünde özellik olmayan, hastaneye yatışı yapılarak hasta odasına alınan ve olası risklere karşı hazır bulunması 

amacı ile damaryolu açılan gebede, 15 dakika aralıklarla FKH ve travay takibi yapıldı. Fizik muayenesinde arteryel 

kan basıncı 140/80 mmHg, nabız 115/dk, solunum 20/dk, vücut ısısı 36.60C ve yapılan laboratuvar tetkiklerinde 

HGB: 11.8 g/L (ND: 10.6-13.5 g/L), HCT: %35.5 (ND: %32.9-41.2)’dır. Servikal açıklığı ilerleyen ve 10 cm olan 

gebe, hastaneye yatışı yapıldıktan 10 dk sonra doğum için ameliyathaneye alındı.  İntrapartum yönetimini aktif 

olarak ebenin üstlendiği,  ekspulsiyon fazı 16 dk, plasenta çıkışı ise 10 dk olan ve epizyotomi açılan gebe, vajinal 

doğum yaptı. Doğum ağırlığı 2530 gr olan bebeğin 1. ve 5. dk APGAR skoru 9-10’dur.  

Olgu 2: Gebe NY 40 yaşında ve SAT’a göre 39. gebelik haftasında, ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye başvuruyor. 

Obstetrik öyküsü; G2P1 ve ilk doğum şekli ilerlemeyen eylem sebebiyle sezaryendir. Hastaneye başvurduğunda, 

FKH 136 atım/dk, amnion zarı açık ve amnion sıvısı berrak, servikal dilatasyonu 10 cm, efasmanı % 100 baş 

prezentasyonunda ve baş -3 seviyesinde, 10 dakikalık sürede 40 sn’den fazla süren 5 kontraksiyonu olan gebe 

travayın geçiş fazındadır. Aile öyküsü ve sağlık öyküsünde özellik olmayan,  hastaneye yatışı yapılarak hasta 

odasına alınan ve damaryolu açılan gebede, 15 dakika aralıklarla FKH ve travay takibi yapıldı. Fizik muayenesinde 

arteryel kan basıncı 130/70 mmHg, nabız 92/dk, solunum 18/dk, vücut ısısı 36.70C ve yapılan laboratuvar 

tetkiklerinde HGB: 12.8 g/L (ND: 10.6-13.5 g/L), HCT: %37.7 (ND: %32.9-41.2)’dır. Hastaneye yatışı yapıldıktan 

hemen sonra doğum için ameliyathaneye alındı.  İntrapartum yönetimini aktif olarak ebenin üstlendiği,  

ekspulsiyon fazı 46 dk, plasenta çıkışı ise 15 dk olan ve epizyotomi açılan gebe, vajinal doğum yaptı. Doğum 

ağırlığı 2840 gr olan bebeğin 1. ve 5. dk APGAR skoru 9-10’dur.  

Olgu 3: Gebe CA 20 yaşında ve SAT’a göre 38+2. gebelik haftasında, ağrı ve nişanın gelmesi şikayetiyle 

hastaneye başvuruyor. Obstetrik öyküsünde; G2P1 ve ilk doğum şekli kendi isteği sebebiyle sezaryendir. 

Hastaneye başvurduğunda, FKH 128 atım/dk, amnion zarı açık ve amniyon sıvısı berrak, servikal dilatasyonu 8 
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cm, efasmanı %80 baş prezentasyonunda ve  baş -3 seviyesinde, 10 dakikalık sürede 40 sn’den fazla süren 4 

kontraksiyonu olan gebe travayın geçiş fazındadır. Aile öyküsü ve sağlık öyküsünde özellik olmayan,  hastaneye 

yatışı yapılarak hasta odasına alınan ve damaryolu açılan gebede, 15 dakika aralıklarla FKH ve travay takibi 

yapıldı. Fizik muayenesinde arteryel kan basıncı 110/60 mmHg, nabız 80/dk, solunum 18/dk, vücut ısısı 36.0 0C 

ve yapılan laboratuvar tetkiklerinde HGB: 10.9 g/L (ND: 10.6-13.5 g/L), HCT: %33.4 (ND: %32.9-41.2)’dır.  

Servikal açıklığı ilerleyen ve 10 cm olan gebe, hastaneye yatışı yapıldıktan 1 saat sonra doğum için ameliyathaneye 

alındı. İntrapartum yönetimini aktif olarak ebenin üstlendiği,  ekspulsiyon fazı 13 dk, plesanta çıkış süresi 15 dk 

olan ve epizyotomi açılan gebe, vajinal doğum yaptı. Doğum ağırlığı 3560 gr olan bebeğin 1. ve 5. dk APGAR 

skoru 9-10’dur.  

Olgu 4: Gebe EPÖÖ 34 yaşında ve SAT’a göre 39+3. gebelik haftasında, ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye 

başvuruyor. Obstetrik öyküsü; G2P1 ve ilk doğum şekli kendi isteği sebebiyle sezaryendir. Hastaneye 

başvurduğunda, FKH 138 atım/dk, amnion zarı sağlam, servikal dilatasyonu 5 cm, efasmanı %50, baş 

prezentasyonunda ve baş -3 seviyesinde, 10 dakikalık sürede 20 sn’den az süren 3 kontraksiyonu olan gebe 

travayın aktif fazındadır. Aile öyküsü ve sağlık öyküsünde özellik olmayan,  hastaneye yatışı yapılarak hasta 

odasına alınan ve damaryolu açılan gebede, 15 dakika aralıklarla FKH ve travay takibi yapıldı. Fizik muayenesinde 

arteryel kan basıncı 100/50 mmHg, nabız 74/dk, solunum 20/dk, vücut ısısı 36.40C ve yapılan laboratuvar 

tetkiklerinde HGB: 12.2 g/L (ND: 10.6-13.5 g/L), HCT: %36.3 (ND: %32.9-41.2)’dır. Servikal açıklığı ilerleyen 

ve 10 cm olan gebe, hastaneye yatışı yapıldıktan 2.30 saat sonra doğum için ameliyathaneye alındı. İntrapartum 

yönetimini aktif olarak ebenin üstlendiği,  ekspulsiyon fazı 13 dk, plasenta çıkışı ise 12 dk olan ve epizyotomi 

açılan gebe, vajinal doğum yaptı. Doğum ağırlığı 3020 gr olan bebeğin 1. ve 5. dk APGAR skoru 9-10’dur.  

Olgu 5: Gebe KÖ 29 yaşında ve SAT’a göre 40. gebelik haftasında, ağrı şikayeti nedeniyle hastaneye başvuruyor. 

Obstetrik öyküsünde; G3P2 ve ilk doğum şekli vajinal, ikinci doğumu ise kendi isteği sebebiyle sezaryendir. 

Hastaneye başvurduğunda, FKH 144 atım/dk, amnion zarı sağlam, servikal dilatasyonu 4 cm, efasmanı %80  baş 

prezentasyonunda ve baş -3 seviyesinde, 10 dakikalık sürede 20-40 sn arasında süren 1 kontraksiyonu olan gebe 

travayın aktif fazındadır. Aile öyküsü ve sağlık öyküsünde özellik olmayan,  hastaneye yatışı yapılarak hasta 

odasına alınan ve olası risklere karşı hazır bulunması amacı ile damaryolu açılan gebede, 15 dakika aralıklarla 

FKH takibi yapılarak travay izlendi. Fizik muayenesinde arteryel kan basıncı 110/60 mmHg, nabız 100/dk, 

solunum 20/dk, vücut ısısı 36.70C ve yapılan laboratuvar tetkiklerinde HGB: 9.7 g/L (ND: 10.6-13.5 g/L), HCT: 

%28.95 (ND: % 32.9-41.2), dır. Servikal açıklığı ilerleyen ve 10 cm olan gebe, hastaneye yatışı yapıldıktan 7.30 

saat sonra doğum için ameliyathaneye alındı. İntrapartum yönetimini aktif olarak ebenin üstlendiği,  ekspulsiyon 

fazı 15 dk, plasenta çıkışı ise 5 dk olan ve ve epizyotomi açılan gebe, vajinal doğum yaptı. Doğum ağırlığı 3700 

gr olan bebeğin 1. ve 5. dk APGAR skoru 9-10’dur. Tüm olguların doğum eylemi sırasında annede uterus rüptürü 

veya herhangi bir komplikasyon gelişmedi.  
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Tablo 1: Sezaryen sonrası vajinal doğum yapan gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri 

Olgular Yaş 

(Yıl) 

Eğitim 

durumu 

Son 

adet tarihi 

Gebelik 

haftası 

(hafta+gün) 

G P Servikal 

açıklık 

(cm) 

Öncesinde 

sezaryen 

olma nedeni 

Rüptür 

durumu 

+/- 

Olgu 1 31 Lise 08.06.2018 34+0 2 2 9 cm 
İlerlemeyen 

eylem 
- 

Olgu 2 40 Lise 01.05.2018 39+0 2 2 10 cm 
İlerlemeyen 

eylem 
- 

Olgu 3 20 Lise 23.04.2018 38+2 2 2 8 cm İsteyerek - 

Olgu 4 34 Lisans 15.05.2017 39+3 2 2 5 cm İsteyerek - 

Olgu 5 29 Lise 01.02.2016 40+0 3 3 4 cm İsteyerek - 

G: Gravida P: Parite 

Tablo 2: Fetüs ve yenidoğanın özellikleri 

Olgular Fetal kalp atım hızı Yenidoğanın doğum kilosu 1.ve 5.dk APGAR skoru 

Olgu 1 126/dk 2530 gr 9-10 

Olgu 2 136/dk 2840 gr 9-10 

Olgu 3 128/dk 3560 gr 9-10 

Olgu 4 138/dk 3020 gr 9-10 

Olgu 5 144/dk 3700 gr 9-10 

 

TARTIŞMA 

Anne yaşının 30’un üzerinde olmasının uterus rüptür riskinde 2.7 katlık bir artış ile ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Göngör ve ark., 2005). Yapılan SSVD’a yönelik araştırmalarda gebelerin yaş ortalamasının 27.4 ile 31.6 arasında 

değiştiği görülmektedir (Güngör ve ark., 2005; Cormier ve ark., 2010; Harper ve ark., 2012; Yokoi ve ark., 2012). 

Bu çalışmaya dahil edilen gebelerin yaş ortalamalarına, diğer çalışma verileri benzerlik göstermektedir. 

Komplikasyonlar açısından SSVD’lerde  fetüsün 4000 gr altında olması önemlidir (Göngör ve ark., 2005). Fetüsü 

4000 gr’ın üzerinde olan gebelerdeki SSVD olasılığı, 4000 gr’ın altında olan gebelere göre %39-51 oranında daha 

azdır (Cheng ve ark. 2011). Ancak Bangal ve ark. (2013)’nın çalışmasında, ağırlığı 3000 gr’dan fazla olan 

fetüslerde SSVD başarı oranının daha düşük olduğu belirtilmektedir. Yapılan bu olgu çalışmasında fetüsün ağırlığı 

açısından SSVD’nin komplikasyonsuz olarak gerçekleşmesi istenen başarılı bir sonuçtur. 

Obara ve ark. (1998)’nın çalışmasında, uterus rüptürünün %0.9, Güngör ve ark. (2005)’nın çalışmasında %2.4, 

Göynümer ve ark. (2006)’nın çalışmasında %3.64 ve Erez ve ark. (2012)’nın çalışmasında ise %0.2 oranında 

olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmalardaki uterus rüptürü verilerinin olgu çalışması ile benzerlik göstermemesi 

istenen önemli bir sonuçtur. 

Önceki doğumunda CS olan gebelerin doğum öncesi dönemde ebenin bakım uygulamasının, hekimin bakım 

uygulamasına göre daha güvenilir ve etkili bir alternatif olduğu ve istenen SSVD’ye eğilimi arttırdığı 
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belirtilmektedir (Başkaya ve Sayıner, 2017; White ve ark, 2016). Nousia ve ark. (2014)’nın Yunanistan’da ebelerin 

SSVD’ye katkılarının araştırıldığı, antepartum ve intrapartum dönemde ebe tarafından desteklenen, geçmişte CS 

olan, risk taşımayan, tekil gebeliği olan 66 gebenin dahil edildiği çalışmada; hem kadınların SSVD başarı oranının 

yüksek (%79) olduğu hem de SSVD’nin yönetiminde ebelerin başarılı olduğu vurgusu yapılmaktadır. 

 

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum İçin Ebelik Bakımı 

Öncesinde sezaryen doğum yapan gebelerde en çok korkulan risk faktörü, uterus rüptürüdür. Gebenin, antepartum, 

intrapartum ve postpartum dönemlere uyumu ve hazırlığı ve uterin skar rüptürünün tanınması ve yönetimi 

açısından da birebir ebelik bakımı önemlidir (Chapman, 2018). Komplikasyon açısından özellik taşımayan ve 

öncesinde CS olan gebelerin, donanımlı ekip (ebe, kadın doğum uzmanı vs.) ve ekipmanı (ameliyathane vs.) 

bulunan bir sağlık kuruluşunda başarılı ve güvenli bir şekilde doğumlarını yapabilirler. Bu doğumlarda gebelerin 

özel bir güven ve rahatlatma gereksiniminin olabileceği ve önceki CS’nin nedenini bilmenin ebelere yeni bir CS 

tekrarını önlemede yardım edebileceği unutulmamalıdır (Chapman, 2018).  

Hem SSVD, hem de öncesinde CS öyküsü olmayan bir doğum, Sağlık Bakanlığı’nın Doğum ve Sezaryen Eylemi 

Yönetim Rehberi kullanılarak yönetilebilir. Ancak ebeler bazı önemli durumları göz önünde bulundurmalıdır. 

Bunlar; uterus rüptürü korkusu nedeniyle SSVD’de ikinci evrenin süresini kısıtlamanın kanıtlara dayalı olmadığı, 

bunun tam aksine travmayı ve morbiditeyi artırdığı, aktif ıkınmanın (valsalva), uzun süreli nefes tutma ve zorla 

ıkınma gerektirdiği ve buna bağlı olarak intrauterin basıncı artırdığı ve SSVD yapan kadınlar için potansiyel tehlike 

taşıdığıdır (Chapman, 2018). Doğumun üçüncü evresinde ise ayrılmaması durumunda plasentanın önceki skar 

miyometriyuma yapışmış olabileceği (plasenta accreta veya morbid olarak yapışık plasenta) ihtimali göz önünde 

bulundurularak kontrollü davranılmalıdır (Langdana ve ark, 2001; Chapman, 2018). 

 

SONUÇ 

Bu olgu serisinde ebelerin aktif desteği ile doğum ekibinin SSVD’yi başarılı bir şekilde yönetebileceği sonucuna 

varıldı.   
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S-83)   ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILAMA PROGRAMLARI VE AŞI REDDİ HAKKINDA 

EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: ÖNLEYİCİ 

UYGULAMALARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 

 
Esra GÜNEY1, Tuba UÇAR1, Hacer ÜNVER1, Zeynep BAL1, Esra SABANCI BARANSEL1, Ezği CAN 

ONUS1, 

 
1İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Amaç: Araştırma, çocukluk dönemi aşılama programları ve aşı reddi hakkında ebelik ve hemşirelik bölümü 

öğrencilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Gereçler ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir kamu 

üniversitesinde Nisan–Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. Örnekleme araştırmaya gönüllü olan 2., 3. ve 4. 

sınıf ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencileri alındı.   Araştırmaya davet edilen öğrencilerden 288 öğrenci 

araştırmaya katılmaya gönüllü oldu. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu ile toplandı. 

Anket formu açıklama yapıldıktan sonra öğrencilere dağıtıldı ve bireysel olarak doldurmaları istendi. Doldurulan 

anketler araştırmacılar tarafından toplandı. Veriler frekans, ortalama ve standart sapma olarak verildi. 

Bulgular: Öğrencilerin %81,3’ü kız, %18,8’i erkekti. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.7 (SD=2.2) olup, %95.8’i 

bekârdı. Öğrencilerin %98.3’ü aşılamayı yararlı gördüğünü, %89.6’sı aşı yaptırmanın yasal olarak zorunlu olması 

gerektiğini belirtti.  Öğrencilerin %52,1’i aşıların yasal olarak zorunlu, %14,9’u yasal olarak zorunlu olmadığı, 

%33,0’ı fikri olmadığını belirtti. Aşıların yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %98,3, gerekli olduğunu 

düşünenlerin oranı %97,6’dır. Türkiye Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında “Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk 

Değildir” kararını %82,6’sı duymadığını, %32,3’ü kararı doğru bulduğunu, %39,6’sı kararı doğru bulmadığını ve 

%28,1’i karar hakkında fikri olmadığını ifade etti. Öğrencilerin sadece %6,6’sı bu kararı duyduktan sonra ilerde 

çocuğuna aşı yaptırmak istemeyeceğini ifade etti. 

 

Sonuç: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çoğu aşıları çocuk sağlığı açısından yararlı ve 

gerekli olduğunu düşünmesine rağmen üçte birinin aşıların zorunluluğunu kaldıran yasayı doğru bulduğu 

belirlendi.  

 

Anahtar Kelimeler: Aşılama programı, aşı reddi, ebelik, hemşirelik 

 

 

ABSTRACT 

 

CHILDHOOD VACCINATION PROGRAMS AND THE OPINIONS OF MIDWIFERY AND NURSING 

STUDENTS ABOUT VACCİNE REJECTION: APPROACHES TO PREVENTIVE PRACTICES 

 

Introduction: Turkey's Constitutional Court in 2015 "The vaccine is not Medicolegal Requirements" he decided. 

The attitudes of midwifery and nursing students towards vaccines and decisions about vaccines are important in 

the future. This study was conducted to determine nursing and midwifery students in their approach to making 

childhood vaccines preventive practices in Turkey.  

 

Methods: The research is descriptive in Turkey at a public university located in the East was conducted between 

April-June 2018. The sample was selected as the second, third and fourth class midwifery and nursing students. 

Of the students invited to the study, 288 students volunteered to participate in the study. Data were collected by a 

questionnaire prepared by the researchers. After the questionnaire form was made, the students were distributed 

and asked to fill in the questionnaire. The completed questionnaires were collected by the researchers. Data were 

given as frequency, mean and standard deviation. 
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Results: 81.3% of the students were female and 18.8% were male. The mean age of the students was 21.7 (SD = 

2.2) and 95.8% were single. 52.1% of the students stated that the vaccines were legally compulsory, 14.9% were 

not legally compulsory and 33.0% did not have the idea. The rate of students who think that vaccines are beneficial 

is 98.3% and the rate of those who think it is necessary is 97.6%. Turkey's Constitutional Court in 2015 "The 

vaccine is not Medicolegal Requirements" decision of the hearing of 82.6%, it found the right decision to 32.3% 

that% 39.6 of the decision to locate the right that and stated that they had no idea about the decision to 28.1%. 

Only 6.6% of the students stated that they would not want to have their child vaccinated after hearing this decision. 

 

Conclusion: According to the results of this study, although most of the students think that vaccines are useful 

and necessary in terms of child health, it was found that one third of the students found the law correcting the 

necessity of vaccines. 

 

Keywords: Vaccination programs, vaccine rejection, midwifery, nursing 

 

 

Çocukluk Dönemi Aşılama Programları ve Aşı Reddi Hakkında Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 

Öğrencilerinin Görüşleri: Önleyici Uygulamalara İlişkin Yaklaşımlar 

 

 

GİRİŞ 

 

Sağlığın sürdürülebilmesi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda yürütülen en önemli halk sağlığı 

uygulamalarından biri aşı çalışmalarıdır (1). Aşılama bulaşıcı hastalıkları önleme, ölüm ve hastalık oranlarını 

azaltma, sağlığın gelişimi ve çiçek hastalığı gibi bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırma konusundaki en etkili halk 

sağlığı araçlarından biridir (2, 3). Günümüzde aşılama hizmeti, doğan her bebeğe verilmesi gereken bir sağlık 

hizmetidir. Aşı ile önlenebilir hastalıklardan arınmış bir ortamda doğmak ve büyümek her çocuğun hakkı, 

sorumlusu da devlet olarak kabul edilmektedir. Türk Tabipler Birliği birinci basamak çalışanları için hazırladığı 

Aşı Rehberi’nde, temel olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülen aşılama hizmetlerinin, ülkenin her 

yanında her yıl dünyaya gelen 1 milyon 300 bebeği kapsamasına; günümüzde Türkiye’de çocukluk döneminde 13 

hastalığa karşı aşı yapılıyor olmasına; aşılamanın, birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli bileşenini 

oluşturmasına; zaman zaman sağlık çalışanlarının büyük özverisi ile yürütülmesine; Türkiye’de aşıyla önlenebilen 

bulaşıcı hastalık sayısının oldukça azalmış olmasına dikkat çeker (4). 

Aşı uygulamalarına ve etkilerine yönelik son yıllarda aileler tarafından farklı nedenlere bağlı endişeler 

belirtilmekte ve bununla ilgili kamuoyu yoklamaları gündeme gelmektedir (1).  2010’dan sonra aşı istemeyen aile 

sayısı çok az olmakla birlikte; 2015’de ikiz bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen babanın sağlık bakanlığına dava 

açması ve dava sonucunda da Anayasa Mahkemesinin “Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk Değildir” şeklinde kararı 

almasıyla aşı istemeyen aile sayısı hızlı bir şekilde artmıştır (5). Çocuğun aşı kararı ilk bakışta ebeveynin vereceği 

bireysel bir karar gözükmekle beraber diğer kişileri de etkileyen toplumsal bir karardır. Ebeveynin çocuğun 

yararını düşünerek vermesi gereken aşı kararı çeşitli açılardan toplumdaki diğer kişileri de etkilemektedir. Yapılan 

çalışmalara göre ebeveynlerin aşı reddi kararını vermelerinde onları etkileyen faktörler karmaşık ve değişkendir. 

Bu faktörler arasında; bilgilendirme eksikliği, yan etkiler, din, politika, sosyal medya gibi çok çeşitli sebeplerden 

biri ya da birkaçı yer almaktadır (6). 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin belirttiği verilere göre ülkemizde aşı 

yaptırmayan aile sayısı 2017’de 23 bini geçmiştir (7). Durumun giderek artış göstermesi dünya genelinde oldukça 

riskli bir tablo ortaya çıkarmış ve bundan dolayı Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtlığını 2019'da dünyanın karşılaştığı 

en büyük 10 sağlık tehdidi arasına almıştır (8). Ülkemizde genel bağışıklama oranı yüksek olmasına rağmen, aşı 

retlerinin giderek büyüyen bir sağlık tehdidi haline gelmesi kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalarda, ilaç ve aşı 

konusunda hekimlerin ve sağlık personelinin hasta ile olan iletişiminde, doğru, güvenilir ve etkili aktarımının 

oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır (9). Bu durumda, gelecekte aktif bir şekilde görev alacak olan ebelik ve 

hemşirelik öğrencileri aşılama gibi önemli konularda kilit rol oynayacak ve bu alanda oldukça önemli rol 

üstleneceklerdir. Ebe ve hemşireler mesleki katkıları itibariyle, sağlık hizmetleri/bakımı açısından önem taşıyan 

konularda aileleri bilgilendirmek, yeterli ve doğru bilgiye sahip olarak karar vermelerini sağlamak açısından da 

oldukça önemli rolleri olan sağlık profesyonelleridir. Bundan dolayı bu çalışma çocukluk dönemi aşılarının 
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uygulanması ve 2015 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından alınan aşı reddi kararı hakkında ebelik ve hemşirelik 

bölümü öğrencilerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

bölümünde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile  Hemşirelik Fakültesinde eğitim gören 2., 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri (338 hemşirelik öğrencisi ve 158 ebelik öğrencisi) oluşturdu. Örneklem seçimi yapılmayıp, verilerin 

toplandığı gün okulda bulunan ve gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul edenler 288 öğrenci yer aldı ve 

evrenin %58.06’sına ulaşıldı. Veriler Ekim 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan bir anket formu ile toplandı. Ankette yer alan sorular literatür taraması yapıldıktan sonra iki ayrı bölüm 

halinde düzenlendi (1, 10, 11). İlk bölümde öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini belirleyen sorular (yaş, cinsiyet, 

bölüm vb.) yer aldı. İkinci bölümde ise hem aşılama hakkında hem de 2015 yılında Türkiye Anayasa Mahkemesi 

tarafından alınan “Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk Değildir” kararına yönelik bireysel ve mesleki görüşlerinin 

dağılımını belirleyen sorular yer aldı (Örn; Aşı reddi ile ilgili anayasal değişikliği duydunuz mu?, Aşı yaptırmanın 

gerekli/zorunlu olduğunu düşünüyor musunuz?, Anayasal düzenlemeden sonra çocuğunuza aşı yaptırmayı 

düşünür müsünüz? vb.) Ders programında belirtilen ders saatlerinden 20-25 dk önce araştırmacılar tarafından 

sınıflarda, çalışma hakkında detaylı açıklama yapıldıktan sonra anket formu öğrencilere dağıtıldı ve bireysel olarak 

doldurmaları istendi. Doldurulan anketler araştırmacılar tarafından toplandı. Araştırmanın verileri SPSS 16.0 for 

Windows yazılımı (SPSS, Chicago, Il, USA) ile değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerden sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı.  

 

BULGULAR 

Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de verildi. Öğrencilerin %81,3’ü kız, %18,8’inin erkek 

olduğu, %48.3’ünün de üçüncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Yaş ortalaması 21.79 (SD=2.22) olan 

katılımcıların %52.4’ünün hemşirelik; %47.6’sının ebelik bölümü öğrencisi olduğu, %83.0’ünün çekirdek ailede 

yaşadığı ve %95.8’inin de bekâr olduğu belirlendi. Evli olan katılımcıların ise %63.6’sının yaşayan çocuk sahibi 

olduğu bulundu.  

 

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin dağılımı (n=288) 

 

 n % 

Yaş (yıl) (Ort. ± SS= 21.79 ± 2.22) 

Cinsiyet  

Kadın 

Erkek  

 

234 

54  

 

81.3 

18.8 

Bölüm  

Ebelik 

Hemşirelik 

 

137 

151 

 

47.6 

52.4 

Sınıf 

2. sınıf 

3. sınıf  

4. sınıf 

 

60 

139 

89 

 

20.8 

48.3 

30.9 

Aile tipi 

Çekirdek aile 

Geleneksel aile 

Parçalanmış aile 

 

239 

40 

9 

 

83.0 

13.9 

3.1 

Medeni durum  

Evli 

Bekar 

 

12 

276 

 

4.2 

95.8 

Yaşayan çocuk sayısı (n=12) 

Evet  

Hayır  

 

7 

4 

 

63.6 

36.4 
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Tablo 2. Katılımcıların Aşılama ve aşı reddi ile ilgili alınan Anayasal düzenleme hakkındaki bireysel ve mesleki 

görüşlerinin dağılımı 

 

 

 

Öğrencilerin %98.3’ü aşılamayı yararlı gördüğünü, %89.6’sı aşı yaptırmanın yasal olarak zorunlu olması 

gerektiğini belirtti. Aşıların yararlı olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %98,3; gerekli olduğunu düşünenlerin 

oranı %97,6’dır. Ebelik öğrencilerinin %82.5’i, hemşirelik öğrencilerinin ise %82.8’i aşı reddi ile ilgili Türkiye 

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında “Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk Değildir” kararını duymadığını belirtti. 

Tüm öğrencilerin %32,3’ü alınan bu kararı doğru bulduğunu, %39,6’sı kararı doğru bulmadığını ve %28,1’i karar 

hakkında fikri olmadığını ifade etti. Ebelik öğrencilerinin %68.6’sı, hemşirelik öğrencilerinin ise %57.6’sı alınan 

bu karardan memnun olmadıklarını belirtirken; karar sonrası ebelik öğrencilerinin %94.2’si ile hemşirelik 

öğrencilerinin %92.7’si, kendi çocuğuna aşı yaptıracaklarını belirtti. Mesleki hayatlarında ebelik öğrencilerinin 

%35.0’i aşı reddine karşı olumlu tepki göstereceğini belirtirken bu oran hemşirelik öğrencileri için %53.6 olarak 

bulundu. Ebelik öğrencilerinin %87.6’sı ile hemşirelik öğrencilerinin %92.1’i çalışma hayatlarında aşı reddi ile 

 Ebe (n=137) Hemşire (n=151)  Toplam (n=288) 

n % n % n % 

Aşı yaptırmayı yararlı görme  

Evet  

Hayır  

 

135 

2 

 

98.5 

1.5 

 

148 

3 

 

98.0 

2.0 

 

283 

5 

 

98.3 

1.7 

Aşı yaptırmayı gerekli görme  

Evet  

Hayır 

 

135 

2 

 

98.5 

1.5 

 

146 

5 

 

96.7 

3.3 

 

281 

7 

 

97.6 

2.4 

Aşı yaptırmanın yasal olarak zorunlu olduğunu 

düşünenler 

Evet  

Hayır 

 

122 

15 

 

89.1 

10.9 

 

136 

15 

 

90.1 

9.9 

 

258 

30 

 

89.6 

10.4 

Aşı reddi ile ilgili anayasal değişikliği duyma 

durumu 

Evet  

Hayır 

 

 

24 

113 

 

 

17.5 

82.5 

 

 

26 

125 

 

 

17.2 

82.8 

 

 

50 

238 

 

 

17.4 

82.6 

Anayasal kararı doğru bulma durumu 

Evet  

Hayır 

Fikrim yok 

 

34 

67 

36 

 

24.8 

48.9 

26.3 

 

59 

47 

45 

 

39.1 

31.1 

29.8 

 

93 

114 

81 

 

32.3 

39.6 

28.1 

Anayasal karardan memnuniyet durumu 

Evet  

Hayır 

 

43 

94 

 

31.4 

68.6 

 

64 

87 

 

42.4 

57.6 

 

107 

181 

 

37.2 

62.8 

Anayasal düzenlemeden sonra çocuğuna aşı 

yaptırmayı düşünenler 

Evet  

Hayır 

 

 

129 

8 

 

 

94.2 

5.8 

 

 

140 

11 

 

 

92.7 

7.3 

 

 

269 

19 

 

 

93.4 

6.6 

İleride meslek hayatında aşı reddi talebinde 

bulunan aileye gösterilecek tutum 

Olumlu 

Olumsuz 

Diğer  

 

 

48 

46 

43 

 

 

35.0 

33.6 

31.4 

 

 

81 

38 

32 

 

 

53.6 

25.2 

21.2 

 

 

129 

84 

75 

 

 

44.8 

29.2 

26.0 

İleride meslek hayatında aşı reddi hakkında 

ailelere bilgi verme durumu  

Evet  

Hayır 

 

 

120 

17 

 

 

87.6 

12.4 

 

 

139 

12 

 

 

92.1 

7.9 

 

 

259 

29 

 

 

89.9 

10.1 

İleride meslek hayatında aşı reddi talebiyle 

gelen kendi aile yakınlarına destek verme  

Evet  

Hayır 

 

 

14 

123 

 

 

10.2 

89.8 

 

 

37 

114 

 

 

24.5 

75.5 

 

 

51 

237 

 

 

17.7 

82.3 
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ilgili alınan karar hakkında ailelere bilgi vereceklerini belirtirken; kendi akrabalarında aşı reddi talebinde 

bulunmaları halinde destek verme oranı sırasıyla ebelik öğrencileri için %10.2 ve hemşirelik öğrencileri için de 

%24.5 olarak bulundu.  

 

TARTIŞMA 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya üzerinde insan sağlığına en çok katkısı olan iki uygulamadan biri 

aşılamadır. Ancak buna rağmen son yıllarda bağışıklama programlarının zorunlu tutulmaması ve aynı zamanda aşı 

içeriğinin güvenilir olmadığı tartışılmaktadır. Bağışıklama ile ilgili güncel kararların bilinmesi, o konuya verilecek 

önemi de ortaya koyacaktır. Aşılama programları ve aşılama ile ilgili son zamanlarda alınan kararların, birinci 

basamakta görev alan ve alacak olan sağlık profesyonelleri tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Ailelerin sağlık 

profesyonellerinin görüşlerinden etkilendiği göz önüne alındığında ebeveynlerle temas halinde bulunan sağlık 

profesyonellerinin konuyla ilgili bilgi ve görüşlerinin alınması oldukça önemlidir. Çalışmamızda sahada görev 

alacak olan ebe ve hemşire adaylarının aşılama ve aşı reddi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları 

değerlendirilmiştir.   

Çalışma bulgularına göre, öğrencilerin %98.3’ü aşılamayı yararlı görmüş, %89.6’sı aşı yaptırmanın yasal 

olarak zorunlu olması gerektiğini belirtmiştir. Aşı reddinin nedenlerine yönelik yapılan çalışmalarda, ebeveynlerin 

çocuklarına aşı yaptırma veya yaptırmamaya yönelik karar alırken sağlık profesyonelleriyle olan etkin iletişimin 

alacakları kararda önemli rol oynadığı belirtilmiştir (10-12). Opel ve arkadaşları (2013), yaptıkları çalışmada 

ailelerin çocukluk dönemi aşılamalarıyla ilgili aldıkları kararda doktorlarıyla olan iletişimlerinin oldukça etkin 

olduğunu göstermişlerdir (13). Bundan dolayı sağlık personelinin aşılama programlarını yararlı veya zararlı 

görüyor olması, aşılama veya aşı reddi ile ilgili ebeveynlerin alacakları kararı etkileyeceğinden oldukça önemlidir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bir diğer bulguya göre mesleki hayatlarında ebelik öğrencilerinin %35.0’i ve 

hemşirelik öğrencilerinin de %53.62’sı aşı reddine karşı olumlu tepki göstereceği şeklindedir. Benzer şekilde tıp 

okuyan öğrencilerin aşılama programlarını destekleme eğilimlerinin yerel halktan farklı olup olmadığını araştıran 

Latella ve arkadaşları (2018), tıp okuyanların aşılama programlarını destekleme ve desteklememe oranlarını yerel 

halkın oranlarına yakın bulmuş  (Ttıp öğrencileri = 0.26, SD = 0.16; Yyerel halk = 0.26, SD = 0.21); bununla birlikte 

aşılama karşıtı ifadelere katılma oranlarının ise yerel halka göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir (10). 

Türkiye’de yaşayan halkın konuyla ilgili görüşlerini belirten bir veriye rastlanmamış olmasına karşın, elde 

ettiğimiz bulgulara göre ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin aşı reddine olumlu yanıt verme oranı ebelik öğrencileri 

için %35.0; hemşirelik öğrencileri için %53.62 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alınan aşı reddine yönelik alınan 

anayasal kararından memnun olmayanların oranı ebelik öğrencilerinde %68.6, hemşirelik öğrencilerinde %57.6 

şeklinde bulunmuş; çalışma sonucunun Latella ve arkadaşlarının (2018) yaptığı çalışma sonucunu destekler 

nitelikte olduğu görülmüştür (10).   

 

Hastalık Kontrol Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention- CDC),  sağlık profesyonellerinin, 

ebeveynlerin çocukluk aşılarına ilişkin olumsuz algılarını ve var olan minimal riskleri konuşmaları ve gerekli 

bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini belirtmektedir (14). Çalışma bulgularına göre ebelik öğrencilerinin 

%87.6’sı ile hemşirelik öğrencilerinin %92.1’i çalışma hayatlarında aşı reddi ile ilgili alınan karar hakkında 

ailelere bilgi vereceklerini belirtmişlerdir. Ailelerin bağışıklama programları ve immünoloji bilgisi olmayabilir bu 

nedenle bilinçli karar vermelerine yardımcı olmak adına anlayabilecekleri düzeyde bu konuların anlatılması 

gerekmektedir.  

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Aşılama programları ve aşılama ile ilgili son zamanlarda alınan kararların, birinci basamakta görev alan 

ve alacak olan sağlık profesyonelleri tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre öğrencilerin çoğu aşıları çocuk sağlığı açısından yararlı ve gerekli olduğunu düşünmesine rağmen 

üçte birinin aşıların zorunluluğunu kaldıran yasayı doğru bulduğu belirlendi.  

Sağlık personelinin aşılama programlarını yararlı veya zararlı görüyor olması, aşılama veya aşı reddi ile 

ilgili ebeveynlerin alacakları kararı etkileyeceğinden oldukça önemlidir. Sağlık profesyonelleri ebeveynlerin 
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endişelerini önemsemeli, aşıların riskleri ve faydaları konusunda doğru ve tam bilgi sahibi olmalı, yanlış 

algılamaları ve yanlış bilgileri düzeltmeye çalışmalıdır. Zamanında ve doğru yapılan bilgilendirme, ebeveynlerin 

konuyla ilgili endişelerini giderecek en temel girişim olacaktır. Ayrıca sağlık profesyonellerine, etkin iletişim 

becerileri kazandıracak eğitimlerin verilmesi de alınacak kararlara oldukça önemli katkılar sağlayacaktır.  
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S-84)   EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL DOĞUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ  

 

        Gizem ÇITAK1,Özgür ALPARSLAN2, Rıza ÇITIL2 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma sağlık bilimleri fakültesi ebelik öğrencilerinin doğal doğuma yönelik düşüncelerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel (01-30 Aralık 2015) olarak planlanan araştırmanın evrenini, Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik öğrencisi (N=230); örneklemi ise 196 ebelik 

öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmaya öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır. Veriler araştırmacılar 

tarafından geliştirilen, 25 sorudan oluşan anket formu kullanılarak, yüz yüze görüşülme tekniği ile toplanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS (Ver: 18.0) programında ki-kare testi, sayı, yüzde olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 20 ve üzeri olan öğrencilerin %88,6'sı doğal doğum kelimesini duymuştur. Annenin eğitim durumu ile 

kendi doğum tercihine karar verme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Doğal doğumu duyanların %60,6'sı 

kendi doğum şekli olarak normal vajinal doğum, %13,8’i müdahalesiz doğal doğumu tercih etmiştir. Doğal 

doğumu tercih edenlerin %87,5 i daha sağlıklı olduğu için tercih etmiştir. Çevresindeki doğum şekli normal doğum 

sayısı sezaryenden fazla olanlarda kendi doğum şekli olarak doğal doğumu tercih etme yüzdesi %75 olarak 

belirlenmiştir. Aile gelir düzeyi ile doğal doğumu tercih etme arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçen likert ölçeği ile doğal doğumu bilme düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur 

(p<0,005). 

Sonuç: Öğrencilerin normal doğumu daha sağlıklı olduğu için destekledikleri, doğal doğum düşüncesine yakın 

oldukları ve bunda verilen eğitimin etkili olduğu saptanmıştır. Bu nedenle ebelik bölümü öğrencilerinin müfredat 

programlarında doğal doğuma daha fazla yer verilmesi, ayrıca öğrencilerin aldıkları eğitimleri kullanabilecekleri 

uygulama alanlarının yaratılması önemli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Doğum, Bilgi, Düşünce, Ebe, Öğrenci 

 

THE DETERMINATION OF THOUGHTS ABOUT NATURAL BIRTH FROM THE 

STUDENTS OF MIDWIFERY DEPARTMENT 

ABSTRACT 

Objective: This research aims that the determination of thoughts on natural birth of students who have the 

authority to deliver birth and students who will be effective in deciding the way of birth of women. 

Materials and Methods: The descriptive and cross-sectional study’s (01-30 December 2015), was formed by the 

midwifery student of Gaziosmanpaşa University Faculty of Health Sciences (n=230); and the sample was formed 

by 196 students. Students participated voluntarily. The data were collected by a 25-question questionnaire 
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developed by the researchers. The data obtained were evaluated as chi-square test, number and percentage in SPSS 

(Ver: 18.0) program. 

Findings: 88.6% of the students above 20 or more have heard the natural birth. There was no significant 

relationship between the mother's educational status and the decision making about birth preference. The 60.6% 

of heard patients who have heard about natural birth prefer vaginal birth and the 13.8% preferred natural birth 

without intervention. 87.5% people who prefer natural births, preferred it because it was healthier. It has been 

determined that preferring normal birth rate is 75% in the people who have more normal birth number around than 

the cesarean. There was no significant relationship between family income level and preference for natural birth. 

It was found that the level of knowledge of the natural birth was high with the likert scale which measures the 

students' level of knowledge (p <0.005). 

Results: It was determined that the students were close and support to the idea of natural birth because the it was 

healthier, and the education given was effective in this. For this reason, it will be important to give more importance 

to natural birth in the curriculum of midwifery students and to create application areas where students can use their 

education. 

Keywords: Natural Birth, Knowledge, Thought, Midwife, Student 

GİRİŞ 

Doğal doğum bağımsız hareketler yapma, müzik dinleme, masaj gibi kadını rahatlatma tekniklerinin kullanıldığı 

ve bebeğin doğum zamanına, doğum hızına ve anneye ihtiyaç olan dışında hiçbir müdahale gerektirmeyen doğum 

olarak tanımlanmaktadır (Darra,2009; Hotteling, 2009; Rathfisch, 2012). 

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, ebelerin doğumda 

gerekmedikçe müdahale içermeyen ve kadının özgüvenini artırıcı girişimleri uygulayarak normal doğumların 

ilerlemesi ve komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunmaları gerektiğini, doğum ile ilgili konularda primer 

karar verici kişinin kadının kendisinin olduğunu vurgulamaktadır (Amanak ve Balkaya, 2005). Ancak günümüzde 

normal doğum sürecine müdahale başlamış ve sezaryen oranları artmıştır. 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre sezaryen oranları 1993’te %7.7, 2008’de %36.7’ye, 

2011’de %47’ye ve 2013’te %48’e yükselmiştir (Akadlı Ergöçmen, 2014). Kasai ve arkadaşları (2010), 

çalışmalarında doğum korkusu nedeniyle bu oranlarının arttığını belirtmiştir. Dölen’e (2004) göre, sezaryen 

hızının artmasında rolü olan önemli neden anne istemidir ve hekim istemi ile planlanan sezaryen doğumların 

normal vajinal doğuma bir alternatif olarak sunulmaya başlanmasıdır.  

Doğal doğum bilincini benimseyen ve gerekli eğitimi alarak mezun olan ebeler kadınların tercihlerini doğal doğum 

yönünde kullanmaları için önemli bir fırsattır. Ayrıca, böyle bir yaklaşımla yetişen ebeler; gebelik sürecinde ve 

doğumda kadını bilgilendirerek bilinçli kararlar almalarına katkı sağlayacak doğal, güvenli ve yeterli bir doğum 

deneyiminin yaşanmasına fırsat vererek kadının otonomisinin korunmasına katkıda bulunacaklardır (Arjun, 2008). 

AMAÇ; Bu çalışma, ileride doğumda önemli rollere sahip olacak olan ebe adaylarının doğal doğuma yönelik bilgi 

ve düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 
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Araştırmanın evrenini, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde (2015 

Eylül-Aralık) okuyan 230 ebelik öğrencisi oluştururken; örneklemi çalışmaya katılmayı kabul eden 196 ebelik 

öğrencisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, 25 sorudan oluşan anket formu kullanılarak 

toplanmıştır. Çalışmaya alınan öğrencilere verilen anketin ilk 10 sorusu öğrencilerin demografik özelliklerini (yaş, 

sınıf, şu ana kadar en uzun süre yaşanılan yer, anne ve babanın eğitim durumu, anne ve babanın işi, ailenin gelir 

durumu, aile tipi, kardeş sayısı) tanımlamaktadır. Geriye kalan sorular doğal doğum bilme durumunu ölçmek için 

araştırmacı tarafından hazırlanan 3’lü ve 5’li likert sorular kullanılarak uygulanmıştır. 

Araştırmanın etik yönü; Araştırma verilerinin alındığı kurumdan izin alınmıştır. Öğrencilere çalışmaya katılma 

ya da katılmamaya karar vermede özgür oldukları, katılımlarını herhangi bir noktada sonlandırabilecekleri 

belirtilmiştir. 

Verilerin analizi; Araştırma sonunda elde edilen veriler bilgisayarda (SPSS 18.0), tanımlayıcı istatistiksel 

analizler, ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.9±1.5’dir. Örneklemin %31.6’sı 1.sınıf (n=62), %25.5’i 2.sınıf 

(n=50), %20.4’ü 3.sınıf (n=40) ve %22.4’ü 4.sınıf (n=44) öğrencisidir.  

Öğrencilerin %48’i (n=94) il merkezinde, %32’si ilçede (n=64) ve %19.4’ü (n=35) köyde yaşamaktadır ve 

%85.2’si (n=167) çekirdek aile yapısına sahiptir. Öğrencilerin %79.1’nin (n=156) annesi ortaokul/lise mezunu ve 

çalışmamakta olup; babalarının ise %49.5’i (n=97)ortaokul/lise mezunudur ve %66.8’i (n=131)çalışmaktadır. 

Öğrencilerin %80.1’i 3  (n=157) ve daha fazla kardeşe sahiptir ve %64.8’inin (n=127) geliri giderine eşittir. 

 

Öğrencilerin doğum şekilleri ile ilgili bazı özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Doğum Şekilleri İle İlgili Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=196) 

  

 

Öğrencilerin %55.6’sı (n=109) doğal doğumu duymuş olup, bu öğrencilerin duydukları yerlere göre dağılımına 

bakıldığında; %65.1’i (n=71) okul, %17.4’ü (n=19) aile, %10.1’i (n=11) medya ve %7.3’ü (n=8) arkadaş çevresi 

ve diğer yerlerden duymuştur. Üçüncü sınıftan sonra ve 4. sınıfta doğal doğumu duyma oranı anlamlı şekilse 

artmıştır (p<0.001). 

Çalışmamıza alınan öğrencilerin kendi doğum şekli ile doğal doğumun diğer doğum şekillerinden üstünlükleri ile 

ilgili tüm ifadelere katılma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmış olup, bu farkın kendi 

doğum şekli olarak normal doğumu tercih edenlerde sezeryana göre daha fazla bulunmuştur (p<0.05). 

 

Doğal doğumu duyan öğrencilerin doğuma hazırlanmak için doğum öncesi yapılması gerekenleri bilme 

durumlarının dağılımına bakıldığında; %20.2’si (n=22) doğuma hazırlık sınıfları, %14.7’si (n=16) bilgilendirme, 

%13.8’i (n=15) psikolojik hazırlık, %7.3'ü (n=8) egzersiz ve %44’ü (n=48) bunlardan birden fazlasının yapılması 

gerektiğini düşünmektedir. 

 

Doğum şekilleri ile ilgili özellikler  n % 

Kendi doğduğu doğum şekli Normal Doğum(ND)       

Sezeryan Doğum (SD) 

174 

22 

88.8 

11.2 

 

 

Yakın çevresindeki kadınların doğum 

şekli 

 

Hepsi ND       

Hepsi  SD 

Normal doğuran sayısı sezeryandan fazla 

SD sayısı normal ND’dan fazla 

Fark etmedim 

27 

9 

103 

39 

18 

13.8 

4.6 

52.6 

19.9 

9.2 

Yakın çevresindeki kadınlarda ND’da      

problem yaşama  

Evet, yaşadı     

Hayır, yaşamadı 

56 

140 

28.6 

71.4 

Yakın çevresindeki kadınlarda SD 

problem yaşama durumu 

Evet, yaşadı     

Hayır, yaşamadı 

74 

122 

37.8 

62.2 

 

Ailesinde zor doğum öyküsü 

Evet 

Hayır 

45 

151 

23.0 

77.0 

 

 

 

Kendi için tercih ettiği doğum şekli 

ND 

SD 

Epidural anestezi ile doğum     

Suda doğum         

Nonfarmakolojik yöntemlerle doğum              

Doğal doğum  

Diğer 

130 

14 

10 

20 

4 

16 

2 

66.3 

7.1 

5.1 

10.2 

2.0 

8.2 

1.0 

 

 

 

Kendi için bu doğum şeklini tercih etme 

nedeni 

Daha sağlıklı olduğu için 

Ağrıyı azaltmak için 

Bebek için sağlıklı olduğu için 

NDkorkusu nedeniyle 

Bilmiyorum 

İyileşme daha hızlı olduğu için 

Rahatlatıcı etkisi olduğu için 

Sağlık durumu gerekçesiyle 

125 

15 

13 

10 

4 

18 

9 

2 

63.8 

7.7 

6.6 

5.1 

2.0 

9.2 

4.6 

1.0 

 

 

 

Sağlıklı bir anne için en uygun doğum 

şekli 

ND        

SD      

Epidural anestezi ile doğum     

Suda doğum         

Nonfarmakolojik yöntemlerle doğum              

Doğal doğum  

Diğer 

162 

1 

1 

8 

3 

18 

3 

82.7 

0.5 

0.5 

4.1 

1.5 

9.2 

1.5 
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Doğal doğumu duyan öğrencilerin doğal doğum uygulama şekli ile ilgili ifadelere yönelik görüşleri Tablo2’de 

verilmiştir. Sınıflarına göre doğal doğum şekilleri ile ilgili ifadeleri doğru bilme durumu incelendiğinde 

akupunktur (X2=84,689), yoga (X2=22,919), lamaze (X2=68,140), hipnoz (X2=27,888) ifadelerini doğru bilme 

durumu arasında anlamlı fark vardır (p<0.001). Doğal doğumu duyan öğrencilerin, doğal doğumun diğer doğum 

şekillerine göre “en önemli farkları” ile ilgili ifadelere katılma durumuna bakıldığında; %86.2’si (n=94) doğal 

doğumu kadın fizyolojisine en uygun yöntem olarak belirtmiş ve %78.9’u (n=86) anne sağlığı açısından, %74.3’ü 

(n=81) bebek sağlığı açısından en uygun yöntem olduğunu ifade etmiştir 

 

Tablo2. Doğal doğumu duyan öğrencilerin doğal doğum uygulama şekli ile ilgili ifadelere yönelik görüşleri 

(n=109) 

 

Doğal doğumu duyan öğrencilerin (n=109) sınıflarına göre doğal doğum uygulama şekli ile ilgili ifadelerden 

“Bebek doğar doğmaz emzirilmelidir” (X2=40,903 p<0.001), “Doğumdan hemen sonra göbek kordonu 

kesilmelidir” (X2=13,677 p=0.033), “Doğumda gebenin riski yoksa yiyecek içecek serbest olmalıdır” (X2=37,803 

p<0.001), “Doğumda sırt üstü pozisyon desteklenmelidir”(X2=13,444 p=0,037) ve “Epizyotomi rutin olarak 

uygulanmalıdır” (X2=40,689 p<0.001) ifadelerine katılma durumu arasında anlamlı fark olmasına karşılık; 

“Doğum kendiliğinden başlamalıdır.” (X2=7,741p=0,258), “Doğumda NST sürekli uygulanmalıdır” (X2=11,746 

p=0,068), “Doğumda duygusal ve fiziksel destek verilmelidir” (X2=3,320 p=0,768), “Gebeye gereksiz her 

türlü müdahaleden kaçınılmalıdır” (X2=3,874 p=0,694), “Doğumun aktif döneminde vücut ısısındaki suya girmek 

 Kesinlikle 

katılıyorum-

Katılıyorum 

 

Kararsızım 

Katılmıyorum-

Kesinlikle 

katılmıyorum 

n % n % n % 

Doğum kendiliğinden başlamalıdır. 104 95.4 4 3.7 1 0.9 

Doğumda NST sürekli uygulanmalıdır. 46 42.3 33 29.7 30 27.5 

Doğumda duygusal ve fiziksel destek verilmelidir. 106 97.2 2 1.8 1 0.9 

Bebek doğar doğmaz emzirilmelidir. 95 87.2 9 8.3 5 4.6 

Doğumdan hemen sonra göbek kordonu 

kesilmelidir. 

73 67.0 24 22.0 12 11.0 

Doğumda gebenin riski yoksa yiyecek içecek 

serbest olmalıdır. 

72 66.1 20 18.3 17 15.6 

Gebeye gereksiz her türlü müdahaleden 

kaçınılmalıdır. 

104 95.4 3 2.8 2 1.8 

Doğumda sırt üstü pozisyon desteklenmelidir. 40 36.7 22 20.2 47 43.1 

Doğumun aktif döneminde vücut ısısındaki suya 

girmek doğumu hızlandırır. 

69 63.3 36 33.0 4 3.7 

Epizyotomi rutin olarak uygulanmalıdır. 22 20.2 20 18.3 67 61.5 
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doğumu hızlandırır” (X2=5,727 p=0,454) ifadelerine katılma durumu arasında ise anlamlı fark yoktur (p>0.05). 

 

TARTIŞMA 

Doğumda gereksiz yapılan her türlü müdahale doğum üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle 

doğal doğum olabildiğince müdahale edilmeden yapılan doğumları oluşturur (Sandall ve ark, 2010). Özellikle en 

büyük sorumluluk ebelere düşerken, ebelerin bu süreci yönetebilmesi için doğal doğum felsefesine ve yeterli bilgi 

birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu ise ebelerin doğal doğum felsefesini özümsemeleri, temel eğitimleri 

sırasında doğal doğum eğitimini almaları ile sağlanabilir (Sayıner ve Özerdoğan, 2009). Çalışmaya katılan 

öğrencilerin  %55.6’sı doğal doğumu duymuş ve yaklaşık üçte ikisinin (%65.1) doğal doğumu okuldan duyduğu 

saptanmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin doğal doğum bilgisini eğitimlerinde almış olmalarına rağmen kendileri 

için çok tercih etmemiş olmaları düşündürücü bir durumdur. Doğal doğumla ilgili olarak okulda verilen eğitimlerin 

yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Hastanelerdeki uygulamalarda doğal doğumu hiç görememiş olmaları da 

öğrencilerin doğal doğumla ilgili bilgi ve farkındalıklarını olumsuz etkilemiş olabilir. Karabulutlu ve Yavuz (2018) 

yaptıkları çalışmada benzer biçimde oranları düşük (%61.8) bulmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi 3. sınıftan sonra 

doğal doğumu duyma oranı artıyor. Oranın artıyor olması, gebelik konularının işlendiği doğum ile ilgili derslerin 

3. sınıfta alınması doğal doğumla ilgili bilgilerin verilmesi ile ilişkili olabilir. Kadınların doğum tercihinde ve 

doğumunda aktif rol alacak olan ebelik öğrencilerinde bu oranların daha yüksek olması beklenir. Amanak ve 

Balkaya (2013) çalışmasında, öğrencilerin %38.5’inin doğal doğumu duyduğunu, bunların %80.8’inin okuldan 

duyduğunu belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada öğrencilerin %20.2’si doğum için doğum öncesi dönemde hazırlanmak gerektiğini bilmekte, %44’ü 

doğuma hazırlık sınıfları, bilgilendirme, psikolojik hazırlık ve egzersiz gibi birden fazlasının yapılması gerektiğini 

düşünmektedir. Öğrencilerin %86.2’si kadın fizyolojisine en uygun yöntem olarak belirtmiş ve %78.9’u anne 

sağlığı açısından, %74.3’ü bebek sağlığı açısından en uygun yöntem olduğunu ifade etmiştir. Amanak ve Balkaya 

(2013) çalışmalarında, öğrencilerin %52.7’sinin doğal doğum için doğum öncesi dönemde hazırlanmak gerektiğini 

belirtmiştir ve bu oranlar bizim çalışmamıza göre düşüktür. Bizim çalışmamızda yüksek çıkması doğuma hazırlık, 

doğal doğum, doğum ağrısı yönetimi gibi dersleri alıyor olmalarından kaynaklanmış olabileceği gibi sonuç 

sevindiricidir. Eğitimde konuların sık tekrarı ve uygulamada pekiştirilmesinin önemini vurgulaması bakımından 

değerlidir. 

Bu çalışmada öğrencilerin %8.2’si kendi doğumlarında doğal doğumu, %66.3’ü normal doğumu, %7.1’i ise 

sezaryen doğumu tercih etmek istediğini belirtmiştir. Utkualp ve Ogur (2010), hemşirelik öğrencilerinin %85,4’ü 

vajinal doğumu tercih etmiş ve bunların %42.7’si sezaryen doğumları riskli buldukları için vajinal doğumu tercih 

edebileceğini belirtmiştir. Doğaner ve arkadaşları (2013), ebelik ve tıp öğrencilerine göre hemşirelik öğrencilerinin 

%92.6’sının doğal ve fizyolojik olduğu için normal doğumu tercih ettiklerini saptamıştır. Bizim çalışmamızda ise 

daha düşük oranlarda vajinal doğum tercih edilmiştir. Bu tercihin nedeni sorgulandığında bebekleri için sağlıklı 

buldukları, kendi sağlık durumu gerekçesiyle ve normal doğumdan korktukları için olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bizim çalışmamıza benzer biçimde Amanak ve Balkaya’nın (2013) ebelik öğrencileri ile yaptığı çalışmada; 

öğrenciler kendi doğumlarını sağlıklı, riski az ve anne-bebek etkileşimi daha iyi (%79.7) olduğu için normal 

(%76.3), anne-bebek açısından daha sağlıklı (%10.1) olduğu için doğal (%11.2), ağrı çekmek istemedikleri (%8.9) 

için ağrısız (%9.5) doğumla yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada (Aksu ve Özsoy, 2015) 
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ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin %76.5’i normal doğum, %11.6’sı epidural anestezi ile ağrısız doğum ve sadece 

%7.2’si sezaryen ile doğum yapmayı tercih ettiğini ifade etmiş ve gerekçe olarak öğrencilerin normal doğumda 

ağrı yaşama endişesi olduğu belirtilmiştir. 

Aksu ve Özsoy (2015) yaptıkları çalışmada uzun  süre yaşanılan yer, ebelik ya da hemşirelik bölümünde okuma, 

annenin çalışma durumu, aile yapısı, kardeş sayısı, öğrencinin kendi doğum şekli, annesinin sezaryen ile doğum 

yapma durumu öğrencilerin doğum şekli tercihini etkilemediği, ancak yakın çevresindeki kadınlar arasında normal 

doğum öyküsünün fazla olması, çevresinde sezaryenle doğum yapan ve doğum sonu sorun yaşayan kadınların 

bulunması, ailesinde zor doğum öyküsünün olması ve üç ve daha fazla çocuk sahibi olmayı düşünmeleri normal 

doğum yapma tercihlerini anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Benzer biçimde çalışmamızdaki öğrencilerin 

kendi doğum şekli ile doğal doğumun diğer doğum şekillerinden üstünlükleri ile ilgili tüm ifadelere katılma 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmış olup, bu farkın kendi doğum şekli olarak normal 

doğumu tercih edenlerde sezaryana göre daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Annelerinin doğal doğumda olumlu 

deneyimler yaşamış olmaları ve okulda bilgi olarak bunun pekişmesi bu sonuca yol açmış olabilir.  

Çalışmamızda öğrencilerin %82.7’si sağlıklı bir anne için en uygun doğum şeklinin normal doğum , %9.2’si ise 

doğal doğum olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin sınıflarına göre doğal doğumun diğer doğum şekillerinden 

üstünlükleri ile ilgili tüm ifadelerden “doğal doğumda komplikasyon olasılığının en düşük olduğu”, “anne sağlığı 

açısından en uygun yöntem olduğu” ve “bebek sağlığı açısından en uygun yöntem olduğu” ifadelerine katılma 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çalışmamızda  doğal doğumu 

duyan öğrencilerin sınıflarına göre doğal doğum uygulama şekli ile ilgili ifadelerden “bebek doğar doğmaz 

emzirilmelidir”, “doğumdan hemen sonra göbek kordonu kesilmelidir”, “gebeye her türlü gereksi müdahaleden 

kaçınılmalıdır”, “doğumda sırt üstü pozisyon desteklenmemelidir”, “epizyotomi rutin olarak uygulanmamalıdır” 

ifadelerine katılma durumu arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Amanak ve Akdolunun, (2013) 

araştırmalarında da öğrenciler “doğumun kendiliğinden başlaması” (%94.7), “doğumda gebeye duygusal ve 

fiziksel destek verilmesi” (%100), “gereksiz her türlü müdahaleden kaçınılması” (%95.9), “doğum sonrası anne 

ve bebeğin bir arada kalması” (%97) ifadelerine yüksek oranda katılırken, “doğumda kadının hareket özgürlüğü 

olması” (%66.3), “doğumda sırt üstü yerine diğer pozisyonların desteklenmesi” (%67.5) ve “doğumda ayakta 

durma, yürüme, çömelme gibi dikey pozisyonların tercih edilmesi” (%60.4) ifadelerine katılım oranlarının düşük 

olduğu görülmüştür. Bulgular, doğal doğumla ilgili düşüncelerin eğitime paralel olarak olumlu yönde geliştiğini 

göstermesi açısından önemlidir. Literatürde, öğrencilerin düşünce olarak normal doğuma daha yakın oldukları, 

ancak edindikleri bilgileri yeterince uygulayabilecekleri ortamları göremedikleri belirtilmektedir (Karabulutlu ve 

Yavuz, 2018). Çalışmamızın sonucu literatürle benzerdir. 

SONUÇ 

Öğrencilerin normal doğumu daha sağlıklı olduğu için destekledikleri, doğal doğum düşüncesine yakın oldukları 

ve bunda kendi doğum şekilleri ile verilen eğitimin etkili olduğu, ancak doğal doğum konusuna müfredat 

programında ayrıca yer verilmediği için bu konudaki bilgilerinin yeterli olmadığı söylenebilir. Ayrıca eğitimin 

etkilerinin geçici olması, verilen bilgilerin uygulamada fazla kullanılamaması, öğrencide mesleki olarak 

entegrasyon yapılamamasına yol açabilmektedir. Bu nedenle ebelik bölümü öğrencilerinin müfredat 

programlarında doğal doğuma daha fazla yer verilmesi, aldıkları eğitimleri kullanabilecekleri uygulama alanlarının 

yaratılması ve bu konuda okul-hastane işbirliğinin sağlanması önemli olacaktır. 
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Giriş ve Amaç: Batıl inançlar, batıl inançları incelemek ve gebelerin zihinsel ve fiziksel koşullarını etkilerinden 

dolayı batıl inançlara karşı tutum ve davranışlarını belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışma, gebelerin batıl 

inançlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem: Bu araştırma, gebelerin batıl inançlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. 

Araştırma, Mayıs 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerine ve 

Nonstress Test birimine antenatal bakım almak için gelen 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi Formu 

ve Batıl İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, t 

testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 35.64±11.23 olarak bulunmuştur. 

Gebelerin yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik sayısı ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Araştırmada gebelerin eğitim ve 

yaşadığı yer ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarına göre batıl inançlarının 

orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik sayısının 

Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamalarını etkilemediği ancak eğitim ve yaşadığı yerin puan ortalamalarını etkilediği 

bulunmuştur. Ebelerin toplumu kültürel açıdan tanıması, sağlıkla ilgili batıl inançların altındaki  kültürel özellikleri 

bilmesi ve zararlı olan uygulamaların üzerinde durması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Batıl inanç, ebe, gebe, gebelik, sağlık.  

 

EVALUATİON OF SUPERSTITIOUS BELİEFS OF PREGNANT WOMEN 

Introduction and Aim: Superstitious beliefs are important in terms of examining superstitions and determining 

their attitudes and behaviors towards such superstitious beliefs because of their influence on the mental and 

physical conditions of pregnant women. This study was carried out as a descriptive study in order to evaluate the 

superstitious beliefs of pregnant women. 

Method: The study was carried out in Manavgat State Hospital Obstetrics Gynecology Department and Nonstress 

Test unit between May 2018-January 2019 with 350 pregnant women who came for outpatient clinics for antenatal 

care. The data were collected by using the Personal Information Form, and Superstition Beliefs Scale. Percentage 

of distributions, mean, t test and One Way Anova analysis were used for  evaluating the data. 

Result: The mean total score of the pregnant women from Superstition Beliefs Scale was 35.64 ± 11.23. It was 

found that the difference between age, working status, family type, economic status and number of pregnancies 

and the mean scores of the pregnant women were not statistically significant (p>0.05). In the study, it was 

determined that the difference between the education level and the place of pregnant and the mean scores of 

pregnant women from Superstition Beliefs Scale was statistically significant (p <0.05). 

Conclusion and Suggestions: It was determined that the superstitious beliefs of the pregnant women were at 

medium level according to the mean total score obtained from Superstition Beliefs Scale. It was found that age, 
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working status, type of family, economic status and number of pregnancies did not affect the mean score of the 

pregnant women, but it affected the mean score of education and place of life. It is important for midwives to 

recognize society culturally, to know the cultural characteristics of superstitious beliefs and to emphasize the 

practices that are harmful. 

Keywords: Superstition, midwife, pregnant woman, pregnancy, health 

 

Giriş ve Amaç 

Gebelik süreci kadın ve ailesi için önemli değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Gebelik döneminde verilen 

bakım ile oluşabilecek riskler erken dönemde tespit edilerek hem annenin yaşam kalitesi yükseltilmiş olur hem de 

anne ölümleri azaltılabilir.1,2  Gebe sağlığını etkileyen faktörler; toplumun kültürel değerleri, tutum ve 

davranışlarının yanında batıl olan inançları yaşam tarzını biçimlendirmekte ve sağlığını etkileyebilmektedir.3 Bu 

nedenle, gebelik döneminde uygulanan batıl inançlar, annenin sağlığına etkileyebilir. Gebelik dönemine yönelik 

batıl inançlar tarih boyunca uygulandığı belirtilmektedir.4 Erbil ve Sağlam’ın4
 çalışmasında kadının gebelikteki 

görünümü,  davranışları,  hareketlerine bakarak büyüsel ve sihirsel sembollerle cinsiyet tahmini yapılmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Gebe kadın tarafından ekşi meyvelerin çok tüketilmesi doğacak çocuğun kız olacağını, 

tatlı veya tatlı meyve yiyen gebenin ise erkek çocuğunun olacağına inanılmaktadır. Gebe kadının çocuğunun 

sağlıklı ve güzel olması için elma, üzüm, ayva gibi meyveleri yemesi gerektiği inancı vardır. Ayrıca gebe, gebeliği 

boyunca bol elma yerse doğacak çocuğun sağlıklı, al yanaklı ve erkek olacağı inancının hakim olduğu 

belirtilmektedir.5 Şahin ve Ark.’larının2 çalışmasında bebek anne karnındayken ilk kıpırdadığı zaman gebe kime 

bakarsa bebeğin ona benzeyebileceği ve aşererken tüketilen besinlerin çocuğun cinsiyeti hakkında görüş 

oluşturmada en çok inanılan batıl inanışlar arasında yer aldığı görülmektedir. Gebelikte uygulanan batıl inançların 

anne sağlığı ve bebek sağlığı üzerine zararlı etkileri olabilmektedir. 

Bu araştırma, gebelerin batıl inançlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma, gebelerin batıl inançlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. 

Araştırma, Mayıs 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum polikliniklerine ve 

Nonstress Test birimine antenatal bakım almak için gelen 350 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; Kişisel Bilgi Formu 

ve Batıl İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.  

 Kişisel Bilgi Formu: Literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan form; gebelerin sosyo- 

demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 

Batıl İnanç Ölçeği: Huque M. ve Chowdhury AH. tarafından 2007 yılında geliştirilen ölçeğin,6 Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirliği Akın ve ark.’ları tarafından 2014 yılında yapılmıştır.7 Ölçek; (1) Hiç katılmıyorum, (2) 

Katılmıyorum, (3) Katılıyorum ve (4) Tamamen katılıyorum şeklinde 4’lü Likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach 

Alfa iç tutarlık güvenilirlik katsayısı 0.93 olarak belirtilmiştir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek 

puan ise 80’dir. Düşük puan alınması batıl inancın azlığını, yüksek puan alınması ise batıl inancın yüksekliğini 

göstermektedir.7 Bu araştırmada ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.93 olarak belirlenmiştir. 

Formların Uygulanması: Gebeler, muayene işlemleri tamamlandıktan sonra uygun bir odaya davet 

edilmiş ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Formlar araştırmacı tarafından gebelerle bire bir görüşülerek 

doldurulmuştur. Görüşmeler her bir gebede yaklaşık 20 dakika sürmüştür.  
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Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırma verileri SPSS 20.0 (Statical Package for Social Science)  programı ile 

analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Gebelerin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; gebelerin %34’ünün 26-30 yaş grubunda olduğu, %68.8’inin 

ilçede yaşadığı, %34.3’ünün lise mezunu olduğu, %50’sinin çalıştığı, %68’inin çekirdek aileye sahip olduğu, 

%66.3’ünün gelirinin giderine eşit olduğu ve %42’sinin ikinci gebeliği olduğu belirlenmiştir. 

Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 35.64±11.23 olarak bulunmuştur. BİÖ’ 

den en düşük puanın 20, en yüksek puanın 80 puan alınabileceği göz önüne alındığında araştırmaya dahil edilen 

gebelerin batıl inançlarının orta düzeyde var olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Koyun ve ark.’nın8 

yapmış olduğu çalışmada da kadınların çocuklarının istedikleri cinsiyette olması için gebe kalmadan önce 

kucağına erkek/kız çocuğu aldıkları belirlenmiştir. Sis Çelik ve ark.’nın9 yapmış oldukları çalışma sonucunda da 

kadınların %21.6’sının gebelik döneminde geleneksel uygulama yaptığı ifade edilmiştir. 

Gebelerin tanıtıcı özellikleri arasında yer alan yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik 

sayısı ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05).  

Gebelerin yaş grupları ile BİÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 19 yaş ve altında olan gebelerin puan 

ortalaması 38.00±13.22 olduğu, 20-25 yaş grubundaki olan gebelerin puan ortalamasının 35.71±12.12 olduğu, 26-

30 yaş grubundaki olan gebelerin puan ortalamasının 34.78±10.30 olduğu, 31 yaş ve üzerindeki gebelerin puan 

ortalamasının ise 36.04±10.87 olduğu belirlenmiş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (p>0.05). Tunçel’in10 çalışmasında da batıl inanışla yaş arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Çalışan gebelerin BİÖ puan ortalamasının 34.41±11.07 olduğu, çalışmayan gebelerin puan ortalamasının 

36.88±11.30 olduğu belirlenmiş ve gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tunçel10 ile Sinanoğlu ve Sinanoğlu’nun11 çalışmalarında meslek sahibi olmakla batıl inanç arasında anlamlı bir 

fark olmadığı bulunmuş olup sonuçların bu araştırma ile benzer olduğu tespit edilmiştir. 

Aile tipine göre çekirdek ailede yaşayan BİÖ puan ortalaması 34.40±10.84, geniş ailede yaşayan gebelerin 

puan ortalamasının ise 38.29±11.65 olduğu bulunmuş ve aile tipine göre gruplar arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Geniş ailede tecrübeli bireylerin yaşıyor olması ve aynı zamanda 

geleneksel bir hayatın yaşanıyor olmasının etki edebileceği düşünülmektedir. 

Geliri giderinden az olan gebelerin puan ortalaması 36.90±12.21, geliri giderine denk olan gebelerin puan 

ortalaması 35.28±10.28, geliri giderinden fazla olan gebelerin puan ortalaması 35.98±13.51olarak belirlenmiş ve 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05).  

Gebelik sayısı ile BİÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında; gebelik sayısı 1 olan gebelerin puan 

ortalaması 34.05±11.98, gebelik sayısı 2 olan gebelerin puan ortalaması 36.58±10.61, gebelik sayısı 3 olan 

gebelerin puan ortalaması 35.03±11.17, gebelik sayısı 4 ve üzeri olan gebelerin puan ortalamasının ise 

38.00±11.63 olduğu bulunmuş ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).  Gebelik 

sayısı arttıkça puan ortalamasının yükselmesinin gebelerin yaşantısal rastlantılar sonucunda artabileceğini 

düşündürmektedir.  
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  Araştırmada gebelerin yaşadığı yer ve eğitim  ile Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  

Gebelerin yaşadığı yer ile batıl inanç puan ortalamaları karşılaştırıldığında; köyde yaşayan gebelerin puan 

ortalaması 41.43±11.47, ilçede yaşayan gebelerin puan ortalaması 34.88±10.97, ilde yaşayan gebelerin puan 

ortalaması 31.51±9.30 olarak bulunmuş ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Konuyla benzer olarak Erbil ve Sağlam’ın4 çalışmasında, gebelikte batıl inançların varlığı 

ve yaygınlığının kırsal bölgede yaşayan bireylerde daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

Gebelerin eğitim durumu ile batıl inanç puan ortalamaları karşılaştırıldığında; ilkokul mezunu gebelerin 

puan ortalaması 39.36±12.48, ortaokul mezunu gebelerin puan ortalaması 38.20±11.21, lise mezunu gebelerin 

puan ortalaması 34.55±9.96, üniversite mezunu olan gebelerin puan ortalaması 31.32±10.49 olarak belirlenmiş ve 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Araştırmaya katılan 

gebelerden eğitim durumu düşük olanların batıl inançlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Sinanoğlu ve 

Sinanoğlu’nun11 çalışması sonucunda da,  katılımcıların eğitim düzeyleri yükseldikçe batıl inanca olan ilgilerinin 

düştüğü görülmüş, eğitimi yüksek lisans düzeyinde olan bireylerin batıl inançlara ilgi göstermedikleri tespit 

edilmiş ve eğitim düzeyi okur-yazar seviyesinde olanların batıl inançlara ilgilerinin daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Gebelerin Batıl İnanç Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarına göre batıl inançlarının orta 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin yaş, çalışma durumu, aile tipi, ekonomik durum ve gebelik sayısının 

Batıl İnanç Ölçeği puan ortalamalarını etkilemediği ancak eğitim ve yaşadığı yerin puan ortalamalarını etkilediği 

bulunmuştur. Ebelerin toplumu kültürel açıdan tanıması, sağlıkla ilgili batıl inançların altındaki  kültürel özellikleri 

bilmesi ve zararlı olan uygulamaların üzerinde durması önemlidir. 
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S-86)    KADINLARDA YAŞAM DOYUMU İLE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
Fatma KESKİN1 Ebru GÜL1, Elanur VİCNELİOĞLU1 

1İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: İnsanların yaşamlarını anlamlı ve mutlu kılan unsurların başında yaşam doyumu gelmektedir. 

“Stres” ve “tükenmişlik” insan yaşamı üzerinde fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak baskı oluşturarak yaşam 

doyumunu da etkileyerek günümüzün önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu nedenle bu araştırma 

kadınlarda yaşam doyumu ile eş tükenmişliği arasındaki ilişkiyi belirlenmek amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın verileri, Malatya İl Merkezine bağlı bir aile sağlığı merkezinin bulunduğu bölgede 

yaşayan, iletişime açık ve araştırmayı kabul eden evli ya da ilişkisi olan 18 yaş ve üzeri 295 kadından toplanmıştır. 

Araştırma, Aralık 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu,  

Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ), Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Kruskal Wallis kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada kadınların %54.9’u 25-35 yaş aralığında olduğu, %39.7’sinin üniversite ve üzerinden mezun 

olduğu ve %57.6’sının eş / partneri ile sorumlulukları paylaştığı bulunmuştur. Çalışmada yaş gurupları ile YDÖ 

puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.001). Kadınların medeni 

durumları ile YDÖ ve ETÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir 

(p>.05). Ekonomik durum ile YDÖ ve ETÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (p<.001). 

Sonuç ve Öneriler: Bu sonuçlar doğrultusunda, yaşam doyumu ile tükenmişlik birbirini etkileyen unsurlar 

olduğundan bireylere yaşam doyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz durumlar hakkında bilgi verilmesinin evlilik 

öncesi veya evlilik süresince bireylere büyük oranda olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yaşam Doyumu, Tükenmişlik 

 

EXAMİNATION OF  THE RELATİONSHİP BETWEEN LİFE SATİSFACTİON AND COUPLE 

BURNOUT İN WOMEN 

 

ABSTRACT 

Introduction and Purpose: Life satisfaction is one of the factors that make people's lives meaningful and happy. 

“Stress” and “burnout” have become one of the most important issues of today by influencing life satisfaction by 

creating physical, mental and emotional pressure on human life. For this reason, this research was carried out as a 

descriptive study in order to determine the relationship between life satisfaction and couple burnout in women. 

Method: The data of the study were collected from 295 women aged 18 years and over, who are open to 

communication and who accept the research, who live in the region where a family health center in Malatya City 

Center is located. The research was conducted between December 2018 and January 2019. Personal Information 

Form, The Satisfaction With Life Scale(SWLS), Couple Burnout Measure Short Form(CBMS) were used for data 

collection. Descriptive statistics, independent samples t test, One Way ANOVA and Kruskal Wallis were used to 

analyze the data. 
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Results: It was found that 54.9% of women were between 25-35 age group, 39.7% of them graduated from 

university and over 57.6% of them shared responsibilities with their spouse / partner. In the study, it was 

determined that the difference between the age group and SWLS mean scores were statistically 

significant(p<.001). It was determined that the difference between the marital status of women and the mean score 

of SWLS and CBMS was not statistically significant(p>.05). It was found that the difference between the economic 

status and the mean score of SWLS and CBMS was statistically significant(p<.001). 

Conclusion and Recommendations: According to these results, life satisfaction and burnout are factors that affect 

each other and it is thought that giving information to individuals about positive and negative situations affecting 

life satisfaction may have a great positive contribution to individuals before or during marriage. 

Key Words: Women, The Satisfaction with Life, Burnout 

 

GİRİŞ  

İnsanların hayatlarında mutlu olabilmeleri ve yaşamlarının bir anlam ifade edebilmesi için sahip olmaları gereken 

ana öğelerin basında yasam doyumu gelmektedir. Yasam doyumu, yüzyıllarca insanlığın ilgi odağı olmuş 

konulardan biridir. Pozitif psikoloji literatürün de genellikle öznel iyi olma (subjective well-being) deyimi, 

mutluluk olarak ifade edilmektedir. Öznel refah, bir insanın yaşam kalitesinin bir bütün olarak genel 

değerlendirmesini yansıtan geniş bir yapıdır. İnsanların amaçlara bağlanması amacını gerçekleştirebileceğine 

inanması ve kararlı bir şekilde sürdürmesi yaşamdan alınan doyumu artırmaktadır. Buna karşın bireyin sahip 

olduğu her amaç psikolojik ihtiyaçların karşılanmasına ve öznel iyi oluşa aynı düzeyde katkı sağlamamaktadır ( 

Wortman ve Lucas, 2016; İlhan ve Özbay, 2016). Son yıllarda yapılan araştırmalar, depresyon, kaygı gibi 

negatiflikler yerine psikolojik iyi oluşa diğer bir ifade ile mutluluğa ve olumlu psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. 

Bireyin sahip olumlu duygu, pozitif duygu ve yaşam doyumu gibi çeşitli bileşenler kişinin iyi oluş halini meydana 

getirmektedir. (Yıldız ve Baytemir, 2016; Bulut, 2016). Yapılan bir araştırmada olumsuz deneyimlerin mutluluk 

üzerindeki etkisinin, olumlu deneyimlerin etkisinden daha güçlü ve uzun ömürlü olduğunu ileri sürmektedir( Choi 

ve Suh, 2018). Kişisel iyi oluşu meydana getiren etkenlerden biri olan yaşam doyum yaşamın genel olarak 

değerlendirilmesi olduğu için iyilik halini ölçen bir yapıdır. Yaşam doyumu,  her yön ile daha geniş anlamda 

mutluluğun önemli bir öğesi olarak görülürken, yaşamdan hoşnut olmama ise stres belirtisi olabileceği ifade 

edilmiştir. Yaşam doyumu, bireyin yaşamından karşılaştığı iyi ve kötü olayları algılaması, hoşlanıp 

hoşlanmamasına ilişkin davranışlarının değerlendirmesini içerir (Yıldız ve Baytemir, 2016; Bulut, 2016; Dağlı ve 

Baysal, 2016). 

Bireylerin yasam doyumu birçok faktörden etkilenebilir. Bunlardan birkaçı, günlük yasamdan alınan mutluluk, 

fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, yasama yüklenen anlam, amaçlara ulaşması konusunda uyum, 

pozitif bireysel kimlik, ekonomik, güvenlik ve sosyal ilişkilerdir (Dağlı ve Baysal, 2016; Taşlıyan ve arkadaşları, 

2018). Sosyal ilişkiler, es, çocuklar ya da arkadaşlar gibi yakınların sosyal destek sağlaması, maddi destek 

sağlaması, bos zamanlarını değerlendirmesi ve eşlik etmesine yardımcı olduğu için yasam doyumu ile ilişkili 

önemli bir yasam alanını temsil etmektedir. Sosyal bir çevreye sahip olmak gibi, evli olmak ya da bir partnerle 

birlikte yasıyor olmak da yasam doyumunu pozitif yönde etkilemektedir (Dağlı ve Baysal, 2016). 

Aşk ilişkilerinden varoluşsal bir anlam hissetmeyi bekleyen insanlar, sevgi ilişkilerine yüksek umutlarla bağlı, 

motivasyonlu girerler. Başarısız olduklarını hissettiklerinde, bu samimi ilişki önemsizdir, hiçbir fark yaratmazlar, 

çaresiz ve umutsuz hissetmeye başlarlar ve sonunda tükenirler (Pamuk ve Durmuş, 2015). Özellikle insan yaşamı 

üzerinde fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak baskı oluşturan, dolasıyla yaşam doyumunu da etkileyen “stres” ve 

onun aşırı hali olan “tükenmişlik” çağımızın önemli fenomenlerinden birisi olmuştur (Çapri, 2013). Pines’in 

Psikoanalitik-Varoluşçu Modeli’ne göre ise tükenmişlik, bir şevk, enerji, idealizm, perspektif ve amaç kaybı olarak 

sürekli strese, umutsuzluğa, çaresizliğe ve kapana kısılmışlık duygularına neden olan fiziksel, duygusal ve zihinsel 

bir yorgunluk semptomu olarak tanımlanmaktadır (Capti ve Gökçakan, 2012). Psikoanalitik-Varoluşçu perspektife 

göre, tükenmişlik kişilerin iş ve özel hayatlarında sahip olamadıkları (varoluşsal) anlamı bulmak isteme 

gereksinimden ortaya çıkmakta ve bireylerin iş aşk ve evlilik ile ilgili beklenti düzeyleri oldukça yüksek 

olabilmektedir. Eş tükenmişliği açısından, çalışmalara bakıldığında genellikle kadınların erkeklerden daha yüksek 

düzeyde tükenmişlik yaşadığı ileri sürülmektedir (Çapri ve  Gökçakan, 2012). Bireyler aşık oldukları zaman içinde 

aşklarının tüm ömür böyle sürmelerini beklemektedir. Bu yüksek beklenti ile gerçekler arasında tutarsızlık 
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meydana geldiğinde, bireylerdeki hayal kırıklığı ve artan stres bireyin ruh halinde bozulmalara ve sonunda 

bireylerde eş tükenmişliği oluşmasına neden olabilmektedir. Eş tükenmişliği yaşayan kişiler fiziksel, duygusal ve 

zihinsel olarak yorgunluk yaşayabilmektedirler (Can, 2013). Partnerler umdukları ilişkiyi bulamayıp beklentileri 

karşılanmadığında, eş tükenmişliği oluşmaya başlamaktadır. Partnerler arasındaki tükenmişlik belirli bir süre 

zarfında oluştuğu gibi aniden de oluşabilmektedir. Partnerler arasındaki bu tükenmişlik kişiler arasında mutsuzluk 

oluşturarak ilişkiyi bitirme noktasına getirebilmektedir (Karaburç,  2017).   

 

AMAÇ 

Bireylerin mutlu bir ilişki yaşamalarının yaşam doyumlarını yükseltirken eş tükenmişlik düzeyinin azaltacağı 

düşünülmektedir. Yapılan literatür taramasında yaşam doyumu ile eş tükenmişliğinin ilişki içerisinde olduğunu 

belirten fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülerek 

kadınlarda yaşam doyumu ile eş tükenmişliği arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer Ve Zaman 

Araştırmanın verileri, Malatya İl Merkezine bağlı bir aile sağlığı merkezinin bulunduğu bölgede yaşayan, iletişime 

açık ve araştırmayı kabul eden evli ya da ilişkisi olan 18 yaş ve üzeri 295 kadından toplanmıştır. Araştırma, Aralık 

2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreninin Türkiye’nin doğusunda bulunan 1 ASM’nin hizmet verdiği bölgedeki kadınlar 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem büyüklüğü yapılan güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığında 295 

kadın olarak belirlenmiş ve çalışma 295 kadınla tamamlanmıştır. 

Araştırmaya Alınma Kriteleri; 

-Partner veya eşe sahip olmak 

-18 ve üzeri olmak 

-Okuryazar olmak 

-Araştırmaya katılmaya gönüllü olmak 

-İletişim kurmada sorun yaşamamak 

Verilerin Toplanması 

Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından hazırlanan Tanıtıcı Anket Formu, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa 

Formu kullanılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık olarak 10-15 dakika sürmüştür. 

Anket Formu : Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu form  kadınların tanıtıcı özelliklerini belirleyen 9 sorudan 

oluşmaktadır. 

Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Köker ve Yetim tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Yaşam Doyumu Ölçeği, 

Diener, Emmons, Larsen ve Griffin  tarafından geliştirilmiştir. Likert tipinde 5 maddeden oluşan ölçek “kesinlikle 

katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen 7 seçenekten oluşmaktadır. Ölçeğin en düşük puanı 5 

en yüksek puanı ise 35’dir. Ölçekten alanın puan yükseldikçe kişinin yaşamdan almış olduğu doyumun arttığı 

düşünülmektedir. Köker (1991) tarafından uyarlanan versiyonunun iç tutarlılık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır 

(Köker, 1991).  Bu çalışmada, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur.  

Eş Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formu (ETÖ-KF): Eş Tükenmişlik Ölçeği (ETÖ), Pines ve Aronson (1988) 

tarafından geliştirilen Tükenmişlik Ölçeği (TÖ)’nin eş ilişkileri (evlilik, sözlülük, nişanlılık ve flört gibi) için 

uyarlanmış halidir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanma çalışmalarını Çapri (2008) tarafından gerçekleştirmiştir. Pines 

ve arkadaşları (2011) araştırmalarında 21 maddelik ETÖ yerine, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyacını 

karşılamaya yönelik olarak uygulama ve analiz aşamasında daha az zaman gerektiren ve daha az maddeden oluşan 
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kullanımı kolay bir ölçme aracı oluşturmak amacıyla, onun 10 maddelik kısa formunu kullanmışlardır. Eş Tüken-

mişlik Ölçeği-Kısa Formu (ETÖ-KF)’nun maddeleri de ETÖ’nde olduğu gibi evli olan, flört yaşayan, nişanlı olan 

veya çift olarak nitelendirilen tüm ilişki türlerinde yer alan kişilerin evlilik ve ilişki ile ilgili tükenmişlik düzeyini 

ölçmek üzere görüşmecilerin beyanına dayalı [self-report] olarak cevaplanan 7 dereceli (1 Hiçbir zaman ve 7 Her 

zaman) bir ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Eş tükenmişliği kısa formunun Türkçe’ye uyarlanma 

çalışmalarını Çapri (2013) tarafından gerçekleştirmiştir. Yapılan hesaplamada iç tutarlık katsayısı 0.91 olarak 

hesaplanmıştır (Capri, 2013). Bu çalışmada, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .91olarak bulunmuştur.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, One Way ANOVA ve Kruskal Wallis 

kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=295) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanıtıcı Özellikler                    Sayı (n)                                     % 

Yaş 

<=24 9 3.1 

25-35  162 54.9 
36 ve üzeri 124 42.0 

Eğitim Düzeyi 

OYD 17 5.8 
İlköğretim (ilk +orta) 79 27.8 
Lise  82 27.6 
Üniversite ve üstü 117 39.7 

Medeni Durum 

Evli 213 72.2 
Bekar 82 27.8 

Çalışma Durumu 

Evet 100 33.9 
Hayır 195 66.1 

Sosyal Güvence Durumu 
Var 277 93.9 
Yok 18 6.1 

Ekonomik Durum 

Gelir giderden az 57 19.3 
Gelir gidere denk 181 61.4 
Gelir giderden fazla 57 19.3 

Eşi/Partneri  ile Beraberlik Süresi 

0-11 ay 40 13.6 
1-10 yıl 118 40.0 
11-20 yıl 63 21.4 
21 ve sonrası 74 25.1 

Çocuk Sahibi Olma Durumu 

Evet 190 64.4 
Hayır 105 35.6 

Eşi/Partneri  ile Sorumluluk Paylaşma Durumu 

Evet 170 57.6 
Kısmen 91 30.8 
Hayır 33                                      11.2 

Toplam                                                                              295                                      100.0 
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Kadınların tanıtıcı özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir. Çalışma da kadınların %54.9’unun 25-35 

yaş aralığında olduğu, %39.7’sini üniversite ve üstünden mezun olduğu, %72.2’ sini evli olduğu, %66.1’nin 

çalışmadığı, %93.9’unun sosyal güvenceye sahip olduğu, %61.4’ünün gelirinin giderine denk olduğu, %40.0’ının 

eşi/partneri ile 1-10 yıl arasında değişen süredir beraber oldukları, %64.4’ünün çocuk sahibi olduğu ve%57.6’sının 

eşi/ partneri ile sorumlulukları paylaştığı bulunmuştur (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Kadınların Tanıtıcı Özellikler ile Yaşam Doyum Ölçeği ve Eş Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formunun Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Ölçekler Özellikler         N          X±SS  İstatiksel Test ve 

Anlamlılık 

 Yaş Grupları   

YDÖ     

 <=24           9 15.889±4.884  

 25-35  162 14.018±3.700 KW= 2.265 

 36 ve üzeri 124 13.330±4.409  p= 0.021 

 Yaş Grupları    

ETÖ-KF <=25            9 24.000±10.805  

 26-35  162 27.111±10.549 KW= 3.194 

 35 ve üzeri 124 30.032±11.472  p= 0.068 

 Medeni Durum   

YDÖ Evli 82 14.243 ± 4.114 t= 1.200 

 Bekar 213 13.610  ±4.043 p= 0.023 

 Medeni Durum   

ETÖ-KF Evli 82 27.085±11.568 t= -1.119 

 Bekar 213 28.690±10.818 p= 0.264 

 Ekonomik Durum   

YDÖ    

 Gelirim giderimden az 57 11.526 ± 4.101 F= 26.745 

 Gelirim giderime denk 181 13.607 ±3.352 p= 0.000 

 Gelirim giderimden fazla 57 16.6140±4.518  

 Ekonomik Durum   

ETÖ-KF    

   Gelirim giderimden az 57 33.438±12.363 F= 17.233 

 Gelirim giderime denk 181 28.574±10.294  p= 0.000 

 Gelirim giderimden fazla 57 22.000±8.855  

 Eşi/Partneri  ile Beraberlik Süresi  

YDÖ     

 0-11 ay 40 12.925+3.099 F=  6.166 

 1-10 yıl 118 14.737± 4.030  p= 0.000 

 11-20 yıl 63 14.190± 3.728  

 21 ve üstü 74 12.391± 4.431  

 Eşi/Partneri  ile Beraberlik Süresi  

ETÖ-KF     

 0-11 ay 40 27.500± 11439 F=  6.280 

 1-10 yıl 118 25.305 ±10.099  p= 0.000 

 11-20 yıl 63  30.063±    9.517  

 21 ve üstü 74 31.783 ± 12.262  

 Eşi/Partneri İle Sorumluluk Paylaşma 

YDÖ 

 Evet 171 14.877±4.202   F= 21.142 

 Kısmen 91 12.901±3.204   P= 0.000 

 Hayır 33 10.575±3.162  

 Eşi/Partneri İle Sorumluluk Paylaşma 

ETÖ-KF Evet 171 26.924± 11.079   F= 8.911 

 Kısmen 91 28.076±10.319   p= 0.000 

 Hayır 33 35.545±10.143  
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Kadınların tanıtıcı özellikler ile yaşam doyum ölçeği ve eş tükenmişlik ölçeğinin puan ortalamalarının 

karşılaştırılması Tablo 2’ de gösterilmektedir.  

Çalışmada yaş gurupları ile YDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), 

ETÖ-KF puan ortalamaları arasındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı fakat yaş yükseldikçe ETÖ-

KF puan ortalamasının da arttığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). 

Kadınların medeni durumları ile YDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0.05), ETÖ-KF puan ortalamaları arasındaki farkın ise anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 2).  

Çalışmada ekonomik durum ile YDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0.001), ekonomik durum düzeyi arttıkça YDÖ puan ortalamasının arttığı belirlenmiştir. Çalışmada ekonomik 

durum ile ETÖ-KF puan ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.001), ekonomik 

durum düzeyi arttıkça ETÖ-KF puan ortalamalarının azaldığı saptanmıştır (Tablo 2). 

Çalışmada kadınların eşleri veya erkek arkadaşları ile birlikte oldukları süreç ile YDÖ ve ETÖ-KF puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Kadınların yaşam 

doyumlarının 0-11 ay ve 21 ve üstü yıl arasında ilişkisi devam eden kadınların yaşam doyumlarının düşük, 1-10 

yıl ve 11-20 yıl arasında ilişkisi devam eden kadınların ise daha yüksek yaşam doyumuna sahip olduğu 

saptanmıştır. İlişki süresi arttıkça EŞTÖ-KF puanının da arttığı belirlenmiştir (Tablo 2). 

TARTIŞMA 

 

Kadınlarda yaşam doyumu ile eş tükenmişliği arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın 

bulguları literatür doğrultusunda tartışılmıştır.  

Çalışma da kadınların %54.9’unun 25-35 yaş aralığında olduğu, %39.7’sini üniversite ve üstünden mezun olduğu, 

%72.2’ sini evli olduğu, %66.1’nin çalışmadığı, %93.9’unun sosyal güvenceye sahip olduğu, %61.4’ünün gelirinin 

giderine denk olduğu, %40.0’ının eşi/partneri ile 1-10 yıl arasında değişen süredir beraber oldukları, %64.4’ünün 

çocuk sahibi olduğu ve%57.6’sının eşi/ partneri ile sorumlulukları paylaştığı bulunmuştur (Tablo 1). Literatür 

incelendiğinde Dal yaptığı çalışmada %30’unun 21-30 yaş aralığında olduğu, %51’inin evli olduğu, %%24’ünün 

1-10 yıl arasında değişen süredir beraber oldukları %51’inin üniversite ve üstü mezun olduğu saptamıştır. 

Çalışmada ki yüzdelik farklılıklarının örneklem sayısından kaynaklandığı düşünülmektedir (Dal, 2015).  

Çalışmada yaş gurupları ile YDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), 

ETÖ-KF puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı fakat yaş yükseldikçe ETÖ-KF 

puan ortalamasının da arttığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Literatürdeki benzer çalışmalar incelendiğinde Bal 

ve Gülcan Yaşam doyumu puanları ortalamalarıyla yaş değişkenini arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulmuştur (Bal ve Gülcan, 2014). Çakmak yaptığı çalışmada yaş grupları arasında 41-50 yaş arası bireylerin eş 

tükenmişliği ortalama puanlarını daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bunun nedeninin ise düşen cinsellik ve 

eşlerin çocukların geleceği için sorumluluklarının artması nedeniyle ilişkilerindeki sorunları ihmal etmesi olarak 

değerlendirmiştir (Çakmak, 2015). Literatür çalışma sonucumuzu desteklemektedir (Bal ve Gülcan, 2014; 

Çakmak, 2015). 

Ekonomik durumun yüksek olması bireylerin gereksinimlerini rahatlıkla karşılamasını sağlamakta ve kendilerini 

geliştirebilmeleri için etkinliklere katılma fırsatı sunmaktadır. Kendisini geliştirebilen ve maddi kaygı yaşamayan 

bireylerin, günümüz şartlarında yaşamlarını olumlu değerlendirmelerini sağlayacak bir faktör olarak 

düşünülmektedir (Yıkılmaz ve Demir, 2015). Çalışmada ekonomik durum ile YDÖ puan ortalamaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.001), ekonomik durum düzeyi arttıkça YDÖ puan ortalamasının 

arttığı ve ekonomik durum ile ETÖ-KF puan ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0.001), ekonomik durum düzeyi arttıkça ETÖ-KF puan ortalamalarının azaldığı saptanmıştır (Tablo 2). Erdinç 

yaptığı çalışmada  hane aylık gelirleri yüksek olan bireylerin yaşam doyumu düzeyi, düşük olan bireylere kıyasla 

daha yüksek olduğunu saptamıştır (Erdinç, 2018).. White ve Rogers ise ekonomik baskının eşler arasında 
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çatışmaya ve bireyselleşmeye, sorumluluklardan sıyrılmaya yol açtığını; başka bir deyişle beklentilerin 

karşılanamaması durumunu yarattığını saptamışlardır (White ve Rogers, 2000). Literatür çalışmamızı destekler 

niteliktedir  (Erdinç, 2018; White ve Rogers, 2000). 

Çalışmada kadınların eşleri veya erkek arkadaşları ile birlikte oldukları süreç ile YDÖ ve ETÖ-KF puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001),  Çalışmada kadınların 

yaşam doyumlarının 0-11 ay ve 21 ve üstü yıl arasında ilişkisi devam eden kadınların yaşam doyumlarının düşük 

1-10 yıl ve 11-20 yıl arasında ilişkisi devam eden kadınların ise daha yüksek yaşam doyumuna sahip olduğu 

saptanmıştır. Yine kadınların ilişki süresi arttıkça ETÖ-KF puanının da arttığı belirlenmiştir (Tablo 2). Benzer 

çalışmalara bakıldığında Gümüş yaptığı çalışmada evlilik yılı değişkeninin yaşam doyumu anlamlı biçimde 

etkilediğini belirlemiştir. Çalışmada 5-10 yıldır evli olanların yaşam doyum düzeyleri, 1-5 ile 10 yıl ve daha fazla 

süredir evli olanlara göre anlamlı biçimde yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatür çalışmamızı destekler niteliktedir  

(Gümüş, 2013). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu sonuçlar doğrultusunda, kadınların sosyo-demografik özelliklerinin yaşam doyumu ile tükenmişlik düzeyleri 

üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada, yaşam doyumu ile tükenmişlik düzeyinin birbirini 

etkileyen unsurlar olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla kadınların sosyo-demografik özellikleri dikkate alınarak 

yaşam doyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz durumlar hakkında bilgi verilmesinin evlilik öncesi veya evlilik 

süresince bireylere büyük oranda olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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