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ÖNSÖZ 
 

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, ülkemizde ulusal düzeyde sağlık bilimleri ile ilgili 
öğrenci kongresinin ilkini düzenlemiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 

I. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde, 45 farklı 
Üniversiteden 1270 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kongremizde, alanlarında yetkin ve 
deneyimli konuşmacıların yer aldığı 23 oturumda, sağlık alanı ile ilgili 32 sözlü bildiri ile 129 
poster sunumu gerçekleştirilmiştir. 

Kongrede bilgilerini paylaşan değerli akademisyenlere, katılımcılara, sponsor 
firmalara ve hepsinden önemlisi, kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen 
organizasyon komitesi üyesi öğrencilere ve öğretim elemanlarına yürekten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

02-03 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan II. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci 
Kongresi’nde daha fazla paylaşımlar ile buluşmak üzere.  

En derin saygılarımla. 

 

         Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ 
           Editör 
 
 

FOREWORD 

 

As Istanbul Gelisim University we are proudly celebrating the successful organization 
of first national students’ congress of health sciences.  

The first national health sciences congress has been organized between 18-19 April 
2019, with the contributions of 1270 participants from 45 different universities. A total of 23 
sessions have been held  with the attendence of esteemed and experienced speakers including 
32 oral presentations and 129 posters.  

I offer my heartfelt thanks to all our contributors including the academicians, 
participants, sponsoring companies and most important of all to commitee member students 
and lecturers who showed great effort to organize this congresss.  

I hope to meet you again during the next congress which will be held at 02-03 April 
2020 with your increasing contributions.  

With my deepest regards. 

 

         Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ 
                                                                                                                              Editor 
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Serebral Palsi’de Beslenme Tedavisine Bütüncül Yaklaşımlar 

 

Fatmanur GÜLER* 

 
Öz 
 
Serebral Palsi, beyinde meydana gelen lezyon sonucu oluşan statik motor bir 
anormallik olmasına rağmen; çoğunlukla mental reterdasyon, epilepsi, görme, işitme, 
konuşma ve beslenme bozuklukları da tabloya eşlik edebilir. Serebral Palsi’li 
çocuklarda beslenme durumundaki bozukluklara sebep olan durumları saptayan ve bu 
bozuklukların tedavisi ile ilgili bütünsel yaklaşımları ele alan sınırlı sayıda çalışma 
vardır. Bu araştırma ile hem malnütrisyon hem de obezite riski taşıyan Serebral Palsi’li 
çocukların beslenme durumlarına sebep olan problemlerin incelenmesi ve elde edilen 
bulgular doğrultusunda Serebral Palsi’li çocukların yaşam kalitelerini yükseltmeye 
yönelik tedavide etkili olabilecek beslenme önerilerinde bulunulması ve bütünsel 
tedavi yaklaşımları hakkında fikir yürütebilmek amaçlanmaktadır.  
Serebral Palsi’li çocukların yaşam kalitelerinin yükselebilmesi için temel olarak yeterli 
ve dengeli bir beslenme ve özgür hareket etme olanaklarının olması gerekir. Nörolojik 
etkilenim sonucu fiziksel ve mental olarak bu olanaklardan mahrum kalan çocuklarda 
yetersiz beslenme ve hareketsizliğe bağlı hastalığa ek bir çok sorunla 
karşılaşılmaktadır. Çocuğun öz becerilerini kazanması ve bağımsız olarak ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için meslek gruplarının çocuk üzerinde bireysel çalışması, sorunlar 
üzerinde maksimum düzeyde etkinlik gösteremeyecektir. Sorunlara bütüncül 
yaklaşmak ve etkili tedavi stratejileri geliştirmek amacıyla; diyetisyen, fizyoterapist ve 
psikologların bir ekip halinde çalışma yürütmesi gerekmektedir.  Beslenme 
sorunlarının ve bu sorunlara sebep olan etmenlerin saptanması ve soruna özel 
çözümün belirlenmesi ve belirlenen çözümün uygulanması sonucunda beslenme 
durumunun geliştirilmesi, daha az komplikasyon ve SP’li çocuklar için daha iyi bir hayat 
kalitesini beraberinde getirecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, beslenme tedavisi, bütüncül sağlık hizmeti, pediatri 
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Toplu Beslenme Sisteminden Yararlanan Öğrencilerin Memnuniyet 
Durumu 

 
Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Kübra KASAPOĞLU**,  

Hande Nur ONUR ÖZTÜRK***, Rabia Beyza GÜNER**** 

 
Öz 
 
Amaç: Bu araştırma, İstanbul ilinde kız öğrenci yurdunda kalan üniversite 
öğrencilerinin toplu beslenme sisteminden yararlananlarının memnuniyet durumunu 
araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul ilinde, kız öğrenci yurdunda kalan üniversite 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Kız öğrenci yurdunda kalan 100 kız öğrenci ile anket 
çalışması yapılmıştır. Düzenlenen veri toplama formu 100 kız öğrenciyi kapsayacak 
şekilde yüz yüze görüşülerek soru-cevap şeklinde uygulanmıştır. Araştırmada 52 
maddeden oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Araştırmada çıkan veriler SPSS 
anket değerlendirme programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular:  Araştırmaya katılan öğrencilerinin; %63’ü yemekhanedeki personelin 
hijyeninden memnun olduklarını, %58’i yemekhanedeki servis ekipmanlarını yeterli 
bulduğunu, %68’i yemekhanedeki servis ekipmanları temiz bulduğunu, %68’i 
yemekhane personelinin maske, eldiven vb. kullandığını, %55’i menülerdeki 
yemeklerin birbiriyle uyumlu bulduklarını,%66’sı yemeklerde kullanılan yağdan ve 
%73’ü de servis şeklinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %58’inin 
yemek miktarlarını yeterli bulmadıkları, %60’ının yemeklerin pişirilme şeklinden 
memnun olmadıkları ve %54’ünün ise yemekleri hijyenik bulmadıkları anket 
değerlendirme sonucunda ortaya çıkmıştır. Beden Kütle İndeksi (BKİ) araştırmasında 
elde edilen sonuçlara bakıldığında; sebzeyi severek tüketip tüketmemenin kişilerin 
BKİ’ye etkisi, salatayı severek tüketip tüketmemenin kişilerin BKİ’ye etkisi, meyveyi 
severek tüketip tüketmemenin kişilerin beden kitle endeksine etkisi anlamlı değildir. 
Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilecek veriler ve bulgular üzerinden olası 
nedenler araştırılarak kalıcı politikaların belirlenmesi hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplu beslenme, menü planlama, kişisel memnuniyet. 
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Kalsiyum-Duyarlı Reseptör ile İlişkilendirilmiş Hastalıklara  
Genel Bir Bakış 

 
Ezgi Irmak ASLAN*, Özlem KURNAZ-GÖMLEKSİZ**,  

Hülya YILMAZ-AYDOĞAN*** 
 

Öz 
 
Kalsiyum-duyarlı reseptör (calcium-sensing receptor, CaSR), G protein-kaplı reseptör 
ailesinin bir üyesi olup ana işlevi vücuttaki ekstrasellüler kalsiyum homeostazını 
düzenlemektir. Plazmada artan Ca2+ düzeylerine yanıt olarak gösterdiği bu etkisini, 
paratiroid bezinden PTH salınımını baskılaması, Ca2+’nin renal tübüllerden geri emilimini 
azaltması ve tiroid bezi C hücrelerinden kalsitonin salınımını arttırması aracılığıyla 3 
temel mekanizma ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca ince bağırsak epitel hücrelerinde yer 
alan CaSR’nin PTH’den bağımsız olarak, ekzojen 1,25-dihidroksivitamin D3’e yanıt olarak 
kalsiyum geri emilimini arttırarak plazma Ca2+ düzeylerini yükselttiğine dair bulgular 
mevcuttur. CaSR’nin yapısında yer alan amino asit dizilimini değiştiren polimorfizmler, 
reseptörün konformasyonel yapısında değişikliğe yol açarak fonksiyon kazancı veya 
kaybı ile sonuçlanmaktadır. CaSR’nin fonksiyon kazanımı sonucunda hipokalsemi ve 
hiperkalsiüri tablosu çizen otozomal dominant hipoparatiroidizm ya da Bartter 
sendromunun Tip V formu gözlenirken; fonksiyon kaybında ailesel hipokalsiürik 
hiperkalsemi, neonatal hiperparatiroidizm veya neonatal ağır primer hiperparatirodi 
görülmektedir. Kalsemik durumlarla ilgili olan bu hastalıklardaki rolü dışında, 
kardiyovasküler sistemdeki vazodilatör etkisini CaSR’nin eksprese edildiği vasküler 
endotelyal ve vasküler düz kas hücrelerinde göstermesinin yanı sıra renal 
jukstaglomerüler hücrelerinde renin salgılanmasını baskılayarak kan basıncını düşürücü 
özellikte olduğu gösterilmiştir. CaSR’nin kanser tipleriyle ilişkisi incelendiğinde, 
paratiroid adenomlarında CaSR ekspresyonunda düşüş olduğu, prostat kanserinde ise 
hücre proliferasyonunu ve PTHrP sekresyonunu arttırarak prostat kanseri metastazında 
etkili olabileceği, kolon kanserinde tümör baskılayıcı rolü olduğu gözlenmiş, meme 
kanserinde ise maligniteyi baskıladığı ancak metastatik meme kanserinde sitokinlerin 
üretimini arttırabileceği olasılığı göz önüne alınarak meme kanserindeki etkisinin henüz 
netlik kazanmadığı bildirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum-duyarlı reseptör, fonksiyon kaybı, fonksiyon kazanımı   

 

                                                             
* Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye, E-posta: e.aslan@ogr.iu.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6676-5311  
** Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: ozlem.kurnaz@altinbas.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9827-5253  
*** Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye, E-posta: yilmazh@istanbul.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8837-6664  
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Güvenli Bağlanma ve Yaşam Sürecine Yansımasının İncelenmesi 
 

Nagihan SOY*, Derya KAVGAOĞLU** 

 
Öz 
 
Bireyin dünyaya geldiği andan itibaren en belirgin davranışı “bağlanabilme çabasıdır”. 
Önce anneye, sonra babaya ve aileye ardından da yaşama bağlanmaya çalışır. Güvenli 
bağlanabilen çocuk sosyal bağlam içinde sağlıklı bir birey olarak varlık bulur ve yaşamı 
anlamlandırabilir. Bu araştırmayla, güvenli bağlanma konusu analiz edilmiş ve güvenli 
bağ kuramama probleminin ilerleyen yaşam dönemlerine etkisi incelenmiştir. 
Araştırma ilgili alan yazın taranarak derleme yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında, güvenli bağ kurmanın yaşam sürecine etkisini destekleyen şu bulgulara 
ulaşılmıştır: Geçtiğimiz son on yıl içinde yükseköğretim veri tabanına kayıtlı lisansüstü 
tezleri incelendiğinde güvenli bağlanma teması ile birey olma, olumlu benlik tasarımı, 
toplumsal yaşama sağlıklı uyum ve olumlu ilişkiler başlatıp sürdürme davranışlarının 
ilişkilendirilerek incelendiği görülmüştür. Buna göre güvenli bağlanma sosyal destek 
sağlayarak algılanan yalnızlığı ve depresyonu azaltmakta, psikolojik iyi oluş halini 
desteklemektedir. Bununla birlikte erken dönemlerden itibaren sağlanan güvenli 
bağlanmanın çocuğun bilişsel kapasitesini ve okul ortamında algıladığı sosyal destekle 
okul başarısını artırdığı sonucuna ulaşan araştırmalar bulunmaktadır. Ayrıca erken 
yaşlarda güvenli bağlanamama probleminin sonraki sosyal yaşantıları olumsuz 
etkilediği görüşünü destekleyen araştırmalara da rastlanmıştır. Buna göre erken 
dönemde güvenli bağlanamama, sonraki dönemlerde içe kapanıklık, dikkat ve sosyal 
sorunlar gibi içe yönelim problemleri ile karşı gelme ve saldırgan davranış gibi dışa 
yönelim problemlerine neden olabilmektedir. Güvenli bağlanma gösteren ebeveyn 
tasarımlarına maruz kalarak yetişen çocuklar daha az anksiyöz, daha sevgi dolu ve 
çevresine karşı daha destekleyici bir tutum içinde olabilmektedirler. Erken çocukluk 
sonrasında güvenli bağlanamama problemi ile duygu düzenleme ve olumlu sosyal 
davranışlar arasında korelasyon bulgulayan araştırmalar da mevcuttur. Araştırmayla 
bağlanmanın, süregiden duygusal bir bağ yardımıyla hem başkalarıyla güvenli ilişkiler 
kurmanın hem de kendini anlamanın önemli bir yordayıcısı olduğu; gerek bebeklik, 
çocukluk, ergenlik döneminde gerekse yetişkinlikte güvenli bağ oluşturabilmenin 
sonraki yaşantılarında bireye hem sağlıklı toplumsal ilişkiler kurma ve sürdürme hem 
de toplum içinde birey olarak varlık bulabilme yetkinliğini kazandırabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuç çerçevesinde araştırmacılara ve uygulayıcılara şu önerileri 
sunmak mümkündür: Erken dönemde başlayan güvenli bağlanmanın insanın 
yaşamının tüm dönemlerinde olumlu veya olumsuz etkilerini gösterebileceği 

                                                             
* Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
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E-posta: dkavgaoglu@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5926-3081  
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düşüncesinden hareketle ebeveynlerin veya bakım verenlerin sağlıklı bir bağlanmayı 
gerçekleştirebilmek, için çocuk dünyaya geldiği andan itibaren ihtiyaçlarının tam 
zamanında ve eksiksiz karşılanması, çocuğu ihmal edici duygusal bağlamda zedeleyici 
davranışlardan kaçınılması, sevgi dolu, çocuğun kendisini güvende ve rahat 
hissedebileceği bir ortam oluşturulması konusunda bilinçlendirilebilecekleri eğitim 
programları düzenlenebilir. Düzenlenen eğitim programlarının etkililiği 
değerlendirilebilir.     
 
Anahtar Kelimeler:  Çocuk, çocuk gelişimi, psikoloji,  psikolojik bağlanma. 
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Toplumun Kanayan Yarası: Çocuk Gelinler 

 

Burçin ALAK*, Büşra AKATAK**, Fatme FETTAOĞLU***, Selma SANUK****, 
Buse KERİGAN*****, Nurten ELKİN****** 

 
Öz 
 
Çalışmamızın amacında gelenekler, görenekler ve dini inanışların yanlış algılanması ile 
oluşan toplumda göz ardı edilen çocuk gelinler gerçeğinin incelenmesi hedeflenmiştir. 
Çocuk evlilikleri diğer adıyla bilinen erken evlilikler, 18 yaş altındaki çocukların fiziksel, 
fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları taşımaya 
hazır olmadan gerçekleştirilen evlilikler olarak tanımlanmaktadır. Erken evlilikler 
erkeklerden çok kızları etkilediğinden, daha çok çocuk gelinlerle karşılaşılmaktadır. 
Erkeklerin %5’inin 19 yaşına gelmeden evlendiği kızlarda ise bu oranın %35-60 
arasında değiştiği görülmektedir. Türk Medeni Kanunu incelendiğinde çocuk gelin 
kavramı için sırasıyla 17 yaşını doldurmamış, 15 yaşını doldurmamış ve 18 yaşını 
doldurmamış kızlar olarak farklı tanımlara rastlamak mümkündür. Çocuk gelinler 
sorunun ortaya çıkmasına neden olan faktörler; sosyo-ekonomik faktörler, gelenekler, 
görenekler ve dini inanışlar, düşük eğitim seviyesi ve toplumsal baskı olarak 
sınıflandırılmıştır. Erken evlilik yapan kız çocukları, henüz psikososyal büyüme ve 
gelişmesini tamamlamadığı ve gelişme dönemi içerisindeyken evlilik ile rol karmaşası 
içerisinde girdiği için çocuklarda, erken ve sık gebeliklere sebep olmakta, anne-çocuk 
ölüm riskini arttırmakta, toplumsal anlamda rollere tam anlamıyla uyum 
sağlayamamakla birlikte olgunlaşmamamış kimliğinde sorun yaşamasına sebep 
olmaktadır. Yapılan literatür taramaları sonucunda toplumun göz ardı edilen çocuk 
gelinler için çocukların çocukluklarını ellerinden almakta, kişisel gelişim şartları 
azalmakta, arkadaşlarından uzaklaştırılmakta, eğitim yaşantılarını bırakmalarını ve 
tam oluşmamış olan toplumsal kimliklerinde sıkıntı yaşamalarına neden olduğu 
saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk gelinler, erken evlilik. 
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Çocuklarda Ekran Odaklı Kontrolsüz Medya Kullanımı 
 
 

Havva Nur DÜBÜŞ*, Sena BAĞDAŞ**, Çağla DURAN*** 

 

 
Öz 
 
Günümüz çocukları dijital bir dünya ile iç içe büyümektedirler. Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de internet kullanan nüfusun büyük oranını çocuklar oluşturmaktadır. 
Teknolojik aletlerle devamlı haşır neşir olmaları, onları dijital dünyadan kopamaz bir 
hale getirmiştir. Çocukların maruz kaldıkları ekran çeşidi her gün biraz daha artmakta 
ve çocuklar siyah cama mahkum halde yaşamaya ve gerçek dünyayı sanal pencereden 
keşfetmeye başlamaktalar. Hızla gelişen sanal dünyaya uyum sağlayabilmek zorluklar 
içermekte, bu yüzden çocukların ekran maruziyeti konusunda hassas düzenlemeler 
yapılmalıdır. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik araçların 
kontrolsüz ve aşırı kullanımı çok çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca 
bu teknolojik ürünler tarafından saldırganlık, şiddet, erotizm vb. içeren haber, oyun, 
film, dizi, yazı vb. ürünlerin kontrolsüzce yayınlanması ve çocukların bir şekilde 
bunlarla muhatap olması, toplumsal yaşamda bir takım sıkıntıların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamaktadır. Bunun dışında aşırı ekran tabanlı medya kullanımının çocukluk 
dönemindeki çeşitli yaşlarda; dikkat dağınıklığı, zihinsel gelişim problemleri, akademik 
yetersizlik, dil gelişim bozuklukları, uyku problemleri, duruş bozuklukları, fiziksel 
hareket yetersizliği sonucunda obezite gibi diğer başka sorunlara yol açtığı 
bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırma ve gözlemler sonucunda ekrana 
maruz kalan çocukların gerçeklik algısının bozulduğu ve medyada önüne geçilemez 
halde yayılan zararlı içeriklerin depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara neden 
olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı mevcut sorunları genel hatlarıyla ele 
almak, ölçüsüz medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini güncel 
araştırmalar ışığında tartışmaya açmak ve bu konuda ailelerin ve öğretmenlerin 
alabilecekleri önlemlerin neler olduğunu belirlemeye çalışmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Medya kullanımı, çocuk, teknoloji, aile. 
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Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Tanısına 
Yönelik Farkındalık ve Görüşleri  

 

Ayşenur TİRSİ*, Merve MERCAN** 

 
Öz 
 
Amaç: Evlilik ile yaşamlarını birleştiren bireyler aile kavramının anne-baba ve 
çocuktan oluşma durumunu sağlamak amacıyla çocuk sahibi olmak istemektedirler. Bu 
doğrultuda ebeveynler gebelik döneminden itibaren planlar yapmakta ve çocukları ile 
birlikte gerçekleştirecekleri hayaller kurmaktadırlar Bu planlar ve hayallerin tamamı 
normal gelişim gösteren çocuklara yönelik yapılmaktadır. Doğum öncesi, doğum sırası 
ve doğum sonrası oluşan bazı komplikasyonlardan dolayı çocuklar bazı gelişimsel 
farklılıklara sahip olabilmektedir. Ebeveynler bu duruma çoğunlukla hazırlıksız 
yakalanmakta ve çocuklarının farklılıklarına dair şok ve inkar aşamasını çok yoğun 
yaşamakla birlikte bu süreci hızlıca atlatıp çocukları için uygun müdahale yöntemini 
belirlemek istemektedirler. Ebeveynlerin farklı bir çocuğa sahip olmasının sevilen 
birinin kaybı ile eş bir yas süreci yaşattığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ancak 
çocuğun yaşıyor olması ailenin yeniden dengeye kavuşmasını zorunlu kılmakta, ailenin 
çocuğunun tanısı hakkında bilgi sahibi olması ve uygun yönlendirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda bu çalışmada özel gereksinimli çocuğa 
sahip annelerin çocuklarının tanısına yönelik farkındalık ve görüşlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma nitel araştırma tekniklerinden biri olan olgu bilim modelinde 
planlanmıştır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından 
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi betimsel 
analiz yöntemi ile yapılmıştır. Elde edilen veriler, hem kavram temelli hem de doğrudan 
alıntılarla raporlaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde özel 
gereksinimli çocuğa sahip 19 anne oluşturmuştur. Araştırmada hız ve pratiklik 
sağlaması nedeni ile ‘kolay ulaşılabilir durum örneklemesi’ yapılmıştır.  
Bulgular-Sonuç:  Araştırmanın analiz süreci devam etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, özel gereksinim, anne, çocuk gelişimi. 
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Çocukluk Çağında Çevredeki Baskıcı Tutumun Ergenlik Döneminde 
Sosyal Yetkinliğe Etkisi 

 

Mina IŞIK*, Beyza GÜNAYDIN**, Kevser Tuğba ÇINAR*** 

 

Öz 
 
Bu derlemede çocukluk çağında çevredeki baskıcı tutumun, ergenlik dönemindeki 
sosyal yetkinlik becerisi arasındaki ilişkinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda sosyal yetkinlik; kişinin hayatı boyunca karşılaşabileceği problem 
oluşturan davranışları çözebilmede kişinin kendisine duyduğu güven ve inanç olarak 
tanımlanmaktadır. Bireyin çocukluk çağı sürecinde kazandığı davranışlar, bir sonraki 
eğitim süreçlerinde kazanacağı davranışların temelidir. Baskıcı tutum ise; çocuğu 
sürekli kontrol altında tutan, boyun eğmek zorunda bırakan, çocuktan kendilerine itaat 
etmelerini bekleyen, çocukta korku ile büyümesine sebep olan, sürekli eleştirilen, 
kurallara sıkı sıkıya uymasını bekleyen anne-baba ve çevre tutumudur. Çocuğun, anne 
– baba ve aynı zamanda çevrenin (öğretmen, akran grubu vb.) baskıcı tutumundan 
dolayı ortaya çıkan etkiler, erken yaşlarda çözümlenemedikleri zaman, sosyalleşmenin 
ön plana çıktığı ergenlik döneminde; çevresi ile doğru iletişim kurmasını ve sosyal 
yetkinlikte (bir işi başlatabilme, sürdürebilme ve sonlandırabilmede) problem yaşayan 
kimseler olmalarına neden olmaktadır. Örneğin; sosyal etkinliklere katılamamak, 
zorlukların üstesinden gelmek yerine pes etmek, kendisini arkadaş gruplarının bir 
parçası olarak görememek, arkadaş ilişkileri kurmada güçlük, karşı cinsle ilişkiye 
girmede çekingenlik, duygularını ifade etmede yoğun zorluk yaşama, kimlik 
karmaşalarında duygusal ve düşünsel gerilimlerin oluşması vb. etkiler 
görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda çocukluk çağında çevredeki baskıcı 
tutumun, ergenlik döneminde kişide olumsuz etkilere yol açtığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal yetkinlik, çevre tutumu, ergenlik dönemi, çocukluk çağı, 
baskıcı tutum. 
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Çocuk Gelişimci Kimdir? 
 

Eda ÖZKAN*, Sevcan ARDAL** 

 
Öz 

 
Çocuk gelişimci çocukların gelişimsel taramalarını, değerlendirmelerini ve tanılama ile 
ilgili tüm çocukların gelişimsel gereksinimlerini belirleyen, bu gereksinimler 
doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım ile çocuklar ve aileler için gelişimsel tüm müdahale, 
destek, eğitim planları hazırlamakta, uygulamakta olan değerlendiren ve bunlarla ilgili 
hizmet sunan gelişimsel izlem yapmakta olan kişidir. Doğum öncesinden başlayarak 
bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ve son çocukluk dönemlerinde tüm çocuklara, 
ailelere, kurumlara danışmanlık vermektedirler. Çocuk gelişimciler eğitim alanında, 
sosyal hizmet alanlarında görev almaktadırlar, özel eğitim alanında da çocuk 
gelişimcilerinin çalışmaları vardır. Özel eğitim gerektiren kişiler eğitimsel bakış açısıyla 
yaşıtlarından farklı olarak bağımsız yaşamalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmak 
için özel eğitim yöntem ve tekniklerine ihtiyaç duyan bireylerdir. Bu durumda çocuk 
gelişimcilere büyük görev düşmektedir ve çocuk geilişimcileri sağlık kuruluşlarında da 
görülmektedir. Sağlık kurumlarında çalışma alanlarına bakıldığında Sağlık Bakanlığına 
bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hastanelerde görev yapan çocuk gelişimcilerin yaygın olarak çalışma 
alanları Çocuk Gelişimi Bölümü/Çocuk Gelişimi Poliklinikleridir. Çocuk Gelişim 
Birimlerinde çalışma düzenleri farklılık gösterebilir fakat işleyiş genel olarak aynıdır. Bu 
birimlerin temel felsefesi çocuk odaklı aile danışmanlığı olarak açıklanabilir. Bu 
birimlerde, 0-18 yaş arası çocukların, dil-bilişsel gelişim, motor gelişim, sosyal-duygusal 
gelişim ve öz bakım becerilerine yönelik değerlendirmeler yapılır ve yapılan 
değerlendirme sonuçlarına göre uygun destek programları belirlenir ve takipleri 
planlanır.  Çocuk gelişimcilerin çalışma alanlarını incelediğimizde bir çok alanda 
çalışmalarının mümkün olduğunu görmekteyiz 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimci, çocuk gelişiminde sağlık, çocuk gelişiminde eğitim. 
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Sol Alt Extremitesi Ampüte Bir Leyleğe Protez Uygulaması 
 
 

Hamza SİNEN*, Selim GÜNDOĞDU**, Celil İLGÜN***, Ebru DURUSOY****, 
Rıfat MUTUŞ***** 

 

Öz 
 
Amaç: Bu çalışmada, 16 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da, Orman Bakanlığı yetkilileri 
tarafından sol alt extremitesi elektrik tellerine sıkışmış olarak bulunan ve sol alt 
extremitesinin, ayağın distal ucundan itibaren 8 cm yukarıdan ampütasyonu 
gerçekleştirilen beyaz leyleğin alt extremite protez uygulamasının yapılması ve vakanın 
incelenmesi amaçlanmaktadır.  
Yöntem: Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ampütasyonu 
gerçekleştirilen ve halen tedavi edilmekte olan beyaz leyleğin klinikteki günlük yaşamı, 
ihtiyaçları, güncel sağlık durumu, anatomik gereklilikleri göz önünde bulundurularak 
ve Veteriner Hekimlerin de görüşleri alınarak uygun materyal seçimi ile protezin 
tasarlanması ve uygulanması gerçekleştirilmiştir. Protezin iç yapısının, plastozotlu soft 
soket olmasına karar verilmiştir. Protezin dış yapısının sert ve şekil verilebilen 
termoplastik malzeme kullanılarak ısı tabancasıyla şekillendirilmesi sağlanmıştır. 
Bütün bu seçimler, leyleğin protezi kullanırken yer ile temasının en konforlu olmasını 
sağlayacak şekilde planlanmıştır.  
Bulgular: Protez uygulandıktan sonra yapılan ilk gözlemlerde hayvanın anlık olarak 
proteze uyum sağladığı gözlenmiştir. Leylek, protez uygulamasından sonraki ilk yedi 
gün tek başına tutularak proteze gösterdiği uyum incelenmiş ve uyum sağladığı 
görüldükten sonra da diğer leyleklerle bir arada olmasına izin verilmiştir. Uygulamadan 
sonraki yedinci, yirmi birinci ve otuzuncu günlerde yapılan gözlemlerde leyleğin 
proteze dereceli olarak uyum gösterdiği belirlenmiştir. Beyaz leylek yürüme paternine, 
günlük yaşam aktivitelerine ve rehabilitasyon programına yüksek derecede adaptasyon 
sağlamıştır. 
Sonuç: Sonuç olarak, leyleğin proteze gösterdiği yüksek uyum nedeniyle, kullanılan 
materyallerin ve tasarlanan protezin leyleğin anatomik gereksinimine ve habitatına 
uygun olduğu ve benzer demografik özelliklere sahip hayvanlarda da uygulanabileceği 
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düşünülmektedir.  Ancak bu konuda kanıta dayalı daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Protez, leylek, rehabilitasyon, ampütasyon. 
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Fiziksel Aktivite Düzeyi: Rehber Önerilerine Ne Kadar Yakınız? 
 

Mustafa ÇALI*, Pınar ERTORUN**, Seher KÖSEER***, Sena TEBER****,  
Pelin TİRYAKİ*****, A. Yüksel BARUT****** 

 
Öz 
 
Amaç: Yetişkinlerde Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’nin önerilerine uyumu 
değerlendirmektir. 
Yöntem: Bu çalışma çevrimiçi anket yoluyla 516 sağlıklı yetişkin bireyin 
değerlendirilmesi ile yapıldı. Bireylerin düzenli yaptıkları fiziksel aktiviteleri, yaş, boy 
uzunluğu ve vücut ağırlığı gibi fiziksel özellikleri kaydedildi. Fiziksel aktivite düzeyi, 
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (International Physical Activity Questionnaire, 
IPAQ) kullanılarak değerlendirildi.  
Bulgular:  Çalışmamıza 516 birey katıldı. Bireylerin % 67,2’si (n=347) kadın, % 32,2’si 
(n=169) erkek ve yaş ortalamaları 28,35±10,77 yıldı. Bireylerin yalnızca %7,8’i rehberi 
okumuş ve içeriği hakkında bilgi sahibiydi. Bireylerin % 23,6’sı düzenli fiziksel aktivite 
yaptığını bildirdi. Sırasıyla fitness, pilates ve yürüyüş en sık yapılan aktivitelerdi. 
Bireylerden % 14,1’i (n=73) çok aktif ve % 55,8’i (n=288) minimal aktif kategorisine 
girerek rehber önerilerine uygun fiziksel aktivite düzeyine sahipken, % 30’u (n=155) 
fiziksel olarak inaktif bulundu. Rehber hakkında bilgi sahibi olan bireyler ve olmayan 
bireyler arasında fiziksel aktivite düzeyi anlamlı bir fark göstermedi (p>0,05). Erkek 
bireylerde toplam MET değerleri ve fiziksel aktivite düzeyi kadınlardan anlamlı olarak 
daha fazla bulundu (p=0,001, z=-4,187). 
 Sonuç:  Bu çalışma, Türkiye’de rehber önerilerine uyumu değerlendiren ilk çalışmadır. 
Rehber önerilerini yayma ve uygulama için çıkarımlar sunmaktadır. Bireylerin yaklaşık 
üçte birinde fiziksel aktivite seviyesi rehberin minimal öneri sınırının altında kalmıştır. 
Kadın ve erkek erişkinlerde fiziksel aktivite önerilerine uyumun değerlendirilmesinin 
daha yararlı koruyucu sağlık stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği 
kanaatindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, uyum, rehber. 
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Egzersiz Yapan ve Yapmayan Genç Bireylerde Q Açısı Değerinin 
İliotibial Bant Üzerindeki Etkisi 

 
İhsan Taha TORĞUT*, Halime ŞEN**, Fatma Eda YENİÇERİ***,  

Sena TEBER****, Bilsen SİRMEN***** 

 
Öz 
 
Amaç: Q açısı, patellaya etki eden proksimal ve distaldeki gerilme kuvvetleri arasındaki 
açıdır. Q açısının fazla olması genç bireylerde yaralanma için bir risk faktörüdür. 
İliotibial Bant Sendromu (İTBS), özellikle dizin 20-35 derece fleksiyondayken 
lateralinde sürtünme ile oluşan ağrıya neden olan bir sendromdur. Bu çalışmada amaç 
egzersiz yapan bireylerde Q açısının normal sınırlar üzerinde olmasının İliotibial Bant 
Sendromuna olan etkisini incelemektir. 
Yöntem: Çalışma İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 67 üniversite öğrencisinin katılımı 
ile yapıldı. Değerlendirmeler ve ölçümler fizyoterapi ve rehabilitasyon laboratuvarında 
yüz yüze yapıldı.  Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, egzersiz yapıp 
yapmadıkları kaydedildi. Sağ ve sol alt ekstremite Q açısı değerleri gonyometrik 
ölçümler ile, İliotibial Bant Ağrı Sendromu, Nobble ve Ober Testi ile değerlendirildi. 
Verilerin analizinde SPSS programı kullanıldı. 
Bulgular:  Çalışmaya yaş ortalaması 20,02±4,98 yıl olan 67 öğrenci dahil edildi. 
Kadınlarda sol Q açısı üst sınırın üstünde olanlar ile olmayanlar arasında ağrı durumu 
istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0,05). Sonuçlara göre sol ve sağ İTB 
ağrısı da, egzersiz yapanlar ve yapmayanlar arasında fark göstermedi (p>0,05). 
Egzersiz yapmayanların Q açısı değerlerinin hem kadınlarda hem de erkeklerde 
sporculardan daha yüksek olduğu görüldü. 
Sonuç: Daha büyük bir Q açısı dizleri daha fazla zorlamaktadır.. Egzersiz yapıyor olmak 
Q açısı artışında ve iliotibial bağ sendromu gelişiminde riski azaltmak için önemlidir. 
Özellikle sporcularda Q açısı değerlendirmeleri risk faktörleri açısından önem arz 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Q açısı, iliotibial bant sendromu, fiziksel aktivite. 
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Fizyoterapi Öğrencilerinde ‘Mesleki Kaygı’ Anketi Sonuçları 

 

Damla DUMAN*, Gülşah KINALI**, Ebru DURUSOY***, Ayşenur ÖRİKLİ****, 
Bilsen SİRMEN*****  

 
Öz 
 
Amaç:  Kaygı, negatif bir duygusal reaksiyon olarak düşünüldüğünde kaygının en aza 
indirilmesi insanlarda yaşam kalitesini yükseltecektir. Bunun için kaygı yaratıcı 
etmenlerin belirlenmesi kaygının en aza indirilmesi için ilk adım olacaktır. Mesleki 
kaygı ölçekleri, belli meslek grubuna ait öğrencilerden mesleğe dair problemlerin fark 
edilmesi ve problemlere yönelik önlemlerin alınabilmesi amacıyla uygulanmaktadır. 
Çalışmanın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı 
düzeylerini belirlemektir.  
Yöntem: Pilot bölge olarak Bir vakıf üniversitesinin 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinden 
oluşan 165 gönüllü katılımcıya 44 soruluk mesleki kaygı ölçeği anketi yöneltildi. 1-Çok 
Kaygılanıyorum 2-Kısmen Kaygılanıyorum 3-Çok Az Kaygılanıyorum 4-
Kaygılanmıyorum seçenekleriyle anket çalışması cevaplandırıldı. Anket sorularımız 
“Öğretmen Adaylarina Yönelik Mesleki Kaygi Ölçeği (MKÖ)” den alınarak fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümüne modifiye edilmiştir.  
Bulgular:  Anket sonuçlarına göre, fizyoterapist adayları hastalarıyla, meslektaşlarıyla 
ve diğer multidisipliner çalışma arkadaşlarıyla iletişimi ve disiplini sağlayamamak (% 
53), seans sürelerini doğru ayarlayamamak (%36), meslekte yeterince kendilerinin 
geliştirememek (%26) ve hasta-hasta yakını ile diğer meslektaşları tarafından fiziki ve 
psikolojik şiddete maruz kalmak (%50) gibi konulardan kaygı duymaktadır.  
Sonuç: Bu çalışmaya göre, eğitimin kalitesi ve saha uygulama olanaklarının sağlanması 
dikkate alınmalıdır. Fizyoterapistlere yönelik takım çalışması ve hasta iletişimi 
eğitimleri düzenlenmelidir. Bu çalışma sonucuna göre, sağlık profesyonellerinden olan 
fizyoterapistlerin mesleki kaygı ve beklentilerine yönelik çalışmaların arttırılması 
gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi, üniversite öğrencileri, mesleki kaygı.  
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Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi: Önerilerden Haberdar Mıyız? 

 
Halil YEŞİLTURT*, Şeyma AYDOS**, Suat KORÇUM***, Sena TEBER****,  

Pelin TİRYAKİ*****, A. Yüksel BARUT****** 

 
Öz 
 
Amaç: Fiziksel aktivite rehberleri halk sağlığını geliştirme kampanyalarının temelini 
oluşturur. Yetişkin grup içinde bu rehberlerin farkındalığı ve içeriğinin anlaşılması 
hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, yetişkinler arasında fiziksel 
aktivite önerilerine ilişkin farkındalığı ve bilgi düzeyini değerlendirmekti. 
Yöntem: Çalışma, internet üzerinden oluşturulan veri toplama formu doğrultusunda yer 
gözetmeksizin ulaşılan 516 sağlıklı yetişkin bireyin değerlendirilmesi ile yapıldı. 
Bireylerin sosyodemografik özellikleri, yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı gibi fiziksel 
özellikleri kaydedildi. Farkındalık ve bilgi düzeyi; ulusal fiziksel aktivite rehberine 
değinen iki maddeli (evet/hayır) iki soru ile ve çoktan seçmeli bir bilgi sorusu ile 
değerlendirildi.  
Bulgular: Çalışmaya 516 birey katıldı. Bireylerin % 67,2’si (n=347) kadın, % 32,2’si 
(n=169) erkek ve yaş ortalamaları 28,35 10,77 yıldı. Bireylerden % 14,1’i (n=73) 
Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’nden haberdar olduğunu ve % 85,9’u (n=443) daha önce 
rehberi hiç duymadıklarını bildirdi. Rehberden haberdar olanların % 55’i (n=40) rehberin 
içeriği hakkında bilgi sahibiydi ve % 45’i (n=33) içerik hakkında bilgi sahibi değildi. İçerik 
hakkında bilgi sahibi olanların % 57,5’i (n=23) bilgi ölçme sorusuna doğru yanıt verdi. 
İçerik hakkında bilgi sahibi olmayanlarda ise bilgi ölçme sorusuna doğru cevap verme 
oranı % 12,8’di. 
Sonuç: Bu çalışma, Türkiye’de yetişkinlerin Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi hakkında 
farkındalığını ve bilgi düzeyini değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmaya katılanların büyük 
çoğunluğu ulusal fiziksel aktivite rehberinden haberdar değildi. Bireylerin yalnızca az bir 
bölümü rehber önerilerini doğru biçimde tanımladı. Rehberi okuyan bireylerde minimum 
fiziksel aktivite önerilerini doğru bilme oranı yüksekti. Analizimizin sonuçları, gelecekteki 
değerlendirmelerin karşılaştırılabileceği bir temel oluştururken, bilgi ve davranış 
değişimini arttırmak için bilgi stratejilerinin yönlendirilmesine yardımcı olabilir.  
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, farkındalık, rehber. 
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Türkiye’de 1991-2018 Yılları Arasında Yapılan Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği Tezlerinin İncelenmesi 

 
Gülşah BAYDUR*, Kübra KAYNAK**, Leyla MİNİGÜ***, 

Şeymanur POLAT****, Mahmut DAĞCI***** 
 
 

Öz 
 
Amaç: Sağlık bilimlerindeki gelişmeler ve bilgi birikiminin artması, toplumun ve çevrenin 
sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaç edinmiş bir meslek olan hemşirelikte 
uzmanlaşmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu uzmanlık alanlarından birisi de cerrahi 
hastalıkları hemşireliğidir. Bu uzmanlık alanındaki lisansüstü tezleri gözden geçirmek, 
geçmişten günümüze değişen doktora ve yüksek lisans akademik çalışmalarının eğilimlerini 
tanımlamayı sağlayacaktır. Bu çalışmada Türkiye’de 1991-2018 yılları arasında cerrahi 
hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı alanında yapılan lisansüstü tezlerin içeriklerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışma cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalına ait lisansüstü (doktora 
ve yüksek lisans) tezlerinin özelliklerinin incelendiği sistematik bir derlemedir. Çalışmanın 
evrenini, Türkiye’de 1991-2018 yılları arasında cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim 
dalında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri (n=569), örneklemi ise Yüksek Öğrenim 
Kurumunun Ulusal Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp) veri 
tabanı kullanılarak detaylı arama yöntemi ile Türkiye’deki tüm üniversitelerin cerrahi 
hastalıkları hemşireliği anabilim dallarında yapılan, tam metine ulaşılabilen, dâhil edilme 
kriterlerine uygun izinli tezler oluşturmuştur (n=463). Çalışma için oluşturulan veri 
toplama formunda; tezi yapan kişinin cinsiyeti, yaşı, tezin türü, tez danışmanının unvanı, 
tezin yapıldığı yıl, tezin yapıldığı şehir, çalışmanın amacı, türü, ölçek ile ilgili veriler, ölçek 
kullanılmış ise türü, örneklemi oluşturan bireyin cinsiyeti ve özelliği, tezin başlığındaki 
kelime sayısı, tezin sayfa sayısı, tez özetinin kelime sayısı, tezi yapan kişinin Yüksek Öğretim 
Kurumuna bağlı bir üniversitede çalışıyor olma durumu ve çalışıyor ise hangi anabilim 
dalında görev yaptığı ele alınmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı ile sayı ve yüzdeler 
halinde değerlendirilmiştir. Verilere ulaşım tarihi 09.02.2019’dur. 
Bulgular: Çalışma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin %77,8’inin yüksek lisans tezi 
olduğu, tezlerin %96,8’inin kadın araştırmacılar tarafından yapıldığı, araştırmacıların 
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%37,8’inin 24-29 yaş aralığında olduğu belirlendi. Tez danışmanlarının %36,9’unun 
profesör unvanlı olduğu, tezlerin en fazla %58,8 ile 2008-2015 yılları arasında yapıldığı, 
tezlerin yapıldığı üniversitelerin ise; %34,1 İstanbul, %18,4 İzmir, %15,1 ile Afyon illerinde 
olduğu belirlendi. Araştırmaların %47,9’unda ölçek kullanıldığı ve en fazla kullanılan 
ölçeğin durumluluk-süreklilik anksiyete ölçeği olduğu, tez başlıkları incelendiğinde 
başlıkların %82,5’inin 6-15 kelime, tezlerin %52,5’inin 70-110 sayfa arasında ve tezlerin 
%82,3’ünün özet kelime sayısının 300’ün altında olduğu belirlendi. Araştırmacıların 
%55,5’i akademisyen olarak çalışmıyor iken çalışanların %25,7’si cerrahi hastalıkları 
hemşireliği anabilim dalında görev yapmaktalardı.  
Sonuç: Yapılan lisansüstü tezlerin sayısında son yıllarda artış olduğu, tezlerin büyük 
çoğunluğunda ölçekler kullanıldığı, lisansüstü eğitim gören araştırmacıların çoğunluğunun 
akademik kariyer yapma eğiliminde olmadıkları belirlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Cerrahi hastalıkları hemşireliği; lisansüstü tez; hemşirelik. 
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Hemşirelikte Malpraktis 

 

Merve SANDAL*, Funda KARAMAN** 

 
Öz 
 
Malpraktis, sağlık profesyonellerinin etik olmayan davranışları sergilemesi, yeterli 
deneyimin olmaması, ilgisizlik, dikkatsizlik gibi nedenlerle hastada meydana gelen 
olumsuz durumlar, tıbbi hatalardır. Malpraktisin nedenlerine baktığımızda sağlık 
çalışanına bağlı faktörler, kurumsal faktörler, teknik faktörler, ekibe bağlı faktörler, 
hastaya ya da işleme bağlı faktörler gibi ana başlıklar bulunmaktadır. Tıbbi hatalar 
genellikle; yanlış işlem yapmak, doğru işlemi yapmamak ya da doğru işlemi yanlış 
uygulamaktan dolayı meydana gelmektedir. Hemşirelikte sık karşılaşılan hatalar ise, 
hekim istemine veya protokollere uyulmaması, ilaç hataları, uygun malzemelerin 
kullanılmaması, yabancı cisim unutulması, hastanın yetersiz izlemi ve iletişim eksikliğidir. 
Hemşirelik bakımı sırasında gerçekleşebilen tıbbi hatalarda etik ilkelere uygun 
davranmama nedeniyle hemşireler; tazminat ödeme, disiplin cezası alma ya da hapse 
girme gibi ceza uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.  Tıbbi hatalar; ölüm, uzuv 
kaybı, psikolojik bozukluk ve maddi kayıplar gibi sonuçlara sebep olmasından dolayı tüm 
sağlık profesyonelleri açısından önemli bir konu olmakla birlikte, hemşireler açısından 
hastalarla daha yakın ilişkide olmalarının yanı sıra hasta bakımı ile doğrudan 
ilgilenmeleri ve birlikte daha uzun zaman geçirmeleri nedeniyle daha büyük bir önem 
taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde hemşirenin görevlerinin artması ve 
teknolojik yeniliklerin de eklenmesiyle hemşireler, sağlık alanında daha aktif bir rol 
oynamakta ve görev alanındaki artış hemşireler için beraberinde daha fazla sorumluluk 
gerektirmektedir. Bu sorumluluklar daha fazla stres ve hatalara neden olabilmektedir. Bu 
nedenle hataların azaltılmasına yönelik olarak, tıbbi hata konusunda eğitimlerin 
arttırılması, yeterli sayıda sağlık profesyonellerinin olması, iş yükünün azaltılması ve 
stres kaynaklarının belirlenip gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Sağlık, hemşirelik, malpraktis  
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Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Son Yıllarda 
Yaptıkları Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme 

 
Serhat İSİNGİR*, Burhan ERTEKİN**, Barış Can ANBANAZLI***, 

H. Dilek DOĞAN**** 
 

Öz 
 
Bu bildiride, hemşirelik bölümü öğrencilerinin, son yıllarda yaptıkları araştırmaların 
literatür doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde on dört üniversitede 
Hemşirelik Fakültesi bulunurken, diğer üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesine veya 
Sağlık Yüksekokuluna bağlı hemşirelik bölümleri yer almaktadır. Sayıca oldukça fazla 
öğrenciye sahip olan hemşirelik bölümleri, son yıllarda sağlık alanında pek çok bilimsel 
araştırma yürüterek, kongrelere katılım sağlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalar 
incelendiğinde; Sabahattin Zaim Üniversitesinde yapılan (2017-2018) “Hemşirelik 
Öğrencilerinin Ölüme Karşı Tutumları” başlıklı çalışmaya 130 öğrenci katılmıştır. 
Çalışmada, öğrencilerin ölüme karşı olumlu tutum geliştirmelerine yönelik girişimlerin 
planlanması gerektiği saptanmıştır.  Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 
öğrencilerinin yaptığı bir çalışmada ise; birinci sınıf ve son sınıf hemşirelik öğrencilerinin 
duygusal öz yeterlik, duygusal beceri ve yetkinlik düzeyleri ölçülmüş, son sınıf 
öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine oranla üst düzey duygusal beceri, duygusal öz 
yeterlik ve yetkinlik düzeyleri olduğu belirlenmiştir. Yakın zamanda ise Manisa Celal 
Bayar Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik öğrencileri (2018), “İdrar Kaçırma Kaderiniz 
Değil” adlı projeyi geliştirmişlerdir. Bu projede öğrenciler, hastaneye başvuran kadınlara 
üriner inkontinans (idrar kaçırma) çeşitleri ile risk faktörlerini içeren broşürler dağıtmış 
ve hastaları eğitmişlerdir. Trabzon Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 
(2017) “On İki Farklı Topluma Hizmet Projesi” gerçekleştirmiştir. Bu projede, Trabzon’da 
bulunan hassas gruplar incelenmiş ve destek sistemlerine dikkat çekilmek istenmiştir. Bu 
projede hassas grupların sorunları belirlenmiş ve birçok kurumdan proje olumlu geri 
bildirim almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (2018) öğrencilerinin yaptığı bir 
çalışmada, klinik hemşirelerin öğrenci hemşirelere olan tutumları incelenmiş ve 
hemşirelerin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu saptanmıştır. Marmara 
Üniversitesinde 2017’de “Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi” başlatılmış ve proje, öğrenci 
kulüpleriyle birlikte planlanmıştır. Projede, sağlık bilimleri öğrencilerinin risk faktörleri 
olan; hipertansiyon, sigara, hareketsiz yaşam gibi faktörlere sahip oldukları görülmüş ve 
gençlerin sağlıklarını korumak için şimdiden önlem almaları gerektiği vurgulanmıştır. 
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Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araştırmada; hemşirelik öğrencilerinin klinik 
uygulamalarda karşılaştıkları stres durumları incelenmiştir. Çalışma sonunda 
öğrencilerin klinikte stres karşısında biyo-psiko-sosyal durumlarının güçlü olduğu 
belirlenmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yaptığı bir çalışmada (2018) hemşirelik 
öğrencilerinin ruhsal hastalığı olan bireylere karşı tutumları incelenmiştir.  Araştırmada 
öğrencilerin, ruhsal hastalığı olan bireylere karşı tutumlarının olumlu olduğu 
bulunmuştur (2017-2018). Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü öğrencileri tarafından yapılan bir çalışmada “Düzce Üniversitesi hemşirelik 
öğrencilerinin bakım davranışlarını algılama düzeyleri incelenmiş ve algılama 
düzeylerinin iyi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; hemşirelik bölümü öğrencilerinin pek 
çok alanda çalışma yaptıkları ve bu çalışmaların büyük oranda tanımlayıcı türde olduğu 
belirlenmiştir. Öğrencilerin az sayıda proje türü çalışma yaptıkları, inovasyon 
çalışmalarının yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tanımlayıcı 
araştırmalar kadar proje ve inovasyona dayalı çalışmalar yapabilmeleri için 
yükseköğretim kurumlarında gerekli eğitim müfredatlarının oluşturulması ve 
öğrencilerin yönlendirilmesi önerilmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Araştırma, hemşirelik, proje, sağlık bilimleri. 
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Bir Vakıf Üniversitesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin 
Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 

 

Ayşe DOST*, Esra YORGUN**, Büşra ERGÜN***, İrem Nur ÖZCAN**** 

 
Öz 
 
Amaç: Flört şiddeti; kız-erkek arkadaşlığında birisinin diğerine kasıtlı olarak cinsel, 
fiziksel, ekonomik ve psikolojik saldırıda bulunmasıdır. Flört şiddeti, şiddetin en yaygın 
türünü oluşturmaktadır. Geçmişte geleneksel olarak erkeğin kadına uyguladığı bir şiddet 
türü olarak değerlendirilirken, günümüzde her iki cinsiyetin de çeşitli şiddet türleri 
uyguladığı ya da mağdur olduğu vurgulanmaktadır. Flört şiddetinin nedenleri 
incelendiğinde; saldırganın bireysel problemleri, toplumsal cinsiyet rolleri (ataerkil 
toplumlar), aile yapıları ve sosyo-kültürel normlar sorumludur. Flört şiddeti, öldürülme 
eylemlerinin en çok karşılaşıldığı şiddet tiplerinden birisidir. Hemşirelik öğrencilerinin 
flört şiddeti ile ilgili görüş ve deneyimlerinin belirlenmesinin, flört şiddetine karşı 
farkındalık oluşturma ve flört şiddetini önleme çalışmaları için önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışma bir vakıf üniversitesinde 
öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumlarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Bu çalışmanın örneklem grubunu Ekim-Kasım 2018 tarihleri arasında bir vakıf 
üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden 213 öğrenci (n=213) oluşturmaktadır. Çalışma verileri Kişisel Bilgi Formu ve 
2016 yılında Terzioğlu ve ark. tarafından geliştirilen "Flört Şiddetine Yönelik Tutum 
Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği, flört ilişkilerinde 
bireylerin şiddete yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik geliştirilen beşli likert tipi bir 
ölçektir. Flört şiddetine ilişkin tutum cümleleri; birey tamamen katılıyorsa “5”, katılıyorsa 
“4”, kararsızsa “3”, katılmıyorsa “2”, kesinlikle katılmıyorsa “1” puan alacak şekilde 
puanlandırılmıştır. Bu puanlama sonucuna göre ölçekte yer alan her bir madde için 
alınabilecek en yüksek puan 5, en düşük puan ise 1’dir. Ölçek puan ortalamasının 5’e 
yaklaşması bireylerin flört şiddetine yönelik sahip olduğu tutumlarının, flört şiddetini 
desteklemediğini göstermektedir. Veriler sıklık, yüzde oranları ve tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,58±1,74 olup, %89,6'sı 
kadındır. Öğrencilerin %16,2’sinin sigara kullandığı, %64’ünün gelir düzeyinin orta 
olduğu belirlenmiştir. “Kız-erkek arkadaş birbirlerinin para harcamasına karışamaz.” 
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maddesi (3,35±1,42) ve “Erkekler, kız arkadaşının hoşuna gitmesi için davranışlarını 
değiştirmelidir.” maddesi (3,20±1,44) en düşük puan ortalamasına sahiptir.  “Kız-erkek 
arkadaşlığında şiddetin olması ilişkiyi düzene sokar”  maddesi (4,88±0,41) ve “Kız-erkek 
arkadaşlığında şiddet bazen uygulanabilir” maddesi (4,88± 0,82) en yüksek puan 
ortalamasına sahiptir. Ölçek alt boyutları incelendiğinde 4,05±0,79 puan ortalaması ile 
duygusal şiddet alt boyutu en düşük ortalamaya sahip, 4,79±0,49 puan ortalaması ile 
genel şiddet alt boyutu puan ortalaması en yüksek ortalamaya sahiptir. 
Sonuç: Çalışmamızda hemşirelik bölümü öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutum 
ölçeğinden aldığı puan ortalaması 4,41±0,44 olup, hemşirelik öğrencilerinin flört 
şiddetine yönelik sahip olduğu tutumların flört şiddetini desteklemediğini 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, flört şiddeti, tutum. 
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Türkçe Web Sitelerindeki Diyabet ile İlgili Bilgilerin Kalite Analizi:  
Pilot Çalışma  

 
Mahmut DAĞCI*, Mürvet KEKEÇ**, Elif AVCI***, Hüseyin TASLAK**** 

 
Öz 
 
Amaç: Günümüzde çoğu birey bilgiye ulaşmak için internetten faydalanmaktadır ancak 
internet sitelerinde yanlış bilgi çoktur ve bir konu hakkında çok sayıda farklı bilgi 
bulunmaktadır. Diyabet eğitimi ve doğru kaynaklardan alınan bilgiler bireyin 
bilinçlenmesini sağlar. Diyabet eğitimi alan bireylerin, hastalıkları ile ilgili kontrollerini 
sağlamada daha başarılı olduğu öngörülmektedir. Bu nedenle tüm diyabet hastalarının 
diyabet eğitimi alması ve doğru bilgilere yönlendirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, internette diyabet konusunda hazırlanmış web sitelerindeki Türkçe bilgilerin 
kalitesini değerlendirmektir. 
Yöntem: Toplumdaki insidansının yüksek olması nedeniyle “Diyabet” terimi, Türkiye’de ve 
dünyada en sık kullanılan arama motoru olan Google üzerindeki ilk otuz sayfada tarandı. 
Tarama sonucu ulaşılan sitelerden aynı olanlar, sponsorlu (reklamlı) bağlantılar elendi ve 
sonuç olarak 314 internet sitesi örneklemi oluşturdu. Bu web sitelerindeki bilgiler, literatür 
verileri ile karşılaştırıldı. Veriler, doğru ve yanlış olarak, SPSS 22.0 paket programı ile sayı 
ve yüzdeler halinde değerlendirildi. Verilere, 01.06.2018- 20.06.2018 tarihi arasında 
ulaşıldı.  
Bulgular: İnternette diyabet ile ilgili bilgi veren web sitelerinin %46,8’inin gazete, dergi ve 
televizyon kanallarının web sitesi olduğu, %40,4’ünde yer alan bilgilerinin güncelliğinin 0-
1 yıl arasında olduğu saptandı. %61,8’inin diyabet tanımı ile ilgili, %55,4’ünün tip-1 diyabet,  
%54,1’inin tip-2 diyabet ve %82,5’inin gestasyonel diyabet ile ilgili bilgi vermediği 
belirlendi. Diyabetin tanımı dâhil olmak üzere; diyabetin tanısı, tedavisi, risk faktörleri, 
komplikasyonları, beslenme ve egzersiz durumu ile ilgili verilen bilgilerin %21,0’inin hatalı 
ya da eksik olduğu belirlendi. 
Sonuç: Çalışmanın verileri, internette bulunan ve kaynağı belli olmayan sağlık ile ilgili 
bilgilerin güvenilemez olduğunu göstermektedir. Diyabet gibi önemli bir konuda bilgi 
edinmek için kanıt temelli kaynakların kullanılması ya da uzman sağlık profesyonellerinden 
danışmanlık alınması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnternet, diyabet, bilgi güvenilirliği. 
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Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi: İşitme Sistemi 
Alerjileri ile İlişkisi ve Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi 

 
Çağla TÜRK*, Özgü AKÇAP**, Emine ILGAZ***, Mert YAKIN****,  

Eda Merve KURTULUŞ*****, Selva ZEREN****** 

 

Öz 
 
Amaç: Mikrobiyotanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden alerjilerin önlenmesine 
kadar geniş bir yelpazede etkili olduğunu düşündüren bilimsel bilgi birikimi, probiyotik ve 
prebiyotiklere karşı giderek artan bir ilgi oluşturmuştur. Birçok insan sağlıklı kalabilmek 
amacıyla prebiyotik besin grupları (muz, çavdar, enginar…) ve probiyotik içeren gıdaları 
(kefir, ekmek, peynir…) diyetine dâhil etmektedir. Alerji birçok organ sistemi gibi işitme 
sistemi organlarını da etkilemektedir. Atopik bireylerde mikrobiyota yapısında farklılıklar 
saptanması ve probiyotik kullanımıyla bulguların gerilediğinin gözlenmesi sonucu, bu 
konudaki bilgi ve farkındalık düzeyini araştırmak amacı ile bir çalışma planlanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışma için oluşturulan veri toplama formu; demografik veriler, alerjik 
bulguların sorgulanması, prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi olmak üzere 3 
kısımdan oluşmaktadır. İstatististik analiz için SPSS 25 programı kullanılmıştır. BMI 
gruplarının alerjik bulgular ve besin tüketimiyle ilişkisinin sorgulanmasında Pearson's ve 
Likelihood ki-kare testlerinden, anlamlı farklılık gösteren çoklu grupların ikili 
karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testinden faydalanılmıştır.  
Bulgular: Çalışmaya katılan 289 bireyin 85’i (%29,4)’ü erkek; 204’ü kadın (%70,6)dır. 
Prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi testine göre probiyotik besinleri seçen 
öğrenci sayısı 277; prebiyotik besinleri seçen öğrenci sayısı 102’dir. Her ikisini beraber 
seçen öğrencilerin uyumluluğu ise kappa değerine göre orta derecede ĸ= 0.075 şeklinde 
bulunmuştur. Kulakta kaşıntı, iltihap, pullanma gibi alerji bulguları olan katılımcıların 
probiyotik besin seçimleri incelendiğinde anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. İşitme ve 
alerji bulgularının probiyotik besin kullanımı ile karşılaştırılmasında anlamlı ilişki 
bulunmamıştır (p= 0,782). Öğrencilerin işitmeyle ilgili alerji bulgularını probiyotik desteği 
kullanımı ile ilişkilendirmedikleri sonucu çıkarılmıştır. Sağlama yapılmak üzere sorulmuş 
bir diğer soru olan “Alerji probleminiz için probiyotik kullanmak aklınıza gelir mi?” 
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sorusuna verilen “evet” yanıtı oranı ise %16, 9 olup; öğrencilerin probiyotik besinlere ilişkin 
bilgi düzeyleri ile anlamlı ilişki göstermemiştir (p> 0.05).  
Sonuç: Alerji bulguları olan bireylerde mikrobiyota dengesini sağlamak amacıyla 
probiyotik ve prebiyotik besin gruplarının kullanımına dikkat çekmek için yaptığımız bu 
çalışmada, işitme sistemini ilgilendiren alerji bulguları bulunan bireylerin probiyotik ve 
prebiyotik besin gruplarına yönelik bilgilenme düzeyinde anlamlı ilişki bulunmayıp bu 
besin gruplarını kullanan bireylerin bilgi düzeyinin kullanmayanlara göre anlamlı derecede 
yüksek olduğu öngörülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İşitme, alerji, probiyotik, prebiyotik. 
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Koklear İmplant Kullanan Üniversite Öğrencilerinde Akademik 
Motivasyonun Değerlendirilmesi 

 
Büşra KÖSE*, Necla EL**, Ayşe Gülderen SEVİNÇ***, Rabia YALDIR****,  

Selva ZEREN***** 

 

Öz 
 
Amaç: Bu çalışmada; koklear implant kullanan üniversite öğrencilerinin akademik 
motivasyon düzeylerini belirlemek, cinsiyet, işitme kaybının ortaya çıkma zamanı, özel 
eğitim gibi faktörlerin akademik motivasyonları üzerine olan etkisini değerlendirmek ve 
koklear implant kullanıcıları ile normal işiten üniversite öğrencilerini akademik 
motivasyon düzeyi açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır.  
Yöntem: Çalışmaya 21’i koklear implant kullanıcısı, 23’ü normal işitmeye sahip toplam 
44 birey dahil edilmiştir. Akademik Motivasyon Ölçeği yüz yüze ve çevrimiçi araçlarla 
uygulanmıştır. Akademik Motivasyon Ölçeği; toplam yedi farklı boyuttan oluşur. Bunlar 
sırasıyla: İçsel Motivasyon Bilme, İçsel Motivasyon Başarma, İçsel Motivasyon Hareket, 
Dışsal Motivasyon Tanınma, Dışsal Motivasyon Kendini İspat, Dışsal Motivasyon 
Düzenleme ve Motivasyonsuzluk boyutlarıdır. 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen koklear implant kullanıcısı katılımcıların yaş ortalaması 
25,152,57 iken normal işiten katılımcıların yaş ortalaması 23,641,58 ‘dir. Koklear 
implant kullanıcılarının 10 (%47,6)’u prelingual, 11 (%52,3)’i postlingual işitme kayıplı 
olup, 9 (%42,8)’u unilateral, 11 (%52,3)’i bimodal, 1 (%4,8)’i bilateral kullanıcıdır. 
Koklear implant kullanıcılarının 7 (%33,3)’sinin özel eğitim aldığı, 14 (%66,6)’ünün ise 
özel eğitim almadığı belirlenmiştir. Verilerin analizi için SPSS (SPSS Inc, Chicago IL, USA) 
versiyon 24 kullanılmıştır. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için Bağımsız 
Örneklem t-testi yapılmıştır. Koklear implant kullanıcısı üniversite öğrencilerinde 
cinsiyet, özel eğitim ve devlet/vakıf üniversitesine devam etme durumuna göre ikiye 
ayrılan gruplar arasında akademik motivasyon düzeyi açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmamıştır. Normal işiten bireylerle karşılaştırıldığında koklear implant 
kullanıcılarının Dışsal Motivasyon Kendini İspat boyutundaki puanlarının daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Sonuç: Koklear implant kullanıcısı üniversite öğrencilerinde cinsiyet, özel eğitim ve 
devlet/vakıf üniversitesine devam etme durumunun akademik motivasyon üzerinde 
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etkisinin olmadığı ancak bu bireylerin kendi kendilerine üniversiteyi bitirdiklerini, 
derslerde başarılı olduklarını ve zeki olduklarını kanıtlamak söz konusu olduğunda 
normal işiten bireylere kıyasla daha istekli oldukları görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Koklear implant, akademik eğitim, motivasyon. 
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Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi: Solunum Sistemi 
Alerjileri ile İlişkisi ve Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi 

 
Çağla TÜRK*, Emine ILGAZ**, Özgü AKÇAP***, Mert YAKIN****,  

Eda Merve KURTULUŞ*****, Selva ZEREN****** 

 
Öz 
 
Amaç: Mikrobiyotanın alerjiler de dâhil olmak üzere birçok hastalığın patogenezinde 
önemli olduğuna ilişkin bilgi birikimi, probiyotik ve prebiyotiklere karşı giderek artan bir 
ilgi oluşturmuştur. Günümüzde insanlar sağlıklı kalabilmek adına prebiyotik besin 
gruplarını ve probiyotik içeren gıdaları diyetlerine dâhil etmektedir. Alerji birçok organ ve 
sistemi etkilemekle birlikte solunum sistemi alerjileri klinik olarak dramatik tablolardır. Bu 
çalışma; atopik bireylerde mikrobiyota yapısında farklılıklar olduğunun saptanması ve 
probiyotik kullanımı ile alerji bulgularının gerilediğinin gözlenmesi bilgisine dayanılarak 
konuya ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini belirlemek amacı ile planlanmıştır. 
Yöntem: Bu çalışma için oluşturulan veri toplama formu; demografik veriler, alerjik 
bulguların sorgulanması, prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi olmak üzere 3 
kısımdan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 289 bireyin verilerinin analizi SPSS 25 programı 
kullanılarak yapılmıştır. Demografik verilerden yaş, boy, kilo ortalama ve standart sapma 
olarak; meslek, eğitim, gelir, sigara kullanımı yüzdelik değerler ile verilmiştir.  BMI 
gruplarının alerjik bulgular ve besin tüketimiyle ilişkisinin sorgulanmasında Pearson's ve 
Likelihood ki-kare testlerinden; anlamlı farklılık gösteren çoklu grupların ikili 
karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testinden faydalanılmıştır.  
Bulgular: Anketimize katılan 289 bireyin 85’i (%29,4)’ü erkek; 204’ü kadın (%70,6)dır. 
Prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi testine göre probiyotik besinleri seçen 
öğrenci sayısı 277; prebiyotik besinleri seçen toplam öğrenci sayısı ise 102’dir. Hem 
prebiyotik hem de probiyotik konusunda bilgi sahibi olan öğrenci sayısı n= 98 (%34)’dir. 
Burun akıntısı gibi alerjik bulguları olan bireylerde probiyotik kullanımı ile alerjik 
bulguların değerlendirilmesi arasındaki ilişki anlamlı düzeyde ve probiyotik kullanımı 
lehine çıkmıştır (p= 0,026). Akciğer hastalıklarından kronik bronşiti olan bireylerin 
probiyotik besin bilgileri anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. %48,7’si 3 ile 6 arasında 
probiyotiği ve % 13,2’si 6’dan daha fazla probiyotik besini tanıyabilmiştir (p<0.005). 
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Sonuç: Alerji bulguları olan bireylerde mikrobiyota dengesini sağlamak amacıyla 
probiyotik ve prebiyotik besin gruplarının kullanımına dikkat çekmek için yaptığımız bu 
çalışmanın sonuçları; solunum sistemini ilgilendiren alerji bulguları olan katılımcıların 
probiyotik ve prebiyotik besin grupları ile ilgili bilgilenme düzeyinin yüksek olduğunu, bu 
besinlerden fayda göreceklerini düşünerek diyetlerine dâhil etmeye özen gösterdiklerini 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Solunum, alerji, probiyotik, prebiyotik. 
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Etik Liderlik Yaklaşımlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılığına ve 
Performansına Etkileri 

 

Gülay TAMER*, Binnur GÜRÜL** 

 
Öz 
 
Araştırmada İstanbul ilinin Bahçelievler ilçesinde bulunan özel sağlık kuruluşlarındaki 
yöneticilerin etik liderlik yaklaşımlarının çalışanların örgütsel bağlılığına ve 
performansına olan etkileri ve örgütsel bağlılığın performans üzerindeki aracı rolü 
araştırılmıştır. Ayrıca, demografik farklılıkların örgütsel bağlılık ve iş gören performansı 
üzerine olan etkilerini belirleyebilmek adına tanımlayıcı bir alan çalışması yapılmıştır. 
Örgütlerde gözlemlenen etik davranışlar hizmet kalitesini beklenenin en üst seviyesinde 
sağlayabilmektedir ve söz konusu hizmetler çalışanların örgürsel bağlılığı ve performansı 
üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Çalışmanın amacı; sağlık alanında hizmet sunan 
örgütlerin etik liderlik yaklaşımları gösteren liderler tarafından yönetildiklerinde 
çalışanlarının demografik farklılıklarına göre örgütsel bağlılıklarının ve 
performanslarının ne seviyede etkilendiğini bilimsel olarak açıklayabilmektir.    Sonuç 
olarak içinde bulunduğumuz bilgi çağının modern yöneticileri olarak kabul edilen ve etik 
değerler doğrultusunda çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarına ve performanslarına 
olumlu katkılar sağlayacak yöneticilerin sergiledikleri davranışlar değerlendirilmektedir. 
Araştırmanın evreni 750 kişiden oluşmakta olup özel sağlık kuruluşlarındaki 366 sağlık 
çalışanına tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 
uygulanmıştır ve örneklem büyüklüğü % 48.8 dir. Araştırmada etik liderlik ölçeği olarak 
Pillai Rajnandini’nin 1999 yılında gerçekleştirmiş olduğu “Leadership and Organizational 
Justice, Similarities and Differences Across Cultures” adlı çalışmasından ve Brown ile 
Harrison’ın 2005 yılında geliştirmiş oldukları “Ethical Leadership Scale” isimli ölçekten 
yararlanılmıştır. Çalışmada performans ölçeği için de Kirkman ve Rosen’in 1999 yılında, 
Fuentes, Saez ve Montes’in ise 2004 yılında gerçekleştirmiş olduğu ve bu çalışmalara ek 
olarak da Rahman ve Bullock’ın yine 2004 yılında gerçekleştirmiş oldukları 
çalışmalardaki ölçeklerden yararlanılmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeği olarak da Allen ve 
Meyer’in 1997 yılında geliştirmiş oldukları ölçek kullanılmıştır ki bu ölçek ilerleyen 
yıllarda Yavuz’un 2008, Günel’in 2009, Tekbalkan’ın 2010 ve Kaş’ın 2012’deki 
çalışmalarında da kullanılan üç boyutlu bir çalışma ölçeğidir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, lider, örgütsel bağlılık, performans, demografik, sağlık 
kurumları. 

 
                                                             
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: gtamer@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7897-1603 
** Öğr. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, E-posta: binnurgurul@yahoo.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8708-702X  



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

33 
 

Sağlık Kurumlarında Yeni Yaklaşım:  
Nöropazarlama Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Simge ALTUNTAŞ*, Şura ŞAHİN**, Handan ÇETİNKAYA*** 

 
Öz 
 
Sağlık hizmetleri sektörü önemli bir yapısal değişim süreci içerisinde bulunmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler, artan maliyetler, sağlık kuruluşlarının sayısının artması, 
rekabetin yoğunlaşması ve bilinç düzeylerinin değişmesi gibi faktörler sağlık 
işletmelerinde yöneticileri pazarlama prensiplerini öğrenmeye zorlamaktadır. 
Pazarlama dünyası hızla gelişmekte ancak tüketicileri anlama ve isteklerini karşılama 
noktasında eksik kalmaktadır. Tüketici davranışlarını anlamak bu davranışların 
oluşmasındaki psikolojik ya da sosyal nedenleri araştırmak, reklamcılar ve hedef 
kitleye en uygun satın alma koşullarını keşfetmek, tüm bunların oluşumunda tüketici 
yani hedef kitlesinin hangi davranışla hangi düşünceyle hareket ettiğini araştırmak ve 
öğrenmek bir gereklilik halini almıştır. Bu gereklilik de nöropazarlamayı meydana 
getirmiştir. 
Sağlık hizmetlerinin pazarlanması, doktorlar ve farklı büyüklükteki sağlık 
işletmelerinin finansal başarısı için önemlidir. Geçmişte sağlık hizmetleri sunanlar 
tarafından reklam vermekle bir tutulan pazarlama, reklam yapmaktan hasta 
ihtiyaçlarına anlayışlı bir yaklaşıma dönüşmüştür. 
Nöropazarlama yöntemleri sayesinde tüketicisini duygusal olarak anlayabilen şirketler 
hızla rakiplerinden ayrılıyor. Nöropazarlama araştırmaları, tüketicinin bilinçdışına 
ayna tutarak pek çok soruya kısa zamanda ve “gerçek” yanıtların bulunmasını sağlar. 
Sağlık hizmetleri alanında nöropazarlama kavramının gelişmesiyle tüketici tatmine 
yönelik faaliyetlerle sağlık hizmetleri kaynakları geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu 
durumda her bir sağlık kuruluşu söz konusu kaynaklar konusunda da rekabete 
girişecek ve bu konuda nöropazarlama faaliyetlerinden yararlanacaklardır. 
Nöropazarlamanın sağlık kurumlarında uygulanmasıyla hizmet kalitesinde, personel ve 
hasta memnuniyetinde artış olacağı, kaynakların etkin kullanılacağı ve sağlık 
harcamalarının daha verimli kullanılmasına yardımcı olacağı ön görülmektedir. 
Çalışmaların sonucu, nöropazarlamanın sağlık alanında hedeflenen yaklaşımlara katkı 
sağlayacağını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, sağlık kurumlarında nöropazarlama. 
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Çocuk İhmal ve İstismarına Alfred Adler’in Kişilik Kuramı Açısından 
Bakış 

 
Emine SARAÇ* 

 
Öz 
 
Çocuk zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimini henüz tamamlamamış, toplumdaki 
rol ve görevlerini öğrenmekte olan ve bakıma ihtiyacı olan varlıktır. Çocuk ihmali, 
ailenin ya da devletin çocuğa karşı temel görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi 
şeklinde tanımlanabilir. Cinsel istismar, ‘cinsel gelişimini tamamlamamış çocuk ya da 
ergenin, bir yetişkin tarafından cinsel istek ve gereksinimlerini zor kullanarak, 
kandırarak ya da tehdit yoluyla karşılaması’ şeklinde tanımlanmaktadır. İstismar 
öyküsü bulunan çocuklarda yetişkinlik döneminde depresyon, anksiyete, intihar 
davranışı, borderline kişilik bozukluğu, stres bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklar 
ortaya çıkabilir. Yapılan çalışmalarda istismara uğrayan çocukların yetişkinlik 
dönemlerinde istismar olayına cevap olarak travma ile ilgili anılarından kaçınmasının 
ruhsal bozuklukların tespitinde önemli bir faktör olduğu bildirilmektedir. İhmal ve 
istismar çocuğun cinsel kimliğini, duygusal ve ruhsal gelişimini, sosyal çevresi ile 
ilişkilerini etkileyen ve özgüvenini sarsan kronik bir travmadır. Travmanın psikososyal 
etkileri ise yoğun kaygı ve korku, zihinde canlandırma, antisosyal kişilik geliştirme, 
geleceğe karşı umutsuz olma, yaşamdan keyif alamama şeklinde sıralanabilir. Cinsel 
istismara uğramış çocuklarda yetişkinlik dönemlerinde agresif davranışlar, iş hayatına 
uyum sağlamada güçlükler, depresyon sıklıkla gözlemlenmektedir. Adler’e göre yaşam 
hedefleri 4-5 yaş döneminde değiştirilemez biçimde oluşur ve hayatın geri kalan 
kısmında aynı yöndedir. İnsan yaşamının amacını erken çocukluk döneminde 
belirlemekte ve yetişkin kişinin prototipi bu dönemde gelişmektedir. Adlerci 
kavramsallaştırma açısından çocuklukta yaşanan cinsel istismara bakıldığında, ilk 
olarak çocuklukta maruz kalınan cinsel istismar ile yetişkinlikte maruz kalınan cinsel 
saldırı arasında farkın olduğunu söylemek mümkündür. Adler, çocuğun 5 yaşından 
itibaren benliğinde değişiklik yaratmasının oldukça güç olduğunu ifade etmiştir. Adler 
bireyin gelişiminin doğumundan itibaren ailede başladığını, anne ve babanın ilgisizliği 
nedeniyle ihmal edilen çocukta aşağılık kompleksi oluşturacağını, bunun da toplumdaki 
bütünlüğü zedeleyeceğini belirtmiştir. Adler’in kişilik kuramına baktığımızda topluma 
uyum sağlama konusunda sosyal ilginin kişiliğe yerleşmesinin öneminden bahsetmiş 
olup ihmale uğrayan çocukta kişinin kendini gerçekleştirmesinin zorlaştığını ve kişinin 
toplumdan soyutlanarak intihar teşebbüsüne kadar gidebilecek psikolojik 
rahatsızlıklar geçirdiğini ifade etmiştir. Adlerci yaklaşıma göre cinsel istismar 
bireylerin partner ilişkisini de olumsuz yönde etkiler; romantik ilişkilerin olumsuz 
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algılanmasına, ilişki içinde olumsuz tepkilerin oluşmasına dolayısıyla benlik 
duygusunun olumsuzluğuna neden olabilir. Mağdur ya cinsel ilişkiden hoşnut 
olmayabilir ya da duygularını yerine getirme zorunluluğu hissedecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ihmal, istismar, Alfred Adler. 
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Atılganlık Düzeylerinin Ölçülmesi: 
Lise Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 

 
 

Musa GÜREL* 
 

Öz 
 
Amaç: Bu çalışma ile İstanbul’da bir vakıf yurdunda yatılı kalan veya ailesi ile birlikte 
yaşayan lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini 
incelenmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Çalışmanın evrenini 2018-2019 yılı eğitim-öğretim döneminde bir vakfın 
ortaöğretim yurtlarında kalan ve faydalanan öğrenciler oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
evren, yurtta kalan veya ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencileri kapsamaktadır. 
Gönüllülük esasına göre katılım gösteren 120 öğrenciden oluşan örneklemden anket 
yoluyla veri toplanmıştır. Çalışmanın evreninde incelenen vakfın yurdundan sadece erkek 
öğrenciler faydalandığı için kız öğrenciler çalışma dışında kalmıştır. Bu ise, çalışmanın 
sınırlığı olarak ifade edilebilmektedir. Veri toplama aracı olarak, Rathus Atılganlık Ölçeği 
ve demografik soruları içeren bir soru formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerden 
hareketle tanımlayıcı istatistikler raporlanmış ve hipotez testleri uygulanmıştır.  
Bulgular: Bu çalışma ile yatılı veya ailesi ile kalan lise öğrencilerinin atılganlık 
durumlarının farklılık gösterip göstermediği araştırma sonucu ortaya konacaktır.  
Sonuç: Yapılan bu çalışmanın değişkenlerinin ele alındığı birebir çalışmalar bulunamamış 
olmakla birlikte, kullanılan ölçeklerin ve değişkenlerin bulunduğu farklı çalışmalara 
ulaşılabilmiştir. Ailelerin küçüklükten itibaren çocuklarının sağlıklı bir şekilde iletişim ve 
etkileşim kurmaları gerektiği ve yatılı ortamların iyileştirilerek öğrencilerin girişimlerini 
ve kendilerini ifade edecek kaliteye çıkarılmaları gerektiğini belirtmek gerekir.  Bu 
doğrultuda yatılı olarak kalan öğrencilerin ve ailesi ile birlikte kalan öğrencilerin 
atılganlık düzeylerinin tanımlanması sonucu ailelere ve barınma imkânı sağlayan özel 
kurumlara önerilerde bulunulacaktır. Elde edilen verilerin okul sosyal hizmeti ve gençliğe 
yönelik sosyal hizmet çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yatılı, lise öğrencisi, atılganlık.  
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Continuance Organizational Commitment and Job Satisfaction of 
Filipino Health Workers 

 

Abdulhamid GUNDA* 

 
Abstract 

 
Aim: The study aimed to explore the organizational commitment and job satisfaction of 
health workers and to investigate the relationship between continuance organizational 
commitment and employee’s job satisfaction.  
Method: Research survey method was used to explore and examine the study variables. 
The primary data were gathered through a survey questionnaire participated by health 
workers in Marawi City Health Office Philippines. The Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) was utilized to analyze and interpret the gathered data.  
Findings: The results show positive correlations between study variables. However, 
the regression analyses show that the continuance organizational commitment has a 
high insignificance level in relation to job satisfaction and it has not significantly 
predicted employee’s job satisfaction. For the demographic variables, age was found to 
be positively related to job satisfaction while education and income were negatively 
related to job satisfaction. 
Conclusion: The study presents valuable information on the overall impact of 
employee commitment and satisfaction to the organization and job. It suggests methods 
of improving employees’ organizational citizenship behaviors as well as techniques on 
how to prevent or at least minimize counterproductive behaviors. These help health 
policymakers understand significant points to note in their policy-making processes.  
 
Keywords: Job satisfaction, organizational commitment, continuance commitment. 
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Doğu Türkistanlı Sığınmacıların Yoksulluk Problemi ve Çözüm 
Önerileri: Küçükçekmece Örneği 

 
Rıdvan BESLİ* 

 
Öz 
 
Dünya’da yaşanan gelişmeler ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle son zamanlarda 
yoğun göç hareketleri yaşanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin ülkesindeki farklı soydan, 
ırktan, milliyetten olan bireylere yönelik uyguladığı asimilasyon çalışmaları ülkede baskı 
karşısında bireyleri göç etmeye zorlamaktadır. Asimilasyon uygulamalarına en çok maruz 
kalan bölgelerden biri de Sincan Uygur bölgesinde yaşayan Doğu Türkistanlı bireylerdir. 
Baskı ve zorlamalara karşı ülkelerini terk etmek zorunda kalan bireylerin göç edebileceği 
ülkeler de sınırlı olmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin politika ve siyaset alanındaki gücü 
nedeniyle birçok ülke Doğu Türkistanlı bireyleri ülkelerine kabul etmemekte veya 
ülkelerine iade etmektedir. Bireyler bu durum karşısında Türkiye, Mısır veya Malezya’yı 
tercih etmektedir. Son dönemlerde Mısır’da yaşanan askeri darbe ve Malezya’da yaşanan 
siyasi ve politik değişimler nedeniyle Doğu Türkistanlı bireyler Türkiye Cumhuriyeti’ne 
sığınmayı tercih etmektedirler. Bu doğrultuda ülkemizde soydaş ve dindaş olarak görülen 
Doğu Türkistanlı bireyler son zamanlarda Türkiye’ye yoğun göç hareketinde 
bulunmaktadır. Bu göç hareketi beraberinde birçok olumlu ve olumsuz durumu da 
getirmektedir. Bu durumlar sosyal, politik, ekonomik ve kültürel faktörler gibi 
sınıflandırmalar ile aktarılmaktadır. Literatür çalışmaları incelendiğinde bu faktörlerin 
birbirleriyle iç içe olduğunu, birbirini etkilediğini ve birbirinden etkilendiğini 
görmekteyiz. Bizler bu çalışmada göç hareketinin mülteci bireyler üzerinde ki olumsuz 
ekonomik faktörünü ve bu faktörün bir çıktısı olan “yoksulluk” kavramını ve bireyleri 
yoksulluğa iten nedenleri ve bunlara karşı çözüm önerilerini ele alacağız.  
 
Anahtar Kelimeler: Göç, sığınmacı, mülteci, Doğu Türkistan, Çin, yoksulluk. 
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Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitimi Sorununun Sosyal Hizmet 
Perspektifinden Değerlendirilmesi 

 

Fulya KILINÇ*, Hamdiye ANŞİN**, Aydın Olcay ÖZKAN*** 

 
 
Öz 
 
2011'de Suriye’de başlayan olayların giderek şiddeti artırması ve savaş ortamına 
dönüşmesi sonucu birçok insan komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Savaş 
sonucu giderek artan göçmen sayıları hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir 
sorun haline gelmiştir. Türkiye’ye 3,5 milyonu aşkın Suriyeli gelmiştir ve gelenlerin 
ortalama 800 binini okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklar bu süreçte 
sağlık, psikolojik, cinsel, ekonomik konuların yanında eğitim alanında da ihmal ve 
istismara maruz kalmaktadır. Öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme 
Hizmetleri Genelgesi düzenlenmiştir. Bu genelge ile Suriyeli ve resmi kayıt altına 
alınmış çocukların Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) işbirliği ile oluşturulan ‘Geçici Eğitim Merkezleri’ ile eğitime erişimleri 
kolaylaştırılmıştır. Bu merkezlerin amacı Suriyeli çocuklara ağırlıklı Türkçe dersleri 
verilerek ve psikolojik destek sağlanarak, eğitime erişimlerini kolaylaştırarak yarım 
kalan eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktır. Suriyeli çocukların bu geçiş 
sürecini daha kolay bir şekilde atlatabilmeleri için sorunun çözümü noktasında görev 
alacak sosyal hizmet uzmanlarının bu konuda hem dil sorunu hem de uyum odaklı 
çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, bakanlık ve belediyeler ile koordineli 
çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Suriyeli çocukların yalnız, pasif, çekingen, 
tedirgin hissetmesi, yaşadıkları olumsuzlukların kendilerinde bir travmaya 
dönüşmesini önleyebilmek için Türkiyeli çocuklarla kaynaştırma adına çalışmalar 
yürütülerek hem Suriyeli hem de Türkiyeli çocukların birbirlerine uyumları 
kolaylaştırılabilir. Aynı zamanda sorun alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın 
takip edilmesi ve uygulanması çocukların yüksek yararı için önemlidir. Bu çalışmanın 
amacı; artan Suriyeli çocuk sayısı ve bu çocukların eğitimde yaşadıkları zorluklara dair 
toplumda farkındalık yaratarak bilinçlendirmek ve bu konuya yönelik sosyal hizmet 
alanında yapılan çalışmalar ve sunulacak hizmetlere katkı vermektir. Bu çalışmada 
Türkiye’deki Suriyeli çocuklara sunulan eğitim imkanları ve çocukların eğitimde 
karşılaştıkları zorluklar ele alınmıştır. Çalışma; ulusal ve uluslararası boyutta Suriyeli 
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çocukların eğitiminin önemli bir sorun olması ve söz konusu çocukların geleceğine 
dikkat çekmesinden ötürü önemli görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, çocuk, sosyal hizmet, göç. 
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Diyabetli Hastaların Beslenme Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi 
 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Melek ÖZTÜRK**, Hasan Fatih AKGÖZ***, 
Buket TOPTAN**** 

 
Öz 
 
Amaç: Diabetes Mellitus (DM); pankreasdan salgılanarak kan şekerinin kullanımını 
düzenleyen insülin hormonu salgısının tamamen veya kısmen yetersizliği sonucunda 
meydana gelen hiperglisemi ile karakterize karbonhidrat, lipit ve protein 
metabolizmasının bozulduğu bir hastalıktır. Tip1 DM, Tip2 DM ve gestasyonel diyabet 
olarak sınıflandırılmaktadır. Diyabette kan şekerinin regüle olması sağlanamadığında 
ortaya çıkan nefropati, retinopati, nöropati, diyabetik ayak ve ateroskleroz gibi 
komplikasyonlar son derece ciddidir ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Diyabet tedavisinde ilaç ve insülin tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivite ve Tıbbi 
Beslenme Tedavisi (TBT) çok önemlidir. Diyabetli bireylerin beslenme bilgi düzeylerini 
ölçüp polikliniğe gelen hastalara daha fazla yardımcı olmak ve diyabette beslenme 
bilgisi kazandırıp yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamaktır. 
Yöntem: Bu çalışmada diyabetli hastaların beslenme bilgi düzeyleri araştırılmıştır. 
Çalışmaya rastgele seçilen yaşları 35 yaş üstü olan 100 kişi katılmıştır. Araştırmalar 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul’da ve Antalya’da hastanelerde 
yapılmıştır. Katılımcılara oluşturulan bilgi edinme formuyla yüz, yüze görüşülerek, 
cinsiyetleri, yaşları, kilo ve boyları, ne zaman diyabet tanısı aldıkları, beslenme eğitimi 
alıp almadıkları, diyabetin komplikasyonları, glisemik indeksin ne demek olduğu, besin 
grupları ve porsiyon miktarları, öğün sayıları ve aralıkları, ekmek tercihleri, su 
tüketimleri, egzersiz yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Veriler SPSS 17.0 istatistik 
programında değerlendirilmiş sonuçlara göre diyabetli hastalar ile beslenme bilgi 
düzeyleri tartışılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya alınan diyabetli hastalar %79 diyetisyenden, % 21 doktordan 
beslenme eğitimi almış olsalar bile genel olarak uygulayamamaktadırlar. Çoğunun açlık 
kan şekerleri %75inde > 126 ve HbA1c değerleri %76 yüksek çıkmıştır. Besin gruplarını 
ve porsiyon miktarlarını bilmemektedirler. Gün içerisinde ana öğünler %71 
atlanmadan yapılmakta fakat ara öğünler atlanmaktadır. Beslenme planı 
uygulanmadığı için % 64’ü hipoglisemi yaşamaktadır. Hastalar glisemik indeksi genel 
olarak bilmemektedir. % 48’i beyaz ekmek yemektedir.  Yaş ile doğru besinlerin doğru 
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seçilmesi arasındaki ilişki istatistiki olarak anlamlıdır. Pirinç yerine bulgur tercih 
edeceklerini genel olarak bilmektedirler. Katılımcıların % 83 egzersizin önemini 
bilmemekte ve egzersiz yapmamaktadır. 
Sonuç: Su tüketiminin arttırılması, egzersizin öneminin anlatılması ve teşvik edilmesi, 
besinlerin ve glisemik indekslerinin tanıtılması, posanın anlatılması, tüketmeleri 
gereken porsiyonların öğretilmesi, ara öğünlerin öneminin anlatılması ve tüm bu 
uygulamaların yaşam şekli haline getirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, tıbbi beslenme tedavisi, öğün, glisemik indeks, egzersiz. 
 

 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

44 
 

Siderites sp.’ Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Tespit Edilmesi 

 

Tevfik TEMEL*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Amaç: Halk arasında ‘dağ çayı’ olarak bilinen ve doğadan toplama yolu ile çay olarak 
tüketilen bazı Sideritis türleri iştah açıcı, iltihap dağıtıcı, tonik, gaz söktürücü, kas 
gevşetici, idrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı, mide ağrılarını kesici ve soğuk 
algınlığını giderici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Siderites sp. bitkisinden elde 
edilen %10’luk infüzyonun 1 Gram negatif, 2 Gram pozitif bakteriye karşı antimikrobiyal 
aktivitesi araştırılmıştır.  
Yöntem: Bitki örnekleri Adıyaman yöresinden toplanmış ve bitkinin %10’luk sıcak su 
infüzyonu elde edilmiştir. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesi mikro dilüsyon metoduna 
göre tanımlanmıştır. Çalışmada Listeria monocytogenes ATCC® 19115™, Streptococcus 
pneumoniae ATCC® 49619™ ve Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495™, suşları 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan test mikroorganizmaları 5 ml’lik uygun sıvı 
besiyerinde aktifleştirildikten sonra 1-1/128 oranında infüzyon içeren 0,2 ml Brain 
Hearth Broth besiyerine % 1 oranında bakteri ekilip, 24 saat 37 °C’de inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda bulanıklığın bittiği konsantrasyon bakteri canlılığının 
bittiği nokta olarak kabul edilerek MİK olarak belirlenmiştir. Tüm analizler 2 paralelli 
olacak şekilde çalışılmıştır. 
Bulgular: Çalışılan Siderites sp. bitkisinin S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes üzerine üzerinde antimikrobiyal aktivitesinin olduğu gösterilmiştir 
Sonuç: Çalışmadan elde edilen verilerin Siderites sp. kullanılarak gelecekte yapılacak 
biyolojik aktivite çalışmalarına rehberlik edebileceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Siderites sp., S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. monocytogenes, 
antimikrobiyal aktivite. 
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Otizmli Çocukları Olan Velilerin Otizmde Beslenme ile İlgili Bilgi 
Düzeyleri ve Bunun Yaşam Kalitesine Etkisi 

 
Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Gülşah ORAL**, Hasan Fatih AKGÖZ***,  

Melis HALİLOĞLU**** 
 

Öz 
 
Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bilişsel gelişimde gecikme, iletişimde ve sosyal 
ilişkilerde, ilgi ve etkileşimde de büyük ölçüde bozuklukla kendini gösteren ve yaşamın 
ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel bir hastalıktır. Otizm oluşumunda bağırsak 
mikrobiyotasının önemli olduğu ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir ve doğum 
şekli antibiyotik kullanımı, anne sütü kullanımı ve beslenme ile ilişkilendirilmektedir. OSB 
olan çocukların, sindirim sistemi sorunları, yeme problemleri ve tedavi amaçlı uygulanan 
eliminasyon diyetleri ve annelerin beslenme konusundaki bilgileri beslenmelerini büyük 
ölçüde etkilemektedir. Otizm tedavisinde, çocukların iletişim bozukluğu, sosyal etkinlik 
eksikliği veya sınırlı davranışlar gibi temel proplemlerde kısmen iyileşmeler 
sağlanabilmektedir. Bu çalışma; otizmli çocukların beslenmesinde velilerin bilgi 
düzeylerini ve otizmli çocukların yaşam kalitelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülmüştür. Çalışmada çocuğa ve aileye ait genel bilgiler, çocuğun beslenmesine 
yönelik bilgiler, velinin otizmde beslenme hakkında bilgisi ve uygulaması 
değerlendirilmiştir. 
Yöntem: Araştırmaya Kayseri ili Melikgazi ilçesinde yaşayan 31 erkek, 7 kız toplam 38 
otizmli çocuğu olan veli katılmıştır. Araştırmada tarama modeli (SPSS) kullanılmış ve veri 
toplama aracı olarak anket formu uygulanmıştır. 
Bulgular: Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, otizm öncesi çocuğun 2 yaşında kadar 
antibiyotik kullandığı (%78,9) annelerin %97 sinin hamilelikte balık tüketmediği 
görülmüştür, annenin eğitim durumu ile bebeğin beslenmesine dikkat etme durumu 
anlamlıdır, toplamda velilerin sadece (%31,6) sının dikkat etmiş olduğu belirlenmiştir. 
Otizmden sonra velilerin (%78,9) otizmli çocuğun beslenmesine dikkat etmektedir. OSB’li 
çocuklarda besin ve içecek seçiciliğinin yaygınlığı dikkat çekici bulunmuştur. 
Sonuç: Sonuç olarak önemli olan annenin hamileliğinden itibaren beslenmesine dikkat 
ederek, ilk 6 ay yalnız anne sütü ile besleyerek, bebekte sağlıklı mikrobiyota oluşumunu 
sağlamaktır. İlk 1000 günün önemi giderek artan bilgilerle güçlenmektedir. OSB’li 
çocuklar beslenme yetersizliği açısından risk altında olduğundan besin tüketim 
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kayıtlarıyla takip edilmeleri ve ailelerin eğitimlerle bilgilendirilmeye devam edilmesi 
önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otizm, doğum şekli, bağırsak mikrobiyotası, otizmde egzersiz 
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Mikrobiyota ve Hastalık İlişkisi 
 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Seren MAVZER**, Neşe ORHAN*** 

 
Öz 
 
Son yıllarda mikrobiyom/mikrobiyota terimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Mikrobiyota; 
insanlarla birlikte yaşayan özel türlerin tamamını, mikrobiyom ise insanlarla 
kommensal olarak yaşayan mikroorganizmaların genlerini ifade etmektedir. Genom 
olarak üstünlükleri gibi, insan vücudundaki mikroorganizma sayısı da insan hücre 
sayısından 10 kat fazladır. İnsan mikrobiyotası başta bakteriler olmak üzere, virüsler, 
mantarlar ve birçok ökaryotik mikroorganizmalardan oluşmaktadır. İnsan 
mikrobiyotasının büyük kısmı başta sindirim sistemi olmak üzere deri, genitoüriner 
sistem ve solunum sisteminde kolonize olmuştur. Sindirim sistemi, çok geniş yüzey 
alanı ve mikroorganizmalar için zengin besin öğeleri içermesi nedeniyle kolonizasyon 
için en uygun ortamı sunmaktadır. Bu nedenle kolon, tek başına vücudumuzdaki 
mikroorganizmaların %70’inden fazlasını barındırmaktadır. İnsanlarda sindirim 
sistemi mikrobiyotası, doğumdan hemen sonra şekillenmeye başlamaktadır. Doğum 
şekli, beslenme ve çevresel faktörler gibi birçok faktöre bağlıolarak da şekillenmeye 
devam eder. Mevcut kültür yöntemleri ile sindirim sistemindeki tüm bakterilerin 
kültüre edilebilmesi gerçekleştirilememiştir. İntestinal mikrobiyota elemanlarının 
büyük çoğunluğu anaerobik ve kültürü çok güç olan bakteriler olduğu için analiz 
yöntemi olarak öncelikle “16S rRNA genleri” hedeflenmiştir. İntestinal mikrobiyota 
kompozisyonundaki değişmeler; diyabet, allerji, otizm, obesite, gastrik kanser, 
hipertansiyon, otoimmün hastalıklar gibi birçok durumda saptanmıştır. Bu nedenle, 
sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesi, hastalıkların kontrolünde güncel bir 
tedavi alternatifidir. Yakın bir gelecekte mikrobiyota, bir belirteç olarak tanıda veya 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı bir tedavi yöntemi 
olarak sıklıkla kullanılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, disbiyozis, barsak-beyin aksı, kısa zincirli yağ asitleri 
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Obezitenin İnfertilite, Kadın Sağlığı ve Cinselliğe Etkisi 

 

Büşra AKDÜMBEK*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Bu derleme, obezitenin kadın sağlığı ve cinsellliğe etkilerini kapsamaktadır. Obezite, 
dünyada birçok ülkede sık görülen ve genellikle göz ardı edilen bir halk sağlığı sorunudur. 
Daha önceki toplumlarda obezite refah ve yüksek statü olarak görülürken, günümüzde 
başlı başına ele alınması gereken, beraberinde birçok hastalığın oluşmasını tetikleyen ve 
mutlaka tedavi edilmesi gereken metabolik bir sendromdur. Obeziteye neden olan 
etmenler tam olarak açıklanamamıştır. Ancak aşırı ve yanlış beslenme, sedanter yaşam 
obezitenin en önemli iki nedeni olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerle birlikte kalıtım, 
yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, evlilik, öğrenim durumu, meslek, gelir 
düzeyi, endokrin ve metabolik etkenler obeziteye neden olan diğer etmenler arasında yer 
almaktadır. Beden kitle indeksinin obezite sınırları içinde olması kadın sağlığını hem 
jinekolojik hem de obstetrik açıdan etkilemektedir. Jinekolojik açıdan değerlendirildiğinde 
obezite; menstrüel siklus düzensizlikleri, polikistik over sendromu, infertilite, jinekolojik 
kanserler, psikolojik sorunlar ve cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Obstetrik 
açıdan değerlendirildiğinde obezite; abortuslar konjenital anomaliler, gestasyonel 
diyabet, makrozomik bebek, ölü doğum preeklampsi, tromboemboli, doğum ve cerrahi 
komplikasyonlarla ilişkilidir. Bu çalışmada, obez kadınların psikolojik açıdan emzirmeye 
başlama ve emzirmeyi devam ettirmeye daha az eğilimli oldukları, düşük öz benlik ve 
güven yaşadıkları, bunda ruhsal sağlık sorunları ve postnatal depresyonu içeren birçok 
faktörün katkısı olabileceğine yönelik güncel çalışmalar derlenmiştir. Kısaca obez 
kadınların olumsuz beden imgesi, kişilerarası ilişkilerde zorluk, düşük benlik saygısı gibi 
sorunları ile metabolik sendromlu kadınların cinsel işlev bozuklukları tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Obezite, infertilite, kadın sağlığı. 
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A Systematic Review and A Meta-Analysis for the Effect of Calcium on 
Obesity 

 
Çağla ÇALDAĞ*, Rümeysanur ŞİMŞEK**, Eda Merve KURTULUŞ*** 

 
 
Abstract 
 
High prevalence of obesity worldwide is a challenging public health problem. Many 
contributing factors have been well studied such as metabolic rate, hormone signaling, 
Vitamin D supplements. Extraordinary cation calcium is one of the elements related to 
many mentioned metabolic processes. Even though the body has calcium reservoirs 
calcium intake through diet, most of the time is below the recommendations. And the 
relation of calcium and body weight has not reached into a consensus. Whole-body energy 
balance and the cellular mechanisms involved in this complex relationship between 
calcium and body weight have been proposed. And a growing number of studies from 
epidemiological, clinical, and basic research lends support to the hypothesis that calcium 
has been found to have a link with the regulation of body weight and calcium. To imply 
the importance of calcium and to reach to the conclusion we aimed to do a meta-analysis 
on the scientific papers examining the high and low calcium intakes from dairy products, 
in diets high or normal in protein and calcium content.  
For the meta-analysis, we searched google scholar, PubMed, and Scopus with the keyword 
“calcium and obesity a systematic review”. Among the total of 1807 scientific papers, 
displayed we narrowed our search as “trials on human” and “free texts” and reached 83 
papers. Between these 83 papers, the outstanding 10 papers with the highest numbers of 
trials were selected for our meta-analysis.  
 
Keywords: Meta-analysis, calcium, obesity.  
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Nutrigenetik ve Kanser 
 

Sena ÇALIŞKAN*, Hatice Merve BAYRAM**,  
Necip Ozan TİRYAKİOĞLU***, S. Arda ÖZTÜRKCAN**** 

 
Öz 
 
İnsan Genom Projesi ile birlikte tek nükleotid polimorfizmlerinin (Single Nucleotide 
Polymorphism, SNP) açıklanmasıyla nütrisyonel genomik kavramı ortaya çıkmıştır. 
Nutrisyonel genomik, diyet ve yaşam tarzı tercihlerinin kişilerin işlevlerini hücre, doku 
ve moleküler düzeyde ve toplum düzeyinde nasıl etkilediğini inceler. Nutrisyonel 
genomik, nutrigenomik ve nutrigenetik bilim dallarını içerir. Nutrigenomik besin 
maddelerinin genom ile etkileşimini, besinlerin metabolik yolları ve gen 
ekspresyonunu nasıl etkilediğini inceler ve beslenme ile ilgili hastalıklarda bu 
süreçlerde nelerin yanlış gittiğini tespit etmeye yardımcı olurken; nutrigenetik bireyin 
belirli bir diyete, genetik yapısında bulunan polimorfizmler nedeni ile verdiği yanıtı 
inceler. Bireylerin kalıtsal yapısı göz önünde bulundurulup, besin bileşimlerinin zarar 
ya da yarar durumları değerlendirilerek hazırlanan kişiye özel diyet listeleri, son 
yıllarda pek çok hastalığın önlenmesi ve iyileştirilmesinde umut vaat etmektedir. Dünya 
çapındaki ölümlerin %14’ü kanserlerden kaynaklanmaktadır ve 2030 yılı itibariyle bu 
oranın %18'e çıkacağı düşünülmektedir. Birçok genetik ve çevresel faktör kansere 
neden olabilir ve bu çevresel faktörlerin en önemlisinin tüketilen besinler ve beslenme 
alışkanlıklarıdır. Göğüs, prostat ve bağırsak kanserlerinin % 80’i, tüm kanser türlerinin 
de üçte birinin diyet ve yaşam faktörlerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
Besinler, metabolik homeostazın devam etmesini sağlayan temel bileşenlerdir ve gen 
ekspresyonu, lipit metabolizması ve enzim kofaktörleri gibi pek çok alanda 
etkinliklerini sürdürürler. Epidemiyolojik çalışmalar sebze, meyve, beta karoten, C ve E 
vitaminleri, bazı fonksiyonel besinler, omega 3 (n-3) ve lifli gıdaların tüketiminin bazı 
kanser türlerine yakalanma riskini azalttığını ortaya koymuştur. Bunların pek çoğunun 
oksidatif stresi azaltarak ve gen ekpresyon basamaklarını etkileyerek kanser riskini 
azaltacağı düşünülmektedir. Yine bazı in vitro ve in vivo çalışmalar n-3’ün tümör 
büyümesini önlediğini göstermiştir. Bu nedenle bu derlemede amaç, güncel literatür 
taraması yapılarak besinlerin hangi genler üzerinde etki göstererek kanser oluşumunu 
azalttığı konusunda bilgi sahibi olmaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: nutrigenetik, kanser, beslenme, diyet. 
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Sporcularda Ergojenik Destek Ürünleri 
 

Gökhan ÇELİK*, Hatice Merve BAYRAM**,  
Necip Ozan TİRYAKİOĞLU***, S. Arda ÖZTÜRKCAN**** 

 
Öz 

 
Ergojenik destekler, iş üretmeye veya iş yapmaya yardım eden maddeler veya yöntemler 
olarak açıklanabilir. Sporcuların temel hedefi, yaptıkları spor dallarında en iyi 
performansı sergilemektir. Bu nedenle çoğu sporcu amacına ulaşmak ve rakiplerine karşı 
bir avantaj sağlamak için, ergojenik desteklere başvurmaktadırlar. Ergojenik desteklerin, 
güç ve dayanıklılığı arttırdığı, hedeflenen performansa daha hızlı ulaşım sağladığı ve 
vücudun egzersiz için hazırlanmasına ve egzersiz sırasında yaralanma olasılığını 
azaltmaya ve egzersiz sonrası iyileşmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ergojenik 
destek, çeşitli şekillerde olabilir. Hızı artırmaya yönelik paten gibi mekanik yardımcılar, 
egzersiz süresince mental gücü ve psikolojik oluşumları arttırmayı hedefleyen psikolojik 
yardımcılar, doping gibi fiziksel kuvveti artırmayı amaçlayan fizyolojik yardımcılar, 
anabolik steroidler, narkotikler, depresanlar gibi yine fiziksel ve mental kuvveti artırmaya 
yönelik farmakolojik yardımcılar ve günümüzde en çok bilinen ve ilgi duyulan formu olan 
besinsel desteklerdir. Ancak, çok az sayıda sporcu bu destekler ile ilgili eğitimli sağlık 
personelinden yardım almaktadır. İyi bir spor performansı için en önemli bileşenler; iyi 
antrenman, iyi beslenme, iyi dinlenme ve optimum düzeyde sağlıklı olmaktır. Ergojenik 
yardımlar, bu bileşenler varlığında belirli durumlarda sporcuya fayda sağlayabilse de, 
olası yan etkiler, yasaklı maddeler ile bulaşma ve uygun olmayan kullanım protokolleri 
gibi sebepler göz önünde bulundurularak fayda-zarar analizi çerçevesinde konunun 
uzmanları tarafından önerilmelidirler. Bu derlemenin amacı konuya ilişkin güncel 
literatür taraması ile bu durumun aydınlatılmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergojenik destekler, sporcu, performans. 
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The Systematic Review of the Relationship Between Food and Mood 

 

Lale TUNÇEL*, Dilara Buse KARADAĞ** 

 
Abstract  
 
Nowadays, nutrition and food’ kinds play an important role in people’s lives and directly 
affect their health status. Emotional eating is a booming problem all around the world. 
Furthermore, mood and food relationship can be described as a vicious cycle because 
moods impact diets and diets impact emotions and state of mind.  When the food is 
consumed, it affects metabolism, hormones, and neurotransmitters in the human body 
and its later influence occur as generate energy, emotions, and concentrations. Moreover, 
the brain is the most important organ for humanity; it provides people’s survival and for 
this brain needs the energy to work properly. Most of this energy comes from foods that 
affect the overall performance of people’s brain. Because of these reasons, someone has 
to pay attention to the food that he or she eats and in this way he or she can control the 
function of his or her brains and moods. For instance, low-quality foods as processed and 
refined groups are not the suitable choices for the brain because these groups are low in 
fiber, they digested quickly and by this way, they are harmful to overall health and mood. 
In addition to these, emotional eating is about satisfying emotions rather than satisfying 
physical hunger. These four emotions are fear, anger, tension, shame and they form the 
core of emotional overeating. Also, fear is a combination of anger, tension, and shame. In 
addition to, vulnerable groups like children and adolescents, obese people, people with 
eating disorder, people with alexithymia, and people who use weight loss treatments are 
more willing to eat unconsciously and can not handle their feelings about eating. Besides, 
stress, depression, anger, boredom, happiness, role modeling and so on are the factors 
that affecting emotional eating. Because of these reasons people have to be aware of the 
difference between physical hunger and emotional hunger. They should keep an 
emotional food diary and ensure adequate daily sleep.  They should do recommended 
amount of physical activity, and accept their feelings are important steps to can solve 
emotional eating problems. Emotional eating is totally about the habits, cravings, and 
culture for all human.  
 
Keywords: Emotional eating, food, mood. 
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Kistik Fibrozis 
 

Nisa ŞENOL* 

Öz 

Kistik fibrozis (KF) kalıtsal genlerle taşınan bir hastalıktır. KF anne karnından itibaren 
bebeğin oluşumunda, anne ve babadan gelen, bu hastalığa sebep olan genlerle kazanılır. 
KF doğumdan itibaren birçok organın salgı bezlerini etkileyerek işlev bozukluklarına 
yol açar. Hastalıktan genellikle akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve 
üreme organları etkilenir. KF’li hastalarda salgılar susuz şekildedir. Koyulaşmış, kıvamı 
artmış ve akıcı özelliğini yitirmiştir. Salgılardaki bikarbonat miktarı da azalır ve daha 
asit yapıya dönüşür. Karaciğer ile pankreasın salgıları koyulaşır, bu koyu salgılar organ 
kanallarını tıkar ve hasara neden olur, diğer taraftan da salgılar bağırsağa akamadığı 
için yenilen yiyecekler sindirilemez ve vücuda yararlı hale getirilemez. Bu durumda 
ishal (fazla miktarda, yağlı ve kötü kokulu), karında gaz ve şişkinlik, kilo alamama, 
vitamin eksiklikleri ve büyüme-gelişme geriliğide ortaya çıkar. Kistikfibrozisli (KF) 
hastalarda besinlerin sindirim ve emilim bozukluğu sık karşılaşılan bir durumdur ve bu 
duruma bağlı olarak malnütrisyon, büyüme geriliği görülür. Kistikfibrozisli hastaların 
%50’sinden daha fazlasında malnütrisyon görülür. Malabsorpsiyon; pankreatik 
yetmezlik (lipaz, bikarbonat), karaciğer tutulumu olması, geçirilen ameliyatlara bağlı 
olarak kısa bağırsak, bağırsak darlıkları gibi durumlarla karşılaşılır. Artmış enerji kaybı; 
enfeksiyonlar çeşitli hastalıklar, balgam, glikozüri (idrarla şeker kaybı) görülür. Artmış 
enerji gereksinimi; gereksinimleri arttığı için, yaş gruplarına göre standart olarak 
tavsiye edilen kalori gereksiniminin %20-50 fazlasını tüketmelidir. Azalmış alım; KF’li 
hastalarda, özellikle erkeklerde, günlük besin ihtiyacının vekalori ihtiyacının 
karşılanmamasıdır. Bireylerin iştahsızlık, beslenme bozuklukları, depresyon, ebeveynle 
çatışma, özofajit, gaz ve karın ağrısı, bağırsak tıkanıklıkları, yağ kısıtlaması, ilaçlar, 
akciğer inflamasyonu, kendini iyi hissetmeme gibi sebeplerle günlük besin alımı 
azalmıştır.  Karaciğer hastalığı ve safra tuzları kaybı, sindirimin yetersizliği gibi 
sorunlar gözlenir. Aynı zamanda KF hastalığında ter bezleri de tutulur. KF’de 
beslenmenin yanında hastaların yaşam kalitesini artırmak için fizik tedaviyede önem 
verilmelidir. Göğüs fizyoterapisi; akciğerler içindeki hava akışını düzenlemek için 
solunum yollarından balgamın dışarı atılmasını sağlayan bir yoldur. Bunun için balgam 
çıkarılmasına izin veren kişiye göre pozisyonlarda, göğüs duvarına perküsyon ve 
vibrasyon gibi uygulamalarla yapılır. Kistik Fibrozis’li (KF) bireylerin akciğerlerinde 
üretilen balgam, kalın (yoğun) ve yapışkandır. Akciğerlerde kalır ve hava yollarını tıkar 
ise o bölgede mikropların üremesini kolaylaştırır. Bu sebeple enfeksiyon riski artar.  
Bundan dolayı havayollarını temizlemek, göğüs fizyoterapisi için oldukça önemlidir. 
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Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotiklerin Bağırsak Sağlığı Üzerine 
Etkileri 

 

Fatma ARSLANHAN*,  Semiha YALÇIN** 

 
Öz 

 
Bağırsaklarımız sindirim ve emilim işlevlerinin dışında sağlıklı yaşam adına gerekli olan 
çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bağırsak florası (mikrobiyota) bağırsakta 
bulunan canlı organizma bütünlüğüdür. Bu organizmalar fayda bakımından değişik 
türlere ayrılmaktadır.  GİS florasını çevresel stres, iklim, antibiyotikler, emosyonel 
faktörler ve diyetsel değişiklikler etkilemektedir. Probiyotikler, bağırsak sisteminin 
mikrobiyal florasını değiştiren insan ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapabilen 
mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Bağırsak florasında önemli ölçüde bulunan 
probiyotik mikroorganizmaların bağırsak rahatsızlıklarını engelleyici etkilerinin olduğu 
saptanmıştır. Bazı patojenlerin çoğalmalarını ve üremelerini önledikleri gibi bağışıklık 
sistemini güçlendirdikleri, antikanserojenik, antigenotoksik, antimikrobiyal ve 
antimutajenik etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ağız, üst solunum yolları, mide bağırsak 
sistemi üzerinde etkili olarak hastalıkları önleyici etkide bulunmaktadırlar. Vücutta laktaz 
enziminin sentezlenememesi sebebiyle laktozun parçalanmaması sonucu oluşan "laktoz 
intoleransı" denilen rahatsızlığın giderilmesinde probiyotikler önemli rol oynamaktadır. 
Probiyotik süt ve ürünlerinin söz konusu hastalıktan muzdarip tüketiciler tarafından 
tüketilebilmesi, vücut için gerekli kalsiyumun alınması ve osteoporoz riskinin azaltılması 
açısından önemlidir. Prebiyotikler, bağırsaklarda sindirim enzimleri tarafından sindirime 
uğrayamayan ve probiyotik etkili mikroorganizmaların aktivitesini arttıran kısa zincirli 
karbonhidratlardır. Prebiyotikler bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitleri üretmeleri için 
faydalı bakteriler tarafından fermente edilirler. Konağın sağlığına olumlu etkide bulunan, 
gastroinstestinal flora üzerindeki aktivite veya kompozisyonun spesifik değişimlerine 
izin veren fermente bileşen olarak da tanımlanabilir. Sinbiyotikler ise probiyotik ve 
prebiyotik kombinasyonlarını içeren gıdalar ya da beslenme takviyeleridir. Sinbiyotik 
besinlerin, sağlık açısından önemli yer tutarak; Crohn hastalığı ve divertükülü tedavi 
edebildiği, bunun yanında seçilmiş probiyotiklerin; ülseratif kolit ve geri dönüşümlü olan 
divertikülün tekrarlanmasını engellediği açıklanmıştır.  
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Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi:  
Göz Alerjileri ile İlişkisi 

 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Hande Nur ONUR ÖZTÜRK**, Elif AKSOY*** 

 
Öz 
 
Amaç: Yapılan çalışmalarda atopik hastalıklarda alerji belirtilerinin tedavisinde ve 
korunmada bağırsaklarda kolonize yaşayan bakterilerin yani probiyotiklerin önemli bir 
rolü olduğu bilinmektedir. Mikrobiyotanın alerjiden psikiyatrik hastalıklara kadar geniş bir 
yelpazede etkili olduğunu düşündüren bilimsel bilgi birikimi, probiyotik ve prebiyotiklere 
karşı giderek artan bir ilgi oluşması sonucunu doğurmuştur. Birçok insan sağlıklı 
kalabilmek adına prebiyotik besin gruplarını ve probiyotik içeren gıdaları diyetine dahil 
etmek konusunda çeşitli kaynaklardan bilgilenmektedir. Alerji bir çok organ ve sistemi 
etkilemekle birlikte göz alerjileri klinik olarak dramatik tablolardır. Atopik bireylerde 
mikrobiyota yapısında farklılıklar olduğunun saptanması ve sonrasında probiyotik 
kullanımı ile bulguların gerilediğinin gözlenmesi, öğrencilerimiz arasında bu konudaki 
bilgilenme ve farkındalığın ne düzeyde olduğunu araştırma ihtiyacı doğurmuştur. 
Yöntem: Bu çalışma için oluşturulan ölçek kullanılarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Ölçek; demografik veriler, alerjik bulguların 
sorgulanması ve prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi olmak üzere 3 kısımdan 
oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 289 bireyin verilerinin analizi SPSS 25 programı 
kullanılarak yapılmıştır. Demografik değerlerden yaş, boy, kilo ortalama ve standart sapma 
olarak, meslek, eğitim, gelir, sigara kullanımı yüzdelik değerler ile verilmiştir.  BMI 
gruplarının; alerjik bulgular ve besin tüketimiyle ilişkisinin sorgulanmasında Pearson's ve 
Likelihood ki-kare testlerinden faydalanılmıştır. Anlamlı farklılık gösteren çoklu grupların 
ikili karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testinden faydalanılmıştır. Değerlendirmede 
istatistiki olarak anlamlı farklılık sınırı p=0,05 olarak kabul edilmiştir.  
Bulgular: Anketimize katılan 289 gönüllü öğrencinin 85’i (%29,4) erkek; 204’ü kadın 
(%70,6)dır.  Öğrencilerin boy ortalaması erkeklerde 170,9±28,5cm, kiloları ise 
67,5±20,9kg; kadınlarda ise 163,8±17,5 cm kilo, 57,1±13,5 kg olarak bulunmuştur. Gözünde 
alerji belirtisi olan sulanma, kızarıklık ve kaşıntı olan bireylerin alerji durumunda 
probiyotik kullanarak bulgularının azalıp azalmadığı sorgulandığında ise bu oranın sırasıyla 
sulanma için n=7 (%9,6);  kızarıklık için n=6 (%6) ve kaşıntısı olan grupta n=6 (%12) 
olduğu görülmüştür.  Probiyotik kullanmanın akla gelme oranının gözünde sulanma olan 
grupta  %26; kızarıklık olan grupta  %17; kaşıntı olan grupta n= 8 (%16) olduğu 
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görülmüştür. Uyumluluk için kappa testi yapıldığında gözünde kızarıklık olan bireylerin 
probiyotik kullanıldığında bulgularının azaldığını gözlemleme oranlarının ĸ= -0.006 negatif 
olması göz alerjisi durumunda zayıf bir probiyotiklerden kaçınma eğilimini göstermektedir. 
Probiyotik kullanmak aklınıza gelir mi sorusuna olumlu yanıt veren ve göz alerjisi olan 
bireyler değerlendirildiğinde (n= 18) probiyotik besin bilgisi ile probiyotik kullanımı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır p>0.005. Gözü ilgilendiren alerji bulguları mevcut 
olan katılımcıların probiyotik ve prebiyotik besin grupları ile ilgili bilgilenme düzeyinin 
yüksek olduğu, bu besinlerden fayda göreceklerini düşünerek diyetlerine dahil etmeye özen 
gösterdikleri belirlenmiştir.  
Sonuç: Alerji bulguları olan bireylerde mikrobiyota dengesini sağlamak için probiyotik ve 
prebiyotik besin gruplarının kullanımına dikkat çekmek amacı ile yapılan bu çalışmada 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Göz sağlığı, alerji, probiyotik, prebiyotik. 
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Vacicinium Mrytillus’ Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesinin  
Tespit Edilmesi 

 

Nurhayat UZUN*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Amaç: Bu araştırma, halk arasında ‘yaban mersini’ olarak bilinen ve kanser tedavilerinde 
kullanılan Vacicinium mrytillus bitkisine ait meyvelerden elde edilen %10’luk infüzyonun 
antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Çalışmada, gıda sanayisinde tatlandırıcı ve lif 
kaynağı olarak kullanılan ve yöre halkı tarafından reçel ve komposto olarak tüketilen 
yaban mersininin,  1 Gram negatif, 2 Gram pozitif bakteriye karşı inhibe edici etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Meyve örnekleri Rize yöresinden toplanmış ve %10’luk sıcak su infüzyonu elde 
edilmiştir. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesi mikro dilüsyon metoduna göre 
tanımlanmıştır. Çalışmada Listeria monocytogenes ATCC® 19115™, Streptococcus 
pneumoniae ATCC® 49619™ ve Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495™, suşları 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan test mikroorganizmaları 5 ml’lik uygun sıvı 
besiyerinde aktifleştirildikten sonra 1-1/128 oranında infüzyon içeren 0,2 ml Brain 
Hearth Broth besiyerine % 1 oranında bakteri ekilip, 24 saat 37 °C’de inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda bulanıklığın bittiği konsantrasyon bakteri canlılığının 
bittiği nokta olarak kabul edilerek MİK olarak belirlenmiştir. Tüm analizler 2 paralelli 
olacak şekilde çalışılmıştır. 
Bulgular: Çalışılan yaban mersini örneği S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes üzerine yüksek inhibisyon etkisi göstermiştir. Gram pozitif bakteriler 
üzerine antimikrobiyal etkisi Gram negatif bakteriden daha fazla tespit edilmiştir. 
Sonuç: Vacicinium mrytillus’un olası antimikrobiyal etkinliğinin gösterilmesi, bu alandaki 
bilimsel birikime önemli bir katkı sağlayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vacicinium mrytillus, S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes, antimikrobiyal aktivite  
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Probiyotik ve Prebiyotik Besin Tüketimi Bilgisi:  
Gastrointestinal Sistem Alerjileri ile İlişkisi 

 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Hande Nur ONUR ÖZTÜRK**, Melis ÇINAR*** 

 
Öz 
 
Amaç: Mikrobiyotanın allerjiden psikiyatrik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede 
etkili olduğunu düşündüren bilimsel bilgi birikimi, probiyotik ve prebiyotiklere karşı 
giderek artan bir ilgi oluşması sonucunu doğurmuştur. Birçok insan sağlıklı kalabilmek 
adına prebiyotik besin gruplarını ve probiyotikleri diyetine dahil etmek konusunda 
çeşitli kaynaklardan bilgilenmektedir. Yapılan çalışmalarda atopik hastalıklarda alerji 
belirtilerinin tedavisinde ve korunmada bağırsaklarda kolonize yaşayan bakterilerin 
yani probiyotiklerin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Alerji bir çok organ sistemini 
etkilemekle birlikte gastrointestinal sistem (GİS) alerjileri klinik olarak dramatik 
tablolardır. Atopik bireylerde mikrobiyota yapısında farklılıklar olduğunun saptanması 
ve sonrasında probiyotik kullanımı ile bulguların gerilediğinin gözlenmesi, 
öğrencilerimiz arasında bu konudaki bilgilenme ve farkındalığın ne düzeyde olduğunu 
araştırma ihtiyacı doğurmuştur. 
Yöntem: Bu çalışma için oluşturulan ölçek kullanılarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Ölçek; demografik veriler, alerjik bulguların 
sorgulanması ve prebiyotik ve probiyotik besin bilgisi ve tüketimi olmak üzere 3 
kısımdan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan 289 bireyin verilerinin analizi SPSS 25 
programı kullanılarak yapılmıştır. Demografik değerlerden yaş, boy, kilo ortalama ve 
standart sapma olarak, meslek, eğitim, gelir, sigara kullanımı yüzdelik değerler ile 
verilmiştir.  BMI gruplarının; alerjik bulgular ve besin tüketimiyle ilişkisinin 
sorgulanmasında Pearson's ve Likelihood ki-kare testlerinden faydalanılmıştır. Anlamlı 
farklılık gösteren çoklu grupların ikili karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U testinden 
faydalanılmıştır. Değerlendirmede istatistiki olarak anlamlı farklılık sınırı p=0,05 
olarak kabul edilmiştir.  
Bulgular: Anketimize katılan 289 gönüllü öğrencinin 85’i (%29,4) erkek; 204’ü kadın 
(%70,6)dır.  Öğrencilerin boy ortalaması erkeklerde 170,9±28,5cm, kiloları ise 
67,5±20,9kg; kadınlarda ise 163,8±17,5cm, kilo 57,1±13,5 kg olarak bulunmuştur. Hem 
prebiyotik hem de probiyotik konusunda bilgi sahibi olan öğrenci sayısı 98 (%34)dir. 
GİS alerji bulguları mevcut olan katılımcıların probiyotik ve prebiyotik besin grupları 
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ile ilgili bilgilenme düzeyinin yüksek olduğu, bu besinlerden fayda göreceklerini 
düşünerek diyetlerine dâhil etmeye özen gösterdikleri belirlenmiştir.  
Sonuç: Alerji bulguları olan bireylerde mikrobiyota dengesini sağlamak için probiyotik 
ve prebiyotik besin gruplarının kullanımına dikkat edildiği bilgisine ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: gastrointestinal sistem hastalıkları, alerji, probiyotik, prebiyotik. 
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Ortaöğretim Turizm Öğrencilerine Verilen Gıda Güvenliği ve Sağlıklı 
Beslenme Eğitiminin Etkililiği 

 
Sinem AKKOÇ*, Buse ÖZENÇ**, Sevda KATIRCI***, Ülkü DÖNÜMCÜ****,  

Ezgi TUNA*****  
 

Öz 
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Edirne ilinde bulunan ortaöğrenim turizm lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerin gıda güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin ve sağlıklı 
beslenme davranışlarının belirlenmesidir. 
Yöntem: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin Beslenme (SYBDÖ-B) alt 
boyutu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen gıda güvenliği bilgi anket formu veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Edirne Dr. Sadık Ahmet MTAL’de okuyan 252 kişi 
bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Öğrencilere eğitim öncesi ve eğitimden 2 hafta 
sonra aynı anket formu uygulanmıştır. Veriler değerlendirilirken SPSS programı 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya 204 (%80,9) öğrenci katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 
15,6±1.3 yıl olup %67,3’ü erkek idi. Öğrencilerin babalarının mesleği %28,6 ile işçi, 
annelerinin mesleği %44,9 ile ev hanımı oldu. Katılımcıların %36,3’ü günde 4-5 kez 
öğün tükettiklerini belirtti.  Öğrenciler, kahvaltının %13,2 ile en çok atlanan öğün 
olduğunu belirtti. Eğitim öncesi katılımcıların %35,3’ü kahvaltı yaptıklarını belirtirken 
eğitim sonrasında bu oran %40,3’e yükseldi. Katılımcıların eğitim öncesi SYBDÖ-B 
puanı 20,2±4,8 iken eğitim sonrası 20,93±6,2 olup istatistiksel anlamlılık gösterdi 
(p=0.04). Gıda güvenliği anketi doğru cevap ortalaması eğitim öncesi 8±3,8 iken eğitim 
sonrası 8±4,3 oldu. Katılımcıların gıda güvenliği bilgi düzeyleri eğitim öncesi ve 
sonrasında istatistiksel olarak anlamlılık göstermedi (p=0,978). 
Sonuç: Turizm meslek lisesi öğrencilerine hemşirelik öğrencileri tarafından verilen 
eğitimin sağlıklı beslenme davranışı geliştirmesinde yararlı olduğu görüldü. Ancak, 
mesleki bilgi içeren konularda eğitimin etkili olmadığı saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, adölesan beslenme. 
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Üniversite Öğrencilerinin Sıvı Tüketimi Yeterli Mi? 

 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Uğur KAYA**, Hande Nur ONUR ÖZTÜRK ***, 
Makbule ÖZER**** 

 
Öz 
 
Amaç: Besin öğelerinin taşınmasında, atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında, vücut 
sıcaklığının düzenlenmesinde su çok önemlidir. Bu çalışmada su, süt, ayran, çay, kahve, 
asitli içecekler, meyve sularının üniversite öğrencilerinin sıvı tüketimlerine etkisi 
araştırılmıştır. 
Yöntem: Araştırma Kasım–Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da bir vakıf 
üniversitesinde araştırmaya katılmayı kabul eden 17-28 yaş aralığında 42’si erkek 58’i 
kız 100 kişiyle yürütülmüştür. Araştırma üniversite öğrencilerinde sıvı tüketim 
durumu, sıvıların fayda ve zararları ile ilgili bilgi durumunun saptanması amacıyla 
planlanmış tanımlayıcı bir araştırmadır. 
Bulgular: Araştırmamızda öğrencilerin en çok günlük ortalama tükettikleri içecekler 
sırasıyla, erkek öğrencilerde süt (%35), asitli içecekler (%35),çay (%33), kahve (%20), 
ayran (%15), meyve suyu (%14), bitki çayı (%13), kefir (%2); kız öğrencilerinde ise; 
süt (%42), kahve (%40), çay (%38), bitki çayı (%37), asitli içecekler (%31), ayran 
(%23), meyve suyu (%10), kefir (%8) olarak tespit edilmiştir. 
Sonuç: Sağlık açısından meyve sularının glisemik indeksleri yüksek olduğundan 
çocuklara, gazoz ve meyve suları yerine daha çok süt ve ayran içmeleri alışkanlık haline 
getirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme, adölesan beslenmesi, sıvı tüketimi. 
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Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının ve 
Vücut Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi  

 
Fatih Emre YAŞAR*, Bektaş Can GÜMÜŞ**, Mustafa ÜMÜKSÜZ***,  

Ömer Faruk KORHAN****, Selin TETİK***** 

 
Öz 
 
Amaç: Bu araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının ve 
beden kitle indekslerinin (BKİ) değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Çalışmaya 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünde okuyan 150 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilere sosyo-
demografik bilgileri, beslenme alışkanlıklarını ve besin tüketim sıklıklarını içeren anket 
formu, yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Öğrencilerin boy ve kiloları 
ölçülerek BKİ’leri hesaplanmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde Spss 25 programı 
kullanılarak analiz yapılmıştır. Demografik değerlerden yaş, boy, kilo ortalama ve 
standart sapma olarak, meslek eğitim, gelir, sigara kullanımı yüzdelik değerler ile 
verilmiştir. BKİ gruplarının;  besin tüketim alışkanlıkları ile ilişkisinin 
değerlendirilmesinde pearson's ve likelihood ki-kare testlerinden faydalanılmıştır. 
Anlamlı farklılık gösteren çoklu grupların ikili karşılaştırılmalarında Mann-Whitney U 
testinden faydalanılmıştır. Değerlendirmede istatistiki olarak anlamlı farklılık sınırı 
p=0,005 olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya katılan ve yaşları 18 ile 33 arasında değişen Beslenme ve Diyetetik 
bölümünde okuyan 150 (kadın n=134; erkek= 16) öğrencinin %0,7’si çok zayıf; %11,3’ü 
zayıf; %69,3’ü normal kiloda; %12,7’si fazla kilolu; %4’ü ise obez olarak bulunmuştur. 
Sonuç: Çalışma sonucunda Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin genel 
beslenme alışkanlıkları, ana ve ara öğün tüketimleri, besin tüketim sıklıkları ve BKİ’leri 
hakkında bilgi edinilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Besin tüketim sıklığı, üniversite çağı, BKI 
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Kanser ve Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptör-Gama İlişkisi 
 

Esra ÜNAL*, Özlem KURNAZ-GÖMLEKSİZ**, Hülya YILMAZ-AYDOĞAN*** 
 

Öz 
 
Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptörler (PPAR), nükleer reseptör süper ailesine ait 
ligand-aktive transkripsiyon faktörleridir. Lipid metabolizması, immün fonksiyon, 
hücre büyümesi, farklılaşması ve apoptoz gibi işlevlerde yer almakta; obezite, diyabet, 
kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gelişiminde etkendirler. PPAR’ların üç farklı 
izoformu vardır:PPAR, PPAR/ ve PPAR. PPAR’lar hedef genlerin promotör 
bölgelerindeki peroksizom prolifere cevap elemanları (PPRE)’na bağlanarak gen 
transkripsiyonunu düzenler. PPAR’lar retinoid-X reseptörleriyle (RXR) heterodimer 
oluşturarak PPRE’lere bağlanır. PPAR/RXR heterodimeri diğer transkripsiyonel 
koaktivatör ya da korespressörlere bağlanarak gen transkripsiyonunu düzenler. 
PPAR’lara ligand bağlanması da konformasyonel değişikliğe sebep olarak 
heterodimerden korepressörlerin salıverilmesini sağlayarak koaktivitörlerin 
aktivitesine ve böylece hedef genin transkripsiyonuna izin verir. PPAR ligandlarının 
apoptoz indüklenmesi gibi birçok antineoplastik özelliği olduğu gösterilmiştir. Ligand 
bağlanması sonucunda, PPAR/RXR heterodimeri koaktivatör kompleksle ilişki kurarak, 
PPAR-ilişkili genlerin transkripsiyonunu aktive eder. Bu aktivasyon hücre-döngüsü 
tutuklanması ve apoptoz yoluyla kanser hücrelerinin gelişimini engeller. PPAR-
gamanın aktivasyonu ise anjiyojenik ve inflamatuvar sinyallerin üretimini inhibe 
ederek tümör hücre proliferasyonunu stimüle eden fibronektinlerin ekspresyonunu 
düşürme yoluyla anahtar prostanoid ve integrin reseptörlerinin ifadesini engeller ve bu 
şekilde tümörleri etkiler. PPAR-gama ligandları PTEN ve p21 gibi tümör 
baskılayıcılarının aktivitesini ve/veya ifadesini artırır. PPAR-gama agonistleri (ör: 
Tiyazolidindion (TZD)) lenfoma, çoklu miyeloma, gastrik, özofagal, pankreatik, 
hepatom, kolon, meme, beyin ve akciğer gibi birçok kanser hücresinde apoptoza neden 
olmaktadır. PPAR-gama hem farklılaşmada yer alan genlerin ekspresyonunu kontrol 
etmekte hem de hücre döngüsünü negatif olarak düzenlemektedir. TZD’ler tümör 
baskılayıcı gen PTEN’i indükleyerek, antiproliferatif etki sağlarlar. PPAR-gamanın 
aktivasyonu prostat, kolorektal, pankreatik ve gastrik karsinom, adenokarsinom, 
mesane kanseri, ve beyindeki gliyal tümörlerin büyümesini inhibe eder. TZD’ler meme 
kanseri hücrelerinin proliferasyonunu engeller. Troglitazonlar yumuşak agarda meme 
kanseri hücrelerinin klonal büyümelerini durdurmaktadır. PPAR-gama ligandları 15d-
PGJ2, rosiglitazon ve troglitazon ile tedavi, meme kanseri dahil birçok kanser siklin D1 
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geninin ifadesini inhibe eder. Siklin D1 aşırı ekspresyonu 15d-PGJ2 ve troglitazon 
tarafından G1-hücre döngüsü kontrol noktasında tersine çevirilir. PPAR-gama 
aktivasyonu E2F/DP heterodimerinin hedef genine bağlanmasını azaltır, bu durum 
fosfatidilinozitol 3’-kinaz (PI3K)/Akt aktivitesinin inhibisyonu ve siklin D1 redüksiyonu 
ilişkili G1 hücre döngüsü tutuklanması ile sonuçlanır. PPAR-gamanın anti-proliferatif, 
pro-apoptotik ve farklılaşmayı tetikletici aktiviteleri, preklinik modellerde anti-kanser 
terapisinde geniş yer bulmasını sağlamıştır. Fakat, PPAR-gamanın neoplaziler için hem 
baskılayıcı hem de promoter olarak davrandığı gözlemlenmiştir ve terapideki PPAR-
gama aktive edici ligandlarının ve antagonistlerinin etkisi hala çelişkilidir. PPAR-gama 
ligandlarının çoğu anti-tümör etkisinin PPAR gama agonistlerine atfedilmesine karşın, 
antagonistlerinin de tümör hücreleri üzerinde antiproliferatif ve apoptotik etkilerinin 
olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Kanser modeline bağlı olarak, PPAR-gama’nın 
aktivasyon ya da inhibisyonu, tümör büyümesini artırabilir ya da azaltabilir. 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No:24082 
 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptörler. 
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Dracocephalum sp. Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Tespit 
Edilmesi 

 

Elif ODABAŞI*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Amaç: Halk arasında ‘meryem hort, yayla tavşanı, tepe otu, acı yavşan otu, peryavşan ’ 
olarak bilinen ve doğadan toplama yolu ile çay olarak tüketilen bazı Dracocephalum 
türleri şeker hastalığı, karın ağrısı, kadın hastalıklarında, depresyon, bunalım ve streste 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Dracocephalum sp. bitkisinden elde edilen %10’luk 
infüzyonun 1 Gram negatif, 2 Gram pozitif bakteriye karşı antimikrobiyal aktivitesi 
araştırılmıştır.  
Yöntem: Bitki çiçekleri Urfa yöresinden toplanmış ve kurutulduktan sonra %10’luk sıcak 
su infüzyonu elde edilmiştir. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesi mikro dilüsyon 
metoduna göre tanımlanmıştır. Çalışmada Listeria monocytogenes ATCC® 19115™, 
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ ve Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495™, 
suşları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan test mikroorganizmaları 5 ml’lik uygun sıvı 
besiyerinde aktifleştirildikten sonra 1-1/128 oranında infüzyon içeren 0,2 ml Brain 
Hearth Broth besiyerine % 1 oranında bakteri ekilip, 24 saat 37 °C’de inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda bulanıklığın bittiği konsantrasyon bakteri canlılığının 
bittiği nokta olarak kabul edilerek MİK olarak belirlenmiştir. Tüm analizler 2 paralelli 
olacak şekilde çalışılmıştır. 
Bulgular: Çalışılan Dracocephalum sp. bitkisinin S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes üzerine mikrobiyal büyümeyi neredeyse tamamen azaltabildiğini 
göstermektedir. 
Sonuç: Bugün mevcut ilaçların çoğunun bitkisel kaynaklı olduğu söylenebilir. Çalışmadan 
elde edilen verilerin Dracocephalum sp. kullanılarak gelecekte yapılacak biyolojik aktivite 
çalışmalarına rehberlik edebileceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dracocephalum sp., S. pneumoniae, K. pneumoniae, L. 
monocytogenes, antimikrobiyal aktivite.  
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Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin Antimikrobiyal Aktivitesinin 
Tespit Edilmesi 

 

Mustafa ALAY*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Amaç: olan ve halk arasında ‘hırpkesen’ olarak bilinen Teucrium chamaedrys subsp. 
chamaedrys L. ve halk arasında ‘zahter’ olarak bilinen Thymbra spicata L. doğadan 
toplama yolu ile çay olarak tüketilen bazı Lamiaceae familyasına ait bu türler mide ve 
sindirim hastalıklarında, enfeksiyon hastalıklarında ve yara iyileşmesininde, şeker, 
kolesterol, böbrek, parazit, egzema gibi cilt hastalıklarının tedavisinde ağrı kesici etkisi 
özelliğine inanıldığından kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Lamiaceae familyasına ait 2 
türden elde edilen %10’luk infüzyonun 1 Gram negatif, 2 Gram pozitif bakteriye karşı 
antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.  
Yöntem: Bitki çiçekleri Urfa yöresinden toplanmış ve kurutulduktan sonra %10’luk sıcak 
su infüzyonu elde edilmiştir. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesi mikro dilüsyon 
metoduna göre tanımlanmıştır. Çalışmada Listeria monocytogenes ATCC® 19115™, 
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ ve Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495™, 
suşları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan test mikroorganizmaları 5 ml’lik uygun sıvı 
besiyerinde aktifleştirildikten sonra 1-1/128 oranında infüzyon içeren 0,2 ml Brain 
Hearth Broth besiyerine % 1 oranında bakteri ekilip, 24 saat 37 °C’de inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda bulanıklığın bittiği konsantrasyon bakteri canlılığının 
bittiği nokta olarak kabul edilerek MİK olarak belirlenmiştir. Tüm analizler 2 paralelli 
olacak şekilde çalışılmıştır. 
Bulgular: Çalışılan Dracocephalum sp. bitkisinin S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes üzerine mikrobiyal büyümeyi neredeyse tamamen azaltabildiğini 
göstermektedir. 
Sonuç: Bugün mevcut ilaçların çoğunun bitkisel kaynaklı olduğu söylenebilir. Çalışmadan 
elde edilen verilerin Lamiaceae familyasına ait türler kullanılarak gelecekte yapılacak 
biyolojik aktivite çalışmalarına rehberlik edebileceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, S. pneumoniae, K. pneumoniae, L. monocytogenes, 
antimikrobiyal aktivite  
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Silybium Marianum’un Bazı Patojenlere Karşı Antimikrobiyal 
Aktivitesinin Tespit Edilmesi 

 

Yaşar ÇANTALI*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 
Amaç: Halk arasında ‘deve dikeni’ olarak bilinen ve doğadan toplama yolu ile çay olarak 
tüketilen Silybium marianum şeker ve kolesterol hastalıklarında kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, Silybium marianum bitkisinden elde edilen %10’luk infüzyonun 1 Gram 
negatif, 2 Gram pozitif bakteriye karşı antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.  
Yöntem: Bitki örnekleri Adıyaman yöresinden toplanmış ve bitkinin %10’luk sıcak su 
infüzyonu elde edilmiştir. Örneklerin antimikrobiyal aktivitesi mikro dilüsyon metoduna 
göre tanımlanmıştır. Çalışmada Gram pozitif bakteriler olarak Listeria monocytogenes 
ATCC® 19115™, Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ ve Gram negatif bakteri 
olarak Klebsiella pneumoniae ATCC® 33495™, suşları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 
test mikroorganizmaları 5 ml’lik uygun sıvı besiyerinde aktifleştirildikten sonra 1-1/128 
oranında infüzyon içeren 0,2 ml Brain Hearth Broth besiyerine % 1 oranında bakteri 
ekilip, 24 saat 37 °C’de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda bulanıklığın bittiği 
konsantrasyon bakteri canlılığının bittiği nokta olarak kabul edilerek MİK olarak 
belirlenmiştir. Tüm analizler 2 paralelli olacak şekilde çalışılmıştır. 
Bulgular: Çalışılan Silybium marianum bitkisinin S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes üzerine üzerinde antimikrobiyal aktivitesinin olduğu gösterilmiştir 
Sonuç: Dünya genelinde yıllık büyük bir ekonomik paya sahip olan tıbbi bitkilerin ticareti 
ve buna istinaden tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili yapılan araştırmalar her geçen gün 
öemini artırmaktır. Çalışmadan elde edilen verilerin Silybium marianum kullanılarak 
gelecekte yapılacak biyolojik aktivite çalışmalarına rehberlik edebileceği 
düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Silybium marianum, S. pneumoniae, K. pneumoniae ve L. 
monocytogenes, antimikrobiyal aktivite 
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Kanser Tedavilerinde İmmünonütrisyon Desteklerin Rolü 
 

Yaren ATAKAN*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 

Kanser tedavisinde immünonütrisyon yani immün beslenme, kanser ve tedavinin yan 
etkileri ile mücadele etmek açısından çok önemlidir. Kanser ve kanser tedavisinin 
komplikasyonları nedeniyle hastaları yeterli ve dengeli beslemek oldukça zordur.   Bu 
çalışmada, kemoterapi ve radyasyon tedavisi almak gibi proinflamatuar süreçler 
geçiren hastalarda immünonütrisyonun yararı hakkındaki mevcut araştırmalar 
derlenmiştir. Oluşabilecek bazı komplikasyonlardan konstipasyon, diyare, bulantı, 
kusma gibi bazı semptomlar doğru beslenmeyi engellemektedir. Bağışıklığın bozulması 
ile birlikte vücutta enfeksiyon artar ve yara iyileşmesi gecikir. Bağışıklık sisteminin 
diyetle iyileştirilmesi cerrahi tedavi gören kanser hastaları için çok önemlidir ve bu da 
immünonütrisyon ile alakalı ticari ürünlerin gelişmesini sağlamaktadır. Genel olarak 
omega-3 yağ doymamış asitleri, arjinin ve/veya glutamin gibi maddelerin 
komplikasyonları iyi yönde etkilediği düşünülmüştür. Bununla birlikte kanser 
tedavisinde etkilerinin anlaşılması açısından immünonütrisyonun gelişimi önemlidir. 
Araştırmalarla ile birlikte arjinin, omega-3 yağ asitleri, A, C vitaminleri ve çinko gibi 
immün besinlerle beslenen yanık hastalarında yara enfeksiyonunun iyileşmesi ve 
hastanede kalış süresinin azaldığı gösterilmiştir. Ek olarak, standart enteral diyet ile 
beslenen hastalarla karşılaştırıldığında immünonütrisyon ile beslenen hastalarda 
iyileşmenin daha hızlı olduğu bulunmuştur. Bu derlemede makro besinlerden glutamin, 
arjinin, balık yağı ve gama-linoleik asit desteklerin etkileri ile hangi immün besinlerin, 
kritik hastalıklarla ilişkili doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklıklardaki değişiklikleri 
düzenlemek için kullanılabileceği araştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kanser, immünonütrisyon, arjinin, omega-3 yağ asitleri 
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Sporcularda İmmünonütrisyon Desteklerinin Rolü 

 

Seda YAMAN*, Berrak DUMLUPINAR** 

 
Öz 
 

Bu derlemede, karbonhidrat, yağ asitleri, aminoasitler, mineraller, vitaminler, 
antioksidanlar, bitkisel takviyeler, polifenoller, probiyotik ve prebiyotikler, sığır 
kolostrumu gibi immün besin desteklerinin sporculardaki etkilerinin belirlenmesi ve 
bu etkilerin sonuçları araştırılmıştır.  Son 20 yılda, belirli besinlerin rolünün, bağışıklık 
ve inflamatuar parametreler üzerinde farmakolojik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 
Sporcular geçici iltihaplanma, oksidatif stres ve bağışıklık rahatsızlıklarının eşlik ettiği 
düzenli fizyolojik stres döngüleri yaşarlar ve bunların beslenme etkilerine duyarlı 
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Diyet ve bağışıklık sistemi arasındaki bu 
yakın etkileşimler, temel ve uygulamalı araştırmaların başka bir yeni disiplinlerarası 
alanını temsil eden “immunonutrisyon” terimini ortaya koyar. Fiziksel egzersiz 
bağışıklık sistemini ve işlevlerini etkiler. 1947'den beri, bu alanda tutarlı bir bilgi 
birikimini temsil eden 10.000'den fazla bilimsel makale yayınlanmıştır. Düzenli, uzun 
ve şiddetli egzersizler immün hücre fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilmektedir. 
Sporcunun uygunsuz ya da yetersiz beslenme alışkanlığında olması da bağışıklık 
fonksiyonu etkileyen en önemli etkenlerden biri olmaktadır. İmmün fonksiyonu 
korumak için sporcuların dengeli bir diyet ile enerji, karbonhidrat, protein ve 
mikronutrient gereksinmelerini karşılamaları gerekmektedir. İmmün sistemin 
geliştirilmesi için proteinler, karbonhidratlar, bazı antioksidan vitaminler ve 
immünonutrient olarak tanımlanan diğer ek bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sporcunun optimum immünolojik seviyesinin sağlanması için mental stresin kontrolü, 
yeterli uyku, hijyen gibi etmenlerin yanında besinsel desteklerin kullanılması son dönemde 
sıkça tartışılmaktadır. Besin desteklerinin egzersize bağlı immün sistem üzerine etkilerine 
yönelik daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: İmmünonütrisyon sistem, immünonütrisyon destekler, sporcu 
beslenmesi, egzersiz. 
 

 

                                                             
* Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: sedayaman17@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9471-8176  
** Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: baltinsoy@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0898-3043 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

87 
 

 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

88 
 

Fitoterapi ve Sindirim Sistemi Hastalıklarında Kullanımı 
 

Sümeyye KOCADAĞ*, Başak Gökçe ÇÖL** 

 
Öz 
 
Günümüzde oldukça yaygınlaşan, bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi yönteminin 
kullanımı aslında ilk çağlara dayanmaktadır. Genel olarak fitoterapi; migren, solunum ve 
sindirim sistemi hastalıkları, kanser, allerji vb. çeşitli hastalıkların engellenmesine ve 
tedavisine yardımcı olmak için bitkilerin tıbbi anlamda etkili kısımlarını, ekstrelerini ve 
bunlardan elde edilerek yapılan farklı formlarını kullanarak kişiye uygulanan, 
destekleyici ve tamamlayıcı amaçlı olan bir tedavi yöntemidir. Ülkemiz, bitki familyası 
açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğundan, fitoterapide kullanılan çoğu 
bitki türüne kolayca ulaşma imkanı bulunmaktadır. Son yıllarda fitoterapinin kullanım 
alanı oldukça yaygınlaşmakta ve hastalar tıbbi amaçlı olarak ilaç kullanımından önce 
bitkisel ürünlere yönelmektedirler. Ancak bilindiği üzere bitkisel ürün kullanımı oldukça 
riskli bir yöntemdir ve her hastada farklı reaksiyonlar gösterebilmektedirler. Fitoterapik 
ürünler, hekim kontrolünde ve her hasta için uygulanabilirliği değerlendirildikten sonra 
ilaç-besin etkileşimleri de göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır.  Son dönemlerde 
sindirim sistemi hastalıkları arasından mideye bağlı olanlarda fitoterapi kullanımında 
artış görülmektedir. Bu tip geleneksel yöntemler hastada ağrı şiddetini azaltabildiği gibi 
arttırda bilmektedir. Bu nedenle tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi olan bu 
geleneksel yöntemler hala modern tıbbın tam olarak bir parçası olamamıştır. Ancak 
toplumun bitkisel ürünleri doğal bulmaları ve kullanımlarına sıcak bakmaları tıbbi amaçlı 
kullanılan ve kullanılacak bitkilerin araştırmalarının daha fazla yapılması gerektiğini 
göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fitoterapi, sindirim sistemi, geleneksel yöntem, bitki 
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Tatlandırıcıların Hastalıklarla İlişkisi 
 

Fatma GÜNGÖRÜR*, Başak Gökçe ÇÖL** 

 
Öz 
 
Günümüz dünyasında tüketilen yiyecekler çok sayıda kimyevi öğe içermektedir. Bu 
öğelerin çoğu gıdanın tabii bileşeni olup, gıdaya istenilerek katılan veya gıdanın işlenmesi 
sırasında arzu edilmediği halde gıdada oluşan bulaşanlardır. Gıdalara istenilerek katılan 
kimyasal maddelerin tarihsel süreci incelendiğinde M.Ö. 3500 yıllarına dayandığı 
görülmektedir. 19. yüzyılda endüstrileşmenin başlamasıyla gıda katkı maddelerinin 
kullanımındaki artış, 20. yüzyılda gıda üretiminin artışına bağlı olarak gıda katkı 
maddelerinin kullanımı da çok ciddi oranlarda yükselmiştir. Tatlandırıcılar, gıdaların 
duyusal özelliklerinin geliştirilmesi veya düzeltilmesi, özellikle düşük enerjili veya sıfır 
enerjili gıdalara tatlılık kattırmak amacıyla kullanılan, yapay ve doğal olmak üzere iki 
grupta incelenen gıda katkı maddesi olup gıda endüstrisinde geniş kullanım alanlarına 
sahiptir. Gıda sanayiinde en çok kullanılan tatlandırıcılar arasında sakkarin, asesülfam K, 
aspartam, siklamat, sorbitol, ksilitol, mannitol, taumatin, örnek olarak verilebilir. Son 
yıllarda özellikle obezite, diyabet ve diş çürüklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte düşük 
enerjili ve diyabetik gıdaların, dolayısıylada tatlandırıcıların önemi git gide artmıştır. Gıda 
sanayiinde kullanılan tatlandırıcılardan biri olan aspartam, meşrubatlar, sakızlar, meyveli 
içecekler, dondurulmuş tatlılar, sporcu içecekleri, çikolatalar, dondurmalar, meyveli 
yoğurtlar gibi çeşitli besinlerin içerisine katılmaktadır. Ancak deney hayvanları ve 
insanlarda yapılan çalışmalar tatlandırıcılara bağlı çeşitli yan etkilerin oluşabileceğini 
göstermektedir. Örneğin düşük doz aspartam verilen bir sıçan çalışmasında aspartam 
alan grubun daha az kilo aldığı ancak açlık kan şekerinde yükselme ve tümör gelişimi 
gözlenmiştir. Tatlandırıcı ve topaklanmayı önlemek amacıyla şekerlemeler, dondurmalar 
ve çikletlerde kullanılan mannitol ise bazı bireylerde kusma ve diyare gibi yan etkiler 
oluşturduğu bilinmektedir. Yapay tatlandırıcıların özellikle çocuklarda davranış 
problemleri, hiperaktivite ve alerjilere neden olabileceği ve muhtemel kanserojen etkiye 
sahip oldukları bildirilmiştir. Tatlandırıcılarla ilgili yapılan çok sayıdaki çalışmalar 
incelendiğinde, tatlandırıcıların kullanım amaçları yönünden çeşitli olumlu etkilere sahip 
olduğu (şeker kullanımına bağlı diş çürüklerini önleme, kalorisiz veya düşük enerjili 
olmaları olmaları vb) ancak belli dozların üzerinde kullanımlarında sağlık açısından risk 
oluşturabilecek etkilere sahip oldukları,  özellikle çocuklarda ve gebelerde yapay 
tatlandırıcıların kullanılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tatlandırıcılar, yan etki, hastalık, gıda sanayii 
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Bariatrik Cerrahi Sonrası Vaka Takibi 
 

Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Saliha Merve ANDİÇ **,  
Hasan Fatih AKGÖZ***, Ezgi ÖNAL**** 

 

Öz 
 
Amaç: Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde adipoz 
dokuda aşırı miktarda yağ birikmesidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.  Yine WHO’ya göre 
Beden Kitle İndeksi (BKİ’si) 25 kg/m2 üzeri olanlar kilolu, 30 kg/m2 üzeri olanlar obez 
olarak değerlendirilmektedir. Eşlik eden kronik hastalıklarla birlikte BKİ’nin 35 kg/m2 
üzerinde olması veya eşlik eden hastalıklar olmaksızın BKİ’nin 40 kg/m2 ’ nin üstünde 
olması morbid obezite olarak tanımlanmaktadır. Morbid obezite hastaların yaşam 
kalitesini düşürdüğünden diyetle birlikte birçok medikal tedavi uygulanmakta son 
olarak cerrahi tedavi yöntemi seçilmektedir. Son yıllarda bariatrik cerrahi uygulamaları 
hızla artmaktadır. Hasta seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Beslenme durum 
değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ameliyat sonrası hastalar iyi takip edilmeli, Damping 
Sendromu ve dehidratasyon gibi komplikasyonlar gözden kaçırılmamalıdır. Eksik 
vitamin ve mineraller takviye edilmelidir. Yapılan çalışmalarda diyabetli obez 
hastalarda bariatrik cerrahinin etkili bir tedavi olduğu kanıtlamıştır. Bu çalışmada da 
bariatrik cerrahi hastalarının pre-op dönemde obezite tedavisinde kullandıkları 
yöntemler, post-op dönemde bariatrik cerrahi tedavisinde hastaların uyumu 
sorgulanmıştır. 
Yöntem: Araştırma Haziran 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında özel bir hastanede 
Laparoskopik sleeve gastrik (LSG) yöntemi uygulanan 24 morbid obez olgu üzerinde 
prospektif klinik çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmaya post-op en az 6 ayını 
dolduran hastalar alınmıştır. Post-op ilk hafta, post-op ilk 15 gün, post-op ilk üç ay, post-
op ilk 6 ay verdikleri kilolar ve uyguladıkları diyetler sorgulanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya 22’si (%91,7) kadın, 2’si (%8,3) erkek 24 hasta katılmıştır. 
Hastaların 15’si ameliyat kararını kendisi vermiştir. Ameliyattan önce psikolojik destek 
aldığını bildiren hasta sayısı 2’dir. 10 yıldan fazla süredir obez olan 14 kişi vardır. 
Ameliyat öncesi tüm hastaların zayıflama yöntemi olarak diyet yaptığı fakat başarılı 
olunmadığı saptanmıştır. Ameliyat sonrası kilo kaybı daha önce yapılan çalışmalara 
benzer olarak post-op ilk 6 ay sonunda hastalar ortalama 26,8 kilo kaybetmiştir. 
Diyabetli obez hastalarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmaya katılan 
hastalardan 15’inin (%62,5) bariatrik cerrahi sonrası hastalık seyrinde düzelme 
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kaydedilmiştir. Ameliyat sonrası uyumla ilgili olarak sıvı alımında %41 yeterli sıvı 
alabilmiştir. Ameliyat sonrasında komplikasyon yaşayan hastaların çoğunlukla 
porsiyon ölçüsüne uymadıkları bulunmuştur fakat bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 
değildir. Süt ve süt ürünlerine alımın arttığı gözlenmiştir. Ameliyat sonrası erken 
komplikasyon olarak en çok kusma görülmüştür. 
Sonuç: Bariatrik cerrahi sonrası hasta hekimi tarafından değerlendirilmeli, kusma vb., 
önerilen miktara uymama, çeşitli besin gruplarına karşı gelişen olumsuz tutum gibi 
durumların çözümü için diyetisyenden destek almalı, yemesini etkileyen psikolojik 
tutumların düzelebilmesi için yine psikolojik destek alarak bütüncül bir yaklaşım ile 
destek sağlanmalıdır. Geç gelişebilecek malnutrisyon, osteoporoz gibi komplikasyonları 
önlemek açısından ameliyat sonrası takibin önemi vurgulanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: bariyatrik cerrahiler, obezite, postoperatif bakım.  
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Diyet Polikliniğine Başvuran Hastalarda Obeziteye Etkili Faktörlerin 
Belirlenmesi  

 
Ayşe Huri ÖZKARABULUT*, Melek Kübra VEYSİOĞLU**,  

Hasan Fatih AKGÖZ***, İrem POLAT**** 
 

Öz 
 
Amaç: Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık 
sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız 
kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen 
düzeyin üzerine çıkmasıdır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’ini 
kadınlarda ise %20-25’ini yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, 
kadınlarda %30’un üzerine çıkması obeziteye neden olmaktadır. Giderek artan bir 
toplum sorunu olan obezite ile mücadelede obezite ve sıklığını etkileyen faktörlerin 
ortaya konması önemli bir basamaktır. Samsun ilinde yaşayıp ankete katılan gönüllüler 
ile obeziteye etkili faktörlerin nedenleri belirlenmek amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Beslenme ve Diyetetik polikliniğine başvuran, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 25 kg/m2nin 
üzerindeki 100 hastaya 46 sorudan oluşan bir veri toplama formu uygulanmıştır.  
Bulgular: Araştırmaya katılan kişilerden erkekler %48.0 kadınlar ise %52.0 
oranındadır. Erkek ve kadın hastaların ortalaması birbirine yakın bulunmaktadır. 
Araştırmama katılanların yaş ortalaması 21-25 arası 18 kişi, 26-30 yaş arası 4 kişi, 31-
35 yaş arası 9 kişi, 36-40 yaş arası 8 kişi, 41-45 yaş arası 6 kişi, 46-50 yaş arası 10 kişi, 
51-55 yaş arası 11 kişi, 56 yaş üstü 34 kişi bulunmaktadır. Obezite prevalansı kişilerde 
yaş arttıkça arttığı, eğitim düzeyi arttıkça azaldığı tespit edildi. Obezite sıklığı evli, öğle 
yemeğini yemeyen kişilerde daha yüksek olduğu belirlendi. Hareketsizlik ve spor 
yapılmadığı zamanlarda kilo alımı artış gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Eğitimin vücut ağırlığını kontrol altına almada önemli bir faktör olduğu 
belirlenmiştir. Kilo almaya genç yetişkinlik döneminden itibaren önleyerek, fiziksel 
aktiviteyi arttırarak beslenme alışkanlıkları açısından kişileri bilinçlendirerek, obezite 
oluşumu engelenir. 
 
Anahtar Kelimeler: Obezite, beslenme eğitimi, prevelans. 
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Obezite ve Tip 2 Diyabet İlişkisi 

 

Merve ERZUN*, Semiha YALÇIN** 

 
Öz 

 
Diyabet, Türkiye’de ve Dünya’da görülme sıklığı gittikçe artan, yaşam süresini ve 
kalitesini etkileyen önemli bir kronik hastalıktır. Tip 1 diyabet: pankreasın beta adacık 
hücrelerinin otoimmün yıkımı ile karakterize olan diyabet çeşididir ve çoğunlukla mutlak 
insülin yetersizliği görülmektedir. Tip 2 diyabet: insülin direncinin sebep olduğu, insülin 
yanıtındaki yetersizlik ve insülin salınımı kusuruna bağlı görülen diyabet tipidir. Diyabet 
hastalarının %85-95’i tip 2 diyabet hastasıdır. Ailesinde diyabet geçmişi olanlar, fazla 
kilolu kişiler, 4 kilogramdan ağır bebek doğuran kadınlar ve stresli işlerde çalışan 
bireylerde risk daha yüksektir. Diyabetin tedavi süresi ve komplikasyonlarını en aza 
indirmek için sıkı glisemik kontrolün sağlanması, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel 
egzersizin arttırılması gerekmektedir. Obezite ve tip 2 diyabet arasında çok güçlü bir bağ 
bulunmaktadır. Obezite; tip 2 diyabet riskini arttırıp, metabolik kontrolü 
zorlaştırmaktadır. Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olarak 
düşünüldüğünde, tedavisi zor ve uzundur. Egzersiz, düşük kalorili diyet, psikolojik destek 
gibi kombine uygulanacak tedaviler ile obezite oluşmadan önüne geçilebilmektedir. Obez 
bireylerde ağırlık kaybı, tip 2 diyabet görülme riskini önemli ölçüde düşürmektedir. Ciddi 
sağlık sorunlarına neden olan obezitenin önlenmesi, neden olduğu kronik hastalıkların 
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Obezite ve tip 2 diyabet tedavi 
edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle toplum sağlığının 
korunup yükseltilmesi için risk grupları saptanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, obezite, diyet, beslenme. 
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Bebek İşaret Dili 

 

Ayşegül TAŞKIN*, Derya KAVGAOĞLU** 

 
Öz 
 
İşaret dili, iletişim kurmak amacı ile işitme engelli bireylerin kendi aralarında el 
hareketlerini ve mimikleri kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Bebek işaret dili 
ise bebeklerin dil edinimi öncesinde bebekle iletişim kurmanın doğal ve basit bir 
yoludur. Bebeklerin kendilerini ifade edebilmesinin bir yolu olarak görülen bebek 
işaret dili öğretimine 6 aylıkken başlanabilmektedir. Bebekler kendilerini işaret dili ile 
8 aylıkken ifade etmeye başlayabilmektedirler.  İşaret dili kullanan bebeklerin 
kullanmayanlara göre, beynin her iki hemisferinin de aktif olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle, bebeklere işaret dili öğretilirken aynı zamanda ebeveynlerin kelimeleri işaret 
ile konuşmayı birleştirerek aynı anda söylemeleri ve yapmaları, çocuğun hem dil 
gelişimini destekleyecek hem de görsel ve dil kullanımı neticesinde bilişsel gelişimine 
fayda sağlayacaktır. Yapılan bir araştırmada, işaret dili kullanan bebeklerin daha erken 
konuştukları tespit edilmiştir. Zekâ Katsayı (IQ) seviyelerinin ise kullanmayanlara göre 
12 puan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. İşaret dili kullanımının bebeklerin dil 
gelişimini ve ilerleyen dönemlerde sözlü ifadelerini olumsuz etkileyeceğine ilişkin 
yaygın kanının aksine işaret dilinin bebeğinin gelişimine olumlu etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Sessiz bir dil gibi görünse de bebeklerde konuşmanın ve işaretin 
birleştirilerek kullanılması gerekmektedir. Bu sayede bebeğin bir yandan dil ve bilişsel 
gelişimi desteklenirken diğer yandan motor gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimi de 
sağlanmaktadır. Bebek işaret dilinin faydaları ebeveyn ve bebek açısından önemli olup 
çocuk gelişimi alanını destekleyici bir konudur. 
 
Anahtar Kelimeler: Bebek, işaret dili, büyüme ve gelişim, dil gelişimi. 
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Çocuk Resimlerinin Gelişimi ve Analizi 

 

Yeşim AĞIL*, Buse KERİGAN** 

 
Öz 
 
Çalışmamız çocukluk yıllarında yapılan resimlerin bize o dönemdeki çocuğun gelişim 
özellikleri, psikolojik durumu, varsa aile içi sorunları hakkında bilgi verdiği gerçeği 
üzerinden çocuğu anlamayı ve tanımayı amaçlamıştır. Çocuk duygularını ifade etmek 
ister. Duygularını ifade etmede kullandığı en etkili yöntem ise resimdir. Resim sanatı; 
bazı düşüncelerin, amaçların, durumların, olayların; beceri ve düş gücünü kullanarak 
ifade edilmesine ve başkalarına iletilmesine yönelik yaratıcı bir etkinliktir. Resim 
yoluyla çocuklar kendilerini ifade eder ve tüm gelişim alanları açısından desteklenirler. 
Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine paralel olarak sanat faaliyetlerinde belirgin bir 
değişim dikkatimizi çekmektedir. Kâğıda yapılan ilk işaret ve çizgi, zamanla dönüşerek 
ergenlik dönemine kadar gelişimini sürdürür. Sanatın sürekli gelişen bir süreç olduğu 
belirtilmekle birlikte genel anlamda sanatın gelişimi de çocukla aynı yaşlarda aynı 
evrelerden geçer. Bu evreler; karalama evresi (2-4 yaş), şema öncesi evre (4-7 yaş), 
gerçekçilik evresi (9-12 Yaş), şematik evre (7-9 yaş) görünürde doğacılık evresi (12-14 
yaş) olarak sınıflandırılmıştır. Çocukların resimlerinde çizdiklerinin renk özellikleri, 
çizilen nesne ya da kişinin resim kâğıdındaki konumu, çocuğun yaşı, resimlerin boyutu 
gibi kriterler resimleri analiz etmek için oldukça önemlidir. Yapılan literatür taramaları 
sonucunda; ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların yapmış oldukları resimleri dikkate 
aldığı,  çocuğun içerisinde bulunduğu yaş ve gelişim seviyesine uygun olarak resimleri 
analiz etmenin önemli olduğu, resimler yardımıyla çocukta varsa bulunan olağan dışı 
durumun fark edilip, çocuğun sorunun çözülmesinde önemli ölçüde katkı sağladığını 
belirtmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, resim sanatı, resim analizi. 
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Ensest İlişkiye Maruz Kalan Çocukların Kaygı Durumlarının 
İncelenmesi 

 

Soner YANIK*, Buse KERİGAN** 

 
Öz 
 
Çalışmamızda toplumun hemen hemen her kesiminde var olan ancak tarih boyunca 
tabu olarak görülen ensest ilişkilerin çocuklar üzerindeki etkileri ve çocukların kaygı 
durumları farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
1999 yılında çocuk istismarını çocuğun hayatına, sağlığına, gelişimine, güven, 
sorumluluk ve becerilerle ilgili genel değerlerine zarar vermek şeklinde tanımlamıştır.  
Bu davranışlar, zamanla aile içerisinde yakın akrabalık bağı bulunan kişilerin birbiriyle 
birlikte olmasının yasal süreçlerle engellendiği aile içi ilişkilerde ensest ilişki (akraba 
aşkı) olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içerisinde madde kullanımı, kalabalık aile 
yapısı, aile bireyleri arasında artmış fiziksel yakınlık, herhangi bir sebepten dolayı 
ailenin toplumdan izole olması aile içerisindeki ensest sıklığını arttıran faktörler 
arasındadır. Çocuk için en güvenilir yerin aile yanı olduğu düşünüldüğünde, aileden 
çocuk tarafına yönelen cinsel istismarın aile dışındaki cinsel istismara göre daha ciddi 
sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir. Ensestin çocuk üzerindeki etkileri; çocuğun 
saldırganla olan cinsel ilişkisine, şiddet kullanımına, fiziksel zararın çeşidine, çocuğun 
yaşına ve gelişim seviyesine göre değişmektedir. Çocuğun tepkisi; korku, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, davranış ve sosyal yaşantı problemleri 
ve çocuğun cinsel problemleri, parmak emme, tırnak yeme, korku, herhangi bir objeye 
bağlı kalma şeklinde olabilmektedir. Yapılan literatür taramaları sonucunda aile 
içerisinde yaşanan ensest ilişkilerin çocuğun kaygı durumları üzerinde kimseye 
söylememe, herkesin öğreneceğinden korkma, arkadaşları tarafından dışlanacağından 
korkma endişesi, nasıl sözcüklere dökeceğini bilememe korkusu, herkesin benzer 
şeyler yaşadığı düşüncesi gibi durumların üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ensest ilişki, kaygı durumu. 
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Anne Baba Tutumlarının Çocukların Özgüven Duygusu Üzerindeki 
Etkisi 

 

Sultan SOYKU*, Buse KERİGAN**, Nurten ELKİN*** 

 

 
Öz 
 
Çalışmamızda farklı anne baba tutumlarının çocukların özgüven duygusunun gelişimi 
ve özgüven duygusu üzerindeki etkilerini saptamak amaçlanmıştır. Doğduğu günden 
itibaren çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuk ile onu yaşama hazırlayan anne 
babası arasındaki ilişkiler çocuğun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Davranış 
modellerini çocuk aile içerisinde bulur, yaşar ve öğrenir. Çocuğun içerisinde bulunduğu 
bu sosyal çevre ve çevrenin göstermiş olduğu tepkilerle çocuğun bütün gelişim 
süreçlerini etkilenmektedir. Çünkü içerisinde bulunduğu sosyal çevreye göre 
davranışları şekillenmektedir. Bu davranışların temelini oluşturan özgüven duygusu da 
ilk sosyal çevre olan aile içerisinde gelişir. Çocuğun özgüveninin temelinin atılmasında 
anne babasıyla kurduğu ilişki yaşamsal bir önem taşımaktadır. Anne baba ilişkisi 
içerisinde çocukların en fazla ihtiyaç duyduğu şey ebeveynleri tarafından sevilmek, 
benimsenmek ve onlar tarafından kabul görmek olduğu için anne babanın çocukla 
kurduğu iletişim önemlidir. Anne baba çocuk ilişkisi temelde anne babanın tutumlarına 
bağlıdır. Bu tutumlar; baskıcı-otoriter anne baba tutumları, koruyucu anne-baba 
tutumu, ilgisiz-kayıtsız anne baba tutumu ve demokratik anne baba tutumu olarak 
sınıflandırılmıştır. Yapılan literatür taramaları sonucunda, çocuğun gelişen kişilik 
yapısı ve özgüven duygusu üzerinde anne baba tutumunun oldukça önemli olduğu 
tespit edilmiştir. Bu anne baba tutumları içerisinden demokratik anne baba tutumunda, 
ebeveynlerin çocukların özgüven duygusunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
Buna karşılık baskıcı, ilgisiz ve koruyucu anne baba tutumlarının çocukların özgüven 
duygusunun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Anne baba tutumları, çocuk, çocukta özgüven duygusu. 
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İkiz ve Üçüz Doğan Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim 

 

Eda ÖZKAN*, Buse KERİGAN** 

 

Öz 
 
İnsanın sosyal bir varlık olması, yaşamının hemen hemen her alanında diğer insanlarla 
kurduğu iletişim süreçlerinden etkilenmesine neden olur. Bunlardan bir tanesi de 
kardeşlik durumudur. Bu çalışmamızın amacı ikiz veya üçüz doğan çocukların sosyal- 
duygusal gelişim süreçlerini incelemektir. Rahim içerisinde birden fazla bebeğin 
bulunması durumuna çoğul gebelik denilmektedir. Bu bebeklerin iki tane olması 
durumunda ikiz, üç tane olması durumunda üçüz vb. olarak isimlendirilirler. Normalde 
gebelikte %1 oranında ikizlik durumu görülürken, son yıllarda tüp bebek yönteminin de 
artmasıyla üçüz gebelikler görülmektedir. Çoğul gebelikler bir çok risk taşıdığı için riskli 
gebelikler sınıfında yer almaktadır. Bu riskler arasında; düşük tehlikesi, erken doğum, 
sezaryen, doğumsal anomali oranında artış vb. bulunmaktadır. Kardeş sahibi olmak 
çocuğun gelişimi ve ailenin dinamikleri açısından farklılıklar göstermekle birlikte aynı 
zamanda içinde bulunulan çevrenin de değişmesine sebep olmaktadır. Evin içerisine dahil 
olan kardeşler hem dolaylı hem de doğrudan bir biçimde ailenin durumunu etkileyerek 
diğer çocukların birbirleriyle olan yaşam süreçlerini etkilemeye başlar. Çocuklar 
ebeveynlerinden daha çok kardeşleriyle birlikte zaman geçirmekte ve sosyal rol alma 
davranışlarında bulunmaktadırlar. Ebeveynlerden daha çok kardeşleriyle yaşanılan bu 
etkileşimler çocuklara duygularını düzenlemeyi öğretir ve onların sosyal becerilerini, 
sosyalliğini arttırır. Bunun sonucu olarak başkalarının gözünden dünyaya bakma, 
başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama konusunda pratik yapabilmede daha 
yetenekli oldukları saptanmıştır. Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, ikiz veya üçüz 
kardeşi olan çocukların sosyal-duygusal gelişimlerinde diğer çocuklara göre daha fazla 
performans gösterdikleri tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İkiz veya üçüz kardeşler, kardeş ilişkileri, sosyal-duygusal gelişim. 
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Ergenlikte Farkındalık 

 

Büşra AKDAĞ*, Kevser Tuğba ÇINAR**, Nurten ELKİN*** 

 

Öz 
 
Çalışmamızın amacı toplumda nitelik ve nicelik yönünden çok önemli bir grup olan 
ergenlik dönemi ve bu dönemin dinamikleri ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktır. 
Ergenlik; insan yaşamı içinde önemli evrelerden biridir. Dünya nüfusu altı milyarın 
üzerinde olup bu nüfusun beşte birini 10-19 yaş grubu adölesanlar oluşturmakta ve bu 
sayı giderek artmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye'de 
genç nüfus oldukça fazladır. Ergenlik dönemi yaşanılan topluma, döneme ve kişilere göre 
farklı özellikler göstermesine karşın, temelde ortak olan cinsel, duygusal, sosyal 
değişimleri de içerir. Ergenliğin başlangıç ve bitiş süreleri her ergen için ortak kronolojik 
yaşlarda sınırlandıramayacağımız gibi bu dönemde normallik ve anormalliğin 
belirlenmesinde de güçlük çekilebilmektedir. Bu dönemdeki patolojik durumları 
saptayabilmek için öncelikle ergenlikteki normal büyüme ve gelişme süreciyle 
çeşitliliklerini bilmek gerekir. Ergenlik; puberte ile birlikte ortaya çıkan biyolojik 
değişikliliklerin oluşturduğu baskıya karşı gencin uyum ve baş etme çabasıdır. Kişiliğin 
oluşması ve bağımsızlık bu dönemin en önemli özelliğini oluşturur. Ergenlik dönemi 
biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim değişiklikleriyle karakterizedir. Bu gelişim 
özelliklerine bakıldığında biyolojik gelişimde; iskelet sisteminde hızlı büyüme ve cinsel 
gelişim, psikolojik gelişimde; bilişsel gelişim ve kimlik gelişimi özellikleri, sosyal 
gelişimde ise; gencin, erişkin rolüne hazırlanırken öne çıkan değişiklikleridir. Bu nedenle 
verilecek olan ergen sağlığı hizmetlerinin temelinde biyopsikosoyal yaklaşım 
bulunmalıdır. Ülkemizde sadece ergen sağlığı üzerinde çalışan ''Ergen Sağlığı Merkezi'' 
sayısının az olduğu, bu merkezlerin sayısının arttırılarak içerisinde çocuk gelişim 
uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve sosyal çalışmacıların multidisipliner bir sistemle 
çalışarak ergenlerle ilgili sorunların rahatlıkla çözülebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu 
süreç içerisinde, içinde bulunduğumuz sağlık sisteminde birinci basamak sağlık hizmeti 
veren aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından ergen ve ailelerine verilen her 
türlü tıbbi ve sosyal danışmanlığın çok önemli olduğu kanaatindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, ergenlik, aile, danışmanlık. 
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Çocuk İşçiliğine Genel Bakış 
 

Aynur GENÇ*, Bahar EKİNCİ**, Sevde Büşra AYYARKIN***,  
Buse KERİGAN**** 

 
Öz 
 
Bu araştırmamızda, çocuk işçiliğinin sözde görülmeyen ancak ele alındığında çocukları 
bu duruma iten sorunların kökenindeki ekonomik, kültürel, ailesel ve eğitsel gibi birçok 
nedenin olduğu ve bu nedenlerin ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığının anlatılması 
hedeflenmiştir. Çocuk işçi kavramını ele aldığımızda, hem yaş ölçütüne bağlanan çocuk 
kavramı hem de belli bir ücret karşılığında bir işverene karşı bağımlı şekilde iş görme 
edimini ifade eden kişi anlamına gelen işçi kavramlarından oluştuğunu görmekteyiz. Bu 
kavramlardan yola çıkarak çocuk işçi belli bir ücret karşılığında bir işverene karşı 
bağımlı şekilde iş görme edimini yerine getiren, belli bir yaşın altındaki kişi olarak 
tanımlanmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişmelerini tehlikeye atma, en 
değerli çağlarındaki zamanlarını işverenlere sunmalarının temelinde birbiriyle 
yakından alakalı nedenler yatmaktadır. Bu nedenlerin başında ise çocuk işgücünün 
işverenler için yaratmış olduğu kolaylık, yoksulluk, ailesel nedenler, göç olgusu, 
kalitesiz eğitim ve çalışmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkındaki toplum 
geneline yayılmış olan bilinçsizlik gelmektedir. Çocukların uzun süre çalışması, 
bedensel gelişimlerini ve fiziksel sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışan çocuk aynı zamanda, psikososyal ve zihinsel gelişim açısından da risk altındadır. 
Özellikle dış görüşüne çok önem verilen ergenlik döneminde görülen gelişme gerilikleri, 
yaşıtları ile oyun oynama, okula gidememe durumu, çevrenin bakış açısı çocukları 
etkilemektedir. Çocuğun yeni bir şeyler öğrenmek için geçireceği günlük zamanı 
çalışarak geçirmesi, çocuğun problem çözme yeteneği, yaratıcılık ve öğrenme becerisini 
de engellemektedir. Alanda yapılan literatür taramaları sonucunda, çocuk işçiliği 
varlığının günümüzde halen sürdürülmekte olduğu, çocukların eğitim ve oyuna 
harcamaları gereken vakitlerini ağır çalışma koşulları altında işyerlerinde harcamaları 
çocuk işçiliğinin sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk işçiliği, çalışan çocuklar, toplum ve çocuk. 
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İnternet Oyunlarının Çocuğun Sosyal-Duygusal Gelişimine Etkileri 
 
 

Ecem SARIÇAN*, Gülsüm ALÇİÇEK**, İlayda KAYA***,  
Şebnem SAYILGAN****, Buse KERİGAN*****, Nurten ELKİN****** 

 

Öz 
 
Çalışmamızda okul öncesi dönemindeki çocukların internet oyunlarına bağımlı 
olmalarının onların sosyal duygusal gelişim alanındaki etkisini araştırmak 
amaçlanmıştır. Oyun, çocuğun gelişimi için temel bir etkinliktir. Teknolojinin ilerlemesi 
ile oyun, çocuk ve teknoloji arasında bir bağ oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde 
çocukların en önemli oyun araçlarının başında bilgisayar oyunları gelmektedir. Bu 
bilgisayar oyunları, bilinçli ve doğru kullanılmadığı zaman başta çocuklar olmak üzere 
aileler ve toplum içerisinde olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Günümüzde yaygın 
olan internet oyunları zararlı sayılabilecek niteliktedir. Mavi Balina, Momo, Granny ve 
Pubg bunlara en etkili örneklerden birkaçıdır. Gelişmekte ve öğrenmekte olan çocuk, 
merakını yenmek için bir kez bile oynamış olsa da bu oyunlara sürüklenmekte ve 
olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadır. Bilgisayar oyunları oynayan çocukların 
davranışları ve beyin aktiviteleri incelendiğinde bu oyunların düşünüldüğü gibi masum 
olmadığı, bağımlılık yaratabileceği ve çocuğun sosyal gelişimini olumsuz yönde 
etkileyeceği görülmektedir. Çocuğun iç dünyasında karmaşa yaratmakta, içine 
kapanma, kendini rahat ifade edememe ve sosyal ortamlardan kaçınma gibi sorunları 
beraberinde getirmektedir. Sosyal ilişkilerde kopukluk, ilerleyen zamanlarda yalnızlık 
hissi hatta depresyona bile sebebiyet verebilmektedir. Sosyal ilişkilerin bozulmasının 
yanında çocukta özgüven eksikliği ve gerçeklik algısının da aynı doğrultuda değişim 
gösterebileceği görülmektedir. Alanda yapılan literatür taramaları sonucunda, teknoloji 
ve sanal oyunlarla birlikte çocukların hayal ve gerçeklik duygularının bazı noktalarda 
karıştığı ve çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk ve teknoloji, teknoloji ile oyun, sosyal-duygusal gelişim. 
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Ergenlerde Öfke İfade Tarzları 

 

Zeynep AKGÜL*, Kevser Tuğba ÇINAR** 

 

Öz 
 
Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişmeye başlayan, çocuk ya 
da gencin günlük hayatı içerisinde sık oluşan, doyurulmamış isteklere, istenmeyen 
sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere karşı verilen doğal, evrensel, saldırganlık ve 
şiddet içermeyen, hayatı zenginleştiren, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan 
duygusal bir tepkidir. Yaşanması gereken doğal bir duygu olan öfke, genellikle olumsuz 
tarzda kimlik bulduğundan dolayı negatif bir duygu olarak tanınır. Aksine öfke duygusu, 
bireyi tehditlere karşı koruyan, yeni öğrenmeler için bir motivasyon kaynağı olan ve 
yaşamın sürdürülmesi için gerekli duygusal bir tepkidir. İnsan yaşamında, öfkenin 
koruyucu-uyum sağlayıcı gibi olumlu etkilerinin yanında, yıkıcı-olumsuz etkileri de 
vardır. Yaşanılan öfke duygusunu kontrollü bir şekilde ifade etmek yerine, içe atma veya 
saldırgan bir tutumla yansıtma yolu seçilmesi hem kişinin kendisine hem de çevresiyle 
olan ilişkilerine zarar verecektir. Öfke ifade tarzlarının sınıflandırılması; Öfke dışa 
vurumu; oluşan öfke duygusunun sözel olarak veya davranışa dökülerek dışarıya 
aktarılmasıdır ve öfkenin yol açtığı stresle başa çıkmada uyumsal bir tepkidir. Öfke içe 
vurumu; kişinin gizleyerek ya da öfkeyi içinde tutarak var olan öfke etkenlerine karşı 
kullandığı alternatif bir uyum mekanizmasıdır. Öfke kontrolü ise kişinin başkalarıyla 
ilişkilerinde öfkesini ne ölçüde kontrol ettiği veya ne ölçüde sakinleşme eğiliminde 
olduğunu belirten durumları ifade etmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kontrol 
edilmiş öfkenin benlik saygısı, bilişsel esneklik, sosyal yetkinlik gibi olumlu 
değişkenlerle pozitif yönde bir ilişki içerisindedir. Bunun aksine, bastırılmış öfke ve dışa 
vurulmuş öfkenin depresyon, obsesif kompulsif semptomlar, probleme olumsuz 
yaklaşım gibi olumsuz değişkenlerle pozitif yönde ilişkili olduğu araştırma bulgularında 
görülmektedir. Kaygı düzeyinin azalması öfkeyi kontrol edebilme düzeyini 
artırdığından ergenlerde öfke yönetimine yönelik yürütülecek eğitimlerde ve tedavi 
uygulamalarında kaygı yatıştırmaya yönelik girişimlere yer verilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergen, öfke, benlik saygısı, sosyal gelişim. 
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Montessori Eğitimi Alan Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal 
Becerileri 

 

Merve BUĞUŞ*, Çağla DURAN** 
Öz 
 
Dr. Maria Montessori (1869-1952) tarafından oluşturulan Montessori metodu çocuk 
merkezli bir okul öncesi eğitim modelidir. Montessori, metodunu ilk olarak 1906 yılında 
açılan Çocuklar Evi (Casa dei Bambini) ile uygulamaya koymuştur. Bu eğitim modeli 
öğretmeyi değil öğrenmeyi temel almaktadır. Montessori yaklaşımı bir “yöntem” değil, 
sistemli, aşamalı, objektif, gözleme ve gerçekleştirmeye dayalı “yaşam için bir hazırlık” 
felsefesidir. Hareket ve kavrama, özgür seçim, ilgi, dış ödüllerden kaçınma, alıştırmanın 
tekrarı, dikkatin polarizasyonu-konsantrasyon, normalleştirme, yetkilendirme-
güçlendirme, akranlarla ve onlardan öğrenme Montessori yaklaşımının temel 
ilkeleridir. Montessori eğitim modelinde çocuk doğa ile iç içedir. Çocuklarda özgüven, 
istediğini rahatlıkla dile getirme ve uygulama, bağımsızlık, yardımlaşma, başkalarına 
karşı saygılı olma üzerine odaklanan Montessori eğitiminde zorlama yoktur.  
Montessori eğitiminin felsefesi çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini 
destekleyecek en uygun çevreyi hazırlamakla beraber çocukların toplumsal ve duyusal 
gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine 
saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler 
olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Montessori’ye göre çocuk, içi yetişkinler 
tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir. Montessori felsefesinde ‘çocuğun 
bireyselliği’ ön plandadır. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir 
kişiliktir. Çocuk desteklenerek çocuğun olumlu kazanımlarının pekiştirilmesi sağlanır. 
Tüm bu yönleriyle Montessori yöntemi çocuğun sosyal gelişim için gerekli olan 
becerilerini olumlu yönde desteklemektedir. Bu çalışmada Montessori eğitim modeli ile 
ilgili literatür taraması yapılıp sosyal beceriler üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Montessori, okul öncesi, sosyal beceri. 
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0-3 Yaş Bebeklik Döneminde Yapılan Geleneksel Uygulamaların 
Değerlendirilmesi 

 
Hatice GELİR*, İmren DÖYMAZ**, Kevser Tuğba ÇINAR***,  

Nurten ELKİN**** 

 

Öz 
 
Günümüzde bilgiye ulaşmanın geçmişe göre daha kolay olduğu bilinmektedir. Bebek ve 
çocuk sağlığı açısından bakıldığında ailelerin bebeklerini büyütme ve bebek bakımı 
aşamasında birçok yanlış uygulamalarda bulundukları yapılan çalışmalardan 
görülmektedir. Çalışmamızda gelişen teknoloji ve bilgiye kolay ulaşma avantajlarına 
karşın halen uygulanabilen birtakım geleneksel uygulamaları açıklayarak çocuk 
sağlığına büyük zararlar veren bu uygulamalar ve doğruları konusunda farkındalık 
oluşturmak istenmiştir. Geleneksel uygulamalara bakıldığında; ilk uygulama olarak 
anne sütünün en değerli kısmı olan ve halk arasında ağız olarak bilinen kolostrumun 
(ilk süt) çocuğa verilmesinin yanlış olarak bilinmesi, ilk emzirme zamanı için ezan vakti 
beklemek, çocuğun eli ayağı düzgün olsun diye kundaklamak, ağızda oluşan 
pamukçuklar için karbonatlı su ya da soda ile silmek, göbeğin düşmesi için alkol, batikol, 
yanmış kül sürmek; bebeğin ter kokmasını önlemek için kahve ve tuz kullanmak; Sarılık 
olmaması için sarı tülbent örtmek, sarı kıyafet giydirmek, altın bekletilmiş suda banyo 
yaptırmak, bol emzirme, soyulmuş sarımsağı çengelli iğneye takarak bebeğin alnına 
bastırmasının faydası olacağına inanmak; İlk banyonun göbek düştükten sonra 
yapılmasına inanmak; Bebeğin dışarı çıkarma süresi olarak kırk gün beklenmesi, kırk 
çıktıktan sonra kırk taşlı su ile banyo yaptırmak, kırk yumurta kabuğu ile banyo 
yaptırmak; Uzun ömürlü olması için ilk gittiği evde yüzüne un sürmek. Pişik için beyaz 
toprağı eriyip ve incelterek iyi geleceğine inanmak uygulanan geleneksel 
davranışlardandır. Yapılan literatür taramaları sonucunda çocuk sağlığında halen 
geleneksel uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı, bu uygulamaların çocukların 
sağlığını çok olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır. Bir toplumun gelişmişlik 
düzeyini gösteren en önemli sağlık ölçütülerinden olan bebek ölüm hızını 
etkilemesinden dolayı annelerin çocukları ile ilgili her türlü sağlık sorunununda sağlık 
profesyonellerinden yardım almaları sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bebeklik dönemi, geleneksel uygulamalar, bebek bakımı. 
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Ergenlerde Obezitenin Sosyal ve Duygusal Alanlara Etkileri 
 
 

Büşra MERCAN*, Sevde AKCAN**, Kevser Tuğba ÇINAR***,  
Nurten ELKİN**** 

 

Öz 
 
Obezite, ülkemizde genetik ve çevresel nedenlerden oluşan oldukça yaygın bir 
sorundur. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı 
artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının normal düzeyin üstüne 
çıkmasıdır. Vücuda alınan fazla enerjinin yeterince harcanmaması sonucu obeziteye 
sebebiyet verilir. Ergenlik; çocuklukla yetişkinlik arasında yer alan ve 12. yaştan 21 
yaşına kadar uzanan, ruhsal alanda önemli değişikliklerin olduğu hızlı bir büyüme ve 
olgunlaşma dönemidir. Ergenlikde öğün atlama, yemek seçme ve abur-cubur tüketimi 
oldukça fazladır. Ergen bireylerin obeziteye itilme sebepleri; aile içi durumlar, 
yaşıtların etkisi, bireyin maruz kaldığı sosyal etkenler, sosyal olarak yetersizlik, 
ailelerin beslenme konusundaki bilgi yetersizlikleri, sosyo-ekonomik düzeyde 
düşüklük ve bunları bağlı ortaya çıkan yaşam biçimi önemli diğer etkenler olarak 
dikkati çekmektedir. Obez olan ergenler çoğunlukla asosyal ve arkadaşları az olan 
bireylerdir. Bunun en büyük sebebi, ergenin dış görünüşünden dolayı ne giydiği 
kıyafetleri kendine yakıştırır ne de ayna karşısına geçtiğinde kendini beğenir. Bu 
nedenle özgüven eksikliği ve mutsuzluk görülmektedir. Neler yapılabilir; En başta 
bireye uygun sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için sağlıklı beslenme programı 
uygulanmalıdır. Bireyin boy uzunluğuna uygun ağırlık hedefi belirlenip bu doğrultuda 
bir diyetisyen eşliğinde diyet programına sokulmalıdır. Sağlıklı beslenme programı ile 
beraber egzersiz programı da uygulanmalıdır. Bireyin hareket durumu gözlemlenmeli 
ve yine yetkili kişilerin gözetimi altında egzersiz programına dâhil edilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Obez, ergenlerde obezite, ergenlik, sosyal duygusal gelişim. 
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Özel Eğitim Kurumlarında Çocuk Gelişimcilerin Yeri  

 

Büşra AKDAĞ*, Soner YANIK**, Sevcan ARDAL*** 

 

 
Öz 
 
Çalışmamızda toplumun hemen hemen her kesiminde var olan Özel Eğitim 
Kurumları’nda ve Özel Gereksinime ihtiyacı olan bireylerle çalışan Çocuk Gelişimcilerin 
katkıları ve görevlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bireyin sahip olduğu yetersizlikten 
dolayı yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri 
gereği gibi oynayamaz durumda olması engel-özür olarak tanımlanmaktadır. Özel 
eğitim, özel gereksinimli bireylerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
özel olarak planlanmış eğitimdir. Farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün 
özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını 
sağlayan, yetersizliğin engele dönüşmesini önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale 
getirerek toplumla kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek 
becerilerle donatan eğitim olarak ifade edilen özel eğitimde çocuk gelişimcilerinde yeri, 
görevleri ve bireylere katkıları oldukça çoktur. Çocuk Gelişimi alanı, 0-18 yaşlar 
arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, 
suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal 
gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri 
alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan 
bir alandır. Bu alan içerisinde yer alan özel eğitim, çocuk gelişimciler icin oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle çocukların tanılama aşamasında doğru 
değerlendirmenin yapılabilmesi için hastanede, özel gereksinimli bireyler için eğitim 
programı hazırlama konusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Çocuk Gelişimci 
eksikliği yaşanmaktadır. Yapılan literatür taramaları sonucunda Çocuk Gelişimciler 
çocukların desteklenmesi gereken alanlarda destek programları oluşturabilirler. 
Öğrenci için alınan hedefleri gerçekleştirme, uygulama, gözlem, değerlendirme, uygun 
eğitim ortamı ve materyal hazırlama konusunda oldukça başarılıdırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, özel eğitim, özel eğitimde çocuk gelişimci. 
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Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelerin Yaklaşımları 

 
Hatice Kübra ATLI*, Hayrunnisa ATLI**, Ruken TURĞUT***,  

Buse KERİGAN**** 

 

Öz 
 
Çalışmamızda özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerin yaklaşımları ve bu yaklaşımlara 
sunulan önerileri incelemek hedeflenmiştir. Çocuk sahibi olmak aileyi yapısal, gelişimsel 
ve işlevsel olarak etkileyen, ailenin yaşantısında yeni düzenlemeler ve değişiklikler 
yapmasını gerektiren bir yaşam fonksiyonudur. Aileler dünyaya gelen bebeklerinin özel 
gereksinimli olarak doğmasına hazır değildir. Özel eğitime gereksinimli birey, bireysel 
farklılıkları dolayısıyla akranlarından gelişimsel olarak belirgin farklılıklar göstererek 
özel eğitim hizmetine ihtiyaç duyan ve bu hizmetin sağlanılması gereken kişilerdir. 
Ailelerin özel gereksinimli çocuklara sahip olduklarını öğrendikleri ilk andan itibaren 
göstedikleri bazı tepkiler bulunmaktadır. İlk aşamada tanı ile karşılaşmaları aile üzerinde 
şok etkisi yaratmaktadır. İkinci aşama olan öfke, ailenin şok aşamasında elde ettiği yeni 
kanıtları tanılama merkezlerindeki uzmanlara ifade etmesi ve bu kanıtların uzmanlar 
tarafından onaylanmasını beklediği evredir. Aile bu dönemde konulan tanıları ve teklif 
edilen yardım önerilerini reddeder. Üçüncü aşaması olan pazarlıkta aile, yetersizliği bir 
şekilde ortadan kaldıracağını benimser. Bu inancın içsel güdüleyicisi genellikle ailelerin 
“neden biz-ben” sorusuna verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Dördüncü aşamada ise 
yaşanan olumsuz tepkiler ve ailenin içine düştüğü suçluluk duygusu sonucu olarak aile 
depresyon yaşamaya başlamıştır. Son aşama kabul aşamasıdır bu aşamada aile, 
yetersizliği olan çocuğun ailenin bir bireyi olduğunu kabul eder. Erken dönemde çocuğun 
olduğu gibi kabul edilmesi ileride karşılaşılacak sorunların üstesinden gelinmesinde, 
kendi bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip olmasında atılacak önemli bir adımdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli çocuk, çocuk ve aile, özel gereksinim. 
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Ailelerin Aşı Hakkındaki Görüşlerini Etkileyen Faktörler 

 

Pınar UMAT*, Şelale TURAP**, Kevser Tuğba ÇINAR*** 
 

Öz 
 
Aşı, günümüzde birey ve toplum sağlığının korunması için bilinen en etkili ve en 
ekonomik yöntemdir. Hastalık yaratan organizmaların zayıflatılmış ya da ölü bir şekilde 
vücuda verilmesi şeklinde uygulanır. Bu şekilde vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin 
aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Aşı, bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi 
ve çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanabilmesi için büyük önem 
taşımaktadır. Ancak son yıllarda bireylerin aşı hakkındaki görüşlerini ve aşı yaptırma 
oranlarını etkileyen bazı yeni faktörler ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerden bir kısmı 
ailelerin aşıların içeriğinde bulunan maddelerin etkileri hakkında eksik ya da yanlış 
bilgilere sahip olması, aile bireylerinin dini inançları, düşman ülkelerinin aşılara 
mutajen maddeler karıştırdığı düşüncesi iken, gelişen teknolojinin etkisiyle hayatımıza 
giren internet gibi ortamlarda ailelerin aşı karşıtı görüşlerin paylaşımlarının etkisi 
altında kalmaya başladığı, ailelerin aşı hakkındaki görüşleri ve aşı yaptırma oranlarının 
etkilendiği görülmüştür. Artık internete erişimi olan herkes görüşlerini 
yayımlayabilmektedir. Yine, özellikle sağlıkla ilgili konularda internet, bilgi ve görüş 
edinmek için etkin olarak kullanılmaktadır. Bilimsel görünümlü kimi yönlendirici 
paylaşımlar akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilmekte, aşıyla 
önlenebilecek hastalıklar ve aşıların yan etkileriyle ilgili düşüncelerde değişikliklere 
neden olarak çok sayıda bireyin aşılamaya dair kararını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Sonuç olarak bebek ve çocukları aşılamada görevli sağlık 
çalışanları; yanlış bilgilenmiş, aşı karşıtı anne-babalarla karşı karşıya gelebilmekte, 
toplumlar aşı ile önlenebilecek eski hastalıklara bağlı salgınlarla 
karşılaşabilmektedirler. Ülke yöneticilerinin, uluslararası örgütler ve aşılar hakkında en 
doğru bilgiye sahip olan doktorların bu yanlış bilgi ve görüşlerin olumsuz etkilerinin 
önlenmesi amacıyla birleşerek kamu spotu gibi çalışmalarla aileleri bilinçlendirmeleri 
gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aşı, çocuk, aile. 
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Masalın Çocukların Dil ve Kavram Gelişimine Etkisi 
 

İlkaycan ÇEVİK*, Çağla DURAN** 

 
Öz 
 
Masal, geçmişten bugüne varlığını koruyan sözlü anonim halk edebiyatıdır. Halkın 
kendi yarattığı olağanüstü karakterlerin ve olayların yer aldığı ağızdan ağıza, kulaktan 
kulağa, nesilden nesile yayılarak süregelerek anlatıldığı çocuk edebiyatının bir türüdür. 
Okul öncesi dönemde, çocuklara okunan/anlatılan masalların sağladıkları, ileriki 
dönemlerde onlar için çok büyük önem taşımaktadır. Masallar çocuklara anlatılmak ve 
öğretilmek istenilen herşeyi dolaylı yoldan ifade etmenin en güzel yoludur. Masallar, 
çocukları eğitmenin yanı sıra eğlendirmeyi de amaçlamaktadırlar. Çocuğa masal 
okunması yada anlatılması, çocuğun dil öğrenme sürecine, dil kullanımına, dil 
gelişimine ve dil bilincine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde 
masallar aracılığıyla çocuğa, dinleme-anlama, konuşma-anlatma becerileri 
edindirilmekte; olayları ve çevreyi algılama ve kendini ifade etmek için fırsat 
verilmektedir. Okul öncesi ve okumaya yeni başlayan çocuklara iletilen kavramlar 
önemlidir. Masallar, kelime dağarcığını zenginleştirir ve kavram öğrenimini hızlandırır. 
Çocuklar bu kavramları öğrenip, kendi dünyalarında içselleştirebilirler. Masallar 
çocukların aynı zamanda hayal güçlerini geliştirir. Çocuklara yeni dünya kapılarını 
aralar. Masal anlatımı sırasında bir yandan anlatan kişi ile çocuk arasında iletişim 
kurulurken diğer yandan da çocuğun bütün zihinsel faaliyetleri harekete geçer. 
Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, 
olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir. Bu 
çalışmada, masalın dil gelişimine ve kavram gelişimine etkileri ortaya koyulmuş ve bu 
alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Masal, çocukluk dönemi, çocuk edebiyatı, sosyal gelişim. 
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Research of the Factors Affecting the Formation of School-Age 
Children Obesity (6-18 Years Old) 

 

Sena BAĞDAŞ*, Çağla DURAN** 

 

 
Abstract  
 
Obesity is one of the most pervasive, chronic diseases in need of new strategies for 
medical treatment and prevention. Obesity is becoming one of the important problems of 
the community and individual health because of different factors such as false nutrition 
and low physical activity. As a leading cause of many countries of world mortality, 
morbidity, disability, healthcare utilization and healthcare costs, the high prevalence of 
obesity continues to strain the many countries of the world healthcare system. Although 
the incidence of obesity is higher in the United States and the Europan Union compared 
to our country, in recent years it is increasing especially in urban parts of Turkey. The 
causes of obesity are poorly understood and both the treatment and the prevention of 
obesity is difficult. For community health and healthy generation, causes of obesity must 
be well studied and suggestions for the solution must be developed. Unfortunately, 
obesity in childhood is ignored by their families but they must be made aware that obesity 
may be the cause of a serious illness in the future. Obese children often become obese 
adults and obesity in adulthood is a health risk. Childhood obesity is a health problem that 
should be taken into account for the fact that it progresses as adult obesity; serious 
increases occur in morbidity and mortality due to complications, and most importantly it 
can be generally prevented. Because of these; in this study, we researched the factors that 
play a role in childhood obesity development and determine the causes of childhood 
obesity. In this study, studies about obesity in children were examined and the results 
were compared with each other and data were extracted. 
 
Keywords: Childhood obesity, overweight, childhood nutrition. 
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Oyunun Çocukların Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkileri 

 

Kübra KIZILKAYA*, Çağla DURAN** 

 
Öz 
 
Oyun belli kuralları olan, çocukları gelişimsel olarak destekleyen eğlence olarak 
tanımlanmaktadır. Çocuk belli bir yaşa gelene kadar ki en büyük işi oyun oynamaktır. 
Oyun, çocuğun dünyayı tanımasına ve keşfetmesine olanak sağlar; duygu ve 
düşüncelerini ifade etme becerisi kazandırır. Çocuk oyun aracılığıyla gerçek dünyayla 
hayal dünyasını birleştirir. Çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, bedensel ve dil gelişimine 
önemli yararlar sağlamaktadır. Oyun, çocuğun sosyalleşmesindeki en büyük araçtır. 
Çocuk oyun oynarken aile bireylerinin rollerini üstlenerek ev ve toplum içindeki 
sorumlulukları ve rolleri öğrenmiş olur. Oyun, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine, 
arkadaş edinmesine, arkadaş grupları içinde toplumsallaşmasına, kurallara uymayı 
öğrenmelerine ve daha birçok alanda kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 
Çocukların sosyal gelişiminde akran ilişkisi önemli bir noktadır. Oyun, akran 
ilişkilerinde paylaşma hak ve özgürlüklere saygı duyma, yardımlaşma, işbirliği ve 
sorunların üstesinden gelme gibi katkılar sağlar. Çocuk oyun ile lider olmayı, 
kazanmayı, kaybetmeyi öğrenir. Çocuklar akranlarıyla sosyal ve duygusal deneyimlerle 
birbirlerini daha iyi tanıyıp iyi arkadaşlık ilişkileri kurarlar. Akranlarla iyi ilişki kuran 
çocukların kendilerine özgüveni ve öz saygısı olur. Özgüvene sahip olan çocuklar 
toplumda kendini rahat ifade ederler ve toplumun bir parçası olduğunun farkında 
olurlar, çevreye ve farklılıklara saygı duyarlar. Kısacası çocuk oyun oynayarak 
toplumsallaşır. Eğitimciler ve anne- babalar çocuğa uygun oyun ortamları 
hazırlamalıdırlar.  Bu çalışmada, oyun ve akran ilişkileri ve oyunun sosyal becerilere 
etkisi ortaya koyulmuş ve bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Oyun, akran ilişkisi, sosyal beceriler, çocukluk. 
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Çocuk Gelişimi Mezunlarının Hastanedeki Görev Tanımının 
İncelenmesi 

 
Elif BENLİ*, Büşra BENGİ**, İlknur DOĞAN***, Kevser Tuğba ÇINAR**** 

 

Öz 
 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarının toplumsal algı 
olarak sadece okul öncesi alanda çalışabildiği kanısı oluşmuştur. Bir çocuk gelişimcinin 
mesleki alanının sadece okul öncesi alan ile sınırlı kalmadığını, çocuğun bulunduğu her 
yerde çocuk gelişimcinin çalışması gerektiği bilinmelidir. Bu araştırmanın amacı çocuk 
gelişimi lisansiyerinin hastanede çalışma ortamının incelenmesi ve çalışma alanları ile 
ilgili literatür incelemesi yapılmasıdır. Hastanede çalışan mesleklerin içerisinde 
genelde doktor ve hemşire ilk akla gelenlerdir. Ancak çocuk gelişimcinin hastanede 
çalıştığı bilinmemekte ve çocuk gelişimcilere her hastanede rastlanmamaktadır. Bu 
yüzden çocuk gelişimcinin hangi alanda uzmanlaştığı konusunda toplumu 
bilinçlendirecek çalışmalar yapılmalıdır. Çocuk gelişimcinin alan tanımına bakacak 
olursak; çocuk gelişimi alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olan; 
çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin 
arttırılabilmesi için; doğumdan itibaren ergenlik sonuna kadar zihinsel, dil, motor, öz 
bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında, çocuğun gelişimsel açıdan 
değerlendirerek, çocuk sağlığı izleminde rol alan destekleyici, gelişimsel programlar ile 
çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan, sağlık hizmetlerinde çalışan 
meslek mensubu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda çocuk gelişimcilerin çocuk 
sağlık hizmetlerinde aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Hastanelerin gelişim 
değerlendirme üniteleri, poliklinikleri, yatan hasta bölümleri, oyun odaları ile hastane 
kreşinde sağlık hizmeti vermeleri beklenmektedir. Bu bölümlerde çocuk gelişimciler, 
sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri grubuna girmektedir. Çocuk 
gelişimcilerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarını geliştirmek çalışma ortamında 
yaşanan sorunlara çözüm üretmek için, çocuk gelişimcilere ait meslek örgütleri ve 
üniversitelerin çocuk gelişimi bölümleri ile çalışmalar yürütülmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimci, sağlık hizmetleri, hastane, çalışma ortamı. 
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Çocuklarda Oyun Yolu ile İletişim 

 

Nagihan SOY*, Buse KERİGAN**, Nurten ELKİN*** 

 
Öz 
 
Bu araştırmamızda, çocukların yaşamında beslenme ve bakım kadar önemli bir yere 
sahip oyunların, çocukların kendilerini ifade etmelerinde, toplum ile aralarında köprü 
görevi üstlenmelerinde ve iletişim sürecinde var olan öneminin anlatılması 
hedeflenmiştir. İnsanlar dünyaya geldiği andan itibaren çevresiyle bir iletişim etkileşim 
halindedir. İletişim temelde; duygu, düşünce ve hayallerin karşılıklı diyalog halinde 
aktarılması sonucu oluşan bir etkileşimdir. Çocuk doğduğu andan itibaren ailesiyle 
vakit geçirmekte ve aile çocuğun ilk sosyal çevresi olma özelliği taşımaktadır. 
Çocukların, sağlıklı iletişim kurarak toplumda nitelikli birer birey olabilmeleri için, 
ebeveynler tarafından, küçük yaşlardan itibaren oyunlarla desteklenmesi, her yaştaki 
çocuk için vazgeçilmez bir unsur olarak nitelendirilmektedir. Oyun, sadece çocuğu 
kendi dünyasını yaratmakla kalmayıp anne ve babanın bu farklı yaşama katılmalarını 
sağlayan bir kapı ve köprü görevindedir. Bu köprü görevini üstlenen ev ortamlarında 
çocukların kendilerine oyun arkadaşı olarak ebeveynlerini tercih ettikleri ve beraber 
oyun oynayan anne-baba ve çocuk arasında, günlük aktiviteler dışında birer iletişim 
oluştuğunun önemi belirlenmiştir. Anne ve baba, artık çocuk için birer oyun arkadaşı 
haline gelmiş, bu süreçte birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamaya yardımcı 
olmuştur. Çünkü çocuk, oyunlarını konuşturuken aslında kendi dilini kullanmaktadır. 
Alanda yapılan literatür taramaları sonucunda, çocuğun oyun yoluyla konuşmalarında, 
iletişim ve etkileşimlerinde, iç dünyasını açığa çıkarttığını aslında kendi dilini 
kullanarak olumlu-olumsuz duygu, düşünce, hayal, istek, korku gibi iletişimlerde 
bulunduğu belirlenmiştir. Çocukların sağlıklı iletişim kurma ve toplumla sağlıklı 
etkileşimde bulunabilmeleri için oyunlara gereken desteğin sağlanması, çocukların 
duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebilmeleri için, en doğal iletişim kanalı olan 
oyunun bir köprü görevi gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Oyun, çocuk ve oyun, oyun yolu ile iletişim. 
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Sağlık ve Etik 

 

Gizem ADLI*, A. Yüksel BARUT** 
Öz 

İnsan davranışlarının temel ahlaki değerlere uygunluğu anlamında kullanılan etik; bilim, 
teknoloji, eğitim, sağlık, çevre, medya, hukuk, yönetim ve siyaset gibi çok geniş bir alanda 
farklı anlamlar yüklenen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan davranışlarının 
belirli değer, ilke ve ölçütlere bağlı olarak “doğru” olması gerektiği alanların başında 
sağlık gelmektedir. Sağlık etiği olarak genelleştirebileceğimiz kavram, bir sağlık 
çalışanının ilgili alanda araştırma yaparken ve mesleğini uyguladığı süreçte genel olarak 
neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği konusu ile belirli bir durumda karşılaştığı bir 
sorunu nasıl çözmesi gerektiği konusuna odaklanmaktadır. Sağlık kurumlarında yaşanan 
gelişmeler sağlık çalışanının hizmet sunumu sırasında etik ikilemlerle karşılaşmalarına 
yol açmakta, bunun sonucunda etik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Etik, ahlaki eylem ve 
kuralların dayandıkları temelleri, yöneldikleri değerleri araştıran bir disiplindir. Bir 
başka tanım ile etik, başkaları ile birlikte iyi bir yaşamın nasıl sağlanacağı konusunda 
kişisel düşünmedir. Etik bu anlamda iyi/kötü ayırımı yapar. Gaudet’e göre etik, ahlaki 
davranış konusunda sistemli olarak düşünmektir (CNFPT, 2009). Ahlak ve etik 
birbirinden farklıdır, biri birey için verilen, diğeri oluşturulan olan iki ayrı duruş ya da 
alanı tanımlar. Birey, herhangi bir toplumda çıplak olarak doğar, doğduğu toplumda 
kendisine bir kimlik verilir ve bu kimlik içerisinde toplumun değer yargıları içerisinde 
şekillenir, o toplumun ahlak değerlerini benimser. Çocuğa toplumun değer yargıları, ahlak 
kuralları yakın çevresi tarafından kazandırılır. Ona doğru, çalışkan, büyüklerine saygılı, 
çevresine yardımcı olması gerektiği, etnik kimliği üzerinden aşılanır. Çocukluk ve gençlik 
dönemi geride kaldığında, birey toplum içerisinde yer almaya başladığında kendisinin ve 
çevresinin davranışlarını, içinde bulunduğu çevrenin değerlerini irdeler, kültürel yapısına 
göre iyi bir birey olmanın değerlerini edinmeye yönelir, etik ilkelerini oluşturmaya başlar. 
Tanrı, canlıların benliğine utanma duygusunu koymuştur. İlk toplumlardan başlayarak 
utanma duygusu yasalardan daha önce görülmüştür. Her bireyin arkasında onu izleyen 
bir başka birey yoktur ama benliğinde utanma duygusu, vicdanında yaptığını sorgulama 
duygusu her zaman birey ile birliktedir. Kanıtı, tanığı olmayan ve hiç kimsenin görmediği 
alanda ortaya konan suçlarda kanun bir işe yaramaz. Ancak bireyde utanma duygusu ve 
vicdan varsa yargılama orada olacaktır. Utanma duygusu olmayan ve kendisini 
vicdanında yargılamayan birey ne kadar eğitimli olursa olsun toplum için bir canavar 
olmaya başlar. Sağlık çalışanı ayrıca ettiği yemininden sorumludur. 

Anahtar Kelimeler: Etik, ahlak ve etik, utanma duyusu. 
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Sağlık Personellerinin Çalışma Alanlarında Karşılaştıkları Problemler 
Üzerine Bir Derleme 

 

Gizem ADLI*, Ahmet ATEŞ**, Büşra TERİM***, Arzu ÇİLO**** 

 
Öz 
 
Sağlık hizmetleri, kişilerin sahip oldukları sağlıklarının korunması, hastalıkların tanısı, 
tedavisi ve hastaların bakımı için bireysel ve kurumsal olarak, kamu ya da özel 
kurumların bireylere sundukları hizmetler şeklinde tanımlanabilir. Sağlık personelleri 
ise; sağlık çalışanları, hastalara ve/veya doku parçaları, kontamine tıbbi malzeme ve 
donanım, kontamine çevre yüzeyleri ya da hava dahil olmak üzere bulaşıcı malzemelere 
maruz kalma duruma sahip, sağlık bakım alanlarında ücretli ya da ücretsiz olarak 
çalışan bireyler şeklinde tanımlanır. İnsanların gün içerisinde zamanlarının büyük bir 
kısmını geçirdikleri çalışma alanlarının kalitesi ve çalışan kişinin işini istekli bir şekilde 
yapması; ortaya konan çabaların kalitesini çok büyük ölçüde etkilemektedir. Bu çalışma 
yaşamında kişiler sağlık üzerine çalışıyorlarsa konunun önemi biraz daha 
artabilmektedir. Çünkü sağlık personelleri insan hayatı gibi oldukça hassas, herhangi 
bir hatanın kabul edilemeyeceği, telafisi mümkün olmayan bir alanda faaliyette 
bulunmaktadırlar.  Sağlık kurumlarında bireylere sunulan hizmetlerin kaliteli 
olabilmesi için, bu kurumlarda çalışan sağlık personellerinin mükemmeliği destekleyen 
çalışma ortamına ihtiyaçları vardır ancak sağlık personellerinin çalışma alanlarının 
niteliği uzun süredir ihmal edilen bir konudur. Sağlık çalışanları, farklı meslek 
gruplarında çalışan kişilere oranla çalıştıkları birimlere ve ortaya koydukları işin 
niteliğine göre daha farklı problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalıştıkları 
kurumlarda kullandıkları aletlerin ergonomilerinin yeterli olmaması, buna bağlı olarak 
gelişen bel-boyun ve baş ağrıları, uzun mesai saatleri, hasta-hasta yakını ve yöneticiler 
tarafından uygulanan şiddet ve bunlara benzer birçok mesleki risklere maruz 
kalmaktadırlar. Karşılaştıkları bu tehlikeler sağlık personellerinin işlerini kusursuz bir 
şekilde yapmalarını engelleyebilmekte, çalışma performanslarının azalmasına neden 
olabilmekte, hem personelin hem de hastaların güvenliğini olumsuz bir şekilde 
etkileyebilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Sağlık personelleri, hastaneler, yaşanılan problemler. 
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Sağlık Çalışanlarında Sigara Kullanım Yaygınlığı ve Sigara Kullanımına 
Neden Olan Etkenlerin İncelenmesi Üzerine Bir Derleme 

 

Büşra GİRGİN*, Rukiye TOMURER**, Arzu ÇİLO***, Büşra TERİM**** 
 

 

Öz 
 
Sigara kullanımı çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünyada 1.3 milyar civarında insan sigara kullanmakta ve yılda 
beş milyon üzerinde kişi sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigara kullanımıyla 
birlikte doğrusal bir artış gösteren nikotin bağımlılığı, sigara kullanımının 
sürdürülmesinde etkin olduğu kadar tedavi girişimlerinin genel başarısızlığının da en 
önemli nedenlerindendir. Yapılan çalışmalar, sigarayı bıraktırma ve sigaraya bağlı 
hastalıkların tedavisinde önemli role sahip olan sağlık personellerinin de sigara 
kullanımı konusunda ciddi bir orana sahip olduğunu göstermektedir. Sağlık 
çalışanlarının toplum tarafından örnek alınmaları ve aynı zamanda da sağlık eğitmeni 
olmaları nedeniyle özellikle sigara içmemeleri gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının 
sigara içmesi sigaranın sağlığa etkileriyle ilgili mesajlara zarar vermekle birlikte 
hastada sigarayı bırakma ve hastaya uygulanan tedavinin etkinliği konusunda olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca bu durumun toplumda giderek yaygın hale gelmesi 
sigaraya başlama yaşının giderek düşmesine ve sigaraya bağlı hastalıkların çoğalmasına 
neden olabilmektedir. Sigara kullanımına karşı ciddi bir direnç oluşturulması ve 
sürdürülmesi için, başta sağlık çalışanlarının sigara kullanımındaki etkili faktörleri 
saptanarak sigarayı bıraktırma konusunda daha bilinçli ve istekli hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bu şekilde sigaraya bağlı hastalıklar ve bunlara bağlı sağlık harcamaları 
azaltılması hedeflenmektedir. Bu derlemede sigara içen sağlık personelinin nikotin 
bağımlılık düzeyi, buna etki eden faktörleri, sigaraya karşı yapılan mücadeledeki 
rollerini incelemek ve bu konuda gerekli önerilerin sunulması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sigara kullanımı, sağlık çalışanları, nikotin bağımlılık düzeyi.  
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Bir Vakıf Üniversitesi Sıra Ergonomisinin Öğrencilerin Antropometrik 
Ölçümlerine Uygunluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 

 
Sinem Altın DEMİRBAĞ*, Merve BİLGİÇ**, Ali KARAAĞAÇ***,  

Rıfat MUTUŞ**** 

 
Öz 
 
Amaç: Çalışmanın amacı okul sandalye ve masalarının, Türk popülasyonuna 
uygunluğunun güncel antropometrik ölçümler belirlenerek değerlendirilmesi ve aynı 
bireylerin yaşam kalitesine etkisinin araştırılmasıdır. 
Yöntem: Çalışmanın örneklemini bir vakıf üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
öğrencileri (n=153) oluşturmaktadır. Çalışmada bireylerden 14 farklı antropometrik 
ölçüm alınmış ve son 1 ayı değerlendiren WHOQOL-Bref Yaşam Kalitesi ölçeğini 
doldurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 25 paket 
programı kullanılarak yapılmış olup antropometrik ölçümlerin; ortalamaları, standart 
sapma değerleri, %5-%95 değerleri alınmıştır. Yaşam kalitesi ölçeği için cinsiyet 
parametresi incelemeleri Bağımsız Örneklem t Testi kullanılarak yapılmıştır. 
Antropometrik ölçümler ve yaşam kalitesi ölçeğinin korelasyonunda Pearson 
Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 
Bulgular:  Katılımcıların demografik bilgileri analiz edildiğinde; cinsiyet dağılımı 
açısından %52,9’u (n=81) kadın, %47,1’i (n=72) erkek olarak tespit edilmiştir. 
Bireylerin yaş ortalamaları erkeklerde 21,33±0,96 yıl ve kadınlarda ise 21,01±0,85 yıl 
olarak bulunmuştur. Örneklemimizin kadın ve erkek popülasyonu arasında yaşam 
kalitesi puanının alt parametreleri olan fiziksel ve çevresel puanlar bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Antropometrik 
ölçümlerin sıra boyutlarına uygunluğu cinsiyet bazında, asgari ve azami olarak 
incelendiğinde (%5-%95); sıra boyutlarına uygun olan ve olmayan ölçümler 
saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışmamızda sıra boyutlarında uygun olan ve olmayan değerler tespit edilerek, 
ergonomik açıdan uygun olmayan sıraların uzun vadede kullanımıyla oluşabilecek kas 
iskelet sistemi sorunları ile bu durumun yaşam kalitesine etkisi açıklanmıştır. Aynı 
zamanda sürekli değişen popülasyon için dönemsel olarak güncellenmesi gereken, 
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antropometrik ölçümleri hesaplayarak, özelikle yeni mobilya tasarımlarında 
kullanılması gereken norm değerler ortaya konmuştur. Çalışma hayatına hazırlanılan 
üniversite döneminde ağrılı ve yaşam kaliteleri düşük olması, bireylerin çalışma 
hayatını oldukça etkileyecektir. Bu nedenle öğrencilerde sağlık problemlerinin 
gelişmemesi açısından önleyici girişimler yapılmalı ve daha sağlıklı nesiller 
oluşturulması sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, yaşam kalitesi, antropometri. 
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Perfüzyon Nedir, Perfüzyonist Kimdir? 
 
 

Adem YÜMSEL*, Simge Sude GERÇEKER**, Enes TUNÇ***,  
Hasan Hüseyin ÖZKAN**** 

 

Öz 
 
Perfüzyon, kısa tanımıyla doku, organ ve hücrelerin beslenmesidir. Kan, kalp ve kalbe 
bağlı damarlar yardımıyla doku ve organlara perfüze olarak; beslenme, boşaltım ve 
homeostasi ihtiyaçlarını karşılar. Perfüzyonist ise; ‘Extra Corporeal Circulation (ECC) 
gerektiren kalp ve büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde cerrah ve anestezist ile 
iş birliği yaparak operasyonun yapılabilmesi için kardiyopulmoner sistemi izole edip 
kalp-akciğer makinasını kullanarak perfüzyon görevini üstlenen kişi’ olarak tanımlanır. 
26 Nisan 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; 
perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da 
diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya Sağlık 
Bakanlığı tarafından verilmiş ''Perfüzyonistlik Yetki Belgesi'' olanlar perfüzyonist 
olarak adlandırılır. Miyokardın korunması (kardiyopleji uygulanması); hemofiltrasyon, 
ultrafiltrasyon ve aferez uygulamaları; extra corporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan 
ürünleri transfüzyonu; gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulaması; extra 
corporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler 
destek cihazlarının yönetimi; gerektiğinde jel ve trombosit üretimi yapılması; 
intravasküler membran oksijenasyon yönetimi; karaciğer nakli sırasında dolaşımı 
sağlayan makinenin, diyaliz makinesinin kurulması ve çalıştırılması perfüzyonistin 
yetki ve sorumluluklarındandır. Extra Corporeal Circulation uygulamasının belli bir 
süre için sağlam kardiyopulmoner sistem fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekir. 
Perfüzyonist operasyon süresince üstlendiği görevini, tam ve eksiksiz olarak yerine 
getirmeli, kardiyopulmoner sisteme, kana ve hastanın hiçbir organına kalıcı hasar 
vermemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Perfüzyon, kalp-akciğer makinası, extra corporeal circulation. 
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Sağlık Çalışanlarının Çalışma Duruşunun Kas-İskelet Sistemine ve 
Yaşam Kalitelerine Etkisi 

 
 

Avzem YAŞAR*, Mücahit BİLGİN**, Çağıl ERTÜRK*** 

 
Öz 
 
Günümüzde sağlık kurumlarına olan ihtiyacın ve talebin artmasına ilişkin çalışmalar, 
hastaları daha çok tedavi hizmeti almaya ve sağlık hizmeti veren personellerini de daha 
yoğun hizmet sunmaya yönlendirmiştir. Sağlık çalışanları görevleri esnasında, 
çalıştıkları kurumda kaldıkları süre boyunca birçok risk faktörlerine maruz 
kalabilmektedir. Sağlık personelleri meslekleri sebebiyle tekrarlı yanlış hareketler 
nedeniyle bedensel, fizyolojik ve psikolojik bakımdan mesleki yaralanmalara maruz 
kalmaktadırlar. Çalıştıkları ortamda tekrarlı yanlış hareketler ve yanlış postürde uzun 
süre çalışmak kas-iskelet sistemi hastalıklarının ortaya çıkmasında baskın olarak statik 
yüklenmeler görülmektedir. Sabit yanlış postürde uzun süre kalınması için stabilizatör 
ve manipülatör güçlere gereksinim vardır. Ağrının ve yorgunluğun oluşması büyük 
oranda statik tekrarlayıcı yüklenmelere bağlıdır. Statik kas yüklenmeleri, sağlık 
çalışanının yaptığı işe ilişkin ergonomik olmayan çalışma koşulları, çalışırken kullandığı 
materyallerin kişiye uygun olmayışı ve sık tekrarlı olarak kullanılması sonucu çalışanda 
kas-iskelet problemlerine sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanın kaslarında 
meydana gelen yorgunluk, ilgili kas grubunda meydana gelen dinamik ve statik 
yüklenmeler ile ortaya çıkabilmektedir. Yanlış postürde uzun süre kalmak ve 
tekrarlayıcı hareketler ile kasın kasılması sonucunda eklemlerde, bağlarda ve 
tendonlarda aşırı yüklenmeye bağlı mikrotravmalara neden olmaktadır. Sağlık 
çalışanlarında oluşan mikrotravmalar ise uzun vadede mesleki dejenerasyonlara zemin 
hazırlamaktadır. Geçtiğimiz her gün mesleki deformiteler sebebiyle fizyoterapiye 
başvuran kişi sayısı artmaktadır. Çalışma ortamında yapılan kişiye uygun ergonomik 
düzenlemeler ile doğru postüral uyum sağlanıp ve travmaya maruz kalma riski oldukça 
azaltılabilir. Yapılan çalışmalar sağlık personellerinin diğer endüstri birimlerinde 
çalışanlara kıyasla daha çok kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kaldığını 
göstermektedir. Bunun sonucunda da yanlış postürde uzun süreli tekrarlı yüklenmeler 
çalışanların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Mesleki dejenerasyonları 
azaltmak ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarmak için koruyucu rehabilitasyona 
önem verilmeli, ergonomi alanında uygun düzenlemeler yapılmalı ve fizyoterapistler 

                                                             
*  Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, E-posta: avzemysr@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5122-2557  
**  Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: mucahitbilgin04@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7769-7924 
***  Öğr. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: certurk@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8978-2325 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

149 
 

tarafından planlanan, kişiye özgü uygun egzersiz programlarıyla uygun postür 
düzenlemesine gidilmeli ve belli aralıklarla dinlenme molaları verilerek kişinin işe olan 
uyumu ve yaşam kalitesi artırılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, mesleki dejenerasyonlar, yaşam kalitesi. 
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Omurilik Yaralanmalı Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Genel 
Sağlık Durumları Üzerine Bir Derleme  

 

Recep Enes ÇELİK*, Elif ÖRSELOĞLU** 

 
Öz 
 
Omurilik düşme, çarpma, ezilme sonucu çeşitli travmalara maruz kalarak zarar 
görebilir. Bu etkiler sonucunda omurilik yaralanması oluşur. Omurilik yaralanması 
kalıcı olarak fiziksel kısıtlılığa neden olmaktadır. Bu yaralanmaya maruz kalan 
bireylerde travma sonrası önemli fiziksel ve emosyonel değişimler gözükmektedir. 
Değişimlere ve günlük yaşam aktivitelerine adaptasyon, habilitasyon sürecinde 
bireylere, kişiye özgü çeşitli fizyoterapi ve rehabilitasyon programları 
uygulanmaktadır. Omurilik yaralanması kişilerin yaşamında ani bir değişikliğe sebep 
olduğu için; yaşam kalitesi, fonksiyonel durumu ve psikososyal durumu üzerinde major 
değişiklikler yaratır. Omurilik yaralanmalı bireylerde intihar girişimi, evlilik 
durumunun sonlandırılması, depresyon anksiyete vb. durumlara da bazen 
rastlanabilmektedir. Bu durumlar hakkında genel bilgiler ve durumların sebep olduğu 
özel konular ile ilgili mevcut çalışmalar bulunmaktadır, fakat bu çalışmalar daha da 
derinleştirilerek spesifik ve genel alanlarında bireylerin durumlarına ve rehabilitasyon 
aşamalarında yardımcı olacak veriler elde edilmelidir. Özellikle bu bireylerin bağımlılık 
düzeyleri ve tekerlekli sandalye kullanımları göz önünde bulundurulduğunda fiziksel 
aktivite düzeyleri normalden farklı olarak bireylerin durumuna özgü testler ile 
belirlenmektedir. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde en etkili olan 
parametrelerden bazılarının; daha fazla zaman ve enerji giden günlük yaşam 
aktivitelerinden denge için egzersiz, profesyonel destek, tesislere erişim ve sosyal 
destekler olduğu belirlenmiştir. Bu derlemenin amacı; alana özgü çeşitli 
değerlendirmelerde hangi ihtiyaçlara gereksinim duyulduğunu inceleyip konu ile ilgili 
rehabilitasyon ve uyum sürecinde nasıl destek olunabileceği hakkında genel bir bakış 
açısı kazandırmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Omurilik felci, fiziksel aktivite, fizyoterapi. 
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Çocukluk Dönemindeki Beden Kitle İndeksinin Normal Motor 
Gelişime Olan Etkisinin İncelenmesi; Derleme 

 

Merve EROĞUL*, Merve BİLGİÇ**, Mehmet ÖZKESKİN*** 

 
Öz 
 
Amaç: Çocukluk çağında motor becerilerin değerlendirilmesi ve erken dönem 
müdahalesi çocuğun yaşıtlarıyla aynı seviyede olması konusunda ve akademik başarı için 
anahtar niteliğinde olacaktır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı çocukluk çağındaki 
beden kitle indeksinin çocukların normal motor gelişim ve alt basamaklarının, ince motor 
beceriler, kaba motor beceriler ve algısal beceriler üzerine olan etkisini incelemektir.  
Yöntem: Çalışmamıza 2003-2017 tarihleri arasında uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlanmış makaleler dahil edilmiştir. Veri tabanı olarak Pubmed, Science Direct, Google 
Akademik veri tabanları kullanılmıştır. Obezite, çocukluk çağı obezite, obez çocuk, normal 
motor gelişim terimleri ve türevleri kullanılarak arama yapılmış toplamda 50 makale 
taranmıştır. Çalışma grubu 0-2 yaş arasında olan 7 makale ve yayımlanma tarihleri uygun 
olmayan 10 makale çalışmaya dahil edilmemiştir. Obez annelerin çocukları değerlendiren 
12 makale, çocukluk dönemi obezitesi ve hiperaktivite bozukluğu arasındaki ilişkiyi 
inceleyen 1 makale çalışma dışı bırakılmıştır. Toplamda 18 adet makale çalışmaya dahil 
edilmiştir. 
Bulgular: Bu konuda yapılmış çalışmalar incelendiğinde, çocukların ince motor 
becerisini ayrıntılı şekilde değerlendiren test bataryalarının yetersiz olması dikkat 
çekmektedir. Yapılan kesitsel çalışmalarda genellikle örneklem sayısı düşük tutulmuştur. 
Örneklem sayısının çok olduğu kohort çalışmalarda ise genellikle yapılan çalışma sağlıklı 
çocuklarla karşılaştırılmadığı için bu çocuklarının motor gelişiminin sağlıklı çocuklarla 
eşit veya geri olması konusunda kesin bulgular elde edilmemiştir. Erken çocukluk 
döneminde farklı yaş aralıklarındaki yüksek kilolu ve obez çocuklar değerlendirilmiştir. 
Normal motor gelişim evrelerine bakıldığında, farklı yaş aralıklarında farklı motor 
beceriler olduğundan, her yaş aralığının ayrı değerlendirilmesi ve karşılaştırılması 
gerekmektedir. Obez çocuklarda fiziksel aktivite alışkanlığını değerlendiren çalışma 
sayısının oldukça az olduğu bulunmuştur. Çalışmalarda dikkat çeken bir diğer konu; 
ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin ölçülmemiş olmasıdır.  Dolayısıyla bundan sonraki 
obezitenin normal motor gelişime etkisini inceleyen çalışmalarda, sosyo-ekonomik 
düzeyin ölçülmesi ile daha ayrıntılı ve kapsamlı sonuçlar elde edilebilecektir. Bununla 
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birlikte normal motor gelişim için kullanılan değerlendirme yöntemlerinde test 
bataryalarının farklı olduğu ve standardize bir testin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Sonuç: Çağımızda önemi gittikçe artan ve ileride kronik hastalığa neden olabilecek 
çocukluk dönemi obezitesinin, normal motor gelişime olan etkisinin farklı yaşa 
gruplarında karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiği kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  
 
Anahtar Kelimeler:  Obezite, çocukluk, normal motor gelişim, beden kitle indeksi. 
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El Rehabilitasyonunda Kullanılan El Beceri Testleri  

 
Çisel GÜR*, Almina Gizem BOZCALAR**, Buse BOZKURT***,  

Melek İĞDIR****, Fatma ŞİMŞEK*****, Gülşah KINALI****** 
 
Öz 
 
El terapisi, ergoterapinin oldukça uzmanlaşmış olduğu bir alandır. El terapisi, üst 
ekstremite (omuz, kol, dirsek, ön kol, el bileği ve el) yaralanmalarını değerlendiren ve 
tedavi eden bir sağlık alanıdır. Bireyler aktivitelerini maksimum bağımsızlıkta 
yapabilmesi ve kaybolmuş işlevlerine geri dönebilmesi için tedavi edilir.  El testleri hem 
değerlendirme sırasında hem de tedavi sırasında kullanılır. Bu çalışmada Ergoterapi ve 
Fizyoterapi Rehabilitasyon alanlarında en sık kullanılan el beceri testleri Purdue 
Pegboard, Minnesota ve O’Connor testleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Purdue Pegboard testi; kol, el ve parmakların kaba motor becerisinin yanında parmak 
ve parmak ucu ince motor becerisi ölçülmektedir. Bu test bireyin ellerini ne kadar çabuk 
ve koordineli kullanabildiğini ölçmektedir. Test tahtası hastanın önüne koyulur. 
Tahtanın üst kısmında 4 adet çukur bölüm bulunur. Sağ ve sol en dıştaki 2 göze 25’er 
pim koyulur. Ortanın sağındaki göze 20 adet manşon, ortanın solundaki göze de 40 adet 
pul koyulur. Ölçüm başlamadan 3 kere pratik yapılabilir. Kişi teste sağlak ise sağ elle, 
solak ise sol elle başlar. Tahtanın en sağındaki gözden her seferinde bir prim alıp en 
üstteki oyuktan başlayarak aşağı doğru yerleştirilir. Düşen primler önemsizdir. Bu 
işlem için 30 saniye süre bulunmaktadır. Bu işlem bittikten sonra hasta kutudan pim 
alıp yerleştirir, ardından pulu pimin üzerine ve manşonu pulun üzerine yerleştirir. Bu 
işlem için 60 saniye süre verilir. Minnesota; üst ekstremite enduransını ve 
performansını değerlendirmek ve tedavinin prognozunu incelemek amacıyla kullanılan 
bir el beceri testidir. Aynı zamanda en sık kullanılan beceri testlerinden olan minessota 
kendine uygun bir delikten başka bir deliğe gidebilen 58 diskten oluşmuştur. Diskleri 
oyuklardan alma, dizme, çevirme ve yerleştirme olarak sağ ve sol üst ekstremitede 
bilateral olarak uygulanır. Test 58 diskin bir yerden başka bir yere hareket ettirilmesini 
kapsar. Test placing test ve turning test olarak ikiye ayrılır. Placing testte ilk olarak 
uygun pozisyon alınması, uygun bir şekilde disklerin yerleştirilmesi gerekir. Verilen 
talimatlara uygun olarak diskler boşluklara yerleştirilir. Turning testte ise halihazırda 
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yerleştirilmiş disklerin iki el yardımıyla olduğu yerde döndürülmesidir. Disk bir elle 
alınıp döndürülür, diğer elle boşluğa yerleştirilir. Her iki testte de tamamlanma 
süresine bakılır. O’Connor; her 1/16 inç çapındaki deliklere cımbız kullanarak pimler 
yerleştirilir. Hassas küçük aletlerin kullanımını içeren el becerisini gösterir. Bu test 
küçük nesnelerin hızlı manipülasyonu için öngörücü olarak kullanılmıştır. Hastanın 
teste alışabilmesi için deneme yapmasına müsaade edilir. Hasta hazır olduğunda 
başlanacağı söylenerek kronometre ayarlanır. Pim yuvaya yerleştiği anda başlanan süre 
sayımı son pim yerleştirildiğinde durdurulur. El Beceri testleri hem ergoterapist hem 
de fizyoterapistler için önemli bir bilimsel ölçme ve değerlendirme yöntemi 
olduğundan, doğru öğrenilmesi ve uygulanılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.  
 
Anahtar Kelimeler: El Rehabilitasyonu, El Becerisi, El Yaralanmaları   
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Kognitif Rehabilitasyon ve Ergoterapi  

 
Sinem Altın DEMİRBAĞ*, Rukiye TOMURER**, Sena BAĞDAŞ***,  

Beyza Bahar YALÇIN****, Betül KOYUNCU*****, Gülşah KINALI****** 

 

Öz 
 
Kognitif kelime anlamı olarak bilişsel demektir. Tanıma, oryantasyon, hafıza, dikkat, 
aktiviteyi başlatma ve sonlandırma, problem çözme, soyut düşünme, matematiksel 
yetenekler, öğrenme, genelleme gibi yüksek beyin fonksiyonlarının kullanabilme 
becerisi anlamına gelir. Kognitif rehabilitasyonda; serebrovasküler olay, serebral palsi, 
travmatik beyin yaralanması, beyin tümörü, beyin enfeksiyonu, alzheimer, demans, 
parkinson, down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel bozuklukları olan 
bireyler rehabilite edilir. Ergoterapistler kognitif rehabilitasyonda bireylerin kognitif 
yeteneklerini test etmek için standartlaştırılmış kognitif testleri kullanırlar. Bu 
çalışmanın amacı kognitif rehabilitasyon alanında kullanılan testler hakkında bilgi 
vermektir. Bu testlerden bazıları; LOTCA testi, mini mental durum değerlendirme testi, 
blessed oryantasyon-bellek konsantrasyon testi, kısa mental durum testi, alzheimer 
hastalığı değerlendirme ölçeği ve ağır bozulma ölçeğidir. LOTCA testi; nörolojik-kognitif 
bozuklukları olan kişiler için kullanılır. Bireylerin farklı alanlardaki güçlü ve zayıf 
yanlarını belirlemeye, öğrenme potansiyellerini ölçmeye ve düşünme stratejilerini 
tanımlamaya yardımcı olur.  Aynı zamanda bireylerin bilişsel zorluklarının farkına 
varmasını ve bilişsel düzeyini geliştirmesini sağlar. 18-69 yaş arasındaki bireylere 
uygulanır. Uygulaması 45-90 dakikada sürer. Mini mental durum değerlendirme testi: 
demans taraması için en sık kullanılan testtir. On bir sorudan oluşur ve 30 puan 
üzerinden değerlendirilir. Uygulanması yaklaşık 10 dakika sürer. Yirmi dört-otuz puan 
arası normal, 18-23 puan arası hafif demans, 17 puan ve altı ciddi demansla uyumludur. 
Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği: Testin kognitif ve non-kognitif olmak üzere 
2 alt bölümü vardır. Kognitif bölümünde; bellek, oryantasyon, dil ve praksisi kapsayan 
11 madde bulunmaktadır. Uygulaması yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ağır bozulma 
ölçeği: Orta ağır ve ağır demanslı bireylerin kognitif değerlendirmesi için kullanır. 
Skorlaması 0-100 arasıdır. Testi oluşturan maddeler tek kelimeler, tek basamaklı 
emirler ve jestlerden oluşacak şekilde kognitif alanları değerlendirir. Kognitif 
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bozukluklar fizyoterapist ve ergoterapistlerin çalıştığı hasta gruplarının tedavi 
programını etkileyen en önemli kısıtlılıklarındandır. Kognitif bozukluk testleri ile ilgili 
daha fazla kanıta dayalı bilgi ve bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu 
düşünülmektedir. 
 
 Anahtar Kelimeler: Nörobilim, hafıza, dikkat, bilişsel durum.      
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El Sanatları ve Ergoterapi  
 

İrem CEYHAN*, Merve BARUT**, Gülşah KINALI*** 
 

Öz 
 
Ergoterapinin temel amacı; bireylerin kapasiteleri ölçüsünde ve mevcut olan motor 
yetersizliklere rağmen bireylere temel günlük yaşam aktivitelerinde en yüksek 
bağımsızlık düzenin sağlanması, kişisel bakım, beslenme, giyinme, akademik beceriler 
gibi alanlarda başkalarına duyulan ihtiyacın azaltılması ve hem bireylerin hem de 
yakınlarının kişisel özgürlüklerinin sağlanmasıdır. Bir ergoterapistin temel görevi; 
günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik 
yetersizliklerini en iyi seviyeye getirmek amacıyla kapasiteleri doğrultusunda 
bireylerin anlamlı ve amaçlı aktivitelere katılımını sağlamaktır. El sanatları temelde 
insanın ana ihtiyaçlarını giderme isteğinden kaynaklanan, basit araç ve gereçler ile 
yapılabilen, genellikle doğada kolay bulunabilen ya da atık maddeleri hammadde olarak 
kullanan bir sanat alanıdır. El sanatları; boş zaman değerlendirme, sosyal ve kültürel 
ilişkileri güçlendirme, meslek edindirme, bulundukları toplumu ortaya çıkaracakları 
ürünlerle söz sahibi yapabilme, kendilerini ifade edebilme ve özgüven duygusunu 
tetikleyebilme gibi katkıları olan etkinlikler olarak tanımlanabilir. El sanatları 
eğitiminin engelli bireylerin başarı duygusunu tatması, güven, cesaret ve algılama 
güçlerinin artması, kendinlerini ifade edebilme duygularını geliştirebilme gibi 
konularda oldukça etkili bir yöntem olduğu ifade edilmektedir. Bunların yanı sıra 
engelli bireyin psikolojik becerilerinin gelişimini, bireyin toplum içinde kabulünü 
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ergoterapi yöntemleri içinde değerlendirilen Sanat 
Terapisi konusunda bilgi vermektir. Sanatsal faaliyetler öncelikle bireylerin el 
becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır. İnce motor kasların gelişimine 
olumlu anlamda katkı sağladığından dolayı diğer alanlardaki başarı oranlarını da 
artırmaktadır. El sanatları; bireyin özgüvenini geliştir, bireyi topluma kazandırır, stres, 
depresyon ve anksiyeteyi azaltır, görsel zekayı aktive eder, motor fonksiyonları 
çalıştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olur, sosyal ilişkilerini kuvvetlendirir, bilgi, görgü 
ve kültürünü artırır, boş zamanlarını değerlendirir, el sanatları ile ilgili alanlarda 
çalışma imkanı sağlar, ailelerine ekonomik katkı sağlar. Post travmatik stres bozukluğu, 
şizofreni, otizm, öğrenme bozukluğu, nörolojik hastalıklar gibi pek çok durumda 
uygulanabilir. Dinlenme halinde yapılması kan basıncının ve kalp atım hızının 
düşmesine yardımcı olur. Malzemeler ucuzdur, talimatlar basittir. Hasta evinde 
çalışmaya devam edebilir. Origami, vitray, ahşap boyama, örgü, hat, seramik sanatları 
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terapötik olarak rehabilitasyonda kullanılan başlıca sanatlardır. Origami, temelde 
makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı sadece katlayarak çeşitli şekiller oluşturma 
sanatıdır. Bireyler origami sanatı ile; Kavram bilgisi, el-göz koordinasyonu, ince motor 
becerilerin gelişimi, dikkat ve konsantrasyon gelişimi, yönergelere uyma gibi 
kazanımlar edinir. Vitray sanatının ana maddesi cam ve kurşundur. Vitray, yaşlı ve 
engelli bireylerde kendilerini ifade etme becerilerini, ince ve kaba motor becerileri, 
hayal gücü yeteneklerini ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. Vitray terapötik olarak 
kullanılırken kartondan yapılan vitray veya cam boyama şeklinde yapılan vitray olarak 
tercih edilebilir. Sanatla terapi tüm dünyada iş ve uğraşı tedavisinde kullanılan bir 
yöntemdir. Bu yöntemin uygulanabilirliğinin arttırılması konusunda multidisipliner 
çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sanat Terapisi, ergoterapi, iş ve uğraşı.       
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Hemiplejik Hastalarda Duyu ve Algı Fonksiyonlarının 
Değerlendirilmesi 

 
Gizem DİNÇER*, Rümeysa BİLGİN**, Nisanur ŞEVGİN***,  

Betül KOYUNCU****, Gülşah KINALI***** 
 

Öz 
 
Hemipleji, serebral dolaşımdaki tıkanıklık ya da hasarlanma sonucunda vücudun sağ ya 
da sol yarısında görünen istemli hareket kaybı ya da azalması olarak tanımlanmaktadır. 
Rehabilitasyonda genellikle üstünde durulan, değerlendirilen ve tedavi edilen 
fonksiyon da istemli hareketlerdir. Fakat hareket kaybına ek olarak hasarlanmanın yeri, 
büyüklüğü ve şiddetine bağlı olarak duyusal ya da algısal kayıpların görüldüğü, görme 
ya da konuşma bozukluklarının yaşandığı bir hastalıktır. Bu çalışmada hemipleji 
rehabilitasyonunda kullanılan testler açıklanmıştır. Desen kopya etme testi: Bu test icin 
13 ayrı şeklin yer aldığı bir form kullanılmaktadır. Kişilerden sağlam elini kullanarak 
üstteki çizgilerden oluşan şeklin aynısını sayfanın alt kısmındaki noktaları birleştirerek 
kopya etmesi istenmektedir.  Testin değerlendirilmesi çizgilerin doğruluğuna göre 0-1-
2 şeklinde puanlama sistemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Şekil zemin algısı testi:  
Testin kitapçığı bulunmaktadır ve 16 test basamağı vardır. Bu test basamaklarının her 
biri üst üste yerleştirilmiş üç şekilden oluşmaktadır. Kişiden üst sayfada iç içe çizilmiş 
üç şekli alt sayfadaki altı şeklin içinden bulması istenir. Doğru şeklin sayısı 
kaydedilmektedir. Dokunma uyarısının lokalizasyonu testi: Bu test için bireylerin 
gözleri kapatılarak önce pronasyon sonra supinasyon pozisyonunda iken sırayla el, 
bilek ve ön kola kalemle bir kez dokunulur ve hastanın parmağıyla dokunulan yeri 
göstermesi istenir.  Kalemle dokunulan yer ile kişinin gösterdiği yer arasındaki mesafe 
cetvel ile ölçülerek kaydedilir. Çift dokunma uyarısının lokalizasyonu testi: 16 maddeli 
bir testtir.  İki ayrı kurşun kalem ile aynı anda sol el –sol yanak, sağ el-sol el, sol yanak-
sağ yanak gibi farklı iki noktaya gözler kapalı iken aynı anda iki uyarı verilmektedir. Kişi 
her iki noktayı bilirse 2 puan, birini bilirse 1 puan, bilemezse 0 puan verilmektedir. İki 
nokta ayrımı testi: Künt iki ucu olan pergel deriye değdirilir. Dokundurulan ucu tek 
nokta mı yoksa çift nokta mı hissettiği sorularak kaydedilir. Parmak tanıma testi: 
Kişinin gözleri kapalıyken dokunulan parmağını tanımlaması istenir. 16 ayrı noktaya 
dokunma için puanlama 0-1 şeklinde yapılır ve her iki el için puanlar toplanarak 
hastanın toplam puanı elde edilir. Sağ – sol ayrımı testi: Kişilere “sağ elini göster”, “sol 
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kulağına dokun” gibi 10 standart soru ile sağ sol ayrımı test edilir. İlk üç saniyede doğru 
cevap verirse 2, on saniyede cevap verirse 1, cevap veremezse 0 puan verilir. 10 soruda 
hastanın aldığı puanlar toplanır. Kertesz praxis testi; Apraksi varlığını belirlemek 
amacıyla herbiri 5 madde içeren dört farklı kategoride toplam 20 maddeden oluşan 
İdeomotor apraksi Testi (IAT) kullanılır. Çalışmanın sonucunda duyu, algı 
problemlerinin hemipleji rehabilitasyonunda önemli bir yeri olduğu, ergoterapist ve 
fizyoterapistlerin bu testleri değerlendirme protokollerine dahil etmeleri gerektiği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duyu, algı, hemipleji. 
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İnme Sonrası Komplikasyonlar ve Rehabilitasyon Prensipleri  

 
Habibe Rabia ŞİRİKÇİ*, Yaren ÇETİN**, Betül KOYUNCU***,  

İlknur ATKIN****, Gülşah KINALI***** 

 
Öz 
 
İnme, dünyada en sık karşılaşılan nörolojik sorun olup ölüm nedeni olarak üçüncü 
sırada yer almaktadır. Aynı zamanda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa engel 
olmada birinci sıradadır. İnmeden kaynaklı olarak bireylerde ikincil problemler 
görülebilir. Bu çalışmanın amacı inme sonrası görülen ikincil problemleri incelemektir. 
İnme genellikle vücudun bir kısmında güçsüzlük, duyu bozukluğu ya da denge kaybına 
yol açmaktadır. Ergoterapistler, hastanın kazanabileceği en üst düzey bağımsızlığa 
ulaşmasına yardımcı olmaktadır. İnme sonrası hasta bağımsızlığını sağlaması ve yaşam 
kalitesini sürdürmesi için önemli olan günlük aktiviteleri yapmakta zorlanıyorsa, 
ergoterapistler hastaya yardımcı olmaktadır. İnme sonrası gözlenen komplikasyonlar; 
kontraktürler, osteoporoz, heterotopik ossifikasyon, düşme ve kırıklar, epileptik 
nöbetler, spastisite, fizyolojik kondisyon eksikliği, depresyon, konvülsiyon, idrar 
retansiyonu, idrar inkontinansı, üriner enfeksiyon, konstipasyon, fekal inkontinans, 
disfaji, aspirasyon, bronkopnömoni, derin ven trombozu, pulmoner emboli, bası yarası, 
ortostatik hipotansiyon ve beraberinde sersemlik, baş dönmesi, kulak çınlaması, 
halsizlik, taşikardi, periferik sinir yaralanmaları, seksüel problemler, bilişsel 
bozukluklar, enfeksiyon ve ağrı görülebilir. Üst ekstremite komplikasyonlarının büyük 
bölümünü omuz ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. Tedavi edilmediğinde kalıcı el 
deformitesi ve donuk omuz ile sonuçlanabilir. Ayrıca spastisite, yanlış pozisyonlama, 
postür bozukluğu ve ağrı sonucunda kontraktür gelişir. Kontraktür kötü prognozun 
belirtecidir. İnme sonrası gelişebilecek ve ölüm riskini arttıracak en önemli sorunlardan 
biri disfajidir. İnme sonrasında hastaların %30-50’sinde disfaji görülmektedir. İhmal 
sendromu inme hastalarının çevre veya vücudun bir yarısını ihmal etmelerine yani 
yeterince dikkat göstermemelerine yol açabilir. İhmal sendromu varsa ergoterapistler 
buna özel terapiler uygulamaktadır. İnme sonrası osteoporoz inmenin sık görülen bir 
komplikasyonudur. Artmış kırık riski ile beraber hastanın fonksiyonel kazanımlarını 
sınırlar, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini düşürür, sağlık harcamalarını artırır. 
Etkilenmiş beyin bölgesine göre kognitif problemlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. 
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Rehabilitasyon ekibi içerisinde ergoterapistler kognitif değerlendirme yapmaktadırlar. 
Afazi dil fonksiyonundan sorumlu olan beyin alanlarının hasarına bağlı olarak gelişen, 
kavrama (işitme ve/veya okuma) ve ifade etmeye (yazma ve/veya konuşma) yönelik 
dil fonksiyonlarının sonradan edinilen fokal nörolojik bozukluğudur. İnme sonrası 
üriner inkontinans ve üriner retansiyon oranı yüksektir. Depresyon, iş gücü kaybına, 
özel hayatın, iş ve aile hayatının bozulmasına, sıkıntıya ve düzen değişikliğine neden 
olmaktadır. İnme, hasta ve eşinin yaşamında o güne kadar deneyimlemediği pek çok iş 
ve uğraşı gündeme getirir. Yeni ilaçların kullanılması, hastanede uzun süreli yatışlar, 
ayaktan doktor randevularına yetişmek, ilaç ve sağlık raporlarının takibi, maddi 
sorunlar gibi problemler iki tarafı da strese sokabilir ve cinselliği arka plana itebilir. 
Nadiren inmeden sonra beyinde cinsel organlar ve cinsel istekle alakalı kısımları 
hasarlamış olabilir. Bu durumda felcin kendisi cinsel işlev bozukluğu nedenidir. 
Çalışmanın sonucunda inme rehabilitasyonunda ikincil problemlerin engellenmesinin 
rehabilitasyon sürecini önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İnme, komplikasyon, rehabilitasyon 
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Rehabilitasyon Teknolojisinde Sanal Gerçeklik Uygulamaları 
 

Ayça SOYDAN*, Baran GÖKÇE**, Cansel FIRAT***, Erol KAPLAN****, 
Ramazan Koray DURAN*****, Yusuf ÖZLÜK******, Gülşah KINALI******* 

 
 
Öz 
 
Sanal gerçeklik, bilgisayarlar kullanılarak sanal ortamda gerçek dünya ortamının 
oluşturulmasıdır. Son zamanlarda bilgisayar sistemlerinin iyileştirme alanında 
kullanımı klinikte de kabul görmektedir. Bu çalışmanın amacı, sanal gerçeklik alanında 
kullanılan sistemler hakkında bilgi vermektir. Jogging plus: Remote cihazının 
etkilenmiş taraf alt ekstremite kısmına yerleştirilerek oynanır. Bireyin yaklaşık 2 
dakika tempolu şekilde koşarak etrafını dikkatle izlemesi istenir. Varılacak hedefe 
ulaşıldıktan sonra yol boyunca gözlemlenmesi gereken 3 nesne sorulur. Doğru cevaplar 
ve yakılan kalori hesaplanarak puan oluşturulur. Penguin slide: Denge tahtasına 
yerleştikten sonra kişiye buz kütlesinin üzerindeymiş hissi verilir, kişi sağa sola ağırlık 
aktararak buz kütlesini hareket ettirir ve gelen balıkları yakalamaya çalışır. 
Zamanlamayı ve ağırlık aktarmayı hedefleyen bir oyundur. Oyun 90 saniye 
sürmektedir. Heading: Kişiye kaleciymiş hissi verilir, gelen toplara başıyla vurması 
istenirken atılan yabancı cisimlerden kaçması istenir. Amaç koordinasyonu sağlayarak 
hızlı bir şekilde karar verip sağa ve sola ağırlık aktarılmasını sağlamaktır. Oyun 1 dakika 
sürmektedir. Ski jump: Hastanın ayakları denge tahtasına yerleştirildikten sonra iki 
ayağına eşit basarak orta hatta dizler bükülü dengede durarak ağırlığını öne doğru 
aktarması istenir. Sanal profil karakteri yukardan kayarak gelir ve bitiş çizgisine 
yaklaştığında dizlerini birden düzeltmesi istenir. Bu işlem zıplama gibi algılanır. 
Snowball fight: Oyunda kartopu savaşı yapılır, atılan kartoplarından kaçmak için bir 
paravan bulunur. Rakipleri vurabilmek için sağa ve sola ağırlık aktarılarak paravanın 
arkasından çıkılır ve remote cihazı ile hedefler işaretlenerek vurulur. Amaç alt 
ekstremiteye ağırlık aktarmak ve el göz koordinasyonunu geliştirmektir. Oyun 90 
saniye sürer. Tilt city: Yukarıdan gelen renkli topların aynı renkteki deliklere düşmesi 
sağlanır. Gelen toplar remote cihazıyla kontrol edilen kısma oradan da denge tahtasıyla 
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kontrol edilen kısma ulaşır ve aynı renkteki deliklere gönderilmeye çalışılır. Oyun 2 
dakika sürer. Amaç el ve ayakların koordinasyonunu sağlamak, sağa ve sola ağırlık 
aktarmaktır. Perfect 10: Ortada duran sanal profilin etrafında üstlerinde rakamlar 
bulunan 3-4 mantar vardır. Hasta Sağa sola, öne ve arkaya ağırlık aktarılıp mantarlara 
vurarak toplamda 10 sayısını elde etmeye çalışır. Amaç matematiksel olarak hızlı karar 
verip bunu motor beceriye dökmektir. Oyun 1 dakika sürer. Segway circuit: Kişi sanal 
ortamda ginger segway aletinin üzerindedir. Dengede durabilmesi için iki ayağına eşit 
basması gerekmektedir. Vücut ağırlığını parmak uçlarına doğru verdiğinde alet öne 
doğru, topuklarına ağırlık verdiğinde alet geriye doğru gider. Hedefteki balonlar 
patlatılmaya çalışılır. Omni: Kullanıcılar kaygan tabanlı ayakkabıları ve kemer 
sistemini giyer. Cihaz koşu bandına benzer. Kullanıcı koşarak, zıplayarak ve eğilerek 
verilen görevleri yapar. Çalışmanın sonucunda sanal gerçeklik sistemlerinin 
rehabilitasyon yöntemleri içinde hızla yer bulduğu ve yöntemlerin etkinliğini 
araştıracak bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, rehabilitasyon, teknoloji  
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Türkiye’de Lisans Eğitimi Gören Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı 

 
Ebru DURUSOY*, Emircan Murat CANBİR**, Bora KAYA***, 

Gülşah KINALI**** 
 
Öz 
 
Kaygı, genel olarak tehlikeli olduğu düşünülen bir duruma hazırlık esnasında algılanan 
güçsüzlük hissinin yaşandığı bir duygu durumu olarak tanımlanabilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde lisans düzeyinde eğitim 
gören öğrencilerin gelecek kaygısıyla ilgili literatür araştırması yaparak, mevcut 
durumu incelemektir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Lisans 
öğrencilerinin mezun olduktan sonra toplumsal hayatlarına yön vermede en etkili olan 
faktörlerden biri iş bulma konusunda yaşanılan belirsizliktir. Bu belirsizlik üniversite 
öğrencilerinin doğal olarak kaygı yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu kaygı mezuniyet 
sonrası oluşabildiği gibi öğrenim hayatı devam ederken de ortaya çıkabilmektedir. 
Kariyer edinme korkusu sonucunda birey çaresiz kalabilmektedir. Bu durum aynı 
zamanda ruhsal duygu durum bozukluklarına da yol açmaktadır. İşsizlik korkusu olan 
bireyler, geleceğinden umutsuz ve kaygılı olabilmektedirler. İşsizlik problemi toplumda 
sadece ekonomik sürecin bir sonucu olarak tek boyutlu düşünülmektedir.  Ancak 
düşünülenin aksine işsizlik problemi birçok komponenti barındırmaktadır. Literatürde 
var olan çalışmalar bu problemin sadece iktisadi olmadığını eğitim siteminin de dahil 
olduğu, sosyokültürel tarafları olan, oldukça karmaşık bir durum olduğunu 
göstermektedir. Yapılan çalışmalar sağlıklı bir toplumun temel yapısının bilgiyi doğru 
kullanabilen, güncel gelişmeleri izleyen karşılaştığı sorunları akılcılıkla çözebilen, 
fiziksel ve ruhsal sağlık durumu açısından tam bir iyilik halinde olan genç bireylerden 
oluşmasının önemli olduğunu göstermektedir. Bu özelliklere sahip olacak bireylerin 
geleceğe olan bakış açılarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Sonuç olarak Türkiye’ de 
rehabilitasyon ve tedavi alanında etkin rol oynayan sağlık profesyonellerinin arasına 
katılacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin geleceğe yönelik 
kaygılarının belirlenmesinin hem toplumsal iyilik hali açısından önemli olduğu hem de 
hasta bireye verilecek olan sağlık hizmetinin kalitesini etkileyeceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kaygı, gelecek, öğrenci, fizyoterapi  
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Skapular Diskinezi ve Ağrının, Servikal Kas Kuvvetine Etkisi 
 

Ayşenur ÖRİKLİ*, Büşra SAYİR**, Sena TEBER***,  
Fatma Eda YENİÇERİ****, Ebru DURUSOY*****, Gökhan DEMİR******,  

Pelin TİRYAKİ*******, Bilsen SİRMEN******** 
 
Öz 
 
Amaç: Boyun ağrısı yaşayan bireylerde boyun kaslarında kuvvet kaybı yaygın olarak 
bulunur ancak skapular diskinezi bulunan bireylerde boyun kas kuvveti ile ilgili çok az 
şey bilinmektedir. Bu çalışmada sağlıklı yetişkin bireylerde skapular diskinezi, ağrı ve 
servikal kas kuvveti arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmaktadır. 
Yöntem: Çalışmaya İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’ndan 40 
sağlıklı birey dahil edildi. Bireylerin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, boy, kilo, 
meslek) kaydedildi. Boyun ağrı şiddetinin değerlendirilmesi amacıyla Görsel Analog 
Skalası (GAS) kullanıldı. Baş, boyun ve omuz gözlemsel postür analizi ile değerlendirildi. 
Skapular diskineziyi değerlendirmek amacıyla “Lateral Scapular Slide Test” (LSST) 
uygulandı ve Kibler’in dört farklı tip içeren skapular diskinezi sınıflandırması yapıldı. 
Servikal kas kuvveti değerlendirmesi, el dinamometresi ile fleksiyon, ekstansiyon, 
lateral fleksiyon ve rotasyon yönlerinde uygulandı. Serratus anterior ve trapez 
kaslarının da kas kuvveti el dinamometresi ile ölçüldü. Kas kuvvetine her birey için aynı 
araştırmacı tarafından üç tekrarlı olacak şekilde bakıldı. Verilerin analizi bilgisayar 
ortamında SPSS paket programı kullanılarak yapıldı. 
Bulgular: Çalışmaya 40 birey katıldı. Katılımcıların % 47,5’ i (n=19) kadın, % 52,5’i 
(n=21) erkek ve yaş ortalamaları 28,35 ±2,22 yıldı. Katılımcıların % 55’i (n=22), 
ortalama 13,77 ± 27,6 ay süreyle ve ortalama 2,46 ± 2,64 şiddetinde boyun ağrısı 
yaşadıklarını bildirdi. Boyun ağrısı olduğunu belirten katılımcıların % 58,1’inde (n=13) 
skapular diskinezi olduğu belirlendi. Skapular diskinezisi olan ve olmayan 
katılımcıların boyun kas kuvvetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, boyun kaslarının kuvvetindeki farklılıkların, skapular 
diskinezi olan ve olmayan sağlıklı bireyler arasında farklı olmadığını göstermektedir.  
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Boyun ağrılı bireylerde boyun kaslarının kuvveti, skapular diskinezi ile ilişkili 
bulunmamıştır. Ek olarak, skapular diskinezi ve postüral bozukluklar sağlıklı 
popülasyonlarda yaygın olarak görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, skapular diskinezi, kas kuvveti. 
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Akıllı Telefon Bağımlılığına Bağlı Oluşabilecek İnaktivite, Fiziksel ve 
Ruhsal Problemler 

 
Gizemnur SAVCI*, Dilan ÜLKER**, Oğuz KOCAMAN***,  

Fatma Eda YENİÇERİ****, Bilsen SİRMEN***** 
 
Öz 
 
Akıllı telefonlar, günlük hayata getirdiği yenilikler ve kolaylıklarla beraber bir takım 
problemlere de neden olmaktadır. Hayatımızda doğru kullanıldığı zaman pek çok 
alanda yarar ve kolaylık sağlayan akıllı telefonlar, bilinçsiz kullanıldığında ciddi zararlar 
vererek fiziksel ve ruhsal bazı sağlık sorunları beraberinde getirmiştir. Sürekli ekrana 
bakma nedenli baş ağrısı ve göz bozukluğu, uyku bozukluğu gibi sağlık sorunları, sosyal 
medya takibi ve sürekli haberleşme nedeniyle yüz yüze iletişimin azalması ve insanların 
asosyalleşmesine neden olması, sürekli cep telefonunu kontrol etme isteği nedeniyle 
konsantrasyon bozukluğu görülmesi oluşabilecek problemlerdir. Yapılan araştırmalar 
akıllı telefon bağımlılığının hem fiziksel hem de ruhsal problemlere neden olabildiği 
konusuna ve bu konunun özellikle gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olan etkisi 
üzerine odaklanmıştır. Günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte çocuk ve gençlerin 
fiziksel aktivite düzeyleri azalmış, teknoloji bağımlılığını artmıştır. Bu durum sağlık 
koşullarının kötüleşmesine sebep olmakta ve sedanter hayat riski oluşturmaktadır. 
Ayrıca postüral problemlere, kas kütlesi ve kuvvetinde azalmaya, kronik hastalıklara ve 
bilişsel gerilemeye yol açarak gelecekte birçok risk faktörü oluşturabilmektedir. 
Teknolojinin beraberinde getirdiği kolaylıklardan kontrolsüzce faydalanırken, kısa 
zamanda bu cihazların bağımlısı haline gelen genç bireylerin çeşitli sağlık problemleri 
yaşayabilecekleri görülmektedir. Akıllı telefon kullanımın yol açtığı problemlere 
yönelik ailelerin ve sağlık profesyonellerinin gerekli tedbirleri alması, ilkokul çağına 
kadar inen akıllı telefon kullanımının amaca yönelik olması ve kontrol altına alınması 
gerekmektedir. Gün içerisinde fiziksel olarak yapacağımız her aktivite, spor veya 
yürüyüş, bireyi teknoloji bağımlılığına bağlı oluşabilecek fiziksel ve ruhsal 
problemlerden koruyarak, yaşam kalitesini arttıracaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon bağımlılığı, inaktivite, fiziksel problemler. 
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Fizyoterapist Gözüyle Yoga 
 

Gülşah KONAKOĞLU*, Rabun GELAL**, Emre Yılmaz ŞENOL***,  
Mustafa Burak GÜNDOĞDU****, Emircan Murat CANBİR***** 

 
Öz 
 
Binlerce yıl önce geliştirilen ve kadim bir tıp bilgisine dayanan yoga, bir tür “zihin ve 
beden tıbbı” olarak kabul edilmektedir. Amacımız yapılan kanıta dayalı çalışmalar 
ışığında yoganın kas gücü, esneklik, eklemlerin hareket açıklığı, kan dolaşımı, oksijen 
alımı ve hormon fonksiyonu üzerindeki etkilerini fizyoterapist bakış açısısıyla 
değerlendirmektir. Literatürde yoganın terapötik etkileri, fiziksel ve mental açıdan 
sağladığı yararları son yıllarda yapılan meta analizler, derlemeler ve diğer çalışmalar 
ışığında değerlendirerek sentez oluşturmaktır. Yapılan çalışmalar yogada “asana” adı 
verilen fiziksel duruşların ve “pranayama” adı verilen nefes çalışmalarının kas gücünü, 
esnekliği, eklemlerin hareket yeteneğini, kan dolaşımını, oksijen alımını ve hormon 
fonksiyonunu geliştirdiğini göstermektedir. Medikal literatürde 3000’i aşkın çalışma 
mevcuttur. Bu çalışmaların bazılarının metodolojisi, bilimsel kalitesi ve bilimsel makale 
olarak değeri tartışmalıdır. Ancak çalışmaların çoğu yoganın kas-iskelet sistemine bağlı 
ağrılar, ruhsal durum bozuklukları, kanser ve kalp-dolaşım ve solunum sistemi üzerine 
etkilerini irdelemektedir. Yoga bedensel farkındalığı artırdığı için oluşabilecek hatalı 
duruş bozukluklarının önüne geçer, sedanter yaşamın özellikle de omurga üzerindeki 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Buna ek olarak meditasyonun sağladığı gevşeme, 
otonom sinir sistemini, parasempatik sistemi aktive eden bir eğimle stres 
hormonlarının kandaki seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Yoganın insan sağlığı 
üzerine bilinen ve bilinmeyen birçok faydası bulunmaktadır. Fizyoterapistler olarak, 
hangi tip yoga, ne kadar sıklıkla, ne kadar süre, kim yapmamalı gibi kişiye özel yoga 
reçeteleri oluşturabilmek ve yoganın tedavi edici etkisinden yararlanabilmek açısından 
kanıta dayalı tıp kriterlerine uygun çok sayıda çalışmaya ihtiyacımız bulunmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Yoga, yogaterapi, yoganın yararları, fizyoterapi. 
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Fizyoterapist Gözüyle Pilates 
 

Gülşah KONAKOĞLU*, Rıdvan KARANFİL**, Arjin ÇETİN***,  
Elif ÖZDEMİR****, Bora KAYA***** 

 

Öz 

Pilates, Joseph Hubertus Pilates tarafından geliştirilmiş, lumbopelvik stabilitenin 
sağlanması temeline dayanan zihin ve beden merkezleme tekniğidir.  Temel prensipleri 
nefes, konsantrasyon, merkezleme, kontrol, kesinlik ve akıcılık olan pilates fiziksel 
kuvveti, esnekliği ve koordinasyonu arttırırken stresi azaltması, iyilik hali hissini ve 
mental odaklanmayı geliştirmesi nedeniyle de etkili bir fiziksel ve zihinsel eğitimdir. 
Ancak pilates eğitimi sırasında yapılan yanlış uygulamaların kas iskelet sistemi 
sakatlanmalarına neden olabilmektedir. Amacımız fizyoterapist bakış açısıyla pilatesi 
ve pilates hakkında bilinen yanlışları değerlendirmektir. Literatürde pilates üzerine son 
yıllarda yapılan çalışmalar ışığında pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk üzerine 
etkilerini ve pilates hakkında doğru bilinen yanlışları fizyoterapist gözüyle 
değerlendirmektedir. Literatürü incelediğimizde, birçok araştırmacı tarafından pilates 
egzersizlerinin kas enduransını artırdığı, esneklik ve vücut kompozisyonunu 
geliştirdiği ispatlanmıştır. Ancak bu konuda yapılmış deneysel araştırmalar yetersizdir. 
Pilates egzersizleri sağlıklı bireylerde fiziksel uygunluğu güvenli bir şekilde geliştirmek 
için fizyoterapistler tarafından kullanılmaktadır. Ancak omurganın derin ve orta 
tabakasında yer alan kasların stabilize edici fonksiyonları yeterli değilse ve pilates 
egzersizi sırasında nötral pozisyon korunamıyorsa dış tabakadaki karın ve sırt kasları 
daha fazla çalışacaktır. Omurganın stabilizasyonu yetersiz kaldığından, kişi hareketi 
gerçekleştirebilmek için, güçlü olan kas gruplarını kullanmaya yönelecektir. Bu şekilde 
yapılan egzersiz omurgada instabiliteye neden olacağından, omurga yaralanmaya açık 
hale gelecek ve sakatlanmalara yol açacaktır. Pilates egzersizlerinin doğru yapılması 
adına, omurgada instabiliteye sebebiyet vermeyecek noktaya gelmesi için başlangıç 
olarak kişinin seçici kas ve nötral omurga pozisyonunu algılamasını sağlamak ve 
sonrasında genel pilates egzersiz programına başlatmak önemlidir. Pilates 
egzersizlerine bağlı olarak ortaya çıkan sakatlanmaları ve bu sakatlanmaların 
nedenlerini irdeleyen ve ortaya koyan çok sayıda çalışmaya ihtiyacımız bulunmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Pilates, pilatesin faydaları, fizyoterapist. 
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Kuşaklar ve Hemşirelik 
 

Ebru SEVİNÇ*, Erdem AKDEMİR** 

 
Öz 
 
Türk Dil Kurumu’na göre kuşak; yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını 
taşıyan, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle 
yükümlü olmuş kişilerin topluluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Geçmişten bugüne kadar 
devam eden birçok olgu değişerek yeni kavramların ve tanımlamaların ortaya çıkmasına 
neden olmuş, toplumsal, kültürel, politik, eğitsel, sosyal ve teknolojik alanlarda farklılıklar 
meydana getirmiştir. Kuşak sınıflandırılması yapılırken tam ve kesin çizgilerle ayırmak 
oldukça güç olmakla birlikte, yetişkin kuşaklardan sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, 
yeni kuşaklardan X ve Y kuşağının yanında henüz iş hayatına atılmamış Z kuşağı ile 
birlikte beş kuşağın varlığı kabul edilmektedir. Sessiz kuşak: 1925-1945 yılları arasında 
doğan uyumlu bir kuşaktır. Türkiye’nin %7’sini oluşturmaktadır. Doğrudan açık, 
özetlenebilen, basit bilgiler almayı, uzun süre aynı işte kalmayı tercih etmektedir. Bebek 
patlaması kuşağı: 1946-1964 yılları arasında doğan kuralcı bir kuşak olup Türkiye’nin 
%19’unu oluşturmaktadır. Sadakat duyguları yüksek, kanaatkâr, aynı zamanda bir yerde 
uzun süre çalışabilen yapıya sahiplerdir. X kuşağı: 1965-1979 yılları arasında doğan 
rekabetçi bir kuşak olup Türkiye’nin %22’sini oluşturmaktadır. Teknoloji ve bilgi ile 
barışık, girişimci, amaç odaklı ve bağımsızlardır. İşyerine olan bağlılıkları ve uzun süre 
aynı yerde çalışmalarıyla bilinmektedir. Y kuşağı: 1980-1999 yılları arasında doğan 
yaratıcı bir kuşak olup Türkiye’nin %35’ini oluşturmaktadır. Dijital medyanın cazibesiyle 
büyüyen ilk kuşak olma özelliğine sahiptir. Yüksek adaptasyon gücüne sahiptir ve çoklu 
görevler yapabilmektedir. Z kuşağı: 2000 yılı ve sonrası derin duygusallığı içeren bir 
kuşak olup Türkiye’nin %17’sini oluşturmaktadır. Mevcut kuşakların ayırt edici 
hemşirelik özellikleri vardır. Sessiz kuşak hemşireleri çok sıkı çalışmakta ve bunun 
sonucunda ödüllendirileceklerine inanmaktadır. Yaşam boyu tek bir kurumda çalışmaya 
devam ederek işlerini iyi yapmak onların doyuma ulaşması için yeterli olmaktadır. Bebek 
patlaması kuşağı hemşirelerinin iş doyum düzeyleri yüksektir. İşlerini yaşamlarında çok 
önemli bir yere koymakta ve günde 12-14 saat çalışarak işlerine kendilerini adayan bir 
kuşaktır. X kuşağı hemşirelerinin hayat sloganları güçtür. Kendilerini zorlu, iyimser ve 
kendine güvenen bireyler olarak tanımlamaktadırlar. Y kuşağı hemşireleri, işte takımlar 
halinde çalışmayı tercih etmektedir. Çalışma programı, uyum sağlama, performans, 
öğrenme tarzı, teknoloji bilgisi, öncelikler ve mesleki imaj gibi konularda daha eski 
kuşaktaki hemşireler için tehdit oluşturduğu ifade edilmektedir. Z Kuşağının ilk üyeleri 
önümüzdeki beş sene içerisinde çalışma hayatına girmiş olacağından bu kuşakla ilgili çok 
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fazla araştırma bulunmamaktadır. Kuşakların birbirleri ile yaşadıkları problemler sosyal 
yaşam ve çalışma yaşamını etkilemektedir. Çalışanların birbirlerini anlayamamalarına ve 
olaylara değişik açılardan bakmalarına neden olmaktadır. Yönetim kademelerinin 
kuşaklar arasında yaşanan farklılıkları iyi yönetmesi önemli bir gerekliliktir. Bu 
çalışmada, kuşak kavramı, sınıflandırması ve farklılaşan özelliklerinin tanımlanarak, 
hemşirelikte kuşaklararası farklılıklarının literatür bilgisi doğrultusunda incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, kuşaklar, yönetim, kuşaklararası farklılıklar. 
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Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Miyokard İnfarktüsü Geçiren 
Bireylerin Anksiyete Yönetimi 

 
Duygu YILDIRIM*, Bircan KARA** 

 
Öz 
 
Koroner Yoğun Bakım Üniteleri yaşam ile mücadele eden, hayati önemi olan kalp 
hastalıklarına sahip bireylerin kabul edildiği birimlerdir. Bu birimlerde bireylere yüksek 
teknolojili cihazlar ve uzman bir ekiple spesifik ve bütüncül bir bakım verilmektedir. 
Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde en sık görülen hastalıkların başında Miyokard 
İnfarktüsü gelmektedir. Miyokard İnfarktüsü; uzamış iskemiye bağlı olarak geri 
dönüşümsüz kalp nekrozudur. Dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında 
gelmektedir. Oluşumundaki en önemli nedenlerden biri ateroskleroz plaklarının mevcut 
olmasıdır. Bunun yanı sıra yaş, kalıtım, cinsiyet, ırk gibi değiştirilemeyen risk faktörleri 
ve obezite, sigara kullanımı, sedanter yaşam, kolestrol değerlerindeki dalgalanmalar gibi 
değiştirilebilir risk faktörlerinin varlığı da bireyin miyokard infarktüsü geçirmesinde 
etkili olan faktörlerdendir. Tedavisinde ise; sigarayı bırakma, diyet düzenlemesi, yaşam 
tarzı değişikliğinin yanı sıra antikoagülan, beta reseptör blokerleri, ACE inhibitörleri, 
kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar gibi ilaç grupları kullanılmaktadır. Miyokard 
İnfarktüsü geçiren hastalarda en çok görülen durumlardan biri de anksiyetedir. 
Anksiyete; Yunanca kökenli olup kaygı, korku gibi duyguların yanı sıra kötü bir şey 
olacakmış hissiyle seyreden bir duygu durumudur. Anksiyete oluşmasına neden olan 
durumların başında benlik kavramının tehdit edilmesi, aile ve çevresinden uzak 
kalınması, bireyin çevresinde var olan seslerin fazlalığı gelmektedir. Korku, endişe, 
gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, taşikardi, hiperventilasyon, soğuk soğuk terleme gibi 
belirtilerle seyretmektedir. Miyokard İnfarktüsü geçirmiş ve Koroner Yoğun Bakım 
Ünitesine gelmiş bireylerin en başta EKG değerlendirilmesi yapılarak uygun tedavi planı 
belirlenmektedir. Hasta yatak istirahatine alınmalıdır. Fizyolojik değerlendirmelerin 
yanında psikososyal açıdan da değerlendirme yapılmalı ve birey bütüncül olarak ele 
alınmalıdır. Bunun yanı sıra Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan bireylerde çok fazla 
anksiyete görülmektedir. Bunun nedeni makinaların seslerinin yüksek olması, ışık, 
bireylerin entübe olmaları ve uyandıklarında ne olduğunu kavrayamamaları, ölüm 
duygusuna yakın olmaları, mahremiyetlerinin ihlal edilmesi hissi, uykularının sürekli 
bölünmesi gibi birçok nedene bağlanmaktadır. Bireylerin anksiyetelerini en aza indirmek 
için duygularını ifade etmeye teşvik etmek, durumları uygunsa aile bireylerini 
görmelerini sağlamak, yapılan her işlemi anlatmak gibi girişimler yapılmalıdır. Sonuç 
olarak; yapılan bu çalışmada Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde yatan bireylerin çok fazla 
anksiyete duydukları bunun sebebi olarak da hastaların entübe ve kısıtlama altında 
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olmalarının ve hemşirelerin etkin iletişim kurmamalarının etkisi olduğu görülmektedir. 
Bireylerin var olan durumları hakkında bilgilendirilmeleri, uygun görüldüğünde aile 
üyelerini görebilmeleri sağlanmalıdır. Aynı zamanda hemşirelerin bireylerle daha iyi bir 
iletişim kurabilmeleri için yoğun bakımda çalışan hemşirelere iletişim eğitimi verilmesi 
önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Koroner yoğun bakım ünitesi, miyokard infarktüsü, anksiyete. 
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Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarında Yaşadıkları Sorunlar 
 
 

Elif Nur AŞUK*, A. Mücella SOYDAN**, Funda KARAMAN*** 
 

 
Öz  
 
Hemşirelerin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim 
önemli bir yere sahiptir. Klinik öğrenim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz ve 
bütünleyici parçası olmuştur. Klinik uygulamalar öğrencinin hasta ile iletişim kurmasına, 
doğru karar verme, problem çözme, kendini anlama yeteneklerinin gelişmesine olanak 
sağlar. Başlangıçta hemşirelik öğrencisi, tüm mesleki uygulamalarda yeterli deneyime 
sahip değildir ve alışık olmadığı bir ortama girmiştir. Yeni ve alışık olmadığı ortama giren 
öğrenci bir dizi soru ve sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Hastanedeki fiziki 
yetersizlikler, yaşanan etik sorunlar, tüm derslerle ilgili uygulama alanı bulamamaları, 
hemşirelerle olan ilişkilerde eksiklikler, öğretim elemanlarından yeterince 
yararlanamayıp rol model bulamamaları, okul- hastane iş birliğinin olmayışı yaşanan 
sorunlar olarak gözlemlenmektedir. Klinik uygulamaların, stres oluşturması, kısa süreli 
olması, beceri odaklı olmaması, iş merkezli çalışmalar olması, rol model olmayışı 
nedenleri ile istendik düzeyde uygulanamadığı saptanmıştır. Eğitim süresince ve tüm 
uygulama alanlarında klinisyen hemşirenin destekleyici tavır içinde olması öğrencinin 
klinik alanlarda kendini daha iyi hissetmesini, kaygı ve stresinin azalmasını, eğitimden 
doyum almasını sağlar. Öğretim elemanının uygulama alanlarında öğrencisini 
desteklemesi, savunması, rol model olması, etik ilke ihlali yapmaması klinik uygulamanın 
etkinliğinde önemlidir.   Klinisyen hemşireleri ve öğretim elemanları öğrenci hemşireler 
ile bilgi ve beceri transferi yaparak, sorunlarda beraber çözümler üretmelidir.  
Bu derlemede öğrenci hemşirelerin klinik alanda birçok etkenden kaynaklanan sorunlar 
yaşadığı ve sorunların eğitim sürecinin verimliliğini olumsuz yönde etkilediği sonucuna 
varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşire, uygulama alanı, sorunlar. 
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Innovation for Nursing 
 

Meryem DURMUŞ*, Berna DİNCER** 
 
Abstract 
 
Innovation is a process in which new approaches, technologies, and styles of working are 
developed. Innovation plays a critical role in the promotion of health, prevention of 
diseases, identification and prevention of risk factors, encouragement of health-
promoting behaviors, provision of high-quality care and treatment and development of 
new information and methods. Innovation, which is of paramount importance for the 
health sector in general and nursing in particular, is also becoming one of the main 
determinants of social welfare and quality of life. Innovative products and services offer 
early detection and treatment options and help us avoid future costs. Graduate nurses 
play an integral role in innovation by attaching importance to training, using technological 
and systematic recording systems and integrating records into electronic health records. 
Nursing is a profession that requires cognitive, psychomotor and attitudinal skills. 
Innovative applications should, therefore, be used in education. Innovative strategies 
should be integrated into nursing education to enable nurses to meet the expectations of 
the globalized world. The World Health Organization has published the gold standards for 
nursing education. These standards recommend the integration of electronic learning and 
simulation methods into nursing schools' curricula. Nursing educators need to consider 
the integration of innovative strategies into nursing curricula to initiate and sustain 
innovation. Cooperation between nurse educators and nurse clinicians is of great 
importance for innovation in nursing. The use and development of new learning tools in 
nursing education has increased with advances in technology. These advances in 
technology and education have allowed simulation applications and instruments to 
become widespread. The use of simulation contributes to nursing students’ learning 
experiences and professional skills. Therefore, simulation applications should be widely 
used. The use of simulation in nursing education provides experience-based learning, 
enhances students' self-confidence and improves their clinical decision-making skills. An 
education system that encourages inquiry and allows the discovery of different branches 
is essential for long-term innovation. In conclusion, the use of innovation in nursing 
education and clinics will increase nurses’ awareness of innovation and lead them to 
innovative applications. 
 
Keywords: Nursing, innovation, simulation 
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Simulation in Nursing Education 
 

Gizem TAŞAN*, Merve İNAN BUDAK** 
 

Abstract 
 
Innovation is a process in which new approaches, technologies, and styles of working are 
developed. Innovation plays a critical role in the promotion of health, prevention of 
diseases, identification and prevention of risk factors, encouragement of health-
promoting behaviors, provision of high-quality care and treatment and development of 
new information and methods. Innovation, which is of paramount importance for the 
health sector in general and nursing in particular, is also becoming one of the main 
determinants of social welfare and quality of life. Innovative products and services offer 
early detection and treatment options and help us avoid future costs. Graduate nurses 
play an integral role in innovation by attaching importance to training, using technological 
and systematic recording systems and integrating records into electronic health records. 
Nursing is a profession that requires cognitive, psychomotor and attitudinal skills. 
Innovative applications should, therefore, be used in education. Innovative strategies 
should be integrated into nursing education to enable nurses to meet the expectations of 
the globalized world. The World Health Organization has published the gold standards for 
nursing education. These standards recommend the integration of electronic learning and 
simulation methods into nursing schools' curricula. Nursing educators need to consider 
the integration of innovative strategies into nursing curricula to initiate and sustain 
innovation. Cooperation between nurse educators and nurse clinicians is of great 
importance for innovation in nursing. The use and development of new learning tools in 
nursing education has increased with advances in technology. These advances in 
technology and education have allowed simulation applications and instruments to 
become widespread. The use of simulation contributes to nursing students’ learning 
experiences and professional skills. Therefore, simulation applications should be widely 
used. The use of simulation in nursing education provides experience-based learning, 
enhances students' self-confidence and improves their clinical decision-making skills. An 
education system that encourages inquiry and allows the discovery of different branches 
is essential for long-term innovation. In conclusion, the use of innovation in nursing 
education and clinics will increase nurses’ awareness of innovation and lead them to 
innovative applications. 
 
Keywords: Nursing, innovation, simulation 
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Hemşirelikte Sağlık Eğitimi 
 

Sümeyye ŞİMŞEK*, Kemal AYDEMİR**, Gülcan YORT*** 

 
Öz 
 
Topluma hizmet sunmak amacıyla ortaya çıkan hemşirelik, sağlığı korumak ve geliştirmek, 
bakım vermek ve bireyin güvende olduğunu hissetmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkan 
profesyonel bir meslektir. İnsanların sağlık sorunlarını kendi kendilerine çözebilmeleri 
için, sağlık personeli ve diğer kamu görevlilerinin rehberliğinde sağlığı geliştirmeleri en 
iyi yoldur. Bu kapsamda eğitim önem arz etmektedir. Sağlık eğitimi toplum sağlığını 
geliştirmede büyük önem taşır. Eğitim kapsamında sorunların giderilip sağlığın 
geliştirilmesi eğitim hizmetlerinin verilmesiyle mümkündür. Sağlık eğitimi; çok yönlü bir 
yaklaşımı, ulusal ve uluslararası iş birliğini, toplumu oluşturan bireylerin katılımını ve 
desteğini gerektirir. Genel olarak sağlık eğitiminin temel amaçları sağlığın değerini 
bireylere anlatmak ve inandırmak, bireylerin sağlıkla ilgili doğru karar almalarını 
sağlamak, bireylerin sağlıklı yaşam biçimi oluşturacak davranışlarını desteklemek, 
bireylerin sağlık sorunlarını kendi kendine çözmelerine yardımcı olmak, bireyin sağlığını 
ve bağımsızlığını kazanmasına destek olmak, hasta-sağlam bireyin evde gerekli olan sağlık 
bakımını sürdürmek, bireyi sağlıklı yaşamaya alıştırmak, bakımın kalitesini yükseltmek ve 
sağlık hizmetlerinin maliyetini azaltmaktır. Etkin bir sağlık eğitimi, sağlığı olumlu yönde 
geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri, benimsenmesi gereken bilgi ve 
davranışları alışkanlık haline getirmeyi hedeflemektedir. Sonuç olarak sağlık eğitimi; 
birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinin açsından önemlidir. Etkin 
bir sağlık eğitimi, sağlığı olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri; 
bilgi, davranış ve alışkanlık haline getirmeyi hedeflemektedir. Sağlık çalışanları, her 
zaman, her yerde, her fırsattan yararlanarak eğitim yapmalı ve kişilere sağlıklı yaşamın 
temel ilkelerini benimsetmelidir. Sağlık çalışanları, sağlık eğitiminin önemini bilinçli bir 
şekilde kavramalı ve uygulamalarında bu konulara yer vermelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, sağlık, eğitim. 
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Jinekolojik Onkoloji ve Hemşirelik Bakımı 

 

Yeşim CILDIR*, Canan ÖRÜKLÜ** 

 
Öz 
 
Kanser, bir organizmadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi, çoğalması ve 
birikmesidir. Onkoloji, kanserin tüm türlerini kapsamaktadır. Kanserin tedavisinin yanı 
sıra, kansere neden olan etmenlerin bulunması, kanserin oluşmadan engellenmesi, 
sosyal ve psikolojik destekler ile hastanın ve hasta yakınlarının rahatlatılması kanseri 
son derece karmaşık ve büyük bir problem haline getirmektedir. Kanser görülme sıklığı 
her geçen gün artış göstermekle birlikte günümüzde dünyada ölüme sebep veren 
hastalıklar arasında kanser; kardiyovasküler sistem hastalıklarından sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2007 yılı istatistiklerine göre; dünyada 
2030 yılında kansere bağlı ölümlerin kansere sebebiyet veren hastalıklar sıralamasında 
ilk sırayı alacağı tahmin edilmektedir. Kanser görülme sıklığının artışının yanı sıra 
günümüzde erken tanı yöntemlerinin varlığı ile bazı kanser türlerine karşı erken 
dönemde önlemler alınabilmektedir. Özellikle risk grubunda olan bireyler için erken 
tanı yaşam kurtarıcı niteliktedir. Kanserde erken tanı taramaları içinde en erken 
yaygınlaşmış olanı ‘Pap-smear’ ile yapılan serviks kanseri taramaları olmuştur. Çeşitli 
ülkelerde serviks kanserinin ölüm hızında 60’lı yıllardan sonra gözlenen azalma, bu 
uygulamalara bağlanmaktadır. Jinekolojik kanserler ise kadın genital organlarının 
malign hastalıklarıdır. Jinekolojik kanserler, meme kanserinden sonra kadınlardaki 
morbidite ve mortalitenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’de jinekolojik 
kanserlerin sıklık sırası; over, endometrium ve serviks kanseri şeklindedir. Jinekolojik 
kanserlerin görülme sıklığını tespit etmek, jinekolojik faktörlerle ilişkili risk faktörlerini 
belirlemek, jinekolojik kanserlerin nedenini araştırmak, jinekolojik kanserlerden 
korunma ve tedavide uygun stratejiler geliştirmek giderek daha büyük önem 
taşımaktadır. Ülkemizde diğer kanser türleri gibi jinekolojik onkoloji olguları da 
giderek artmaktadır. Bu grup hastaların aldıkları tedavinin, iyileşme ve yaşam süresini 
uzatma üzerine etkisi ne kadar önemli ise aldıkları hemşirelik bakımının da iyileşme, 
yaşam süresinin uzaması, hepsinden de önemlisi yaşam kalitesi üzerine olumlu 
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kanser günümüze dek ağrı ve ölümle eş anlamlı olarak 
kullanılmış bir kavramdır. Fakat kanser tanı ve tedavisindeki gelişmeler bu hastalığı 
ölümü çağrıştırmaktan çıkarmış, kronik hastalıklar sınıfına koymuştur. Onkoloji 
hemşireleri, hasta ve ailesini fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel ve manevi krizlere 
hazırlamalıdır. Ayrıca onkoloji hemşireliği uygulamaları; tüm yaş gruplarında evde, 
toplum içinde, akut bakım alanlarında ve rehabilitasyon merkezlerini içeren çeşitli 
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sağlık bakım alanlarında sürdürülebilmektedir. Çeşitli kurumlarda bu bakım 
uygulamalarının sürdürülebiliyor olması hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
açısından da önem arz etmektedir. Bu derlemede; jinekolojik onkoloji hastalarında 
hemşirelik bakımının nasıl olması gerektiğinin literatür bilgisi doğrultusunda 
incelenmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, onkoloji, bakım.  
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Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Kontrolü ve Hemşirenin Rolleri 

 

Hatice BOZKURT*, Canan ÖRÜKLÜ** 

 
Öz 
 
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastanelerde çapraz kontaminasyona bağlı gelişen 
hastane enfeksiyonlarının en fazla görüldüğü birimlerdir. Bütün hastane 
enfeksiyonlarının %20-40’ı yoğun bakım ünitelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 
yoğun bakımlarda enfeksiyon hızları diğer birimlere oranla daha yüksek olmaktadır. 
Enfeksiyon hızının azaltılmasına yönelik tüm dünyada uzun yıllardır çalışmalar 
yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yıllarından itibaren hastane 
kaynaklı enfeksiyonları önleme programları geliştirilmiştir. Ülkemizde hastane 
enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik çalışmalar, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 
tarafından yönlendirilmekte ve düzenlenmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde yatan 
hastaların genel durumları, tanı ve tedavi amaçlı yapılan girişimler, hastaların virülansı 
çok düşük veya çok yüksek mikroorganizmalarla kolonize olmaları, enfeksiyonun 
gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Enfeksiyon etkenlerinin bulaşında en önemli faktör 
sağlık çalışanlarının elleridir. Kontamine tıbbi ekipman ve enfekte sıvılar da diğer olası 
bulaş yollarını oluşturmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon oranın yüksek 
olmasında hasta ve kurum ile ilgili pek çok faktör etkili olmaktadır. Hasta ile ilgili 
faktörler hastanın yaşı, beslenmesi, bağışıklılık durumu ve altta yatan hastalıklarıdır 
(kanser, AIDS vs.). Yoğun bakım ünitesi ile ilgili faktörler ise hasta sayısının fazla olması, 
hemşire sayısının yetersiz olması, sağlık ekibinin bilgi eksikliği, asepsi, antisepsi, 
dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulamalarına önem verilmemesi ve fiziki ortamın uygun 
olmamasıdır. Nazokomiyal enfeksiyonlar için asıl risk gruplarını yaşlılar, travmalı 
hastalar, metabolik bozukluğu ve malignetisi olan konakçılar oluşturmaktadır. Ulusal 
Hastane Enfeksiyonları Ağı (UHESA) verilerine göre ülkemizde YBÜ’lerinde ventilatör 
ilişkili pnömoliler, üriner sistem enfeksiyonları, kateter enfeksiyonları, bakteriyemi ve 
cerrahi alan enfeksiyonları en sık görülen nazokomiyal enfeksiyonlardır. En sık 
saptanan YBÜ enfeksiyonu bakteriyeminin (%32) sırayla; üriner sistem enfeksiyonu, 
cerrahi alan enfeksiyonu, pnömoniler (%30.5, %17.6 ,%15.2 ) olduğu belirlenmiştir. 
Günümüzde nazokomiyal enfeksiyon oranları, hastanelerdeki bakım kalitesinin en 
önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda 24 saat boyunca hastayla 
birlikte olan yoğun bakım hemşirelerinin önemli görev yetki ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Yoğun bakım hemşireleri kritik düşünme becerisine sahip olmalı, 
nazokomiyal enfeksiyonların önlenebilir olduğunun bilincinde olmalı, enfeksiyonların 
önlenmesi ve kontrolüyle ilgili tüm dünyada kabul edilen üniversal önlemler 
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konusunda bilgi sahibi olmalı, bu bilgileri uygulama ile pekiştirerek hastalara en etkili 
bakımı vermelidir.  Yoğun bakım hemşireleri bu sayede oluşabilecek enfeksiyonları 
önlemiş olacak ve görev sınırlarının net olması durumunda sağlık ekibi üyeleri 
arasındaki görev karmaşasını önleyerek hemşirenin rolünü sahiplenmesine yardımcı 
olacaktır. Bu derleme; yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kontrollerini ve hemşirenin 
rollerini incelemek amacıyla planlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, enfeksiyon, hemşire. 
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Alzheimer ve Hemşirelik Bakımı 

 

İlkay Atakan AYDOĞDU*, Canan ÖRÜKLÜ** 

 
Öz 
 
Alzheimer hastalığı, en yaygın demans türüdür. İlk olarak Alman nörolog Dr. Alois 
Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı beynin fiziksel bir 
hastalığıdır. Bu hastalığın seyri sırasında beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne neden 
olan plaklar ve yumaklar gelişir. Demans hastalıklarının başında %50 ile %70 arasında 
değişen oranlarıyla Alzheimer hastalığı gelmektedir. En önemli risk faktörü yaştır. 
Alzheimer hastalığının gelişiminde bir diğer önemli etken genetik yatkınlıktır. 
Alzheimerlı birinci derece akrabaları olan bireylerde hastalık riskinin arttığı 
gözlenmiştir. Alzheimer, altmış beş yaş ve üzeri yaşa sahip her dokuz kişiden birini 
etkilemektedir.  Başlangıç yaşı ise 26-74 yaş arasında değişmektedir. Türkiye 
Alzheimer Hastalığı prevalans çalışmasında ise yetmiş yaş üzerindeki bireylerde 
alzheimer prevalansının %11 olduğu saptanmıştır. Kesin Alzheimer tanısı, biyopsi veya 
otopside alınan doku incelemesi ile patolojik olarak konabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri  
(düzenli fiziksel ve mental egzersiz, sigara kullanılmaması, kafa travmasından korunma 
gibi) riski azaltabilecek yaklaşımlardır. Antioksidanlar (C ve E vitamini, selenyum gibi)  
B12 vitamini, folat ve omega 3 yağ asitleri gibi birçok besinsel tamamlayıcı molekülün 
hücresel yaşlanma ve alzheimer hastalığı üzerine olumlu etkileri olabileceği 
düşünülmektedir. Beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişiklikler, hastalığın 
ilerlemesini önlemek, yavaşlatmak veya durdurmaya yönelik umut verici bir yaklaşım 
olabilir. Hastanın yavaş yavaş çevre ile iletişim kurma becerisinin yıkıma uğraması 
nedeniyle gündelik aktivitelerini yerine getiremeyen hastanın belleğini kaybetmesi, 
hem hasta, hem de çevresi için tehlike arz eden bir durum olabilmektedir. Hastalığın 
her sürecinde, hasta yakınının bilinçli davranması büyük önem taşımaktadır. Hastalığın 
erken döneminde ise hemşirenin görevi hastanın çevresiyle olan uyumluluk durumuna 
katkı sağlayıcı bir bakım sağlamaktır. Hastalığın ilerlediği ve hastanın temel 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiği ileri düzeyde, hemşire hastanın 
psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamakla görevli olabilir. Hemşirenin 
hastaya sunacağı kaliteli ve yeterli bakım, hastalığın doğru ve iyi şekilde algılanmış ve 
anlaşılmış olmasına, hastalıkla ilgili hasta bakıcı, aile deneyimlerini yetkin analizlere ve 
bu incelemeleri doğru tatbik etmeye bağlıdır. Hemşire hastanın yapabildiği kadarı ile 
işlerinin kendisinin yapmasına izin vermeli, aile ya da diğer bakım vericilere bu konuda 
eğitim vermelidir. Mümkün olduğunca, hastaların yemek hazırlama, alışverişe gitme ya 
da diğer ev işlerine yapabildiği ölçüde katılımları hastaları olumlu yönde etkileyecektir. 
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Hemşirenin hastayı olabildiği kadar bulunulan yere, kişi ve zamana yönlendirmesi 
gerekmektedir. Saat ve takvimler hastanın görebileceği uzaklığa yerleştirilmeli, yazılar 
görebileceği boyutlarda olmalıdır. Hemşire aynı zamanda davranışsal sıkıntıları ve 
depresif bozuklukları en aza indirgemek amacıyla; müzik, masaj/tedavi edici dokunma 
gibi girişimlerde bulunabilir. Bu derleme; alzheimer hastalığının süreci ve hemşirelik 
bakımını incelemek amacıyla planlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bakım, Alzheimer. 
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Madde Bağımlılığının Aile Yaşamı Üzerindeki Etkileri 

 

Gülseren AĞGÜL*, Aslı GENÇ** 

 
Öz 
 
Madde bağımlılığı, alkol ve yasadışı uyuşturucu dâhil psikoaktif maddelerin, zararlı veya 
tehlikeli kullanımı anlamına gelir. Bağımlılık, bir maddenin amacı dışında ve o maddeye 
karşı gelişen tolerans sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında 
sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı 
azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ile giden 
tablodur. Madde alımının sürdürülmesi ile beyin hücrelerinin işlevlerinde zamanla 
değişimler meydana gelir ve bu değişimler kişinin tekrarlayan madde alımından 
sorumludur. Yani madde ile karşılaşma ve değişim sonucu bağımlılık gelişir. Bağımlılık 
yapıcı maddelerin ortak özellikleri olan beyindeki ödül sistemi üzerindeki etkileri 
maddenin keyif verici özelliğine ve kişinin tekrar tekrar kullanarak bağımlı olmasına 
neden olmaktadır. Yaşadığı olumsuz sonuçlara rağmen, birey bağımlı olduğu maddeyi 
kompulsif bir biçimde kullanmayı sürdürür. Madde bağımlılığına yol açan maddeler;  
sigara (tütün), alkol, opioidler (morfin, eroin, kodein,  metadon,  meperidin), uyarıcılar 
(amfetamin, kokain, ekstazi, kafein), merkezi sinir sistemini baskılayanlar (barbitüratlar, 
meprobomat, benzodiazepin (diazem), alkol, akineton), halüsinojenler [LSD 
(liserjikasiddietilamid), meskalin, psilocybin, DMT (dimetiltriptamin), DET 
(dietiltriptalmin), DOM (dimetoksimetil amfetamin), MDA (metilendioksiamfematin)], 
uçucu maddeler (tiner, benzen, gazolin, glue (bali gibi yapıştırıcılar)), esrar ve benzerleri, 
fensiklidin (PCP) şeklinde sınıflandırılabilir. Madde kötüye kullanımı bireyde fiziksel, 
ruhsal ya da sosyal bazı sorunlara neden olan ve bireyin aile dinamiklerini olumsuz 
etkileyen psikiyatrik bir hastalıktır. Ailenin bir üyesi madde kullanmaya başladığında, aile 
içinde ciddi sorunlar yaşanmasına ve dengelerin değişmesine neden olmaktadır. 
Arkadaşları ondan kaçabilir, patronu işten çıkarabilir ancak aile genelde bağımlı üyenin 
yanında kalmayı ve ona uyum sağlamayı tercih eder. Bağımlılığa sağlıklı uyum 
geliştirmenin bir yolu yoktur. Tüm bu nedenlerden dolayı bağımlılığın ‘‘aile hastalığı’’ 
olduğu ileri sürülmüştür.  Bağımlı kişinin çeşitli nedenlerle birçok işlevini yerine 
getirememesi, madde için para bulmak zorunluluğu, yaşamını yasa dışı yollarla veya 
ailenin ekonomik desteği ile sürdürmesi, aile üyelerine birçok psikolojik, sosyal ve 
ekonomik sorunlar yaşatmaktadır.  Aile dinamikleri bireyin madde kullanmaya 
başlamasında önemli bir risk faktörü olmakla birlikte, tedavinin başarılı olmasında da 
önemli bir etkendir. Tedavide hastanın ve ailenin birlikte aile merkezli bir yaklaşımla ele 
alınması gerekmektedir. Madde kötüye kullanımı, disiplinler arası yaklaşım gerektiren 
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ruhsal bir bozukluktur. Tedavi ekibi içerisinde hemşire, madde kötüye kullanımı için riskli 
grupların belirlenmesi, madde kullanım bozukluğu olan bireylerin bütüncül olarak 
değerlendirilmesi, bakımda sürekliliğin sağlanması için tedavi ekibi içinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalışmada; aile bireylerinden birinde madde kullanımı olması durumunda aile 
içinde yaşanabilecek olumsuz durumların ve madde bağımlılığının aile yaşamı üzerindeki 
etkilerinin literatür bilgisi doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, aile yaşamı, hemşire.  

 

 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

196 
 

Hemşirelikte Zaman Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm 
Önerileri 

 
Medine METE*, Bircan KARA** 

 
Öz 
 
Zaman; geriye dönüşü olmayan herhangi bir olayın geçtiği veya geçmek de olduğu 
göreceli bir kelimedir. İnsanların başarılı olmasını sağlamak için zamanın iyi yönetilmesi 
gereklidir. Zaman yönetimi kişinin amaç ve hedeflerine kolaylıkla ulaşmasında etkili bir 
kaynak olup özel veya iş hayatında yönelimlerine verimli şekilde ulaşabilmesi için 
yönetim fonksiyonlarını kendine uygulaması gerekmektedir. İnsanların kısıtlanmış bir 
sürede çeşitli işleri yapmak durumunda kalması zaman yönetiminin önemini düşünmeye 
teşvik etmiştir. Günümüzdeki insanların zamanı iyi yönetmesiyle elde edilmesi gereken 
başarı ve beceriye daha kolaylıkla ulaşması yönetimler tarafından da önemsenmeye 
başlanmıştır. Tüm kurumlarda önemli olduğu gibi sağlık hizmetinde de önemli olan 
zaman yönetimiyle sağlık sektöründeki çalışanların günlük olarak yapması gereken tıbbi 
faaliyetleri zamanında gerçekleştirmesi söz konusudur. Çoğu sağlık kurumlarında 
maliyeti azaltma, verimli performans için bireysel, yönetsel başarı konusunda etkin 
zaman yönetimi yapabilme vurgulanmıştır. Özellikle hastalarla en çok zaman geçiren 
meslek grubu olan hemşireler için zaman yönetimi daha fazla önemsenmektedir.  Bu 
derleme hemşirelerin klinikte zaman kayıplarını etkileyen faktörleri ve hemşirelik 
mesleği için zaman yönetiminin önemini literatür ışığında incelemek amacıyla yapıldı. 
Hemşirelerin klinikte zaman kayıplarına yol açan faktörler; telefon görüşmeleri, hayır 
diyememek, işi ertelemek, plansız çalışmak, ziyaretçiler, yapılacak işleri aciliyet sırasına 
koymamak gibi durumlardır. Yapılan çalışmalarda ise hasta yakınlarıyla iletişim, hasta ile 
ilgili form doldurma, hemşire eksikliği, malzeme eksikliği, gereksiz tedavi ve tetkik işleri 
gibi durumların hemşirelerin zamanını kaybettiren işlerden olduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak hemşirelerin etkin bir zaman yönetimi yapmasının hasta ve aile memnuniyetini 
arttırdığı, çalıştığı ortamdaki hemşireleri motive ettiği, gereksinimi olmayan işlere daha 
az vakit harcattığı, işgücünün daha etkin kullanılmasını sağladığı, hastalarla daha fazla 
vakit geçirilmesi sonucunda iyileşme ve taburculuk süresini kısaltabileceğini 
bildirilmesine karşın hemşirelerin zamanını etkin kullanamadığı tespit edilmiştir. Elde 
edilen bu sonuca göre hemşirelerin zamanı daha etkin kullanabilmeleri için zaman 
yönetimi tekniklerini içeren eğitimlerin hizmet içi programlarda yer alması 
önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, zaman yönetimi, etkin zaman kullanımı 
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Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonunu Önlemedeki Rolü 
 
 

Nebahat ŞENOL*, Bircan KARA** 

 
Öz 
 
Hastane enfeksiyonları, hastanın hastaneye başvuru anında olmayan ve hastaneye 
yattıktan 48-72 saat sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Hasta 
hastaneden taburcu olduktan sonra on gün içinde gelişen enfeksiyonlarda hastane 
enfeksiyonu kapsamında değerlendirilmektedir. Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti 
almak için başvuran hastanın tedavisi sırasında hastane enfeksiyonları görülebilir. 
Hastane enfeksiyonları hastada; ek sağlık problemlerine, işgücü kaybına, hastanın 
hayatını kaybetmesine, tedavi maliyetlerin artmasına yol açan farklı durumlara neden 
olabilir. Hastane enfeksiyonları alınacak tedbirler ile önlenebilmektedir. Bu derleme 
hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler ve bu önlemler 
içinde hemşirenin rolünü güncel literatür ile ele almayı amaçlamaktadır. Hastane 
enfeksiyonları ile mücadelede sağlık personelinin ekip çalışması büyük önem 
taşımaktadır. Hastaya sunulan sağlık hizmetinin tüm aşamalarında ise hemşireler görev 
almaktadır. Hemşirelik hizmetleri hastane enfeksiyonları ile mücadelenin başarısı için 
en önemli kriterlerden biridir. Çalışanların ve hastaların sağlık düzeylerinin korunması, 
hastaların sorunsuz şekilde tedavi olması ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi için 
hastane enfeksiyonlarının üzerinde durulması ve bu durumun hassasiyetinin bilinmesi 
gerekir. Hastanede çalışan tüm bireyler ve hasta yakınları bu konuda sorumludur. 
Enfeksiyonların birçok sebebi bulunmaktadır. Enfeksiyonların nedeninin belirlenmesi, 
korumaya yönelik belli bir bütçe ayrılması şarttır. Diğer bir konu ise eğitimdir. Tüm 
sağlık çalışanlarının eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Alınan eğitimlerin 
devamlılığı ve teoride kalmaması çok önemlidir. Enfeksiyon yayıldıktan sonra maddi ve 
manevi kayıplar büyük olmaktadır. Bu nedenle enfeksiyon yayılmadan önce alınacak 
olan önlemler hayati önem taşımaktadır. Önlemlerin alınması için tüm bireylerin 
bilinçlendirilmesi ve konunun hassasiyetinin benimsenmesi gerekmektedir.  
Personelin çoğu el yıkamanın önemini bilirken, alkol esaslı temizleyiciler ancak 
personelin yarısı tarafından güvenli bulunmaktadır. Çevresel faktörlerin hastane 
enfeksiyonlarındaki önemi de çalışanlar tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır 
(steteskopların temizliği, tansiyon-nabız ölçerken eldiven giymek gibi.). Personelin 
hastane enfeksiyonları konusundaki çalışmalardan ve komite varlığından haberdar 
olması gerekmektedir. Bu derlemede Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu 
olan hastane enfeksiyonlarının önemi ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde 
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hemşirenin davranışlarının olumlu, etkin ve enfeksiyonları önlemede fayda sağladığı 
sonucuna varılmıştır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde kurumların Dünya 
Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı standart önlemleri önerileri 
doğrultusunda hareket edilmesi ve kurumların hizmet içi eğitim programlarında 
özellikle hastayla temas halinde olan hemşire, hekim ve diğer sağlık personellerine 
uygun eğitimler hazırlanmalıdır. Gerekli kontroller ve denetimler yapılmadır. Bu 
işlemler yapılırken hastane yönetimleri en üst kademesinden personeline kadar 
enfeksiyon kontrol komiteleriyle iş birliği içinde çalışmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, hemşire, enfeksiyon kontrol. 
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Evde Hasta Bakımında Diyabetik Ayak Yönetimi  

 

Münevver ŞENGÜL*, Fatih YILDIZ**, Nesibe ŞİMŞEKOĞLU*** 
 
 
Öz 
 
Diyabet; insülin sekresyonunun azalması veya kullanılamamasından kaynaklanan 
karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması bozukluklarıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. 
Başta diyabetik ayak olmak üzere, nöropati, retinopati ve vasküler yetersizlik diyabet 
hastalığının önemli komplikasyonlarındandır. Sağlık bakım hizmetleri alanında önemli 
bir yere sahip olan evde bakım hizmetlerinin, hasta bireylerin iyileşmesini hızlandırma, 
bağımsızlığını arttırma, enfeksiyon riskini azaltma, aileyi bir arada tutma, maliyeti 
azaltma gibi birçok yararı vardır. Diyabet tedavisinde temel amaç iyi bir diyabet 
yönetimi ile metabolik kontrolü sağlamak ve sürdürmektir. Diyabetin yönetimi; diyet, 
egzersiz, ayak bakımı, ilaç-insulin kullanımı ve kendi kendine kan şekeri izlemini 
kapsayan çok bileşenli özbakım aktivitelerini kapsar. Diyabetli hasta, günlük 
yaşantısında sağlık ekibi üyeleri, ailesi ve arkadaşlarından aldığı destekle diyabet 
yönetimini bireysel olarak gerçekleştirebilir. Diyabetli hastaların bakımı sadece 
hastanede değil evde de devam etmektedir. Evde hasta bakımında diyabetik ayak 
yönetimi önemlidir. Diyabetik ayak ülserleri sistematik ve multidisipliner yaklaşımla 
değerlendirilmelidir. Diyabetik hastaların ev ortamında kan şekerleri, beslenmeleri, 
insülin ve oral antidiyabetik kullanımları düzenli takip edilmelidir.  Evde hasta bakımı 
teknikeri diyabet hastalarının ayak ve tırnak bakımını yaparak bu konuda hasta ve 
yakınlarına eğitim verir. Ayak yarası oluşmuş ise yaranın enfekte olmaması ve 
iyileşmesi için doğru pansuman teknikleri ile yara bakımı yapar. Yara enfekte olmuş ise; 
reçete edilen tedaviyi zamanında hastaya uygular, hastaların ilaçlarını doğru zamanda 
alıp almadığını takip eder. Evde hasta bakımı teknikeri ampütasyona bağlı hareket 
kısıtlaması olan hastalara rehabilitasyon dönemine destek olur. 
 
 Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, evde bakım, diyabet. 
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Ailevi Akdeniz Ateşi Hastası Olan Bireylerde Hemşirelik Yaklaşımı 
 
 

Beyza ÇELİK*, Bircan KARA** 

 

Öz 
 
Ailevi Akdeniz Ateşi karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve ateş atakları ile karakterize, 
otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Familial Mediterranean Fever (FMF) olarak 
da bilinen bu hastalığa sahip bireylerde, en sık görülen nöbet şekli; karın ağrısı, ateş ve 
eklem bulgularının birlikte olduğu formudur. FMF hastalığı en sık Türkler, Sefardik 
Yahudiler, Araplar ve Ermenilerde görülmektedir. FMF hastalığında oluşabilecek 
komplikasyonların önlenmesi açısından, tanının erken konması önemlidir. FMF 
hastalığının en ciddi komplikasyonu amiloidozis olup bazı vakalarda klinik tabloya 
eklenmektedir. Bu hastalığın atakları değişik aralıklarla nükseder. Birey hayatı boyunca 
bu hastalık ile yaşamaktadır. FMF hastalığının atakları her hafta tekrar edebileceği gibi 
bazen haftalarca hatta aylarca tekrar etmeyebilir. FMF hastalarında en sık karşılaşılan 
semptom, ani başlangıçlı ve kısa süren epizodik karın ağrısıdır. FMF hastalığının 
tedavisinde amaç; bireyin akut ataklarını engellemek, ataklar arasındaki inflamasyonu 
azaltmak ve bireyde amiloidoz gelişimini engellemektir. Bu amaçla bireylere farmakolojik 
tedavi önerilmekte ve bu tedavinin yanında non farmakolojik yaklaşımlarda bir tedavi 
içeriği uygulanmaktadır. Bireylerin ilaçlarını düzensiz kullandığı bildirilmektedir. İlacı 
düzenli bir şekilde ve uygun dozda alan hasta kişilerin çok büyük bir kesiminde amiloidoz 
görülmez. Geçmeyen ağrı şikayetinin olması bireyin yaşam kalitesinde düşmeye, 
şikayetlerde artmaya, uyku kalitesinin bozulmasına, iyileşme süresinin uzamasına neden 
olduğu belirtilmektedir. FMF hastalığının yönetiminde bakımın vazgeçilmez bir unsur 
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda hemşirelere oldukça önemli görevler düşmekte ve 
hastaların yaşam kalitelerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Ağrı 
kontrolünde hemşireler vazgeçilmez bir role sahiptirler. Hemşirelik mesleğinin görevinin 
ve işlevinin temelini, sağlıklı ve hasta bireylere yardım etmek oluşturur. Hemşire 
uygulayıcı rolünde, hasta bireylerin sosyal-emosyonel iyilik durumlarını bireylere 
yeniden kazandırmak için önlemler alır. Bununla beraber hemşireler, sağlığı korumayı, 
geliştirmeyi ve doğru sağlık davranışlarını bireye, aileye, topluma kazandırmayı amaçlar 
ve bu amaç doğrultusunda bir takım girişimler planlar. Bu girişimler hasta eğitimi, 
hastalara danışmanlık vermek ve semptomlara yönelik planlanan girişimlerdir. Yapılan 
literatür taramasının sonucunda; hastaların sistematik olarak tanılanması, hemşirenin 
klinik semptomlara yönelik özel bakım vermeleri, sağlıklı ve hasta kişilerle etkileşim 
içinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte FMF hastası olan bireye ve 
ailesine semptom yönetimine yönelik eğitimler düzenlemeleri, birey ve ailelerine FMF 
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hastalığına yönelik danışmanlık yapmaları önerilemektedir. Bu derleme FMF hastalığı 
olan bireylerin semptom kontrolündeki hemşirelik yaklaşımlarının literatür ışığında 
araştırılması amacıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, FMF, hemşirelik yaklaşımları. 
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Çocuğun Cinsel İstismarı 
 

Sümeyye ÖZER*, Funda KARAMAN** 
 

 

Öz 
 
Dünyada ve ülkemizde yasalarla on sekiz yaşını doldurmamış kişiye çocuk denir. 
Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlamaları, sağlıklı bir toplumun 
temelini atmak demektir. Ancak geçmiş çağlardan bu yana çocuğun istismar ve ihmali 
söz konusudur. Birçok toplumda çocuklar istismar ve ihmale uğramaktadır. Çocukların 
maruz kaldıkları en travmatik olgu cinsel istismardır. Özellikle son yıllarda çocuğa 
yönelik cinsel istismar vakalarında ciddi bir artış söz konusudur. Hızla artan cinsel 
istismar oranları, bu alana olan dikkati arttırmaktadır. Son dönemde yapılan çalışmalar, 
cinsel istismarın, kısa ve uzun vadede mağdurda ve toplumda ciddi olumsuz sonuçlara 
neden olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuğun cinsel istismarı; her yaş, ırk, sosyal sınıf, 
etnik grup ve dinden çocuğu etkilemektedir. Çocuğa yönelik cinsel istismarın ortaya 
çıkmasında bireysel, ailesel ve çevresel risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörleri 
çocuğun cinsel istismarının ortaya çıkmasında birbirini tetikleyici unsurlar olarak 
kabul edilmekte ve istismarın oluşma sıklığını artırmaktadır. Çocuk cinsel istismarını 
ele alan sağlık ekibi içinde hemşireye büyük sorumluluk düşmektedir. Gerek koruyucu 
gerekse tedavi ve rehabilite edici aşamalarda çocuk ve aile ile ilk karşılaşan kilit 
konumdaki meslek grubudur. Bu sebeple hemşireler çocuğun cinsel istismarının 
değerlendirilmesinde, risk etmenlerinin belirlenmesinde, istismar mağdurunun gerekli 
kurumlarla iş birliği içerisinde tedavisinin sağlanmasında ve izlenmesinde bu 
becerilerini kullanmaktadır. Hemşireler, istismarı engellemeye yönelik programlar 
geliştirmekten ve uygulamaktan sorumludurlar. 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, cinsel istismar, hemşire. 
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Trakeostomisi Olan Hastalarda Hemşirelik Bakımı 
 
 

Harun AYAZ*, Bircan KARA** 
 
 

Öz 
 
Trakeostomi, solunum yetmezliği olan hastalarda trakeanın cerrahi bir işlemle 
ağızlaştırılmasıdır. Günümüzde trakeostomi uygulanan hasta sayısında artış 
görülmektedir. Ülkemizde ulusal düzeyde trakeostomili hastaların sayısına ilişkin 
yapılan çalışmalara rastlanmamaktadır. Trakeostomi işlemi, yoğun bakım ünitelerinde 
hava yolunu sürdürmek ve entübasyona bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek 
dışında, ölü boşluk hacmini azaltmak, hava yolu rezistansını azaltmak ve mekanik 
ventilatörden ayırma döneminde hastalara konfor sağlamak amacıyla da son yıllarda 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu derleme trakeostomi ve trakeostomili hastanın 
hemşirelik bakımı ile ilgili genel bir bilgilendirme amaçlanmaktadır. Trakeostomi 
işlemini gerçekleştirmek için, cerrahi teknik ve perkutanöz dilatasyonel teknik olarak 
temelde iki teknik kullanılmaktadır. Son yıllarda cerrahi trakeostominin komplikasyon 
oranlarını düşürebilmek amacı ile perkütan trakeostomi yapılmaktadır. Bütün cerrahi 
girişimlerde komplikasyonlar, lezyonun anatomik lokalizasyonu, ameliyat şartları ve 
hekimin sahip olduğu imkanlar ve trakeostomi açıldıktan sonraki dönemde yapılan 
hemşirelik bakım kalitesine göre değişik oranlarda ortaya çıkar. Sağladığı çok sayıda 
avantajın yanı sıra, solunum yolunun açık tutulmasında invaziv bir metot olduğundan 
trakeostominin ciddi komplikasyonları vardır. Komplikasyonların önlenmesi için; 
hastanın hava yolunun açık tutulması, hava yolunda yeterli nem ve gaz alışverişinin 
sağlanması, patojen mikroorganizmaların trakeo-bronşiyal alana girişinin önlenmesi, 
trakeostomi çevresinde meydana gelebilecek doku sertleşmesinin önlenmesi ve 
optimal fiziksel rahatlığın sağlanması önemlidir. Sonuç olarak hemşirelerin; 
trakeostomili hastaların bakım sürecinde komplikasyonları önlemeye yönelik olarak, 
hastayı iyi gözlemlemesi, sekresyon birikimini ve hava yolu açıklığını sağlaması için 
hastanın ihtiyacı doğrultusunda doğru tekniklerle aspirasyon işlemini gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte hemşireler, hastaları enfeksiyondan korumak 
amacıyla hastalara; her girişimde enfeksiyondan koruma önlemlerini almalı, hastanın 
doğru beslenmesini sağlamalı ve hastalarda gelişebilecek komplikasyonları önceden 
fark edip ekiple iş birliği içinde olmalıdır. Bu sonuç doğrultusunda hemşirelerin, daha 
kaliteli bakım sunmaları için trakeostomi bakım uygulamalarında kanıta dayalı bakım 
uygulamalarını yapması, trakeostomi bakımı ile ilgili daha fazla çalışma yapılması ve 
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hemşirelerin, trakeostomi bakımında güncel bilgiyi yakalayabilmeleri adına, hizmet içi 
programlarında trakeostomi bakımı konusuna yer vermesi önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, komplikasyon, hemşirelik bakımı. 
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Bası Yaralarının Önlenmesı̇nde Hemşı̇renı̇n Rolü 
 
 

Deniz DEMİRLİ*, Ebru SEVİNÇ** 
 

Öz 
 
Latince yatmak anlamına gelen ‘’Decumbere’’ sözcüğünden türetilmiş olan dekibitüs 
ülseri, yatak-basınç yarası ve basınç ülseri ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oluşan 
yaralar yalnızca yatan, yatağa bağımlı hastalarda değil, yürüyemeyen, tekerlekli sandalye 
ile dolaşan bireylerde de görüldüğü için ‘’bası yarası’’ terimi daha kapsamlı ve doğru bir 
isimlendirme olarak değerlendirilmektedir. Bası yarası, yüzeysel ve derin doku 
bütünlüğünün bozulduğu yumuşak doku nekrozuna neden olan dokuların uzun süre 
basınç altında kalması sonucu gelişen ve kemik çıkıntılar üzerinde görülen iskemik doku 
kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bası yaralarının oluşumunda majör faktör basınçtır. 
Basıncın deri üzerindeki etkisine; süresi, şiddeti ve doku toleransı neden olmaktadır. 
Pozisyon değiştirme, basınç süresini düşürmekte ancak basıncın şiddetini 
azaltmamaktadır. Basıncın süresi, basıncın zarar verici etkisini belirleyen önemli bir 
faktördür. Süre ile basıncın şiddeti arasında ters bir orantı vardır. Düşük basınç uzun 
sürede, yüksek basınç kısa sürede doku hasarı oluşturmaktadır. Dokunun toleransı da 
deri üzerine uygulanan basıncın dağılımını etkileyen, cilt ve destek dokuların bütünlüğü 
şeklinde ifade edilmektedir. Doku toleransını azaltarak bası yarası gelişimini 
kolaylaştıran faktörler arasında, derinin nemli olması, sürtünme ve zedelenme gibi 
etmenler bulunmaktadır. Bu nedenle bası yarası oluşma riski taşıyan bireylerin 
belirlenmesi, değerlendirilmeleri ve önlemeye yönelik bir planın geliştirilmesi bası 
yaralarının önlenmesinde kilit öneme sahiptir. Basit önlemlerle engellenmesi mümkün 
olmayan bası yaraları oluştuğu takdirde; birey için ciddi ağrı ve rahatsızlık verici, yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyen, tedavisi zor, zaman alıcı, sağlık bakım personellerinin iş 
yükünü, hastaların mortalite oranını arttırıcı, pahalı bir sorun haline gelmektedir. Bası 
yarasının bakım ve tedavisi multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirmektedir. Bu nedenle 
birçok ülkede ulusal organizasyonlar (National Pressure Ulcer Advisory Panel- NPUAP, 
European Pressure Ulcer Advisory Panel- EPUAP vb.) ve yara bakım ekipleri 
oluşturulmuştur. Bası yaraları sağlık bakım sisteminde kalite göstergelerinden biri olarak 
ele alınmakta olduğundan önlenmesi ve tedavisi holistik bakım anlayışını 
gerektirmektedir. Bu amaçla sağlık bakımı ekibinin, özellikle hemşirenin, hasta grubuna 
uygun, geçerli ve güvenilir risk ölçüm araçlarını seçebilmesiyle birlikte kullanabilmesi, 
bireye özgü bakımın planlanması, takibi, sürekliliği sağlanalabilecektir. Hastada bası 
yarası mevcut olsa bile iyi bir hemşirelik bakımı ile daha kısa sürede tedavi 
edilebilmektedir. Hemşirenin etkili bir bakım sağlaması için bilgi düzeyi önemlidir. Bilgi 
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düzeyi ne kadar yüksek olursa verilen bakımın kalitesi o derece artacaktır. Bu nedenle 
hemşirenin bakım kalitesini arttırmak için yaptığı her girişim bası yarasını önleme ve 
tedavisin de önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu derlemede; bası yaralarının 
oluşumunu önlemek ve oluşan bası yaralarının ilerlemesini engellemeye yönelik 
hemşirelik rollerinin literatür bilgisi doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, bası yarası, bakım. 
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Kanser Hastalarında Kemoterapi Sürecindeki Yorgunluğun Yönetimi 
ve Hemşirelik Uygulamaları 

 
Çağlanur İPEK*, Bircan KARA** 

 
Öz 
 
Kanser; kontrol dışında olan, hücrelerin düzensiz olarak bölünmesi ve çoğalmasıyla 
ortaya çıkan, diğer organlara metastaz yapan, insanı birçok yönüyle etkileyen kronik 
bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bir hastalığın insan sağlığı açısından önemini 
belirleyen en önemli faktör, o hastalığın görülüş sıklığı ve neden olduğu ölümlerin 
çokluğudur. Kanser de toplumsal bakımdan sık görülen ve ölüme neden olan 
hastalıklardan biridir. Gelişmiş ülkelerin istatistiklerine bakıldığında kanserin ölüme 
sebep olan hastalıklar arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada 
geldiği ve tüm ölümlerin %22.3’ünü oluşturduğu görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütünün 
(DSÖ) 2015 yılı verilerine göre, dünyada en sık görülen kanser türleri erkeklerde; 
akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer, kadınlarda ise; meme, kolorektal, 
akciğer, serviks ve mide kanseridir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) 
2018 küresel kanser verilerine göre, majör kanser tiplerinden olan akciğer, meme ve 
kolorektal kanserleri dünya çapında kanser insidansı ve mortalite yükünün üçte 
birinden sorumludur. Kanserin etiyolojisi yeterince açıklanamamıştır fakat tedavisinde 
önemli gelişmeler sağlanabilmiştir. Kanser tedavisinde çoğunlukla kullanılan 
yöntemler; kemoterapi, radyoterapi, cerrahi, immünoterapi ve kemik iliği 
transplantasyonudur. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya bir arada uygulanmaktadır. 
Kanser ve kanser tedavisi sonucu gelişen yorgunluk, tedavi sürecinde hastaların büyük 
bir çoğunluğu tarafından dile getirilmektedir. Dolayısıyla kanser hastalarının en sık 
karşılaştıkları belirtilerden biridir ve hastalara sıkıntı vermekte, sürekli devam etmekte 
ayrıca dinlenmekle geçmemektedir. Kemoterapi alan hastalarda görülen yorgunluk 
hastaların yaşam kalitesini ve günlük yaşamını kötü yönde etkilemektedir. Yorgunluğu 
tarif etmek zordur bu sebeple hastalar tarafından güçsüzlük, halsizlik, enerji eksikliği, 
bitkinlik, kuvvetsizlik, kırıklık, sıkıntı, uykusuzluk, laterji, depresyon, konsantrasyon 
bozukluğu, motivasyon eksikliği ve azalmış mental durum gibi değişik anlatımlarla 
ifade edilmektedir. Yorgunluk hastanın fiziksel etkinliğinin azalması, uyku kalitesinin 
düşmesi, depresyon ve anksiyete yaşaması, ruhsal problemler yaşaması, sosyal ve aile 
yaşantısının olumsuz etkilenmesi, birey ve ailesine ekonomik yük getirmesi ve bunlara 
bağlı olarak hastanın yaşam kalitesini düşürmesi sebebiyle aktif hemşirelik bakımını 
gerektiren bir durumdur. Kanser hastalarında yaşanan yorgunluğu giderebilmek için 
önce neden olan unsurların tespit edilmesi gerekmektedir. Farmakolojik tedavi; nedene 
bağlı olarak hastaların yorgunluğunun ortadan kaldırılması ve daha enerjik 
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hissetmelerini sağlayan ilaç uygulamalarıdır. Nonfarmakolojik tedavi ise; hasta, aileye 
eğitim ve danışmanlık, beslenme, uyku tedavisi, yorgunlukla baş etme stratejileri, 
enerjiyi koruma ve dikkati başka yöne çekme, yoga, gevşeme teknikleri, masaj, stres 
azaltma girişimleri, akupunktur ve duygularını ifade etme gibi uygulamalardır. Sonuç 
olarak yapılan bu literatür taramasında; kanserli hastalardaki yorgunluğun uygun 
şekilde yönetilmesi gereken bir sorun olduğuna ulaşılmıştır. Enerji yüklemesi için 
beslenmenin planlanması, sıvı takviyesi ile sıvı kaybının önlenmesi, belli aralıklarla 
egzersiz yapılması, hasta ve ailesine yorgunluk yönetimi içerikli eğitimler verilmesi 
önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kanser, kemoterapi, yorgunluk, hemşirelik. 
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Sağlıkta Şiddet 

 

Şule UYUMUŞ*, Funda KARAMAN** 

 
Öz 
 
Şiddet; tüm dünyanın yaşamında var olan ve bir topluluğa yönelik olarak ölüm, 
yaralanma, gelişimsel bozukluğa yol açabilen fiziki zorlama ya da tehdit olgusudur. 
Sağlıkta şiddet; hasta, hasta yakınları, diğer bireylerden gelen, sağlık profesyonelleri için 
risk oluşturan sözel ve fiziki tehdit ile cinsel saldırılardan oluşan bir durum olarak 
tanımlanabilmektedir. Sağlıkta şiddet başta sağlık çalışanlarını etkilemekte olup, sağlık 
çalışanlarının moral ve motivasyonunu düşürerek mesleğine duyduğu saygı, güveni ve 
vermiş oldukları alanlarına dair sağlık hizmetlerini etkileyebilmekte ve birçok psikolojik 
sıkıntılara neden olabilmektedir. Sağlıkta şiddet her geçen yıl artış göstermekte olup 
araştırma sonuçlarına göre, son 6 yılda 68.375 sağlık çalışanının şiddet mağduru olduğu 
belirtilmiştir. 2017’den sonra şiddet vakalarının %68 oranında artış gösterdiği ve bu vaka 
birimlerinin; %37 oranı ile poliklinikler, %29 oranı ile acil servis ve %17 oranı ile klinik 
ve servisler olduğu belirlenmiştir. Hem dünyada hem de Türkiye’de sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet oranı giderek yükselmekte ve neredeyse her gün medyaya yansıyan, bir 
sağlık çalışanına yönelik şiddet olayı olası hale gelmiş bulunmaktadır. Bu şiddetleri en alt 
seviyeye düşürmek, sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda yüksek motivasyonla 
çalışması ve sağlık kurumlarında kaliteli sağlık hizmeti sunabilmeleri için; iletişim 
güvenliğin sağlanması, eleman yeterliliği, eğitimin arttırılması, çalışanlar için koruyucu 
önlemlerin alınması, fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin daha 
da arttırılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Şiddet, sağlık, sağlık çalışanı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye, E-posta: uyumussule@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4928-9856  
** Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: fkaradagli@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4177-9247 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

213 
 

 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

214 
 

Yaşlı Bireylerde Akılcı İlaç Kullanımı 
 
 

Büşra YAZKAN*, Funda KARAMAN** 
 

 
Öz 
 
Dünya Sağlık Örgütü, akılcı ilaç kullanımını, “Kişilerin, klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre uygun ilacın, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata kolayca 
sağlanabilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımda akılcı ilaç kullanımının dört temel 
ilkesi olan doğru ilaç, doğru doz, doğru tedavi süresi ve uygun maliyet üzerinde 
durulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre, ilaçların %50′sinden fazlası 
uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte ve satılmaktadır. Bu durumda 
akılcı olmayan ilaç kullanımı az gelişmiş ülkelerde daha sık oranda görülmektedir. 
Yaşlanmanın beraberinde getirdiği kronik hastalıkların görülme sıklığı da oldukça 
artmaktadır. Avrupa’da yapılan bir çalışmada 65 yaş üstü bireylerin %37,9’unda dört ve 
daha fazla kronik hastalık saptanmış, katılımcıların %50’sinin günde altı veya daha fazla 
ilaç kullandığı ve her iki kişiden birinin, yaşlılarda yan etki riski yüksek olan psikotropik 
etkili ilaç kullandığı saptanmıştır. Yaşlı bireylerde sık görülen psikososyal değişiklikler 
akılcı ilaç kullanımını önemli şekilde etkilemektedir. Bu etkileşim sonucunda ilaçların 
düzensiz ve yanlış dozda alınması, renklerinin karıştırılması, tarihi geçmiş ilaç kullanımı 
gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yaşlıların ilaç kullanmayı reddetme nedenleri arasında; 
eskiye bağlılık, kültürel ve toplumsal yapı, bitkisel tedaviler, hastalığın nedenlerini 
yaşlılığa bağlama düşüncesi yer almaktadır.  Böylelikle ilaç kullanımında yapılan hatalar 
yaşam kalitesini düşürmektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise, yaşlı bireylerde 
ilaçların verdiği yan etkilerin sık görülmesidir. Diğer bir neden ise, yaşlıların akılcı ilaç 
kullanımında en önemli rolü üstlenen hemşirelerin, hastalara verdiği eğitimdir. Hemşire, 
yaşlı birey ve ailesini ilaçların etkileri, kullanım şekli, yan etkileri, saati ve dozu hakkında 
bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme sonucunda ilacın kullanım amacı, zamanı, dozu ve 
dikkat etmesi gereken konular belirlenmelidir. Yaşlılarda ilaç kullanımına ilişkin 
yapılacak sağlık eğitimi her sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmeli, sağlık ekibinin her 
üyesi bu konuda bilinçli ve duyarlı olmalıdır. Hastalara yönelik eğitim programlarında en 
aktif eğitmenlerden biri de danışman hemşirelerdir. Yaşlılarda tedavi düzenlerken bu 
dönemin insan yaşamının aynı çocukluk, ergenlik, gebelik gibi kendine özgü 
farklılıklarının ve özel durumlarının olduğu hatırlanmalıdır. Birden fazla kronik hastalığın 
beraber görülebildiği yaşlı hastalarda ilaç tedavisi düzenlenirken “düşük dozla başla ve 
yavaş artır (start low, go slow)” ve “çoğu ilacı kes, kullanılacakların dozunu azalt (stop 
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most, reduce dose)” yaklaşımı ile akılcı ilaç kullanımı sistematiği içerisinde davranılması 
tedavinin başarısını artıracak ve olası istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasını azaltacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı ilaç kullanımı, yaşlı birey, hemşire. 
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Üniversite Öğrencilerinde Fast Food (Hızlı Yemek) ve Sağlığa Etkileri 
 

Doğukan ÇAKIREL*, Funda KARAMAN** 
 

Öz 
Fast food (hızlı yemek) kültürü Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Hızlı 
yemek yeme, aperatif yeme veya öğünü geçiştirme anlamlarına gelmektedir. Hamburger, 
patates kızartması, ayak üstü yenecek köfte, tost gibi gıdalar fast food kategorisine 
girmektedir. Fast food sistemi ile tüketilen besinlerin enerji ve bazı besin ögeleri 
yönünden dengeli olmaması uzun dönemde bazı sağlık problemlerine yol açabilir. 
Bilimsel literatürde yer alan yayınlar, fast food beslenme ile obezite, diyabet, kalp 
hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığındaki artışların fazla oranda 
olduğunu göstermekte ve bilim dünyasını fast food beslenme tarzını halk sağlığı üzerine 
etkileri konusunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiği noktasına getirmektedir. 
Birkaç çalışmadan elde edilen veriler sonucunda da son 50 yılda günlük beslenmede 
tüketilen besin miktarındaki ve dolayısıyla enerji içeriğindeki artışın, obezite 
gelişmesindeki temel ve en önemli faktör olduğunu göstermiştir. Fast food besinlerin 
tüketimi, başta Amerika’da olmak üzere tüm dünyada artmış, bu artışa paralel olarak 
çocuklukta ve adölesan dönemde obezite oranları hızla tüm dünyada yükselmiştir. 2010 
yılı itibariyle Kuzey Amerika’daki çocukların yüzde 40’ının, ülkemizin de dahil olduğu 
Avrupa’daki çocukların yüzde 38’inin, Batı Pasifik’te yüzde 27’sinin, Güneydoğu Asya’da 
yüzde 22’sinin aşırı kilolu ya da obez olduğu tespit edilmiştir. Çocukluk döneminde 
başlayıp ergenlikte ve üniversite hayatında hızla artan fast food alışkanlıkları ilerleyen 
yıllarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Üniversite yaşamı sırasında 
gençlerin yaşamında birçok konuda olduğu gibi beslenme alışkanlıkları konusunda da 
yeni bir dönemin başlangıcında oldukları kabul edilir. Beslenme alışkanlıklarının bu 
dönemde yerleşmesi bilinen bir gerçektir ve bu dönemde edinilecek olan sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları gençlerin daha sağlıklı büyüme ve gelişmelerine imkan kılacaktır. 
Ancak bu dönemde öğrencilerin, yeni bir hayata uyum sağlanın yanı sıra, yeni arkadaş 
ortamlarına girmelerinden ve dış faktörlerden daha kolay etkilenmelerinden dolayı, 
davranışlarında değişiklikler olabilmektedir. Yaşamlarının daha hareketli olması, 
sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının artmasına dolayısıyla fast food gibi 
gıdaların daha fazla tüketilmesine yol açabilmektedir. Sağlıklı yetişkinlerden oluşan bir 
toplumun olması ve öğrencilik döneminde sağlıklı beslenme kültürü oluşturulması için 
eğitici konferans ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi ve oluşabilecek sağlık 
sorunlarının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, hızlı yemek, sağlığa etkileri. 
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Kadına Yönelik Şiddet ve Hemşirelik 
 

Elif SAMANCI*, Ferda YILMAZ**, Razna BATĞI***, H. Dilek DOĞAN**** 
 

Öz 
 
Bu derleme bildiride; günümüzde kültürel, toplumsal ve ekonomik sınırları aşan ve 
önemli toplum problemi haline gelen kadına yönelik şiddette hemşirelerin 
sorumluklarına dikkat çekilmiştir. Şiddet; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel 
veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü 
olarak tanımlanmakla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Meclisi tarafından 1993’de; 
“Cinsiyete dayalı olarak gerçekleşen, kadınlarda,  fiziksel, cinsel, psikolojik, herhangi bir 
zarar ve üzüntü sonucunu doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik özel veya kamu 
yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi olarak 
engellenmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.  Kadına yönelik şiddet ve istismar; fiziksel, 
duygusal, sözel, ekonomik ve cinsel alanları içermektedir. Kadına yönelik şiddet fiziksel, 
cinsel, ruhsal sağlık sorunlarına neden olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından ivedilikle çözümlenmesi gereken kadın sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir. 
Günümüzde kadına yönelik şiddet; kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınırları 
aşan küresel bir toplum sorunu haline gelmiştir.  Dünya Sağlık Örgütü (2005), kırk sekiz 
çalışmanın verilerinde, kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama 
oranının %10-69 olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de Altınay ve Arat’ın (2008) yaptıkları 
çalışmada, her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü ve bu oranın batıdan doğuya 
doğru önemli oranda arttığını ortaya çıkmıştır. Toplumun tüm alanlarında hizmet sunan 
hemşireler, genellikle şiddete ya da cinsel saldırıya uğramış bireyler ile olay sonrası ilk 
karşılaşan sağlık personellerindendir. Yapılan çalışmalar, sağlık kuruluşuna başvuran 
kadınların, kendilerini özellikle hemşire ve ebelere daha iyi ifade ettikleri görülmüştür. 
Bu nedenle hemşireler etik ve mesleki değerler doğrultusunda cinsel saldırıya ve şiddete 
maruz kalmış bireyi; tanıma, suçluluk hissetmeden sorununu dile getirmek konusunda 
cesaretlendirme, mahremiyetini ve güvenliğini sağlama, uygun veri toplama, gerekli 
durumlarda diğer profesyonellere yönlendirme ve destek sistemleri ile ilgili rehberlik 
etmede önemli sağlık çalışanı pozisyonundadırlar. Hemşirelerin çoğunluğunun kadın 
olması ve kurdukları güven ilişkisi mağdura daha kolay ulaşmalarına yardımcı 
olmaktadır. Hemşirelerin savunuculuk, danışmanlık rolleri olması nedeniyle, şiddet gören 
kadınların yasal hakları ve çözüm yolları konusunda bilgilendirme ve uygun kanallara 
yönlendirerek kadının yaşam kalitesine katkı sağlama işlevlerinde önemli sorumlulukları 
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bulunmaktadır. Bu doğrultuda, hem çalışan sağlık personellerinin, hem de öğrencilerin 
kadın istismarı ve kadına yönelik şiddet olgularının tanımlanması, veri toplanması, tedavi, 
destek ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda eğitimlerle bilgi düzeyleri ve 
farkındalıkları artırılmalıdır. Ayrıca şiddetsiz bir toplum kültürü oluşturmak için ciddi ve 
caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, sağlıklı aile içi davranış modelleri oluşturacak 
projeler geliştirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, hemşirelik, istismar, şiddet. 
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Onkolojik Hastalıklar ve Cinsellik 
  

Yunus Emre AKYOL*, İlayda ALTINTOP**, H. Dilek DOĞAN*** 
 
 
Öz 
 
Bu bildiride, onkolojik hastalıkların cinsel sağlığa etkisi ile onkoloji hastalarının cinselliğe 
bakışları literatür eşliğinde açıklanmıştır. Geçmişi tarihin derinliklerine kadar uzanan 
kanser hakkında, patolojisinden tedavi yöntemlerine kadar pek çok araştırma 
yapılmasına rağmen, morbidite ve mortalite oranlarının artması nedeniyle önemli bir 
sağlık sorunudur. Kanser, kontrolsüz bir şekilde büyüyen hücrelerin primer odaktan uzak 
bölgelere yayılması ile tüm vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. Uygulanan 
tedavilerin immün sistemi de etkilemesi nedeniyle oldukça karmaşık ve zorlu bir tablo 
oluşturmaktadır. GLOBOCAN 2012 verilerinde; dünya çapında 14,1 milyon kişiye yeni 
kanser tanısı konulduğu, 8,2 milyon kişinin kanserden öldüğü, 32,6 milyon kişinin 
kanserle yaşadığı (teşhisten sonra beş yıl içinde) belirtilmiştir.  Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 2015 verilerinde ise, her yıl yaklaşık 174.000 kişiye yeni kanser tanısı 
konulduğu, 76.969 kişinin kanserden hayatını kaybettiği belirtilmektedir. TÜİK Mayıs 
2017 verilerine göre ise, Türkiye'de her beş ölümden birinin nedeni kanserdir. DSÖ’ye 
göre cinsel sağlık; bireyin somatik, entelektüel, zihinsel, emosyonel ve sosyal yönlerinin 
bir bütünüdür. Bu nedenle cinsellik, cinsel ilişkiden daha öte bir olgudur. Yaşamın bir 
parçası olan cinselliği, emosyonel durum ve bazı kronik hastalıklar engelleyebilir ya da 
olumsuz sonuçlar oluşturabilirler. Kanser, gerek tanılama gerekse tedavi aşamasında 
kişinin biyolojik, psikolojik ve duygusal iyilik halini değiştirmekte ve yaşam kalitesini 
etkilemektedir. Bu nedenle kanser, kişinin sosyolojik ve cinsel kimliği ile baş etmesini 
zorlaştırmaktadır. Kanser tanısı konan hastalarda cinsel işlev bozuklukları %40–100 gibi 
yüksek oranlarda görülmektedir. Hem kanserin patolojisi hem de kanser tedavileri, direkt 
cinsel organ ile ilgili olmasa bile, insandaki cinsel yanıt döngüsünün istek, uyarılma ve 
orgazm evrelerindeki fizyolojik süreçlerden bir veya birkaç aşamasının bozulmasına 
ve/veya cinsel ağrı gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir. Özellikle 
kadınlarda jinekolojik kanserler ve meme kanserleri, erkeklerde de genital sistem 
kanserleri, cinsel hayatı sekteye uğratmakta ve kişiler arası doyumu sınırlamaktadır. 
Yapılan cerrahi girişimler sonucu (mastektomi, histerektomi, radikal inguinal orşiektomi, 
ooferektomi vs.) kişilerin benlik saygısı etkilenmekte ve dış görünüşün değişmesiyle 
beraber cinsel isteksizlik görülmektedir. Yoğun tedavilerin beden imajını bozması, sık sık 
hastanede kalmak zorunda olma, saç dökülmesi, yorgunluk, infertilite, anksiyete ve kaygı 
da cinselliğin ikinci plana atılmasına sebep olmakta ve kişide cinsel kimlikte izolasyon 
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oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının, onkolojik hastalarda cinsel sağlığı korumak için; 
uygun iletişim yolunu kullanmaları, cinsel fonksiyonu zarar görse bile bu zararı 
minimuma indirmek için multidisipliner tedavi planını hasta ve eşi ile birlikte karar 
vermeleri, cinsellikten zevk alma ve cinselliğini ifade etme yetisini geliştirmesine fırsat 
tanımaları ve yeni alternatif yöntemler için hastaya rehberlik etmeleri beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, cinsellik, onkolojik hastalıklar. 
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Çocukluk Çağı Yaralanmaları ve İlk Yardım 
 

Zelal ÇAKIN*, Rojzerin TAY**, Özlem AKARSU*** 
 

Öz 
 
Yaralanmalar; çocuk sağlığını tehdit etmesi, sık görülmesi, önlenebilir olması, bedensel ve 
ruhsal sorunlara sebep olması nedeniyle toplumun tüm üyelerini ilgilendiren önemli bir 
konudur. Bugün için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bebek ve çocuk ölüm 
nedenleri arasında farklılıklar bulunmasına rağmen, yaralanmalar en çok görülen on 
ölüm nedeni arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2008 yılında 
yayınlanan raporda; “çocukluk çağı yaralanmaları” dünyadaki çocuk ölümlerine neden 
olan önemli bir etken ve yaygın halk sağlığı sorunu nedenlerinden biri olarak 
tanımlanmaktadır. Aynı raporda, her yıl ölen çocukların yaklaşık %90’ının istenmeyen 
yaralanmalar sonucu hayatını kaybettiği, istenmeyen yaralanmalar sonucu ölen 
çocukların ölüm nedenlerinin %60’ının trafik kazası, suda boğulma, yanık, düşme, 
zehirlenme ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı 
verilerine göre ise, dışsal yaralanma ve zehirlenme çocuklarda en çok ölüme neden olan 
durumlardandır. 2017 yılında 0-14 yaş grubunda toplam 1.378 çocuk hayatını dışsal 
yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybetmiştir. Bu nedenledir ki yaralanmalarda ilk 
yardım uygulamalarının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle mezun 
olduklarında çocuklarla çalışacak bir meslek grubunda yer alan hemşirelik bölümü 
öğrencileri, çocukluk çağında sık görülen yaralanmalar ve ilk yardım uygulamaları 
konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalı, aile ve toplumu bu konuda bilgilendirmelidir. 
Zamanında ve doğru şekilde yapılacak ilk yardımla, yaralanmalara bağlı sakatlık ve 
ölümlerin en aza indirgenmesi mümkün olabilecektir. Bu çalışmada, çocukluk çağında sık 
kaşılaşılan yaralanmalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarına yer verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yaralanmalar, ilk yardım, çocuk, hemşire. 
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Diyabetik Ayak Tanısı Konulmuş Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı 

 

Derya ÖZDEMİR*, Bircan KARA** 

 
Öz 
 
Diyabet, Diabetes Mellitus (DM) veya halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. İnsülin 
hormonunun eksikliğinden kaynaklanan veya bu hormonun etkisindeki bozukluğa bağlı 
kan şekerinde aşırı yükselmeye sebep olan kronik bir hastalıktır. Diyabet son zamanlarda 
küresel bir artış gösterip, gelişmekte olan ülkelerde salgın boyutuna varmıştır. Ülkemizde, 
toplum nüfusunda yaşlanmaya bağlı hareketsizlik, kötü beslenme gibi yaşam tarzlarının 
benimsenmesiyle bu salgına maruz kalmıştır. Diyabetli bireylerde sağlıklı beslenme, 
fiziksel olarak aktif ve dinç olma, kan şekeri takibi, ilaçlarla uyumlu iyi problem çözme 
becerileri, sağlıklı baş etme yetenekleri ve risk azaltma davranışlarını da içeren iyi 
sonuçları öngören yedi temel öz bakım davranışı vardır. Tüm bu davranışların iyi glisemik 
kontrol, komplikasyonların daha aza indirgenmesi ve yaşam kalitesinde artma ile pozitif 
ilişkili olduğu saptanmıştır. Diyabetik hastaların ihtiyaçları ne yazık ki sadece yeterli 
glisemik kontrol ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda komplikasyonların önlenmesi de 
önem taşımaktadır. Bu hastalığın yarattığı önemli bir sorun ise diyabetik ayaktır. 
Diyabetik ayak yaraları, iyileşmesi zor olan yaralardır. Diyabetik ayak ülserleri, 
diyabetlilerin hastaneye en sık yatış nedeni ve cerrahi müdahale sebebi olup, yüksek 
maliyete sebep olma, yaşam kalitesinde bozulma gibi önemli mortalite ve morbidite 
oranına sahiptir.  Nöropatik ülserasyon genellikle ayak deformitesi, ayakta yüksek basınç, 
travma veya doku hasarı nedeniyle gelişir. Bununla birlikte travma ve kaza sonucu 
olmayıp, ayak veya bacak kayıplarına sebep olan ameliyatların çoğundan diyabetik ayak 
sorumludur. Diyabetin komplikasyonlarının asıl görüldüğü yer alt ekstremitelerdir. 
Diyabetik ayak amputasyona kadar giden önemli morbidite ve mortalite riski taşıyan 
önlenebilen bir komplikasyondur. Tanının konulmasından itibaren düzenli izlem 
yapılması ve diyabetliye eğitim verilerek koruyucu davranışlar kazandırılması oldukça 
önemlidir. Diyabet ekibi üyelerinden olan hemşirenin koruyucu bakımı planlayıp doğru 
ve eksiksiz bir şekilde sürdürmesi, diyabetliye uygun bakımın sağlanabilmesi için 
hemşirenin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, bu donanımlarını diyabetli hastaya 
yansıtabilmesi önemlidir. Sonuç olarak; hemşirelerin, ayak muayenesi, diyabetik ayaklı 
hastalarda ayak bakım yönetimiyle ilgili risk faktörlerini, komplikasyonlara karşı 
önlemleri, uygun ayakkabı seçimi ve diyabetik ayak bakımı yönetiminde etkili olan 
faktörleri belirlemesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda hemşirelerin diyabetik ayak 
enfeksiyonuna sahip bireylerde enfeksiyon önlemleri konusunda hastaları eğitmesi, 
diyabet tanısı olan hastalarda bu durumun gelişebileceği hakkında hastaları 
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bilinçlendirmesi, diyabetik olan hastalara düzenli ayak muayenesinin yapılması ve 
bununda hasta ve hasta yakınlarına öğretilmesi ayrıca diyabetik ayağın travma ve 
çarpmalar nedeniyle oluşmaması için hastaya nasıl bir güvenli çevrenin 
oluşturulabileceği konusunda eğitimler vermesi bununla birlikte ayak bakımının nasıl 
yapılacağını hasta ve hasta yakınlarına öğretilmesi önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabetik ayak, komplikasyonlar, hemşirelik. 
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Sağlık Çalışanları Sağlık Okuryazarlığını Bilmeli Mi? 

 

Kemal SAY*, Mehmet SARI**, H. Dilek DOĞAN*** 
 
Öz 
 
Bu bildiride, sağlık okuryazarı kavramının bireyler ve sağlık çalışanları için önemine 
dikkat çekilmiştir. İlk olarak 1974’lü yıllarda, bireyin sağlık bilgilerini okuma, anlama ve 
tıbbi talimatlara uyma yeteneği olarak tanımlanan sağlık okuryazarlığı, Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirmesi Sözlüğü’nde yer 
alan tanımına göre; bireylerin kendi sağlığını ve toplum sağlığını iyileştirmek amacıyla, 
yaşam tarzı ve koşullarını değiştirmede gerekli olan bilgi, beceri, kendine güven düzeyine 
ulaşması olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanının, bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek 
istediğinde, bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi, sağlık 
okuryazarlığı olarak bildirilmiştir. Bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini; 
sosyodemografik durumlar, sosyo-ekonomik durumlar, sosyal destek sistemleri, kültür, 
dil, inanç, temel okur-yazar olma, hesap bilme, bireyin sağlık sistemlerinden kazandığı 
deneyimler, yaş ve cinsiyet faktörleri etkileyebilmektedir. Bireyin sağlık okuryazarlık 
seviyesinin düşük olması, hastalık oranlarını artırırken, hastanede kalış süresinin de 
uzamasına sebep olmaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye’nin genel sağlık okuryazarlık 
indeksi 30,4 olarak bulunmuştur. Kategorik değerlendirmede toplumun %64,6’sının 
“yetersiz” veya “sorunlu” sağlık okuryazarlığı kategorilerinde bulunduğu saptanmıştır. 
Sağlık okuryazarlığı problemi yaşama olasılığı yüksek olan gruplar; yaşlılar, farklı etnik 
azınlıklar, ilkokul mezunu bireyler, düşük gelir düzeyine sahip kişiler, dil sorunu olanlar 
ile sağlık durumları nedeniyle iletişim kurmakta zorlanılan kişilerdir. Sağlık 
okuryazarlığı; bireylerin kendi rahatsızlıklarını tanımlayabilmelerine, değerlendire-
bilmelerine, koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak sağlaması 
nedeniyle yaşam kalitesini olumlu etkiler.  Sağlık okuryazarı olan anneler, bebeklerini 
daha uzun süre emzirebilir ve bebek ölümü oranları önemli ölçüde düşebilir.  Sağlık 
okuryazarlık oranının artması, sağlık çalışanlarında mesleki başarı ve doyumu da etkiler.  
Sağlık sisteminin yükünü sistematik olarak azaltmakla kalmayıp sağlık harcamalarında 
da maliyetinin düşmesine yardımcı olur.  Hizmet alan ve hizmet veren arasında uygun 
iletişim dili oluşturur. Sağlık bilincini artırır, risk faktörlerini azaltır ve koruyucu sağlık 
hizmetlerine toplumun ulaşabilirliğini kolaylaştırır. Sağlık çalışanları ile bireyler 
arasındaki iletişim engelini azaltarak, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personeli 
arasındaki çatışmaların önüne geçer. Sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir bir sağlık 
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sistemi için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi önemlidir. Sağlık Bakanlığı Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, sağlık hizmetinde birincil başvuru noktası olan aile 
hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik olarak 2016 yılında “Sağlık Okuryazarlığı 
Eğitici Eğitimi Programı” düzenlenmiştir.  Programda aile sağlığı merkezi çalışanlarında 
farkındalık oluşturularak, sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan hasta ve yakınlarıyla 
iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Sağlık okuryazarlığının sürekli geliştirilmesi 
sağlık politikalarında esas hedef olmalıdır. Sağlık okuryazarlıkları ile ilgili ilköğretim, lise 
ve yükseköğretim düzeyinde eğitimler düzenlenmeli, eğitim düzeyi düşük hastalar için 
özel yöntemler geliştirilmelidir. Toplumun bilgi ve birikim kazandıracak eğitici internet 
sitelerine yönlendirmesi yapılmalıdır. Ayrıca sağlık eğitimi için kamu spotları 
hazırlanmalı; afiş, broşür, stickerlar kullanılarak yeni projeler geliştirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hasta, sağlık bilinci, sağlık çalışanları, sağlık okuryazarlığı.   
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Postpartum Depresyonunun Anne-Bebek Üzerindeki Etkileri ve 
Emzirme 

 

Merve Meryem KALAYCI*, Ebru SEVİNÇ** 

 
Öz 
 
Kadının yaşamında gebelik ve doğum sonrası süreç ruhsal bozuklukların gelişimi 
açısından dikkat edilmesi gereken dönemlerdir. Gebelik ve doğum sonu dönemde 
hormonal ve fiziksel değişiklikler psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasında önemli rol 
oynamaktadır. Postpartum depresyon (PPD) doğumdan sonraki ilk 2-4 haftada 
belirtileri ortaya çıkan ve on ikinci aya kadar devam edebilen önemli psikiyatrik 
sorunlardan biridir. Ülkemizde doğum sonrası 1. hafta ile 18. ay arasında yapılan 
çalışmalarda PPD prevelansının en az %6 ile en fazla %58 arasında olduğu saptanmıştır. 
Dünyada ise bu oran kullanılan tanı yöntemlerine göre farklılık göstererek %3.5-63.3 
arasında değişmektedir. Bir kez PPD geçiren kadınlarda bu süreyi takip eden 5 yıl 
içerisinde depresyona girme riski iki katına çıkmaktadır. PPD anne-bebek bağını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, depresif annelerin 
bebekleri ile emosyonel bağ kurmakta güçlük çektiklerini ortaya koymaktadır. 
Emzirme postpartum dönemde bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun 
beslenme yöntemidir. Annenin bebeğine sağlıklı bir şekilde bakabilmesi ve uzun dönem 
emzirebilmesi için öncelikle kendi beden ve ruh sağlığının yerinde olması 
gerekmektedir. Depresif anneler emzirme konusunda daha fazla kaygılanmakta, 
sütlerinin besleyiciliğinin ve miktarının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Depresif 
belirtilerin yüksek olmasının, annenin emzirmeye yönelik düşüncelerini ve emzirme 
durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle postpartum 4. ve 8. haftalarda 
depresif belirtileri ortaya çıkan annelerin emzirmeyi bıraktıkları veya emzirmeye 
yönelik öz yeterliliklerinde azalma olduğu belirmektedir. PPD ve emzirme arasındaki 
ilişkinin tek yönlü olduğu belirtilmektde PPD’nin emzirme süresinde kısalmaya ve 
emzirmeyi erken bırakmaya neden olduğuna dair araştırma sonuçları vardır ancak. 
yeni yapılan araştırmalarda ise ilişkinin çift yönlü olabileceğini, doğum sonrası 
depresyonun emzirme oranlarını azalatabileceğini ve emzirme güçlüklerinin de doğum 
sonrası depresyon riskini artırabileceğini göstermektedir. Hemşirelerin postpartum 
dönemde görülen depresyonu doğum öncesinden başlayarak ayırt edebilme yetisine 
sahip olması gerekmektedir. Oluşabilecek depresyon durumunda ise gerekli 
girişimlerde bulunarak kadın ve aile sağlığını sağlığını korumalıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Gebelik, postpartum depresyon, emzirme, hemşirelik. 
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Repozisyon Manevrası ile Düzelen Endolenfatik Hidrops ve Benign 
Paroksismal Positional Vertigo Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu 

 

Tuğçe GÜREL*, Emre SÖYLEMEZ**, Süha ERTUĞRUL*** 

 
Öz 
 
Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), ani baş hareketleriyle ortaya 
çıkan ve saniyeler süren baş dönmesiyle karakterize periferik vestibüler bir hastalıktır. 
Endolenfatik hidrops ise iç kulakta endolenfatik basıncın artmasına bağlı olarak işitme 
kaybına, kulak çınlamasına, kulakta dolgunluk hissine ve baş dönmesine neden olan 
vestibüler bir patolojidir. BPPV ve endolenfatik hidrops iki farklı antite olarak 
düşünülse de son zamanlarda bu iki hastalık arasında bir ilişki olabileceği bildirilmiştir. 
Ancak literatürde repozisyon manevrası ile endolenfatik hidrops bulgularının düzeldiği 
bir olguya rastlanmamıştır.  
Yöntem: Bu olguda, baş dönmesi şikâyetiyle kliniğimize başvuran hasta 
değerlendirildi. Hastanın kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Daha sonra pür ton 
odyometrisi, immitansmetrik inceleme, servikal vestibüler uyarılmış miyojenik 
potansiyel (c-VEMP) testi, romberg testi, fukuda testi, gözler kapalı tandem duruş testi, 
gözler açık tandem yürüme testi, videonistagmografi eşliğinde okülomotor testler, Dix 
Hallpike testi, supine roll testi ve kalorik test uygulandı.  
Bulgular: Hastanın otoskopik muayenesinde bir patoloji izlenmedi. Odyolojik 
incelemede, her iki kulağın da saf ses ortalamaları normal olmakla birlikte sağ kulakta 
alçak frekanslarda sensörinöral işitme kaybı (SNİK) mevcuttu. Hasta, sağ kulağında 
dolgunluk ve çınlama belirtiyordu. İmmitansmetrik incelemede ise bilateral tip A 
timpanograma sahipti ve 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz akustik refleks eşikleri normal 
sınırlardaydı. Hastanın fukuda testi sağa lateralizeydi. Romberg, s-VEMP ve gözler açık 
tandem yürüme testleri normaldi. Gözler kapalı tandem duruş testi pozitifti. Kalorik 
testte ise sağ tarafa %20’lik bir cevap asimetrisi vardı. Okülomotor testler normal 
sınırlardaydı ve hastanın spontane nistagmusu yoktu. Hastanın sağ kulağına yapılan 
Dix-Hallpike testinde, baş hiperekstansiyonda iken sola-yukarı doğru vuran, 20 saniye 
süren horizonto-rotatuar nistagmus izlendi. 
Sonuç: Yapılan değerlendirmelerle hastaya posterior kanal BPPV ve endolenfatik 
hidrops tanısı konuldu. Posterior kanal BPPV’yi tedavi etmek için kullanılan repozisyon 
manevrasından sonra hastanın hem BPPV hem de endolenfatik hidrops şikayetlerinin 
ortadan kalkması, BPPV’nin endolenfatik hidropsa neden olabileceğinin bir göstergesi 
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olabilir. Bu sebeple, tipik endolenfatik hidrops bulgularıyla gelen hastalarda medikal 
tedaviye başlamadan önce repozisyon manevrası yapılabilir ve sonuca göre tedaviye 
karar verilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, Endolenfatik hidrops, 
Meniere hastalığı 
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Sağlık Hizmetlerinde Marka 
 

Simge ALTUNTAŞ*, Şura ŞAHİN**, Handan ÇETİNKAYA*** 

 
Öz 
 
Amaç: Markalar müşteri değeri yaratırlar. Çünkü markalar hem çabayı hem de rastgele 
şeyleri satın alma riskini azaltırlar ve bunun için tedarikçileri kalite ve yeniliğe yatırım 
yapmaları için teşvik ederler. Markalaşma aynı zamanda müşteri deneyimini estetik ve 
psikolojik anlamda yükseltebilir. Günümüzde markaların 10 veya 20 yıl öncesine göre 
çok daha fazla ilgi ve kabul görmesine rağmen hâlâ birçok konuda büyük bilgi eksikliği 
ve yanlış anlama vardır. Bu çalışma sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerle önemi artan 
“marka”nın bilinilirliğinin, güvenilirliğinin ve markanın sağlık hizmetlerindeki önemini 
açıklamak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Bu çalışmada, taranan ve kapsam dahiline alınan makalelerden elde edilen 
ikincil verilerden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise nitel araştırmalarda 
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 10.03.2019 – 30.03.2019 tarihleri arasında 
Science Direct, Google Akademik, Dergipark Akademik arama motorları kullanılarak 
2015-2019 yılları arasında “marka” konusunda yayımlanan ulusal ve uluslararası 
bilimsel makaleler taranmıştır. Taranan makaleler sağlık hizmetlerinde yapılmış bir 
araştırma olup olmamasına göre bir elemeye tabi tutulmuştur. Belirlenen veri 
tabanlarında taranan anahtar kelimeler sonucunda toplamda 553.723 makaleye 
ulaşılmıştır ve bunlarım içinden istenilen kriterlere uygunluk gösteren 27 adet 
makaleye değerlendirmeye alınmıştır. 
Bulgular: 2015-2019 yılları arasında incelenen 27 adet makalenin 17 tanesinin 
uluslararası literatüre 10 tanesinin ulusal literatüre ait olduğu görülmüştür. 
Sonuç: Çalışmaların sonucunda, müşterilerin zihninde farklılık yaratabilmede etkili 
olan en önemli unsurun “marka” olduğu görülmüştür. Her şey bir markadır. Büyük bir 
marka bundan daha fazlasını yapar. Bir ürüne veya hizmete renk ve tını katar. 
Şirketlerin adı ve ticari markaları açık arayla en değerli varlıklarıdır. Büyük bir 
markanın göstergesi kendisine ne kadar bağlanıldığı veya ne derece tercih edildiğidir. 
Sağlık hizmetlerinde seçenekler çoğaldıkça markanın önemi daha da artar. Kurumlar 
markalarını güven içinde kurmalıdır. Marka müşterilere olumlu bir deneyim sunan 
çalışanlar tarafından inşa edilir. Bu kısımda sağlık yöneticilerinin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Marka, sağlık hizmetlerinde marka. 
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Motivasyonun Önemi 

 
Mehtap YALÇIN*, Gülay TAMER** 

 
Öz 
 
Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren, öğrenmeyi sağlayan itici 
bir güç demektir. Yani kendi istek ve arzularını yerine getiren güçtür. Motivasyon kişisel 
bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya olay başkasını motive 
etmeyebilir. Motivasyonu etkileyen faktörler ancak kişilerin davranışlarının 
yorumlanması ile anlaşılabilir. Kişilerde fizyolojik veya psikolojik dengenin bozulması 
ile bazı eksiklikler ortaya çıkabilir. Bu eksiklikler ihtiyaçları yaratır. İhtiyaçlar da 
hedefleri belirler ve hedefe yönelik davranışı ortaya yol açar. Örneğin, nereye 
gideceğinizi zihinsel olarak oluşturuyor, kavrıyorsunuz ve oraya varmak için harekete 
geçiyorsunuz. Olmak istediğiniz gibi olmanın yolu nedir? Bunu bulmaktır. İçten motive 
olan kişi düşüncesini eyleme dönüştürür. Hedeflerini belirler ve o hedeflere ulaşmak 
için harekete geçer.  Tüm örgütlerin ortak sorunu örgütlerin amaçlarını 
gerçekleştirmek için iş görenlerin etkin bir şekilde veya istenilen düzeyde 
çalıştırılmasıdır. Bazen iş görenlerin verimli olmamalarının nedenleri arasında işlerini 
yapabilecek yeterlilikte olmamaları olabilir. Bazen de işinde yeterli olan ve hizmet içi 
eğitim görmüş iş görenlerin de verimlilik göstermedikleri fark edilmektedir. 
Motivasyon kavramının temelinde çalışanların sahip olduğu bilgi ve yeteneği işine tam 
olarak verebilmesi için, işletme tarafından uygun ortam ve koşulların oluşturma konusu 
vardır. Endüstriyel devriminin başlangıcından bu yana böyle devam etmektedir. 
Çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını 
araştırmak, uygulamak, böylelikle verimliliği arttırmak için araştırmalar yapılmış ve bu 
sayede birçok kuram geliştirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, işte motivasyon, motivasyon teknikleri   
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Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi: Bir İlçe Belediyesi Örneği 

 

Erkan ŞABANO* 

 
Öz 
 
Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, yoksul ve kendisine yetemeyen kimselere devlet 
tarafından yapılan ayni ve nakdi desteklerin tümünü kapsamaktadır. Devletler, hem 
merkezi hem de yerinden yönetim düzeyinde kurmuş olduğu kamu kurum ve 
kuruluşlar kapsamında sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarını yürütmektedir. 
Yerinden yönetim düzeyinde bu hizmetler yerel yönetimlerce yani belediyelerce 
sunulmaktadır. Yerel yönetimlerin topluma karşı birçok görev ve sorumlulukları vardır. 
Bu görev ve sorumlulukların başında, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek gelmektedir. 
Yerel yönetimler geleneksel hizmetlerinin yanında; günümüzde vatandaşların sosyal 
sorunları ile ilgilenen, onlara asgari bir yaşam standardı sağlayan, sosyal devlet ve 
sosyal adalet ilkesiyle birtakım hizmetler sunan bir misyonla hareket etmeye 
başlamıştır. Şehirdeki nüfus artışı ve kırsaldan kente göç sonucunda toplumdaki 
bireyler ya da aileler sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı karşılaştıkları sorunlarla baş 
edememekte, maddi ve manevi yoksunluk çekmektedir. Toplum bu nedenle kendilerine 
en yakın kamusal hizmet sunan yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım 
faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaların genel 
yetkisi merkezi idarede olmasına karşın, son yıllarda vatandaşlara yönelik sosyal 
hizmetlerin uygulanmasında yerel yönetimlerde rol almaya başlamıştır. Yerel 
yönetimler, sosyal devlet ve sosyal belediyecilik ilkesi gereği toplumun kırılgan grupları 
içerisinde yer alan çocuklara, kadınlara, ailelere, yaşlılara, engellilere ve gençlere 
yönelik psiko-sosyal ve ekonomik sosyal hizmet müdahale politikaları geliştirmelidir. 
Bu bağlamda çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerle birlikte eğitim ve sanat 
gibi faaliyetlerde bulunmalıdır. Toplumsal hayatta özel gereksinime ihtiyaç duyan 
engelli ve yaşlı bireylere yönelik de rehabilitasyon ve sosyo-ekonomik destek 
hizmetlerini sunmalıdır. Çalışmada bir ilçe belediyesinin vatandaşlarına sağlamış 
olduğu sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına yer verilip değerlendirmesini 
yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, sosyal yardım, yerel yönetimler. 
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Türkiye’de Sosyal Yardım Bağımlılığı ve Temel Nedenleri 
 

Atilla Sergen ÇALBAŞ* 
 

Öz 
 
Sosyal yardımın sistematikleşmesi konusundaki ilk resmi adım 1601 yılında İngiltere’de 
yürürlüğe giren Yoksulluk Yasası (Poor Laws) ile atılmıştır. Bu yasa yeni bir uygulamanın 
başlangıcı değil dağınık haldeki yardım mekanizmasının kapsamını belirlemeye ve 
amacına ulaşabilmesini sağlamaya yönelik bir adımdır. Bu süreç; meslek elemanlarının 
yetişmesi, sosyal politika ve sosyal hizmet disiplinlerinin gelişmesi ile profesyonel bir 
yapıya bürünmüştür. Teknoloji, ulaşılabilirlik ve göç olguları sebebiyle de yoksulluk 
anlamında bir dönüşüme gidildiği açıktır. Temel ihtiyaçlara göre dizayn edilen yoksulluk 
tanımının içine birçok yeni kategori eklenmiştir. Yardım kategorisinin çeşitlenmesiyle 
yardım kuruluşlarının da çeşitliliği artmıştır. Türkiye’de sosyal yardım kuruluşlarının; 
kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel hukuk tüzel kişiliği taşıyan işletmeler 
nezdindeki artışı, yoksulluk kültürünün açığa çıkması, kurumlar arası 
koordinasyonsuzluk nedeniyle sosyal transferin doğru kişiye ulaşamaması, kuruluşlarca 
mükerrer yardımlar yapılması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların 
temelinde sosyal transferin karşılıksız olması, teknoloji ve göç olgularıyla beraber 
harcama yoksulluğu denilen mutlak yoksulluktan farklı bir yoksulluk türünün ortaya 
çıkması, sosyal yardım verilirken yoksulluk açığı kriterinin değil yoksulluk sınırı 
kriterinin uygulanması gibi nedenler yatmaktadır. Kişiye verilen sosyal yardımın, hem 
kişinin topluma entegre olmasını sağlayacak bir araç olamaması hem de yasal prosedürler 
gereği kişinin temel problemlerini tamamen ortadan kaldıracak derecede olmaması 
nedeniyle, bireyi farklı yardım kuruluşlarına müracaat etmeye sevk etmektedir. 
Yoksulluğun özellikle büyük şehirlerdeki mevcut durumu düşünülürse gerek kuruluşların 
ulaşılabilirliğinin zor olması gerekse müracaat aşamasında bireyin hangi kuruluşlardan 
yardım aldığının saptanamaması iki tarafa da büyük külfet getirmektedir. Kişinin 
arayışlarının karşılıksız kalması, kişiyi tekrar tekrar kuruluşlara müracaata itmekte ve 
kişi, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumu aşmanın arayışı yerine sosyal yardım 
kuruluşu bulma arayışına girmektedir. Kuruluşlar açısından ise müracaatları 
sonlandırmak amacıyla “sosyal yardım bağımlısı” hali almış bireylerin müracaatları 
sebebiyle yoksulluk riski taşıyan veya yoksulluğun ağır koşullarına maruz kalan bireylere 
koruyucu-önleyici, rehabilite edici, yönlendirici uygulamalar yapılamamakta ve 
kuruluşlar asıl hedefinden sapmaktadır. Bu noktada sosyal yardım kuruluşlarının 
koordineli bir şekilde çalışmasının, yoksulluk açığını önlemek amacıyla mahalli yoksulluk 
sınırının getirilmesinin ve kişiye yapılan sosyal transferin niteliğinin değiştirilerek, 
kişinin topluma entegre olmasını sağlayacak kriterlerin getirilmesinin aslında bir 
külfetinin olmayacağı, komplike bir şekilde müdahale ve rehabilite edici sürecin 
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başlangıcı olacağı, mevcut durumun verimliliği incelendiğinde değerlendirilebilir. Sosyal 
yardımda ana fikir “doğru kişi, doğru zaman ve doğru yardım” olmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal yardım, yoksulluk, yoksulluk açığı. 
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Hepimiz Engelli Adayıyız:  
Engelli Çocuğa Sahip Ailelerle Sosyal Hizmet 

 

Hamdiye ANŞİN*, Fulya KILINÇ**, Aydın Olcay ÖZKAN*** 

 
Öz 
 
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve 
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi engelli birey 
olarak tanımlanır. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan fiziksel veya mental bir 
engel ile yaşamını sürdürmektedir. Türkiye’de bugün seksen iki milyona ulaşan 
nüfusun 9,5 milyonunu engelli bireyler oluşturmaktadır. Toplumun dezavantajlı 
gruplarından olan engelliler, günlük yaşam şartlarına sahip insanlar gibi toplumla iç içe 
yaşamak istemektedirler. Sosyal dışlanma riski yaşayan engellilere istihdam alanı ve 
mesleki rehabilitasyon imkanı sunularak toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasına 
ilişkin öneriler geliştirmek sosyal hizmet mesleğinin önemli bir görevidir. Sosyal hizmet 
uzmanlarının, engelli ailelerinde problem çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek 
psikososyal işlevselliklerinin sağlanması, sosyal politika ve programlarla insan 
ihtiyaçların karşılanmasında rolü büyüktür. Aile, insanoğlunun en derin kazanımlarını 
aldığı, pek çok şeyler öğrendiği ve hayata hazırlandığı bir okuldur. Engelli bireyin 
kişiliği aile eğitimi vasıtasıyla oluşmaktadır. Bu nedenle aile eğitiminin değeri ve 
sorumluluğu büyük bir önem taşımaktadır. Aile için engelli bir bireye sahip olmak 
yaşamlarının en zorlu deneyimidir. Engelli bir üyeye sahip olan ailelerde anne-baba 
ilişkisinden hareketle aile içi ilişkilerde birtakım problemlerin yaşandığı görülmektedir.  
Ailelerin engelli çocuğu kabul düzeylerinde, ailenin sosyal kültürel yapısı önemli bir 
yere sahiptir. Beklenti düzeyi, ailenin eğitimi, inanç durumu, ekonomik düzeyi, sosyal 
yaşantısı ve ailede var olan iletişim şekilleri çok önemlidir. Engelli bireyi toplumsal 
yaşamdan uzak tutan ya da utanç kaynağı olarak gören ailelerde engelli birey kendi 
engeli dışında aynı zamanda psikolojik sorunlar da yaşayabilir, git gide derin bir 
bunalıma girebilirler ve bu durum intihara kadar gidebilir. Bu çalışmanın amacı engelli 
bireylerin topluma katılımında ailenin işlevlerine dair engelli çocuğa sahip aileleri 
bilgilendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve bu alanda sosyal hizmet mesleği 
adına nitelikli çalışmalar ve çözümler üretilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma, 
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engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerine etkide bulunan değişkenlerin belirlenmesi 
ve topluma sunulması açısından önemlidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Engelli çocuklar, aile işlevleri, aile tutumları, sosyal hizmet. 
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Çocuk İstismarı, İhmal ve Sosyal Hizmet  
 
 

Rıdvan POLAT* 

 
Öz 
 
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1999’da yaptığı tanıma göre, Çocuk istismarı veya 
çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda 
çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine zarar verebilen, fiziksel veya duygusal kötü 
davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını 
içeren her türlü davranışlardır. İhmal ise çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıkları ve 
gelişmeleri için temel olan beslenme, korunma, sevgi, gözetim, eğitim ve yol gösterme 
gibi gereksinimlerin kendilerine kanunen bakıp gözetmekle yükümlü kişilerce 
yeterince karşılanmamasıdır.  İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en temel nokta 
istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır.  Çocuk ihmali ve istismarı, çocuğun 
normal fiziksel ve zihinsel gelişimini kısıtlayıcı olan fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal ve 
istismarı içermektedir. Ancak bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur. Bu 
çalışmada çocuk istismarının ve ihmalinin anlaşılması için gerekli durumlar ele 
alınmakla beraber, istismarların ve ihmallerin sosyal hizmet uzmanının gözünden 
değerlendirilmesi ve çocuk istismarlarına karşı alınacak önlemler anlatılmıştır. Ayrıca 
ailede, toplumda ve sosyal ortamlarda ihmal ve istismar edilen çocukların topluma 
karışınca gösterdikleri davranışlarda farklılık arz ettiği ele alınmıştır. Çalışmanın 
nihayetinde çocuk ihmal ve istismarını önlemek için gerekli olan önlemlerin mikro, 
mezzo ve makro düzeylerde ele alınmasının gerekliliği görülmüştür. Ayrıca çalışmanın 
sonunda ihmal ve istismarların önlenmesi için çocuğun, ailenin ve toplumun 
bilgilendirilmesinin önemi ele alınarak bu bilgilendirmenin nasıl olacağı maddeler 
halinde sunulmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: İstismar, ihmal, sosyal hizmet. 
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Obsesif Kompulsif Bozukluğa Sahip Kişilerin Yaşam Durumlarının 
Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uygulaması Bağlamında İncelenmesi 

 
Nesrin OĞUZ*, Selda MEYDAN** 

 
Öz 
 
Birçok insan günlük yaşam içinde zaman zaman çeşitli takıntılı davranışlar ve düşünceler 
yaşayabilmektedir. Ancak çoğu zaman bu durumlarla baş edilebildiği ve sorunların 
yaşamımızı olumsuz etkilemeden çözülebildiği görülmektedir. Öte yandan takıntılı 
düşüncelerin ve davranışların günlük yaşamda aktiviteleri kısıtlayacak düzeye geldiği 
durumlarda yaşanabilmektedir. Bu durumda ruhsal bir hastalık olarak tanımlanan 
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) karşımıza çıkmaktadır. OKB, obsesyon veya 
kompulsiyon veya her ikisinin de varlığı ile karakterize olan yaygın bir kronik ve 
engelleyici bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Obsesyonlar, takıntılı düşünce, görüntü 
veya dürtüler olarak adlandırılırken kompulsiyonlar, tekrarlayan, kasıtlı davranışlar ve 
zihinsel eylemlerden oluşan ruhsal bir hastalık olarak açıklanmaktadır. Bu durumda OKB, 
takıntılı düşünme ve yineleyici davranma saplantılarını ifade etmektedir. Obsesif bir 
kişinin kafasına takılan bir fikirden kurtulamadığı, o fikrin kafasında sürekli tekrar ettiği 
ve böylelikle bir düşünce saplantısı oluşturduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
verilerine göre, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 5 ruhsal hastalıktan birinin Obsesif 
Kompulsif Bozukluk olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, OKB gibi ruhsal 
hastalıkların, kişilerin birçok temel yaşam aktivitesine etki ettiği ve ciddi işlevsel 
bozulmalara yol açtığı açıklanmaktadır. Bu hususta insanların yaşam kalitesini 
düşürdüğü, çevresiyle olan ilişkilerini zorlaştırdığı, onları yaşamaktan soğuttuğu hatta 
intihara sürüklediği bilinmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişiler gerek 
ülkemizde gerekse dünyada giderek artış göstermektedir. Bu kişilerin çoğu zaman 
hastalıklarının farkında olamadığı için tedavi yollarına başvurmada genellikle çok geç 
kaldıkları ya da tedavi yollarına hiç başvurmadıkları görülmektedir. Tedavisi geciktiğinde 
ciddi ruhsal bozukluğa yol açan OKB, sadece bireyi değil, bireyle birlikte toplumun 
sağlığını da tehdit etmektedir. Bu nedenle hastalığın ciddiyetinin vurgulanması 
gerekmektedir. Bu noktada OKB hastaları, ruh sağlığı alanında birçok uygulamalarda 
bulunan psikiyatrik sosyal hizmet alanı için de önem teşkil etmektedir. Psikiyatrik sosyal 
hizmet uygulaması kapsamında OKB hastalarının sağlık ve sosyal refahına yönelik olarak 
mikro, mezzo ve makro düzeylerde müdahalelerle bireysel danışmanlık, grup çalışması, 
sosyal eylem, sosyal planlama ve sosyal politika yöntemleri kullanılarak hasta ve hasta 
yakını başta olmak üzere toplum düzeyinde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda ruh sağlığı alanında giderek önemi artan sosyal hizmet alanı ve bu alanda 
görev yapan sosyal çalışmacıların sahip olduğu rol ve sorumlulukları ile hastaların tedavi 
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hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır. OKB hastalığının tedavisinin, 
biyopsikososyal yaklaşım içerisinde hastaların iyilik hallerinin sağlanması ile mümkün 
olabileceği bilinmelidir. 
Bu çalışmanın amacı OKB hastalığını tanımlamak, OKB‘ye neden olan faktörleri 
açıklamak, hastalığın ortaya çıkışını anlamak, OKB hastalarının yaşadığı zorlukları 
psikiyatrik sosyal hizmet uygulaması bağlamında ele alarak hastalığın tedavi yollarına 
ilişkin bilgiler sunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Obsesyon, kompulsiyon, ruhsal hastalık, psikiyatrik sosyal hizmet. 
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Makro Sosyal Hizmet Bağlamında Okul Sosyal Hizmetinin Uygulamaya 
Geçmesinin Değerlendirilmesi 

 
Selda MEYDAN* 

 
Öz 
 
Toplumla çalışma olarak da adlandırılan makro sosyal hizmet, toplumsal sorunların 
çözümünde tercih edilen sosyal hizmet uygulamalarından biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal hizmet mesleği birçok toplumsal sorunla mücadele etmek 
durumunda olduğu için toplumun sosyal refah gereksinimlerinin karşılanması amacıyla 
makro sosyal hizmet uygulamalarının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu noktada 
sosyal hizmet mesleğinin temel unsurlarından biri olan toplum ve topluluklarla bağlantı 
halinde olmak, toplumsal değişimi hızlandırmaktadır. Dünyadaki uygulama geçmişi 
oldukça uzun yıllara dayanan okul sosyal hizmeti uygulamasının ülkemizde henüz bir 
uygulama modeli bulunmamaktadır. Okul sosyal hizmetinin korunma ihtiyacı olan 
çocuklardan LGBT öğrencilerin sorunlarına kadar çok geniş yelpazede birçok toplumsal 
sorun ile ilgili hizmet sunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çocuklar ve ailelerini 
oldukça yakından ilgilendiren okul sosyal hizmeti uygulamasının toplumun refahının 
sağlanması açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü çağımızın sosyal 
hizmet anlayışı, birey ve aile odaklı müdahaleler kadar toplumla çalışma müdahalelerinin 
de gerekli ve önemli olduğunu kabul etmektedir. Bunun içinde toplumsal dinamiklerin 
teşvik edilerek ilerlemenin motive edilmesine odaklanmaktadır. Okul sosyal hizmeti 
uygulaması toplumsal sorunlara yönelik koruyucu-önleyici hizmetlerin oluşturulmasına 
olanak sağlayacağından dolayı, toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve toplumsal 
değişmenin sağlanmasına da destek olacaktır. Bu hususta, makro sosyal hizmet 
uygulaması ile okul sosyal hizmeti uygulamasının ortak amaçlar taşıdığı görülmektedir. 
Makro sosyal hizmet uygulaması, içerisinde toplum örgütlemesi, toplum planlaması, 
toplum kalkınması ve toplumsal değişme yöntemlerini barındırmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı da makro sosyal hizmet yöntemleri bağlamında sosyal hizmetin özel alanlarından 
biri olan okul sosyal hizmetinin ülkemizde hayata geçirilebilmesi için yapılması 
gerekenler hakkında tartışma gerçekleştirmektir. Bu hususta makro sosyal hizmet 
bağlamında toplumsal sorunların çözümü için savunuculuk yapmak, sosyal planlama 
süreçlerini gerçekleştirmek, sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak için çaba göstermek, 
yeni hizmet ve programlar planlamak ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için harekete 
geçmek, okul sosyal hizmetinin hayata geçirilmesi konusunda süreci işlevselleştirmeye 
yarayan sosyal eylemler olarak ele alınmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Makro sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, toplum kalkınması, 
toplumsal değişme. 
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Tıbbi Sosyal Hizmet ve Hasta Hakları 

 

Hatice Hale YURTTABİR* 

 
Öz 
 
Hasta haklarının belirlenmesi ve korunması için dünya çapında önemli çabalar sarf 
edilmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemleri, gittikçe büyüyen bir nüfusun 
artan hasta bakımının gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerini 
geliştirmektedir. Bu çalışmada kronolojik olarak Hamurabi Kanunları’ndan başlayıp 2018 
yılında Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı Avrupa Sağlık Raporu’na kadar olan 
gelişmeler göz önüne serilecektir. Hasta hakları tüm insanların genel değer ve saygısını 
iyileştirdiğinden doğrudan insan haklarıyla ilgilidir. Hasta bakımı için geçerli olan insan 
hakları ilkeleri, sağlık açısından hem pozitif hem de negatif hakları kapsar. Ulaşılabilecek 
en yüksek sağlık standardını ve ayrıca hastanın işkence ve insanlık dışı muameleden uzak 
olma hakkını kapsayan medeni ve siyasi hakları içerir. Ayrıca, sosyal olarak dışlanmış 
gruplarının sağlık hizmeti sunumunda ayrımcılığa maruz kalmama haklarına da 
odaklanmaktadır. İnsan haklarının savunuculuğunu yapan sosyal hizmet mesleği ise yüz 
yıldan fazla geçmişinde tıbbi sosyal hizmet uzmanlarıyla hastaların haklarını savunarak 
dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık bakımı alanının ana aktörü haline gelmiştir. Türkiye’de 
ise elli yıllık geçmişiyle sosyal hizmet mesleğinin ilk uygulama alanlarından biri olan tıbbi 
sosyal hizmet giderek gelişen bir alandır. Bu çalışmada tıbbi sosyal hizmet ve hasta hakları 
alanlarında çalışanlara katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de yapılan literatür 
çalışmalarından örnekler, tıbbi sosyal hizmetin dünyada ve Türkiye’de kronolojik gelişimi, 
tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının görevleri, hasta haklarının dünyada ve 
Türkiye’de yapılan düzenlemelerle tarihsel gelişimi, hastaların karşılaştıkları sorunlar ve 
hasta haklarının neler olduğu derlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tıbbi sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanı, hasta hakları, sağlık 
bakımı. 
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Toplumsal Cinsiyet Algısının Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 
 

Rümeysa AYDIN*, Yasemin YAMAN** 

 
Öz 
 
Biyolojik bir kavram olan ‘cinsiyet’ (sex) kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği 
genetik, biyolojik, fizyolojik özellikleri ve farklılıkları işaret eder. Toplumsal Cinsiyet 
(Gender), kadın ve erkeğin toplum içindeki statüsünü, bunlara uygun rollerini, görev ve 
sorumluluklarını, konumunu, toplumun bireyi nasıl görüp algıladığını ve beklentilerini 
kapsar. Cinsiyeti doğa belirlerken, toplumsal cinsiyeti kültür belirlemektedir. Biyolojik 
cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farklılığı, sosyal yapılandırma sonucu oluşmaktadır 
ve değiştirilebilir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ayrımcılık yapmama kavramından farklı 
olduğu üzerinde durulmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği oldukça önemli bir kavramdır 
ve sanılanın aksine ayrım yapmamayı değil, sonuçta eşitliği amaçlamaktadır. Toplumsal 
cinsiyet rollerine ilişkin yargıların öğrenilmesi, bireyin çevresiyle ilişkilerindeki davranış 
biçimleri ve ebeveyn tutumları ile yakından ilişkilidir. Evlilik çoğu insanın yaşamında bir 
dönüm noktasıdır. Evlilik kurumu sahip olduğu işlevleri ile toplumun temelini oluşturur. 
Aile, farklı roller kapsamında birbiriyle etkileşim halinde olan bireylerden meydana 
gelmiştir ve kalıp yargıların gelişmesi açısından toplum içinde en etkili grup 
sayılmaktadır. Geleneksel konumdaki kadının aleyhine gözlemlenen dengesizliğin, 
toplumsal cinsiyet algılarına göre evlilikte çiftler arası eşitliğe dayalı bir dengeye doğru 
değişmekte olduğu saptanmaktadır. Evliliklerini ilgilendiren konuları tartışabilen, 
sorumluluklarını paylaşan, sorunlarını sağlıklı iletişim kurarak çözebilen çiftlerde evlilik 
uyum düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Evlilikte çiftlerin uyum 
düzeylerinin araştırılmasına giderek artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada literatür 
incelenerek toplumsal cinsiyet algısının, çiftlerin uyumuna nasıl etki ettiğinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet algısı, evlilik uyumu. 
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Engelli Hakları 

 

Sıla Bihter KARAKAŞ*, Betül ÇOLAK** 

 
Öz 
 
Kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, bireylerin kişisel ve sosyal 
yetkinliklerini arttırmak için sahip oldukları haklar vardır. Bu haklar insan hakları 
olarak adlandırılır. Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde, Kişisel ya da sosyal 
yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) 
herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar engelli olarak tanımlanmaktadır. 
Engellilerin, tanımda yer alan eksikliklerinden kaynaklanan temel ihtiyaçlarının 
karşılanması sosyal devlet anlayışına göre sosyal devletlerin yükümlülüklerinden 
biridir.  Engelli bireylerin engellilik türlerine göre sahip oldukları sınırlı imkanlar 
sebebiyle hayatlarını kolaylaştırmak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen haklar, engelli haklarını oluşturmaktadır. Engelli bireyler en çok 
ayrımcılık, hizmetlere erişim, erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında 
sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar onların sosyal hayattan izole olmasına ve 
dolayısıyla psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Engelli hakları ve bu 
haklara ilişkin yasal düzenlemeler engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların en aza 
indirgenmesi ve/veya ortadan kaldırılması amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye’de 
yaklaşık beş milyon engelli bulunmaktadır. Engellilik oranı %40’ın altında olan bireyler 
rehabilitasyon hizmeti dışında diğer haklardan yararlanamazken engellilik oranı bu 
oranın üzerinde olan bireyler rehabilitasyon, engelli aylığı, istihdam, eğitim gibi sosyal 
haklardan yararlanmaktadırlar. Orana tabiyet engelli haklarının uygulanmasında oran 
altında kalan engellilerin ve yakınlarının mağduriyetine neden olmaktadır. Bu 
çalışmada engellilik, engel grupları, engel gruplarına göre engelli bireylerin özellikleri, 
engellilik nedenleri, engelli hakları hareketi ve amaçları, ülkemizdeki yasal 
düzenlemelere göre engellilerin sahip olduğu haklar ve engellilere yönelik sosyal 
hizmet uygulamaları ele alınmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Engelli, insan hakları, sosyal hizmet. 

                                                             
* Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: sila.karakas14@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2424-1792  
** Öğr. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: becolak@gelisim.edu.tr ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0051-914X 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

253 
 

 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

254 
 

Çocuk Engelliliği   

 

Hediye YILMAZ* 

 
Öz 
 
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde on milyonun üzerinde engelli birey 
yaşamaktadır. Bu sayının önemli bir kısmını çocuk engelliler meydana getirmektedir. 
Zihinsel ve fiziksel engeli olan çocukların yerine getiremedikleri ihtiyaçları ve fonksiyon 
kaybı yüzünden oluşan bakım ihtiyacini genellikle annelerin karşıladığı görülmektedir. 
Bu durum ise ailenin dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde normal, 
sağlıklı olarak tanımlanan kişilerin bile fiziki ve sosyal hayatlarında kendi kendilerine 
yetemedikleri düşünüldüğünde engel sahibi bir insanın ve yakın çevresinin yaşadığı 
sıkıntılar hayal dahi edilemez.  Sadece tanım noktasında bile ortak bir fikre varılamayan 
bir kavramın anlaşılması doğal olarak güçtür. Hal böyleyken hayatlarını bu eksen 
etrafında geçiren birey sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Engelliliğin sadece bir 
çeşidi bile çoğu zaman sağlıklı bir zihnin hasta ve hareketsiz bir bedenin içerisinde 
hapsolması şeklinde kendini gösterebilir. Sağlıklı olduğu halde sosyal dışlanmaya 
maruz kalan kesimlerin varlığı ve nasıl sosyal içermenin sağlanabileceğinin yolları 
uzmanlar tarafından tartışılırken engelli çocukların ve engelli ailelerinin yaşamış 
olduğu fiziki ve duygusal yalnızlık toplum tarafından henüz anlaşılmaktan uzak 
görünmektedir. Engellilerin günlük hayatlarında yaşadıkları maddi ve manevi 
güçlükler, toplumu oluşturan faktörlerin tutumlarının sonucudur.Bu çalışmada 
toplumun dezavantajlı kesimlerinden bir kısmını temsil eden çocuk engelliler ve aileleri 
için hali hazırda bulunan hizmet modellerinin uygulanabilirliği  incelendiğinde, ailelerin 
yaşam kalitesinin arttırılması yönündeki çalışmalar ve eksik uygulamalar üzerindeki  
çözüm önerileri değerlendirilecektir Her ne sebeple olursa olsun engelli olarak dünyaya 
gelen veya sonradan engele sahip olan çocukların sorunlarına çözüm bulunmadan önce 
gerçek anlamda bir engele sahip olmak ve engelle yaşamanın nasıl bir durum olduğu 
akademik tartışmaların da ötesinde insani olarak tartışılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Engellilik, çocuk engelliliği, sosyal hizmet. 
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Cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları 
 

Dilan YAMAN*, Betül ÇOLAK** 

 

Öz 
 
Cezaevine girmek hükümlü ve tutuklular için zorlu bir süreçtir. Kişi, bir suç işleyip 
cezaevine girdikten sonra her ne kadar o suçu kendi iradesiyle işlemiş ve sonuçlarını 
biliyor olsa da cezaevindeki yaşamdan olumsuz şekilde etkilenebilir. Özgürlüğünün 
kısıtlanmış olması, suçlu olması ve tanımadığı bir çok insanla birarada yaşama 
zorunluluğu olması ve içeride başına neler geleceğini bilememek hükümlülerin ve 
tutukluların psikolojisini ve yaşamlarını etkiler. Başlangıçta bu belirsizlikler ve 
zorluklar daha belirgindir ve bu durum, hükümlülerin ve tutukların endişeye 
kapılmasına sebep olur. Tutuklanmak ve cezaevine girmek, kişinin sosyal yaşamında 
büyük değişimlere neden olmaktadır. Ailelerinden ve soyal çevrelerinden uzak kalmak, 
iş kaybı, adli sürecin devam ediyor olması, geleceğin belirsiz olması kişi için stres 
kaynağıdır. Cezaevinden tahliye edildikten sonra da bir çok şeyin değişmiş olması, 
kişinin eski becerilerini geliştirmesi gerektiğini ya da yenilerini öğrenme zorunluluğu 
ortaya çıkaracatır. Dolayısıyla dışarıdaki hayata adapte olmak uzun bir süre ve çaba 
gerektirmektedir. Cezaevlerinde sosyal servis tarafından yürütülen sosyal hizmet 
uygulamaları tutukluların ve hükümlülerin psikolojik ve fiziksel yönden sağlıklı 
olmalarını amaçlayan koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmaları kapsar. Suçluluk 
alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rolleri ise cezaevine giriş ve çıkış sürecinde 
danışmanlık, iyileştirme ve izleme çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda suçluluk 
alanındaki müracaatçının, dış dünyayla olan ilişkilerinin yönlendirilmesini ve takibini 
yapar, ailesiyle olan ilişkilerini düzenler, müracaatçıyı suç işlemeye iten nedenlerin 
düşünce yapısının ve davranış kalıplarının değiştirilmesi sağlar ve adalet sisteminin 
iyileştirilmesi konularında da etkili çalışmalar yapar. Bu çalışmada, suç, suçluluk, 
hükümlü, tutuklu kavramları, suç işlemeye neden olan etmenler ile kavramsal temel 
açıklanmış ve devamında cezaevlerindeki sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal 
çalışmacıların rol ve sorumlulukları ele alınmıştır. Suç işlemeye neden olan etmenler 
başlığı altında medeni durum, öğrenim durumu, aile yapısı, akran grubu ve boş zaman 
değerlendirme yaş, işsizlik ve ekonomik durum incelenmiştir. Cezaevlerindeki sosyal 
hizmet uygulamaları kapsamında ise hükümlülerin, tutukluların kuruma girişteki 
sosyal hizmet gereksinimleri, cezaevi sürecindeki sosyal hizmet gereksinimleri ve 
tahliye sonrası sosyal hizmet gereksinimleri olmak üzere üç temel başlık altında 
incelenmiştir. Cezaevi sürecindeki sosyal hizmet çalışmaları, aile ilişkileri, sağlık, eğitim 
hizmetleri ve sosyal etkinlikler alt başlıklarıyla incelenmiştir. Tahliye sonrası sosyal 
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hizmet gereksinimleri ise barınma, iş bulma, ailenin ve yakın çevrenin desteği, 
toplumsal yaşama uyum alt başlıklarıyla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Suç, hapishaneler, sosyal hizmet. 
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Evcilikten Evliliğe: Çocuk Gelinler Sorununun Sosyal Hizmet 
Perspektifinden Değerlendirilmesi  

 

İrem KABAYEL*, Aydın Olcay ÖZKAN** 

 
Öz 
 
Henüz çocukluk ve ergenlik dönemini tamamlayamamış; fiziksel, duygusal ve bedensel 
olarak evliliğe hazır olmayan, baskı, şiddet ve yıldırma yoluyla evliliğe zorlanan 18 
yaşından küçük yaşta evlendirilen kız çocukları, "çocuk gelinler" olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal hizmet perspektifinden düşünüldüğünde, çocuk gelinler 
konusunun, gerek ulusal gerekse de uluslararası bağlamda önemli bir sorun alanı 
olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Nitekim BM ve UNICEF tarafından paylaşılan 
güncel verilere göre, dünya genelinde her yedi dakikada 15 yaş altındaki bir kız 
çocuğunun evlendirildiği ve çocuk gelin sayısının bir yılda ortalama olarak 12 milyona 
ulaştığı bildirilmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar, çocuk gelinler sorununun 
ülkemiz açısından da önemli bir sorun alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma 
bulguları, Avrupa ülkeleri içerisinde erken yaşta evliliklerin en çok görüldüğü ülkenin 
Türkiye olduğunu göstermekte, buna göre Türkiye'de 18 yaşından önce evlendirilen 
çocuk gelin oranının %15,5 olduğu vurgulanmaktadır. Sorunun ulusal ve uluslararası 
boyutu göz önünde bulundurulduğunda; çocuk gelinler konusu, sosyal hizmet 
müdahalesini zorunlu kılan bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hak temelli 
bir anlayış çerçevesinde, her insanın sadece insan olmasından ötürü bir değere layık 
olduğu ön kabulüyle uygulamalarını gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının, çocuk 
gelinler alanında da gerekli teorik ve pratik becerilerini uygulamaya koymaları 
beklenmektedir. Bu kapsamda; çocuğun yaşama, gelişme, zararlı etkenlerden, ihmal ve 
istismardan korunma haklarını içeren ve uluslararası anlamda bir rehber niteliği 
taşıyan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ışığında, sosyal hizmet uzmanlarının gerekli 
koruyucu ve önleyici çalışmaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, 
sorunun çözümü noktasında görev alacak sosyal hizmet uzmanlarının, sorun alanına 
dair ulusal düzeyde sosyal politika oluşturma süreçlerinde aktif rol almaları, ilgili 
politikaların uygulanması noktasında gerekli özveri ve hassasiyeti göstermeleri de 
büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, her yedi dakikada topluma bir yenisi 
daha katılan çocuk gelinlere dair toplumu bilgilendirmek, ilgili alana dair farkındalık 
oluşturmak, bu alana yönelik olarak gerek sosyal hizmet meslek ve disiplini özelinde 
gerekse de multidisipliner nitelikte gerçekleştirilecek çalışmalara ve sunulabilecek 
çözüm önerilerine katkı sunmaktır. 

                                                             
* Öğr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: irem-03449@hotmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6314-7339  
** Arş. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye,  
E-posta: aydinolcayozkan@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7093-2485 



İstanbul Gelişim Üniversitesi, SBYO, 1. Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2019 

259 
 

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelinler, çocuk istismarı, çocuk ihmali, sosyal hizmet. 
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Ataerkil Toplumun Kurbanları: 
Şiddet Mağduru Kadınlarla Sosyal Hizmet 

 

Pınar MALGAZ*, Aydın Olcay ÖZKAN** 

 
Öz 
 
Günümüz dünyasında, toplumların en büyük sorunlarından biri de kadına yönelik 
gerçekleştirilen şiddettir. Kadına yönelik şiddetin tarihine bakıldığında; aslında bu 
durumun insanlığın varoluşundan bu yana süregelen bir olgu olduğu fakat son yıllarda 
özellikle haberleşme teknolojisinin gelişimine paralel olarak daha fazla görünürlük 
kazandığı görülmektedir. Ataerkil toplum yapısının doğal bir sonucu olarak ortaya 
çıkan ve erkek egemen toplumsal sistemlerin varlığı devam ettiği sürece son 
bulmayacağı öngörülebilen kadına yönelik şiddet olgusu, farklı sebep ve biçimler ile 
tüm toplumlarda bir şekilde var olmaya devam etmiştir. Fiziksel, cinsel, ekonomik, 
psikolojik ve daha pek çok şekilde gözlemlenebilen kadına yönelik şiddet, gelişmiş 
ülkelerden ziyade özellikle gelişmekte olan, az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde daha 
fazla görülmektedir. Günümüz Türkiye'sinin de gelişmekte olan ülkeler kategorisinde 
yer aldığı ve yapılan araştırmalar ışığında; ülkemizde her gün en az 3 kadının şiddetin 
farklı bir türüne maruz kaldığı düşünüldüğünde, kadına yönelik şiddetin ülkemiz 
açısından da önemli bir sorun alanı olduğunu söylemek zor olmayacaktır. Bu sorun 
alanına müdahalede bulunmak ve kadınların yaşadığı olumsuz deneyimleri ortadan 
kaldırmak adına, sosyal hizmetin de insan hakları dahilinde uygulamalar gerçekleştiren 
bir bilim ve meslek olarak katkı sunması beklenmektedir. Bu bağlamda, sosyal hizmet 
uzmanlarının; kadına yönelik şiddeti ortaya çıkaran faktörler (Ataerkil toplum 
yapısının dayattığı roller, toplumsal değerler, toplumsal cinsiyet kalıpları, din vb.) ile 
ilgili akademik ve mesleki çalışmalar gerçekleştirmeleri, bu olguya ilişkin farkındalığı 
artıracak ve mağduriyetleri bertaraf edecek aktivite ve organizasyonlarda aktif rol 
almaları, yasa yapıcı makamlarla koordineli bir çalışma ortamı oluşturarak bu konuya 
dair sosyal politika ve hukuksal altyapı oluşturma süreçlerine katılım sağlamaları 
gerekmektedir. Bu çalışma; yukarıda bahsedilen sorun alanına dikkat çekmeyi, kadına 
yönelik şiddetin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini ve bu şiddetin sebeplerini 
tanımlamayı, bu sorunun çözüme kavuşturulması ve kadınlarımızın daha yaşanabilir 
bir topluma sahip olmaları noktasında neler yapılabileceğiyle ilgili toplumu 
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, özellikle ülkemizde son yıllarda artan kadına 
yönelik şiddet vakalarına dikkat çekilmesi açısından önemlidir.    
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddet, kadına yönelik şiddet. 
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Türkiye’de Ensest Sorununa Sosyal Hizmet Penceresinden Bakış 
 
 

Nuray ÇELİK*, Aydın Olcay ÖZKAN** 

 
   
Öz 
 
Ensest kavramının tek ve geçerli bir tanımını bulmak, mevcut literatüre bakıldığında çok 
zor olmaktadır. En genel haliyle ensest; birinci dereceden akrabaları tarafından çocuklara 
ve gençlere yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar olarak tanımlanabilmektedir. Ensest 
durumunda fail; öncelikle baba, ardından abi ve dede olarak karşımıza çıkmaktadır ve 
ensest; psikolojik, fizyolojik sonuçları ağır olan bir cinsel şiddet olarak görülmektedir. 
Türkiye’de ensest; varlığı kabul edilen ancak pek fazla gün yüzüne çıkmayan bir sorundur 
ve bu sebeple ensest vakalarında kesin bir oran ya da sayı vermek mümkün olmamaktadır. 
Adalet sistemimizin temellerinden biri olan Türk Ceza Kanunu’nda dahi, “ensest” başlıklı bir 
düzenleme bulunmamakta, bu durum ensest ile ilgili kesin hükümler içeren adli vaka 
verilerine ulaşımı da güç kılmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından yapılan 
araştırmaya göre; ensest mağdurları genellikle kız çocuğu, saldırgan ise aile içinden bir 
erkektir ve ensestin yaşandığı aileler genellikle çekirdek aile formundadır. Uzmanlara göre 
ensest; sosyo-kültürel seviye, ekonomik düzey fark etmeksizin her toplumda 
görülebilmektedir. Araştırma bulgularına göre kadınların %7’si 15 yaşından önce cinsel 
istismara maruz kalmaktadır ve saldırganların %30’u aile içerisindeki bireylerdir. 
İstismarcının birinci dereceden yakını olması güven ilişkisinin sarsılması nedeniyle 
çocuklarda ve gençlerde kalıcı psikolojik hasarlara neden olmaktadır. Ensesti tamamen 
ortadan kaldırmak mümkün olmasa da aile içi istismarda sosyal çalışmacıların, rehber 
öğretmenlerin ve hukuk çalışanlarının multidisipliner şekilde çalışması çözüm süreci 
açısından çok önemlidir. Ensest mağduru çocuk ya da genç, istismar sürecinde ve 
sonrasında ağır biçimde zarar gördüğünden, istismar sonrası uzmanların yaklaşımları, 
tavırları çocuğun ikinci bir travma yaşamaması açısından hayati bir değer taşımaktadır. 
Ensest mağduru çocuklara ve ailelere istismar durumuyla baş edebilecek bilgi ve becerilerin 
kazandırılması açısından sosyal çalışmacılara ve sağlık alanında görev yapan diğer 
profesyonellere de büyük rol düşmektedir. Çocuklara bedenlerini ve özel bölgelerini 
tanıtmak, aileleri bilinçlendirmek, okullarda eğitim vermek alınabilecek bazı önlemler 
arasındadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de üzeri kapatılan ensestin görünürlüğünü 
artırmak, bu konuda sosyal hizmet uzmanlarının yapabileceklerini açıklamak, ailenin 
karanlık yüzü olan ensestin önlenmesinde multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini 
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vurgulamaktır. Çalışma; toplumumuz tarafından pek fazla dile getirilmeyen ve üstü 
örtülmeye çalışılan bir sorun alanına dikkat çekiyor olması açısından önemli görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ensest, çocuk istismarı, sosyal hizmet. 
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Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarda Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi 
 
 

Gizem GÜNGÖR* 
 
 

Öz 
 
Türkiye’de çocuğa yönelik cinsel istismar, en büyük sosyal sorunlar arasında yer 
almaktadır. Çocuğa yönelik cinsel istismar, fiziksel ve psikososyal gelişimini 
tamamlamamış 18 yaş altı çocukların bir yetişkin tarafından cinsel haz ve doyum için 
kullanılması, cinsiyet farkı gözetmeksizin fuhuşa zorlanması, çocuğun pornografik, 
röntgencilik, teşhircilikte cinsel bir obje olarak kullanılmasıdır. Çocuğa karşı 
gerçekleştirilen bu istismar sonrasında güvensizlik, benlik saygısı, saldırganlaşma, 
güçsüzlük, çaresizlik, kaygı bozukluğu gibi olumsuz sonuçlar görülmeye başlanmıştır. 
Toplumun her kesimini yakından etkileyen bu büyük sorunun istatistikler, yaşanan 
olaylar ve çocuklarda bıraktığı olumsuz yaşam deneyimleri ve etkileri 
değerlendirildiğinde oldukça kaygı verici bir hal aldığı görülmektedir. Çocuk İzlem 
Merkezi (ÇİM) tarafından 2011 – 2016 yılları arasında Türkiye geneli olgu sayısının 
21.068’e ulaştığı bilgisi edinilmiştir. Bu oranların %85’ini kız, %15’ini erkek çocukları 
oluşturmaktadır. Bu vakaların yalnızca %11,6’sına koruma tedbiri, %11,7’sine sosyal 
inceleme talebi uygulandığı bilinmektedir .Bu gibi durumların daha fazla yaşanmaması 
için koruyucu ve önleyici sosyal hizmet uygulama ve müdahalelerine gereksinim 
duyulmaktadır. Bu hususta özel ve kamu kurum/kuruluşları başta olmak üzere çocuklara 
en yakın ulaşılabilecek yer olan okullarda uygulanacak sosyal hizmet planlamaları hem 
çocukların hem de ebeveynlerin bilinçlendirilmesini sağlayacaktır. Olası bir durumda 
istismar durumunu tanımlamaları, nasıl bir tepki gösterecekleri ve böyle bir durumda 
tanıdıkları bir yetişkine durumu anlatabilmeleri hedeflenmektedir. Sosyal hizmet 
uzmanları çocuklarla yalnızca makro düzeyde değil mikro düzeyde de psikososyal 
çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarını 
düzenleyen birçok kanun ve sözleşme bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Türk Ceza 
Kanunu (TCK), Çocuk Koruma Kanunu, ulusal ve uluslararası sözleşmelerdir. TCK’nın 103. 
maddesince; istismar faili olan kişi için 8 ila 15 yıl arası hapis cezası yaptırımı 
bulunmaktadır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 22. maddesince; bakımı tespit edilen 
çocuk Sosyal Hizmetler tarafından yetiştirilip bir meslek sahibi olmaları yönünde 
çalışmalar yapılmaktadır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 7. maddesince; çocuğun 
bakımını üstlenen kişi tarafından kurum başvurusu gerçekleştirilen çocuğun hakkında 
mahkeme tarafınca istenilen sosyal inceleme raporuna dayalı bir koruyucu tedbir 
çıkarılmaktadır. Bu çalışma; çocuk cinsel istismarı konusunda sosyal hizmet 
müdahalesinin önemini anlatmaktır. Çocuk cinsel istismarına yönelik mevzuat 
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kapsamında gerekli cezai yaptırımların arttırılarak korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için 
sosyal hizmet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sosyal politikaların oluşturulması 
önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocukta cinsel istismar, psikolojik etkiler, cinsel istismardan 
korunma, sosyal hizmet müdahalesi. 
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Yerel Yönetimlerdeki Sosyal Hizmet Uygulamalarında Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir İlçe Belediyesi Örneği  

 

Abdullah KÖSE* 

 
Öz 
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı yerel yönetimlerdeki sosyal hizmet uygulamalarında 
karşılaşılan sorunların görülmesi ve çözüm önerileri ortaya konulmasıdır. Sorunların 
tespitinde bir ilçe belediyesinin yapmış olduğu sosyal hizmet faaliyetleri incelenecektir. 
Özellikle sosyal hizmet anlayışının, gelişmekte olan ülkelerde gün geçtikçe önem 
kazanmasıyla birlikte uygulamada farklı anlayışların getirdiği problemler 
gözlemlenmektedir. Özellikle merkezi yönetimlerin sosyal hizmet alanında yerellere göre 
sorunların kaynağına uzak kalması sebebiyle belediyeler kamu yönetimi sistemi içerisinde 
sosyal hizmetin sunumunda çok önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca belediyelerin, otonom 
yapıları ve bürokratik sıkıntıların olumsuz etkilerinden uzakta olmaları hızlı karar verme 
ve üst düzey hizmet memnuniyeti ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yeni kamu yönetimi 
ilkesinin ortaya koyduğu hizmet kalitesi ile birlikte ortaya çıkan yönetişim ilkesi ve sosyal 
belediyecilik sistemi belediyeleri sosyal hizmet açısından büyük bir potansiyel atmosferine 
sokmaktadır. Buradan yola çıkılarak incelenen ilçe belediye örneğinde hizmetlerin 
sunumunda yaşanan sıkıntılar saptanmıştır. Bu sıkıntılara da sosyal hizmet anlayışı 
çerçevesinde çözüm önerileri sunulmuştur.  
Yöntem: Araştırmanın amacına hizmet edebilecek şekilde birden fazla yöntem takip 
edilecektir. Bu bağlamda literatür taraması yapıldıktan sonra, nitel araştırma 
yöntemlerinden gözlem ve mülakat metotları kullanılarak araştırma yapılacaktır. Bu 
kapsamda öncelikli olarak sosyal belediyecilik, yeni kamu yönetimi ve yönetişim gibi 
kavramsal terimlerin analizi yapılacaktır. Bunlarla beraber bir ilçe belediyesinin yürütmüş 
olduğu sosyal hizmet faaliyetleri analiz edilip; tüm saha çalışmaları gözden geçirilecek ve 
analizi yapılacaktır.   
Bulgular: Elde edilen bulgulara göre ortaya çıkan bütçelerin yanlış aktarımı, eksik meslek 
elemanı istihdamı, belediye başkanının sosyal hizmet konularındaki yorum farklılığı, 
mekânsal problemler, yardım kaynaklarının geçici çözüme katkı sağlaması, dezavantajlı 
grupların sorunlarında profesyonel yönetim anlayışı eksikliği, psikolog ve danışmanlık 
hizmetlerinin etkisizliği, kadınlar ve çocuklar için verilen sosyal belediyecilik faaliyetlerinin 
eksik tarafları sorunları araştırmamızda tespit edilmiştir.  
Sonuç: Belediyede tespit edilen sorunların temel çıkış noktaları ve teşkil ettiği sonuçlar ele 
alınarak çözüme yönelik öneriler ortaya konulmuştur. Ayrıca genelde merkezi yönetimin 
mevcut sosyal politikalarına alternatif ve sosyal hizmet alanını geliştirici politika önerileri 
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sunulmaktadır. Yerel anlamda ise işleyen sistem üzerinde yapılacak olan değişiklikler ve 
düzenlemeler ele alınıp; çözüme katkı sağlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal belediyecilik, yönetişim, sosyal hizmet. 
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