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 Prof. Dr. Ayla ÜNSAL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
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Kongre Başkanı Prof. Dr. Turgut İPEK'in Açılış Konuşması
09.40-10.00

1. Oturum : Moderatör: Prof. Dr. Tunç FIŞGIN
10.00-10.20 Tarihte Salgın Hastalıklar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖRGÜLÜ
10.20-10.40 Bilim ve Sosyal Medya Dezenformasyonu Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
10.40-11.00 Koronavirüsler Prof. Dr. Ahmet ÖZBEK 

11.00-11.10 Kahve arası

2. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Burçin AKOĞLU
11.10-11.30 Covid-19 ve Diş Hekimliği Prof. Dr. Burçin AKOĞLU
11.30-11.50 Tek Tıp Tek Sağlık Prof. Dr. Kürşat ÖZER
11.50-12.10 Overview on Developed and Under Development Vaccine Candidates  Against SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV

Yemek Arası-12.10-13.00

3. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Göksel SOMAY
13.00-13.20 Covid-19 Hastalığı ve Nöroloji Prof. Dr. Göksel SOMAY
13.20-13.40 Cholinesterases and Their Roles in Life Sciences Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL
13.40-14.00 Covid-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Hakan DARICI

14.00-14.10 Kahve arası

4. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Aysel ALTAN
14.10-14.30 Yoğun Bakım Çalışanlarında Burnout Prof. Dr. Aysel ALTAN
14.30-14.50 Covid-19 İle Enfekte Olan Hastalarda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Prof. Dr. Zuhal KUNDURACILAR
14.50-15.10 Covid-19'un Psikolojik Sağlık Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Merve HARMAN ÖZDOĞAN

15.10-15.20 Kahve arası

5. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Feride SEVERCAN
15.20-15.40 Multidisipliner Yaklaşımla Kızıl Ötesi Spektroskopi Kullanarak Vücut Sıvılarından Hastalık Teşhisi Prof. Dr. Feride SEVERCAN
15.40-16.00 Covid-19 Tanısı Antikor Testlerinde Doğrular ve Yanlışlar Dr. Öğr. Üyesi Şükriye KARADAYI
16.00-16.20 Covid-19 Pandemisinde Sitokin Fırtınası ve İmmunsupresyon İlişkisinin Önemi ve Tedavi Yaklaşımları Öğr. Gör. İpek ADA

4.06.2020

6. Oturum: Moderatör: Doç.Dr. Nazan ERENOĞLU SON
10.00-10.20 İmmun Sistemi Guclendirici Beslenme Doç. Dr.Nazan ERENOĞLU SON
10.20-10.40 Covid-19'da Gebelik ve Doğum Sonrası Takibi Doç. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ
10.40-11.00 Covid-19 da Koku Kaybı Dr. Öğr. Üyesi  Denizhan DİZDAR

11.00-11.10 Kahve arası

7. Oturum: Moderatör: Prof.Dr. Metin ATEŞ
11.10-11.30 Pandemi Sürecinde Temel Sağlık Hizmetlerinin Önemi Prof. Dr. Metin ATEŞ
11.30-11.50 Sağlık bilimlerinde ICF (İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması Sistemi) Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi  Dudu Melek SABUNCUOĞLU
11.50-12.10 Sosyal İzolasyon Döneminde Fiziksel Aktivitenin Önemi Ve Yararları Doç. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI 

Yemek Arası-12.10-13.00

8. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
13.00-13.20 Covid-19'un Sağlık Turizmine Etkisi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
13.20-13.40 Sosyal Medya ve Tıp Dr. Kubra IRMAK
13.40-14.00 Tedavi Edici Mi? Transporter mı?: Covid-19 Pozitif Tanısına Sahip Sağlık Çalışanlarının Deneyimleri Dr. Öğr. Üyesi Nur ELÇİN BOYACIOĞLU 

14.00-14.10 Kahve arası

9. Oturum: Moderatör:  Doç. Dr. Leyla TÜRKER ŞENER
14.10-14.30 Corona Virüs Salgını Döneminde Sağlık Teknolojilerinin Önemi Doç. Dr. Leyla TÜRKER ŞENER
14.30-14.50 Covid-19 Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Önemi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan VARDAR YEL
14.50-15.10 Radyasyonun Virüsler Üzerine Etkileri: Covid-19 Değerlendirmesi Öğr. Gör. Handan TANYILDIZI KÖKKÜLÜNK

15.10-15.20 Kahve arası

10. Oturum: Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Emir RUŞEN
15.20-15.40 Metabolism of Microalgae Dr. Eva SANCHEZ
15.40-16.00 Virütik ve Bakteriyel Enfeksiyon Etkenlerine Karşı Ön Savunma Hattı Olarak Periodonsiyum Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KESKİN
16.00-16.20 Göz ve Covid-19 Dr. Öğr. Üyesi ismail Özgür SANLI

5.06.2020

11. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Halil BIYIK
10.00-10.20 Günümüzdeki Antimikrobiyallerin Halk Sağlığında Önemi Prof. Dr. Halil BIYIK
10.20-10.40 SARS-CoV-2 ile İlişkili T Hücre İmmün Yanıtın Kinetiğinde CD38'in önemi Dr. Öğr.Üyesi Aycan BAŞ 
10.40-11.00 Covid-19 Pandemisine Yönelik Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM

11.00-11.10 Kahve arası

12. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Haydar SUR
11.10-11.30 Ülkelerin Sağlık Sistemlerinde Covid-19 Salgını Sonrası Olası Gelişmeler Prof. Dr. Haydar SUR
11.30-11.50 Yaşam Boyu Bağışıklama Prof. Dr.F. Nur BARAN AKSAKAL
11.50-12.10 Covid-19 Hastalığında Olmazsa Olmaz Besin Öğeleri ve Bu Besin Gruplarının Önemi Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Gültekin BİLGİN

Yemek Arası-12.10-13.00

13. Oturum: /Moderatör:  Prof. Dr. Seyhan ALKAN
13.00-13.30 Vertigo-Denge Bozukluğuna Yaklasim Prof. Dr. Seyhan ALKAN
13.30-14.00 Mevsimsel Allerjisi, Viral Üsye ve Covid-19 Benzerlikler ve Farkları Dr. Öğr. Üyesi Muhammet PAMUKÇU

14.00-14.10 Kahve arası

14. Oturum: Moderatör: Prof. Dr. Zühal BAHAR

SALON A
ZOOM Meeting ID: 883 3321 5984

Password: 012345

1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu Tarafından Akredite Edilmiştir. 
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14.10-14.30 Covid ve Bağımlılık Doç. Dr.Cemal Onur NOYAN
14.30-14.50 Using Theory to Nursing Research Prof. Dr. Zühal BAHAR
14.50-15.10 Covid-19 Salgınında Nörolojik Tutulumlar Dr. Öğr. Üyesi Emir RUŞEN

3.06.2020
Online Bildiri Sunumu-1: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Şükriye KARADAYI

08.00-08.10 Özel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Analizi Ve Verimlilik Çalışmaları: Örnek Hastane Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞIK
08.10-08.20 Ektopik Gebelik Over Torsiyonunu Taklit Edebilir Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURT
08.20-08.30 Sağlıkta Yapay Zeka ve 5G Mustafa Selim ŞAHİN

08.30-08.40 İmmün Direnç ve Antioksidanların Rolü Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON
08.40-08.50 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Üç Köklü Alt Premolar Dişin Selektif Retreatment Tedavisi: 5 Yıllık Takip Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILMAZ ÇIRAKOĞLU
08.50-09.00 Patient Safety Culture Perceptions Of Nurses Working In A Cıty Hospital And Affecting Factors Ayşegül YILMAZ
09.00-09.10 TLR3 Ve TLR5 Gen Polimorfizmlerinin Şizofreni İle İlişkisinin Araştırılması Öyküm GENÇ
09.10-09.20 Tıpta Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi Öğr. Gör. Özlem YILDIRIM
09.20-09.30 Covid-19 Hastalığı Tanısı: Testlerin Karşılaştırılması Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ

09.30-09.40 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-2: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Mutlu KESKİN
09.40-09.50 Covid-19 Pandemisinde Emzirme ve Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Pelin PALAS KARACA
09.50-10.00 Covid-19 Ve Gebelik Dr. Öğr. Üyesi Refika GENÇ KOYUCU 
10.00-10.10 Genel Cerrahi Kliniği ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Arasında Peroperatif Multidispliner Yaklaşım. Öğr. Gör. Murat ÖZDEMİR
10.10-10.20 Cep Telefonlarının Sıçan Karaciğeri Üzerindeki Etkilerinin Seterolojik Yöntemle Araştırılması Sarmad Hayder Weli WELI
10.20-10.30 Geniş Tabanlı Makula Deliği Olgularında Inverted Internal Limiting Membran Flep Tekniği Sonuçları Selim BÖLÜKBAŞI
10.30-10.40 Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi İle Yaşlılığa Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Selin KARA

10.40-10.50 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-3: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Şule PARLAR
10.50-11.00 Terapötik Ultrasonun Biyofilm Enfeksiyonları Kontrolünde Kullanımı Selma SEZGİN

11.00-11.10 Hem Annesinde Hem de Babasinda Rekürren Kronik Tonsillit Hikayesi Olan Çocuklarin Tonsil Dokusundaki Mukozal Biyofilmin 
Histomorfometrik ve Klinik Önemi Dr. Ögr. Üyesi Fuat BULUT

11.10-11.20 Opere Edilen İntrakranial Kitlelerin, Kan Biyokimyası İle İlişkisi Serhat CÖMERT
11.20-11.30 Üst Gastrointestinal Yabancı Cisimlerin Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Ve Endoskopinin Karşılaştırılması Sina FERAHMAN
11.30-11.40 Covid19 Pandemisinde Epistaksisli Hastalara Yaklaşım Şeyda BELLİ
11.40-11.50 Adli Olguların Çözümünde Mikrobiyom Kullanımı ve Bu Alandaki Son Gelişmeler Dr. Öğr. Üyesi Şükriye KARADAYI

Yemek Arası-12.00-13.00

Online Bildiri Sunumu-4: Moderatör: Prof.Dr. Turgut İPEK
13.00-13.10
13.10-13.20 Importance Of Asymptomatic Carriers On Covid-19 Transmission Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Naime GEDIK
13.20-13.30 Robotik Rives-Stoppa Ventral Herni Onarımının Öğrenme Eğrisi: Kümülatif Toplam Analizi Fahri GÖKÇAL
13.30-13.40 Acil Ventral Herni Onarımında Açık ve Robotik Cerrahi Yaklaşımların Karşılastırılması Fahri GÖKÇAL
13.40-13.50 Dental Travma Sonrası Meydana Gelen Yumuşak Ve Sert Dokularda Estetiğin Sağlanması Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARAYÜREK

13.50-14.00 Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen 0-20 Yaş Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Çocuklar Üzerine Etkilerinin Psikososyal Gelişim 
Kuramına Göre Değerlendirilmesi Arş. Gör. Dr. Fatma Dilek TURAN

14.00-14.10 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-5: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖRGÜLÜ
14.10-14.20 Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fikriye IŞIK
14.20-14.30 Coronavirüs Sonrası Toraks Cerrahisi: Multidisipliner Yaklaşım Funda İNCEKARA
14.30-14.40 Statistical Modelling Of Agar Well Diffusion Assay For Detection Of Antimicrobial Activity Of Medicinal Plant Extracts Arş. Gör. Gizem YEĞEN
14.40-14.50 Fabrication And Characterization Studies Of Chitosan And Chitosan/Pectin Polyelectrolyte Complex Films As Wound Dressings Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YAŞAYAN
14.50-15.00 Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin  Merhamet İle İlgili Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma Öğr. Gör. Gül KOÇYİĞİT
15.00-15.10 Kronik Anal Fissür Tedavisinde Botoks Enjeksiyonu Ve Lateral İnternal Sfinkterotomi Karşılaştırılması Hasan ÖKMEN

15.10-15.20 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-6: Moderatör: Doç. Dr. Ayşe Feyda NURSAL
15.20-15.30 Pandemide Yaşlılık: Kapatma ya da Yaş Ayrımcılığı Perspektifinde Öğr. Gör. Hülya TÜRK 
15.30-15.40 The Evaluation Of Awareness And Level Of Knowledge About Tuberculosis Among Students Of Pharmacy Faculty Huseyin İKİZLERLİ
15.40-15.50 Keratokonus Hastalarında Farklı Yöntemlerle Ölçülen Göz İçi Basıncının Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYA
15.50-16.00 Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması Sistemi (Icd)’nin Kullanımı Ve Durumu Öğr. Gör. İrem ŞENSES
16.00-16.10 Does Smokıng Consumptıon Affect Spinal Mobility In Young Adults? Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZSOY
16.10-16.20 Glokom Tedavisinde Uygulanan Xen İmplantın 2 Yıllık Sonuçları Kamil YAVUZER

16.20-16.30 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-7: Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Melek UYGUN
16.30-16.40 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Concha Nasalis Inferior’un Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Kerem ATALARL,  
16.40-16.50 Paratiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Yeri Kıvılcım ULUSAN

16.50-17.00 Ortodontik Tedavi Sonrasında Kök Kanal Tedavili Dişlerdeki Eksternal Kök Rezorpsiyonlarının ve Rezorpsiyon Şiddetlerinin 
Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Safa KURNAZ

17.00-17.10 Pankreatikoduodenektomi Deneyimlerimiz: Tek Merkez 5 Yıllık Sonuçların Analizi Ar. Gör. Ömer KİŞİ
17.10-17.20 Sağlıkta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin İnternete Yansıyan Türkçe Haberlerin İçeriklerinin Değerlendirilmesi Merve ÖZZEYBEK TAŞ
17.20-17.30 Deri Kanserlerinde İkincil Koruma Stratejileri Doç. Dr. Özüm ERKİN
17.30-17.40 Katarakt Cerrahisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Nagehan CAN
17.40-17.50 Adölesanlar İçin Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği Geçerlik Güvenirliği Öğr. Gör. Ahsen Gülizar YILMAZ
17.50-18.00 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının İncelenmesi Asuman BOZ

4.06.2020

Online Bildiri Sunumu-8: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Ayça MOLLAOĞLU
08.00-08.10 Yetişkin Bireylerin ‘Sürdürülebilir Beslenme’ Açısından Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi Büşra ÇAKIR
08.10-08.20 Farklı İçeceklerin Dental Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi  Gül YILDIZ TELATAR
08.20-08.30 Term Yenidoğan Bebeklerde Pletismografi Variabilite İndeksi, Üre, Kreatinin Ve Ürik Asit Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Halil KAZANASMAZ
08.30-08.40 Covid-19 Ve Renin – Anjiyotensin Sistemi Arasındaki İlişki Mekanizması Öğr. Gör. Asuman ÇANAK
08.40-08.50 Dakriyostenozda Transkanaliküler Diod Lazer Dakriyosistorinostominin 1 Yıllık Sonuçları Dr. Öğr. Üyesi Atilla YAZICIOĞLU
08.50-09.00 Sıçanlarda Diyabete Bağlı İşitme Kaybının Abr Testi İle Araştırılmasında II. Dalga ve 16 Khz Frekansının Önemi Dr. Öğr. Üyesi Aycan BAŞ
09.00-09.10 Hekim Dışı Hastane Çalışanlarının Tüberküloz Bilgi Durumu: Bir Üniversite Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Bahar KANDEMİR

SALON B
ZOOM Meeting ID: 729 064 4418

Password: 252525



09.10-09.20 Çocuk Ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı ve Bağımlı Çocuk Ve Ergenlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Öğr. Gör. Barış TUNCER 
09.20-09.30 Suça Sürüklenen Çocuklar Ve Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Öğr. Gör. Barış TUNCER 

09.30-09.40 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-9: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Yücel YÜCEL
09.40-09.50 Çocukluk Döneminde Fiziksel İstismar Öğr. Gör. Barış TUNCER 
09.50-10.00 Tamamlayıcı Beslenmede Kullanılan Evde Yapılan ve Ticari Bebek  Mamalarının Mikrobiyolojik Kalitesi Batuhan Cenk ÖZKAN
10.00-10.10 A Comprehensive Approach to Understand Covid-19 Arş. Gör. Bedriye Nazlı GENÇ
10.10-10.20 To Evaluate the Knowledge Level of Flu,Common Cold and Flu Vaccine in Altinbas University Pharmacy Student Begüm DİKMEN
10.20-10.30 Laboratuvar İşletim Sistemi Değişikliğinin Test Sayısına Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Belkız ÖNGEN İPEK
10.30-10.40 Polimerizasyon Esnasında Kompozit Rezinlerin Direkt Işık Geçirgenliğinin Değerlendirilmesi: Radyometrik Bir Çalışma Arş.Gör. Zeynep KAYA

10.40-10.50 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-10: Moderatör:  Öğr. Gör. Burçak YAVUZ
10.50-11.00 Aşınan Kesici Kenar Yüzeylerindeki Mineral İçerik Değişiminin Klinik Olarak Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Bora KORKUT
11.00-11.10 3d Bioprinting Of Nanocomposite Bioink Formulations For The Treatment Of Bone-Related Disorders Burcu AĞIRMAN
11.10-11.20 Farklı Kalınlıkta ve Sinterizasyon Derecesindeki Zirkonya Materyallerinin Translusensisinin Değerlendirilmesi Arş. Gör. Burcu KANPALTA
11.20-11.30 Parkinson Hastalığının Tedavisinde Ekzosom Temelli Nanotaşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi  Öğr. Gör. Burçak YAVUZ
11.30-11.40 Obez Bireylerde Fiziksel Performans, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Denge ve Sağlık Okuryazarlığının Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması: 

Pilot Çalışma Büşra TÜRKMEN
11.40-11.50 Psikotik Hastalara Bakım Verenlerin Mizaç Özellikleri, Bakım Yükleri ve Baş Etme Düzeyleri Arasındaki İlişki Çiğdem SAYGI

Yemek Arası-12.00-13.00

Online Bildiri Sunumu-11: Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Suzan ONUR YAMAN

13.00-13.10 Türkiye’de Son Beş Yılda Hemşirelik Alanında Okul Temelli Yapılan Lisansüstü Tezlerinde Sağlık Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi: 
Sistematik Derleme Duygu AKÇAY

13.10-13.20 Hamilelik döneminde Fitoterapi Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH
13.20-13.30 Current Perspective of Multidisciplinary Work in Intern Physical Therapists in Turkey Öğr. Gör. Ekin KARLIK
13.30-13.40 Optimization Of A Composite Hydrogel Bioink For Extrusion-Based 3D Bioprinting Dr. Öğr. Üyesi Emine ALARÇİN
13.40-13.50 Hekimlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolü Beklentisi Öğr. Gör. Esen DABLAN
13.50-14.00 İnterstisyel Sistit Hastalarında Kuru Göz Bulguların Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ESEN

14.00-14.10 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-12: Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞENGÜL

14.10-14.20 Information Theoretic Approach In Allometric Scaling Relations Of DNA And Proteins – Evaluation Of Our Earlier And Current 
Approach Doç. Dr. Yekbun ADIGÜZEL

14.20-14.30 Human Papilloma Virüs Farkındalığının Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Meryem ÇOLAK
14.30-14.40 Hafif, Orta Ve Yüksek Miyopi Tedavisinde Transepitelyal Fotorefraktif Keratektomi Sonuçları Yusuf EVCİMEN
14.40-14.50 Hematoloji Kliniğinde Akut Solunum Yetmezliği Gelişen Hastalara Uygulanan Erken Dönem Noninvaziv Solunum Desteğinin Etkisi Zeynep EKİNCİ
14.50-15.00 Individual Risk Prediction For Patients With Periodontal Diseases Via Artifıcial Intelligence Dr. Öğr. Üyesi Şadiye GUNPINAR
15.00-15.10 Optimization Of Agar Well Diffusion Assay For Detection Of Antimicrobial Activity Of Nigella Sativa Methanol Extract Arş. Gör. Gizem YEĞEN

15.10-15.20 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-13: Moderatör: Öğr. Gör. Burçak YAVUZ
15.20-15.30 Erişkin Türk Hasta Popülasyonunda Ankiloglossi Tipleri ve Belirtileri Dr. Öğr. Üyesi Murat ENOZ
15.30-15.40 Daimi Kanin ve İkinci Premolar Dişlerin İskeletsel Olgunluk İle Olan İlişkisinin Değerlendirimesi Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖNCAN
15.40-15.50 Transdermal Sonoforez Cihazının Sıçanlarda Tramadol Hidrojel Salınımının Geliştirilmesi Sitem Merve ŞAHIN
15.50-16.00 3D-Bioprinting Technology: Design of Tissue-Engineered Bilayered Nanohydrid Osteochondral Scaffolds Dr. Öğr. Üyesi Ayça BAL ÖZTÜRK
16.00-16.10 Majör Yanık Yaralanması Olan Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği Arasındaki İlişkinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Özden ÖZKAL
16.10-16.20 Effects of an Empowerment Program on Unit Charge Nurses in Turkey: A pretest–posttest design Ayşegül YILMAZ

16.20-16.30 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-14: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Nurcan VARDAR YEL
16.30-16.40 Covid-19 Pandemi Sürecinde Klinik Liderliğin Önemi Öğr. Gör. Kadriye SÖNMEZ
16.40-16.50 İncebarsak Tıkanıklığına Sebep Olan Fitobezoar (Bütün Yenmiş Kayısı Meyvesi); Olgu Sunumu Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDIN
16.50-17.00 Şizofreni Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riskinin 1 Yıllık İzlem Sonuçları Ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Esin Evren KILIÇASLAN
17.00-17.10 İki Farklı Lamina Porseleninin Farklı Solüsyonlardaki Renk Stabilitesi ve Yüzey Pürüzlülüğünün Karşılaştırılması Denizhan BAYKAL
17.10-17.20 Covid-19 Pandemisine İlişkin İnternete Yansıyan Ulusal Haberlerin İçeriklerinin Değerlendirilmesi (2020 Yılının İlk 4 Ayı) Öğr. Gör. Nazmiye EKİNCİ
17.20-17.30 Makine Öğrenmesi Yaklaşımı Kullanılarak Obezite Verilerinin Rıdge Regresyon İle Tahmin Edilmesi Doç. Dr. Mehmet Güray ÜNSAL
17.30-17.40 Halk Sağlığı Yönünden Kurşun Zehirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Nergiz SEVİNÇ
17.40-17.50 Farklı Yüzey İşlemleri Sonrası Polieterketonketon’un (Pekk) Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirmesi Arş. Gör. Kübra ERDEM 
17.50-18.00 Etik İlkeler Kapsamında Aile Planlaması Danışmanlığına Bakış Dr. Öğr. Üyesi Semra ELMAS

5.06.2020

Online Bildiri Sunumu-15: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Derya GEMİCİ DEVECİ
08.30-08.40 Demans Hastalarının Bakım Veren Yakınlarının Depresyon Durumu Üzerine Sistematik Bir Çalışma Bahar DEMİRCAN
08.40-08.50 Covid-19 Pandemisinde Radyoterapi Kliniklerinde Alınan Önlemler Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat ŞENIŞIK
08.50-09.00 Dijital Planlama ve Mukoza Destekli Rehberli İmplant Cerrahisi: Olgu Sunumu Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞANAY
09.00-09.10 Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Ultrasonografinin Diagnostik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Gaye KESER
09.10-09.20 Otistik Spektrum Bozukluğunun Derin Öğrenme Yöntemi İle Tespiti Dr. Öğr. Üyesi Kıyas KAYAALP
09.20-09.30 Neonatal Hipoksik İskemik Ensefalopati (Hie) Tedavisinde Hipotermi Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin EKMEN

09.30-09.40 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-16: Moderatör: Doç. Dr. Mustafa Erdem SAĞSÖZ
09.40-09.50 Geriatrik Onkoloji Hastalarında Kemoterapinin Uyku Kalitesi Ve Kognitif Fonksiyon Üzerine Etkisi Özlem ÖZDEMİR
09.50-10.00 Serviks Kanserinden Korunmada Hpv Aşısının Önemi Burcu KORKUT
10.00-10.10 Oosit In Vitro Maturasyonuna Gonadotropin Uygulanmasının Oosit Canlılık ve Maturasyon Oranlarına Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Filiz TEPEKÖY
10.10-10.20 Diyetisyenlerin İklim Değişikliği ve Çalışma Alanına Etkileri Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Farkındalıklarının Araştırılması Mervenur ÖZEL
10.20-10.30 Prebiyotiklerin Obezite Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN
10.30-10.40 Pediatrik Yaş Grubu Hastalarda Solunum Yolu İnfeksiyonuna Neden Olan Virüs ve Atipik Bakterilerin Araştırılması Doç. Dr. Harun AĞCA

10.40-10.50 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-17: Moderatör: Prof.Dr. Oktay ARDA
10.50-11.00 Optisyenlik Programı Öğrencilerinde İş Edinme Kaygı Düzeyinin Araştırılması (Altınbaş Üniversitesi Örneği) Öğr. Gör. Nihal BAĞLIOĞLU
11.00-11.10 Besin Teknolojisindeki Yeri Olan Probiyotiklerin Kanser Prevensiyonuna Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜNEŞ BAYIR
11.10-11.20 Meme Kanseri Tedavisine Yönelik Keten Tohumu Yağı Yüklü Polikaprolakton Polietilenglikol Esaslı Nanotaşıyıcılarının Üretimi Eda Nur YETİŞKİN
11.20-11.30
11.30-11.40 Vardiyalı Çalışan Hemşirelerin Beslenme Alışkanlıklarının Sağlıklı Yeme İndeksi İle Değerlendirilmesi Benay İNCEOĞLU
11.40-11.50

Yemek Arası-12.00-13.00

Online Bildiri Sunumu-18: Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat ŞENIŞIK 

13.00-13.10 Covid-19 Pandemisine Bağlı İzolasyon Sürecinde Türkiye’de Yaban Hayatı ve Çevre Sağlığına Yönelik Gerçekleşen Değişimlerin 
Vatandaş Bilimi Metoduyla İrdelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

13.10-13.20 Yetişkin Bireylerde Duygusal Yeme Durumunun Cinsiyet, Yaş Ve Beden Kütle İndeksi İle İlişkisi Neris GÜVEN
13.20-13.30 Yaşlı Bakımı Konusu Hakkında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçeriklerinin Değerlendirmesi Öğr. Gör. Emin AKSAN



13.30-13.40 JNK İnhibisyonu, Glioblastoma Hücreleri ve Astrositlerde Protein Düzeyinde Sitoskeleton, Hipoksi Ve Nörogenezi Modüle Eder: Bir 
İmmünofloresan Çalışma Doç. Dr. Serap USLU

13.40-13.50 Yengeç Ve Yumurta: Civciv Embriyoları ve Kanser Araştırmalarının Tarihçesi Doç. Dr. Serap USLU
13.50-14.00 Covid-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde “Yeni Normal”e Göre Preoperatif Hazırlık Dr. Öğr. Üyesi Ali Bestemi KEPEKÇİ

14.00-14.10 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-19: Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Handan TANYILDIZI KÖKKÜLÜNK
14.10-14.20 Çocukluk Çağı Travması Olan ve Olmayan Psikiyatri Hastalarının İntihar Eğilimlerinin Belirlenmesi Kübra ÇABUK
14.20-14.30 Nükleer Tıp’ta Güncel Gelişmeler Öğr. Gör. Duygu TUNÇMAN GENÇ
14.30-14.40 Servikal Disk Hernili Bireylerde Kassal Enduransın Ağrı, Boyun Farkındalığı ve Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi Tuğba DERE
14.40-14.50 İnfantil Ezotropyası Olan Hastalarımızın Klinik Özellikleri ve Cerrahi Sonuçları Emrah ÖZTÜRK
14.50-15.00 Üremenin Kadın Üzerinden Kontrolü ve Medikalizasyon Dr. Öğr. Üyesi Nazlı BALTACI
15.00-15.10 Our Experıences Of Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training And Research Hospital Endoscopic Retrogratcholangiopankreatograph Esat Taylan UĞURLU

15.10-15.20 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-20: Moderatör: Dr.Öğr.Üyesi Gülhan SEYHUN
15.20-15.30 Çalışma Yaşamında Ageism, Yaşlı Ayrımcılığı Belgin ORAL
15.30-15.40 Nükleer Kardiyak Görüntülemede Teknolojik Gelişmeler Öğr. Gör. Eda MUTLU
15.40-15.50 Prospect Of Development Polymeric Based Nanovaccines Against Covid-19 Sahar DINPARVAR
15.50-16.00 Benign Ses Hastalığı Nedeniyle Foniatri Polikliniğimize Başvuran Hastaların Özellikleri Dr. Abdurrahman Buğra CENGİZ

16.00-16.10 Soket Kalkanı Tekniği ve Konvansiyonel Teknik İle Uygulanan İmmediat İmplantasyon Olgularında Pembe Estetik Skor Değerlerinin 
Karşılaştırılması Arş. Gör. Ezgi CEYLAN

16.10-16.20

16.20-16.30 Kahve arası

Online Bildiri Sunumu-21: Moderatör: Dr. Öğr. Gör. Şeyda Ferah ARSLAN
16.30-16.40 Covıd-19 Sürecinde Uzaktan Dijital Patoloji Mikroskopi Uygulaması: Dijital Patolojinin Tıp Eğitimine Entegrasyonu Örneği Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞENSU
16.40-16.50 Geriatrik Popülasyonda Nazal Kemik Fraktürlerinin Retrospektif Analizi Dr. Öğr. Üyesi M. Volkan Akdoğan
16.50-17.00 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Geç Dönemde Görülen Nadir Bir Komplikasyon: İnce Bağırsak İnkarserasyonu Tamer AKAY
17.00-17.10 Her Yönüyle Çocuklarda Gastroözefageal Reflü Ve Hastalığı Dr. Öğr. Üyesi Erkan DOĞAN
17.10-17.20 Akciğer Kanseri ve Kapsaisinin Akciğer Kanserine Etkileri Hira Nur ATEŞ
17.20-17.30
17.30-17.40
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Author Title No 

Mustafa IŞIK 

Özel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Analizi 
Ve Verimlilik Çalışmaları: Örnek Hastane 

Uygulamaları 
1-13 

Mustafa KURT 

Orhan AY 

Ektopik Gebelik Over Torsiyonunu Taklit 
Edebilir 

14-19 

Nazan ERENOĞLU SON İmmün Direnç ve Antioksidanların Rolü 20-25 

Özlem YOLDAŞ 
Covid-19 Hastalığı Tanısı: Testlerin 

Karşılaştırılması 
26-30 

Ahmad YAHYAZADEH 

Sarmad Hayder Weli WELI 
Feyza BAŞAK 

Cep Telefonlarının Sıçan Karaciğeri 
Üzerindeki Etkilerinin Seterolojik Yöntemle 

Araştırılması 
31-35 

Fatma Dilek TURAN 

Ayşegül İŞLER DALGIÇ 

Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen 0-20 
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Üzerine Etkilerinin Psikososyal Gelişim 
Kuramına Göre Değerlendirilmesi 

36-40 

Gülşah ÖZSOY 

İsmail ÖZSOY 

Buket BÜYÜKTURAN 

Özge BARUT 

Atahan TURHAN 
Öznur BÜYÜKTURAN 

Does Smokıng Consumptıon Affect Spinal 

Mobility In Young Adults? 
41-43 

Kerem ATALAR 

Cenk Murat ÖZER 

Ayşe Zeynep YILMAZER 

KAYATEKİN 
Mustafa Çağatay 

BÜYÜKUYSAL 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan 
Hastalarda Concha Nasalis Inferior’un 

Değerlendirilmesi: Ön Çalışma 
44-46 

Mehmet Aykut YILDIRIM 

Mustafa ŞENTÜRK 

Ömer KİŞİ 

Pankreatikoduodenektomi Deneyimlerimiz: 
Tek Merkez 5 Yıllık Sonuçların Analizi 

47-51 
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Halil KAZANASMAZ 

Term Yenidoğan Bebeklerde Pletismografi 
Variabilite İndeksi, Üre, Kreatinin Ve Ürik 

Asit Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

52-55 

Bora KORKUT 

Aşınan Kesici Kenar Yüzeylerindeki Mineral 
İçerik Değişiminin Klinik Olarak 

Değerlendirilmesi 
56-60 

Burcu KANPALTA 

Defne BURDUROĞLU 

Farklı Kalınlıkta ve Sinterizasyon 
Derecesindeki Zirkonya Materyallerinin 

Translusensisinin Değerlendirilmesi 
61-63 

Duygu AKÇAY 

Türkiye’de Son Beş Yılda Hemşirelik 
Alanında Okul Temelli Yapılan Lisansüstü 

Tezlerinde Sağlık Eğitiminin Etkisinin 
İncelenmesi: Sistematik Derleme  

64-71 

Özden ÖZKAL 
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Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Yanığa Özgü 

Sağlık Ölçeği Arasındaki İlişkinin 
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72-75 

Mehmet Güray ÜNSAL 

Deniz ÖZONUR 

Reşat KASAP 

Makine Öğrenmesi Yaklaşımı Kullanılarak 
Obezite Verilerinin Rıdge Regresyon İle 

Tahmin Edilmesi 
76-80 

Nergiz SEVİNÇ 
Halk Sağlığı Yönünden Kurşun 

Zehirlenmesi 
81-84 

Neris GÜVEN 

Tuğçe ÖZLÜ 
Emre Batuhan KENGER 

Ezgi ARSLAN 
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Sibel ŞENSU 

Sevcan KUTLU 
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Nusret ERDOĞAN 
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ÖNSÖZ 

Pek çok ülkeden önemli sayıda akademisyenin Bilim ve Hakem Kurulunda yer aldığı I. 
Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresini Altınbaş 
Üniversitesi ve İKSAD’ın iş birliği ile yüzü aşkın bilim insanının katılımıyla 3-5 Haziran 
2020 tarihlerinde online olarak tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık bilimleri, temel yaşam bilimleri başta olmak 
üzere tüm bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Bu nedenle kongremizde Tıp Bilimleri 
(Dahili, Temel, Cerrahi), Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi, Gerontoloji, Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya, Fizik Vd.), Sağlık Yönetimi, 
Sosyal Hizmetler, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Sağlık Bilişim Sistemleri, 
Biyomühendislik ve diğer Multidisipliner Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanlarında 
çalışmalarını sürdüren değerli akademisyen ve bilim insanlarının sözlü bildirileri kabul 
edilmiştir.  

Bu bağlamda kongremizin sağlık ve yaşam bilimleri adına geleceğe ışık tutacağını 
düşünmekteyiz. Sağlık bilimleri ve yaşam alanlarında çalışan bilim insanlarının ve 
akademiye gönül vermiş tüm katılımcılarımıza teşekkür eder,  

Bir sonraki bilimsel toplantılarda görüşmeyi dileriz.  

 

Prof. Dr. Turgut İPEK 

Kongre Başkanı 
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ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MALİYET ANALİZİ VE VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI: 

ÖRNEK HASTANE UYGULAMALARI 

 

Mustafa IŞIK 
Medicalpark Sağlık Grubu Tedarik Zinciri Direktörü, 

İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 

 

ÖZET 

Giriş: Sağlık kuruluşlarında artan maliyetleri ve israfı azaltarak verimliliği artırmak için yapılan çalışmalar 

hem iş süreçlerini yalınlaştırarak daha hızlı sonuç alınmasına, hem de memnuniyet düzeyini artırarak 

maliyetlerin minimize edilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Oluşan piyasa koşulları ve artan rekabet 

şartlarında özel sağlık kuruluşları tutunabilmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için yeni stratejiler üretme 

gerekliliğini hissetmektedirler.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı; özel sağlık kuruluşlarında temel gider kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarında 

yapılacak olan verimlilik analizi çalışmalarının şirket karlılığına sağlayacak olduğu katkıyı ortaya koymaktır.  

Yöntem : Hastanelerin büyük maliyet ve harcama kalemlerinin detaylıca tespiti yapılarak bu alanlarla ilgili ne 

tür verimlilik çalışmalarının yapılacağının yol haritası verilecektir. Ayrıca Özel sağlık kuruluşlarında maliyet 

yönetimi ile ilgili özellikle sağlık sektörüne yönelik literatür değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu bağlamda alınacak stratejik yönetimsel kararlarla gelirlerin artırılabilmesi için çeşitli yollar 

zorlanırken, gider kalemlerinde yapılacak olan maliyet ve verimlilik çalışmaları yapılması kaçınılmaz olan 

faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında belirli etik ve kurumsal kararlar 

birlikteliğinde şirketin stratejik hedef ve vizyonuyla uyumlu olarak gerçekleştirilecek olan verimlilik 

çalışmaları kurum karlılığında önemli bir rol oynayacaktır. SGK şartlarının ve sağlık politikalarının oluşturmuş 

olduğu piyasa koşullarında fark yaratabilme koşullarının sadece gelir mekanizmalarında olmadığı ve gider 

analizlerinde oluşturulacak olan yeni yöntemlerin hem kuruluşların kendi ekonomileri hem de Türkiye sağlık 

ekonomisine sağlayacağı katma değer önemli bir yer oluşturacaktır.  

Sonuç: Harcama kalemlerinin ana başlıklarını oluşturan; Hekim Giderleri, İlaç ve tıbbi sarf giderleri, Hekim 

dışı personel giderleri, Dışardan sağlanan medikal hizmetler ve işletme diğer giderleri gibi ana maliyet 

kalemini oluşturan giderlerin planlama, denetim ve kontrolünün sağlanmasında izlenecek olan yolların 

sağlayacağı katkılar çalışmada paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hastanelerde Maliyet Yönetimi, Verimlilik, İsraf Yönetimi. 

 

1. GİRİŞ 

Sağlıkta sektöründe ve dolayısıyla özel hastanecilik kolunda artan maliyetleri ve harcamaları kontrol altına 

almak  hizmet ve ürün kalitesini artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmek sağlık 

hizmeti sunan kurumların erişmek istediği temel amaçlardandır. Bu amaçlara doğru yollarla ulaşmak için tüm 

süreçlerin gözden geçirilerek süreçlerin sistematik bir şekilde verilerle ölçülmesi ve tüm verilerin ölçülebilir 

olması gerekmektedir. Hizmetlerinde mükemmele ulaşmayı hedefleyen sağlık yöneticilerinin ve sağlık hizmeti 

sunumunda görev alan her bir paydaşın görev aldığı alanla ilgili oluşan harcama kalemlerini ve bu alanlarla 

ilgili verimsizlikleri görmesi ve müdahale etmesi büyük önem arzetmektedir. İlgililerin bu sorunları çözecek 

tekniklere, zamana ve bilgiye sahip olması ile birlikte sürekli iyileştirme düşüncesi başarının yakalanmasını 

sağlayacaktır.    

Günümüzde, işletmelerin hızla değişen koşullara uyum esnekliği kazanarak belirsizliklerden kaynaklanan 

krizleri yönetebilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri için verimlilik çalışmalarının uygulanması ile mümkün 

olacaktır. Yeni koşullara uyum sağlamak isteyen işletmeler, üretim ve hizmet yapılarını bu doğrultuda yeniden 

yapılandırmak amacıyla süreçlerinde verimlilik ve maliyet analizi  çalışmaları yapmışlardır. Hizmet üreten 

işletmelerden olan sağlık işletmeleri de giderek gelişmektedir. Toplum giderek yaşlanmakta ve bundan dolayı 
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sağlık hizmetlerine olan talep giderek artmaktadır. Ancak sağlık sistemlerindeki finansal koşullar gerektiği 

kadar iyi şekilde ve hızda iyileştirilememektedir. Ancak son zamanlarda hasta memnuniyet düzeyinin ve 

beklentilerinin artmasından dolayı, sağlık hizmetlerinin mümkün olduğunca, uygun fiyatlı, erişilebilir, güvenli, 

düzenli, verimli ve maliyet etkin olması için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin 

finansmanını ve hasta bakımını geliştirmek için, yeni ve daha verimli yollar aranmaya ihtiyaç vardır. (Yıldız, 

S., Yalman F., 2015). 

Hastaneler, diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında gerek yerleşim düzeni gerekse cihaz ve donanımlarda 

kullanılan teknoloji açısından daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Teknoloji yönetimi bu nedenle büyük önem 

taşımaktadır. Hastanelerde yüksek risk taşıyan servisler başlıca acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve 

radyolojidir. Bu servislerde doktor ile hasta belirli bir prosedür için de kısa süreli beraber olmakta cihazlarda 

ileri teknoloji kullanılması nedeniyle cihaz arızaları ve kullanım hataları ile sık karşılaşılabilmektedir. Tıbbi 

personel açısından tecrübe ve zamanlama büyük önem taşımakta, çoğu kez çabuk karar verilmesini 

gerektirmektedir. Bundan dolayı sağlık işletmelerinde esneklik ve müşteri odaklı çalışma büyük önem 

taşımaktadır. 

İşletmelerin amacının eldeki tüm kaynakları en iyi şekilde kullanılarak kaliteli sağlık hizmetinin sunulması 

olmalıdır. Ekonominin kabul görmüş en yaygın tanımında yer alan kıt olan kaynakların sonsuz olan ihtiyaçları 

karşılaması prensibinden yola çıkarak tüm kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Hastanelerinin maliyeti minimize etmek, faaliyet ve sürdürülebilirliği için kar elde etmek hastanelerin 

amaçlarındandır. Hastanelerde doğru bir şekilde maliyet hesabının yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Hastanelerde verimliliğin ölçülmesi ve arttırılması, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmada ne ölçüde 

başarılı olduğunun tespiti, etkinlik ve performansın belirlenmesinde de maliyet muhasebesi önemli bir araçtır. 

Hastanelerde sunulan sağlık hizmeti çok çeşitlidir ve homojen değildir. Her hastaya farklı tedaviler 

uygulanmaktadır. Bu durum hasta bazlı maliyet hesaplamalarını güçleştirmektedir. Ancak, maliyet hesaplama 

yöntemlerinden biri olan sipariş maliyet yöntemi ile her hasta için hasta maliyet kartı oluşturulmakta ve hasta 

bazlı maliyetler hesaplanabilmektedir. Böylece hastaya sunulan sağlık hizmeti sonucunda hastanenin kar ya 

da zarar ettiği sonucuna ulaşılabilmektedir (Yüksel, 2013) 

Hastanelerde matriks yapının uygulanması farklılık göstermektedir. Çünkü, hastanelerin hasta bakım 

hizmetlerinin proje yöneticileri hekimlerdir. Dolayısıyla proje ekibinin diğer üyeleri olan eczacı, diyetisyen ve 

hemşireler bir işgününde birden fazla proje yöneticisi ile ekip halinde çalışmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu 

ekip üyeleri her bir proje yöneticisinin yönetim anlayışı doğrultusunda işgörme durumu ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Ayrıca proje yönetiminde yatay ilişki söz konusu olması gerekirken ülkemizde proje yöneticisi 

olan hekimler ekip üyelerine karşı olarak dikey ilişkiyi de (amir-komuta) direkt kullanmaktadırlar. 

Bu mal veya hizmetleri üreten şahıs veya işletmeler ürettikleri mal veya hizmetin maliyetini bilmedikleri ya 

da eksik bildikleri zaman belli bir süre hayatını idame etseler bile hatta yüksek kâr elde etseler bile daha sonra 

zarar ederek işletmenin hayatının devamını zora sokarak iflas etmesine neden olacak yanlış kararlar alıp 

işletmenin hayatını belli bir zamandan sonra sonlandırmak zorunda kalacaktır (Filiztekin, 2014) 

Türkiye’de hastane yönetimi ve sağlık güvencesi sağlayan sosyal güvenlik kurumlarının en önemli 

sorunlarından birisi maliyetlerin doğru olarak belirlenememesidir. Hastanedeki maliyetlerin doğru olarak 

belirlenmesi, hem hastanedeki girdilerin planlanması ve kontrolü, hem de sunulan sağlık hizmetlerinin 

fiyatlandırılması bakımından önemli ve gereklidir. Hastanenin hizmet veren tüm birimlerinin 

gereksinimlerinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde maliyetlerin ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. 

Hizmet üretim ve sunum maliyetlerinin saptanabilmesi, hastanenin maliyet fonksiyonunun belirlenerek 

yönetim tarafından kontrol edilebilir maliyet değişkenlerinin tanımlanması ile mümkün olabilmektedir 

(Eminsoy, 2008:1). 

 

2. GENEL BİLGİLER:  

Nihai amaçları kâr sağlamak ve kârını olabildiğince artırmak olan işletmeler bu amaca, ellerindeki mevcut 

bilgilere dayanarak geleceği öngörebilmek için yaptıkları planlarla ulaşmaya çalışırlar. Gerek uzun dönemli 

gerekse kısa dönemli planlarla işletmeler gelecekteki kapasitelerini, maliyetlerini, üretim ve satış durumlarını 

ve bunlar arasındaki ilişkileri saptamaya çalışırlar. Bunu yaparken de çağdaş planlama ve kontrol 

yöntemlerinden biri olan maliyet-hacim-kâr analizlerinden faydalanırlar. (Öz , 2007) 
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İşletmelerin analizlerini doğru yapabilmeleri için bazı kavramların içerik ve tanımlarını tam netleştirmeleri 

gerektirmektedir. Bu bağlamda maliyet, harcama, kar, gider ve bütçe kavramlarının doğru tanımlanması 

gerekmektedir. Maliyet kavramının literatürde birçok tanımının olmasına karşın en genel tanımıyla herhangi 

bir işletmede belirli bir amaca ulaşabilmek için feda edilen tüm kaynaklar olarak ifade edilmektedir (Shepard,. 

Hodgkin, Anthony, 1998:7).  

Sağlık hizmetlerinin sunumunda gerekli olan girdiler için tahsil edilen mali kaynaklara ise harcamalar 

denilmektedir. İşletmenin herhangi bir  faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla, tükettiği bir varlığın, hizmetin ve 

faydanın işletmeye mal olan parasal değerini gider kavramı ile açıklanmaktadır. (Yıldırım, 2014) Giderler tüm 

bütçe hesaplama işlemi yapıldıktan sonra yapılan harcamaların bütünüdür. Bütçe ise, belirlenen bir hesap 

dönemi boyunca önceden planlanan giderler bütünüdür. Gerçekleşen ve hedeflenen bütçe olarak takip edilir. 

(Tatcı, 2016). işletmenin belli bir muhasebe döneminde bütün varlıklardan elde ettiği gelirler ile işletmenin 

giderleri arasında meydana gelen olumlu farktan kaynaklanan öz sermaye artısı da kar olarak tanımlanmaktadır 

(Öz, 2007) İşletmeler için son derece önemli bir kavram olan maliyet, gider ve harcama ile karıştırılmamalıdır. 

Bir başka tanımda ise “Harcama, işletmelerin bir ödeme yapmasıdır. Harcama, sermayede bir azalma meydana 

getiriyorsa yani işletme varlıklarında azalma söz konusu ise bunlar harcama olarak tanımlanabilir. Gider ise, 

ödemelerin sonunda varlığa dönüşebilen ve varlıklar arasında yer alan harcamalar şeklinde tanımlanabilir. 

(Filiztekin, 2014) 

Ekonomik olarak bir işletmenin kar etmesi için gelirler toplamı gider toplamından fazla olmalıdır. Karlılık 

durumu kurumun geleceğini önemli ölçüde belirler ve yönlendirir. Hastane içinde kullanılan parametrelerin 

belirlenmesi süreçlerin yönetilmesi açısından önem arzetmektdir. Bu doğrultuda hastane yatak sayıları ve 

bunun yanında yoğun bakım, gözlem, hasta servisi yatak sayıları,  teorik yatak kapasitesi, fiili yatak kapasitesi, 

doluluk oranı, yatak işgal oranı, giren hasta sayısı, çıkan hasta sayıları ve hastanede kalış süresi gibi temel 

parametrelerin net ve güncel olarak ölçülebilip izlenebilir bir yapının kurulması gerekmektedir. Oluşturulacak 

her bir süreç  performans indikatörüne bu temel parametreler kaynaklık edecektir.  (Tatcı, 2016). 

Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen “Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve 

Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Projesi Raporu”nda önerilen hastanelerde maliyet 

analizlerinde kullanılabilecek temel istatistikler aşağıdaki gibidir: (Özgülbaş ve Tarcan, 2013:45)  

Fiili Yatak Sayısı: Belirli bir süre sonunda (3 ay, 1 yıl vb.) hastanede hasta yatağı olarak serili boş veya dolu 

yatakları ifade etmektedir. Hastanelerde yeni doğan bebek sepetleri, doğum sancı odasındaki yataklar, 

poliklinik ve laboratuarlardaki küçük işlem veya istirahat için kullanılan yataklar, anestezi ve ameliyathanede 

uyuma ve bekleme ve ameliyat sonrası bakım için kullanılan yataklar ve personel istirahatı için kullanılan 

yataklar fiili yatak kapsamı içerisinde nitelendirilmezler. 

Toplam Hekim Sayısı: Hastanede çalışan uzman ve pratisyen hekim toplamını ifade Etmektedir.  

Yatak Başına Düşen Hekim Sayısı: Bir yatağa düşen hekim sayısını ifade etmekte olup aşağıdaki formülle 

hesaplanmaktadır: 

Yatak Başına Düşen Hekim Sayısı = Toplam Hekim Sayısı / Fiili Yatak Sayısı 

Poliklinik Muayene Sayısı: Ayakta hastalara hastane polikliniklerinde sunulan muayene hizmetini ifade 

etmektedir. 

Çıkan Hasta Sayısı: Yatan hasta hizmetlerinden yararlanmak üzere yatışı yapılan hastalardan taburcu ve ölüm 

yoluyla hastaneden çıkanların toplam sayısını ifade etmektedir. 

Yatılan Gün Sayısı: Yatan hasta hizmetlerinden yararlanmak üzere hastaneye yatırılan ve taburcu veya ölüm 

yoluyla hastaneden çıkarılan hastaların, yatış ve çıkışları arasındaki toplam hastanede kalış günlerini ifade 

etmektedir. 

Toplam Ameliyat Sayısı: Hastanede yapılan büyük, orta ve küçük ameliyatların toplam sayısını ifade 

etmektedir. 

Doğum Sayısı: Hastanede yapılan normal ve müdahaleli toplam doğum sayısını ifade etmektedir. 

Yatak İşgal Oranı: Hastanenin yatak kullanımı ile ilgili kapasite kullanım oranını ifade etmekte olup aşağıda 

formülle hesaplanmaktadır: 

Yatak İşgal Oranı = (Yatılan Gün sayısı / (Fiili Yatak Sayısı * 365 Gün)) *100 
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Bir Hastanın Ortalama Kalış Günü: Yatan hastanelerin hastanede ortalama kalış günlerini ifade etmekte olup 

aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

Bir Hastanın Ortalama Kalış Günü = Yatılan Gün sayısı / Çıkan Hasta Sayısı Yatak Devir Hızı: Bir yatağın bir 

yıl içerisinde hastalar tarafından kaç kez kullanıldığını, diğer bir ifadeyle yatak kullanım verimliliğini ifade 

etmekte olup aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

Yatak Devir Hızı = Çıkan Hasta Sayısı / Fiili Yatak Sayısı 

Devir Aralığı (Gün): Boş kapasite kullanımını ifade etmekte olup aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

Devir Aralığı (Gün) = ((Fiili Yatak Sayısı * 365 Gün) – Yatılan Gün Sayısı) / Çıkan Hasta Sayısı 

Yatan Hasta Oranı: Poliklinikte yatan hastalardan oransal olarak ne kadarının yatırılarak tedavi edildiğini ifade 

etmekte olup aşağıdaki formülle hesaplanır: 

Yatan Hasta Oranı = (Çıkan Hasta Sayısı / Poliklinik Muayene Sayısı) * 100  

Hastane Kullanım Alanı: Hastanenin metrekare (m2) cinsinden kullanım alanını ifade etmektedir. 

Yatak Başına Düşen Hastane Alanı: Yatak başına düşen hastane kullanım alanını ifade etmekte olup aşağıdaki 

formülle hesaplanır: 

Yatak Başına Düşen Hastane Alanı (m2) = Hastane Kullanım Alanı / Fiili Yatak Sayısı 

 

Hastanelerde maliyet giderlerinin sınıflandırılması 

Sağlık kurumlarında gider merkezleri, hizmetlerin sunulduğu ve maliyetlerin oluştuğu, sağlık kurumunun bir 

bölümü ya da bölüm içindeki bir yeri ifade eder. “Gider merkezleri, sağlık kurumlarında giderlerin 

planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar. Sağlık 

kurumlarında gider merkezlerinin belirlenmesinde sağlık hizmetleri ile ilişki yanında sağlık kurumunun 

organizasyon şeması dikkate alınır. Sağlık kurumunun özelliklerine göre bu gider merkezlerinin sayısı veya 

türü artıp, azalabilir. Ayrıca gider merkezlerinin sınıflandırılmasında kullanılan gider grupları da 

birleştirilebilir ya da gider merkezi olmayan grup varsa o grup dikkate alınmayabilir.”Sağlık kurumları aynı 

mülkiyetteki kurumlar olsa bile gider merkezleri birbirlerinden farklı olabilir (Varangel, 2014) 

Hastanelerin bütçe hesap planında yer alan giderlerin izlenebilir ve yönetilebilir sınıflandırması olarak alt 

bölümlere ayrılması durumunda aşağıda yer alan ana gider kalemlerinin bölümlendirilerek takip edilmesi 

harcamaların kontrol altına alınması açısından yararlı olacaktır. 

 

Doktor giderleri 

Direkt işçilik giderleri olarak tanımlanan doktor giderleri sağlık hizmetinin sunumunu gerçekleştiren 

hekimlerin hastane ile yapmış oldukları anlaşma türüne göre hakkediş modeli, fix modeli, bordro çalışma 

sistemi ve faturaları çalışma sistemine göre gerçekleştirmiş oldukları hizmet karşılığında oluşan giderlerin 

harcama toplamı bu gider başlığında izlenmektedir. 

 

Personel giderleri 

Sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesi esnasında emek gücü ile sunulan hizmetin karşılığı olarak ifade 

edilmektedir. Direkt ve indirekt işçilik giderleri olarak sınıflanan bu giderlerde direkt işçilik, hastane 

işletmelerinde sağlık hizmetlerinin üretimi sırasında hasta ile doğrudan ilişkisi kurulması ile  harcandığının 

tespit edilebildiği isçilik türüdür. Hastayla birebir ilgilenen hemşire, laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri gibi 

tüm sağlık hizmeti sunan profesyonel disiplin çalışanlarının maliyetleri direkt personel giderleri olurken, 

hastane işletmelerinde sağlık hizmetlerinin üretimi sırasında hasta ile doğrudan ilişkisi kurulamayan (idari 

personel, temizlik personel vb.) ve hizmetin üretimi sırasında ne kadar işgücü harcandığının tespit edilmeyen 

personel giderleri endirekt personel giderleri olarak adlandırılmaktadır. Biraz daha detaylandırılır ise; 

Direkt Ücretler: Bu ücretler hastanede esas üretim maliyet yerlerinde fiilen tıbbi hizmet veren hekim, hemşire 

ve diğer personelin ücretlerinden oluşmaktadır. Örneğin, bir by-pass ameliyatı ekibinde yer alan cerrah, 

kârdiyolog, pompist, anestezist ve hemşirelerin aldıkları ücretler direkt olarak nitelendirilebilir. Bu ücretlerin 
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hizmetle ve hastayla ilişkilendirilmesi ve verilen emeğin miktar ve parasal olarak ölçülebilmesi endirekt 

ücretlere oranla daha kolaydır. (Esmeray, 2010). 

Endirekt Ücretler: Direkt ücretler dışında kalan ve hizmet üretimi ile endirekt olarak ilgili olan personelin 

ücretleri endirekt ücretler olarak değerlendirilirler. Örneğin, çamaşırhane personelinin ücretleri by-pass 

ameliyatı için endirekt niteliktedir. Çamaşırhane personeli fiilen operasyonlara katılamamakla birlikte 

operasyonların sürekliliği bakımından gerekli malzemenin temizlenmesini sağlamaktadır. Endirekt ücretlerin 

belirlenmesinde verilen tıbbi hizmetin ya da hastanın maliyetine pay verilmesi için bazı dağıtım 

anahtarlarından yararlanılmaktadır. Bu nedenle endirekt ücretler genel üretim maliyetleri içerisinde 

incelenmektedir. Boş işçilik veya boş zamanlara ait maliyetler de endirekt işçilik sayılmaktadır. Boş işçiliğin 

ortaya çıkmasına alet ve makinelerin arızalanması, üretimin tam kapasiteye ulaşamaması, yardımcı hizmetlerin 

eksik olması, alet eksikliği, iş tanımındaki ve talimatındaki eksiklikler vb. nedenler yol açmaktadır. 

Hastanelerde bu nedenlere bağlı olarak oluşan işçilik maliyetleri de tüm hizmetlere yüklenmelidir. (Esmeray, 

2010). 

İşçilik maliyetleri birbirinden farklı niteliklerde olan çok sayıdaki unsurdan oluşmaktadır. İşçilik maliyetlerinin 

özü ücrettir. Ücret; kök ve eklerden oluşur. Kök ücret, işçiye çalışmasının karşılığı yapılan ödemeleri temsil 

etmektedir. Bu, çıplak ücret, esas ücret gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Ek ücret ise, yasalar, 

sözleşmeler gereği ya da isteğe bağlı olarak, ek ücrete yapılan ilavelerdir. İkramiyeler, sosyal yardımlar ek 

ücrettir. Çıplak ücrete ek ücretin ilavesi giydirilmiş ücret kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan başka 

yasal olarak ödenmesi gereken sosyal güvenlik işveren payları ve kıdem tazminatı gibi unsurlar da söz 

konusudur. Kök ücretin üzerine yapılan ekler de endirekt işçilik olarak nitelendirilmektedir. İşçilik 

maliyetlerinin unsurları hastanelerin özelliğine, kendi ihtiyaç ve organizasyon yapılarına ve çalışanların bağlı 

olduğu sosyal güvenlik kuruluşlarına göre değişmektedir. Ancak hangi organizasyon yapısına sahip olursa 

olsun hastanelerde işçilik maliyetleri, maliyetlerin en önemli kalemini oluşturmaktadır (Esmeray, 2010). 

 

İlaç Malzeme giderleri 

Mali tablolarda ilk madde ve malzeme giderleri olarak tanımlanan ve bütçe hesabında satılan malın maliyeti 

olarak nitelendirilen gider kalemidir. Hastanelerde bu madde ve malzeme giderleri direkt ve endirekt olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Hastaya tedavi amaçlı kullanılan tüm tıbbi malzeme, ilaçlar, kan ve kan ürünleri, 

laboratuvar sunum hizmetleri direkt malzemeler sınıfına girmektedir. Diğer yandan hastanelerde verilen 

otelcilik ve destek hizmetleri için kullanılan tüm malzemeler endirekt malzemelere örnektir. Maliyet acısından 

direkt malzemeler gerçekçi rakamlara ulaştırırken endirekt malzemeler ölçümü ve dağıtım anahtarları çeşitlilik 

gösterdiği için yaklaşık sonuçlar vermektedir. Örnek olarak ameliyathanede cerrahi müdahale yapılan hastanın 

kartına çıkılan tıbbı malzemeler ve ilaçlar direkt giderler olduğu için birebir rakamları verirken cerrahi 

müdahale için kullanılan haberleşme, ısınma, aydınlatma için kullanılan malzemeler endirekt malzemelere 

örnek verilebilir. 

Hastane giderleri içerisinde Tedarik Zincirine ilişkin giderler personel ve hekim giderlerinden sonra en yüksek 

paya sahip giderler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanelerde toplam gelirler üzerinden bakıldığında %40 lar 

civarında bir oran satınalma alımlarını oluşturmaktadır. Bu denli büyük oranda paya sahip olan bir süreç 

bütününde tüm uygulamaların detaylıca analiz edilmesi ve israf kaynaklarının tespit edilerek doğru süreçlerin 

kurulması gerekmektedir. Zincirin her aşamasında sistem içerisindeki kaynakların boşa harcanmasına neden 

olan ve değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla işletme süreçlerinin yeniden 

yapılandırılması gerektiğini savunan yalın tedarik zinciri, işletmenin tüm fonksiyonlarının bütünleştirilmesini 

sağlar. Bu sayede yüksek kullanım oranı, daha kısa teslim süreleri ve toplam tedarik zinciri maliyetlerinin en 

aza indirilmesi sağlanabilir.  

Tedarik zinciri yönetiminin temel amacı, müşteri tatminini düşürmeden ürünlerin istenilen zamanda, doğru 

yerde ve istenilen miktarda bulunmasını sağlamak, maliyetleri azaltmak, rekabet avantajı elde edebilmek ve 

tedarik zinciri sürecinde ürünlerin katma değerini artırabilmek için stratejik bir güç oluşturmaktır. Tedarik 

zinciri yönetiminin ayrıca kaynakların verimliliğinin artırılması, stok dönme hızında artış, gelirlerde artış, 

tedarik zinciri yönetimi maliyetlerinde azalma, ürün bulunabilirliği, sipariş karşılama süresinin azalması, 

ekonomik katma değer yaratılması, talebe cevap verme ve talebi karşılama yeteneğinde gelişme, bilgi aktarımı, 

sermayeden yararlanma, pazara ulaşım süresinde azalma, lojistik maliyetlerden tasarruf sağlama, müşteri 

tatminini artırma, çevrim zamanını kısaltma ve ürün hatalarını azaltma, zaman israfından kaçınma, pazarda 
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rekabet edebilme gücünün artması, daha yeni teknolojiye sahip olma gibi amaçları da bulunmaktadır. (Timur 

& Başkol, 2013). 

Başarılı bir satın alma yönetimi için sadece maliyet değil, stratejik satın alma planlama, stok kontrolü, tedarikçi 

yönetimi, satın alınan ürünün lojistiği, satın alma işlemlerinin planlanması ve yönetilmesi gerekliliği günümüz 

tedarik zincirlerinin satın almadan beklentilerini değiştirmiştir. Uluslararası ticaretin kolaylaşması ile satın 

alma departmanları daha önce ulaşamadıkları birçok tedarik noktasına ulaşma şansı bulmuşlardır. Tedarik 

zincirlerinin artan derecede karmaşıklaşması, satın almada da değişikleri beraberinde getirmiştir. Günümüz 

tedarik zincirlerinde satın alma departmanları ve fonksiyonları ancak firmanın tüm birimleri ile entegre 

edildiğinde satın almadan beklenen faydalar sağlanabilmektedir. 

Hastanede malzeme ve bütçe yönetimi açısından verimli bir yapının kurulabilmesi için en önemli gider 

kalemlerinden biri olan İlaç ve malzeme maliyetlerindeki israfın da kontrol altına alınması gerekmektedir. 

Gereksiz yere hatayla açılan ve sterilliği bozulan bir malzemenin maliyeti, son kullanma tarihi geçmiş bir ilaç 

ya da malzemenin maliyeti, ameliyathane de kullanılmadığı halde atıklara atılan onlarca malzemenin maliyeti, 

amacına uygun olmayan şekilde kullanılan malzemelerin maliyetleri toplandığında hastanelerde çok ciddi 

yekünler oluşturduğu görülecektir. Bu durumların doğru ölçülebilmesi için her bir branşın gelir merkezi olarak 

gelirlerinin ölçüldüğü gibi gider merkezi olarak da kabul edilip giderlerinin de ölçülmesi gerekmektedir. Genel 

bir karlılık bakış açısıyla bakmak yanıltıcı olacaktır. Dolayısıyla her bir gelir merkezinin karlılık hesaplamaları 

yapılarak ve bu hesaplamalar için de önemli bir paya sahip olan ilaç ve malzeme maliyetleri ayrıntılı olarak 

analiz edilerek sonuçlar muhatapları ile paylaşılmalıdır. Aynı nitelikteki bir vakanın 2 farklı hekim tarafından 

çok faklı maliyetlerle gerçekleştirilmesi analiz edilmeli ve hatalı bir yaklaşım söz konusu ise düzeltme yoluna 

gidilmelidir. Tedavi hizmetlerini uygulayan profesyonellerin kendi koymuş oldukları standartları ve klinik 

yolları kendilerinin uygulamaması sonucu oluşan verimsizlikler ortaya çıkarılmalı ve israf kaynakları 

engellenmelidir. Hastanın ilacının uygulanması sürecini incelediğimizde sürecin bir çok kontrol adımı vardır. 

Başlangıçta eczacılar doğru dozaj ve etkileşim kontrolünü yaparlar, akabinde eczane teknisyenlerinin yapmış 

oldukları çift kontrolden geçer ve uygulayacak olan hemşire doğru hastaya doğru ilaç verildiğinden emin 

olmak için kontrol yapar. Tüm bunların hepsi verimliliği sağlamayı da amaçlayan çalışmaların birer unsurudur. 

Laboratuvar test istem talepleri incelemeye alındığında aslında bir çok istenilen testin hazır paneller 

oluşmasından dolayı istenildiği ve gereksiz bir çok testin bu paneller nedeniyle istenildiği karşımıza çıkacaktır. 

Test panellerinin düzenlenmesi, 1 hafta içerisinde aynı protokolde aynı testin istenmesi durumunda hekimin 

karşısına uyarı bilgisinin çıkması, el alışkanlığı ile istenilen testlerin ayrı bir istem sekmesine alınması ve test 

istemleriyle ilgili kliniklerin belirli aralıklarla raporlarla bilgilendirilmesi neticesinde gereksiz test israfından 

%5 ila %7 arasında tasarrufun sağlandığı görülmektedir. 

 

Dışardan alınan medikal hizmetler giderleri 

Hastane dışı birimlerden sağlanan hizmet, fayda ve giderleri kapsamaktadır. İhaleler veya doğrudan faturalar 

yoluyla fayda sağlanan giderlerdir. İşletmelerin kendi bünyesinde karşılayamadığı, ancak faaliyetlerinin 

devamlılığı için gerekli olan ihtiyaçları her hangi bir yatırım yapmadan yüklenici firma tarafından 

sağlanmasıdır. Hastanelerde bu alanda alınan en yaygın hizmetleri radyoloji hizmetleri, nükleer tıp hizmetleri, 

görüntüleme hizmetleri, göz, FTR, diş, estetik hizmetleri gibi medikal hizmet sunum alanları oluşturmaktadır. 

Bu hizmetler alınırken tüm cihaz ve ekipman yatırımı yüklenici firma tarafından yapılmakta ve hizmetin 

sunumunda oluşan cirodan paylaşım yapılarak hastane ile firma arasından bir kar bölüşümü modeliyle işlemler 

yürütülmektedir.   

 

Kira giderleri 

Başta bina kira giderleri olmak üzere hizmet başı olarak kiralanan ya da hastaneye kira karşılığında bırakılan 

cihaz maliyetleri de bu harcama kalemi içerisinde takip edilmektedir. 

 

Diğer Çeşitli giderler 

Yukarıda belirtilen giderler dışında, işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri 

kapsar. Sigorta giderleri, kira giderleri, yolluk giderleri, dava icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat 
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giderleri, çeşitli giderler gibi giderler bu grupta yer alır. Vergi, Resim ve Harçlar: Mevzuat gereğince tahakkuk 

ettirilen giderler niteliğindeki vergi, resim ve harçlarda bu grup içerisinde yer alırlar. 

 

Amortismanlar ve Tükenme Payları 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile, özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman giderleri 

ile tükenme paylarını kapsar. 

 

Finansman Giderleri: İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı 

kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz, komisyon ve kur farklarını kapsar. 

 

Hastanelerde Gider Dağıtımı 

Sağlık işletmelerinde hizmetin oluşması için maliyeti meydana getiren işçilik, emek, malzeme ve genel üretim 

giderleri hizmete yüklenebilmesi için dağıtım yöntemleri kullanılmaktadır. Temel amaç sağlık işletmesinin 

vermiş olduğu hizmetler için tam maliyet belirlemek ve böylece fiyatlandırmayı sağlamaktır. Giderlerin 

oluşması ile nereye, ne kadar ve hangi yöntemle verileceğinin tespit edilmesi aşaması giderlerin birinci dağıtım 

aşamasıdır. Bu aşamada tüm gider yerlerinin direkt giderleri tespit edilir. Oluşan giderin doğru gider yeriyle 

ilişkilendirilmesi önemlidir. Sağlık işletmelerinin kendi yapısına uygun dağıtım anahtarları vardır. Bu 

anahtarlar her sağlık işletmesinin yapısına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda örnek bir dağıtım anahtarı 

paylaşılacaktır. (Tatcı, 2016). 

Sağlık kurumlarında maliyet analizi yapılırken, öncelikler gider türleri ve gider yerleri belirlenir. Daha sonra 

gider dağılımları yapılır. Sağlık kurumlarının sundukları sağlık hizmetleri ile maliyet giderlerinin 

karşılaştırılması yapılır. Bu karşılaştırmanın sonucuna göre; sağlık kurumunun mali anlamda ne ölçüde iyi 

olduğu ya da hangi konularda eksikliklerinin bulunduğu anlaşılır. Maliyet analizlerinin sonuçlarına göre sağlık 

kuruluşları, kendilerine yeni bir faaliyet programı hazırlayabilirler. Hazırlanan yeni planda temel amaç daha 

az finansal kaynak ile daha fazla ve verimli sağlık hizmetinin sunulabilmesi olmalıdır (Tatcı, 2016). 

 

3. YÖNTEM:  

Hastanelerin büyük maliyet ve harcama kalemlerinin detaylıca tespiti yapılarak bu alanlarla ilgili ne tür 

verimlilik çalışmalarının yapılacağının yol haritası verilecektir. Ayrıca Özel sağlık kuruluşlarında maliyet 

yönetimi ile ilgili özellikle sağlık sektörüne yönelik literatür değerlendirilmiştir. Özel bir hastanede ana maliyet 

kalemlerini oluşturan alanların tespit edilerek bunlardan en önemli harcama kalemlerinden olan ilaç ve sarf 

malzeme harcamalarının kontrol altına alınarak verimliliğin sağlanması için uygulanan örnek çalışmalar 

rakamsal ve oransal olarak paylaşılmıştır.  

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Uzun, (2009) yapmış olduğu tez çalışmasında hastanelerde maliyet denetimiyle ilgili yapmış olduğu çalışmada 

Tıbbi sarf malzemelerin fiyatlarına ilişkin sağlıklı veriler bulunmadığını saptamışlardır. Bu durum maliyetlerin 

sağlıklı hesaplanmasını engellemektedir. Aynı şekilde bu ürün grubunun ara depolarda belirsizliklerin olması 

ve hastaya çıkışlarının doğru yapılmaması maliyetlerin ve giderlerin doğru yansımamasına neden olmaktadır. 

Bazı servislerde tıbbi sarf malzeme kullanımının diğer servislerin çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

fazla kullanımın servislerin özelliğinden kaynaklanmadığı belge ve kayıt düzeni eksikliğinin neden olduğu 

belirlenmiştir (Uzun, 2009).  

Filiztekin, (2014) yapmış olduğu doğum hastanesi maliyet muhasebesi tez çalışmasında Hastanelerin çok 

karmaşık yapıda olması nedeninden dolayı gider çeşitlerinin çokluğundan bahsetmektedir. Hastanenin 

muhasebe sisteminin zayıf olması ve maliyet muhasebesinin olmaması bu giderlerin yüksek olmasının başlıca 

nedenleri olarak görülmektedir. Bu bağlamda kurulacak olan maliyet muhasebesi biriminin veya benzeri bir 

departmanın departmanların maliyetini hesaplayarak gelir ve giderlerin tespiti ile, sabit maliyetlerin ve 

değişken maliyetlerini belirleyip maliyeti yüksek çıkan birimlerin ne gibi önlemler alınması gerektiğinin 

belirlenmesi çalışmada önerilmektedir. (Filiztekin, 2014) 
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Yıldırım, (2014) yapmış olduğu tez çalışmasında maliyet muhasebesi kurulumu aşamasında yemekhane 

maliyetlerinin tespitinde sorun yaşandığını belirtmiştir. Personel, hasta ve refakatçiler yemek yemektedirler. 

Hastaların bir kısmına perhiz yemekleri sunulurken, bir kısmına normal yemekler verilmekte ayrıca 

refakatçilerin yemekleri ile ilgili sağlıklı bir takip yapılamamaktadır. Hasta ve refakatçiler üç öğün yemek 

yerken, hastane çalışanları bir öğün yemek yemektedirler. Yine aynı çalışmada, hekimlerin birden fazla gider 

yerinde çalışıyor olmaları ayrıca bazı hekimlerin yönetim görevlerinin de bulunması direkt işçilik giderleri ile 

endirekt işçilik giderlerinin hesaplanmasını zorlaştırmıştır (Yıldırım, 2014). 

Yüksel, (2013) bir üniversite hastanesi kardiyoloji bölümü hasta maliyetleri üzerine yapmış olduğu çalışmada 

hasta üzerinde inceleme yapmış ve yatan hastalarda maliyet hesaplamalarında sunulan sağlık hizmetinin 

maliyetinin yanında hastaya bire bir uygulanan ilaç ve tıbbi malzemelerin maliyetleri de önem arz etmektedir. 

Çünkü ilaç ve tıbbi malzemelerinin ödenmesi de yine SUT’ a göre yapılmaktadır. Pakete dahil olan ilaç ve 

malzemelerin ödemeleri hastanelere yapılmamakta, sadece pakete dahil olmayan malzemelerin ödemeleri 

yapılmaktadır. Bu yüzden yatan hastalarda hastane yönetimleri sağlık hizmeti maliyetinin yanında malzeme 

ve ilaç maliyetlerini de iyi analiz etmelidirler. Aksi takdirde hasta bazlı karlılık analizlerinde hastane için 

olumsuz sonuçlar doğabilir. Hastane yönetimi hastaya yansıtılan genel giderler üzerinde çalışma yaparak 

maliyetleri azaltabilir. Örneğin, elektrik gideri üzerinde çalışma yapılarak elektrik gideri hem hasta bazlı hem 

de hastane genelinde azaltılabilir. Bunun yanında sağlık hizmeti insan gücüne dayanmaktadır ve sunulan sağlık 

hizmeti için işgücünün değerlendirilmesi yapılabilir. Benzer sağlık hizmeti sunulan süreçlerdeki işgücü 

maliyet analizi yapılarak fazla işgücünden doğan maliyetler azaltılabilir (Yüksel, 2013) 

Türkiye’de   GSMH dan sağlığa ayrılan pay  2019 yılı son verilerine göre % 4,2 oranındadır. Bu oran %6’lı 

seviyelere yükselmişken tekrar % 5 in altında oranlara gerilemiştir. Bu oranın % 3,2 sini Kamu sağlık 

Harcamaları, % 1 ini ise Özel sağlık harcamaları oluşturmaktadır. Bu oran, üyesi bulunduğumuz OECD 

Ülkelerinde % 9 ortalamalarında seyretmektedir. Sağlığa ayrılan pay olan %4,2 nin kendi içerisinde % 

dağılımına baktığımızda İlaç giderlerinin % 25,9’u, Tıbbi Sarf giderlerinin 6,5’i, Tıbbi tetkik ve görüntüleme 

giderlerinin % 4’ü olmak üzere %36 oranlarında olduğu görülmektedir.  

GSMH içerisindeki ilaç harcamaları payının oransal olarak yıllara göre azalış gösterdiğini görmekteyiz. Bu 

azalışta uygulanan ilaç fiyat politikası önemli yer teşkil etmektedir. Toplam tüm GSMH içerisindeki oranı ise 

%1,4 tür. GSMH içerisindeki Tıbbi sarf payının önce azalma eğilimi gösterdiği daha sonra tekrar yükseldiği 

görülmektedir. Toplam tüm GSMH içerisindeki oranı ise % 0,4 tür. GSMH içerisindeki Tıbbi tetkik ve 

görüntüleme payının yıllara göre artış gösterdiğini görmekteyiz. Bunun temelinde ise radyoloji ve görüntüleme 

hizmetlerinde dışardan hizmet alımları yer almaktadır. Toplam tüm GSMH içerisindeki oranı ise % 0,21 dir.  

Türkiye genel sağlık harcamaları içerisinde oran % 36 seviyelerindedir. Sağlık hizmetlerinin önemli bir sunum 

ayağı olan özel hastanelerde bu dağılım nasıl olduğunun bilinmesi maliyetlere bakış açısı kazanmak noktasında 

önemlidir. Üzerinde verilerini çalıştığımız Özel hastanede giderlerin dağılımına baktığımızda bir hastanenin 

gelirlerinin %18-22 oranlarında giderlerini İlaç ve Malzeme giderlerinin oluşturduğunu görmekteyiz. Bu 

oranları verirken tam teşekküllü ve tüm branşların yer aldığı hastaneleri dikkate alarak değerlendirmek 

gerekmektedir. Sadece Ortopedi üzerine hizmet veren ya da sadece KVC üzerine hizmet veren bir hastane ile 

tüm dallarda hizmet veren bir hastanenin gider dağılımı farklı olacaktır. İlaç-sarf giderleri dışında diğer ana 

gider kalemlerini ise; 

Doktor giderleri  : % 23-27 

Personel Giderleri : % 21-25 

Diğer giderler  : % 21-23 oluşturmaktadır.  

Bu tabloda % lik dilimlerde verilen alt sınır oranlarını topladığımızda %85-%90 lar etmektedir. Bu oranlarda 

çalışan bir hastane %15 karla çalışan bir hastaneyi bize göstermektedir. İlaç malzeme giderini % 18 ler de değil 

de % 22 lerde kabullenen bir hastane yönetimi % 4 lük bir karlılık fırsatını kaçırmış olacaktır. Bunun 

çözümünün de sadece fiyatları ucuzlatarak daha kalitesiz bir ürüne daha az para ödeyerek sağlamak olmadığını, 

maliyet analizi ve verimlilik çalışmaları ile istenilen hedeflere ulaşılabileceğini bilmemiz gerekmektedir.   

Bu bağlamda İlaç malzeme giderlerinin düşürülmesinde 2 farklı ana başlıkta takip edilmesi önerilmektedir. 

Bunlar; 
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Özellikli hariç İlaç ve malzeme giderleri(Paket içerisinde kullanılan ve fatura edilemeyen malzemeler) 

1. Tıbbi Sarf harcamaları 

2. İlaç Harcamaları 

3. İç ve Dış Laboratuvar tetkik harcamaları 

4. Kan ve Görüntüleme sarfları harcamaları 

 

Özellikli malzeme ve İlaç harcamaları (Paket dışında yer alan ve fatura edilebilen malzeme ve ilaçlar) 

1. Kardiyoloji ve KVC gibi branşlarda SUT listesinden ödemesini yapılan ürünler 

2. Ortopedi ve Beyin cerrahisi gibi branşlarda SUT listesinden ödemesini yapılan ürünler 

3. Girişimsel Radyoloji, Allogreft vb branşlarda SUT listesinden ödemesini yapılan ürünler 

4. Onkoloji ilaçları gibi SUT listesinden ödemesini yapılan ilaçlar 

 

Birinci bölümde tamamıyla gider oranı odaklı bir çalışma modeli, İkinci bölümde ise karlılık odaklı bir çalışma 

modeli belirlenmelidir. Birinci bölümde; Tam teşekküllü bir hastanede özellikli malzeme ve Onkoloji ilaçları 

giderlerini çıkardığımızda İS gider oranlarının % 11-12 aralığında hedeflenmesi gerekmektedir. Tam teşeküllü 

hastaneden kastettiğimiz aşağıdaki branşlara sahip olan hasatnelerdir. 

• Pediatrik ve Yetişkin Kemik İliği Nakilleri 

• Karaciğer ve Organ Nakilleri 

• Hematoloji 

• KVC İşlemleri 

• Diyaliz Ünitesi 

• Girişimsel Kardiyoloji İşlemleri 

• Genel ve Cerrahi Yoğun bakımlar 

• Yeni Doğan Yoğun Bakım 

• Tüp bebek Ünitesi 

• Genel branşlar 

 

Bu branşlardan ilk üçte yer alan aşağıdaki branşları olmayan hastaneleri seçtiğimizde İlaç-sarf oranlarının %9-

10 aralığına gerilediği görülmektedir. 

• Pediatrik ve Yetişkin Kemik İliği 

• Karaciğer ve Organ Nakli 

• Hematoloji 

• KVC Ünitesi 

• Diyaliz Ünitesi 

• Girişimsel Kardiyoloji Ünitesi 

• Genel ve Cerrahi Yoğun bakımlar 

• Yeni Doğan Yoğun Bakım 

• Tüp bebek Ünitesi 

• Genel Branşlar 
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Eğer hastanelerde ilk altı maddede yer alan branşlar çıkarıldığında ilaç-sarf  oranlarının %7-8 aralığına kadar 

gerilediğini görmekteyiz.  

• Pediatrik ve Yetişkin Kemik İliği Nakilleri 

• Karaciğer ve Organ Nakilleri 

• Hematoloji 

• KVC İşlemleri 

• Diyaliz Ünitesi 

• Girişimsel Kardiyoloji İşlemleri 

• Genel ve Cerrahi Yoğun bakımlar 

• Yeni Doğan Yoğun Bakım 

• Tüp bebek Ünitesi 

• Genel branşlar 

 

İkinci bölümde yer alan Özellikli malzeme ve Özellikli ilaçlarda karlılık hesaplamaları esas alınması 

gerekmektedir. 

 

Özellikli malzeme ve İlaçların Yönetimi 

SUT fiyatları üzerinden tedarikçilerden alınan iskonto ile oluşan % karlılık üzerinden değerlendirilmeli. Bu 

karlılığın %20 ler girbi maksimum düzeyde olması hedeflenmelidir. En azından İşletme ebitta karlılığı 

oranlarının altına düşmemesi amaçlanmalıdır. Aynı şekilde Özellikli ilaçlarda da Alış fiyatı ile İlaçta 

Meduladan dönen Kamu fiyatı arasında oluşan % karlılık esas alınmalıdır. Onkoloji ilaçlarında karlılığın % 20 

- 25 arası oranların hedeflenmesi gerekmektedir. 

Hastane gider merkezleri açısından ilaç-sarf giderlerinde öncelikle takibe alınması gereken branşlar ortalama 

gider oranları ile birlikte tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 3. İlaç Sarf Giderleri Yoğun Branşlar Tablosu 

HASTANE 

Branş Kodu Branş Adı 
Branş Ortalama  

% Gider oranı 

GM-16 Genel Yoğun Bakım %12-15 

GM-24 Kardiyoloji Non Invasiv %14-16 

GM-23 Kalp ve Damar Cerrahisi %15-17 

GM-34 Pediatrik Kemik İliği Nakli %20-25 

GM-25 Kemik İliği Nakli %20-25 

GM-15 Genel Cerrahi %8-10 

GM-46 Yeni Doğan Yoğun Bakım %10-12 

 

Tabloda yer alan her bir branşlar için detaylı çalışmalar yapılarak ilaç-sarf giderlerinin azaltılması ve 

verimliliğin sağlanması mümkündür. Bu doğrultuda aşağıda hem Kalp Damar Cerrahisi branşında oluşan 

ortalama maliyetler ve Genel Yoğun Bakım branşında oluşan ortalama maliyetler dikkate alınarak hastaneler 

arasında karşılaştırma yapılmış ve verimliliği sağlayacak unsurların neler olabileceği noktasında öneriler 

sunulmuştur. 
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Tablo : 4. KVC Branşı Örnek Vaka maliyetleri 

  HASTANE A HASTANE B 

KVC VAKALARI 

İşlem 

Sayısı 

Toplam 

Maliyet 

Br 

Maliyet 

İşlem 

Sayısı 

Toplam 

Maliyet 

Br 

Maliyet 

Koroner arter by-pass,  üç koroner greft,  68 103.521 1.522 100 232.362 2.324 

Koroner arter by-pass,  dört koroner greft,  71 95.633 1.347 45 115.902 2.576 

Koroner arter by-pass,  iki koroner greft, 10 13.089 1.309 69 149.882 2.172 

Koroner arter by-pass,  beş koroner greft, 15 21.372 1.425 2 3.753 1.876 

Koroner arter by-pass,  tek koroner greft,  5 5.926 1.185 11 22.635 2.058 

 

Tabloda yer alan Kalp Damar Cerrahisi branşında 2 farklı hastanede farklı hekimler tarafından yapılan 

ameliyatların karşılaştırması yapılmış ve her iki hastanenin maliyet farklılıkları sorgulanmıştır. KVC branş 

sorumlu hemşiresi, ilgili hekimler ve Satınalma yetkilisi ile birlikte yapılan çalışmada olası maliyet 

farklılıklarının nedenleri sıralanmıştır. Burada yer alan her bir neden ek bir maliyettir ve tıbbi sonucu 

etkilemeden yapılan her bir verimlilik çalışması maliyetleri aşağıya çekmektedir. 

 

Tablo 5. KVC Vakaları Maliyet Azaltma Çalışmaları 

1. A Hastanesi 385 TL tutarında oxygenatör ve tubing set kullanmakta, B hastanesi 530 TL tutarlık kullanım 

2. A hastanesi 45 TL lik Kardiopleji seti kullanmakta, B hastanesi 120 TL tutarlık set kullanmakta. 

3. A hastanesi yeşil grubu ile vakalarını yapmakta, B hastanesi dısposıble KVC seti kullanmakta  

4. Bioglue yapıştırıcı kullanımı A hastanesinde B hastanesine göre yarı oranında. 

5. Vaka tiplerine göre standart ameliyat paketlerinin oluşturularak standardizasyonun sağlanması 

6. Kanül Grubunda Reuse kullanımın sağlanarak ürünlerin efektif olarak değerlendirilmesi 

7. beating operasyon modeli ile oxygenetör maliyetinden kurtulunması 

8. Kan kullanımın azaltılması için hemofiltrasyon kullanılması 

9. Aferez ünitesi bulunan hastanelerde dönorden kan alınarak kan maliyetlerinin düşürülmesi 

10. Sütur grubunda efektif ürünlerin seçilmesi 

11. Genel seyri uygun olan hastaların KVC Yoğun bakımdan ziyade gözlem odalarında takibinin yapılması 

12. Tubing set çiziminin standartlaştıırlarak maliyet avantajı yaratılması 

 

Tablo 5. Genel Yoğun Bakım Maliyetleri Basamak Bazlı Örnek Çalışma Tablosu 

  HASTANE A (YATAK SAYISI 28) HASTANE B (YATAK SAYISI 29) 

GYB BASAMAKLARI İşlem Sayısı Toplam Maliyet 

Birim 

Maliyet İşlem Sayısı Toplam Maliyet 

Birim 

Maliyet 

BİRİNCİ BASAMAK 

HASTASI 995 112.357 113 233 8.752 38 

İKİNCİ BASAMAK HASTASI 5.059 774.474 153 5.630 284.923 51 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK 

HASTASI 2.365 587.688 248 1.985 180.260 91 

Genel Toplam 8.419 1.474.519 175 7.848 473.935 60 

 

Tabloda yer alan Genel Yoğun Bakım branşındaki 2 farklı hastanede basamaklar bazlı oluşan maliyetler  

karşılaştırması yapılmış ve her iki hastanenin maliyet farklılıkları sorgulanmıştır. Genel yoğun bakım sorumlu 

hemşiresi, ilgili hekimler ve Satınalma yetkilisi ile birlikte yapılan çalışmada olası maliyet farklılıklarının  

nedenleri sıralanmıştır. Burada yer alan her bir neden ek bir maliyettir ve tıbbi sonucu etkilemeden yapılan her 

bir verimlilik çalışması maliyetleri aşağıya çekmektedir. 
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Tablo 6. Genel Yoğun Bakım Vakaları Maliyet Azaltma Çalışmaları 

1. A Hastanesinde Antibiotik Kullanım oranı % 19 iken B hastanesinde bu oran %9 

2. A hastanesinde Enfeksiyon oranı % 7 iken B hastanesinde bu oran %3 

3. Hasta dosyası incemelerinde A Hastanesinde kültür sonuçlarına bakılmaksızın antibiyotik kull. devam edilmesi sıklığı  

4. Antifungal ilaçların üreme sonuçlarına bakılmaksızın yazılması  

5. Direkt olarak kuvvetli antibiotiklerle tedaviye başlanılarak antibiyotiğe direnç gelişmesi 

6. A Hastanesinde muayene eldiveni kullanım adeti B hastanesinin 2 katı seviyesinde 

7. CVP Kateterlerin kullanım ömürlerinden önce değiştirilerek fazla kullanıma neden olunması 

8. Dısposıble hasta önlüğü ve galoş kullanımı fazlalığı 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Özel hastanelerde gider maliyetlerini oluşturan ana gider kalemi başlıklarının kurum cirosuna oranlanarak 

dinamik bir şekilde takip edilmesi önemlidir. Her bir gider kalemi için gerçekleşen gider oranlarına hedef 

oranlar vermek suretiyle gider takibinin yapılması ve bu takibin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflere 

ulaşmak için kritik önem taşımaktadır. Özellikle doktor giderleri, personel giderleri, ilaç-sarf giderleri ve diğer 

faaliyet giderlerinin her bir alt grubunun bu bakış açısıyla takibe alınması kurum karlılığına pozitif etki 

yaratacaktır. 

Tüm bu çalışmaların sadece bir raporlama ekranında değil, iş zekası gibi ekranlarla günlük olarak takip 

edilmesi hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacaktır. Çalışmaların daha da ileri götürülerek her bir gidr kaleminde 

oluşan geçmiş verilerin yapılandırılarak yapay zeka fonksiyonlarıyla dijitalleşmenin sağlanmasıyla olasılık 

algoritmaları yoluyla geleceğin yönetilmesi hedeflenmelidir. Bu bağlamda dijital dönüşüm projeleri her bir 

gider grubu için planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.   
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ÖZET 

Giriş: Over anatomik olarak broad ligamentin bir katlantısı olan ve içinde arter ve vena uterinalar olan, overi 

pelvik yan duvara bağlayan infundibulopelvik ligament ve uterusa bağlayan utero ovarian ligament ile 

desteklenir. 

Over torsiyonu overin ligamentlerinin üzerinde kan akışını bozarak beslenmesini sekteye uğratacak şekilde 

kendi etrafında dönmesini açıklayan terimdir. Azalan kanlanma komplet veya inkomplet olabilir. Teşhisi 

ultrason bulguları ve klinik prezentasyon ile konulur .Tanısı semptomlarının ve ultrason bulgularını göreceli 

olması nedeniyle zordur. Ultrasonda overlerin giderek büyümesi, overlerin orta hatta itilmesi, kanlanmanın 

azalması, folliküllerin overin periferine itilmesi, girdap belirtisi tanımlayıcı bulgularıdır. Klinik olarak ise ağrı, 

defans, rebound sayılabilir. Overin torsiyonu izole veya bir organın bir kisti ile beraber de olabilir. Ultrason 

incelemesinde hemen daima etkilenen overde büyüme izlenir.  

Olgu: Hastamız 40 yaşında, 2 çocuk sahibi ve daha önce miyomektomi ile eş zamanlı olarak tubal ligasyon 

geçirmişti. Sağ alt kadranda bıçak saplanır tarzda karın ağrısı nedeniyle acile başvurduğunda çekilen ultrason 

raporunda sağ overin kanlanması azalmış olarak belgelenmiş  ve over torsiyonunu tanımlayıcı diğer bulgular 

ise belirtilmemişti. β-HCG değerinin 1100’lerde gelmesi üzerine kliniğe yatırıldı ve oral alım stoplandı. 

Çekilen seri vajinal ultrasonlarında endometrium normal kalınlıkta olup gebelik bulgusu izlenmedi. Birgün 

sonra β-HCG değerinin 600’lere düşmesi,  over boyutlarında minimal de olsa büyüme olması ve ağrısının 

geçmemesi üzerine hasta over torsiyonu ön tanısıyla ameliyata alındı. Gözlemde perfore olmuş  muhtemel 

korpus luteum kisti ve eştaraflı overe dens yapışık kornual gebelik mevcuttu. Over torsiyone değildi. Kornual 

gebelik eksize edildikten ameliyat sonlandırıldı. Overe müdahale edilmedi. 

Tartışma: Over torsiyonu en yaygın jinekolojik aciller arasındadır. Overin kendi etrafında dönmesi sonucu 

kanlanmasını azalmasıyla gelişen bu duruma kitle basısı da sebep olabilmektedir. Vakamızda sağlıklı gebelik 

olasılığı dışlanarak kesin tanı ameliyatla konulabilmiştir. Hastanın daha önce tüp ligasyonu geçirmiş olması 

ve adetinde gecikme bildirmemesi ektopik gebeliği dışlamaz. Ultrason bulguları yol gösterici olsa da kan 

testleri ve klinik bulgular hastaya yaklaşımda esansiyel faktörler olmaya devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik; over; torsiyon.  

 

ABSTRACT 

Backround: The ovary is supported by the infundibulopelvic ligament which is a fold of the broad ligament 

and connects the ovary to the pelvic side wall and the utero ovarian ligament that connects the ovary to the 

uterus.  

Ovarian torsion is the term that explains the ovary to rotate around itself, disrupting its feeding by disrupting 

the blood flow over the ligaments. The diagnosis is made by ultrasound findings and clinical presentation.  

Its diagnosis is difficult due to the relative symptoms and ultrasound findings. Growing of the ovaries gradually 

in size, periferally locted follicles, decreased blood flow, whirlpool sign are diagnostic findings of ultrasound 

examination. Clinically, pain, defense, rebound can be seen. The torsion of the ovary can also be isolated or 

with a cyst of the organ. In ultrasound examination, growth is always observed in the affected ovary.  

Case Presentation:  Our patient was 40 years old, had 2 living children, and previously had undergone  tubal 

ligation concurrently with myomectomy. When the patient applied to the emergency department due to sharp 
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abdominal pain    in the lower right quadrant, the blood supply of the right ovary was documented as decreased 

in the ultrasound report and other findings describing ovarian torsion were not specified. Upon the β-HCG 

value reached 1100s, she was hospitalized and oral intake was stopped. In the serial vaginal ultrasound, the 

endometrium was of normal thickness and no signs of pregnancy were observed.  

One day later, the patient was taken to the operation with a preliminary diagnosis of ovarian torsion after the 

β-HCG value dropped to 600's, due to minimal growth of the ovary in size and pain that does not relieve. In 

the observation, there was a perforated corpus luteum cyst and concomitant cornual pregnancy adhering to its 

ovary. Ovary was not torsioned. The surgery was terminated after the cornual pregnancy was excised. Ovary 

was not interfered. 

Discussion: Ovarian torsion is among the most common gynecological emergencies. This situation, which 

develops as the decrease  of the blood flow caused by torsion, can by mimic by pressure of any mass. In our 

case, the precise diagnosis could be made surgically, excluding the possibility of healthy pregnancy. Previous 

tubal ligation does not exclude current ectopic pregnancy.  

Although ultrasound findings are guiding, blood tests and clinical findings continue to be essential factors in 

patient approach. 

Keywords: Ectopic pregnancy; over; torsion. 

 

Ektopik gebelik gebelik mahsulünün rahmin dışına yerleştiği gebelik türüdür. Patolojiktir. Bu gebeliklerin % 

90‘ından fazlası fallop tüpünde yerleşir (1). Diğer olası yerleşim yerleri servikal, insterstisyel (kornual olarak 

da adlandırılır), sezaryen skarı, over dokusu, karın boşluğunda potansiyel alanlar olabilir. Çok nadiren sağlıklı 

gebelik ektopik gebelik ile beraber bulunabilir. Bu durum ise heterotopik gebelik adını alır. Döllenme ise tuba 

uterinanın ampullar kısmında oluşur. Bu nedenle her gebelik dış gebelik olarak başlar. Bir nedenle fallop 

tüpünde ilerleyemeyen gebelik mahsulü dış gebelik olarak kalacaktır. Bu noktada spermin çapının 4-5 µm, 

ovumun ise 100-120 µm olduğunu belirtmekte fayda vardır (2). Döllenmeden sonraki 5-6. günden gebeliğin 

sonuna kadar (280 gün) gebelik materyali (embriyo ve fetus) hayatına rahmin içinde devam eder.  

Ektopik gebelik ise gebeliğin sonuna kadar yaşayamaz. Herhangi bir zamanda iç kanama ile fatal sonuçlanacak 

komplikasyonlar meydana getirebilir.  

Over kadında yumurtaların bulunduğu ve üremeye yardımcı hormonal faaliyetlerin gerçekleştiği üreme 

organıdır. Broad ligamentin bir katlantısı olan infundibulopelvik ligament ile lateralde pelvik yan duvara 

bağlanırken, ovarian (utero-ovaryan) ligament, (diğer adıyla ligamentum ovarii proprium) ile uterusa bağlanır. 

İnfundibulopelvik ligament ovarian damarlar, lenfatikler, sinir plexuslarını barındırır ve overin yanısıra fallop 

tübüne infundibulumundan bağlanır.  

Over torsiyonu overin, ligamentlerinin üzerinde kan akışını bozarak beslenmesini sekteye uğratacak şekilde 

kendi etrafında dönmesini açıklayan terimdir. En sık karşılaşılan jinekolojik acillerden biridir (3). Azalan 

kanlanma komplet veya inkomplet olabilir. Teşhisi ultrason bulguları ve klinik prezentasyon ile konulur. 

Tanısı semptomlarının ve ultrason bulgularını göreceli olması nedeniyle zordur. Ultrasonda overlerin giderek 

büyümesi, overlerin orta hatta itilmesi, kanlanmanın azalması, folliküllerin overin periferine itilmesi, girdap 

belirtisi (whirlpool) tanımlayıcı bulgularıdır (4). Klinik olarak ise ağrı, defans, rebound sayılabilir. Overin 

torsiyonu izole veya bir organın bir kisti ile beraber de olabilir. Ultrason incelemesinde hemen daima etkilenen 

overde büyüme izlenir.  

Overler ve tubalar her iki tarafta komşu organlar olduklarından klinik presentasyonlar aynı bölgede meydana 

gelir. Fallop tübü de over ile birlikte burulduğunda  adneksal torsiyon adını alır. Klinik bulgular her iki 

patolojide de başlarda non-spesifiktir. Ektopik gebelik rüptürünü teyit etmek için torsiyondan farklı olarak 

hemoglobinde düşüş aransa da tedavi için rüptür olmasını  beklemek mantıklı değildir.  

Olgu: Hastamız 40 yaşında, 2 çocuk sahibi ve daha önce miyomektomi ile eş zamanlı olarak tubal ligasyon 

geçirmişti. Sağ alt kadranda bıçak saplanır tarzda karın ağrısı nedeniyle acile başvurduğunda çekilen ultrason 

raporunda sağ overin kanlanması azalmış olarak belgelenmiş  ve over torsiyonunu tanımlayıcı diğer bulgular 

ise belirtilmemişti. β-HCG değerinin 1100’lerde gelmesi üzerine kliniğe yatırıldı ve oral alım stoplandı. 

Çekilen seri vajinal ultrasonlarında endometrium normal kalınlıkta olup gebelik bulgusu izlenmedi.    Bu 

hastada ikilemin konusu overin beslenmesinin bozulması dolayısıyla fonksiyonu zarar gören olası korpus 

luteumun düşüğe neden olabileceği idi. Ne var ki ultrasonik inceleme etkilenen overde korpus luteumun 
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varlığını gösteremedi. Birgün sonra β-HCG değerinin 600’lere düşmesi,  over boyutlarında minimal de olsa 

büyüme olması ve ağrısının geçmemesi üzerine hasta over torsiyonu ön tanısıyla ameliyata alındı. 

Laparoskopik başlanan ameliyatta yapışıklıklara bağlı olarak pnömoperitoneum sağlanamadığından 

pfannenstiel insizyonla laparotomiye geçildi. Gözlemde adneksi batın dışına almaya çalışılırken perfore olmuş  

muhtemel korpus luteum kisti ve eştaraflı overe dens yapışık kornual gebelik mevcuttu. Over torsiyone değildi. 

Görsel olarak kanlanması normal idi. Kornual gebelik eksize edildikten ameliyat sonlandırıldı. Overe 

müdahale edilmedi. Overdeki muhtemel korpus luteum rüptürüne hemostatik veya eksizyonel girişim 

yapılmadı. Hasta β-HCG değeri ile takibi edildi.  

Tartışma: Over torsiyonu en yaygın jinekolojik aciller arasındadır. Overin kendi etrafında dönmesi sonucu 

kanlanmasını azalmasıyla gelişen nadiren bu duruma kitle basısı da sebep olabilmektedir. Erken tanı over ve 

tubanın fonksiyonlarını korumak açısından önemlidir. Bu vakada ultrason bulguları non-spesifik olup adnexal 

torsiyon ekarte edilememiştir. Arterlerin basıncının venlerden fazla olması nedeniyle torsiyon esnasında 

venlerdeki tıkanıklık arterlerden önce gelişecek ve hemen daima etkilenen over boyutu artmış olacaktır. Bu 

bağlamda komplet torsiyonun muhtemel inkomplet torsiyonu takip etmesi de over boyutundaki artışa katkı 

sağlayacaktır. Torsiyon tedavisi acil ve mekanik olup burulan anatomik yapıları ameliyatta tersi yönde 

çevirerek kan akışını sağlamaktır.  Vakamızda hastanın obez olması ve daha önce myomektomi gibi batın içi 

yapışıklıklara yol açan  bir ameliyat geçirmiş olması ektopik gebelik kitlesinin görülerek over torsiyonunun 

ekartasyonunu engellemiştir. Esasen bu faktörler olmasa da ovaryan torsiyonun tanısı zordur ve genellikle 

ameliyatla konulur.  

Ektopik gebelikte ise tedavi hem cerrahi hem de medikal olarak mümkün olup yaklaşım hastanın durumuna 

göre planlanır. Cerrahi yaklaşımda laparoskopik girişim altın standarttır.  

Hastaların küçük bir kısmında expektan tedavi uygulanabilir. Bu hastalarda tedaviye uyum ve hasta tercihi, 

ektopik gebelik düşündürecek kitle olmaması ve β-HCG değerinin 200 mIU/ml’ün altında olması istenir (4).  

Medikal tedavide ise başlıca bir folik asit antagonisti olan methotrexat (MTX) kullanılır. Medikal tedavi 

verilecek hastada kitlenin 3-4 cm’den küçük olması, β-HCG değerinin 5000 mIU/ml’nin altında olması, fetal 

kardiak aktivite olmaması, MTX’in kontrendike olmaması istenir. Medikal tedavinin başarısı β-HCG değerleri 

ile takip edilir. Her ne kadar fetal toksisite gösterilmemişse de tedaviden 4-6 ay sonra gebe kalmamaları 

beklenir (5). Yine de MTX tedavisinden sonra gebe kalmak için süre gerekliliği veya gereken sürenin uzunluğu 

net değildir. Uygulandıktan 24 saat sonra MTX’in % 90’ı böbreklerden atılır. Verilen nonsteroidal 

antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD) bu eliminasyonu etkiler. Bu nedenle MTX’in NSAİD ile beraber kullanımı 

takip şartıyla mümkündür. Folat ile beraber kullanımında ise MTX’in etkisi azalır (6). 

Vakanın over torsiyonunun gerektirdiği gibi acil ameliyata alınmamasının sebepleri overin boyutlarındaki 

artışın bir gün sonra başlaması, torsiyona predispozisyon hazırlayacak ovarian bir kitlenin olmaması, klinik 

bulguların göreceli olması ve zaman zaman hafiflemesi, abortusun da kadınlarda benzer semptomlar 

verebilmesi, overe yapılacak gereksiz müdahaleler ve operatörün verilecek ilaçlardan dolayı olası fetal 

risklerden kaçınma isteğidir. 

Vakamızda sağlıklı gebelik olasılığı dışlanarak kesin tanı ameliyatla konulabilmiştir. Hastanın daha önce tüp 

ligasyonu geçirmiş olması ve adetinde gecikme bildirmemesi ektopik gebeliği dışlamaz. Ultrason bulguları yol 

gösterici olsa da kan testleri ve klinik bulgular hastaya yaklaşımda esansiyel faktörler olmaya devam 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik; over; torsiyon.  
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ECTOPIC PREGNANCY CAN MIMIC OVARIAN TORSION 

 

Background: 

Ectopic pregnancy is the type of pregnancy in which the pregnancy material is located outside the uterus. It is 

pathological. More than 90% of these pregnancies settle in the fallopian tube (1). Other possible locations can 

be cervix uteri, interstitial (a.k.a. cornual), cesarean scar, ovarian tissue, potential areas in the abdominal cavity.  

Very rarely, healthy pregnancy can coexist with an ectopic pregnancy. This condition is called heterotopic 

pregnancy. Fertilization occurs in the third part of the fallopian tube. This region is also called ampulla. 

Therefore, every pregnancy starts as an ectopic pregnancy. The pregnancy crop that cannot move ahead in the 

fallopian tube will remain an ectopic pregnancy. At this point, it is worth noting that the diameter of the sperm 

is 4-5 µm and the ovum is 100-120 (2). Pregnancy material (embryo and fetus) continues its life in the womb 

from 5-6 days after fertilization until the end of pregnancy (280 days). 

Ectopic pregnancy cannot survive until the end of pregnancy. At any time, it may cause complications that 

will result in fatal with internal bleeding. 

Ovary is the reproductive organ in which women have eggs and hormonal activities that help reproduction 

take place. It is attached pelvic sidewall laterally with infundibulopelvic ligament which is fold of broad 

ligament, and ovarian ligament (utero-ovarian ligament, a.k.a. proper ligament of ovary) connects ovary to the 

uterus.  

The infundibulopelvic ligament contains the ovarian vessels, lymphatics, nerve plexuses, and is attached to the 

fallopian tube from the tubal infundibulum. Ovarian torsion is the term that explains that the ovary rotates 

around itself, disrupting its feeding by disrupting the blood flow and twisting its ligaments. It is one of the 

most common gynecological emergencies (3). Decreased blood supply can be complete or incomplete. 

Diagnosis is made by ultrasound findings and clinical presentation. Its diagnosis is difficult due to the relative 

symptoms and ultrasound findings. In ultrasound imaging, the growing of the ovaries gradually in size, the 

move of the ovaries towards the midline, diminish of blood supply to the ovary, accumulating of the follicles 

are to the periphery of the ovary and whirlpool sign are the defining findings of ovarian torsion (4) . Clinically, 

pain, defense, rebound can be noticed. The torsion of the ovary can also be isolated or with a cyst of the organ. 

In ultrasound examination, growth is always observed in the affected ovary. 

 

Clinical presentations occur in the same area since the ovaries and tubas are adjacent organs on both sides. 

When the fallopian tube is twisted together with the ovary, it is called adnexal torsion. Clinical findings are 

initially non-specific in both pathologies. Unlike torsion, a decrease in hemoglobin is sought to confirm ectopic 

pregnancy rupture, but it is not logical to wait rupture for treatment. 

 

Case:  

Our patient was 40 years old, had 2 children and had a tubal ligation concurrently with myomectomy. Hasta 

sağ alt kadranda keskin karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. In the ultrasound report, the blood supply 

of the right ovary was documented to be reduced and other findings describing ovarian torsion were not 

specified. Upon the HC-HCG value reached 1100s, she was hospitalized and oral intake was stopped.  

https://mft.nhs.uk/app/uploads/sites/4/2018/04/11-63-Expectant-Management-of-an-Ectopic-Pregnancy-June-2018.pdf
https://mft.nhs.uk/app/uploads/sites/4/2018/04/11-63-Expectant-Management-of-an-Ectopic-Pregnancy-June-2018.pdf
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In the serial vaginal ultrasound, the endometrium was of normal thickness and no signs of pregnancy were 

observed. The subject of the dilemma in this patient was that the possible corpus luteum whose function was 

damaged due to impaired ovarian nutrition may cause miscarriage. However, ultrasonic examination failed to 

show the presence of the corpus luteum in the affected ovary. One day later, the patient was taken to the 

operation with a preliminary diagnosis of ovarian torsion after the β-HCG value dropped to 600's,  minimal 

growth in the ovarian dimensions and the pain did not pass. Since pneumoperitoneum could not be provided 

due to adhesions in the laparoscopic surgery, laparotomy was started with a pfannenstiel incision. In the 

observation, while trying to take the adnexia out of the abdomen, there was a perforated corpus luteum cyst 

and a concomitant corneal pregnancy adherent to the ovarian ovary. Ovary was not torsioned. Visually, its 

blood supply was normal. The surgery was terminated after the cornual pregnancy was excised. Ovary was not 

interfered. No hemostatic or excisional intervention was made to the possible corpus luteum rupture in the 

ovary. The patient was followed up with β-HCG value. 

 

Discussion:  

Ovarian torsion is among the most common gynecological emergencies. Rarely, the mass pressure can mimic 

this situation, which usually develops when the ovarian blood flow decreases as the organ turns around itself. 

Early diagnosis is important to protect the functions of the ovary and tuban. In this case, ultrasound findings 

were non-specific and adnexal torsion could not be ruled out. Since the pressure of the arteries is higher than 

the veins, the occlusion of the veins during torsion will develop before the arteries, and the affected ovarian 

size will always be increased.  

In this context, it is worth noting that complete torsion develops after incomplete torsion. Torsion treatment is 

urgent and mechanical and it is to provide the blood flow by turning the twisted anatomical structures in the 

opposite direction in the surgery. In our case, the fact that the patient was obese and had an operation leading 

to intraabdominal adhesions such as myomectomy prevented to  exclude ovarian torsion by seeing ectopic 

pregnancy mass. Although essentially these factors be not present, the diagnosis of ovarian torsion is difficult 

and is usually made by surgery. 

In ectopic pregnancy, treatment is possible both surgically and medically, and the approach is planned 

according to the patient's condition. In surgical approach, laparoscopic intervention is the gold standard.  

Expectant treatment can be applied in a small number of patients. In these patients, compliance with treatment 

and patient preference, no mass to suggest an ectopic pregnancy are required and β-HCG value should be 

below 200 mIU/ml (5). 

In medical treatment, methotrexat (MTX), a major folic acid antagonist, is used. In the patient to be given 

medical treatment, it is requested that the mass is less than 3-4 cm, the β-HCG value is below 5000 mIU/ml, 

there is no fetal cardiac activity, and MTX is not contraindicated. The success of medical treatment is followed 

by β-HCG values. Although fetal toxicity has not been shown, they are expected to become pregnant 4-6 

months after treatment (6).  However, both the necessity of time and length of time required to become pregnant 

after MTX treatment is not clear. 90% of MTX is excreted from kidneys 24 hours after application. 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) affect this elimination. Therefore, the use of MTX with 

NSAID is possible provided that it is followed. The effect of MTX decreases when used with folate (7).  

The reasons why the case is not taken to emergency surgery as required is that the increase in the size of the 

ovary started after one day. The reasons why the case is not taken to emergency surgery as required by ovarian 

torsion is that the increase in the size of the ovary starts the day after, the absence of an ovarian mass that will 

predispose to torsion, the clinical findings are relative and occasionally relieved, the possible abortion may 

also present similar symptoms in women, unnecessary interventions to the ovary and the operator's desire to 

avoid possible fetal risks due to the medications to be given.  

In our case, the exact diagnosis could be made surgically, excluding the possibility of healthy pregnancy.  does 

not exclude Previous tubal ligation and no delay in menstruation do not exclude ectopic pregnancy. Although 

ultrasound findings are guiding, blood tests and clinical findings continue to be essential factors in approaching 

the patient. 

Keywords: Ectopic pregnancy; over; torsion. 
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ÖZET 

Giriş: Beslenme sağlığın ana bileşenlerinden birini oluşturur. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yıkıcı bir 

sağlık sorunu olan COVID-19 salgını en çok immün direnci düşük olan yaş gruplarını etkilemiştir. İmmün 

sistemin güçlü olmasında en önemli etkenlerden bir tanesi komorbid hastalıkların kontrol altında olması ile 

birlikte iyi bir beslenme planına sahip olmaktır. Beslenme açısından serbest radikallerden uzak durmak ve 

bununla birlikte yeterince antioksidan tüketimi önemlidir. Vücuda alınan besinler ile birlikte serbest 

radikallerin fazlaca alımı ve/veya vücutta serbest radikal üretimi ile radikal sönümleyici sistemler arasındaki 

dengenin, serbest radikal üretimi lehine bozulması ise oksidatif strese neden olmaktadır. 

Amaç: Bu çalışma COVID-19 sürecinde beslenmenin öneminin ön plana çıkması nedeniyle planlanmıştır. 

Beslenmede vücut direncini artıran antioksidanların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.    

Yöntem: Beslenme açısından önemli olan antioksidanlar ve immün direnci artıran besinler üzerine literatür 

taraması yapılmıştır. Literatür bilgileri yapılan çalışmalar ile desteklenerek çalışma dizayn edilmiştir. 

Bulgular: Literatür bilgileri birleştirildiğinde vücutta antioksidanların rolü; serbest radikallerin fazlasını 

nötralize etmek, hücreleri serbest radikallerin toksik etkilerinden korumak ve tüm bunların ortak sonucu 

vücudun hastalıklardan korunmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Vücuda alınan besinler ile 

birlikte serbest radikallerin fazlaca alımı ve/veya vücutta serbest radikal üretimi ile radikal sönümleyici 

sistemler arasındaki dengenin, serbest radikal üretimi lehine bozulması ise oksidatif strese neden olmaktadır. 

Oksidatif stresin artması vücutta DNA, lipitler, proteinler ve diğer biyomoleküllerin zarar görmesine neden 

olmaktadır. Bu durum doku hasarı ile birlikte diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, nörodejeneratif 

hastalıklar,  kardiovasküler hastalıklar, göz dejenerasyonları, kas dejenerasyonu ve romatoid artrit gibi pek çok 

hastalığın patogenezine katkıda bulunmaktadır.  

Sonuç: COVID-19 sürecinden en çok etkilenen grubun immün direnci zayıf ve kronik hastalığı olan 

bireylerden oluşması, antioksidanların yaşamımızda ki önemine bir kez daha vurgu yapmaktadır.  

Anahtar Kelime: Antioksidan, beslenme, serbest radikaller, Covid 19 ve beslenme. 

 

GİRİŞ  

Beslenme sağlığın ana bileşenlerinden birini oluşturur. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yıkıcı bir sağlık 

sorunu olan COVID-19 salgını en çok immün direnci düşük olan yaş gruplarını etkilemiştir (1).  İmmün 

sistemin güçlü olmasında en önemli etkenlerden bir tanesi komorbid hastalıkların kontrol altında olması ile 

birlikte iyi bir beslenme planına sahip olmaktır. Beslenme açısından serbest radikallerden uzak durmak ve 

bununla birlikte yeterince antioksidan tüketimi önemlidir. Vücuda alınan besinler ile birlikte serbest 

radikallerin fazlaca alımı ve/veya vücutta serbest radikal üretimi ile radikal sönümleyici sistemler arasındaki 

dengenin, serbest radikal üretimi lehine bozulması ise oksidatif strese neden olmaktadır (2). Oksidatif stresin 

artması vücutta DNA, lipitler, proteinler ve diğer biyomoleküllerin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu 

durum doku hasarı ile birlikte diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, nörodejeneratif hastalıklar,  

kardiovasküler hastalıklar, göz dejenerasyonları, kas dejenerasyonu ve romatoid artrit gibi pek çok hastalığın 

patogenezine katkıda bulunmaktadır (3,4). Vücutta antioksidanların rolü serbest radikallerin fazlasını nötralize 

etmek, hücreleri serbest radikallerin toksik etkilerinden korumak ve tüm bunların ortak sonucu vücudun 

hastalıklardan korunmasına yardımcı olmaktır (5). Oksidatif stresin antioksidanlar tarafından düzenlenmesi 

kanserli hücre bölünmesinden sorumlu genleri baskılayarak, çoğalmayı ve kanserin yayılmasını 

engellemektedir. Antioksidanların lipid peroksidasyon hızını sınırlandırması ise kardiovasküler hastalıklar 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir (6). Antioksidan kapasitesi yüksek olarak bilinen C vitamini, E vitamini, 
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Avitamini’ninden zengin beslenmenin bazı hastalık risklerini azalttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır 

(7,8). 

 

SERBEST RADİKALLER 

Bazı teknolojik aletler, çevre kirliliği, zirai ilaçlar, sigara tüketimi, ultraviyole (UV) ışınları ve diğer birçok 

etken canlıların, özellikle de insanların, çeşitli zararlı etmenler ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 

Buna ek olarak, iş ve yaşam koşulları gibi sebepler de, stres düzeyinin artmasına neden olabilmektedir. 

Çevresel ve psikolojik etkiler bireylerde serbest radikal (SR) oluşumuna neden olabilir. SR oluşumu ve artışı 

ile çeşitli hastalıklar artmakta ve bu da toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu hastalıklara çözüm 

getirmek öncelikle bu hastalıkların oluşumunu engellemekle gerçekleşebilir. Bunun için de ilaçlardan öte 

tüketilen sağlıklı besinler önem kazanmaktadır. Antioksidan içeren besinler bu amaçla tüketilebilecek önemli 

besin gruplarıdır (9,10).  

Oksijen, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için elzem bir moleküldür. Fakat oksijenin eksik 

indirgenmesi sonucu hücreye zarar veren reaktif oksijen türleri (ROT) oluşmaktadır. Hücrede ROT ve SR'nin 

aşırı miktarda oluşmaları "oksidatif stres" olarak tanımlanır. Bu olay, tüm hücre bileşenleri (karbonhidratlar, 

proteinler, yağlar) üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Aynı zamanda hidroksil radikali (OH) başta olmak üzere 

birçok serbest radikal, genetik materyal olan DNA'daki nükleik asit bazlarının değişimine ve DNA zincirinde 

kırılmalara neden olarak kanser oluşumu, hücresel yaşlanma ve hücre ölümüne kadar giden süreçleri 

başlatabilirler(11). Olumsuz etkilenen bu sistemler, diğer periferik sistemleri de etkiler. Bu durum antioksidan 

sistem tarafından sonlandırılıncaya kadar zincirleme olarak devam eder. Aksi durumda bu reaktif türler 

hücrenin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olur. ROT'lerinin ve SR'lerin oluşumunun 

engellenmesinde antioksidan sistem kadar antioksidan içeren besinlerin tüketimi de önem arz etmektedir 

(12,13). 

 

ANTİOKSİDANLAR  

Reaktif oksijen türlerinin ve serbest radikallerin oluşumunu engellemek ve bu yapıların vücutta oluşturacağı 

tahribatı engelleyecek bileşenlere “antioksidanlar” adı verilir (14). Antioksidanlar, radikallerle son derece hızlı 

reaksiyona girerler ve peroksidasyonun ilerlemesini önlerler (15). İnsan vücudunun serbest radikaller 

tarafından oluşturulabilecek oksidatif stresi ortadan kaldırmak için en önemli silahı antioksidanlardır. 

Antioksidanlar serbest radikalleri temizleyebilen ve hücre hasarını engelleyebilen maddelerdir. İnsanda 

bulunan antioksidanlar ya vücut tarafından doğal olarak üretilirler ya da dışarıdan ilave olarak alınırlar. Hem 

endojen hem de eksojen antioksidanlar serbest radikal süpürücü olarak hareket ederler. Bundan dolayı 

savunma sisteminin etkisini artırarak hastalık riskini de azaltırlar (16). Antioksidanlar, normal hücre 

metabolizmasının toksik yan ürünü olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek koruyucu etki gösterirler (17). 

 

SENTETİK ANTİOKSİDANLAR 

Gıda üretiminde ve piyasadaki bazı ürünlerde gıdaların raf ömrünün uzatılması amacı ile sentetik antioksidan 

kullanımı mevcuttur. Gıda maddelerinde, peroksidasyon prosesini geciktirmek veya önlemek ancak 

antioksidan bileşiklerin ilavesiyle mümkün olmaktadır. Bu uygulama maliyetli bir metottur. Gıda maddelerinin 

bozulmalarını engellemek için yıllardan beri sentetik antioksidan olarak bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), 

bütillenmiş hidroksianisol (BHA) ve tersiyer-bütilhidrokinon (TBHQ) kullanılmaktadır. Bu sentetik 

antioksidanların fenolik bileşik olmaları, onların etkili birer antioksidan olmalarını sağlamaktadır. Maliyet 

nedeniyle doğal kaynaklı antioksidanlar yerine sentetik antioksidanlar yirminci yüzyılın başlarından beri 

kullanılmaktadır. Ancak sentetik antioksidanların toksik ve kanserojen olabileceğini ortaya koyan çalışmalar 

sonucunda bazı ülkelerde kullanılmalarına dair ciddi sınırlama veya yasaklar getirilmiştir(18,19). 

 

DOĞAL ANTİOKSİDAN GIDALAR 

Son yıllarda, doğal antioksidanlar, sentetik antioksidanlara kıyasla daha fazla tercih edilmektedir (20). İnsan 

vücudunda oksidanlara karşı enzimatik antioksidanlar [süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) gibi] 

devamlı üretilmektedir. Buna ek olarak beslenme ile dışarıdan aldığımız gıdaların antioksidan içerikleri de 
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antioksidan savunma sistemimizin güçlenmesine ciddi katkılar yapmaktadır (21). Antioksidanlar gıdaların 

yapısında doğal olarak bulunur. Maillard reaksiyonundaki gibi gıdalardaki kimyasal reaksiyonların sonucu 

olarak da antioksidanlar oluşabilir veya doğal kaynaklardan ekstrakte edilerek gıdalara katılabilirler. 

Fenolikler, gıdalarda bulunan başlıca antioksidan bileşiklerdir. Özellikle, meyve ve sebzelerde yaygın olarak 

bulunan flavonidler güçlü antioksidan aktivite göstermektedirler.  

 

ANTİOKSİDAN ETKİ TİPLERİ 

Antioksidanlar 4 ayrı şekilde etki ederler. 

1. Toplayıcı etki: Serbest oksijen radikallerini etkileyerek onları tutma veya çok daha zayıf yeni bir moleküle 

çevirme işlemidir. 

2. Bastırıcı etki: Serbest oksijen radikalleriyle etkileşip onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltan veya 

inaktif şekle dönüştüren olaydır. 

3. Onarıcı etki: Serbest radikallerin oluşturdukları hasarın onarılması işlemidir. 

4. Zincir kırıcı etki: Serbest oksijen radikallerini kendilerine bağlayarak zincirlerini kırıp fonksiyonlarını 

engelleyici etkidir (22). 

 

ANTİOKSİDAN ÇEŞİTLERİ  

α-Lipoik asit: α-Lipoik asit (1,2-ditiolan-3-pentanoik asit) ve α-lipoik asitin indirgenmiş formu dihidrolipoik 

asit (DHLA) güçlü antioksidanlardandır. α-Lipoik asit (LA), hidroksil, hipokloröz asit, peroksinitrit anyonu 

ve singlet oksijeni süpürür. Dihidrolipoik asit ayrıca süperoksit ve peroksil radikallerini de süpürür(23). 

Selenyum: Selenyum, antioksidan ve bağışıklık düzenleyici fonksiyona sahip temel bir elementtir. Selenyum 

aminoasit sentezi için kullanılır.  Selenosistein olarak adlandırılır ve selenoprotein fonksiyonu için çok 

önemlidir. Selenyum, ROS oluşumunu baskılar (24). 

Vitamin E: Vitamin E, yüksek antioksidan potansiyeli olan yağda çözünen bir vitamindir. α-tokoferol, serbest 

radikallerin hasarlarından hücre membranlarını korur. α-tokoferolün antioksidan olarak temel fonksiyonu lipit 

peroksidasyonuna karşı korumada bulunmaktır. Vitamin E; kolon, prostat ve göğüs kanserleri, bazı 

kardiyovasküler hastalıklar, iskemi, katarakt, artritis ve nörolojik bozukluklara karşı koruma özelliğine sahiptir 

(25). Glutatyon peroksidaz ve α-tokoferol birbirlerini tamamlayıcı bir antioksidan etki gösterirler. α-Tokoferol 

peroksitlerin oluşumunu engellerken, GPx oluşmuş olan peroksitleri ortadan kaldırır (26). 

Vitamin C: Askorbik asit olarak da bilinen Vitamin C, suda çözünebilen bir vitamindir. Kollajen, karnitin ve 

nörotransmitter biyosentezi için gereklidir (27). Vitamin C bazı reaktif oksijen türleri ve reaktif nitrojen 

türlerini kolaylıkla temizleyerek oksidatif hasara karşı etkin bir şekilde koruma sağlar (28).  

β-karoten: β-karoten, karotenoidlerin yağda çözünen bir üyesidir. Bunlar aktif A vitaminine dönüşebildikleri 

için provitamin olarak tanınırlar. β-karoten retinada retinole dönüşür ve karanlıkta görüş için gereklidir. β-

karoten, güçlü bir antioksidan ve en iyi bir  temizleyicidir (25). 

Folik Asit: Folik asit suda çözünebilen bir vitamin B üyesidir. Folik asit, DNA sentezi ve kırmızı kan 

hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kadın ve erkeklerde normal fertilite için önemlidir. Ayrıca, gebelik ve 

çocukluk gibi büyüme periyotlarında ve hücre bölünmesi sırasında rol alır. (29). Folik asit ROS’u temizleyen 

çok güçlü bir antioksidandır (30). Folik asit hem tek başına hem de diğer B vitaminleri ile birlikte plazma 

homosistein seviyesini düşürmede etkilidir (31). 

Flavonoidler: Flavonoidler bir milyon yıldan daha uzun süredir pek çok meyve ve sebzede bulunan diyetsel 

antioksidan bilesiklerdir. Bu yüzden flavonoidler bol miktarda tüketilmektedir (32).  

Fenolik Bileşikler: Fenolik bileşikler hemen hemen bütün bitkilerde bulunan bileşiklerdir. Yapılan çalışmalar 

meyve, sebze ve hububatlarda bulunan fenolik bileşiklerin kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve sinir sistemi 

ile ilgili hastalıklar gibi bazı kronik hastalıkları önleyebilme özelliğine sahip olduğunu göstermektedir (33). 

Gıdalarda mevcut fenolik maddeler; renk, acılık, burukluk, tat, koku ve ürünün oksidatif dayanıklılığına etki 

edebilmektedir (34). 
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İzoflavanlar: Meyan kökü, şerbetçi otu, yeşil çay, kuru fasulye, baklagiller ve soya, izoflavonlar açısından 

zengin bitkilerdir. İzoflavanlar, oksidatif hasara uğramış hücreleri onarabilmekte, LDL oksidasyonunu inhibe 

ederek oksidayona karşı hücreleri korumaktadır (35-37). 

Ellagik asit: Güçlü bir antioksidandır. Kirli hava, sigara dumanı, organik yanık ürünlerin hücre DNA’sına 

zararını önlemektedir. Ceviz, üzüm, nektar, böğürtlen, kızılcık, ahududu, kiraz, elma, çilek ve hint safranında 

yoğun bulunur. En yoğun olarak ahudududa bulunur (35,36).  

Gallik asit: Bütün bitkilerde bulunur. En etkili türevleri tanenlerdir, bu yüzden çay bitkisindeki 

polifenollerden gallik asit uzun süre tanenler olarak tanınmıştır. En yoğun kaynakları arasında çay bitkisi, 

mazı, üzüm, şerbetçi otu ve meşe kabuğu vardır. İyi bir antioksidandır, antifungal ve antiviral etkileriyle de 

tanınmaktadır (36).  

Flavonoidler: Kateşinler olarak da bilinirler, üzerinde en çok çalışılan antioksidan kimyasallardır. Çay ve 

böğürtlengiller en zengin kaynakları olup yeşil çayda siyah çaydan daha fazla bulunur. Havuç, elma, narenciye, 

çilek, frambuaz, brokoli, ginko bloba, maydanoz, lahana, kabak, domates, salatalık da kateşinlerce zengin tıbbi 

bitkilerdir (36).  

Fenolik asit: Sebzeler, ceviz, fındık gibi kabuklu yemişler, kiraz, vişne, elma, çilek, frambuaz, brokoli, 

portakal ve domateste çok bulunur. Birçok enzimsel aktivitenin kontrolü, nitrozamin oluşumunun 

engellenmesi, plazma lipit dengesizliklerinin giderilmesi gibi etkileri bildirilmiştir(36).  

Kumarinler: Yüksek miktarda alındığında toksik etkilidirler. Lavanta, meyan kökü, tarçın, kereviz tohumu, 

böğürtlen, kayısı ve kirazda bulunurlar. DNA yapısını zararlı maddelerin etkilerinden korumaktadırlar (35).  

Polifenoller: Antioksidan özellikleri nedeniyle LDL oksidasyonunu inhibe ederek hücreleri korurlar. Şerbetçi 

otu, zeytin, siyah ve yeşil çay ile üzüm çeşitleri polifenollerce zengindir. Klasik siyah çay bol miktarda 

antioksidan polifenol içerir (36).  

Likopenler: Antioksidan, antikanser, erkek cinsiyet hormonlarının düzey ve aktivitesini regüle eden 

maddelerdir. Likopenler, kırmızı sebze ve meyvelerde bulunan karoten familyasına ait kırmızı renkli bir 

pigmenttir. Karpuz ve greyfurt yanı sıra özellikle olgun domates tam bir likopen kaynağıdır (35).  

Glissirizin: DNA hasarını önlediği, katabolik ürünlerin toksik etkilerini nötralize ettiği, çok güçlü antiviral 

etkinlik gösterebildiği, antioksidan savunmada rol aldığı bilinir. En önemli glissirizin kaynağı meyan 

köküdür(35,36).  

Antosiyaninler, antosiyanidinler: Kırmızı, mor, mavimsi pigmentlerin bir grubudur. Olgunlaşmış bitkilerin 

çiçekleri ve meyvelerinde, yaprakları, gövde ve köklerinde bulunur. Yabanmersini, kiraz, vişne gibi besinlerde 

bulunan antosiyaninler güçlü antioksidanlardır, kanser ve damar sertliğini önlemede etkinlerdir (36,37).  

Karotenoidler: Oksidatif hasarları onardığı, DNA sarmal kırılmalarını önlediği, kanseri önleyebildiği 

düşünülmektedir. Hindiba, güneyik, rezene kök ve yaprakları, ananas, kivi, domates, havuç, ıspanak, 

karnabahar, frenk soğanı, turp, üzüm, patlıcan, kereviz karotenoidlerce zengindir(36). 

Quarsetin: Üzüm çekirdeğinde bulunan güçlü bir antioksidandır. En önemli işlevi metabolizmayı 

hızlandırmasıdır (5236).  

Resveratrol: Üzüm, üzüm yaprağı, pekmez ve üzüm suyunda bulunur. Çok güçlü bir antioksidandır (36,38).  

Melatonin: Güçlü bir antioksidan aktiviteye sahip olan melatonin bu DNA hasarlarını önleyerek olası bir 

kanser gelişimine engel olabilir(39). Melatoninin antioksidan özelliğini iki ana etki altında toplayabiliriz: 

Birincisi reseptörden bağımsız olarak oksidan maddeye (serbest radikal, reaktif oksijen türevi vb.) elektron 

sağlaması yoluyla olan doğrudan süpürücü etki, ikincisi ise endojen antioksidan mekanizmaları reseptör 

bağımlı olarak harekete geçirmek yoluyla gösterdiği indirekt etkisidir (40).  

Bazı Önemli Antioksidan Bitkiler: Yeşil Çay, Isırgan otu, Sarı sabır,  Kekik, Nane, Biberiye Limon, Üzüm, 

Sarımsak sayılabilir.  

 

SONUÇ 

Serbest radikaller bağışıklık sistemini zayıflatarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına ve canlı hücrelere zarar 

vererek erken yaşlanmaya neden olmaktadırlar. Antioksidanlar, hücreler üzerinde koruyucu, tedavi edici 
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etkilere sahiptirler. Yapılan araştırmalar, antioksidanların serbest radikalleri nötralize ederek hücreler üzerinde 

koruyucu etki yaptıklarını ortaya koymaktadır (120). Antioksidan özellik gösteren maddelerin, katarakt, 

kanser, kalp-damar rahatsızlıkları, nörolojik rahatsızlıklar gibi pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol 

oynadıkları belirtilmektedir (121,122). 
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ÖZET 

Giriş: SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirusu 2)’nin etken olduğu COVID-19  

(Koronavirus Hastalığı 2019) ilk olarak 2019  Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve kısa 

zamanda dünya çapında yayılarak COVID-19 pandemisine neden olmuştur. İnkübasyon süresinin 15 güne 

kadar uzaması ve semptomlar başlamadan insandan insana bulaştırıcılığının olması virusun kontrol altına 

alınmasını zorlaştırmıştır. Mümkün olduğunca çok kişiye yapılan testler sonucunda hızlı ve doğru tanı ile 

semptomatik ve asemptomatik hastaların saptanması, hastaların uygun tedavilerine başlanması, sağlıklarına 

kavuşmaları ancak mümkündür. Amaç: Tanıda kullanılabilecek testlerin birbirleriyle kıyası sonucunda 

avantaj-dezavantajları ve uygulanabilirlikleri anlatılacaktır. Yöntem: Testlerin hangi durumlarda hangi 

kriterlere göre seçileceği araştırılmıştır. Etkin olduğu aralık, hız,özgüllük, duyarlılık, maliyet ve pratiklik 

değerlendirmede göz önüne alınan unsurlardır.   

Bulgular: COVID-19 hastalık semptomları,  tanı koymak için yeterince spesifik olmadığı için, hedefteki 

patojeni direkt olarak saptamaya yönelik NAT  (nükleik asit testleri)  standart olarak uygulanmaktadır. Ancak, 

yüksek  yalancı negatiflik oranları rapor edilmiştir. Ayrıca, RT-PZR (Revers transkriptaz polimeraz zincir 

reaksiyonu)  moleküler  testlerinin uzun sürmesi, uygulamada karşılaşılan zorluklar, sadece referans 

laboratuvarlarında uygulanması, pahalı olması, eğitimli personel gerektirmesi, sadece akut infeksiyonu 

saptayabilmesi gibi problemler  karşımıza çıkmaktadır. RT-PZR testlerinin doğrulanmasında klinik belirtileri 

olan COVID-19 şüpheli hastalarda BT (Bilgisayarlı tomografi) kullanılmıştır. COVID-19 tanısında sadece BT 

kullanıldığında başka bir viral  infeksiyon etkeninin  sebep olduğu pnömoni ile karıştırılabilir. Sürveyans 

çalışmalarının takibi açısından NAT’lerine ek olarak serolojik testlerin- ELISA (Enzime bağlı bağışıklık 

deneyi) yapılması zaruridir. Bu, hasta ve iyileşmiş bireylerin her ikisinin de belirlenmesi ve toplumun 

bağışıklık durumunun bilinmesinde önem taşımaktadır. Fakat, akut hastalığın tanısında serolojik testler uygun 

değildir. Seropozitiflik oluştuğunda, SARS-CoV-2 antikorları ile diğer Koronavirus infeksiyonları için 

salgılanmış antikorlar çapraz reaksiyon gösterebilirler. Sonuç: COVID-19  tanısı için geliştirilecek testlerde 

öncelik, uygun maliyetli, hasta başında uygulanabilecek, kullanımı kolay ve teçhizat gerektirmeyen nükleik 

asit ve protein temelli testlere verilmelidir. Böylece tıbbi hizmetlerden uzak hastalara ulaşılırken klinik 

laboratuvarlarının da yükü hafifletilecektir.   

Anahtar Kelimeler: COVID-19, RT-PZR, ELISA  

 

GİRİŞ 

Aralık 2019 ayından  itibaren  Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve semptomları 

neticesinde viral bir etkenin sebep olduğu  kanısını uyandıran   etiyolojisi bilinmeyen bir çok  zatürre vakası 

gözlemlenmiştir ( WHO, 2020).  Patojen  virusun tüm genomunun dizilenmesi ile bu virusun daha önce 

insanlarda tespit edilmeyen yeni bir Coronavirus olduğu ortaya çıkmıştır.  7 Ocak 2020’de (2019-nCoV) olarak 

tanımlanmıştır. SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirusu 2)’nin etken olduğu 

hastalık COVID-19 olarak kabul edilmiştir (Zhu N et al., 2019) .  

İnkübasyon süresinin 15 güne kadar uzaması ve semptomlar başlamadan insandan insana bulaştırıcılığının 

olması virusun kontrol altına alınmasını zorlaştırmıştır. Kısa zaman  içerisinde Çin’den tüm dünyaya yayılmış 

ve uluslararası önemde acil önlem alınması gereken bir pandemi olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020-3). Tüm 

dünya genelinde 9 Haziran itibarıyla vaka sayısı  7 milyonu aşarken 404.396 kişi hayatını kaybetmiştir (WHO, 

2020).  
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Vakaların doğru tanısı, hastalığın teşhisi, izolasyon uygulanması ve tedavi  aşamalarında büyük önem 

arzetmekte ve virusun epidemiyolojisi hakkında bilgi vermektedir. Ocak 2020 ortalarında Çinli bir bilim adamı 

tarafından virusun genomunun açıklanması moleküler tanı kitlerinin geliştirilmesine de olanak tanımıştır. Ocak 

ayının sonlarında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Asya, Avrupa ve Amerika’daki laboratuvarlarla işbirliği 

içerisinde vakaların tanısında ve yeni ticari kitlerin geliştirilmesinde yarar sağlayacak bir çok rt-RT-PZR ( 

gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu) protokollleri  yayınlamıştır. Bir hastanın test 

edilip edilmeyeceğine nasıl karar verileceğine dair vaka durumlarına ilişkin sürveyans takibinde önem 

verilmesi gereken genel noktalar WHO tarafından deklare edilmesinin yanında ülkelerin  yerel epidemiyolojik 

durumlarına göre kendilerinin belirleyeceği gerekli düzenlemeleri yapmasının gerekliliği vurgulanmıştır. ( 

World Health Organization,2020). Buna göre, bir vaka şüpheli olarak değerlendirilip test yapılmasını 

gerektiren sartlar şunlardır: (1) akut solunum yolu hastalığı olan hasta (ateş ve en az bir işaret solunum yolu 

hastalığı belirtisi, örn. öksürük, nefes darlığı) ve COVID-19 hastalığının bulaşının tespit edildiği bölgelere  

seyahat eden veya bu bölgelerde ikamet eden kişilerle temas öyküsü olan kişiler  (2) herhangi bir akut solunum 

yolu hastalığı olan bir hasta ile veya COVID-19 olgusu başlangıcı teyit edilmiş bir kişiyle semptomlar 

başlamadan 14 gün içerisinde temas etmiş olmak; veya (3) ciddi akut solunum yolu hastalığı (ateş) olan bir 

hasta ve en az bir solunum yolu hastalığı belirtisi / semptomu, örn., öksürük, nefes darlığı ve hastaneye yatmayı 

gerektirir durumun olması) ve hastanın kliniğini tamamen açıklayan alternatif bir teşhisin olmaması (Venter 

M., Richter K., 2020). COVID-19 etken virusunun tespit edilemediği (1) veya herhangi bir nedenle test 

yapılamadığı durumlar (2) muhtemelen şüpheli vakalar olarak değerlendirilirken laboratuvar sonucu ile 

COVID-19 infeksiyonu onaylanmış vakalarda klinik belirti ve semptomlara bakılmaz (WHO lab guide, 2019). 

Kişilerden inkübasyon süresi bilgisine bağlı olarak uygun örnek alınması,virus atılım periyodu bireyin 

teşhisinde önemlidir.  

Vakalarda hastalık dönemleri ve bulaştırıcılığın tanımlanması uygulanacak izolasyon politikalarının 

oluşturulmasında rol oynar. DSÖ gerektiği takdirde güncellenebilecek iki önemli  dökümanı paylaşmıştır 

(https://www. who. int/emergencies / diseases/ novel- coronavirus- 2019/ technical- guidance/laboratory- 

guidance). Asemptomatik ve hafif semptomatik vakalarda COVID-19 hastası ile temasta bulunma durumu göz 

önünde bulundurularak uygun görüldüğü takdirde test yapılabilir. Tanıda, moleküler testlerin yanında, klinik 

belirtileri değerlendirme ile  laboratuvarda doğru örnek alma ve gerekli protokolleri uygulamanın da dikkate 

alınması gerektiği vurgulanmıştır. Akut vakalarda laboratuvar-temelli çok rt-RT-PZR moleküler testleri 

önerilmiştir. Fakat, akut fazı geçmiş hastalarda tanı koymada zorluk, testlere ulaşmada problem, laboratuvar 

kapasitesinin yeterli olmaması, testleri yapacak eğitimli kişilere ihtiyaç duyulması, hasta-başı moleküler ve 

antijen testlerini daha tercih edilir bir konuma getirmektedir.  

Serolojik testler akut vakalar için uygun olmamasına rağmen virusun toplumdaki atak hızı ve bağışık bireylerin 

yüzdesi gibi epidemiyolojik sorulara cevap vermesi açısından önemlidir  (Venter M., Richter K., 2020). 

Nükleik asit testi için alınması mümkün olan uygun örnekler toplanmalıdır.  Birden çok siteden örneklerin test 

edilmesi (ör.üst ve alt solunum yolları) hassasiyeti arttırabilir ve özellikle hastalığın ikinci haftasinda RT-

PCR'nin ve yanlış-negatiflik oranını azaltır (WHO, 2020).  Özellikle belirli aralıklarla alınıp test edilen 

örnekler  virus atılımını izlemek için faydalı olabilir, ancak tüm deizolasyon protokolü için gerekli değildir 

(ECDC, 2020). Akut vakaların teşhisi için önerilen örnekler ters transkriptaz PCR (rtRT-PCR) üst veya alt 

solunum yolları parça örnekleri: nazofaringeal (NP) ve orofaringeal (OP) ayaktan hastalarda ve / veya 

balgamda swablar veya yıkama (üretildiyse) ve / veya endotrakeal aspirat veya bronkoalveoler daha şiddetli 

solunum yolu hastalığı veya akciğer  doku ölümü olan hastalarda lavaj. OP /NP swablar Dacron veya polyester 

floklu çubuklardan seçilmelidir. Yıkamalar ve bronkoalveoler lavaj sıvısı (BAL) örnekleri, idrar veya dışkı 

için steril numune toplama kapları kullanılmalıdır.Tam kan için EDTA tüpleri ve serum için, ayırıcı tüpler 

kullanılmasına dikkat edilmelidir (WHO, 2020). Testler spesifik ve pancoronavirus PCR testlerinin bir 

kombinasyonudur ancak hepsi gerçek zamanlı olarak kullanılan RT-PCR, protokollerinin uygulandığı birden 

fazla hedef gene dayanır. Daha sonra, yeni spesifikdeneyler geliştirilmiştir ve kontrol materyali Ocak 

2020.26'nın sonundan itibaren European Virus Archive-Global26 aracılığıyla kullanıma sunulmuştur (Corman 

VM et al., 2020). Serolojik testler, akut vakaların teşhisinde yararlı değildir. Çünkü, hastalığın ilk haftası, IgM 

ve IgG antikor yanıtı yetersizdir ve ancak  hastalığın başlangıcından itibaren yaklaşık 6-15 gün sonra tespit 

edilebilir seviyeye ulaşır (ECDC, 2020).  

DSÖ COVID-19 tanısının SARS-CoV-2 virüsü RNA'sını hedef alan moleküler testlerle referans 

laboratuvarlarda yürütülmesini ve pandeminin takibi süresince laboratuvar sonuçlarının dikkate alınarak 

izolasyon ve tedavi çalışmalarına yön verilmesini önermesine karşın mevcut altyapı yetersizlikleri ve test 

talebinin karşılanmaması gibi sorunlar nedeniyle güvenilir, hızlı tanı testlerine gereksinim duyulmuştur. 
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Özellikle kamuoyunun en acil tıbbi gereksinimlerini karşılamak ve laboratuvarların yükünü hafifletmek için 

özellikle çabuk sonuç veren hızli antijen testleri araştırılmaktadır. ECDC bu tür testlerin durumu ile ilgili bir 

açıklama yapmıştır (ECDC, 2020).Tanımlarına göre hızlı testler nitel veya yarı kantitatif in vitro, az miktar ve 

tekli örnek çalışılabilen, otomatik olmayan prosedür izlenen, saat yerine 10-20 dakika içinde sonuç verecek 

şekilde tasarlanan tanı kitleridir. Genellikle doğrudan antijen testleri veya dolaylı antikor testleri olan bu testler 

moleküler analizlerde olduğu gibi ve ya laboratuvarda veya hasta başında kullanılabilir. PZR testlerinin 

enfeksiyonun 7. gününden sonra bazı hastaları kaçırabileceği konusunda bazı endişeler vardır ve rt-PZR ve 

IgM / IgG testinin bir kombinasyonunun bu hastaların veya serokonversiyonlu hastaların  tespit edilmesine 

yardımcı olabileceği yönünde bir öneri vardır. Bununla birlikte, hızlı antikor testleri klinik vakaları kendi 

başlarına teşhis etmek için endike değildir.   

Antijen testleri virusu enfeksiyonun başlarında tespit edebilirken, nükleik asit amplifikasyonu temelli testlerle 

kıyas edildiğinde duyarlılık konusunda sınırlamalar olabilir ve diğer koronavirüslerle çapraz reaksiyon 

potansiyeli mevcuttur. Dolaylı antikor analizleri diğer koronavirüslerle birlikte çapraz reaksiyon verme 

potansiyeline sahiptir ve erken tanı için değeri yoktur. Klinik vakalarda, ancak bağışıklığı belirlemek için 

değerli olabilir veya epidemiyolojik soruları yanıtlamada faydalı olabilir. 

 

MATERYAL VE METODLAR 

Tanıda kullanılabilecek testlerin birbirleriyle kıyası sonucunda avantaj-dezavantajları ve uygulanabilirlikleri 

anlatılacaktır. Testlerin hangi durumlarda hangi kriterlere göre seçileceği literatür taraması yapılarak 

araştırılmıştır. 

 

BULGULAR 

Lung ve arkadaşları bir çalışmada hastalığın semptomlarının görülmesinden sonraki ilk haftasında tükürükte 

tespit edilen yüksek virus yükünün zaman içerisinde kademeli olarak azaldığını göstermiştir (To et al., 2020).  

Antijenlerin azalmasının aksine  üretilen antikorlar ile SARS-CoV-2'yi tespit etmek için viral proteinlere yanıt 

daha büyük bir zaman aralığı sağlayabilir. Doğru serolojik testlerin geliştirilmesi ile ilgili zorluk şunları içerir: 

Diğer koronavirüslere karşı üretilen antikorlar yüzünden SARS-CoV-2 antikorlarının potansiyel çapraz 

reaktivitesi.  

Lv ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada15 COVID-19 hastasından alınan plazma örneklerinde SARS-CoV-

2’nin S proteini ve SARS-CoV arasında yüksek oranda çapraz reaktivite sıklığı tespit etmişlerdir (Ly et al., 

2020). Dolayısıyla kesin tanı veren serolojik testleri geliştirmedeki en büyük zorluklardan biri diğer 

Coronavirus türlerine karşı geliştirilen antikorlar ile  SARS-CoV-2’ye karşı üretilen antikorlar arasındaki 

çapraz reaksiyondur.  

Rui ve arkadaşlarının Şubat 2020’de Çin’de 4880 hasta üzerinde RT-PZR testinin doğruluk değerini test etmek 

amaçlı yaptıkları bir çalışmada doğruluk değerlerini etkileyen parametreleri test etmişlerdir. Nazal ve faringeal 

sürüntü örneklerinin düşük pozitiflik oranları gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Zhenhua ve arkadaşlarının bir çalışmasında 12 şüpheli örneğin RT-PZR test sonuçları negatif çıkmasına karşın 

hastaların serumlarında SARS-CoV-2 IgG antikorları tespit edilmiştir. Bu hastalarda ateş, öksürük vb.herhangi 

bir klinik semptom bulunmamaktadır. 

 

TARTIŞMA 

Yıllardır toplumumuzda Coronavirüs ailesinden pek çok  Coronavirüs,hafif semptomların görüldüğü, 

çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu gibi  hafif seyirli hastalıklara neden olmaktadır. Diğer viruslar gibi 

zaman içerisinde evrimleşen Coronavirüsler 2002 senesinden itibaren grip benzeri semptomlar gösteren daha 

ciddi sağlık sorunlarına neden olmaya başlamıştır. İnkübasyon süresinin diğer Coronaviruslara oranla biraz 

daha uzun olması ve belirti göstermeden yüksek bulaştırıcılık özelliğine sahip olması ile kısa sürede toplumda 

çok fazla yayılım göstermiştir. Hastalığın klinik belirtilerinin tanımlanması, bulaş yollarının tespit edilmesi, 

tropizm gösterdiği doku ve organların tespiti vaka sayıları arttıkça daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. 

RT-PZR gibi nükleik asit bazlı testler ilk etapta en çok kullanılan ve güvenilen testler olarak kabul 

edilmektedir.  Fakat, bir çok nedenden dolayı yanlış-negatiflik görülebilmektedir. Zhenhua ve arkadaşlarının 
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çalışmasında Ig G antikorları tespi edilen 12 hastanın RT-PZR testlerinin negatif sonuç vermesi örneğinde 

olduğu gibi. Örneğin doğru bir şekilde ve hastalığın safhasına bağlı olarak doğru örnek alınması büyük önem 

taşımaktadır.  

Rui ve arkadaşları RT-PZR testlerinde nazal ve faringeal örneklerde düşük pozitiflik oranı yakalayabildiklerini 

belirtmişlerdir. Öte yandan örneklerin çokluğu, eksraksiyon vb. zaman alıcı ve eğitimli personel gerektiren 

işlemlerin yapılması, laboratuvar donanımının gerekmesi, örneklerin uygun şartlarda korunabilmesi, 

kontaminasyon gibi nedenlerden ötürü yanlış negatiflikler görülebilmektedir. Klinik bulguları belirgin fakat 

RT-PZR testi negatif sonuç veren hastalarda bilgisayarlı tomogrofi (BT) doğrulama amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Fakat burdaki sorun akciğerlerde tespit edilen infeksiyonun farklı bir viral veya bakteriyal 

etkenin sebep olduğu akciğerlerde infeksiyon oluşturan bir hastalık olması riskidir. Bu riski ortadan kaldırmak 

için immünodiognastik metodlardan LFIA (Lateral Flow Immunoassay) uygun olması ve hızlı tanı vermesi 

açısından kullanılabilir.  

Öte yandan bazı biyomarkırlar  eşliğinde testler değerlendirilebilir. Örneğin, C Reaktif Protein (CRP) ve 

eritrosit sedimentasyon oranlarının yüksekliği, lenfosit sayısındaki düşme vb. IgM-IgG kombine antijen ve 

antikoru yakalayabilen testler özellikle immün bağışıklığı düşük hastalarda doğru sonuçlar verebilir. Antikor 

oluşumuna kadar geçen devrede (pencere dönemi) tespit edilemeyen antikorlar kombine serolojik testlerle 

veya NAT testleri ile yakalanabilir.  

    

SONUÇ 

Hastalığın patogenezi ile kullanılacak tanı yöntemleri arasında direkt bir ilişki olduğundan dolayı zaman 

içerisinde çok daha faydalı, maliyeti düşük, pratik, lab donanımı ve eğitimli personel gerektirmeyen ve 

hastalığın her safhasında yüksek duyarlılık ve özgüllükte sonuç verebilen test kistleri geliştirilecektir. Tanıda 

testleri birbirinin alternatifi yerine birbirini tamamlayıcı olarak kullanmak kesin tanı için vazgeçilmez 

olacaktır. Hastalığın seyrinde uygun zamanda uygun örneği doğru şekilde almak ile korumak ve hastanın 

durumuna özel olarak IgG-IgM kombine serolojik ve/veya moleküler testler ile tanı koymak gerekirse ve BT 

bulgularını hastanın kanından tespit edilecek biyomarkırlar ile birlikte değerlendirmek bu pandemi sürecini en 

iyi atlatmamıza yardımcı olacaktır . COVID-19 teşhisi için acil öncelik  nükleik asit ve protein testlerinin 

geliştirilmesi ve zaman içerisinde bu testleri multipleks panellere entegre edilmesidir. Sürveyans çabalarını 

iyileştirmek, hasta-iyileşen ve aşı çalışmalarını desteklemek için, hastalığın dönemine uygun test metodlarını 

kullanmak ve klinik bulgular ile doğrulamak en iyi çözüm olacaktır. 
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ÖZET 

Teknoloji ilerledikçe, insanlar halk sağlığı sorunlarına neden olan çeşitli frekanslarda elektromanyetik alanlara 

(EMA) maruz kalmaktadır. Bu çalışmada, cep telefonu tarafından yayılan 900 MHz EMA'nın sıçan karaciğeri 

üzerindeki olası etkileri amaçlandı. On iki erkek erişkin Wistar albino sıçanı rastgele seçildikten sonra altı 

sıçandan oluşan iki gruba ayrıldı: kontrol ve EMA. Karaciğer hacminin hesaplamasında Cavalieri ve nokta 

sayma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen karaciğer kesitleri üzerinde rastgele noktalı alan ölçüm cetveli 

uygulandıktan sonra, ilgili yapının alanına isabet eden noktaların toplam sayısı kesit kalınlığı ile çarpıldı. Bu 

nokta sayımları formüllere göre ilgili yapıların hacim hesaplaması için kullanıldı. EMA grubunda çift 

çekirdekli hepatositlerin sayısı kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (p < 0,05). EMA grubunda portal 

arterlerin hacminde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı. EMA grubunda kontrol grubuna göre 

portal venlerin hacmi önemli ölçüde artmıştır (p < 0,05). Bulgularımız 900 MHz cep telefonlarından yayılan 

EMA'nın sıçan karaciğerleri üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Cep Telefon, Karaciğer, Sıçan  

 

GİRİŞ 

Son yıllarda cep telefonlarından yayılan radyasyonun yan etkileri üzerine yapılan çalışmalar hızla artmaya 

başlamıştır. Teknoloji ilerledikçe insanlar çeşitli frekanslarda elektromanyetik alanlara (EMA) maruz 

kalmaktadır (Kohan vd., 2020). Dünyada üç milyardan fazla insan bilinçli olarak her gün EMA’ya maruz 

kalmaktadır. Günlük hayatta kullanılan bu cihazların sadece yakın çevrede dalga artışına sebep olmadığı, aynı 

zamanda vücut fonksiyonları üzerinde zararlı etkiler ile sonuçlandığından endişe edilmektedir (Michałowsk 

vd., 2020). Cep telefonları diğer dokularda serbest radikallerin oluşmasına neden olur. Üretilen oksidatif stres, 

protein, karbonhidrat, lipit, DNA ve enzim gibi biyolojik yapılarla etkileşime girerek sonunda hücresel hasara 

ve programlanmış hücre ölümüne yol açabilir (Svedenstal vd., 1999). EMA’nın vücudun farklı organ 

üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalı raporlar mevcuttur. EMA ayrıca erkek ve dişi üreme sistemleri, 

genomlar, merkezi sinir sistemi ve böbrek üzerinde değişikliklere neden olabilir. Karaciğer vücudumuzun en 

büyük bez yapısına (glandüler) sahip doku kitlesini içerir ve vücudun en büyük iç organıdır. Önemli 

fonksiyonları olan bu organ, EMA maruziyetinden de olumsuz etkilenebilir (Akyildiz, 2015). Organizma 

bedeninde serbest radikal oluşumu ile serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan savunma arasında doğal 

bir oksidatif denge bulunmaktadır (Yahyazadeh vd., 2018). Oksidatif dengenin bozulması, reaktif oksijen 

türlerinin aşırı oluşumuna ve son olarak oksidatif strese yol açar. Çevresel faktörlerden biri olarak kabul edilen 

elektromanyetik alan, oksidatif dengenin bozulmasına katılabilir (yahyazadeh vd., 2018). Ayrıca, EMA’nın 

serbest oksijen radikallerinin üretimiyle ROS oluşumuna ve lipit peroksidasyonuna yol açtığı, 

biyomoleküllerin yapısının, enzim aktivitesinin bozulmasına, hücre hasarlanması ve hücre ölümüne sebep 

olduğu ortaya konmuştur (Bin-Meferij ve El-Kott, 2015). Yapılan birçok çalışmada elektronik cihazların 

çevreye yaydığı EMA’nın biyolojik sistemlerdeki etkileri raporlanmıştır. Ancak, çok sayıda yayınlara rağmen, 

EMA’nın karaciğer üzerindeki biyolojik etkileri ile ilgili çok az araştırma yapılmıştır.Bu çalışmada, cep 

telefonu tarafından yayılan 900 MHz EMA'nın sıçan karaciğeri üzerindeki olası etkileri amaçlandı. 

 

  



1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi / 3-5 Haziran 2020 

 

-32- 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Deneysel Prosedür ve Hayvanlar 

Bu çalışmada, yetişkin erkek Wistar albino sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele seçilerek laboratuvarda 

sıcaklık kontrollü bir hayvan odasında (22 ± 1 ° C) ve %40-50’lik nem ortamında 12 saat aydınlık/12 saat 

karanlık döngüsüne tabi tutuldu. Tüm sıçanlara libitum yiyecek ve içecek sağlandı. Tüm sıçanlar rastgele iki 

eşit gruba (grup başına n = 6) ayrıldı: 

1. Kontrol grubu: Sıçanlar EMA'ya veya herhangi bir maddeye maruz kalmamıştır. 

2. Elektromanyetik alan (EMA) grubu: Sıçanlar her gün boyunca sadece 1 saat/gün dozunda 900 MHz            

EMA'ya maruz bırakılmıştır. 

Karaciğer hacminin hesaplamasında Cavalieri ve nokta sayma yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen karaciğer 

kesitleri üzerinde rastgele noktalı alan ölçüm cetveli uygulandıktan sonra, ilgili yapının alanına isabet eden 

noktaların toplam sayısı kesit kalınlığı ile çarpıldı. Bu nokta sayımları formüllere göre ilgili yapıların hacim 

hesaplaması için kullanıldı. 

 

Stereolojik Analizler 

Hacim hesaplamasında Cavalieri yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen kesitler üzerinde rastgele noktalı alan 

ölçüm cetveli uygulandıktan sonra, ilgili yapının alanına isabet eden noktaların toplam sayısı kesit kalınlığı ile 

çarpıldı. Bu nokta sayımları formüllere göre ilgili yapıların hacim hesaplaması için kullanıldı (Yahyazedeh, 

vd., 2017). 

                 (1) 

A; alan, ΣP; toplam nokta sayılarını ve a(p) ise kesit üzerinde isabet eden noktalı alan ölçüm cetvelinde tek bir 

nokta alanını belirtmektedir. 

         (2) 

ΣV; toplam hacim, ΣA; toplam kesit alanı, t; kesit kalınlığını ifade eder. 

İnce ardışık kesitler üzerinde stereolojik metotlardan biri olan fiziksel disektör ile çift çekirdekli hücre 

sayımları etkin ve tarafsız bir şekilde elde edildi (Yahyazedeh vd., 2017) (8). Sistematik rastgele örnekleme 

metodu kullanılarak disektör çift kesitleri karaciğer doku bloklarından elde edildi. Belirli bir “t” mesafesi ile 

birbirlerinden ayrılmış iki paralel kesit üzerinde yer alan ilgili hücreler, kesitlerin karşılaştırılması yoluyla 

değerlendirilmiştir. Kesitlerden birisi örnek diğer gözlem kesiti olarak tanımlanmıştır. Örnek kesitte gözlenip 

gözlem kesitinde gözlenmeyen hücreler sayılarak hücre sayısı elde edildi. Sayım esnasında dikkat edilen bir 

diğer konu, tarafsız sayım çerçevesinin yasak kenarlarına temas etmeyen ve sayım çerçevesi içerisinde yer 

alan taneciklerin sayımı olmuştur. 

 

Burada, “ΣQ” her bir hayvanda sayılan çift çekirdekli hücre sayısıdır ve “ΣV disektörü” referans kesitlerdeki 

disektör çerçevelerinin toplam hacmidir. Son olarak, hücre sayısı aşağıdaki gibi hesaplandı: 

   (2) 

Burada, “Vref” ilgili alanın ortalama hacmi ve ‘’Nv’’ hücrelerin sayısal yoğunluğudur. 

 

İstatiksel Analiz 

İstatistiksel analizler SPSS bilgisayar programı (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi, sürüm 25.0, SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) ile gerçekleştirildi. Veri analiz etmek için One-Way ANOVA ve Tukey post hoc testi 

uygulandı. Sonuçlar ortalama ± SD olarak ifade edilmiştir. P değerinin istatistiksel 0.05'ten düşük olarak 

anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

Kontrol ve deney gruplarına ait denklerin çift çekirdekli hepatositlerin sayısı, portal arterlerin hacmi ve portal 

venlerin hacimleri Şekil 1-3’te görülmektedir. 

                                

 

                                           Şekil 1. çift çekirdekli hepatositlerin sayıları 

 

EMA grubunda çift çekirdekli hepatositlerin sayısı kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (p < 0,05). 

 

 

                                                 Şekil 2. portal arterlerin hacimleri 

 

EMA grubunda portal arterlerin hacminde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı. 
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                                                  Şekil 3. portal venlerin hacimleri 

 

EMA grubunda kontrol grubuna göre portal venlerin hacmi önemli ölçüde artmıştır (p < 0,05). 

 

TARTIŞMA  

Son yıllarda teknoloji ilerledikçe cep telefonları gibi cihazla, wireless internet modems, radyolar ve 

televizyonlar, önemli olan sosyal hayatımızda elektromanyetik alanlar üretirler (Tabrah vd., 1998). Bu 

cihazların günlük yaşamda yoğun kullanması EMA’ya maruz kalmasını artar. Elektromanyetik alanlar 

özellikle son dönemde iyice yaygınlaştığından, bunlara maruz kalmanın olumsuz etkileri hakkında henüz uzun 

süreli bir çalışma bulunmamaktadır. Yine de bütün gününü elektromanyetik alanlarda geçiren bir insan, bunun 

etkilerini vücudunda hissedecektir. Cep telefon ve diğer cihazların çevreye yaydığı EMA’nın, insanlar 

üzerinde sinir sistemi bozuklukları: stres, depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, konsantrasyon sorunları, 

anksiyete, sinirlilik, vs, yönelim bozukluğu hipertansiyon, migren, görme problemleri, cilt kuruması, kısırlık 

ve gebelik sorunları gibi olumsuz etkilere neden olduğu yapılan birçok deneysel çalışma ile gösterilmiştir 

(Yahyazadeh ve Altunkaynak, 2019). Bunlara ek olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda, cep telefonu 

kullanımının erkek infertilitesine yol açabileceği bildirilmiştir (Gül, 2006). Özellikle cep telefonlarının 

oluşturduğu EMA’nın testiste Leydig ve Sertoli hücre dejenerasyonuna neden olduğu, testosteron 

biyosentezini azalttığı, spermatozoonlarda DNA hasarına yol açtığı ve seminifer tübül çapında azalmaya sebep 

olduğu raporlanmıştır (Saunders and Kowalczuk, 1981). 

Yaptığımız araştırmada stereolojik sonuçlarımıza göre, EMA grubunda çift çekirdekli hepatositlerin sayısı 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalması gösterdi ve EMA'nın olumsuz etkilerinden kaynaklanmış 

olabilir. Ayrıca, EMA’ya maruziyet portal arterlerin hacimleri üzerinde olumsuz etkisi tespit edilmedi. Portal 

venlerin hacimleri EMA grubunda kontrol gruba göre anlamlı olarak arttı. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, stereolojik bulgularımız 900 MHz cep telefonlarından yayılan EMA'nın sıçan karaciğerleri 

üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu gösterdi.  
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ÖZET 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen “COVID-19”a karşı, dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de koruyucu önlemler alınmıştır. 0-20 yaş grubunun sokağa çıkmasının kısıtlanması, en önemli 

önlemlerdendir.    

Amaç: 0-20 yaş grubunun sokağa çıkmasının kısıtlanmasının, çocuklar üzerine etkilerinin “Psikososyal 

Gelişim Kuramı”na göre değerlendirilmesidir.   

Yöntem: Büyüme-gelişme; yaşam boyu süren, “çevre etkileşiminden” hareketle gerçekleşen, dinamik 

süreçtir. Çevre; fiziksel, bilişsel, sosyal gelişimin mutfağıdır. 

Bulgular: Psikososyal Gelişim Kuramı’nda, çocuğun gelişimde çevrenin biyolojik etmenler kadar önemli 

olduğu ifade edilmiş, her gelişim dönemine göre çevrenin önemi belirtilmiştir. 1,5-3 yaş döneminde çevre; 

motor, dil becerilerinin geliştiği, dünyayı keşfin temellendiği yerdir. COVID-19 önlemi olarak bu dönemdeki 

çocuğun sokağa çıkamaması; rastlanan nesnelerin sınırlanacağından konuşma, motor becerilerin gecikmesine 

yol açabilecektir. 3-6 yaş döneminde çevre, uçsuz bucaksız hayal dünyasının oluşup zenginleştiği, aileden 

arkadaş ortamına geçişin (oyun/okul öncesi dönem) başladığı, doğa olaylarının sorgulandığı, doyasıya 

oyunların oynandığı ortamdır. Bu dönemde kısıtlamaya maruz kalan çocuklarda sosyalizasyonun gelişimi 

(arkadaşlık, hayal gücü, dil gelişimi) baltalanabilirken, oyun alanlarına gidemeyip evde izole olan çocuğa 

katı/baskıcı tavırlarla alışkanlık kazandırılmaya çalışıldığında ileride takıntılı davranışların gelişmesine kadar 

varabilecek etkilerin ortaya çıkabileceği tahmin edilebilir. 6-12 yaş döneminde de durum benzerdir. Eğitim 

hayatının başladığı, üretkenliğin önemli olduğu, bilişsel, sosyal, entelektüel becerilerinin, ilgi alanlarının 

keşfinin önemli olduğu dönemde; eğitimin uzaktan sürdürülmesi, eğitim kurumundan ayrı kalınması kısa 

dönemde çocuğu mutsuz ederken, uzun dönemde uyum problemlerini beraberinde getirebilmektedir. Çevrenin 

sosyal çevre olarak algılandığı, bütünüyle ailenin önüne geçtiği 13-18 yaş grubunda; arkadaş ortamları, 

enerjinin kanalize edilmesi, sınav kaygısı üst düzeydedir. Çocuğun enerjisini boşaltabildiği, rol-model 

arayarak benliğini şekillendirebildiği yer çevredir. Dolayısıyla bu dönemdeki çocuğun kısıtlanması, 

çatışmaların, krizlerin, öfke patlamalarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Hormonal dalgalanmalar 

nedeniyle zor olan dönem; başetme mekanizmalarının kısıtlanması, artan kaygı nedeniyle daha da 

zorlaşabilmektedir. 

Sonuç: Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre çevre, çocuklarda birçok gelişimi destekleyebilen bir yapıdır. 

Çevrenin kısıtlanmasında yaş dönemlerine göre kısa/uzun vadeli olumsuzluklara neden olabilmekte, kanıt 

düzeyi yüksek çalışmalar ile ortaya konması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk, psikososyal gelişim kuramı, sokağa çıkma kısıtlaması, büyüme ve 

gelişme, hemşire 

 

ABSTRACT 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen “COVID-19”a karşı, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de koruyucu önlemler alınmıştır. 0-20 yaş grubuna getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, en önemli 

önlemlerdendir. 0-20 yaş grubuna getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının çocuklar üzerine etkilerinin 

“Psikososyal Gelişim Kuramı”na göre değerlendirilmesidir. Büyüme-gelişme, hayat boyu devam eden, 
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dinamik bir süreçtir. Çocuğun “çevre ile etkileşiminden” hareketle gerçekleşir. Psikososyal Gelişim 

Kuramı’nda, çocuğun gelişimde çevrenin biyolojik etmenler kadar önemli olduğu ifade edilmiş, ayrılan her 

gelişim dönemine göre çevrenin önemi belirtilmiştir. 1,5-3 yaş dönemi çocuk için çevre; motor-dil 

becerilerinin geliştiği, dünyayı keşfin temelinin atıldığı yer iken; 3-6 yaş döneminde çevre, uçsuz bucaksız bir 

hayal dünyasının oluşup-zenginleştiği bir ortamdır. 6-12 yaş döneminde de durum farklı değildir. Eğitim 

hayatının başladığı, üretkenliğin çok önemli olduğu bu dönemde eğitimin uzaktan sürdürülmesi ve eğitim 

kurumundan ayrı kalınmasının kısa ve uzun dönem etkileri olabilmektedir. 13-18 yaş grubunda ise arkadaş 

ortamları, enerjinin kanalize edilmesi, sınav kaygısı üst düzeydedir. Bu dönemdeki çocuğun kısıtlanması, zor 

olan adölesan dönemi başetme mekanizmalarının kısıtlanması ve artan kaygı nedeniyle daha zor hale 

getirebilmektedir. Çevre çocuklarda pek çok gelişimi destekleyebilen bir yapı olduğundan kısıtlama 

durumunda da kısa-uzun vadeli büyük olumsuzluklara neden olabilmektedir. Öngörülebilen bu durumların 

kanıt düzeyi yüksek çalışmalar ile ortaya konması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk, psikososyal gelişim kuramı, sokağa çıkma kısıtlaması, büyüme ve 

gelişme, hemşire. 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca toplumu en çok etkileyen afetlerin başında küresel salgınlar (pandemi) 

(çiçek, veba, sifiliz, dizanteri, kolera, tüberküloz, tifo, İspanyol gribi, Asya gribi, HIV/AIDS, Ebola, 

SARS/MERS, kuş gribi, deli dana hastalığı, domuz gribi, zika vb.) gelmektedir. Pandemiler dışındaki afetlerin 

(yangın, deprem, kuraklık, kıtlık, sel vb.) daha sık yaşanmasına karşın hiçbirisinin etkisi pandemiler kadar 

büyük olmamıştır (Şenol ve Birsel 2020, Nikiforuk, 2001, Uğuz, 2012, Menekşe 2020a, Erdemir, Uysal, 

Akman, ve Çırlak, 2011, Menekşe, 2020b). Pandemiler öngörülemez olmaları bakımından meydana geldiği 

bölgeye güveni büsbütün azaltsa da (Çetin ve Ünlüören, 2019); pandemilerin meydana geldikleri bölgeden 

başka bölgelere de yayılım gösterebilmesi ve bambaşka özel yaklaşımlar gerektirmesi, pandemileri daha farklı 

ve riskli kılmaktadır. Dolayısıyla pandemiler, kendi karakteristiklerine özgü küresel ölçekte bir dizi önlemin 

alınmasını gerektirmektedir (Acar 2020). 

Aralık 2019 tarihinde “Coronavirüs” ailesinin bir üyesi olarak ortaya çıkan, Çin’in Hubei Eyaletindeki bir şehir 

olan Wuhan’da bir pnömoni vakasına etken olarak tanımlanan ve durumun ülkelere ve hatta kıtalara yayılımı 

ile Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün pandemi olarak ilan ettiği “2019 Koronavirüs Hastalığı” 

anlamına gelen “COVID-19” pandemisinde de durum benzerdir (WHO 2020). “COVID-19” pandemisi 2020 

yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde 1500 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 4 milyondan fazla 

insanın enfekte olmasına neden olmuştur (WHO, 2020). Pandemilerin tanımı, tarihçesi ve genel 

yaklaşımlarında da bahsedildiği üzere, salgınlar neden olan etkene spesifik yaklaşımlar ve önlemler 

gerektirmektedir. İlk önlem ise daima birincil korumadır. Bunun nedeni ise ilk kez mücadele edilen bu hastalık 

etkeni virüse karşı doğrudan etki eden bir aşı ya da ilacın henüz geliştirilememiş olmasıdır. Dolayısıyla 

hastalıktan korunmanın tek yolu virüse maruz kalmamaktır. Bu ise yaşam koşullarının sağlıklı hale 

getirilmesini ve sağlıklı yaşama uygun tarzda düzenlenmesini gerektirmektedir (Elsevier 2020). COVID-19 

pandemisinin dünya çapındaki hızlı yayılımı, tüm dünya devletlerini vatandaşlarının sağlığı konusunda tedbir 

almak zorunda bırakmıştır.  

Ülkemizde 10 Mart tarihinde ilk vakanın görülmesinin ardından, COVID-19’a karşı sıkı önlemler alınmaya 

başlamıştır. 0-20 yaş sokağa çıkma kısıtlaması ile başlayıp, 0-18 yaş kısıtlaması olarak devam eden bu önlem, 

katı görünse de virüsün karakteri düşünüldüğünde oldukça yerinde ve olması gerektiği düzeydedir. Çünkü 

henüz tedavisi bulunmamış ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir durumda en önemli gereklilik sosyal 

hareketliliğin en aza indirilmesi ve sosyal mesafenin sağlanmasıdır. Bunu yaparken de virüsü taşıma olasılığı 

en yüksek olan grubun (çocukların) izole edilmesi, yapılması öncelikli durumdur. Çocuklarda sokağa çıkma 

kısıtlamasının doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilerinin ifade edilmesi için henüz kanıta dayalı bir çalışma 

verisine rastlanmamıştır. Ancak çocuklarda da olumsuz etkilerinin yok sayılması doğru ve gerçekçi 

olmayacaktır. Literatürde, çocukların 2019-Korona virüs hastalığına (COVID-19) minimal düzeyde duyarlı 

olduklarını göstermesine rağmen, bu pandeminin psikososyal etkisinden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğu 

ifade edilmektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayınladığı bir raporda, COVID-19 krizinin dünya çapında 

çocuklar üzerinde potansiyel olarak geniş kapsamlı, uzun vadeli olumsuz bir etkisi olduğunu bildirmiştir 

(Human Rights Watch, 2020). Bu nedenle çalışmanın amacı, 0-20 yaş grubuna getirilen sokağa çıkma 

kısıtlamasının çocuklar üzerine etkilerinin “Psikososyal Gelişim Kuramı”na göre değerlendirilmesidir.   
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Çocuk, fizyolojik ve bilişsel yönlerden immatür ancak sürekli gelişen bir canlıdır. Büyüme-gelişme, aynı 

çizgide sürüp gitmeyen, hayat boyu devam eden, dinamik bir süreçtir. Büyüme ve gelişme ise temel olarak 

çocukluk dönemleri olarak ele alınır. Basit becerileri yerini karmaşık becerilere, bağımlı davranışlar yerini 

bağımsız davranışlara bırakırken, bunların tamamı çocuğun “çevre ile etkileşiminden” hareketle gerçekleşir. 

Çevre çocuk için en önemli uyarandır. Çevre ile ifade edilen kavram sadece fiziksel ortamdan ibaret olmayıp, 

fiziksel, bilişsel ve sosyal düzeyde gelişimin mutfağıdır. Çocuğun içinde bulunduğu dönemi sağlıkla 

tamamlayarak bir sonraki dönemlere geçebilmesinde, çevrenin büyük bir payı bulunmaktadır. Çevrenin bu 

kadar büyük öneme sahip olmasının nedeni ise çocuğun etkileşimde olduğu çevrenin sadece fiziksel ortam 

olan çevreden ibaret olmamasıdır. Çocuk için çevre; dünyayı keşfetme, sosyalleşme, dil ve iletişim olarak 

gelişme, bilişsel düzeyde ilerlemenin mutfağıdır. Çevre kültür kaynağı ve toplumun bir parçasıdır. Çocuklarda 

büyüme gelişme dönemleri ve bu dönemleri detaylandıran kuramcılar tarafından, çevrenin çocuğun 

hayatındaki yadsınamaz yeri oldukça açık olarak ifade edilmiş olsa da en büyük vurguyu Psikososyal Gelişim 

Kuramı ile Eric Erikson yapmıştır.  

 

BULGULAR 

Erikson, çocuğun gelişimde çevrenin biyolojik etmenler kadar önemli olduğunu ifade etmiştir.  

✓ Oyun Çocukluğu Dönemi (1-3 Yaş) 

Çocuğun gelişimini sekiz evrede tanımlayan Erikson, 1,5-3 yaş döneminin çocuğun motor ve dil becerileri ile 

çevresinin keşfedildiği dönem olarak tanımlamakta ve bunun sonraki dönemler için çok önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu dönemi, çocuğun dünyayı keşfinin büyük ölçüde başlangıcı ve temeli olarak ifade 

etmekte, hayal dünyalarının desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Karabulan, 2014). Erikson çocuğun 

çevre kontrolünün başladığı bu dönemi kuramında “özerkliğe karşı utanç” ve “kuşku karmaşası” dönemi olarak 

belirtmiş, çocuğun içinde bulunduğu çevrenin beklentilerini ve bedensel tepkilerini nasıl denetleyebileceğini 

öğrendiği dönem olarak tanımlamıştır. Bu dönemde olan çocuğun Covid-19 sokağa çıkma kısıtlaması 

nedeniyle sadece aile içi bireylerin davranış ve tutumlarını gözlemleyebilme ve anlamlandırma fırsatı 

yakalayarak, dış dünyayı anlamlandırma yetersizlik yaşayacağı anlaşılabilmektedir. Özerklik arayışındaki 

çocuğun ebeveyni ile ihtiyaç hissettiği güven ve desteği bulamaması, çocuğu bu dönemde derinden 

etkileyecektir.   

Aile içinde var olan korku ve stres çocukları için sürekli olarak sınırlandırılan, katı yöntemler ile davranış 

kazandırılan, aşırı korunan, takip edilen ve denetlenen çocuklar, kendi yeteneklerinden şüpheye düşerek 

davranışlarını, bedensel tepkilerinin denetleme konusunda yanlış reaksiyonlar gösterebilirler (Jiao ve ark., 

2020). Bu durum oyun evresindeki çocukta utanç duygusu ve her şeyden şüphe etme durumu 

geliştirebilmektedir. Dolayısı ile yeteneklerini sürekli sorgulayan çocuk için ileriki evrelerde içe kapanık, 

utangaç ve girişime ve değişime kapalı bir psikososyal yapı gelişebilir. 

✓ Okul Öncesi Dönem (3-6 Yaş)  

Ericson bu dönemde ise (3-6 yaş) çocuğun bulunduğu çevre içinde yapabileceklerini keşfetmeye başladığını 

belirtmektedir. Çocuğun bu dönemde kapasitesinin farkına varması, düşüncelerinin ve hayal gücünün artması 

ve yeni sorulara cevap araması, çevreyi ve doğa olaylarını sorgulaması; bu dönemde çevrenin çocuk için ne 

kadar önemli olduğunu ve gelişimi için katkısını göstermektedir. Uçsuz bucaksız hayal dünyası ile çocuklar 

bu dönemde doğayı, çevreyi sorgular, sorular sorarak bilgi hazinesini genişletmeye çalışır. Fiziksel çevre en 

önemli bilgi kaynaklarıdır (Kapsar, 2020). Yeni bilgiler edinmeleri için kaynak olur. Sadece bilişsel gelişimin 

değil, sosyalizasyonun gelişiminde de bu dönem kritik öneme sahiptir. Bu dönemdeki çocuk sağlıklı iletişim 

ve sosyal becerileri öğrenmek için çevresinden bir rehbere mutlaka ihtiyaç duyar. Sosyal etkileşim ve iletişim 

bilgi aktarımı için tek ve en kolay yoldur. Bu dönemdeki oyunların zenginleştirilmesi ve kısıtlanmaması da 

tüm bu nedenlerden dolayı oldukça önemlidir.  

✓ Okul Çocukluğu Dönemi (7-12 Yaş) 

Bu dönemde durum bir önceki dönem olan “Okul Öncesi Döneme” benzerdir. Bu dönem çocuğun okula 

başladığı, çalışmanın ve isteğin yüksek olduğu, entelektüel, sosyal ve bilişsel becerilerinin geliştiği dönemdir. 

Çocuğun bilişsel, sosyal ve entelektüel becerilerinin keşfi ve ilgi alanlarının tanınmasında en önemli etken 

şüphesiz ki yine çevredir. Bu dönem çocuğu için en büyük zaman diliminin ayrıldığı çevre okul çevresidir. 
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Okul eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği, öğretmen ve arkadaşlar ile birlikte kazanımların, keşiflerin ve 

hobilerin şekillendiği önemli bir alandır. Yeni dünya düzeni ve sokağa çıkma kısıtlaması ile çocukların bu 

eğitim ve öğretim alanlarından uzak kalarak, eğitimin sanal ortamlardan ve uzaktan sürdürülmesi sadece 

fiziksel çevre olarak okuldan uzaklaşmayı getirmemekte, aynı zamanda çocuğun en önemli sosyal ortamından 

da ayrı kalmasına neden olmaktadır (Ercan ve ark., 2020). Dolayısıyla yeni dünya düzeninin getirdiği 

değişikler ile izole olan çocuğun; ilgi alanları, eğitim-öğretim süreci, sosyal gelişimi, dil gelişimi ve kimlik 

gelişimi geri kalabilmektedir. Ek olarak; bu dönemde uyku saatlerinde kaymalar, abartılı, kalorisi yüksek 

öğünler, daha immobil bir yaşam tarzının gelişmesi, sadece ruh sağlığını değil bedensel sağlığı da olumsuz 

etkilemektedir. Değişen ve alışık olunmayan bu yaşam tarzının gelişim özellikleri (fiziksel gelişim, 

psikososyal gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi vb.) ile etkileşim içinde olduğu unutulmamalıdır. 

✓ Adölesan Dönem (13-18 Yaş)  

Bu dönemde ise çevre (fiziki ve sosyal çevre) bütünüyle ailenin önüne geçmiştir. Akran ilişkileri, arkadaş 

ortamları, insan ilişkileri üst düzeydedir. Sosyal gelişimin her yaşta önemli etkileri vardır, ancak sosyal 

izolasyon nedeniyle, en fazla acı çekmesi muhtemel çocuklar geç çocukluk ve adölesan dönemdeki çocuklar 

olacağı düşünülmektedir (Campbell, 2020). Sosyal ortamları onlar için arkadaşları arasında işe yarar eylemleri 

gerçekleştirme ve kendini ispatlama çabasına girecekleri durumları deneyebilecekleri alanlardır. Ev içi 

izolasyonu, geç çocukluk ve ergenlik çağındaki çocukların, arkadaşlarını nasıl bulabileceklerini ve 

destekleyeceklerini, güven inşa etme veya olumsuz olaylarla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi öğrendikleri 

ortamdan yoksun kalmalarına yol açmaktadır. Bu tür arkadaşlıkların çevirimiçi ekranlarda veya 2-3 metre 

sosyal (veya daha fazla) mesafeyi koruyarak çoğaltılması çok daha zordur (United Nations, 2020). Bu gelişim 

döneminde çocuk, çevrenin de etkisi ile ne yapmak ve ne olmak istediğine karar vermeye çalışmakta, benlik 

gelişimini tamamlayarak erişkinliğe geçmeye hazırlanmaktadır. Yaşanılan çatışmaların ve krizlerin 

çözümünde dahi çevrenin etkisi büyüktür. Çevre onun için artık faaliyet alanı, başetme mekanizmalarının 

oluşum bölgesi ve rol modellerini içermesi bakımından kimliğinin temelinin atıldığı yerdir. 

 

SONUÇ 

Eric Erikson’ın Psikososyal Gelişim Kuramına da zemin oluşturan çevre, çocuklarda pek çok gelişimi 

destekleyebilen bütüncül bir yapı olduğundan kısıtlama durumunda da kısa-uzun vadeli büyük olumsuzluklara 

neden olabilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasının neden olduğu, öngörülebilen olumsuz durumların kanıt 

düzeyi yüksek, orijinal çalışma verileri ile ortaya konması önerilmektedir.  
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DOES SMOKING CONSUMPTION AFFECT SPINAL MOBILITY IN YOUNG ADULTS? 
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ABSTRACT 

Introduction: Smoking consumption affects many systems and structures, as well as affects the 

musculoskeletal system. However, studies investigating the effects of cigarette consumption on spine 

movements are quite limited. 

Objective: The aim of the study was to examine the effects of cigarette consumption on spinal mobility in 

young adults. 

Method: A total of 30 asymptomatic participants over 18 years old were included in the study. Demographic 

information of the participants was recorded. The cigarette consumption of the participants was evaluated as a 

package / year. Spinal mobility was assessed to use a hand-held, computer-assisted electromechanical device. 

The analysis of spinal mobility in the sagittal (SAP – maximal extension to flexion) and the coronal (CRP – 

maximal left to right flexion) plane was assessed. Multiple Linear Regression Analysis was used to evaluate 

the effect of cigarette consumption on spinal mobility. 

Results: The mean age of the participants was 21.23 ± 1.52 years. There was a significant relationship between 

cigarette consumption and SAP (r = -0.539, p = 0.002) and CRP (r = -0.497, p = 0.005). At the same time, 

according to the results of the Multiple Linear Regression Analysis, cigarette consumption was found to be the 

independent determinant of SAP with 26.5% variance, and CRP with 22.1% variance. 

Conclusion: As a result of the study, it was found that cigarette consumption affects spinal mobility negatively. 

Additionally, cigarette consumption was found to be a determinant of spinal mobility in asymptomatic young 

adults. 

Keywords: Smoking consumption; spinal mobility; spine 

 

ABSTRACT 

Giriş: Sigara tüketimi birçok sistemi ve yapıyı etkilediği gibi kas iskelet sistemini de olumsuz etkilemektedir. 

Bununla birlikte sigara tüketiminin omurga hareketleri üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. 

Amaç: Çalışmanın amacı, sigara tüketiminin genç erişkinlerde spinal mobiliteye olan etkilerinin 

incelenmesiydi. 

Yöntem: Çalışmaya 18 yaş üzeri toplam 30 asemptomatik gönüllü katılımcı dahil edildi. Katılımcıların 

demografik bilgileri kaydedildi. Katılımcıların sigara tüketimi paket/yıl olarak değerlendirildi. Spinal mobilite 

elde taşınan, bilgisayar destekli bir elektromekanik cihaz kullanılarak değerlendirildi. Sagital (SAP - maksimal 

fleksiyon ekstansiyon) ve koronal (CRP - maksimal lateral fleksiyon) düzlemde omurga hareketliliğinin analizi 
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değerlendirildi. Sigara tüketiminin spinal mobiliteye etkisinin değerlendirilmesinde Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi kullanıldı. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 21.23±1.52’idi. Sigara tüketimi ile SAP (r=-0.539, p=0.002) ve CRP 

arasında  (r=-0.497, p=0.005) anlamlı ilişki vardı. Aynı zamanda Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonucuna 

göre sigara tüketimi, %26.5 varyans ile SAP ve %22.1 varyansla CRP’nin bağımsız belirleyicisi olarak 

bulundu. 

Sonuç: Çalışma sonucunda sigara tüketiminin spinal mobiliteyi olumsuz etkilediği sonucu bulundu. Ek olarak 

sigara tüketiminin asemptomatik genç erişkinlerde spinal mobilitenin bir belirleyicisi olduğu bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Sigara tüketimi; spinal mobilite; omurga 

 

INTRODUCTION 

Smoking consumption is a common problem all over the world [1]. Smoking is the first problem of preventable 

death in the European, responsible for nearly 700,000 deaths every year. Approximately 50% of smokers die 

prematurely, resulting in the loss of an average of 14 years of life [2]. Smoking is a modifiable risk factor that 

causes many diseases. Many types of cardiovascular, cancer and respiratory diseases are linked to smoking 

consumption [3]. Smoking consumption affects many systems and structures, as well as affects the 

musculoskeletal system [4].  

However, studies investigating the effects of cigarette consumption on spine movements are quite limited. 

Therefore, the aim of the study was to examine the effects of cigarette consumption on spinal mobility in young 

adults. 

 

METHOD 

A total of 30 asymptomatic participants over 18 years old were included in this cross-sectional study.   

Demographic information of the participants was recorded. The cigarette consumption of the participants was 

evaluated as a package / year. 

A hand-held, computer-assisted electromechanical device (the Spinal Mouse System, Idiag, Fehraltorf, 

Switzerland) was used to assess spinal mobility. Measurements were performed between spinous process of 

C7 and the top of the anal crease (approximately S3). Maximal extension, maximal flexion and maximal left 

and right lateral flexion positions were performed. The analysis of spinal mobility in the sagittal (SAP – 

maximal extension to flexion) and the coronal (CRP – maximal left to right flexion) plane was evaluated [5]. 

Multiple Linear Regression Analysis was used to evaluate the effect of cigarette consumption on spinal 

mobility. 

 

RESULTS 

The mean age of the participants was 21.23 ± 1.52 years (Table 1). There was a significant relationship between 

cigarette consumption and SAP (r = -0.539, p = 0.002) and CRP (r = -0.497, p = 0.005) (Table 2). At the same 

time, according to the results of the Multiple Linear Regression Analysis, cigarette consumption was found to 

be the independent determinant of SAP with 26.5% variance, and CRP with 22.1% variance (Table 3-4). 

 

DISCUSSION 

To the best our knowledge this is the first study to examine the effects of cigarette consumption on spinal 

mobility in young adults. As a result of the study, it was found that cigarette consumption affects spinal 

mobility negatively. Additionally, cigarette consumption was found to be a determinant of spinal mobility in 

asymptomatic young adults. In conclusion, smoking consumption is a factor that reduces spinal mobility.  
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Table 1. Demographic information of the participants 

  Mean SD 

Age (years) 21.23 1.52 

Height (cm) 168.90 10.42 

Weight (kg) 65.67 12.40 

BMI (kg/m2) 22.93 3.44 

Smoking (p/y) 2.13 2.90 

 

Table 2. Relationship between participants' smoking consumption and spinal mobility 

  SAP0 CRP0 Smoking (p/y) 

SAP0 
r * .729 -.539 

p   <.001 .002 

CRP0 
r .729 * -.497 

p <.001   .005 

Smoking (p/y) 
r -.539 -.497 * 

p .002 .005   

SAP: sagittal plane, CRP: coronal plane  

 

Table 3. Regression Analysis-SAP 

Model 
Unstandardized Coefficients 

p 
B SD 

(Constant) 130.113 4.747 <.001 

Smoking (p/y) -4.037 1.330  

  Adjusted R2 : 0.265 

 

Table 4. Regression Analysis-CRP 

Model 
Unstandardized Coefficients 

p 
B SD 

(Constant) 72.427 2.368 <.001 

Smoking (p/y) -2.247 .664  

 Adjusted R2 : 0.221 
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GİRİŞ 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) uyku esnasında tekrarlayan, üst solunum yolunun tam veya kısmi 

daralmasına bağlı apne ve/veya hipopne ile ortaya çıkan bir sendromudur. Kraniofasial birçok anatomik 

varyasyon bu sendromun etkenlerindendir. Concha nasalis inferior (CNI) tüm konkalar içinde en büyük 

olanıdır ve en büyük mukozal alana sahiptir. Bu nedenle lezyonları nasal obstrüksiyona neden olarak OUAS’ye 

etki edebilmektedir.    

 

AMAÇ 

Bu çalışma ile Türk toplumu örneğinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu tanısı alan bireylerde CNI’nin kadın-

erkek ve sağ-sol olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 

 

YÖNTEM 

Çalışmamızda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Obstrüktif Uyku Apne 

Sendromu tanısı almış 41 erkek ve 41 kadın hastanın baş bölgesi Bilgisayarlı Tomografi (BT)  görüntüleri 

retrospektif olarak incelendi. Bu görüntüler Osirix MD v.10.0.4 programına aktarılarak CNI’nin choana 

içerisine en fazla uzandığı palatum durum’a paralel düzlem 3D MPR ile belirlendi ve bu düzlemde uzunluk 

ölçümü yapıldı (Şekil 1). Aynı düzlemde CNI’nin arka ucunun choana’ya girip girmediği kontrol edildi. Tüm 

parametreler kadın-erkek ve sağ-sol olarak ayrı ayrı not edildi. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 19.0 

paket programında yapıldı. Nicel değişkenlere ait tanımlayıcı ölçüler ortalama ve standart sapma ile, nitel 

değişkenler frekans ve yüzde ile gösterildi. Nicel değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi 

ile incelendi. Nicel değişkenlerin 2 grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi; nitel değişkenlerin 

gruplar arası karşılaştırmalarında Yates düzeltmeli ki-kare testi kullanıldı. Çalışmadaki tüm istatistiksel 

karşılaştırmalarda p değeri 0,05'in altındaki sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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Şekil 1. BT görüntüleri üzerinden yapılan ölçümler. 

 

 

BULGULAR 

Kadınlarda CNI uzunluğu medyan değeri solda 4,48 (3,31 – 5,91) cm sağda 4,43 (3,40 – 5,78) cm; erkeklerde 

solda 4,75 (2,00 – 5,85) cm sağda 4,73 (2,08 – 6,25) cm olarak belirlendi (Tablo 1). Kadınlarda CNI’nin 

choana’ya girme oranı solda %56,1, sağda %61; erkeklerde solda ve sağda %46,3 olarak belirlendi (Tablo 2). 

Kadınlarda ve erkeklerde, CNI’nin uzunlukları, choana içerisine giren girmeyenler arasında hem sağda hem 

de solda istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi (p<0,05) (Tablo 3 ve Tablo 4). Kadınlar ve erkekler arasında 

CNI uzunlukları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0,05). Yaş ile sol ve sağ CNI değerleri arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). 

 

Tablo 1. Kadın ve erkeklerde, sağ ve sol CNI’lerin uzunlukları. 

  

  

Kadınlar (n=41) Erkekler (n=41) p 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Sol concha 4,48 3,31 5,91 4,75 2,00 5,85 ,394 

Sağ concha 4,43 3,40 5,78 4,73 2,08 6,25 ,452 

* bağımsız örneklem t testi 

 

Tablo 2. Kadın ve erkeklerde, sağ ve sol CNI’lerin choanadan geçiş oranlarını gösteren tablo. 

 Sol p Sağ p 

Choana’ya giriş var Choana’ya giriş yok Choana’ya giriş 

var 

Choana’ya giriş 

yok 

Erkek n 19 22 ,507 19 22 ,268 

% 46,3% 53,7% 46,3% 53,7% 

Kadın n 23 18 25 16 

% 56,1% 46,3% 61,0% 39% 

* Yates düzeltmeli ki-kare testi 
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Tablo 3. Kadın ve erkeklerde, sol choana içerisine uzanan CNI’lerin uzunlukları. 

  

  

Sol Choana’ya giriş var Sol Choana’ya giriş var p 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Erkek 4,97 4,00 5,85 4,52 2,00 5,57 ,013 

Kadın 4,75 3,31 5,91 4,20 3,35 5,78 ,016 

* bağımsız örneklem t testi 

 

Tablo 4. Kadın ve erkeklerde, sağ choana içerisine uzanan CNI’lerin uzunlukları. 

  

  

Sağ Choana’ya giriş var Sağ Choana’ya giriş var p 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Medyan 

(cm) 

Min 

(cm) 

Maks 

(cm) 

Erkek 4,98 4,26 6,25 4,60 2,08 5,73 ,016 

Kadın 4,65 4,04 5,78 3,97 3,40 5,77 ,001 

* bağımsız örneklem t testi 

 

TARTIŞMA: Yapılan çalışmalar, burun tıkanıklığının OUAS patogenezinde rol oynayabileceğini, OUAS 

hastalarında yaşam kalitesini düşürebileceğini ve horlamaya sebep olabileceğini göstermiştir (Magliulo et al., 

2019; Migueis et al., 2016). Concha nasalis inferior’daki genişleme ve OUSA ile ilişkisi hakkında çalışmalar 

sınırlıdır (Wong, Noussair, Hasan, Duvnjak, & Singh, 2020). Yapmış olduğumuz bu ön çalışma ile CNI 

uzunlukları ile choana’ya girişleri arasında bir ilişki belirledik. Choana’ya giren CNI’nin OUAS’ye neden 

olabileceğini düşünüyoruz. 

 

SONUÇ: Elde edilen sonuçların gelecekte yapılacak Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ile ilgili 

çalışmalara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Concha Nasalis Inferior, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), Anatomi 
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ÖZET 

Amaç: Çalışmamızın amacı son 5 yıl içinde kliniğimizde yapılan pankreatikoduodenektomi(PD)  yapılan 

hastaların preoperatif ve  postoperatif değerlendirilmeleri yapılarak surveye etki eden parametreleri ortaya 

çıkarmaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2013 ve 2019 yılları 

içerisinde çeşitli nedenlerle yapılmış olan pankreatikudoudenektomi vakalarını içermektedir. Çalışmada 

hastaların yaşı, cinsiyeti, preoperatif albumin, Ca 19-9 ve total bilirubin değerleri ameliyatta elde edilen 

patolojik preparatta  histolojik grade,lenfovasküler invazyon ve tümör boyutu değerlendirildi.  

Bulgular: Ca 19-9,lenfovasküler invazyon, tümör boyutu ve histolojik gradenin sağ kalımı olumsuz etkileyen 

prognostik faktörler olarak değerlendirildi. PD yapılan 168 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 160’ına  

periampuller bölge tümörü ön tanısı ile  PD yapılmış olup ekstrahepatik kolanjioselüler karsinom, duodenuma 

invaze kolon kanseri ve koledok kisti sebebi ile 8 hastaya PD yapıldı. 

Hasta yaşı, preoperatif albumin ve bilirubin değerlerinin sağ kalıma anlamlı bir etkisinin olmadığı, Ca 19.9 

düzeyi, lenfovasküler invazyon, tümör boyutu ve histolojik gradenin sağ kalım üzerinde etkili olduğu görüldü. 

Sonuç: Bu çalışmada değerlendirilen faktörler göz önüne alınarak pankreatikoduodenektomi yapılacak olan 

hastaların seçiminde kullanılabilir ve pankreatikudoudenektomi yapılan hastaların sağ kalımları hakkında bilgi 

edinilebilir.  

Anahtar kelimeler: Periampuller,  pankreas, kanser ,cerrahi 

 

Giriş 

Periampuller bölge tümörleri pankreas başı kanseri, distal koledok kanserleri, duodenum kanserleri ve ampulla 

vateri kanserleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kanserlerde tek küratif cerrahi tedavi seçeneği 

pankreatikoduodenektomidir(1,3).  

Pankreatikodoudenektomi(whipple operasyonu) genellikle periampuller bölge tümörleri cerrahisinde 

kullanılan bir tekniktir. Mortalite ve morbiditesi yüksektir. 5 yıllık sağ kalım %10'dan azdır(1,2,11).  

1960’lı yıllarda yapılan çalışmalarda cerrahi mortalite %40-%60 olarak bildirilse de son dönemlerde yapılan 

çalışmalarda cerrahi mortalite %3 olarak bildirilmiştir. Morbidite oranları da %40’larda seyretmektedir(3,9).  

Bu yüzden ameliyat için hasta seçimi önemlidir.  

Çalışmamızdaki amaç literatürle paralel olarak bu hasta seçimi konusunda preoperatif parametreleri 

değerlendirmek ve opere olan hastalarda da sağ kalım hakkında bilgi sahibi olmak ve klinik tecrübelerimizi 

literatürle paylaşmaktır.  

 

Materyal ve Metod 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2014 ve 2019 yılları 

arasında çeşitli nedenlerle yapılmış olan 163 pankreatikoduodenektomi vakası retrospektif olarak incelendi. 
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Hastaların yaşı, cinsiyeti, preoperatif Ca 19.9, albumin ve total bilirubin değerleri ameliyatta elde edilen 

materyalde  histolojik grade, lenfovasküler invazyon ve tümör boyutu incelemeye dahil edildi. Bu değerler 

IBM SPSS statistics 20 ile hesaplanarak prognostik değerler ortaya kondu. 

 

Bulgular 

Çalışmaya PD yapılan 163 hasta dahil edildi. Hastalar ile ilgili genel bilgiler Tablo-1'de gösterilmiştir.  

PD yapılan hastaların 160 tanesi periampuller bölge tümörü ön tanısı ile yapılmış olup diğerleri ekstra hepatik 

kolanjioselüler karsinom, duodenuma invaze kolon kanseri ve koledok kisti sebebi ile yapılmıştı(Tablo2). 

Bu 160 vakanın patoloji sonuçları göz önüne alındığında 143 tanesi malign, 9 tanesi premalign ve 8 tanesi 

benign olarak değerlendirildi(Tablo-3). En çok karşılaşılan lezyonun pankreas başı karsinomları olduğu 

görüldü.  

Çalışmaya dahil edilen hastalarda genel 5 yıllık sağ kalım %25, 3yıllık sağ kalım %42 ve 1 yıllık sağ kalım 

%63 olarak hesaplandı. 8 hasta ilk 1 ay içinde kaybedildi(%5). 

İlk 10 gün içinde kaybedilen 4 hastamız olup bunların sebepleri sepsis, pulmoner emboli şüphesi, 

mezenteriskemi ve akut karaciğer yetmezliği idi. 

Çalışmamızda ortalama yaş 64.7'ydi. Ortalama tümör boyutu 28.6 mm olarak ölçüldü. 

Tümör boyutu arttıkça bununla doğru orantılı olarak hastalarda Ca 19.9 düzeylerinin de arttığı ve yine bu 

hastalarda lenfovasküler invazyonun daha fazla olduğu görülmüştür. Bilirubin düzeyi yüksek olan hastalarda 

bununla korele olarak albumin düzeyinin düşük olduğu gözlendi. İleri yaşta tanı konan hastalarda histolojik 

gradenin daha yüksek olduğu görüldü. 

Yaş dağılımı göz önüne alındığında 65 yaş altı ve üstü hastalarda 3 yıllık sağ kalımın aynı olduğu 

görüldü.(p=0.78) 

Malignitesi olan hastalar göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, preoperatif Ca 19.9 değerinin 100 U / 

mL'nin üzerinde olmasının sağ kalım üzerinde anlamlı bir negatif etkiye sahip olduğunu görüldü. C 19.9 

seviyeleri 100 U / mL'nin üzerinde  olan hastalarda 3 yıllık sağ kalım oranı % 14.3 iken 100 U / mL'nin altında 

olanlarda %51.6'ydı. (p=0.01) 

Çalışmamızdaki hastaların 116'sının total bilirubin değeri 5 mg/dl'nin altındaydı. Total bilirubin değeri 5 

mg/dl'nin altında olanlarda 3 yıllık sağ kalım %42 iken üzerinde olanlarda %33'dü. İstatistiksel analizde bu 

değer anlamsız kabul edildi. Sadece malignite tespit edilen hastalar değerlendirmeye alındığında 3 yıllık sağ 

kalımın aynı olduğu görüldü(%37). 

Preoperatif albumin düzeyi 3.5'in altında olan hastalarda 3 yıllık survey %35, 3.5'in üzerinde olan hastalarda 

%46'dir. Bu değer istatistiksel olarak anlamlı değildi.(p=0,41) 

Postoperatif patoloji sonuçları incelendiğinde ortaya konan değerlere göre lenfovasküler invazyonu pozitif 

olan hastalarda 3 yıllık sağ kalımın daha düşük olduğu görüldü(%24.1). Lenfovasküler invazyonun olmadığı 

hastalarda 3 yıllık sağ kalım %57.9'du. Bu değer istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (p=0.01) 

Tümör farkılaşmaları İyi diferansiye ve orta veya kötü diferansiye olarak 2 gruba ayrıldı. İyi diferansiye olan 

hastalarda 3 yıllık sağ kalım %50 iken orta veya kötü olanlarda %20.3'tür. Bu değerler istatistiksel olarak 

anlamlıydı.(p=0.03) 

Tümör boyutu 2 cm'nin altında olan hastalarda 3 yıllık survey %55 üzerinde olanlarda %27'dir. Bu değer 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.(p=0.03) 

Çalışmamızdan elde edilen veriler göz önüne alındığında preoperatif bakılan Ca 19.9 düzeyinin ve postoperatif 

patoloji sonuçlarından elde edilen lenfovasküler invazyon, tümör boyutu ve histolojik gradenin sağ kalım 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Hasta yaşı, preoperatif albumin ve bilirubin değerlerinin sağ kalıma anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. 
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Tartışma 

Literatür ile karşılatırıldığında hastanemizde de 3 yıllık sağ kalımın aynı olduğu görüldü(%42). 

Çalışmamızda pankreas dışı ve pankreas kaynaklı peri ampuller bölge tümörleri karşılaştırıldığında sağ 

kalımda farklılık olmadığı görüldü. Fakat literatürde pankreas dışı periampuller bölge tümörlerinde 3 yıllık 

sağ kalımın %42 pankreas kaynaklılarda ise %9 olduğu görüldü(7). Başka bir çalışma gözden geçirildiğinde 

pankreas başı kanserlerinde 5 yıllık sağ kalımın pankreas dışı periampuller bölge tümörlerine daha düşük 

olduğu görülmektedir(9). Güncel bir çalışma gözden geçirildiğinde tümör yerleşim yerinin sağ kalıma etkisinin 

olmadığı söylenmektedir(11). 

Yaş dağılımı gözden geçirildiğinde litatür ile uyumlu olarak 65 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalarda sağ kalımın 

aynı olduğu görüldü(7). El Nakeeb ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yaş ilerledikçe sağ kalımın 

azaldığını gösteren bir çalışama da mevcut olup daha geniş hasta popülasyonları ile değerlendirilmesinin doğru 

olacağı düşünüldü(8). Bir diğer çalışmada ise yaş dağılımının sağ kalım üzerine etkisinin olmadığı 

görüldü(11). 

Ca 19.9 düzeyleri değerlendirildiğinde çalışmamızda 100 U / mL'nin altında olan değerlerde 3 yıllık sağ 

kalımın %14 olduğu görüldü. Litatürde bu değer %22 olup iki çalışmada da p değeri 0.01'dir ve istatistiksel 

olarak anlamlıdır(7,8). İki ayrı çalışma gözden geçirildiğinde Ca 19.9 düzeyinin 35U / mL'nin üzerinde olduğu 

vakalarda sağ kalımın kötü yönde etkilendiği görülmektedir(9,11). P-CRP değeri ile ilgili bir çalışmada P-CRP 

ile Ca 19.9'un korele olmadığı fakat her iki parametrenin de sağ kalıma negatif etkisinin olduğu görüldü(11). 

S100A4 ekspresyonu ile ameliyat öncesi serum Ca19.9 düzeyi arasında anlamlı pozitif korelasyon gözlenen 

bir çalışmada yine Ca 19.9 düzeyinin yüksek olduğu hastalarda sağ kalımın düşük olduğu gözlendi(12). 

Total bilirubin düzeyi değerlendirildiğinde literatürde total bilirubindeki artışın sağ kalım üzerine negatif bir 

etkisi varken çalışmamızda bilirubin düzeylerinin sağ kalıma anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü(7). 

Yine aynı şekilde albumin düzeyinin de çalışmamızda sağ kalım üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. 

Preoperatif albumin düzeyi 3.5'in altında olan hastalarda 3 yıllık sağ kalım %35 iken üstünde olan hastalarda 

%46'dır. Bu oran istatistiksel olarak anlamlı değildir. Oysa ki literatürde albumin düzeyi düşük olan hastalarda 

3 yıllık surveyin çok düşük olduğu belirtilmektedir(7). 

Lenfovasküler invazyon ile ilgili birçok çalışmada sağ kalım üzerine negatif etkisinin olduğu 

bildirilmiştir(7,8,9,10). Literatür ile uyumlu olarak lenfovasküle rinvazyonu olan hastaların 3 yıllık sağ kalımın 

%25'in altında olduğu görüldü. 

Lenfovasküler invazyonda olduğu gibi histolojik gradenin kötüleşmesi de literatürle uyumlu bir şekilde 

hastalarda sağ kalımı olumsuz etkilemektedir(7). 

Çalışmamızda ortama tümör boyutu 28 mm olarak hesaplanırken literatürde bu oran 21 mm olarak 

ölçüldü(7,8). Tümör boyutlarındaki artışın literatür ile uyumlu bir şekilde sağ kalımı azalttığı çalışmamızda 

gösterilmiştir(7,8). 

 

Sonuç 

Çalışmamızda preoperatif olarak değerlendirilen Ca 19.9 düzeyi prognostik faktör olarak anlamlıdır. Yine aynı 

şekilde postoperatif tümör boyutu lenfovasküler invazyon ve histoloji grade hasta sağ kalımının 

değerlendirilmesinde anlamlı olarak kabul edilen parametrelerdir. Literatüre bakıldığında tüm bu parametreler 

ile ilgili farklı çalışmalarda farklı görüşler bildirildiği görülmüştür. Daha geniş bir küme oluşturularak 

yapılacak çalışmalar ve meta-analiz çalışmaları ile bu değerlendirmenin daha doğru bir şekilde bilgi vermesi 

sağlanabilir. Çeşitli çalışmalar gözden geçirildiğinde yaş, tümör yerleşimi, albumin ve total bilirubinin de 

surveye etkisinin olduğuna dair bulgular mevcuttur fakat çalışmamızda bu faktörlerin sağ kalım üzerine etkisi 

anlamlı değildir(7). 

 

  



1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi / 3-5 Haziran 2020 

 

-50- 

Kaynaklar 

1.Noor MT, Vaiphei K, Nagi B, Singh K, Kochnar R. Role of needleknifeassistedampullarybiopsy in 

thediagnosis of periampullarycarcinoma. World J GastrointestEndosc. 2011;3:220–224. 

2. Kim CG, Jo S, Kim JS. Impact of surgicalvolume on 

nationwidehospitalmortalityafterpancreaticoduodenectomy. World J Gastroenterol. 2012;18:4175–4181.  

3. Beger HG, Rau B, Gansauge F, Poch B, Link KH. Treatment of pancreaticcancer: Challenge of thefacts. 

World J Surg. 2003;27:1075–1084.  

4.  Jarufe NP, Coldham C, Mayer AD, Mirza DF, Buckels JA, Bramhall SR. Favourableprognosticfactors in a 

large UK experience of adenocarcinoma of thehead of thepancreasandperiampullaryregion. DigSurg. 

2004;21:202–209. 

5. Cameron JL, He J. Twothousandconsecutivepancreaticoduodenectomies. J AmCollSurg. 2015;220:530-6 

6. Cameron JL, Riall TS, Coleman J, Belcher KA. Onethousandconsecutivepancreaticoduodenectomies. 

AnnSurg. 2006;244:10-5 

7. Şeren TD, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. Factorsaffectingsurvival in 

patientswhounderwentpancreaticoduodenectomyforperiampullarycancers. 

8. El Nakeeb A, El Shoraby M, El Dosoky M, Nabeh A, El Sorogy M. 

Prognosticfactorsaffectingsurvivalafter pancreaticoduodenectomy forpancreaticadenocarcinoma 

(singlecenter experience). 

9.  IoannisHatzaras, MD, MPH, Nathaniel George, BS, Peter Muscarella, MD, W. ScottMelvin, MD, E. 

ChristopherEllison, MD, and Mark Bloomston, MD. Predictors of Survival in 

PeriampullaryCancersFollowingPancreaticoduodenectomy. AnnSurgOncol. 2010 Apr; 17(4): 991–997. 

10. DiMartino M, Ielpo B, de Nova JLM, Muñoz EA, Santamaria C, Diago V, Martín-Pérez E. 

LymphNodeRatio, PerineuralInvasionand R1 Resection as IndependentPrognosticFactors in 

PancreaticAdenocarcinoma: A RetrospectiveCohortStudy. SurgTechnolInt. 2020 Mar 18;36. pii: 

sti36/1239. 

11.MasakiMorimoto,  SoichiroHonjo,  TeruhisaSakamoto,  TakukiYagyu,  EiUchinaka,  TakehikoHanaki, Joji

Watanabe, TomoyukiMatsunaga, ManabuYamamoto, YojiFukumoto, NaruoTokuyasu, YoshiyukiFujiwara

. PrognosticImpact of Pre- and Post-operative P-CRP Levels in PancreaticCancerPatients. 

YonagoActaMed. 2020 Feb; 63(1): 70–78.  

12.     FuxinJia, MengmengLiu, XiaoLi, Fen Zhang, ShuqiangYue, JiangweiLiu. Relationshipbetween S100A4 

protein expressionandpre-operative serum CA19.9 levels in pancreatic carcinoma and its prognostic 

significance. World J SurgOncol. 2019; 17: 163. 

 

Tablolar: 

Cinsiyet Erkek: 107(%65) Kadın: 56(%35) 

Yaş <65: 75(%46) >65: 88(%54) 

Ca 19.9 <100: 82(%50) >100: 81(%50) 

Albumin <3.5: 69(%42) >3.5: 94(%58) 

Total bilirubin <5: 116(%71) >5: 47(%29) 

Histolojik Grade Grade 1: 63(%45) Grade 2 ve 3 :75(%55) 

Lenfovasküler invazyon Var: 79(%57) Yok: 59(%43) 

Tümör boyutu <2: 60(%38) >2: 96(%62) 

Tablo 1:Hasta özellikleri 
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Pankreas başı tümörü 82(%49) 

AmpullaVateri tümörü 52(%32) 

Koledok tümörü 18(%11) 

Duodenum tümörü 8(%5) 

Ekstrahepatikkolanjiyoselülerca 1(%1) 

Duodenuma invaze kolon ca 1(%1) 

Koledok kisti 1(%1) 

Tablo 2:Preoperatif tanılar 

 

 

Tablo 3:Postoperatif patoloji sonuçları 

 

 

Adenokarsinom 122(%75) 

Müsinöz adenokarsinom 11(%6) 

Nöroendokrin tm 5(%3) 

Miks adenonöroendokrin tm 3(%1) 

Non Hodgkin lenfoma infiltrasyonu 1(%1) 

Malign Epitelyal tm 1(%1) 

Müsinöz kistik neoplazi 2(%1) 

İPMN 1(%1) 

Adenomatöz polipoid ağır 

displazi 

1(%1) 

Skuamöz metaplazi 1(%1) 

GİST 1(%1) 

Nöroendokrin Hiperplazi 1(%1) 

Serözkistik adenom 1(%1) 

Solid psödopapiller neoplazi 1(%1) 

Otoimmun İG G4 ilişkili 

pankreatit 

1(%1) 

Kist hidatik 1(%1) 

Kronik pankreatit 2(%1) 

Patoloji yok 4(%2) 
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ÖZET 

Giriş: Günümüzde noninvazif tanı yöntemleri hızla önem kazanmaktadır. Kan alma prosedürleri hem 

enfeksiyon açısından hem de hasta konforu açısından çeşitli klinik olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Nabız 

oksimetresi arteriyel oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi için neonatal yoğun bakım ünitelerinde yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde bu teknoloji daha da gelişerek ko-oksimetre olarak adlandırılan yöntemi 

ortaya çıkarmıştır. Bu yeni yöntemde spektrofotometri ile transkutanöz çoklu dalga boyu birlikte kullanılarak 

farklı birçok parametre noninvazif olarak aynı anda elde edilir. Pletismografi variabilite indeksi (PVİ), bir veya 

daha fazla solunum döngüsü sırasında dinamik değişimlerin sürekli ve noninvazif yöntemlerle ölçülmesi 

sonucu ko-oksimetre teknolojisiyle elde edilir. 

Amaç: Bu çalışmada yenidoğan bebeklerin klinikte böbrek fonksiyonlarının takibinde yaygın olarak 

kullanılan üre, kreatinin(kr) ve ürik asit(ÜA) gibi biyokimyasal belirteçlerle PVİ arasındaki ilişkinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 01.02.2020 ile 01.03.2020 tarihleri arasında genel çocuk sağlığı ve 

hastalıkları polikliniklerine rutin kontrol için getirilen 0-28 günlük yenidoğan sağlıklı bebekler dahil edildi. 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 24.0 paket programı (SPSS Inc. Chicago, IL, ABD) kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya 50 bebek dahil edildi. Olguların 27‘si erkek 24’ü kadın cinsiyetteydi. Olguların ortalama 

yaşı 12.8±6.2 gün idi. Olguların ortalama PVİ değeri 23.5±8.4 idi. Olguların ortalama üre değeri 16.75±8.94 

mg/dL,  ortalama kr değeri 0.43±0.12 mg/dL ve ortalama ÜA değeri ise 3.75±1.58 mg/dL idi. Olguların PVİ 

değeri ile üre (korelasyon katsayısı (r):0.62, p<0.001), kr(r:0.58, p<0.001) ve ÜA(r:0.48, p<0.001) değerleri 

arasında pearson korelasyon analizinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttu (Tablo 1). Olguların yaşı ile 

herhangi bir parametre arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (Tablo 1). 

Sonuç: Ko-oksimetre teknolojisiyle noninvazif olarak elde edilen PVİ değerinin yenidoğan sağlıklı bebeklerde 

rutin kullanımda yaygın olarak kullanılan üre, kre ve ÜA gibi biyobelirteçlerin tamamıyla pozitif yönde 

korelasayon ilişkisinin bulunması başta dehidratasyon olmak üzere birçok patolojik durumda yardımcı bir 

parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmüştür. Çeşitli patolojik durumlarda yapılacak ileri klinik 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteçler, çocuk, nabız oksimetresi, yenidoğan 

 

GİRİŞ 

Günümüzde noninvazif tanı yöntemleri hızla önem kazanmaktadır. Kan alma prosedürleri hem enfeksiyon 

açısından hem de hasta konforu açısından çeşitli klinik olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Nabız 

oksimetresi arteryal oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi için neonatal yoğun bakım ünitelerinde yaygın 

şekilde kullanılmaktadır (Nicholas vd., 2015:35). Günümüzde bu teknoloji daha da gelişerek ko-oksimetre 

olarak adlandırılan yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yeni yöntemde spektrofotometri ile transkutanöz çoklu 

dalga boyu kullanılarak aynı anda farklı birçok parametre noninvazif olarak elde edilir (Akyildiz vd., 2018:64). 

Pletismografi variabilite indeksi (PVİ), solunum döngüsü sırasında meydana gelen dinamik değişimin 

otomatik bir ölçümüdür (Den Boogert vd., 2018:32). PVİ, tam bir solunum döngüsü sırasında perfüzyon 

indeksindeki (Pİ) değişikliklere dayanmaktadır (PVİ= ([maksimum perfüzyon indeksi-minimum perfüzyon 

indeksi]/ maksimum perfüzyon indeksi) x 100). PVİ, pletismografik dalga formundaki solunum 

değişikliklerini otomatik ve sürekli olarak hesaplar ve, vasküler tonüs ve dolaşımdaki kan hacmi gibi fizyolojik 

faktörlerdeki değişiklikleri göstermede yardımcı olabilir (Uong vd., 2018:55). Günümüzde PVİ’nin 
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etkinliğinin sınırlı olabileceğiyle ilgili görüşler olsa da noninvazif bir yöntem olması önem arzetmektedir (Liu 

vd., 2019:19). Yenidoğan bebeklerin klinikte böbrek fonsiyonlarının takibinde yaygın olarak üre, kreatinin(kr), 

ürik asit(ÜA) gibi biyokimyasal belirteçler kullanılmaktadır. Bu çalışmada özellikle noninvazif PVİ’nin kan 

alma prosedürleri ile elde edilebilen üre, kr ve ÜA’ya bir alternatif olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu retrospektif çalışmaya 01.02.2020 ile 01.03.2020 tarihleri arasında genel çocuk sağlığı ve hastalıkları 

polikliniklerine rutin kontrol için getirilen 0-28 günlük yenidoğan sağlıklı bebekler dahil edildi. Çalışma öncesi 

araştırmanın yürütüldüğü üniversite hastanesi başhekimliğinden geriye dönük olguların dosya kayıtlarına 

ulaşmak için erişim izni alındı. Olguların dosya kayıtlarından başvuru tarihi, cinsiyet, tanı, yaş bilgileri, üre, 

kr, ÜA ve PVİ değerleri çalışma kapsamında değerlendirildi. PVİ değeri rutin muayene esnasında kalp tepe 

atımı ve oksijen satürasyonu parametreleri için sağ ayak cildinden prob vasıtasıyla ölçüm alınırken eş zamanlı 

elde edilmişti. Biyokimyasal analiz sonucu üre, kr ve ÜA parametreleri  değerleri ise spektrofotometrik 

biyokimyasal analiz cihazı Architect C16000 (Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL) aracılığıyla elde edildi. 

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 24.0 paket programı (SPSS Inc. Chicago, IL, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Verileri özetlemek için, ortalama ± standart sapma ve minimum-maksimum(min-max) Normal dağılım 

gösteren veriler arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi ve korelasyon katsayısı (r) 

belirlendi. Tüm istatistiksel analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada 50 bebeğin dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olguların 27‘si (% 54) erkek 24’ü (% 

46) kadın cinsiyetteydi. Olguların ortalama yaşı 12.8±6.2 (min-max, 2-26) gün idi. Olguların ortalama PVİ 

değeri 23.5±8.4(min-max, 10-44)   idi. Olguların ortalama üre değeri 16.75±8.94(min-max, 4-40.5)  mg/dL,  

ortalama kr değeri 0.43±0.12(min-max, 0.2-0.86)  mg/dL ve ortalama ÜA değeri ise 3.75±1.58 (min-max, 1.3-

7.1) mg/dL idi. Olguların PVİ değeri ile üre (korelasyon katsayısı (r):0.62, p<0.001), kr(r:0.58, p<0.001) ve 

ÜA(r:0.48, p<0.001) değerleri arasında pearson korelasyon analizinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki mevcuttu 

(Tablo 1, Şekil 1). Olguların yaşı ile herhangi bir parametre arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (Tablo 1). 

 

TARTIŞMA 

Dinamik sıvı değişkenleri ya basınca dayalı (nabız basıncı değişimi), ya akışa dayalı (strok volüm değişimi) 

ya da hacme (PVİ) dayalı gerçekleşebilir (Wu vd., 2016:33). Bu sistemlerin doğru bir şekilde hastanın 

durumunu kestirebilme kabiliyeti büyük ölçüde normal arteriyel sistem uyumunun yansımasına bağlıdır. Bu 

kapsamda klinik olumsuzlukların çalışma sonucunu etkilememesi için çalışma kapsamına sadece rutin kontrol 

için getirilen sağlıklı çocukların verileri dahil edilmiştir. Yakın zamanda PVİ’nin değişkenliğinin hastalık 

şiddetini belirlemek için noninvaziv ve kullanımı kolay bir yöntem olduğunu ileri sürmüştür (Emektar vd., 

2019). Ayrıca doğumdan itibaren meydana gelen hemodinamik değişiklikliklerin de  noninvazif yöntemlerle 

izlenebildiği  bildirilmiştir(Yiğit vd., 2018:60). Çalışmamızda da yenidoğan sağlıklı bebeklerin rutin 

kullanımda yaygın olan üre, kr ve ÜA gibi biyokimyasal biyobelirteçlerle pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi 

olduğu bulunmuştur. Özellikle dehidratasyon gibi hemodinamik durumun hızla bozulduğu patolojik 

durumlarda da noninvazif yöntemlerin kullanılabilirliği önem arzetmektedir. Bu kapmsamda farklı klinik 

hastalıklarda yöntemin etkinliğini belirlemek için ileri klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Tablo 1. Olguların pletismografi variabilite indeksi, üre, kreatinin ve ürik asit değerlerinin pearson korelasyon analiz tablosu 

(N=50) Yaş/ay PVİ Üre Kr ÜA 

Yaş/gün r 1 0.04 -0.24 -0.05 -0.11 

p değeri - 0.75 0.08 0.70 0.41 

PVİ r 0.04 1 0.62 0.584 0.489 

p değeri 0.75 - <0.001 <0.001 <0.001 

Üre 

mg/dL 

r -0.24 0.62 1 0.65 0.66 

p değeri 0.08 <0.001 - <0.001 <0.001 

Kre 

mg/dL 

r -0.05 0.58 0.65 1 0.63 

p değeri 0.70 <0.001 <0.001 - <0.001 

ÜA 

mg/dL 

r -0.11 0.48 0.66 0.63 1 

p değeri 0.41 <0.001 <0.001 <0.001 - 

N: Olgu sayısı; PVİ: Pletismografi variabilite indeksi; Kre; Kreatinin; ÜA: Ürik asit; r: Pearson korelasyon katsayısı; p değeri: <0.05 

anlamlı kabul edilip <0.01 değerler tabloda koyu renkle belirtilmiştir. 
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Şekil 1.  Pletismografi variabilite indeksi ile üre, kreatinin ve ürik asit düzeylerinin ilişkisi 
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ÖZET 

Giriş: Bruksizm hastalarında geri dönüşümsüz olan sert doku yıkımlarının erken dönemde klinikte teşhisi ve 

gerekli önlemlerin alınması, dişin geleceği açısından hayati önemdedir. Literatürde, bu konuda büyük 

çoğunlukla ağrı değerlendirilmiş olup, önleyici tedavi olarak okluzal splintin kullanıldığı ve primer çıktı olarak 

diş aşınmasının değerlendirildiği bir klinik çalışma bulunmamaktadır. 

Amaç: Bruksizm hastalarında üst kesici dişlerdeki progresif insizal kenar aşınmalarına bağlı olarak yüzeydeki 

mineral değişiminin klinik olarak takip edilmesidir. Ayrıca bu hastalarda gece plağı kullanımının etkinliğinin 

değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Üst keserlerin kesici kenarlarında aşınma belirlenen, 5 erkek ve 5 kadın toplam 10 bruksizm 

hastasından, toplam 40 diş çalışmaya dahil edilmiştir. Bir gruptaki hastalara 6 ay boyunca gece plağı 

kullandırılmış, diğer gruba ise kullandırılmamıştır. Her iki grup da dişlerini günde iki kez aşındırıcı olmayan 

diş macunu ile (Ipana Pro-Expert Clinic Line Mine Onarıcı, P&G Company, ABD) fırçalamıştır. Kesici kenar 

aşınmalarının uzun dönem, kantitatif klinik takibi için FluoreCam (Therametric Corp., Indianapolis, ABD) 

cihazı kullanılmıştır. Ölçümler alanında uzman bir operatör tarafından, karanlık odada yapılmıştır. Dişlerin 

başlangıç, 3 ay, 6 ay, 12 ay ve 24 aylık dönemlerde, kesici kenar yüzeylerindeki mineral içerik değişimleri 

(‘intensity’ değeri) kaydedilmiştir. 

Bulgular: Hastaların aşınan kesici kenar yüzeylerinde ‘intensity’ değelerinin zaman içerisinde düzenli olarak 

azaldığı belirlenmiştir. Her iki grupta, ‘intensity’ değerlerindeki azalma, değerlendirme dönemleri arasında (0-

3/3-6/6-12/12-24 ay) anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p<0.001). Plak kullanan ve kullanmayan gruplar 

arasında, ‘intensity’ değerlerinin zaman içerisindeki azalması, bir ve iki yıllık değerlendirmelerde istatistiksel 

olarak anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p<0.001) 

Sonuç: Diş sert dokularında pulpaya doğru mineral içeriğin azalması gerçeğine dayanarak Fluorecam, kesici 

kenarlardaki progresif diş aşınmalarını klinikte sayısal olarak tespit edebilmiştir. Bu çalışmanın şartları altında, 

bruksizm hastalarında 6 aylık gece plağı kullanımı, kesici kenar sert doku kaybını önlemekte etkili olarak 

değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Fluorecam, diş aşınması, bruksizm, okluzal splint, gece plağı 

 

GİRİŞ 

Diş aşınmaları, mekanik ya da kimyasal mekanizmalar sonucunda oluşan, çürük içermeyen, çok faktörlü ve 

geri dönüşsüz diş sert doku kayıpları olarak tanımlanmaktadır. 1 Aşınmış diş yüzeyleri düz, yuvarlak hatlı ya 

da keskin açılı ve cilanlanmış gibi parlak görünüm ile karakterize yüzeyler olup, sıklıkla okluzal ya da insizal 

(kesici kenar) alanlarda görülürler. Bu alanlardaki aşınmalar genellikle karşıt dişlerle çiğneme etkileşimi 

nedenli atrizyonlar olup, erozyon ve abrazyonlar ile birlikte de görülebilmektedir. 2, 3 Dental atrizyonda 

karşılıklı her iki dişte de eşit ve uyumlu yüzey aşınma paterni oluşmaktadır. Atrizyon ve abrazyona bağlı diş 

aşınmalarının başlangıç aşamasında mutlak olarak yüzey demineralizasyonu (yumuşama) ile başladığı rapor 

edilmiştir. Bu nedenle diş aşınmalarını genel olarak erosiv diş sert doku kaybı olarak nitelendiren yazarlar 

mevcuttur. 4-6 
 

İleri dereceki patolojik aşınmalarda, doğal diş dokularındaki yıkım miktarı, yapım miktarını geçtiğinde, mine 

dokusu tamamen kaybedilerek alttaki dentin dokusunun açığa çıkması görülebilmektedir.1 Bu nedenle geri 

dönüşümsüz olan diş aşınmalarının erken dönemde teşhis edilmesi ve önlenmesi, dişin geleceği açısından 

hayati önemdedir. Fakat, patolojik diş aşınmalarının klinikte erken dönemde teşhisi, başlangıçta herhangi bir 
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semptom oluşmaması nedeniyle çok zordur. 3 Ancak dişlerde hassasiyet, estetik görünümde oluşacak 

şikayetler ve daha ileri dönemlerde çiğneme sisteminde oluşacak fonksiyon bozuklukları sonucunda hastalar 

diş hekimine başvurmaktadırlar. 1  

Diş aşınmaları kantitatif ve kalitatif yöntemlerle değerlendirilmektedir. 3 Kantitatif yöntemler,aşınma 

yüzeyinin derinliği, aşınan yüzey alanı ya da kron boyu yüksekliği gibi objektif fiziksel ölçümlere 

dayanmaktadır. 1 Kalitatif yöntemler ise, diş aşınma indeksleri gibi subjektif klinik tanımlamalara bağlı olarak 

yapılmaktadır. Çok farklı teşhis yöntemler ve teknikleri olmakla birlikte, günümüzde halen genel-geçer olarak 

kabul edilmiş bir klinik diş aşınması teşhis yöntemi yoktur. 1, 3 Klinik muayene, makro dental fotoğraflama, 

skorlama indeksleri, kolorimetrik ölçümler, QLF (quantitative light-induced fluorescence), OCT (optical 

coherence tomography), AAS (atomic absorbtion spectrophotometry), dijital pH-metre, mikro- / nano-

indentasyon, CAD-CAM sistemler ve ultrasonik sistem diş aşınmalarının değerlendirilmesinde kullanılabilen 

başlıca güncel yöntemlerdir. 3  

Diş aşınmasının progresif bir problem olması, önlenebilmesi için gerekli patern ve nedenlerin araştırılması 

amacıyla, uzun dönem klinik takibini ve monitörize edilmesini gerektirir. 3 Günümüzde diş aşınmaları 

kaynaklı, ileri aşamalarda oluşabilecek muhtemel geri dönüşümsüz hasarlar, ancak bu şekilde 

engellenebilmektedir. Mine dokusunun oto-floresans özelliğinden faydalanan, non-destrüktif metot QLF, 

yapılan çalışmalarda bu yönden başarılı bulunmuş olup, klinik uygulaması zor ve pahalı olması nedeniyle 

sınırlı düzeyde kalmıştır. 3 Benzer mekanizma ile çalışan klinik tip bir başka cihaz, FluoreCam (Therametric 

Corp. Indianapolis, ABD), oto-floresans mekanizmasını klinik rutininde uygulanabilir şekle dönüştürmüştür. 
1 Bu mekanizmada, 540nm dalga boyundaki mavi-yeşil ışığa maruz bırakılan diş sert dokuları, ışıma yaparak 

demineralize alanların turuncu-kırmızı renkte görünmesini sağlamaktadır. QLF gibi FluoreCam cihazı da 

demineralize alanın boyutunu ve alandaki mineral miktarını sayısal olarak ortaya koyabilmekte olup, bu özellik 

sayesinde diş aşınmalarının uzun süreli klinik takibi ve hastalara mevcut durumun anlatılması mümkün hale 

gelmiştir. 3, 9 

Patolojik olan diş sıkma (bruksizm) ya da diş gıcırdatmanın önlenmesinde sıklıkla tercih edilen okluzal 

splintler (gece plakları); alışkanlık kırıcı etki yaratarak, çiğneme sistemi öğelerini (çene kemikleri, kondiller, 

kaslar, periodontal dokular ve dişler) koruma işlevi görürler. 7, 8 Fakat okluzal splintlerin uzun dönem klinik 

etkisi ile ilgili bilgi, az sayıda klinik çalışma olması nedeniyle halen sınırlıdır. 7 

Bu çalışmanın amacı, bruksist hastalarda üst kesici dişlerdeki progresif insizal kenar aşınmalarına bağlı 

yüzeydeki mineral değişiminin klinik olarak takip edilmesidir. Sıfır (h0) hipotezi, ‘Fluorecam progresif kesici 

kenar aşınmalarının klinik takibini sayısal olarak yapamaz’ şeklinde belirlenmiştir. 

 

MATERYAL ve METOT 

Beş erkek ve beş kadın bruksizm hastasının, üst çene kesici dişleri (santral ve lateral) çalışmaya dahil 

edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 39’ dur. Hastalara bruksizm tanısı Uluslararası Uyku Bozuklukları 

Sınıflaması (ICSD) 10 ’ na göre koyulmuştur. Seçilen hastalarda kesici dişler ve kaninler hariç en fazla 2 dişin 

eksik olmasına, kalan dişlerde parsiyel ya da tam seramik restorasyon olmamasına, malokluzyon ya da çapraz 

kapanış olmamasına ve üst kesici dişlerde minimal dentin ekspozu olacak şekilde aşınmış, düz kesici kenarların 

olmasına  (okluzal / insizal aşınma şiddeti indeksi 11,- skor 2) dikkat edilmiştir. 

Belirlenen her hastanın üst çene 4 kesici dişi çalışmaya dahil edilmiştir. 2 eşit gruba ayrılmış ve yalnızca bir 

gruptaki hastalara (n=5), 6 ay boyunca stabilizasyon splinti kullandırılmıştır. Her iki gruptaki hastalar da 

dişlerini günde iki kez olacak şekilde düzenli olarak aşındırıcı olmayan bir diş macunu ile (Pro-Expert Clinic 

Line Mine Onarıcı, Ipana, P&G Company, Cincinnati, OH, ABD) ve orta sertlikteki bir diş fırçası ile 

fırçalamışlardır. 

Pasif okluzal splintler hastalara özel olarak alçı model üzerinde sert akrilikten, 2mm kalınlıkta (kesici kenar 

bölgeleri 4mm) olacak şekilde hazırlanmıştır. Okluzal uyumlamalar hastalara özel olarak kas rahatlamasını 

sağlayacak şekilde yapılmıştır. Sentrik ilişkide mandibular arka dişler tam okluzyonda, lateral hareketlerde 

sadece mandibular kanin diş teması olacak şekilde ve protrüzuyonda ise mandibular kaninler kesicilerden daha 

çok temas edecek şekilde uyumlamalar yapılmıştır. Birinci gruptaki hastalar, 6 ay boyunca kesintisiz okluzal 

splint kullandırılmış ve sonrasında ise kullanmamışlardır. 

Bu çalışmada, insizal diş aşınmalarının uzun dönem, kantitatif klinik takibi için floresans prensibi ile çalışan 

FluoreCam (Therametric Corp. Indianapolis, ABD) cihazı kullanılmıştır. Söz konusu cihaz daha önceki 
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çalışmalarda başlangıç çürük lezyonlarının erken dönem tespitinde ve demineralizasyonun teşhisinde 

kullanılmış ve başarılı bulunmuştur. 1,12,13 Bu cihaz aşınan diş serrt doku yüzeylerindeki progresif diş 

aşınmasına bağlı mineral içerik değişimini sayısal olarak tespit edebilmektedir. FluoreCam ölçümleri, 

başlangıçta ve yıllık takiplerde olacak şekilde, karanlık bir ortamda ve her hasta için dişler hava su spreyi ile 

hafifçe kurutulduktan hemen sonra yapılmış ve kaydedilmiştir. Ölçümler  belirlenen dişler için tek kullanımlık 

uçlar kullanılarak, cihazın ağız içi kamerasının ucu dişlerin aşınmış kesici kenarlarına 1 cm mesafeden paralel 

olacak şekilde konumlandırılarak yapılmıştır. Ölçümler alanında uzman, tek bir operatör tarafından 

yapılmıştır. Elde edilen fuoresans görüntüleri ve ayrıca sayısal ölçüm dökümleri (‘intensity’ değerleri) dişlere 

ve hastalara özel olarak arşivlenmiştir. 

Splint kullanan ve kullanmayan gruplardaki her hastanın belirlenen her bir dişindeki aşınmış insizal yüzey 

mineral düzeyleri; başlangıç, üç ay, altı ay, bir yıl ve iki yıl olmak üzere 5 farklı zamandaki ölçümler 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Veriler IBM SPSS V23 yazılımı kullanılarak analiz edilmiş, normal 

dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile incelenmiştir. Gözlemciler içi ve gözlemciler arası uyum ICC Testi 

ile değerlendirilmiştir. Normal dağılım sonucunda, gruplar arası karşılaştırmalar bağımsız örnekler t testi ile, 

gruplar içi değerlendirmeler ise tekrarlı ölçümler varyans analizi ile incelenmiştir. Ölçümler arası ilişki Pearson 

Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiş ve önem düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.   

 

BULGULAR 

Bu klinik takip çalışmasında erkek ve kadın hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiş olup cinsiyet etki edici bir faktör olarak bulunmamıştır (p≥0.05). İnceleme dönemlerine göre 

gruplar arasındaki çoklu karşılaştırmalar, tablo 1’ de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Değerlendirme dönemleri açısından gruplar arasındaki çoklu karşılaştırmalar 

  

Değerlendirme 

dönemi 

Grup 1 

(6 ay gece plağı kullanan) 

Grup 2 

(Gece plağı kullanmayan) 

P 

F
lu

o
re

ca
m

 

0ay -9,576 ± 0,898a -8,477 ± 1,53a 0,009 

3ay -10,522 ± 0,975b -10,86 ± 1,58b 0,421 

6ay -11,633 ± 0,962c -11,689 ± 6,066ab 0,968 

12ay -13,58 ± 1,152d -16,775 ± 1,504c <0,001 

24ay -17,39 ± 1,428e -22,315 ± 1,752d <0,001 

p <0,001 <0,001  

*a-f: Gruplar içerisinde aynı harfe sahip değerler arasında fark yoktur. 

 

Fluorecam ‘intensity’ değerleri her iki grup için de ölçüm dönemlerinde kademeli olarak azalmıştır. Gruplar 

içerisinde değerlerdeki bu kademeli azalmalar her iki grup için istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0.001), 

yalnızca 2. grup 6 ay ölçümleri, başlangıç ve 3 ay ölçümleri ile farklı bulunmamıştır (p≥0.05).   

Fluorecam ölçümlerinde başlangıç değerleri gruplar arasında anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p=0.009). 

3 ay ve 6 ay ölçümlerinde anlamlı far olmayıp (p≥0.05), 12 ay ve 24 ay ölçümlerinde gruplar arasında anlamlı 

derecede farklılık bulunmuştur (p<0.001). 

 

TARTIŞMA 

Fluorecam aşınan kesici kenar yüzeylerindeki mineral içerik değişimini klinikte sayısal olarak, hassas bir 

biçimde tespit edebilmiş olup buna bağlı olarak sıfır (h0) hipotezi reddedilmiştir.  

Bir çok çalışmada erkek hastalardaki diş sert doku kayıp miktarları, kadın hastalara oranla daha yüksek 

bulunmuştur.14,15 Diğer yandan cinsiyetin etkili bir faktör olmadığını savunan yayınlar da mevcuttur.16 Bu 

çalışmada da cinsiyet diş aşınmasına etki edici bir faktör olarak bulunmamıştır (p≥0.05). 

Diş minesindeki oto-floresans özellik, mineral içeriğin azalması ile doğru orantılı olarak azalmaktadır.3 Buna 

bağlı olarak mineral değişimlerin sayısal olarak klinik ve laboratuvar çalışmalarında izlenebilmesi için QLF 

gibi floresans özellikli cihazların kullanımı önerilmiştir. Fakat klinik kullanım için üretilmiş olan Fluorecam 
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cihazı ile ilgili çalışmaların sayısı az olup etkinliği tam olarak bilinmemektedir.17 Abufarwa ve ark.,18 

Fluorecam cihazını yüksek güvenilirliği olan ve mine demineralizasyonunun in vitro belirlenmesinde geçerli 

bir yöntem olarak göstermiştir. Yanikoglu ve ark.,13 yaptıkları in vitro çalışmada Fluorecam cihazının düz 

yüzeyli mine çürüklerini tespit edebildiğini rapor etmiştir. Gocmen ve ark.,19 in vitro mine 

demineralizasyonuna bağlı mineral yoğunluğu değişimlerinin tespit edilebildiğini belirtmiştir. Korkut ve 

ark.,12 yaptıkları klinik çalışmada Fluorecam cihazının ortodontik braketlerin etrafında oluşan 

demineralizasyonu sayısal olarak tespit edebildiğini ve cihazın haftalık mineral değişimlerini belirleyebildiğini 

rapor etmiştir. Durmus ve ark.,20 molar-kesici hipomineralizasyon (MIH) alanlarının klinikte takip 

edilebildiğini belirtmiştir. Korkut ve ark.,1 Florecam cihazını ilk kez progresif kesici kenar aşınmalarının in 

vitro takibinde kullanmıştır. Mineral içerik azalmalarının, kesici kenar aşındırma döngüleri ile uyumlu olarak 

tespit ve monitörize edilebildiğini bildirmiştir. Bu sonuç mineral içeriğin mine dokusundan dentin dokusuna 

doğru azaldığı gerçeği ile uyumlu bir sunuçtur.3 Ayrıca cihazın inorganik içeriği yüksek olarak mine 

dokusunda daha tutarlı ölçümler yaptığı ve dentin ekspozunun artması ile tutarlılığın azaldığı bildirilmiştir.1 

Fluorecam cihazı üretim aşamasında %87 inorganik içerikli mine dokusunu ölçmeye programlanmış olup bu 

mineral içerikli dokularda daha etkili ölçümler yapabilmektedir. Bu nedenle dentin dokusunun arttığı 

alanlardaki ölçümler daha tutrsız olarak vurgulanmış olabilir. Çalışmamızda dişler belirlenirken, kesici 

kenralarındaki dentin ekspozu miktarı, okluzal / insizal aşınma şiddet skalasına11 göre 2. aşama olan dişler 

çalışmaya katılmıştır Fluorecam cihazının bu çalışmada, klinikte kesici kenarlarda aşınmaya bağlı oluşan 

mineral kaybını, önceki çalışmaları1,12,18,19 destekler biçimde hassas bir şekilde tespit etmesi, buna bağlı 

olabilir. Her iki grupta da, her bir değerlendirme periyodu için ölçülen ‘intensity’ değerlerinde anlamlı şekilde 

azalma tespit edilmiştir (p<0.001). 

Okluzal splintler bruksizme bağlı diş aşınmalarını önlemeye yardımcı olarak rapor edilmiştir.7 Bruksist 

hastalarda okluzal splintlerin kullanımı ile ilgili yapılmış klinik çalışmaların tamamı birincil çıktı olarak diş 

aşınması yerine ağrıyı incelemiştir.21,22  Bunun yanında yalnızca birkaç çalışma, burksizm ve splint kullanımı 

arasındaki ilişki konusunda uzun dönem araştırma verisi sunmaktadır.8,22,23 Bu nedenle okluzal splintlerin etkin 

olup olmadıkları ile ilgili net bir konsensus oluşmamıştır.7 Literatürdep slintler ile ilgili olumsuz bir kanıt ya 

da aksine hayat standardını kesin olarak arttırdıklarına dair net bir bulguya rastlanmamaktadır.7,22 Bir sistematik 

analiz ve meta-analiz çalışmasına göre, splint tedavisi ağrı azaltma konusunda etkili, fakat hayat kalitesini 

arttırma ya da depresyonu azaltma konularında etkisiz olarak nitelendirilmiştir.22 Bunun yanı sıra, çoğu çalışma 

hastaların splint kullandıklarını bilmeleri engellenemediği için, hata riski yüksek olarak değerlendirilmiş olup7 

bu durum bizi çalışmamız açısından da doğrudur. 

Bu klinik çalışmada, bruksist hastalarda 6 ay boyunca gece plağı (okluzal splint) kullanımının, diş aşınması 

üzerine etkinliği değerlendirilmiştir. Fluorecam ölçümleri gruplar arasında farklılıklar olduğunu ortaya 

koymuştur. 12 ay ve 24 ay ölçümlerinde  gece plağı kullanmayan gruptaki (grup 2) hastaların dişlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda mineral kaybı tespit edilmiştir (p<0.001)(Tablo 1). 

Bu bulgu gece plağı kullanmayan hastalarda diş aşınmasının 1 yıllık dönem ve sonrasında anlamlı derecede 

daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Sonuç: Fluorecam cihazı, üst kesici dişlerdeki kesici kenarlar progresif aşınmalarını, klinikte sayısal olarak, 

hassas bir biçimde monitörize edilebilmiştir. Bu çalışmanın şartları altında, bruksizm hastalarında 6 aylık 

düzenli gece plağı kullanımı,progresif diş aşınmalarını önlemede etkili bir yöntem olabilir.   
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ÖZET 

Giriş: Dental porselenler, estetik özellikleri ve biyouyumlulukları sayesinde metal destekli restorasyonlara 

göre  tyaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda, porselen ve silika bazlı materyallere göre daha fazla 

kırılma dayanımına sahip olmasının yanında estetik özellikleri geliştirilmiş  zirkonya esaslı seramik 

materyallerin kullanımı oldukça artmıştır. Zirkonyanın opasitesi materyalin yapısına, içeriğine ve farklı üretim 

tekniklerinin kristal yapı üzerindeki etkisine bağlıdır . Yeni geliştirilen monolitik zirkonya seramiklerde 

zirkonyanın opak görüntüsünün önüne geçebilmek için materyalin içeriği ve kompozisyonu değiştirilmiş, 

sinterizasyon protokolleri optimize edilerek translusensisini arttırmak denenmiştir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı,  farklı sinterizasyon derecelerinde iki ayrı kalınlıkta, üç farklı içeriğe sahip 

monolitik zirkonya restorasyonların translusensisini değerlendirmektir.  

Yöntem: Çalışmamızda yeni jenerasyon monolitik zirkonya seramiklerden Katana UTML (Kuraray Noritake 

Dental Inc), Pretau 4 Anterior (Zirkonzahn, Almanya) ve Vita YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, 

Almanya) kullanılmıştır. A2 renginde, 15 mm çapında, 0.5 ve 1 mm kalınlığında disk şeklinde hazırlanan 

örnekler farklı sinterizasyon derecelerinde (1450°C, 1550°C) sinterize edilerek sinterizasyon derecelerine göre 

kendi içlerinde her marka dört alt gruba ayrılacaklardır (n=5). Translusensi değerlendirmesi için bir 

spektrofotometre kullanılarak siyah ve beyaz arka fonda L*,a*,b* değerleri kaydedildi ve translusensi 

parametresi hesaplandı. İstatistiksel analizler two-way ANOVA ve post-hoc Tukey’s testleri ile yapıldı. 

Bulgular: Materyaller arasında translusensi parametresi açısından anlamlı fark bulunmuştur (p

Kalınlık artışı materyallerin translusensini olumsuz yönde etkilemiş ve translusensi değerlerini düşürmüştür. 

Sinterizasyon derecesi değişimi, materyallerin translusensi değerlerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir 

 (p .05). 

Sonuç: Dental protezlerde amacımız, dayanıklı ve fonksiyon görebilen bir restorasyon yapmanın yanında 

mükemmel bir estetik sağlamaktır. Estetikte translusensi ana kriterdir. Üstün dayanıklılıkları ile dental pazarda 

önemli bir yer eden zirkonya materyallerinin estetik özelliklerinin doğal dişin translusensisini ne kadar taklit 

ettiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanacağımız materyal seçimi ve materyal bilgimiz, hasta 

beklentilerini karşılayan bir restorasyon yapabilmemiz için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, translusensi parametresi, kimyasal kompozisyon, sinterizasyon 

derecesi. 

 

Giriş 

Dental porselenler, estetik özellikleri ve biyouyumlulukları sayesinde metal destekli restorasyonlara göre  

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda, porselen ve silika bazlı materyallere göre daha fazla kırılma 

dayanımına sahip olmasının yanında estetik özellikleri geliştirilmiş  zirkonya esaslı seramik materyallerin 

kullanımı oldukça artmıştır. Zirkonyanın opasitesi materyalin yapısına, içeriğine ve farklı üretim tekniklerinin 

kristal yapı üzerindeki etkisine bağlıdır . Zirkonya üstün mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olması 

biyouyumlu özelliği sayesinde diş hekimliğinde geniş kullanım alanına sahiptir ve 1998 yılında bir CAD/CAM 

materyali olarak diş hekimliğinde tanıtılmıştır. Dental zirkonyanın kompozisyonu son 20 yılda değiştirilmiştir. 
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Başlangıçta %3 mol itriyum ve %0.25 wt alüminaya sahip metal alt yapıya alternatif olarak kor materyali 

olarak kullanılabilen itriyum tetragonal zirkonya polikristali (3Y-TZP) tanıtıldı. Materyal üstün mekanik 

özellikler sunar ve dental pazara 25 yıldan daha uzun süre önce girmiştir. Son derece biyouyumlu olması ve 

1000 MPa’dan yüksek esneme dayanıklılığı nedeniyle alt yapı materyali olarak güvenle kullanılmaktadır. 

Mekanik özellikleri, çok düşük duvar kalınlıklarında ve çok üyeli restorasyonlarda kullanımına olanak tanır. 

Fakat materyalin yüksek ışık kırılmasına sahip olması, yüksek opasitesi ve düşük translusensisi nedeniyle 

estetik özellikleri düşüktür. Bu nedenle feldspatik porselenle venerlenerek estetik özellikleri arttırılması 

denenmiştir. Yapılan araştırmalara göre venerlenmiş zirkonyalarda chipping önemli bir klinik başarısızlık 

olarak rapor edilmektedir. Zirkonyanın translusensisini arttırmak için 2011 yılında % 3 mol itriyum ile stabilize 

edilmiş %0.05 wt‘ ten daha az alümina içeriği ile yüksek translusent tetragonal zirkonya polikristali tanıtıldı 

materyalin bir miktar translusensisi arttırıldı. Fakat gelişmelere rağmen materyalin yüksek ışık kırılmasına 

sahip olması, yüksek opasitesi ve düşük translusensisi nedeniyle estetik özellikleri düşüktür. Bu nedenle 

feldspatik porselenle venerlenerek estetik özellikleri arttırılması denenmiştir. Yapılan araştırmalara göre 

venerlenmiş zirkonyalarda chipping önemli bir klinik başarısızlık olarak rapor edilmektedir.  2014 ve 2017 

yılları arasında materyal içeriğine itriyum oksit ilave edilerek translusensisi arttırılması denendi ve 4-6 mol 

itriyum içeriğine sahip zirkonyalara parsiyel stabilize zirkonya dendi. Daha sonra ise %8mol itriyum içeren 

tam stabilize zirkonya dental materyal olarak tanıtıldı. Zirkonyada monoklinik, tetragonal ve kübik olmak 

üzere üç ayrı grenlere sahip polimorfik bir materyaldir. Tam stabilize zirkonya diğer zirkonya materyallerine 

göre daha fazla kübik gren içeriğini stabilize eden artan  itriyum içeriği ile daha translusentir. Kübik grenler 

izotropik oryantasyona sahiptir yani ışık iletimine daha az engel olur. Diğer bir avantajı kübik grenler 

tetragonal grenlerden daha geniştir ve bu durum ışık saçılımının kaynağı olan gren köşelerinin sayısını azaltır. 

Fakat, kübik grenlerde tetragonalden monoklinik faza dönüşüm sonucu olan dönüşüm sertleşmesi 

mekanizması olmadığı için mekanik özellikler zayıflar. Sinterizasyon sıcaklığı zirkonyanın gren boyutunu 

etkiler. Gren boyutu optik özellikleri etkilediği için dolayısıyla materyalin translusensisi de değiştirir. 

Translusensi restoratif materyalin seçiminde önemle dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Sıcaklık, yeme 

alışkanlıkları ve nem zamanla, renk ve translusensi değişimine neden olabilmektedir bu da materyalin estetik 

özelliklerini etkilemektedir. Yeni geliştirilen monolitik zirkonya seramiklerde zirkonyanın opak görüntüsünün 

önüne geçebilmek için materyalin içeriği ve kompozisyonu değiştirilmiş, sinterizasyon protokolleri optimize 

edilerek translusensisini arttırmak denenmiştir. 

 

Amaç: 

Bu çalışmanın amacı,  farklı sinterizasyon derecelerinde iki ayrı kalınlıkta, üç farklı içeriğe sahip monolitik 

zirkonya restorasyonların translusensisini değerlendirmektir.  

 

Yöntem: 

Çalışmamızda yeni jenerasyon monolitik zirkonya seramiklerden Katana UTML (Kuraray Noritake Dental 

Inc), Pretau 4 Anterior (Zirkonzahn, Almanya) ve Vita YZ XT (VITA Zahnfabrik BAD Sackingen, Almanya) 

kullanılmıştır. Katana UTML 5 mol itriyuma sahip parsiyal stabilize zirkonya iken, Prettau Anterior 

12>itriyuma, Vita YZ XT 9 mol itriyuma sahip tam stabilize zirkonyalardır. A2 renginde, 15 mm çapında, 0.5 

ve 1 mm kalınlığında disk şeklinde hazırlanan örnekler farklı sinterizasyon derecelerinde (1450°C, 1550°C) 

sinterize edilerek sinterizasyon derecelerine göre kendi içlerinde her marka dört alt gruba ayrılacaklardır (n=5). 

Translusensi değerlendirmesi için bir spektrofotometre kullanılarak siyah ve beyaz arka fonda L*,a*,b* 

değerleri kaydedildi ve translusensi parametresi hesaplandı. Örneklerin istatiksel analizi Kruskal-Wallis testi 

ile yapılırken, grup içi ikili bağımsız değişkenler için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Materyaller arasında translusensi parametresi açısından 0.5 mm kalınlıkta 1450 (p=0.006) ve 1550 

(p=0.007) sinterizasyon derecelerinde istatiksel açıdan translusensi parametreleri arasında  anlamlı fark 

bulunmuş Grup içi değerlendirmede tam stabilize  zirkonya olan Prettau Anterior ve Vita YZ XT, Katana 

UTML’den 0.5 mm 1450  ve 1550 alınlıkta anlamlı derecede daha translusens bulunmuştur (p=0.009). 
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Sonuç olarak tam stabilize zirkonyalar parsiyel stabilize zirkonyalara göre daha trasnlusent bulunmuştur. 

Materyallerin kalınlığı translusensini olumsuz yönde etkilemiş ve translusensi değerlerini düşürmüştür 

(p=0.009). Sinterizasyon derecesi değişimi, materyallerin translusensini etkilemiş sinterizasyon derecesi 

arttıkça translusensi parametresi artmıştır fakat istatiksel açıdan anlamlı bir fark yaratmamıştır (p 0.05). 

Sonuç: Dental protezlerde amacımız, dayanıklı ve fonksiyon görebilen bir restorasyon yapmanın yanında 

mükemmel bir estetik sağlamaktır. Estetikte translusensi ana kriterdir. Üstün dayanıklılıkları ile dental pazarda 

önemli bir yer eden zirkonya materyallerinin estetik özelliklerinin doğal dişin translusensisini ne kadar taklit 

ettiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanacağımız materyal seçimi ve materyal bilgimiz, hasta 

beklentilerini karşılayan bir restorasyon yapabilmemiz için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Monolitik zirkonya, translusensi parametresi, kimyasal kompozisyon, sinterizasyon 

derecesi. 
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TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA HEMŞİRELİK ALANINDA OKUL TEMELLİ YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE SAĞLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK 

DERLEME 

 

Duygu AKÇAY 

Halk Sağlığı Hemşireliği, Milli Savunma Bakanlığı/Ankara 

 

ÖZET 

Amaç: Türkiye’de son beş yılda hemşirelik alanında okul temelli yapılan lisansüstü tezlerinde sağlık 

eğitiminin etkisinin sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmiş olan lisansüstü tezler gelişmiş tarama yöntemi kullanılarak 

2014-2019 tarih aralığında, tam metin erişim izni ve onaylanmış olan “hemşirelik” konulu tezler “eğitim” 

arama kelimesi 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında ile taranmıştır. Araştırma kriterlerini sağlayan 14 lisansüstü 

tez çalışmasının araştırma kapsamına alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışmaların %50’sinin doktora tezi olarak yapıldığı, %35.7’sinin Halk 

Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı kapsamında yapıldığı, %42.9’unun öntest-sontest kontrol gruplu araştırma 

deseninde olduğu tespit edilmiştir. Eğitim verilen grubun %78.7’sinin sadece öğrenci olduğu saptanmıştır. 

Eğitim konusu olarak birinci sırada sağlıklı yaşam alışkanlıkları (%50), ikinci sırada da risk azaltıcı davranışlar 

(%42.9) tercih edilmiştir. Tüm araştırmaların sonucunda uygulanan eğitim programının etkili olduğu ve 

programın kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Sonuç: Bu sonuçlar, okullarda hemşireler tarafından verilen sağlık eğitiminin yararını ortaya koymaktadır. 

İlaveten, lisansüstü eğitim alan hemşirelerin sağlık eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirme 

becerilerine sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenlerle her okulun bünyesinde en az lisans mezunu bir okul 

sağlığı hemşiresinin istihdam edilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık eğitimi, okul sağlığı hemşireliği, okul sağlığı, öğrenci sağlığı. 

 

GİRİŞ 

Sağlık eğitimi, okul sağlığı için temel bileşenlerden birisi olarak görülmektedir (Hunt ve ark., 2015; Lewallen 

ve ark., 2015; Sağlık Bakanlığı, 2017). Sağlık eğitimi, bireylerin ve toplulukların bilgilerini geliştirerek veya 

tutumlarını etkileyerek, sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan öğrenme deneyimlerinin 

birleşimi olarak tanımlanmaktadır (American Academy of Pediatrics, 2016). Kapsamlı okul sağlığı eğitimi, 

alkol ve diğer uyuşturucu madde kullanımı/kötüye kullanımı, sağlıklı beslenme, zihinsel ve duygusal sağlık, 

kişisel sağlık ve iyilik, fiziksel aktivite, güvenlik ve yaralanmayı önleme, cinsel sağlık, tütün kullanımı ve 

şiddetin önlenmesi gibi müfredat ve öğretim konularını içermektedir (Hunt ve ark., 2015). 

Hemşireler sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için en yaygın müdahale yöntemi olarak sağlık eğitimini 

kullanmaktadır (Whitehead 2011). Okul sağlığı hemşiresi, fiziksel ve zihinsel sağlığı teşvik eden ve sağlıkla 

ilgili kararları bildiren, hastalıkları önleyen ve okul performansını artıran sağlık eğitimini sağlayarak birincil 

korunma görevini yerine getirir (NASN, 2016). Her okul toplumunun sosyo-demografik, ekonomik 

belirleyicilere ve yaygın görülen sağlık problemlerine göre multidisipliner olarak şekillendirilmesi gereken 

sağlık eğitimi; aile ve okul topluluğu bağlamında öğrenci merkezli okula özgü bir plan dahilinde yapılmalıdır 

(Tanyer, 2017; NASN, 2016; Bahar & Haney, 2016). Bu nedenle, sağlık eğitimi, önemli olmasının yanında 

zorlu ve zaman alıcı bir hemşirelik müdahalesidir (Denehy 2001).  Sonuçta tüm öğrencilerin her gün tam 

zamanlı okul hemşiresine erişimlerinin olması önemlidir (NASN, 2016; American Academy of Pediatrics, 

2016). Dünya Sağlık Örgütü, okul sağlığı programlarını, gençler arasındaki önemli sağlık risklerini önlemeyi 

ve risk durumunu etkileyen eğitim, sosyal, ekonomik ve politik koşulları değiştirme çabalarında eğitim 

sektörüne girmeyi stratejik bir araç olarak desteklemektedir (WHO 2018). Oysaki ülkemizde her okulun 

bünyesinde sağlık hizmetleri sunan bir okul sağlığı ekibi veya okul sağlığı hemşiresi bulunmamaktadır. Bu 



1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi / 3-5 Haziran 2020 

 

-65- 
 

nedenle, bu araştırma okul ortamında okul sağlığı hemşiresinin önemli bir rolü olan sağlık eğitiminin etkisini 

incelemek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli  

Bu araştırma, 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak 

yapılmıştır.  

Dâhil Edilme/Dışlanma Kriterleri 

Türkiye’de, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri üzerinde 2014-2019 yılları arasında tez olarak yapılmış olan, 

okul ortamından örneklem seçilmiş olan, sağlık eğitimi girişiminde bulunulan ve tam metnine ulaşılabilen 

“hemşirelik” alanında yapılmış çalışmalar incelemeye dâhil edilmiştir. Taramanın yapıldığı tarihte veri 

tabanlarından tam metnine ulaşılamayan tezler araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Çalışmaların Seçimi 

YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmiş olan, hemşirelik alanında tam metin erişim izni verilmiş, 

2014-2019 tarih aralığında yapılmış lisansüstü tezler; gelişmiş tarama yöntemi kullanılarak “eğitim” arama 

kelimesi ile taranmıştır. Tarama sonucu ulaşılan 1143 tez öncelikle özet bölümlerinden çalışmaya dâhil edilme 

kriterleri yönünden incelenmiş olup 1121 çalışma kapsam dışı bırakılmıştır. Ön değerlendirme sonucu 

kriterleri karşıladığı düşünülen 22 çalışmanın tam metnine ulaşılmış olup, yapılan inceleme sonucunda 6 

çalışma okul ortamı dışında örneklem seçtiği için, 2 çalışma ise müdahale içeriği yönünden kapsam dışına 

alınmıştır. Sonuçta, araştırma kriterlerini sağlayan 14 lisansüstü tez çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan çalışmaların %50’sinin doktora tezi olarak yapıldığı, %35.7’sinin Halk Sağlığı 

Hemşireliği Anabilim Dalı kapsamında yapıldığı, %42.9’unun öntest-sontest kontrol gruplu araştırma 

deseninde olduğu tespit edilmiştir. Eğitim verilen grubun %78.7’sinin sadece öğrenci olduğu saptanmıştır.  

Eğitim konusu olarak birinci sırada sağlıklı yaşam alışkanlıkları (%50), ikinci sırada da risk azaltıcı davranışlar 

(%42.9) tercih edilmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Hemşirelik Alanında Okul Temelli Sağlık Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmaların Özelliklerinin 

Dağılımı 

 

 

 

Tez Türü n % 

Yüksek Lisans Tezi 7 50 
Doktora  Tezi 7 50 

Alan    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 4 28.6 

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 5 35.7 
Hemşirelik Anabilim Dalı  4 28.6 

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 1 7.1 

Araştırma Deseni   

Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 6 42.9 

Tek gruplu öntest-sontest deseni 4 28.6 

Randomize kontrollü deneysel desen 4 28.6 

Eğitim Verilen Grup    
Öğrenci 11 78.7 

Öğrenci. Ebeveyn 1 7.1 

Ebeveyn 1 7.1 
Ebeveyn. Öğretmen 1 7.1 

Eğitim Konuları   

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları 

(Beslenme ve/veya Fiziksel Aktivite, Kalp Sağlığı, Güneşten Korunma, Cilt Kanseri) 
7 50 

Risk Azaltıcı Davranışlar 

(Zorbalığı Önleme, Teknoloji Kullanımı, Temel İlkyardım, Kazaları Önleme) 
6 42.9 

Öz Bakım Becerileri (Kişisel Temizlik ve Bakım) 1 7.1 

Toplam 14 100.0 
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Tablo 2. Hemşirelik Alanında Okul Temelli Sağlık Eğitimi Konusunda Yapılan Çalışmaların Özeti (n:14) 

Yazar Amaç/Araştırma deseni/Teori Örneklem/Sayı Girişim Araştırmanın Önemli Bulguları 

Sümen, 

(2014) 

* Denizcilik lisesi öğrencilerine cilt 

kanseri konusunda verilen eğitimin bilgi 

ve davranışlarına etkisi 

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

Lise 9. sınıf öğrencileri (14-

18 yaş arası)  

n=567 öğrenci (deney=389, 

kontrol=178)  

* Müdahale grubundaki öğrencilere; her sınıfa 35-45 

dakika eğitim verilmiştir. Eğitim sonrası konu ile ilgili 

video izletilmiş, renkli broşürler dağıtılmıştır ve afiş 

asılmıştır.  

* Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitimden önce, 

eğitimden sekiz hafta sonra toplanmıştır. 

Girişim grubundaki öğrencilerin cilt kanseri ve 

güneşten korunma konusundaki bilgi puan 

ortalaması, son testte yükselmiş, kontrol grubunda 

değişmemiştir. 

Yılmaz, 

(2014) 

* Obez lise öğrencilerine sağlığı 

geliştirme modeline göre verilen eğitimin 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 

yaşam kalitesine etkisi  

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

* Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli  

Lise 9, 10, 11, 12 sınıf 

öğrencileri (14-18 yaş arası)  

n= 114 öğrenci (deney=55, 

kontrol=59)  

* Müdahale grubu öğrencilerine “Sağlıklı Yaşam 

Çemberi” isimli eğitim kitapçığına göre yapılandırılan on 

haftalık (haftada bir kez 30-40 dk) eğitim verilerek 

sonrasında üç aylık izlem ve danışmanlık hizmeti 

yürütülmüştür. 

* Çalışmanın verileri eğitim öncesinde, eğitimden 3 ay 

sonra toplanmıştır. 

Obez öğrencilerin BKİ değerinin anlamlı 

derecede azaldığı, sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarını geliştirdiği ve yaşam kalitelerini 

arttırdığı belirlenmiştir.  

Demir Acar, 

(2014) 

* Hafif şişman ve şişman ergenlere 

yaratıcı drama ile verilen beslenme ve 

egzersiz eğitiminin bilgi, tutum ve 

davranışlara etkisi 

* Randomize kontrollü zaman serili 

desen 

İlköğretim 6 ve 7. sınıf 

öğrencileri (12-14 yaş arası) 

n= 76 öğrenci (deney=38, 

kontrol=38)  

* Müdahale grubuna yaratıcı drama yöntemi ile beş 

haftada beş oturumluk eğitimler yapılmış ayrıca annelere 

de bir oturumda eğitim verilmiştir. 

* Çalışmanın verileri ve antropometrik Ölçümler 

eğitimden önce ve eğitimden sonra ve 14. haftada 

toplanmıştır. 

Müdahale grubundaki ergenlerde BKİ, vücut 

ağırlığı ve bel/boy oranı çalışma sonrasında 

önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir. Müdahale 

grubundaki şişman ergenlerin oranının  %47.4’ten 

% 26.3’e düştüğü bulunmuştur. 

Ardıç, (2014) 

* Adolesan sağlığını geliştirme 

programının erken adolesan dönemi 

çocukların beslenme fiziksel aktivite ve 

ruh sağlığı üzerine etkisi 

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

* Bilişsel Davranışsal Teori ve Ekolojik 

Model 

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencileri (12-14 yaş arası) 

n= 87 öğrenci (deney=45, 

kontrol=42)  

* Müdahale grubu öğrencilerine Adolesan Sağlığını 

Geliştirme-Fiziksel Aktivite, Beslenme, Stres Yönetimi 

Programı (ASGE-FABES) her biri 40 dk süre ile toplam 

15 oturum olacak şekilde 15 haftada uygulanmıştır. 

Oturumlar 20-25 dklık teorik, 15-20 dklık ise spor 

aktiviteleri şeklinde yapılmıştır. 

* Çalışmanın verileri uygulama öncesinde, uygulama 

sonrası 1.hafta, 3. ve 6. ay olmak üzere dört ölçümde 

toplanmıştır. 

Müdahale grubunda haftalık adım sayısı, 

beslenme, fiziksel aktivite bilgi düzeyinde ve 

davranışlarında ve stres yönetimi davranışlarında, 

meyve ve sebze tüketiminde, günlük içilen su 

miktarında anlamlı artış; kiloda, anksiyete ve 

depresyon semptomlarında anlamlı azalma 

görülmüştür. Programın beden kitle indeksi ve 

sağlık inançlarına etkisi anlamlı bulunmamıştır. 

Karakurt, 

(2015) 

* Okul öncesi eğitim kurumuna devam 

eden çocukların televizyon izleme 

sıklığına bağlı olarak ailelere ve 

öğretmenlere verilen danışmanlığın 

çocukların duygusal ve davranışsal 

sorunlarına etkisi 

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

Anaokulda eğitim gören 

öğrenciler, ailesi ve 

öğretmenleri 

n= 157  

(A anaokulu=70 öğrenci-

ailesi, 12 öğretmen  

B anaokulu= 70 öğrenci-

ailesi, 5 öğretmen) 

* Müdahale grubuna üç haftada üç oturumda danışmanlık 

eğitimi uygulanarak, eğitim materyalleri verilmiştir. 

 * Çalışmanın verileri aile ve öğretmenlerden eğitimden 

önce, sonra ve bir ay sonra toplanmıştır. 

Çocukların duygusal, davranışsal, akran 

sorunlarında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluklarında, TV izleme sürelerinde anlamlı 

düzeyde olumlu yönde değişim olduğu 

bulunmuştur.  
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Erkin, (2015) 

* Hemşirenin yürüttüğü eğitim ve izlem 

programının çocukların güneşten 

korunma davranışlarına etkisi  

* Randomize kontrollü prospektif izlem 

* Teoriler üstü model 

İlköğretim 2. sınıf 

öğrencileri (8-9 yaş arası) 

n= 80 öğrenci (deney=40, 

kontrol=40) 

* Müdahale grubu için 8 haftada 45‘er dakikalık altı 

oturum halinde eğitim programı uygulanmıştır. 

 * Çalışmanın verileri program öncesi (ön izlem), izleme 

süreci ( program sonrası 15. gün, 1. ay, 2. ay, 3. ay) ve 7. 

ayda (son izlem) olmak üzere toplam altı kez toplanmıştır. 

Müdahale grubunun güneş koruyucu ürün ve giysi 

kullanma, şapka ve güneş gözlüğü takma ve 

gölgede kalma gibi güneşten korunma 

davranışlarını arttırdığı, öz yeterlilik ve karar 

dengesi algısını geliştirdiği saptanmıştır. 

Emlek Sert, 

(2015) 

* İlköğretim öğrencilerinde sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktivitenin 

arttırılmasına yönelik eğitim programının 

kilo yönetimine etkisi 

* Randomize kontrollü çalışma 

* Precede-Proceed modeli ve Sosyal 

Bilişsel Teori 

İlköğretim 5, 6. ve 7. sınıf 

öğrencileri (11-17 yaş arası) 

n= 122 öğrenci (deney=66, 

kontrol=56)  

* Müdahale grubu öğrencilerine; 1’inci dönem haftada iki 

ders saati (80 dk.), 2’nci dönem haftada üç ders saati 

(120dk.) eğitim uygulanmıştır. Ebeveynlere iki ders saati 

eğitim verilmiştir. 

* Çalışmanın verileri ve boy-kilo ölçümleri eğitim 

öncesinde, eğitim sonrasında (1 ve 2‘nci dönemde) 

toplanmıştır.  

Girişim grubu öğrencileri, kontrol grubu 

öğrencilerine göre yaşlarına uygun boy ve kiloda 

kalarak, kilo yönetimini sağlayabilmiştir. 

Evgin, (2015) 

* Davranışsal sistem modeline 

temellendirilmiş hemşirelik girişiminin 

ergen zorbalığına etkisi  

* Randomize kontrollü çalışma 

* Davranışsal sistem modeli 

İlköğretim 7. sınıf 

öğrencileri (12-14 yaş arası) 

n=83 öğrenci (deney=43, 

kontrol=40)  

  

* Müdahale grubuna yaratıcı drama yöntemiyle dokuz 

haftada dokuz oturum (her bir oturum 80 dk)  eğitim 

verilmiştir. 

* Çalışmanın verileri eğitim öncesinde, eğitimden bir 

hafta sonrasında, 3 ay sonra olmak üzere toplam üç kez 

toplanmıştır. 

Çalışma grubundaki öğrencilerin eğitim 

sonrasında akran zorbalığı puan ortalamalarının 

azaldığı ve empati ölçeği puan ortalamalarının 

arttığı belirlenmiştir. Çalışma grubundaki 

öğrencilerin çocuklar için problem çözme 

envanteri ve çocuklar için empati ölçeği puan 

ortalamalarındaki yüzde artışının kontrol grubuna 

göre daha fazla olduğu saptanmıştır.  

Avşar, (2016) 

* Okul çağı çocuklarına verilen atılganlık 

eğitiminin akran zorbalığı ve atılganlık 

üzerine etkisi  

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

İlköğretim 5 ve 6. sınıf 

öğrencileri (11-12 yaş arası) 

n= 119 (deney=47, 

kontrol=72)  

* Müdahale grubuna sekiz haftada sekiz oturumdan 

oluşan "Atılganlık Eğitimi" verilmiştir. 

 * Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitimden önce ve 

bir ay sonra toplanmıştır. 

Atılganlık eğitiminin öğrencilerin akran kurbanı 

olma ve atılganlık üzerine etkili olduğu ancak 

zorba olma durumunu etkilemediği sonucuna 

varılmıştır. 

Bulduk, 

(2017) 

* Ortaokul öğrencilerine verilen temel ilk 

yardım eğitiminin etkinliğinin 

belirlenmesi 

* Tek gruplu öntest-sontest deseni 

İlköğretim 7. sınıf 

öğrencileri (12-14 yaş arası) 

n= 391 öğrenci  

* Öğrencilere her sınıf için ayrı ayrı iki ders saatinden (90 

dakika) oluşan "temel ilk yardım eğitimi" verilmiştir. 

 * Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitim öncesi, eğitim 

sonrası ve eğitimden iki hafta sonra toplanmıştır. 

Öğrencilerin ilk yardım bilgisi puan 

ortalamalarının eğitim sonrası arttığı 

belirlenmiştir.  

Akkan, 

(2018) 

* 6-12 yaş dönemi çocuklara uygulanan 

okul kazalarında ilk yardım eğitim 

programının etkinliği  

* Öntest-sontest kontrol gruplu deseni 

İlköğretim 4 sınıf öğrencileri 

(7-11 yaş arası) 

n= 72 (deney=35, 

kontrol=37)  

* Girişim grubuna Okul Kazalarında İlk Yardım Eğitim 

Programı kapsamında 8 haftalık bir program 

uygulanmıştır.  

* Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitim öncesi, 

eğitimden 4 hafta sonra toplanmıştır. 

Girişim grubundaki çocukların okul kazalarında 

son test ilk yardım bilgi puan ortalamaları kontrol 

grubundaki çocukların son test puan 

ortalamalarına göre yüksek olup gruplar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur.  

Karaca, 

(2018) 

* Sivas ilinde bir lisede bulunan 

öğrencilere verilen kişisel bakım 

eğitiminin öz benlik saygısı üzerine 

etkisi: Çocuk hakları boyutuyla 

değerlendirilmesi  

* Tek gruplu öntest-sontest deseni 

Lise 10. ve 12. sınıf 

öğrencileri (14-18 yaş arası)  

n= 140 öğrenci  

* Öğrencilere iki ders saatinden (90 dakika) oluşan 

"hijyen eğitimi" verilmiştir.  

* Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitim öncesi, 

eğitimden 21 gün sonra toplanmıştır. 

Öğrencilerin eğitim öncesi-sonrası Rosenberg 

Benlik Saygısı ve Öz Bakım Gücü Ölçeği puan 

ortalamaları arasında fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. 

Satır, (2018) 

* Zihinsel engelli çocuğa sahip 

ebeveynlere ev kazalarını önleme 

konusunda verilen eğitimin 

değerlendirilmesi  

Özel Eğitim Merkezi'nde 

eğitim gören 0-6 yaş grubu 

öğrencilerin anneleri 

* Ebeveynlere bir ders saatinden (45 dakika) oluşan "Ev 

kazalarını önleme eğitimi" verilmiştir.  

* Çalışmanın verileri ebeveynlerden eğitim öncesi, 

eğitimden bir ay sonra toplanmıştır. 

Eğitim verilen ebeveynlerin eğitim öncesi ve 

sonrasında Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik 

Önlemlerini Tanılama Ölçeği puanları arasında 

farklılık olduğu bulunmuştur. Eğitim öncesi ve 
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* Tek gruplu öntest-sontest deseni  

n= 32 öğrenci ailesi  

eğitim aldıktan sonra çocukların ev kazası 

geçirme oranı arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. 

Kaplan Laço, 

(2018) 

* Çocuklarda bilgisayar destekli eğitimin 

kalp sağlığını geliştirme tutumlarına 

etkisi  

* Tek gruplu öntest-sontest deseni 

İlköğretim 5. 6. ve 7. sınıf 

öğrencileri (10-13 yaş arası)  

n= 139 öğrenci  

* Öğrencilere tek oturumdan oluşan “Kalp Sağlığımızı 

Koruyalım Eğitimi” verilmiştir. Eğitimden bir hafta sonra 

öğrencilere “Kalpcanla Kalp Sağlığımızı Koruyalım 

Alıştırma ve Uygulama Yazılımı” uygulanmıştır. 

* Çalışmanın verileri öğrencilerden eğitim öncesi, 

eğitimden 1 hafta sonra toplanmıştır. 

Çocuklara verilen bilgisayar destekli eğitimin 

kalp sağlığını geliştirmeye yönelik tutumları 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

* Sonuçlar araştırmacıların bulguları veya yorumları doğrultusunda yazılmıştır. 
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Hemşirelik alanında okul temelli sağlık eğitimi konusunda yapılan çalışmalar Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Araştırmalarda uygulanan eğitimlerin süresi 40 dakikadan (Sümen, 2014; Satır, 2018), bir eğitim-öğretim 

yılına (Emlek Sert, 2015) kadar değişmekteydi. Araştırmaların sonuçlarına baktığımızda araştırma grubuna 

verilen kısa dönem eğitim (45 dk.lık bir oturum veya 2 oturum verilen eğitim) sonuçlarında bilgi-farkındalık 

düzeylerinin arttığı (Sümen, 2014; Bulduk, 2017; Satır, 2018; Karaca, 2018; Kaplan Laço, 2018 ), uzun dönem 

eğitim verilen (3 hafta ile 7 ay arası) hepsinde ise hem bilgi-farkındalık düzeylerinin arttığı hem de davranış 

değişikliğinin geliştiği (Ardıç, 2014; Demir Acar, 2014; Yılmaz, 2014; Erkin, 2015; Emlek Sert, 2015; Evgin, 

2015; Karakurt 2015; Avşar, 2016) belirlenmiştir. Tüm araştırmaların sonucunda uygulanan eğitim 

programının etkili olduğu ve programın kullanılması gerektiği vurgulanmıştır (Tablo 2). 

 

TARTIŞMA 

Sağlık Bakanlığının 2011 yılında yayınladığı 27910 sayılı ‘Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik’ (Resmi Gazete, 2011) ile halk sağlığı hemşireliği altında okul sağlığı 

hemşiresine “Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu 

davranışların kazandırılması amacıyla sağlık eğitimi faaliyetlerini planlaması ve yürütmesi”  için görev, yetki 

ve sorumluluk verilmiştir. Yine aynı yönetmelikle, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşirelerine de çocuğun 

sağlığını koruma ve geliştirmesi için eğitim ve danışmanlık görev yetki ve sorumluluğu verilmiştir. Bu nedenle 

araştırma kapsamına alınan tezlerin en fazla Halk Sağlığı Hemşireliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı kapsamında olduğu görülmektedir. Araştırmaların yarısının doktora tezi olarak 

yapılması müdahale süresi (eğitim verilme süresi) ve araştırma sonucunun değerlendirme süresini (tekrarlayan 

ölçümler ve eğitimden bir yıl sonra veri toplanması) uzattığı için literatüre olumlu yönde katkı sağlamıştır.  

Araştırmaların konu, eğitim ve değerlendirme süreleri farklı olsa da kısa dönem eğitim müdahalesi sonucunda 

araştırma gruplarında bilgi-farkındalık düzeylerinin arttığı, uzun dönem eğitim verilen tezlerin hepsinde ise 

davranış değişikliğinin de geliştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, okullarda verilen sağlık eğitiminin yararını 

ortaya koymaktadır. Ama sağlık eğitiminin sürekliliği, tekrarlanması ve davranış değişikliğinin kısa sürede 

değil uzun sürede gelişmesi (Muller ve ark., 2001) düşünüldüğünde okulda her gün tam zamanlı kadrolu bir 

okul hemşiresinin bulunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Tezlerin içerdikleri bilginin “kalite düzeyini” incelediğimizde, büyük çoğunluğunun seviye 2 yarı deneysel 

tasarım olarak yapıldığı görülmektedir. Joanna Briggs Merkezi (2014) tarafından kabul edilen kanıt ve öneri 

düzeyi sınıflandırmasına göre en güçlü kanıtlar ise seviye 1 deneysel tasarımlar olarak kabul edilmiştir. Kanıt 

düzeyleri çalışmaların yönteminin ne kadar güçlü olduğunu yansıtır. Kanıt 1 düzeyinde olan çalışmalar yan 

tutmanın çok düşük olduğu ve yöntemin güçlü olduğu çalışmalardır (Guyatt ve ark., 2008; Güneş, 2017). 

Oysaki tezlerin sadece dördünün en iyi araştırma kanıtlarından seviye 1c randomize kontrollü çalışma (RKÇ) 

kanıt düzeyinde olduğu belirlenmiştir.  Ancak her araştırmanın en iyi kanıt oluşturulacak şekilde planlanması 

da her zaman mümkün olmayabilir. Araştırmacılar maliyet yüksekliği, çalışmalardaki yan tutma olasılığı ve 

zaman yetersizliği gibi nedenlerle RKÇ desenini daha az tercih etmiş olabilirler. 

Yurt dışında ve ülkemizde okul sağlığını geliştirme programlarının temel bileşenlerinden birisinin de aile 

katılımı olduğu bilinmektedir. (Hunt ve ark., 2015; Lewallen ve ark., 2015; Sağlık Bakanlığı, 2017). Başarılı 

bir okul sağlığı geliştirme programı için öğrenci, öğretmen, aileler ve kurum katılımı önemlidir (Maurer &  

Smith, 2013). Araştırma kapsamındaki tezlerin çoğunluğunun (%78.7) öğrenciler ile yapıldığı görülmektedir. 

Okul hemşiresi okul personeli, aile, sağlık profesyonelleri ve toplum arasında bir bağlantıdır (Magalnick & 

Mazyck, 2008). Okul hemşiresi, genellikle, bir öğrencinin bakımında yer alan tüm hizmet ve kurumların 

farkında olan tek sağlık uzmanıdır (NASN, 2016). Ancak ülkemizde her okulda tam zamanlı okul hemşiresinin 

bulunmaması bu etkileşimi olumsuz yönde etkilemektedir. Okulda her gün tam zamanlı bulunan okul 

hemşiresi ile aile ve okul personeli arasındaki ilişkilerin daha sağlam temellerde oluşacağı 

değerlendirilmektedir.  Böylelikle tavsiye edilen aile ve okul topluluğu bağlamında öğrenci merkezli (NASN, 

2016) aile katılımı optimum seviyeye çıkarılabilir.  

Yapılan tezlerde, sağlıklı yaşam tarzları, risk azaltıcı davranışlar ve öz bakım becerileri gibi kapsamlı okul 

sağlığı eğitimi konularından hemen hemen hepsi ele alınmıştır. Tezlerin sonuç bölümünde, araştırmacılar 

uyguladıkları eğitim programının etkili olduğunu ve okullarda kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. 
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Ancak, okullarda uygulanan sağlık eğitimi sadece bazı projelerle veya araştırmalarla yürütülemeyecek kadar 

geniş kapsamlı ve süreklilik isteyen entegre bir hizmettir. Sağlık eğitimi okula özgü bir plan dahilinde 

yapılmalıdır. Bu nedenle her okul toplumunda sosyo-demografik, ekonomik belirleyiciler ve yaygın görülen 

sağlık problemleri gibi bileşenleri değerlendirebilecek, liderlik ve koordinatörlük yapabilecek bilgi ve beceriye 

sahip bir okul sağlığı hemşiresinin bulunması önerilmektedir. Böylelikle araştırma kapsamına alınan 

uygulanabilirliği denenmiş olan eğitim programlarının pratikte kullanılması sağlanmış olacaktır.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüm araştırmaların sonucunda uygulanan eğitim programının etkili olduğu ve programın kullanılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu sonuçlar, okullarda hemşireler tarafından verilen sağlık eğitiminin yararını ortaya 

koymaktadır. Ülkemizde okul sağlığı hizmetlerinde sağlık insan gücü olarak hemşirelerin etkin olacağının da 

bir göstergesi olduğu, düşüncesini de desteklemektedir. Ayrıca, lisansüstü eğitim alan hemşirelerin sağlık 

eğitimini planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenlerle her 

okulun bünyesinde en az lisans mezunu bir okul sağlığı hemşiresinin istihdam edilmesi önerilmektedir.  
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MAJÖR YANIK YARALANMASI OLAN HASTALARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE 

YANIĞA ÖZGÜ SAĞLIK ÖLÇEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND BURN-

SPECIFIC HEALTH SCALE IN PATIENTS WITH MAJOR BURN INJURY 
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ÖZET 

Giriş: Yanık yaralanması olan bireyler genellikle bozulmuş fiziksel fonksiyonlara ve azalmış fiziksel aktivite 

düzeyine sahiptir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yanık hastalarında fiziksel aktivite düzeyi, yanık yaralanması özellikleri ve 

yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Yöntem: Bu çalışmaya 10 erişkin dahil edildi. Hastaların fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Anketi-Kısa form ile, yaşam kalitesi Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 10 birey (4K, 6E; ortalama yaş = 36 ± 11 yıl; ortalama toplam yanık yüzey alanı (TYYA) 

= % 44,00±14,42) dahil edildi. Bireylerin değerlendirilmesi yaralanmadan en az 3 ay sonra yapıldı. Fiziksel 

aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p=0,002; r=0,853). 

Fiziksel aktivite düzeyi ile TYYA arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p=0,014;r=-0,741). Yaşam kalitesi ile 

TYYA arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p˂0.001; r=-0.909). 

Sonuç: Bu çalışma, artmış fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 

Ek olarak, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi artmış TYYA'dan olumsuz etkilenmiştir. Yanık sonrası 

sağ kalanlarda, bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programları tasarlamak için fiziksel aktivite düzeyi ve ilgili 

faktörlerin değerlendirilmesi klinik olarak önemlidir. Gelecekteki çalışmalar, daha büyük yanık 

popülasyonunda fiziksel aktivite düzeyi belirleyicilerini araştırmalıdır. 

Anahtar kelimeler: yanıklar, egzersiz, yaşam kalitesi 

 

ABSTRACT 

Introduction: Subjects with burn injury have generally impaired physical functions and decreased physical 

activity level.  

Purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between physical activity level, burn injury 

characteristics and quality of life in burn patients.  

Method: Ten adults were included in this study. Patients were assessed with International Physical Activity 

Questionnaire-Short Form for physical activity level, Burn-Specific Health Scale for quality of life.  

Results: 10 subjects (4F, 6M; mean age=36±11 years; mean total burn surface area (TBSA)= 44.00±14.42%) 

were included in the study. Assessment of subjects were performed at least 3 months after injury. There was 

statistically significant correlation between physical activity level and quality of life (p=0.002; r=0.853). There 

was significant correlation between physical activity level and TBSA (p=0.014;r=-0.741). There was 

significant correlation between quality of life and TBSA (p˂0.001; r=-0.909) 

Conclusion: This study showed that increased physical activity level positively affect quality of life. In 

addition, physical activiy level and quality of life was adversely affected by increased TBSA. The assessment 

of physical activity level and related factors were clinically important to design individualized rehabilitation 

programs in burn survivors. Future studies should investigate predictors of physical activity level in larger 

burned population. 

Keywords: burns, exercise, quality of life 
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1. GİRİŞ 

Yanık yaralanması bireylerin fiziksel fonksiyonlarını ile birlikte genel sağlık durumunu etkileyen bir travmadır 

(1). Yaralanma sonra erken dönemde ortaya çıkan patofizyolojik yanıtların major yanık yaralanması olan 

hastaların uzun dönemde sağlıkla ilgili sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur (2). 

Major yanıklardan sonra akut dönemde ortaya çıkan kardiyopulmoner komplikasyonlar, bireyin ilerleyen 

dönemlerde egzersiz sırasında gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması aerobik kapasitede 

ve günlük yaşamda fiziksel aktivite düzeyinde azalmaya yol açar (3). Farklı hastalık gruplarında azalmış 

fiziksel aktivite düzeyinin, uzun dönemde egzersiz kapasitesi ile birlikte pulmoner fonksiyonlarda da olumsuz 

etkilenime yol açtığı bildirilmiştir (4-6).  

Literatürde erişkin veya pediatrik bireylerde yanık yaralanması sonrası kronik dönemde yapılmış çalışmalarda, 

yanık özellikleri, fiziksel aktivite düzeyi, fiziksel uygunluk ve kardiyopulmoner fonksiyonların ilişkisini 

araştırma odaklıdır (7-10). Kronik dönemde fiziksel fonksiyonların yanı sıra, hayatta kalım oranındaki artış ile 

birlikte yanık hastalarının yaşam kalitesi de gittikçe önem kazanmaktadır (11-13). Yaşam kalitesinin 

önemindeki bu artışa rağmen, yanık hastalarında kronik dönemde fiziksel aktivite düzeyinin, yaşam kalitesi 

hakkında bilgi veren yanığa özgü sağlık ölçeği üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı erişkin 

yanık hastalarında kronik dönemde fiziksel aktivite düzeyi, yanığa özgü sağlık ölçeği ve toplam yanık yüzey 

alanı (TYYA) arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Katılımcılar: Çalışmaya ayaktan takip edilen, yaralanma sonrası en az üç ay geçmiş olan ve Amerikan Yanık 

Derneği Sınıflandırmasına göre major yanık kapsamında bulunan 10 erişkin (4K;6E) birey dahil edildi. 

Bireylerin demografik (yaş, boy, vücut ağırlığı, cinsiyet) ve yanığa özgü verileri (TYYA, yanık lokalizasyonu, 

yanık derecesi, yanığın oluşma şekli, yaralanma sonrası geçen süre) kaydedildi. Bireylerin demografik 

özellikleri ve yanık yaralanmasına ilişkin bilgileri Tablo 1’de gösterildi. 

 

Tablo 1. Bireylerin Demografik Özellikleri ve Yanığa Özgü Parametreleri 

n=10 (4K;6E) Ort ± SS Minimum-Maksimum 

Yaş 36,50 ± 11,40 19-55 

Boy 164,30 ± 5,10 158-175 

Vücut Ağırlığı 68,20 ± 9,22 52-80 

VKİ 25,18 ± 2,51 20,83-28,28 

TYYA (%) 44,00 ± 14,42 20-67 

Yanık Derecesi 2. derece derin ve 3. derece 

Yanık Lokalizasyonu (n) Alt ekstremite ve gövde 5 

Üst ve alt ekstremite 5 

Yanığın Oluşma Şekli (n) Alev Yanığı 5 

Haşlanma Yanığı 3 

Elektrik Yanığı 1 

Kimyasal Yanık 1 

Yanıktan Sonra Geçen Süre (ay) 6,20 ± 2,85 3-12 

*VKİ=Vücut kitle indeksi; TYYA= toplam yanık yüzey alanı; n= birey sayısı; Ort±SS=ortalama±standart 

sapma 

 

Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi: Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel 

Aktivite Anketi-Kısa form ile değerlendirildi. Anket 7 sorudan oluşmaktadır. Anket sonucunda, yürüme, orta-

şiddetli ve şiddetli aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi sahibi olunur. Oturmada harcanan zaman, ayrı 

bir soru olarak değerlendirilmektedir. Anketin puanlanması tüm aktivitelerin süre ve frekans açısından 

toplamını içerir. Ayrıca yürüme, orta şiddetli aktivite ve şiddetli aktivitenin puanlanması ayrı olarak 

hesaplanabilir (14). 
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Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bireylerin yaşam kaliteleri Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği ile 

değerlendirildi. Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği 80 sorudan oluşmaktadır. Ölçek fiziksel, emosyonel, sosyal ve 

genel sağlık olmak üzere dört ana başlık içermektedir. Ölçek, likert tipi olup her bir cevap için puan aralığı 0 

(aşırı) ile 4 (hiç) arasında değişkenlik göstermektedir. Ölçek, saptanan skorun total skora bölümü şeklinde 

hesaplanır. Yüksek puan iyi yaşam kalitesi düzeyini ifade eder (15). 

İstatistiksel Analiz: Değerlendirilen veriler IBM İstatistik paket programı versiyon 21 kullanılarak analiz 

edildi. Tanımlayıcı analizler, ortalama (Ort) ± standart sapma (SS) ve minimum-maksimum olarak ifade edildi. 

Bireylerin fiziksel aktivite düzeyi, yaşam kalitesi ve TYYA arasındaki ilişki incelenirken katılımcı sayısının 

30’un altında olması sebebi ile Spearman korelasyon analizi kullanıldı. 

Sonuçlar: Fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. 

Bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ile TYYA arasında anlamlı bir ilişki belirlenirken, TYYA ile yaşam 

kalitesinin istatistiksel açıdan korele olduğu saptandı (p˂0,05). (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Klinik Değerlendirmelerin Tanımlayıcı Analizleri ve İstatistiksel Analiz Sonuçları 

 Klinik Değerlendirmelerin Tanımlayıcı Analizleri 

 Ort ± SS Minimum-Maksimum 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa form 

(Toplam Puan) 

2957,10 ± 2284,17 153-6918 

Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği 2,88 ± 0,76 1,57-3,75 

 İstatistiksel Analiz Sonuçları 

 Fiziksel Aktivite Düzeyi 

 r p 

Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği 0,853 0,002* 

TYYA -0,741 0,014* 

 Yanığa Özgü Sağlık Ölçeği 

 r p 

TYYA -0,909 ˂0,001* 

*p<0,05; TYYA=toplam yanık yüzey alanı 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda, yanık hastalarında kronik dönemde artmış fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesini 

olumlu yönde etkilediği bulundu. Ek olarak, yüksek TYYA’nın fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi 

olumsuz yönde etkilediği gösterildi. Willis ve arkadaşlarının yanık yaralanması olan erişkinlerde fiziksel 

aktivite katılımını değerlendirdikleri çalışmada, kronik dönemde azalmış fiziksel aktivite katılımı, egzersiz 

kapasitesi ve solunum fonksiyonları ile ilişkili olmamasına rağmen, hastaların sağlıklı bireylere göre şiddetli 

fiziksel aktivitelerinde sağlıklı bireylere göre bir azalma olduğu gösterilmiştir (9). Fiziksel aktivite düzeyinin 

korunmasının, yaralanma öncesi günlük yaşam geri dönüşü kolaylaştırmakla birlikte işe geri dönüşü olumlu 

yönde etkilediği bilinmektedir (9). Çalışmamızda, yüksek fiziksel aktivite düzeyinin, günlük yaşam 

aktivitelerinde daha bağımsız olmasını sağlayarak, yanık hastalarının yaşam kalitelerini olumlu yönde 

etkilediği düşünülmektedir. Literatürde yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmalara 

baktığımızda, toplam yanık yüzey alanından ziyade yanık derinliğinin yaşam kalitesi açısından bir belirleyici 

olduğu gösterilmiştir (16-17). Yanık derinliği cerrahi sayısını artıran ve iyileşme sürecini olumsuz yönde 

etkileyen bir faktör olması sebebi ile yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu düşünülmektedir (16). 

Ancak, bizim çalışmamızda sadece major yanıkların dahil edilmiş olması, yanık yaralanması olan hastaların 

yanık derinliklerinin benzer olmasına yol açmıştır. Bu sebeple yanık derinlikleri benzer olan bireylerde TYYA 

yaşam kalitesi açısından önemli bir faktör haline gelmektedir. Yaşam kalitesinde olduğu gibi, artmış TYYA 

fiziksel aktivite düzeyini olumsuz yönde etkilediğini gösterdiğimiz çalışmamızda, bu durumun uzamış 

immobilizasyon ve iyileşme süreci ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmanın en önemli limitasyonu 

küçük bir örneklem grubuna sahip olmasıdır. Bir diğer limitasyonu olarak sadece major yanık yaralanması 

olan bireylerin değerlendirilmiş olmasını ekleyebiliriz. Gelecekteki çalışmalar geniş örneklem 

büyüklüklerinde yetişkin yanık hastalarında fiziksel aktivite düzeyini etkileyen klinik, demografik ve yanığa 

özgü özellikleri araştırmalıdır. 
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ÖZET 

Son yıllarda, obezite birçok ülkenin en önemli sağlık problemlerinden birisi haline gelmiştir. Obezite 

konusunun bu öneminden dolayı, bu çalışmada obeziteye ilişkin veriler kullanılarak denetimli öğrenme 

algoritması temelli makine öğrenmesi yaklaşımı ile ridge regresyon tahmini elde edilmektedir. Ridge 

regresyon tahminlerinin performansı makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde test grubu üzerinden klasik 

lineer regresyon ve LASSO regresyon yöntemleriyle kıyaslanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Makine Öğrenmesi, Denetimli Öğrenme Algoritmaları, Ridge Regresyon  

 

ABSTRACT 

In recent years, obesity has become one of the most important health problems of many countries. Due to this 

importance of obesity issue, in this study, ridge regression predictions are obtained with the machine learning 

approach based on supervised learning algorithm by using data related to obesity. The performance of the 

Ridge regression predictions are compared with classical linear regression and LASSO regression methods 

over the test group within the framework of machine learning logic. 
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1. Giriş 

Obezite vücuttaki yağ yüzdesinin artmasıyla ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Günümüzde birçok ülkenin 

temel sağlık problemlerinden biri haline gelmiştir. Olumsuz beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı 

gibi durumlar obeziteye sebep olmaktadır. Bir başka ifadeyle, günlük alınan enerji ile harcanan enerji arasında 

bir düzensizlik olduğunda bu düzensizlik neticesinde, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta, 

bu da obeziteye neden olabilmektedir [1].  

Obezite konusunun öneminden dolayı, bu çalışmada obeziteye ilişkin veriler kullanılarak makine öğrenmesi 

yaklaşımı temelli bir regresyon modeli oluşturulması ve tahmin değerleri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bir 

bireyin obeziteye sahip olup olmadığı, vücut yağ yüzdesi değişkeni tarafından belirlenmekte, genel olarak bu 

değer kadınlar için %35’in üzerinde, erkekler için %25’in üzerinde ise ilgili kişi obezite grubuna dahil 

edilmektedir [2]. Kurulacak modeldeki bağımsız değişkenlerin aralarında yüksek korelasyon bulunması 

durumunda çoklu bağlantı probleminden dolayı klasik regresyon yaklaşımı yerine ridge regresyon ya da 

LASSO yöntemleri kullanılır [3]. Bu çalışmada, makine öğrenmesi yaklaşımında denetimli öğrenme 

algoritmaları temel alınmaktadır. Makine öğrenmesi yaklaşımı temelli bu yaklaşım ile, bazı verilerine sahip 

olduğumuz bir bireyin vücudundaki yağ yüzdesini tahmin edecek bir model oluşturularak, modelinin 

performansı makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde test grubu üzerinden incelenmektedir.  

Çalışmanın Giriş bölümünde, araştırmanın genel çerçevesi çizilmiştir. İkinci bölümde, uygulanacak olan 

yöntem anlatılmakta, makine öğrenmesi, denetimli öğrenme algoritmaları, ridge regresyon konularında bilgiler 
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verilmektedir. Üçüncü bölümde, bireylere ait obezite verileri için makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde, 

öğrenme grubu üzerinden model oluşturulmakta, sonrasında bu modelin performansı yine denetimli öğrenme 

algoritmalarının performans ölçümü çerçevesinde test grubu üzerinden incelenmekte ve bulgular 

tartışılmaktadır. Dördüncü bölümde çalışma sonuçlandırılmaktadır. 

 

2. Metodoloji 

Verilerin kullanımı ile belirli bir konuda performasın iyileştirilmesi yeteneği “makine öğrenmesi” adını alır 

[3]. Bir başka değişle, makine öğrenmesi veriden üretilen yazılımdır [3,4]. Makine öğrenmesi yaklaşımının, 

insan öğrenmesi mantığına uygun olarak denetimli öğrenme algoritmaları, denetimsiz öğrenme algoritmaları, 

topluluk öğrenmesi, takviyeli öğrenme şeklinde farklı türleri vardır [3]. Bu çalışmada uygulanacak olan makine 

öğrenmesi metodolojisi, denetimli öğrenme algoritmaları temellidir. Denetimli öğrenme algoritmaları başlığı 

altında regresyon, lojistik regresyon, karar ağaçları, en yakın komşuluk, naif Bayes ve destek vektör makineleri 

yöntemleri verilebilir [3]. Makine öğrenmesi sürecini etkileyen en önemli faktör, öğrenme sürecinde sunulan 

veri setidir [5]. Denetimli öğrenme algoritmasındaki temel mantık, verileri oluşturan birimlerin belirli bir 

kısmını (literatürde uygulanan %50-%80) algoritmaya eğitim amaçlı olarak, eğitim grubu adı altında 

verilmesidir. Genelde seçim, yerine koymadan rastgele örnekleme şeklinde yapılır.  Öğrenme grubundan 

geriye kalan birimlerde performans ölçümü için test grubu şeklinde ayrılabilir. Bu yönteme kısaca dışarda 

tutma (holdout) adı verilir, literatürde veriyi farklı şekillerde ayırma yöntemleri de (tekrarlı dışarda tutma, üçlü 

ayırma, çarpraz doğrulama vb.) mevcuttur [5]. Öğrenme grubundaki veriler etiketlenerek bilgisayara verilir ve 

bu grubundaki veriler üzerinden model oluşturulur, daha sonra oluşturulan modelin performansı, bir başka 

değişle işe yarayıp yaramadığı test grubu üzerinden sınanır [3]. Performans ölçümü lojistik regresyon gibi 

sınıflama temelli bir yöntem için yapılmakta ise 2x2’lik karmaşıklık matrisi oluşturularak işlemler yapılabilir 

[3,5,6]. Burada performans, karmaşıklık matrisi üzerinden duyarlılık, özgüllük, pozitif kestirimsel değer, 

negatif kestirimsel değer vb. ölçümler üzerinden ölçülebilir. Eğer sürekli bir bağımlı değişkenden oluşan bir 

tahmin modelinin performans değerlendirmesi söz konusu ise ortalama hata kareler, Akaike bilgi kriteri gibi 

farklı ölçütler kullanılabilir. 

Birinci bölümde belirtildiği üzere, bu çalışmada makine öğrenmesi yaklaşımı temelinde ridge regresyon 

tahminlerinin oluşturulması ve test grubu üzerinden performans ölçümü yapılması amaçlanmaktadır. Ridge 

regresyon, çoklu regresyon analizinde çoklu bağlantı probleminin olduğu durumlarda kullanılan bir tekniktir. 

Çoklu bağlantı, bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin varlığı olup, regresyon katsayılarının yanlış 

tahmin edilmesine ve standart hatalarının büyük olmasına sebep olabilir.   

Çoklu doğrusal regresyon modeli; 

 Y X  = +                                                                                                                      (1) 

şeklinde tanımlansın. Burada Y , 1nx  boyutlu bağımlı değişken vektörü X , nxp  boyutlu açıklayıcı değişken 

matrisi  , 1px  boyutlu parametre vektörü ve  , 1nx  boyutlu hata terimleri vektörüdür ve ( )20,N   

şeklindedir. Bu regresyon modelinde parametreleri tahmin etmek için 
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toplamı minimize edilerek en küçük kareler (EKK) tahmin edicisi elde edilmektedir [7].  

Çoklu bağlantı olması durumunda EKK yöntemi uygulanarak elde edilen parametre tahminleri yanıltıcı 

olabilir. Büzülme modelleri olarak tanımlanan Ridge regresyon [8] ve LASSO regresyon [9] analizlerinde 

sırasıyla Eşitlik 3 ve 4’teki fonksiyonlar minimize edilerek Ridge ve LASSO regresyon tahmin edicileri elde 

edilmektedir. 
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Burada,    yanlılık parametresidir.  

 

3. Analiz ve Bulgular 

Bu bölümde 80 bireye ait obezite verileri için makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde, öğrenme grubu 

üzerinden model kurulmakta, sonrasında bu modelin performansı yine denetimli öğrenme algoritmalarının 

performans ölçümü çerçevesinde test grubu üzerinden incelenmekte ve bulgular tartışılmaktadır. 80 bireye ait 

olan tüm veriler ve değişkenler Swainson vd. [2] çalışmasından derlenmiştir. Bu çalışmada, Swainson vd. [2] 

tarafından yapılan çalışmada ele alınan değişkenlerin tümünün modele dahil edilmesi yerine, ardışık değişken 

seçimi yöntemi ile en uygun olan 6 bağımsız değişken olarak vücut kitle indeksi (BMI), bel çevresi, cinsiyet, 

kalça çevresi, ağırlık ve boy uzunluğu değişkenleri seçilmiştir. Görüldüğü üzere, bağımsız değişkenlerden 

vücut kitle indeksi (BMI), bel çevresi, kalça çevresi, ağırlık ve boy uzunluğu sürekli değişkenler, cinsiyet ise 

sınıflama ölçme düzeyinde ölçülmüş kategorik değişkendir. Bağımlı değişken olarak vücut yağ yüzdesi 

alınmaktadır.  

80 birey rastgele örnekleme ile iki gruba ayrılmış ve 40’ar birimlik öğrenme ve test grupları oluşturulmuştur. 

Öğrenme ve test grupları için çalışmada incelenecek olan sürekli değişkenlerin bazı tanımlayıcı istatistikleri 

(ortalama ve standart sapmaları) Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrenme ve test grupları için değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri (ortalama ve standart 

sapmaları) 

Değişkenler Öğrenme Test 

Vücut Yağ Yüzdesi (%) 30.172 (8.355) 28.977 (9.869) 

BMI 25.710 (3.584) 25.141 (4.728) 

Bel Cevresi (cm) 84.695 (11.690) 81.912 (13.959) 

Kalça Çevresi (cm) 97.567 (9.476) 97.757 (10.799) 

Ağırlık (kg) 75.284 (13.574) 73.629 (15.803) 

Boy (cm) 170.765 (7.613) 170.916 (9.698) 

 

Lineer regresyon analizinde bağımsız değişkenler arasındaki çoklu bağlantı probleminin varlığını tespit etmek 

için bağımsız değişkenlerin öğrenme grubu üzerinden hesaplanan varyans şişirme faktör (VIF) değerleri Tablo 

2’de elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Bağımsız değişkenlerin varyans şişirme faktör değerleri 

BMI Bel Çevresi Kalça Çevresi Ağırlık Boy 

154.106 6.785 3.241 232.212 64.289 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi BMI, Ağırlık,  Boy değişkenlerinin VIF değerleri oldukça yüksek olup, buradan 

çoklu bağlantı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, çoklu bağlantı olmadığını varsayan lineer regresyon analizi ile 

elde edilen katsayı tahminleri yerine,  çoklu bağlantı olması durumunda lineer regresyon analizine alternatif 

olan Ridge ve LASSO regresyon analizi uygulanmıştır. Bu çalışmadaki veriler, açık kaynak kodlu 

yazılımlardan olan R 3.6.1 yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Hesaplama sürecinde belirli bir 

değer aralığında üretilen 100 adet   yanlılık değeri içerisinde en iyi   değeri belirlenmiş ve kullanılmıştır. 

Öğrenme grubu verileri ile yapılan Ridge regresyon ve LASSO uygulaması sonucu elde edilen katsayı 

tahminleri Tablo 3’te verilmiştir. LASSO ve Ridge regresyon cezalı olabilirlik yöntemlerine dayalıdır. 

Cezalandırma tahmin yöntemlerinden elde edilen yanlı tahminler için standart hataların elde edilmesi çok 

anlamlı değildir [10]. Bu nedenle çoğu yazılım paketi kasıtlı olarak katsayılar için standart hataları hesaplamaz, 

fakat standart hataları bootstrap yöntemi kullanarak elde etmek mümkündür. 
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Ayrıca makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde, test grubu için oluşturulan tahminler ve test grubuna ait gerçek 

değerler üzerinden hesaplanan hata kareler ortalamaları Lineer Regresyon, Ridge ve LASSO regresyon için 

Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 3. Lineer, Ridge ve LASSO regresyon için katsayı tahminleri  

 Sabit BMI Bel Cevresi Cinsiyet Kalça Çevresi Ağırlık Boy 

Lineer 258.596 -4.895 0.756 11.045 -0.044 1.521 -1.651 

Ridge 31.013 0.022 0.496 9.093 0.025 0.024 -0.304 

LASSO 224.083 -4.216 0.742 11.016 -0.042 1.301 -1.448 

 

Tablo 4. Lineer, Ridge ve LASSO regresyon için hata kareler ortalamaları 

 Lineer Regresyon Ridge Regresyon 
LASSO 

Regresyon 

Hata Kareler 

Ortalaması 
172.58 23.45 25.54 

 

Tablo 4’ten görüldüğü üzere en küçük hata kareler ortalamasına sahip regresyon modeli Ridge 

Regresyon modelidir. Bu nedenle ridge regresyon modeli kullanılarak test grubu için bağımlı değişken (vücut 

yağ yüzdesi) tahminleri sırasıyla Tablo 5‘te gösterilmektedir.  

 

Tablo 5. Vücut yağ yüzdesi tahminlerinin test grubu verileri ile karşılaştırılması 

No Tahmin D. Gerçek D. No Tahmin D. Gerçek D. No Tahmin D. Gerçek D. No Tahmin D. Gerçek D. 

1 17.77 20.90 11 21.92 21.70 21 25.49 35.20 31 33.12 31.00 

2 18.11 22.00 12 24.92 19.70 22 24.43 24.70 32 31.49 38.30 

3 14.86 8.80 13 27.44 26.70 23 28.54 29.70 33 38.08 38.00 

4 19.20 15.40 14 26.93 27.80 24 26.56 19.40 34 37.93 35.30 

5 18.76 18.70 15 32.23 30.40 25 23.46 20.70 35 32.57 36.40 

6 19.14 13.00 16 31.11 36.90 26 28.07 31.00 36 38.53 40.80 

7 18.08 9.30 17 32.15 31.80 27 30.82 27.80 37 40.27 45.50 

8 23.60 17.80 18 37.43 40.10 28 29.30 26.30 38 38.20 31.80 

9 22.47 27.70 19 41.36 39.70 29 30.31 35.70 39 50.95 39.90 

10 21.29 21.30 20 22.57 34.00 30 35.17 35.70 40 51.39 52.50 

 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, modelleme ve anlamlılık süreçlerinin İstatistik dağılım teorisi 

mantığında değil, tahmin sürecine odaklı makine öğrenmesi mantığı çerçevesinde geliştiğidir. Katsayılar için 

t testi, modelin anlamlılığı için F testi gibi ölçütlerden ziyade, tamamen öğrenme grubu üzerinden oluşturulan 

modelin performansı, test grubunun tahmin değerlerinin elde edilmesi yoluyla gözlemlenmiştir. Bu durum 

makine öğrenmesinin bakış açısı üzerine daha net bir çıkarım vermektedir. 

 

4. Sonuçlar 

Birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli bir sağlık problemi olan obezite konusuna ait veriler ile model 

oluşturma ve tahmin süreçleri oldukça güncel bir çalışma konusudur. Obezite göstergesi olan vücut yağ 

yüzdesi değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığı bu çalışmada, makine öğrenmesi konusunda denetimli 

öğrenme algoritmaları temelli bir yaklaşımla öğrenme grubu üzerinden oluşturulan Ridge regresyon katsayı 

tahminleri ile test grubuna ait bağımsız değişken değerleri üzerinden vücut yağ yüzdesi değerleri tahmin 

edilmiştir. Ridge regresyon, oluşturulan tahmin değerleri ve test grubuna ait gerçek değerler incelendiğinde, 

ortalama hata kareler değeri bakımından en iyi makine öğrenmesi performansı sergileyen yöntem olmuştur.  
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ÖZET 

Giriş: Kurşun, vücutta toksik etkilerini hücre metabolizmasını bozarak göstermektedir. Organizmadaki tüm 

doku ve organlar kurşundan olumsuz etkilenmelerine rağmen en fazla zarar başta beyin olmak üzere merkezi 

sinir sistemi, böbrek ve kan yapan organlarda görülmektedir. Doğada kurşun çok yaygın bulunmakla birlikte 

özelikle hava, su, gıda, toz-toprak, benzin ve boya gibi kaynaklar toplumdaki duyarlı kesim için daha fazla 

önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde kurşun zehirlenmesine yönelik önlemler alınmasına karşın, gelişmekte 

olan ülkelerde kurşun üretimi ve kullanımı ile ilgili önlemlerin yeterince alınmaması başta çocuklar olmak 

üzere gelecek nesillerin sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.  

Amaç: Bu çalışmada kurşun kaynakları, riskli meslek grupları, insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri, tedavisi 

ve korunma yöntemleri tartışılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma 01.09.2019 - 30.12.2019 tarihleri arasındaki literatür taraması yapılarak yazılmıştır. 

Bulgular: Kurşun vücuttaki tüm dokular üzerinde olumsuz etkileri ile birlikte en fazla zararı merkezi sinir 

sistemi üzerinde göstermektedir. Kurşunun merkezi sinir sisteminden başka böbrek, kan yapan organlar ve 

kalsiyum metabolizması üzerine de olumsuz etkileri vardır. Tedavideki temel amaç kurşunla temasın 

önlenmesidir. Bireyin yaşadığı çevre değerlendirilip başlıca kurşun kaynakları tespit edilmelidir. Eğitim, 

kurşunla temasın engellenmesi ve diyet modifikasyonuyla (demir ve kalsiyum içeren gıdaların yeterince 

alınması) bireylerin kan kurşun düzeyleri düşürülmeye çalışılırken, kan kurşun düzeyi 45 µg/dl ve üzerinde 

olanlara şelasyon tedavisi (Dimerkaprol, D-Penicillamin, Succimer)  uygulanmalıdır. Toplumdaki herkes 

kurşunun toksik etkilerine aynı derecede duyarlı değildir. Bu nedenle kurşunla teması önleme ve eğitim 

kurşunun zararlı etkilerine karşı korunmanın esaslarını oluşturmaktadır. 

Sonuç: Bu çalışma Kurşunun zararlı etkilerini önlenmek için, öncelikle maruziyete neden olabilecek 

kaynakların saptanması ve kurşun üretimi ve kullanımıyla ilgili kısıtlamalara gidilmesi, başta kurşunla temasın 

yüksek olduğu iş kollarında çalışan bireylere olmak üzere toplumun her kesimine kurşunun zararları, kurşun 

kaynakları ve korunma yolları hakkında eğitim verilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: kurşun, halk sağlığı, maruziyet. 

 

Giriş: 

Kurşun, vücutta toksik etkilerini hücre metabolizmasını bozarak göstermektedir. Organizmadaki tüm doku ve 

organlar kurşundan olumsuz etkilenmelerine rağmen en fazla zarar başta beyin olmak üzere merkezi sinir 

sistemi, böbrek ve kan yapan organlarda görülmektedir. Doğada kurşun çok yaygın bulunmakla birlikte 

özelikle hava, su, gıda, toz-toprak, benzin ve boya gibi kaynaklar toplumdaki duyarlı kesim için daha fazla 

önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde kurşun zehirlenmesine yönelik gerekli önlemler alınmasına karşın, 

gelişmekte olan ülkelerde kurşun üretimi ve kullanımı ile ilgili önlemlerin erken zamanda ve yeterince 

alınmaması başta çocuklar olmak üzere gelecek nesillerin sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır 

(1). Bu çalışmada kurşun kaynakları, riskli meslek grupları, insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri, tedavisi ve 

korunma yöntemleri güncel çalışmalar ışığında tartışılmıştır  

 

Kurşun kaynakları 

Kurşun doğada yaygın bulunur ve yer kabuğunun % 0,002’ sini oluşturur. Kurşunlu benzin, boya ve kurşun 

eritme birimleri ile kirletilmiş hava, toz, toprak ve su başlıca kurşun kaynaklarıdır (2). 
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Hava  

Atmosferde bulunan kurşunun %85’i kurşunlu benzin, %10’u ise endüstriyel kurşun üretiminden 

kaynaklanmaktadır. Havadaki en önemli kurşun inorganik kurşundur ve benzine eklenerek kullanılan tetraetil 

ve tetrametil kurşunun yanmasından kaynaklanır (3). 

 

Toz- Topraklar 

Toz ve topraktaki kurşun birikimi bireylerin kurşunla uzun süreli etkilenmesinde kaynak oluşturmaktadır. 

Endüstriyel kurşun üretim ve işleme alanlarında, yoğun yerleşim merkezlerinde  topraktaki kurşun miktarı 

daha yüksektir ve bireyler için önemli kurşun kaynağı oluşturmaktadır (4). 

 

Boyalar 

Yüksek doz kurşuna maruz kalmada kurşun bazlı boyalar özelikle 2000’li yıllardan önce önemli bir kaynağı 

oluşturmuştur. Son yıllarda ise özelikle az gelişmiş ülkelerde çocuklarda kurşun zehirlenmesi vakalarında pika 

(yiyecek olmayan maddelerin yutulması) önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklar ayrıca ofset baskılı kağıtları ve 

çeşitli boya kalemlerini kemirerek de kurşun almaktadır (2). 

 

Gıdalar 

Besinler asemptomatik kurşun zehirlenmesi olgularının % 5’ inden sorumlu tutulmaktadır. Kurşunla kirletilmiş 

besinlerin bağırsaklardan emilmesiyle vücuda kurşun alınır. Bitki kökleri, gövde ve yapraklardan daha fazla 

kurşun içerir. Meyve ve sebzelerin üzerlerinde biriken biosfer kökenli kurşun, bol su ve hatta deterjanlı suyla 

yıkamaya rağmen besinin yüzeyinden  uzaklaşmamaktadır (5).  

 

Su 

Gerek yer altı, gerekse yüzey sularında kurşun düzeyleri genellikle düşüktür. Fakat su dağıtım sistemlerine 

girdiğinde kurşun düzeyi artmaktadır. Kurşunla kirlenme, daha çok su borularını ayıran bağlantı yerleri, pirinç 

musluklar, su içme fiskiyeleri ve kurşun içeren su soğutucularından kaynaklanmaktadır (2). 

 

Kurşuna maruz kalma yönünden riskli meslek grupları   

Toplumdaki bireyler kurşunun toksik etkilerinden farklı oranlarda etkilenirler. Bebek ve çocuklar, hamile 

kadınlar ve kurşunla yoğun teması olan meslek grupları toplumdaki en duyarlı kesimi oluşturmaktadır (6).  

 

Tablo I. Kurşuna maruz kalma yönünden riskli meslek grupları. 

Akümülatör ve otomobil üretiminde çalışan işçiler 

Seramik işçileri 

Kablo kaplama işçileri 

Harp sanayisinde çalışanlar 

Matbaacılık 

Kimya sanayisinde çalışanlar 

Oto tamir atölyelerinde çalışanlar 

Köprü, tünel ve demiryolu inşaatlarında çalışanlar 

Metal işçileri (kurşun boru, bazik kromat, kurşun borosilikat üretiminde çalışanlar) 

Boru tesisatçıları 

 

Kurşunun insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri  

Kurşun vücuttaki tüm dokular üzerinde olumsuz etkileri ile birlikte en fazla zararı  merkezi sinir sistemi 

üzerinde göstermektedir Kurşunun merkezi sinir sisteminden başka böbrek, kan yapan organlar ve kalsiyum 

metabolizması  üzerine de olumsuz etkileri vardır (7) (Tablo II). 
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Tablo II. Kurşunun insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri 

SSS üzerine etkiler Davranış bozuklukları 

Okul başarısında gerileme 

Unutkanlık 

IQ’da gerileme 

İşitme azlığı 

Körlük 

Hemiparezi 

Ensefalopati 

Koma 

Hematolojik etkiler Anemi  

Porfobilinojen sentaz enzim inhibisyonu 

Ferroşelataz enzim inhibisyonu 

Bazofilik noktalanma (Primidin-5' nükleotidaz enzim 

inhibisyonuna baglı) 

Renal Etkiler Tubulopati (Fankoni benzeri sendrom) 

Hiperürisemi 

İntertisyel Nefropati 

Kardiyovasküler etkiler Ateroskleroz 

Diastolik kan basıncında artma 

Endokrin etkiler D vitamini ve kalsiyum hemostasisinde bozulma 

Büyüme hormonu üzerine olumsuz etkiler 

Reprodüktif  etkiler Abortus 

Düşük Doğum ağırlığı 

VACTERL sendromlu bebek doğumu 

Diger etkiler Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış 

Ratlarda böbrek tümörü 

 

Klinik bulguları  

Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde en sık rastlanan kurşunla etkilenim şekli "asemptomatik kurşun 

zehirlenmesi" adı verilen ( kan kurşun düzeyleri > 5 µg/dl), ancak tarama yöntemleriyle tanınabilen, uzun 

süreli düşük doz kurşunla temas sonucu gelişen ve kalıcı mental ve nöromotor bozukluklara neden olan klinik 

tablodur. Asemptomatik kurşun zehirlenmesi olan bireyler karakteristik klinik bulgu göstermezken anoreksi, 

bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, unutkanlık, dikkat toplama güçlüğü, gibi özgül olmayan semptomlarla 

da karşımıza çıkabilmektedir (8). 

 

Tedavi 

Tedavideki temel amaç kurşunla temasın önlenmesidir. Çocuğun yaşadığı çevre değerlendirilip başlıca kurşun 

kaynakları tespit edilmelidir. Eğitim, kurşunla temasın engellenmesi ve diyet modifikasyonuyla (demir ve 

kalsiyum içeren gıdaların yeterince alınması) bireylerin kan kurşun düzeyleri düşürülmeye çalışılırken, kan 

kurşun düzeyi 45 µg/dl ve üzerinde olanlara şelasyon tedavisi (Dimerkaprol, D-Penicillamin, Succimer)  

uygulanmalıdır (9). 

 

Korunma  

Toplumdaki herkes kurşunun toksik etkilerine aynı derecede duyarlı değildir. Bu nedenle kurşunla teması 

önleme ve eğitim kurşunun zararlı etkilerine karşı korunmanın esaslarını oluşturmaktadır (10) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kurşun maruziyeti için risk faktörleri ve alınması gereken önlemler. 

Risk Faktörleri Önlemler 

Boya Kurşun bazlı boya kullanımını önlemek 

Toz Islak kurulamak ve sık el yıkamak 

Toprak Oyun alanlarını sınırlamak, alanı kaplamak, sık el yıkamak 

İçme suyu 

 

İlk kullanım suyunu 2 dakika akıtmak, yemek yapmak ve içmek 

için soğuk su kullanmak 

Yöresel ilaçlar Kullanımından kaçınmak 

Kurşun alaşımlı kaplar, eski semaver Kullanımından kaçınmak 

Boyalı kalemler, kozmetikler, oyuncaklar Kullanımından kaçınmak 

Meslek İşte giyilen elbiseleri temizlemek,  

Ev tadilatı Tadilat sırasında havalandırmak 

Yetersiz beslenme 

 

Demirden ve kalsiyumdan yüksek , yağdan fakir diyetle 

beslenmek  

 

Sonuç  

Bu çalışma Kurşunun zararlı etkilerini önlenmek için, öncelikle maruziyete neden olabilecek kaynakların 

saptanması ve kurşun üretimi ve kullanımıyla ilgili kısıtlamalara gidilmesi, başta kurşunla temasın yüksek 

olduğu iş kollarında çalışan bireylere olmak üzere toplumun her kesimine kurşunun zararları, kurşun 

kaynakları ve korunma yolları hakkında eğitim verilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 
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ÖZET 

Duygusal yeme; açlığın fizyolojik işaretlerine bağlı olarak yemek yerine, belirli duygulara yanıt olarak çıktığı 

varsayılan yeme davranışı olarak tanımlanmaktadır. Duygusal yeme durumunun ağırlık kontrolü düşük ve 

beden kütle indeksi (BKİ= kg/m2) yüksek olan kişilerde daha sık gözlendiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu 

durumun obezitenin temelinde yatan sebeplerden biri olabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, 

yetişkin bireylerde duygusal yeme durumunun cinsiyet, yaş ve BKİ düzeyleri ile olan ilişkisini araştırmak ve 

beslenme davranışı üzerinde tetikleyici olan duyguları saptamaktır. Araştırmanın örneklemini 18-65 yaş arası 

toplam 250 birey oluşturmuştur. Katılımcılara Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) ve Yeme Tutumu Testi (YTT-

40) uygulanmıştır. Ölçek ile hazırlanan demografik form online platformda bireylere iletilmiştir. Çalışmaya 

katılan bireylerin %36,8’inde duygusal yeme durumu belirlenmiştir. Duygusal yeme davranışına sahip 

bireylerin, besinleri ödül kaynağı olarak kullandıkları ve fazla yemek yediklerinde suçluluk duydukları 

saptanmıştır. Ayrıca, stres, üzüntü gibi negatif duygu durumunun hâkim olduğu zamanlarda, pozitif duygu 

durumlarına göre daha fazla yemeye yöneldikleri tespit edilmiştir. Duygusal yeme puanı, kadınlarda erkeklere 

kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (p=0,006). 18-24 yaş arası bireylerin duygusal yeme puanı diğer yaş 

gruplarına göre daha yüksek saptanmıştır (p=0,000). Ayrıca, obez bireylerin duygusal yeme puanları fazla 

kilolu ve normal kilolu olanlara göre daha fazla bulunmuştur (p=0,022). Küresel bir sorun olan obezite; 

multifaktöriyel bir hastalıktır. Obez bireylerde duygu durumunun yönetilememesi, duygusal yeme davranışı 

ve tıkınırcasına yeme ataklarına sebep olabilmektedir. Bu kapsamda; obezite tedavisinde doktor, diyetisyen ve 

psikoloğun dahil olduğu multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Duygusal yeme, obezite, beden kütle indeksi, duygu durumu 

 

ABSTRACT  

Emotional eating defined as the eating behavior assumed to occur in response to certain emotions intead of 

eating depending on the physiolocigal signs of hunger. It has been demonstrated that emotional eating is 

observed more frequently in people with low weight control and high body mass index (BMI= kg/m2). 

Additioanlly it has been suggested that emotional eating is a possible reason that underlying causes of obesity. 

The aim of this study is to investigate the relationship between emotional eating behavior and age, gender, 

BMI levels in adult individuals and to determine the emotions that trigger the eating behavior. The sample of 

the study consisted of 250 individuals between the ages of 18-65. Emotional Eating Scale and Eating Attitude 

Test were applied to participance also the demograpfic form was delivered to individuals on the online 

platform. Emotional eating behavior was observed in 36.8% of the participants. It has been determined that 

individuals with emotional eating behavior use food as a source of reward and feel guilty when they eat too 

much.  In addition, when negative emotional states such as stress and sadness prevailed, it was evaluated that 

they tend to eat more than positive emotional states. Emotional eating score was found to be higher in woman 

compared to men (p=0,006). Emotional eating scores of individuals between the ages of 18-24 were higher 

than other age groups (p=0,000). Furthermore, emotional eating scores of obese individuals were higher than 

both overweight and normal weight groups (p=0,022).  Obesity is multifactorial disease which is a global 

problem. Failure to regulation of emotional state in obese individuals can cause emotional eating behavior and 
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binge eating.  In this context, the necessity of a multidiciplinary approach including the doctor, dietitian and 

psychologist is considered in the treatment of obesity.  

Key words: Emotional eating, obesity, body mass index, emotional state 

  

GİRİŞ 

Duygusal yeme; açlık hissi nedeniyle, öğün zamanı geldiği için veya sosyal gereklilik olduğu için değil, sadece 

duygulanıma cevaben ortaya çıkan yeme davranışı olarak tanımlanmaktadır ve kilo kontrolü düşük, BKİ değeri 

yüksek kişilerde daha sık gözlendiği ortaya konulmuştur (Sevinçer&Konuk, 2013). Genel olarak negatif duygu 

durumların duygusal yeme davranışını tetiklediği gözlemlenmiş olup, bu durumun bazı kişilerde obezite 

gelişiminin temelinde yatan sebeplerden olabileceği düşünülmektedir (Bilgen, 2018). Bireyin duygusal 

düzensizlik durumunun yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğu konusunda artan kanıtlar da mevcuttur (Rotella 

et al., 2018). Yeme bozukluğu, bireylerin bilişsel durumundan veya duygu durumundan kaynaklanan bir 

bozukluk nedeniyle yetersiz veya aşırı besin tüketimine yol açan olgular bütünüdür (Alphan et al., 2017). 

Yemek yeme, kişiye haz verme durumuyla ilişkili olarak yetersiz beslenme veya aşırı beslenmeye; bunun 

sonucu olarak da anoreksiya nervoza (AN), bulimia nervoza (BN), tıkınırcasına yeme bozukluğu (TYB) gibi 

yeme bozukluklarına ve obezite gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Canetti et al., 2002). TYB ile 

obezite arasında doğrudan bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir, obezitede yaşanan duygusal 

çöküntü halinin tıkınırcasına yeme ataklarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Ünal, 2016). Bedeninden 

memnun olmayan bireyler ve fazla kilolu bireylerin özgüveni daha düşük olarak saptanmış ve stres 

düzeylerinde artış gözlenmiştir. Bu durumda bireyler katı diyetler yapma gibi sağlıksız diyet alışkanlıkları 

uygulamaya ve yeme bozukluğu geliştirmeye daha yatkın bulunmuş; bununla birlikte bu durum kadınlarda 

daha sık gözlenmiştir (Kadioglu&Ergun, 2015). Yapılan çalışmalarda kadınlarda erkeklere göre depresif 

semptomların görülme olasılığının daha yaygın olduğu (Nolen, 2001); bunun bir sebebi olarak duygusal yeme 

davranışı geliştirdikleri gösterilmiştir (Van, 2005). Madde bağımlılığı kriterlerini klinik olarak karşılaması 

nedeniyle bağımlılık niteliğinde değerlendirilen yemek bağımlılığının da obezitenin nedenleri arasında 

olabileceği düşünülmektedir (Johnsan&Kenny, 2010). Obeziteye neden olabilen aşırı yeme durumu “hedonik 

yeme” olarak da adlandırılabilmektedir; sebebi tüketilen gıdaların genelde lezzetli olan şeker ve yağ içeriği 

yüksek gıdalar olmasıdır (Ferrario, 2017).  Lezzetli yiyeceklerin ve bağımlılık yapıcı maddelerin dopamin ve 

opiat sistemi üzerine benzer etkileri olduğu, obez bireylerde bağımlılarda olduğu gibi düşük dopamin aktivitesi 

saptanabildiği ve yiyeceklerin bağımlılığa sebep olabildiği düşünülmektedir (Johnsan&Kenny, 2010). Yapılan 

bir çalışmada (Genç&Köse, 2019), yemek bağımlılığı obez bireylerde anlamlı olarak yüksek bulunmuş, bu 

bireylerde dürtüsellik ve depresyon sık gözlenmiştir. Bu veriler incelendiğinde yemek bağımlılığının da 

obezitenin önemli bir alt türü olabileceği görülmektedir. Genel olarak duygusal yeme davranışı özellikle obez 

bireylerde fazla gözlenmekte ve kadınlarda erkeklere kıyasla anlamlı derecede yüksek gözlenmektedir (Franks 

et al., 2018). Duygusal yeme davranışının prevelansının artması, yeme bozukluklarıyla ilişkili olması (Macht, 

2008) ve zaman içerisinde kilo alımından sorumlu olabilmesi (Hübner et al., 2016) özellikle obezitenin 

tedavisinde duygu durum regülasyonunun da sağlanması gerekliliğini göstermektedir (Van, 2018). Obezitenin 

multifaktöriyel bir problem olmasını temel alarak yapılan bu çalışmada, bireylerdeki duygusal yeme 

davranışının ve yeme tutumunun yaş, cinsiyet ve BKİ ile ilişkilendirilmesi sağlanmış ve duygusal yeme 

üzerinde tetikleyici olan duyguları saptamak amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL VE METOD  

Yöntem ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da yaşayan 18-65 yaş arası yetişkin 

bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılar cinsiyet, yaş ve BKİ aralıklarına göre kategorilere ayrılarak 

değerlendirilmiştir. 185 kadın, 65 erkek olmak üzere toplam katılımcı sayısı 250’dir. Çalışmaya katılım 

gönüllülük esasına dayanmakta olup, katılımcılardan online platformda onam alınmıştır.  
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Veri Toplama 

Katılımcıların cinsiyeti, yaş aralıkları, BKİ değerleri, DYÖ puanları ve YTT-40 puanları belirlenmiş ve bu 

parametrelerin birbiriyle olan ilişkileri gözlemlenmiştir. Çalışma, 2020 Mart-2020 Mayıs Ayları arasında 

tamamlanmıştır.  

 

Ölçekler  

Yeme Tutumu Testi (YTT-40) 

YTT-40, AN hastalarının yeme davranış ve tutumlarını temel alarak; bireylerde gözlenebilecek yeme 

bozukluklarını saptamak amacıyla geliştirilmiş (Garner& Garfinkel, 1979); daha sonra Türkçeye uyarlanarak 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasından geçmiştir (Savasir et al., 1989). Yeme bozukluğuna yatkınlık durumu 

için kesim noktası 30 puan olarak belirlenmiştir. Skor arttıkça yeme bozukluğuna yatkınlık da artmaktadır.  

 

Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ)  

Türkçe Duygusal Yeme Ölçeği geliştirilmesi ve geçerlilik güvenilirlik çalışması 2018 yılında 

gerçekleştirilmiştir (Bilgen, 2018). Duygusal yeme davranışının belirlenmesini sağlayan kesim noktası 75 

puan olarak belirlenmiştir. Skor arttıkça duygusal yeme davranışı da artmaktadır.  

 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmaya katılan bireylere uygulanan YTT-40 ve DYÖ testlerinin değerlendirilmesi, tanımlayıcı 

istatistiklerle (aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans) sağlanmıştır. ANOVA (F-test) ile, DYÖ ve 

YTT-40 sonucunda ulaşılan her bir skor BKİ, yaş ve cinsiyet faktörüne göre değerlendirilmiştir; aynı zamanda 

DYÖ ve YTT-40 değerlendirme koşullarına göre duygusal yeme davranışına ve yeme tutumu bozukluğuna 

sahip olan gruplar belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21,0 paket programında istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

 

Sonuçlar 

Duygusal yeme ölçeğine göre 250 katılımcının %36,8’i (n=92) duygusal yeme durumuna sahiptir. Yeme 

tutumu testine göre ise 250 katılımcının %14,8’i (n=39) yeme bozukluğu için yüksek risk grubundadır. DYÖ 

ve YTT-40 testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan t testi sonuçlarına göre p>0.05 olan değerler anlamlı 

fark olarak kabul edilmemiştir. Elde edilen sonuçlarda duygusal yeme puanı, kadınlarda erkeklere kıyasla daha 

fazla olduğu belirlenmiştir (p=0,006). 18-24 yaş arası bireylerin duygusal yeme puanı diğer yaş gruplarına 

göre daha yüksek saptanmıştır (p=0,000). Ayrıca, obez bireylerin duygusal yeme puanları fazla kilolu ve 

normal kilolu olanlara göre daha fazla bulunmuştur (p=0,022). YTT-40 ile DYÖ arasında anlamlı bir ilişki 

gösterilememiştir.  
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Tablo.1 Tanımlayıcı Bilgiler 

Tanımlayıcı Bilgiler Sayı Yüzde 

   

Cinsiyet (n=250)   

Kadın 185 74,0 

Erkek 65 26,0 

Yaş grubu (n=250)   

18-24 121 48,4 

25-39 59 23,6 

>40 70 28,0 

BKİ aralığı (n=250)   

<18,5 kg/m² 23 9,2 

18,5-24,9 kg/m² 148 59,2 

25-29,9 kg/m² 59 23,6 

>30 kg/m² 20 8 

Duygusal Yeme Ölçeği   

<75 puan 158 63,2 

≥75 puan 92 36,8 

Yeme Tutum Testi   

<30 puan 213 85,2 

≥30 puan 37 14,8 

 

Tablo 2. Duygusal Yeme Davranışının ve Yeme Tutumunun Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 

 Ortanca (25.-75. Çeyrek) Z p 

 Kadın 

(n=185) 

Erkek (n=65) Toplam 

(n=250) 

  

Duygusal Yeme 

Ölçeği Toplam Skor  

67,00  

(54,0-84,5) 

58,0  

(46,5-74,5) 

64,5 

(52,0-82,0) 

-2,773                 0,006 

Yeme Tutumu Testi 

Toplam Skor 

15,0  

(10,0-25,0)   

13,00  

(9,0-19,0) 

14,0 

(9,0-23,0) 

-1,470 0,142 

Mann-Whitney U testi kullanıldı, p<0,05 

 

Tablo 3. Duygusal Yeme Davranışının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi 

 Yaş 

grupları 

N Medyan (25.-75. 

Çeyrek) 

X² p 

Duygusal Yeme 

Ölçeği  

Toplam Skor 

18-24 120 74,0 (58,0-91,0)  

27,378 

 

 

0,000* 25-39 58 65,0 (47,0-78,0) 

40+ 66 56,0 (46,0-66,0) 

Kruskal Wallis testi kullanıldı, p<0,05, Gruplararası farklılığı belirlemek için Mann-Whitney U testi 

kullanıldı, * 18-24 yaş-25-39 yaş, 18-24 yaş-40+ yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

 

Tablo 4. Duygusal Yeme Davranışının BKİ Gruplarına Göre Değerlendirilmesi 

 BKİ grupları N Medyan (25.-75. Çeyrek) X² p 

Duygusal 

Yeme 

Ölçeği 

Toplam 

Skor 

<18,5 kg/m² 23 60,0 (52,0-84,0)  

9,674 

 

0,022* 18,5-24,9 kg/m² 148 65,5 (52,0-80,0) 

25,0-29,9 kg/m² 59 60,0 (48,0-79,0) 

>30 kg/m² 20 80,5 (64,0-110,0) 

Kruskal Wallis testi kullanıldı, p<0,05, Gruplararası farklılığı belirlemek için Mann-Whitney U testi 

kullanıldı, * >30 kg/m² - 18,5-24,9 kg/m² ve >30 kg/m² - 25,0-29,9 kg/m² grupları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 
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TARTIŞMA  

Yapmış olduğumuz çalışmada, yetişkin bireylerde duygusal yeme davranışı ve yeme tutumunun BKİ, yaş ve 

cinsiyet faktörleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bireylerdeki yeme bozukluğu riskini saptamak amacıyla 

uyguladığımız YTT-40 puanlarıyla duygusal yeme durumunu saptamak için uyguladığımız DYÖ puanları 

arasında belirgin bir ilişki bulunamamıştır; ancak fizyolojik açlığa bağlı olmaksızın duygulanıma cevaben 

ortaya çıkan duygusal yeme davranışının (Alphan et al., 2017), çalışmada incelediğimiz 3 faktör ile (yaş, 

cinsiyet, BKİ) anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Obezite sıklıkla depresyon, anksiyete gibi psikolojik 

durumlarla birlikte gözlenen küresel bir problemdir. Duygusal yeme davranışı, yemek bağımlılığı ve yeme 

bozuklukları, obezitede gözlenebilen psikolojik bozukluklar arasında değerlendirilmektedir (APA, 2013). 

Obezite ve yemek bağımlılığının ilişkisi, daha çok ödül sisteminde ortaya çıkan benzerliklerle 

ilişkilendirilmektedir. Bu kişilerin ödül sistemindeki bozukluk, dürtüsel olarak yemek yemelerine yol 

açabilmekte ve bu durum kişilerin duygu durumundan etkilenebilmektedir (Annagür, 2010).  Duygusal 

yemenin yönetilmesi, yalnızca obezitenin önlenmesi adına değil; daha ciddi yeme bozukluklarını önlemek 

adına da önem taşımaktadır (Eddy et al., 2007). Obezitede yaşanan duygusal çöküntü halinin tıkınırcasına 

yeme ataklarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Ünal, 2016), bununla beraber duygusal yeme yalnızca BKİ 

artışıyla ilişkili değildir; AN ve BN hastalarında da duygusal yeme genel popülasyona göre daha sık 

gözlenebilmektedir (Ricca et al., 2012). Endüstrileşme sonrası toplumlarda, gıda teknolojisinde meydana gelen 

gelişmeler bireylerin tükettikleri besinleri ve tüketim yaklaşımlarını değiştirmiştir (Barry et al., 2012). 

Fizyolojik açlığı gidermek adına değil; duygusal durumu bastırmak adına gıda tüketimi artmış, bu durum da 

obezitenin gelişimine katkı sağlamıştır. Belirli duyguları bastırmak için yemek yeme davranışının çocukluk 

döneminde öğrenilmiş deneyimlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Konttinen, 2012). Yapılan bir 

çalışmada ebeveyn çocuk arasındaki bağlanma stillerinin, duygusal yeme davranışıyla ilişkili olduğu 

gösterilmiştir; aynı zamanda ebeveynlerin yeme tutumunun da çocuğun yeme davranışını etkilediği, özellikle 

obez annelerin çocuklarının okul öncesi yaşlardan itibaren normal kilo değerlerinin üzerinde olduğu 

gösterilmiştir (Snoek et al., 2007). Ebeveynlerin yiyecekleri ödül olarak kullanması veya olumsuz duyguları 

yatıştırmak için çocuklarını beslenmeye yönlendirmesi gibi beslenme tutumlarının, çocukların gelecekteki 

yeme tutumlarını etkilediği bilinmektedir (Gerards et al., 2011). Bu durumun devamlılığı çocuğun beslenmeyi 

duygularını yönetmek adına bir araç olarak kullanmasına neden olmaktadır. Bu tür bireylerin gelecekte 

TYB’ye sahip olma ihtimali daha yüksektir (Christensen, 2019). Güvensiz bağlanma stillerinin yanında 

bireylerde gözlenen beden memnuniyetsizlikleri de duygusal yeme ve yeme bozukluklarını artırır nitelikledir 

(Davodi et al., 2016). Sosyal medya kullanımının giderek artması ve genç yaşlarda sık kullanımı, bireylerin 

duygu durumunu ve beden memnuniyetini etkileyebilmekte ve yeme bozukluklarına yatkınlığı 

artırabilmektedir (Fardouly et al., 2015) Yapmış olduğumuz çalışmada da 18-24 yaş arası bireylerin (n=120) 

duygusal yeme puanı diğer yaş gruplarına göre daha yüksek saptanmıştır (p=0,000). Yapılan bir çalışmada 

obez bireylerin duygusal çöküş durumlarında ve can sıkıntısı durumlarında yeme eğilimlerinin arttığı 

gözlemlenmiştir (Koball et al., 2012). Depresyon tanısı konmuş obez bireylerde gıda tüketimi, tatlı gıdalara ve 

yüksek enerjili gıdalara yönelim artmaktadır; yeme davranışı yalnızca yeme sıklığını değil, gıda seçimi ve 

porsiyon büyüklüklerini de etkilemektedir (Lazarevich et al., 2016). Aynı şekilde duygusal yeme gözlenen 

bireylerde de yüksek enerjili gıdalara yönelim artmaktadır (Privitera et al., 2019). Yaptığımız çalışmada 

duygusal yeme davranışına sahip bireylerin, besinleri ödül kaynağı olarak kullandıkları ve fazla yemek 

yediklerinde suçluluk duydukları saptanmıştır. Ayrıca stres, can sıkıntısı gibi negatif duygu durumunun hâkim 

olduğu zamanlarda, pozitif duygu durumlarına göre daha fazla yemeye yöneldikleri tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte, obez bireylerin duygusal yeme puanları fazla kilolu ve normal kilolu olanlara göre daha yüksek 

bulunmuştur (p=0,022). Özellikle obez bireylerde negatif duyguların yoğun enerjiye sahip gıdalara yönelimi 

artırdığı bilinmektedir, aynı zamanda negatif duygulara yanıt olarak gerçekleşen duygusal yeme davranışının 

kadınlarda erkeklere göre daha fazla gözlendiği rapor edilmiştir (Gibson, 2006). Yaptığımız çalışmada da 

duygusal yeme puanının, kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir (p=0,006).  

 

SONUÇ  

Küresel bir sorun olan obezite; multifaktöriyel bir hastalıktır. Bireylerdeki duygu durumunun yönetilememesi, 

duygusal yeme davranışı ve tıkınırcasına yeme ataklarına sebep olabilmektedir. Bu durumun uzun süre devam 

etmesi sonucu obezite ve daha ciddi yeme bozuklukları gözlenebilecektir. Bu kapsamda; obezite tedavisinde 

doktor, diyetisyen ve psikoloğun dahil olduğu multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

GİRİŞ: COVID-19 pandemisinin ülkemize getirdiği değişikliklerden biri eğitim sistemimizin hızla uzaktan 

eğitim düzenine adaptasyonu oldu. Tüm eğitim kademeleri yanı sıra Üniversiteler de programlarını çeşitli 

platformlar üzerinden online veya offline olarak gerçekleştirdi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi de 23 Mart 

2020 tarihinden itibaren online eğitime geçti ve herhangi bir aksama olmaksızın programını tamamladı.  

AMAÇ: Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, teorik ve laboratuvar eğitimini entegre olarak uygulamaktadır. 

Laboratuvar derslerinde, 2019-2020 eğitim yılı başında Virasoft Yapay Zeka Yazılım Şirketinin uzaktan 

eğitim platformu Edupath sistemi tarafından kurulan Dijital Patoloji sistemini kullanmaktaydı.  Üç boyutlu 

tarayıcı ile platforma yüklenmiş mikroskopi örneklerini, öğrencilerimiz bulundukları yerden, istedikleri zaman 

diliminde, özel şifreleri ile inceleyerek derse hazırlanmakta ve uygulama sırasında interaktif pratik 

uygulamasına katılmaktaydılar. Küresel Pandemi sürecinde, Virasoft Edupath sistemi ile uzaktan Dijital 

Patoloji laboratuvar eğitimi yapılması amaçlandı.  

YÖNTEM: Virasoft Edupath sistemi, üniversitemizin kullandığı uzaktan eğitim platformu Perculus ile 

birleştirilerek Tıp 3, Türkçe/İngilizce Tıp 2 öğrencilerimizle, Dijital Patoloji mikroskopi eğitimi 

gerçekleştirildi. Sisteme önceden taranmış olguların klinik ve morfolojik özellikleri yüklenmişti. Lab 

öncesinde öğrenciler derslere ait olguları incelediler. Online uygulama sırasında eğitimcileri ile birlikte 

laboratuvar ortamındakine benzer şekilde olguları irdelediler ve soru-cevap eşliğinde dijital mikroskopi 

eğitimlerini tamamladılar.  

BULGULAR: Online lab uygulamasına toplam 106 Tıp öğrencisi katıldı. Geri bildirim anket çalışmasında 

öğrencilerimizin %84.6’sı uygulamadan memnuniyetini belirtti. Mikroskopik preparatları diledikleri zaman 

inceleyebilmelerinin ve derse hazırlanarak gelmenin faydalı olduğunu ifade ettiler. Tekrar edebilme 

olanaklarının morfolojiyi özümsemelerine yardımcı olduğunu ve Patoloji laboratuvarının online 

yapılmasının kampüste yapılması kadar verimli olduğunu belirttiler.  

SONUÇ: Tıp Eğitimi, öğretici ve öğrencinin yüz yüze olmasının önemli olduğu bir eğitimdir. Bununla 

birlikte uzaktan eğitim, gelişen ve değişen dünyamız içinde kolaylıklar sağlamaktadır. Tıp eğitiminin 

uygulama alanlarında uzaktan eğitimin entegre edilmesi geliştirilmeye açık bir konudur. Üniversitemizde 

gerçekleştirdiğimiz dijital mikroskopi laboratuvar eğitiminin, katkı sağlayacak yararlı bir deneyim 

olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar sözcükler: Tıp Eğitimi, Dijital Patoloji, Uzaktan eğitim, Laboratuvar eğitimi 

 

GİRİŞ 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada ve ülkemizde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Ülkemiz 

açısından ortaya çıkan diğer bir durum da 13 Mart 2020’den itibaren ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm 

eğitim basamaklarında eğitime ve öğretime ara vermesi oldu (1). Yüksek Öğretim Kurumu  “Yükseköğretimde 
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Dijital Dönüşüm Komisyonu” 18 Mart 2020’de aldığı karar ile Uzaktan Öğretim altyapıları hazır olan 

üniversitelere, bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, tüm alanlarda uzaktan öğretim yapma imkânı sağladı.  

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, daha önce altyapısı hazır olup bazı derslerde kullanılmakta olan Uzaktan 

Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçti ve planlandığı 

gibi, 22 Mayıs 2020 tarihinde eğitim–öğretim programını tamamladı. Bu süreçte teorik uygulamalar senkron 

ya da asenkron şekilde gerçekleştirildi. Laboratuvar uygulamalarının uzaktan eğitimle verilmesine yönelik 

olarak da çeşitli çalışmalar yürütüldü (2).  

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında, teorik ve laboratuvar eğitim entegre olarak uygulanmaktadır. Daha önce her 

öğrenciye bir ışık mikroskobu ve Hematoksilen-Eozin ile boyalı seçilmiş olgu lamları düşecek şekilde 

gerçekleştirilen mikroskopi eğitim uygulamaları, 2019-2020 eğitim yılı başında Virasoft Yapay Zeka Yazılım 

Şirketinin uzaktan eğitim platformu Edupath sistemi tarafından kurulan Dijital Patoloji sistemi eşliğinde 

yapılmaya başlandı. Bu sistem sayesinde, üç boyutlu tarayıcı ile platforma yüklenmiş mikroskopi örneklerini, 

öğrencilerimiz bulundukları yerden, istedikleri zaman diliminde, özel şifreleri ile sisteme girip inceleyerek 

derse hazırlanmakta ve lab saatinde interaktif pratik uygulamasına katılmaktaydılar. Küresel Pandemi 

sürecinde, Dijital Patoloji Laboratuvar uygulamalarının Virasoft Edupath sistemi ile uzaktan yapılması 

amaçlandı.  

 

YÖNTEM:  

Bu amaçla, Virasoft Edupath sistemi, üniversitemizin kullandığı uzaktan eğitim platformu Perculus ile 

birleştirildi. Bu sistem, eğitim yılı başından itibaren Tıbbi Patoloji eğitimi almakta olan Tıp 3 öğrencileri ile 

Patoloji derslerinin başlangıcı uzaktan eğitim sürecine denk gelen Türkçe ve İngilizce Tıp 2 öğrencilerinin 

eğitiminde kullanıldı.  Seçilmiş olgular daha önce üç boyutlu özel tarayıcı ile taranarak Virasoft Edupath 

sistemine yüklenmişti. Her olguya ilişkin klinik, radyolojik ve laboratuvar veriler de, mikroskopi görüntüleri 

yanında yer almaktaydı. Laboratuvar çalışmalarından önce öğrencilere, incelenecek olgu numaraları gönderildi 

ve hazırlanmaları istendi.  Tıp 3 öğrencileri bu uygulamayı ders yılı başından beri yapmakta olduklarından 

sistemi nasıl kullanacaklarını biliyorlardı. Tıp 2 öğrencilerine ise önce yazılı kullanım talimatı gönderildi ve 

sonra, bir kullanım eğitimi oturumu yapılarak sistem uygulamalı şekilde anlatıldı.  

Ardından, öğrenciler istedikleri zaman diliminde, istedikleri yerde ve istedikleri aracı kullanarak (cep telefonu, 

masa üstü bilgisayarı, iPad vb) daha önce kendilerine verilmiş özel şifreleri ile sisteme girerek olguları 

incelediler ve hazırlandılar. Senkron laboratuvar uygulaması sırasında ise, bulundukları yerden,  eğitimcileri 

ile birlikte laboratuvar ortamındakine benzer şekilde olguları irdelediler ve soru-cevap eşliğinde dijital 

mikroskopi eğitimlerini tamamladılar (Resim 1). Uygulamalar sonrasında 5 soruluk bir on-line anketle 

geribildirim alındı. Bu ankette şu sorular yer aldı: 1) Uzaktan dijital patoloji uygulaması nasıldı (5 puanlık 

skala, 1 çok kötü-5 çok iyi) 2) Bu uygulamadan yararlandınız mı? (5 puanlık skala, 1 Hiç yararlanmadım- 5-

Çok yararlandım) 3) Uygulamanın avantajlı yönleri nelerdir? 4) Uygulamanın geliştirmesi gereken yönleri 

nelerdir? 5) Uygulama devam etmeli midir? (Evet/Hayır) 

 

BULGULAR 

Uzaktan Dijital Patoloji uygulamasına toplam 106 Tıp öğrencisi katıldı. Geri bildirim anket çalışmasında Tıp 

3 öğrencilerinin sırasıyla  %64’ü ve 14’ü ile Tıp 2 öğrencilerinin %56’sı ve %25’i uygulamayı çok iyi ve iyi 

buldu.  Uygulamayı kötü bulan öğrenci oranı %5 altındaydı (Grafik 1). Öğrencilerin yaklaşık %80’i 

uygulamadan yararlandığını belirtti. Tıp 3 öğrencilerinin %4,5’i az yararlandım/hiç yararlanmadım derken Tip 

2 öğrencilerinde bu oran %7 kadardı (Grafik 2). Uygulamanın avantajlarını; “preparatlara istediğimiz zaman 

bakmak, hocaların işaretlediği alanları görebilmek, istediğimiz yeri işaretleyip sorabilmek, istediğimiz zaman 

tekrar yapmak, preparatları ayrıntılı inceleyebilmek” şeklinde belirttiler ve okuldaki lab dersi kadar verimli 

olduğu ifade ettiler. Geliştirilmesi gereken konular ise, “görüntü kalitesi ve teknik aksaklıklar” olup bir öğrenci 

uygulamanın güzel olduğunu ama yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ifade etti. Tıp 2 öğrencilerinin %83,3’ü 

ve Tıp 3 öğrencilerinin %86,4’ü uygulamanın devam etmesini istedi.  
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TARTIŞMA 

Dijital Patoloji, lam üzerindeki görüntünün özel bir tarayıcı ile yüksek çözünürlüklü bir görüntü haline 

getirilmesi, bilgisayar ekranında görülebilmesi, işaretlenebilmesi, arşivlenebilmesi ve başkaları ile 

paylaşılabilmesi yöntemi ile yapılan patoloji uygulamasıdır (3). Güncel tıp uygulamalarında önemi giderek 

artmakta olup patolojide yapay zeka çalışmaları için de iyi bir dijital patoloji alt yapısı bulunması gereklidir 

(4). Tanı, araştırma ve konsültasyon alanlarında kullanılan dijital patolojiden, Amerika Birleşik Devletleri 

başta olmak üzere çeşitli ülkelerde tıp fakültelerinde Patoloji eğitimi sırasında da yararlanılmaktadır (5). 

Geleneksel ışık mikroskopisi yerine dijital patoloji ile eğitim yapmanın birçok avantajı mevcuttur: Dijital 

görüntüler standart olup her öğrenci aynı kalitede ve içerikte görüntüye bakabilir. Cam slaytlar zaman içinde 

solabilir, kırılabilir veya kaybolabilirken dijital slaytlar daha güvenle saklanabilir.  Bazı küçük dokulardan 

öğrenci sayısı kadar kesit yapılamayabilirken dijital görüntüler istenildiği kadar çok sayıda öğrenciye 

gönderilebilir. Dijital görüntüler her zaman, her koşulda ve tekrar tekrar incelenebilir; işaret konarak eğitici-

öğrenci arasında paylaşılabilir (5).  

Dijital slaytlar yanında öğrenciye gönderilen hasta bilgileri, öğrencinin olguyu bütüncül bir yaklaşımla 

incelemesini sağlar. Yapılan çalışmalar sanal mikroskopinin öğrencinin öğrenme sürecini olumlu etkilediğini, 

iletişim becerilerini ve kendine güveninin artırdığını ortaya koymuştur (5). Yine de örneğimizdeki gibi yüz 

yüze eğitimi tercih eden öğrenciler de olduğu unutulmamalıdır ve öğrencilerin mikroskop kullanma bilgisi ve 

becerisi de olması gereklidir. 

Zorunlu şekilde ve hızla geçtiğimiz uzaktan eğitim sürecinde yeni karşılaşılan birçok soruna hızla çözümler 

üretildi. Bunlardan biri de tıp eğitiminin önemli bir kısmını oluşturan laboratuvar eğitimleri idi. 

Fakültemizde Dijital patoloji alt yapısının zaten mevcut olması ve bu sistemin teorik derslerde 

kullandığımız Perculus sistemine entegre edilebilmesi, patoloji laboratuvarlarımızın okuldakine çok benzer 

şekilde gerçekleştirilmesini sağladı. Bu, ülkemizde, bir üniversitede uzaktan Dijital Patoloji laboratuvar 

dersi yapılan ilk ve şimdilik tek uygulamadır. 

Tıp 2 öğrencilerinde sistemden memnuniyet oranlarının Tıp 3 öğrencilerine göre biraz düşük çıktığı 

görülmüştür. Bu, muhtemelen, Tıp 2 öğrencilerinin bu sistemle yeni tanışmış ve tam adapte olamamış 

olmalarına bağlıdır. Ayrıca, öğrenciler, sistemin geliştirilmesi gereken yönleri sorulduğunda, görüntü 

kalitesinin daha iyi olmasını ve teknik aksaklıkların giderilmesini istemişlerdir. Gerçekten de, başarılı bir 

dijital patoloji uygulaması için iyi hazırlanmış, iyi taranmış slaytlara, iyi çalışan bir internet ağına ve iyi 

çözünürlükte bir ekrana ihtiyaç vardır (3,6). Dijital patoloji özellikle tanı, konsültasyon ve araştırma 

alanlarında kullanıldığında, üstün kalitede çalışılması tartışmasız bir zorunluluktur. Eğitim çalışmalarının 

istenen başarıya ulaşması için de daha kaliteli slaytlar, tarayıcılar ve teknik donanım gerekir. 

 

SONUÇ 

Tıp Eğitimi, eğitimci ve öğrencinin yüz yüze olmasının önemli olduğu bir eğitimdir. Bununla birlikte 

uzaktan eğitim, gelişen ve değişen dünyamız içinde kolaylıklar sağlamaktadır. Tıp eğitiminin hem teorik 

hem de uygulama alanlarına uzaktan eğitimin entegre edilmesi geliştirilmeye açık bir konudur. 

Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz dijital mikroskopi laboratuvar eğitiminin, bu anlamda, katkı 

sağlayacak yararlı bir deneyim olduğunu düşünmekteyiz. Amaç, geleceğin artırılmış/sanal gerçeklik, yapay 

zeka ve robot sistemlerine hazırlıklı hekimler yetiştirmek olmalıdır. 
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Resim 1. Uzaktan Dijital Patoloji Mikroskopi Uygulaması örneği 

 

 

Grafik 1. Tıp 2 ve Tıp 3 öğrencilerinin uzaktan Dijital Patoloji uygulaması ile ilgili görüşleri 
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Grafik 2. Tıp 2 ve Tıp 3 öğrencilerinin uzaktan Dijital Patoloji uygulamasından yararlanma düzeyleri 

ile ilgili görüşleri 
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ÖZET 

Giriş: Laparoskopik sleeve gastrektomi, vücut kitle indeksi 40 veya daha fazla olan morbid obez hastalarda 

yapılan bir obezite cerrahisidir. Sleeve gastrektomiden sonra, çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Geç 

dönem port bölgesi fıtığı laparoskopik sleeve gastrektomide görülen nadir bir komplikasyondur.   

Olgu Sunumu: 47 yaşında kadın hasta bir yıl önce laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu geçirmiştir. 

Hastanın son 2 haftadır batın sağ üst kadranda port skar dokusunun (rezeke midenin çıkarıldığı port yeri) 

olduğu bölgede yaklaşık 5 cm redükte edilemeyen herni defekti mevcuttur. Batın tomografisi çekildikten sonra 

hastaya laparoskopik olarak herni defektine giren jejunum bağırsak ansı ve omentum majus çıkarılmış ve herni 

defekti compozite mesh ile laparoskopik tamir edilmiştir (Resim 1). Postop ikinci gün taburcu edilen hastanın, 

3 aylık takibi sorunsuzdur. 

Tartışma ve Sonuç: Port yeri fıtığı risk faktörleri arsında teknik faktörler ve hastaya ait faktörler yer 

almaktadır. Hastaya ait faktörler arasında kronik bronşit, obezite, yaşlılık, yetersiz beslenme, yara enfeksiyonu, 

diyabet, önceden var olan göbek fıtığı bunlardan sadce birkaç tanesidir. Teknik faktörler arasında port çapı, 

port tasarımı, portun konumu, yara ekstansiyonu, fasyanın kapanması esnasındaki kusurlar veya açık bırakma, 

operasyon süresi, pnömoperitoneumun dekompresyonu gibi birkaç faktör yer almaktadır. Retrospektif 

çalışmalarda özellikle orta hatta yer alan 10 mm’den daha büyük port yerlerinin kapatılması ileri sürülürken, 

yapılan prospektif çalışmalarda port yeri fıtık insidansının sanılanından daha fazla olduğunu ancak bu 

hastaların birçoğunun semptomatik olmadığını göstermiştir. Randomize kontrollü çalışmaların yeterli düzeyde 

yapılmadığı ve uzun dönem takiplerinin yetersiz olduğu bu alanda obezite cerrahisi esnasında port yerlerini 

kapatmanın zorluğu bilinmektedir. Sonuç olarak, laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu sonrası geç 

dönemde port bölgesinde herniasyonla başvuran hastalarda gecikmeden tanı konulması gerekmektedir ve 

mekanik bağırsak tıkanıklığı strangülasyona ilerlemeden laparoskopik olarak opere edilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite; İnsizyonel; Fıtık; Port; Laparoskopi. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Laparoscopic sleeve gastrectomy is an obesity surgery performed in morbidly obese patients 

with a body mass index of 40 or more. After sleeve gastrectomy, various complications can occur. Late port 

site hernia is a rare complication seen in laparoscopic sleeve gastrectomy. 

Case Report: A 47-year-old woman underwent laparoscopic sleeve gastrectomy operation a year ago. In the 

last 2 weeks of the patient, there is a 5 cm irreducible hernia defect in the area where the port scar tissue (the 

location of the resected stomach is removed) in the upper right abdomen of the abdomen. After abdominal 

tomography was performed, the jejunum loop and omentum majus, which entered the hernia defect, were 

removed and the hernia defect was repaired laparoscopically with composite mesh. The patient who was 

discharged on the second day of postop was uneventful for 3 months. 

Discussion and Conclusion: Technical factors and patient-related factors are among the risk factors of port 

site hernia. Among the patient's factors, chronic bronchitis, obesity, old age, malnutrition, wound infection, 

diabetes, pre-existing umbilical hernia are only a few of them. Technical factors include port diameter, port 
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design, port location, wound extension, defects during fascia closure, operation time, decompression of 

pneumoperitoneum. In retrospective studies, it was suggested to close the port areas larger than 10 mm, 

especially in the midline, and in prospective studies, the port location showed that the incidence of hernia was 

more than expected, but many of these patients were not symptomatic. In this area where randomized 

controlled trials are not performed adequately and long-term follow-up is inadequate, it is known to have 

difficulty in closing port sites during obesity surgery. As a result, it is necessary to be diagnosed without delay 

in patients presenting with herniation in the port region in the late period after laparoscopic sleeve gastrectomy 

operation and it is aimed to operate laparoscopically without progressing to mechanical intestinal obstruction 

strangulation. 

Keywords: Obesity; Incisional; Hernia; Port; Laparoscopy. 

 

GİRİŞ 

Obezite, dünya çapında yaygınlığı artan ciddi bir sağlık sorunudur. 30'dan büyük vücut kitle indeksine sahip 

olmak olarak tanımlanmaktadır. DSÖ, obezitenin kendiliğinden gerilemeyen kronik bir hastalık olduğunu ve 

3,4 milyon kişinin obezite ve komorbiditeleri nedeniyle öldüğünü, bunun tedavi edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir (Erdem et al., 2020). Laparoskopik sleeve gastrektomi, vücut kitle indeksi 40 veya daha fazla 

olan morbid obez hastalarda yapılan bir obezite cerrahisidir. Sleeve gastrektomiden sonra, çeşitli 

komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar; laparoskopik tekniğe bağlı olarak (port yeri kanaması, 

büyük damar yaralanması, pankreas, dalak, bağırsak, diyafram, karaciğer gibi organ yaralanmaları, operasyon 

sonrası yara yeri enfeksiyonu ve operasyon sonrası fıtık oluşması), Sleeve gastrektomiye bağlı olarak (stapler 

hattında kaçak, stapler hattında kanama, striktür gelişmesi, dilatasyon gelişmesi, mide boşalmasında gecikme, 

intraperitoneal abse, iatrojenik dalak yaralanması ve yanlış stapler kullanımı) ve diğer komplikasyonlar 

(splanknik damar trombozu, pulmoner embolizm, portal ven trombozu, derin ven trombozu, pankreatit 

gelişmesi ve ince bağırsak tıkanıklığı) görülebilir (Stier and Corteville, 2018). Port bölgesi fıtığı laparoskopik 

sleeve gastrektomide görülen nadir bir komplikasyondur. Tonouchi ve arkadaşları port bölgesi fıtığı insidansı 

%0,65-%2,80 ve port sitesi fıtıklarını üç tipte sınıflandırmıştır. Bunlardan erken başlangıçlı tip (tip 1), fasya 

ve periton ön ve arka olarak açılmıştır. Geç başlangıçlı tipte (tip 2) periton fıtığı kesesi görülür. Karışık tip 3'te 

fıtık tüm karın duvarı veya organlarını ve mezenteri içerir (Lee and Kim, 2008). Ameliyattan aylar sonra 

görülen (tip 2) fıtıklar gerçek fıtıktır ve fıtık keseleri mevcuttur. Geç dönemde görülen port fıtıklarında ince 

bağırsak tıkanıklığı nadir olarak görülmektedir ve çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirir.  

 

VAKA SUNUMU 

47 yaşında kadın hasta bir yıl önce laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu geçirdi ve vücut kitle endeksi 

(VKİ) 43’ten 31’e geriledi. Hasta son 2 haftadır batın sağ üst kadranda port skar dokusunun (rezeke mide 

piyesinin çıkarıldığı port yeri) olduğu bölgede yaklaşık 5 cm’lik bir şişlik, şiddetli ağrısı ve 38 derece ateş ile 

genel cerrahi polikliniğine başvurudu. Fizik muayenede batın sağ üst kadrandaki port insizyon hattının hemen 

altında 5x4 cm’lik redükte edilemeyen herni kesesi saptandı. Yapılan hemogram tetkikinde lökosit değeri 

15,68 x109/l, hemoglobin 16 g/l, hematokrit 48 %, platelet değeri 246 x 109 /l saptandı. Biyokimyasal değerleri 

incelendiğinde alanine transaminase (ALT) 53 U/l, aspartate transaminase (AST) 57 U/l, total bilirubin 0,38 

U/l, alkalen fosfataz (ALP) 56 U/l ve gamma-glutamyl transferase (GGT) 19 U/l saptandı. Çekilen kontrastlı 

batın tomografide batın sağ üst kadranda 1,5 cm lik herni defektinden ince bağırsak ve omentumun herniye 

olduğu, inkarserasyon geliştiği ve reaksiyon mayii saptanması üzerine (Resim 1) hastadan onam alınarak 

laparoskopik eksplorasyon uygulandı.  
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Resim 1. Kontrastlı batın tomografisinde batın sağ üst kadranda 1,5 cm lik herni defektinden ince bağırsak 

ve omentumun herniye olduğu saptanmıştır. 

 

Laparoskopik eksplorasyonda umblikus sol yarımay insizyonla batına girildi ve jejunum ansının ve omentum 

majusun beraber batın sağ üst kadrandan 1,5 cm’lik periton açıklığından cilt altına herniye olduğu ve 

çevresinde yapışıklıklar oluşturduğu tespit edildi (Resim 2).  

 

 

Resim 2. Laparoskopik eksplorasyonda jejunum ansının ve omentum majusun beraber cilt altına herniye 

olduğu ve çevresinde yapışıklıklar oluşturduğu tespit edildi. 

 

Damar kapatıcı elektriksel cihaz (LigaSure AtlasTM,Covidien, Norwalk, CT)  yardımı ile yaklaşık 15 cm’lik 

jejunum ansı, omentum majusun bir kısmı ve reaksiyon mayii boşaltıldı. Reaksiyon mayii aspire edildi. Jejunal 

ansta peristaltizm mevcut olup gangrene olmadığı için rezeksiyon yapılmadı. Herni defektine ait fıtık kesesi 

ligasure ile eksize edildi ve 5 mm absorbable tacker (AbsorbaTack, Covidien Corp, Norwalk, CT) yardımıyla 

composite mesh (VYPROTM, Johnson & Johnson, Diegam, Belgium) fıtık sahasına yerleştirildi (Resim 3).  
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Resim 3. Herni defektine composite mesh absorbable tacker yardımıyla fıtık sahasına zımbalanmıştır. 

 

10 mm ve 5 mm lik port yerleri kapatılan hastaya dren yerleştirilmedi (Resim 4). Postoperatif dönemi sorunsuz 

geçiren hasta, Postoperatif ikinci gün taburcu edildi. Üç aylık takibi sorunsuz geçirdi. 

 

 

Resim 4. 5 mm ve 10 mm lik port yerleri kapatılan hastaya dren yerleştirilmemiştir. 

 

TARTIŞMA 

Bariatrik cerrahi tüm dünyada giderek daha fazla uygulanmaktadır. Laparoskopinin avantajından dolayı 

bariatrik cerrahi prosedürleri rutin olarak laparoskopik uygulanmaktadır. En popüler prosedürler laparoskopik 

ayarlanabilir gastrik bant (LAGB), Laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass (LRYGB) prosedürü ve 

laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG)’dir. Her ne kadar tüm prosedürler kendi avantajları ve dezavantajları 

varsa da oluşabilecek komplikasyonlar arasında anastomoz kaçağı, kanama, kısa vadede pulmoner emboli ve 

uzun vadede iç herniasyon, damping, marjinal ülserler ve trokar portu fıtıkları gibi birçok komplikasyon 

mevcuttur (Coblijn et al., 2016). Birçok çalışmada laparoskopik olarak 10 mm veya daha büyük port yerlerinin 

rutin kapanması insizyonel fıtık oluşumunu önlemek için tavsiye edilirken, aşırı obez hastalarda port yerlerinin 

kapatılması önemli ölçüde zordur. Bu nedenle Deschamps gibi bazı cihazlar iğne, bir sütür taşıyıcı ve bir 

Endoclose sütür cihazı (Tyco Auto Suture International, Inc. Norwalk, CT, Birleşik Krallık,ABD), fasiyal ve 

peritoneal onarımda yardımcı olabilir. Port sahasının doğrudan onarımına ek olarak, dikişsiz port plug 

tekniğini Moreno-Sanz ve arkadaşları tarif etmişlerdir. Biyolojik Emilebilir Fıtık yaması (W.L Gore and 

Associates Inc, Flagstaff, AZ, USA) port yeri fıtıklarını önlemenin bir yolu olarak uygulanabilir. Ayrıca 

Spalding ve arkadaşları dual hemostat tekniğini bu alanda tarif etmişlerdir (Helgstrand et al., 2011).  
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1968'de Fear ilk olarak jinekolojik bir prosedürde port yeri fıtığını yayınlamıştır. Gastrointestinal cerrahi ile 

ilişkili port yeri fıtığı ilk kez 1991 yılında Miao ve Ruchman tarafından yayınlanmıştır. Yayınlanan vaka 

serlerinde 1994'ten 2006'ya kadar port yeri fıtığı insidansı %0,18 ile %2,8 arasındadır. Ancak, Genel olarak 

bir dizi port yeri fıtığı vakasının uzun süredir orta dönem postoperatif takip yokluğunda tanı konulmamıştır. 

Dolayısıyla, gerçek etkisi sadece prospektif olarak değerlendirilmelidir (Zhu and Liu, 2016). 

Literatürde, spesifik olarak port fıtıkları ile ilgili olarak prospektif çalışmalardan Coblijn ve arkadaşlarının 

çalışmasında 13.940 hastaya bariatrik bir prosedür uygulanmış ve 34 hastada komplikasyon gelişmiştir. Ancak 

83 hastanın (%63) takibi yoktur. BU hastalardan 32 tanesi elektif fıtık cerrahisi geçirmiştir. 14 hastaya acil 

cerrahi onarım uygulanmıştır. Bir hasta (%0,8) bağırsak boğulmasından kaynaklanan çoklu organ 

yetmezliğinden ölmüştür. Acil ameliyat olan hastaların hepsi bariatrik cerrahi işlemden 30 gün içinde meydana 

gelmiştir (Coblijn et al., 2016). Bu çalışmada ve literatürdeki toplanan muhtemelen gerçek insidansın 

azımsanması birçok çalışmadaki hastaların uzun dönem takiplerinin kaybı ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

çalışmadaki önemli sonuçlardan biri de cinsiyet, yaş, VKİ, sigara içme, tip II diyabet, işlem tipi, 

komplikasyonlar ve kilo kaybı abdominal duvar fıtığı oluşumu ile ilişkili saptanmamıştır.  

Birçok çalışmada insizyonel herni gelişimi ile ilişkili iki risk faktörü grubu vardır. Birincisi yara iyileşmesinde 

bozulma (örn. yaş ve diyabet ile ilişkili, sigara içme, yara enfeksiyonları) ve ikincisi karın basıncının yükseldiği 

durumlar (ör. obezite, KOAH). Fıtık riskinin arttığı boyut eşiği anlaşılır değildir. Bildirilen fıtıkların çoğunluğu 

literatür ≥10 mm'lik portlarda bulunmuştur. Kadar ve arkadaşlarının retrospektif kohort çalışması, %0,23 

insidansı ve %3,1'i sırasıyla 10 ve 12 mm'lik fasya defektlerinde bulunmuştur. Literatürde Fıtık oluşumunu 

önlemek için ≥10 mm fasya defektlerinin kapatılması önerilir (Kadar et al., 1993).  

Literatürde, port herniasyonu oluşumu ile ilgili olarak bariatrik cerrahide fasya analizi edilen randomize 

kontrollü çalışma yoktur. Bariatrik cerrahideki port yerlerinin kapanmasının fıtık riskini azalttığını gösteren 

retrospektif çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ön fasyanın kapatılması herni görülme sıklığında bir azalmaya neden 

olmayabilir hatta port yerlerinin kapatılmaya çalışılması komplikasyonlara da neden olabilir. Örneğin sinir 

daralması, yüzeysel vasküler hasar ve bağırsak yaralanması gibi. Bu komplikasyonların insidansı 

bilinmemektedir ve muhtemelen rapor edilmemektedir (Tonouchi et al., 2004).  

Literatür taramasında hasta ile ilgili faktörler dışında iki ana faktör grubu port yeri fıtığında etkili bulunmuştur. 

Bunlar kullanılan malzeme ve cerrahi tekniktir. Trokarın etkisi incelendiğinde kanatlı, kanatsız ve radyal 

olarak genişleyen tip, fıtıkların gelişiminde rol oynayabilir. Kolata ve arkadaşlarının deneysel yaptığı 

çalışmada künt trokarların daha az yara oluşumuna yol açtığını, paramedian yerleşimli olanlarında kas yapıları 

arasında ilerlemesi sonucu, bu kasların tekrar iyileştiği ve fıtık riskinin daha az olduğunu saptamışlardır. 

Retrospektif çalışmaların çoğu göbek trokar bölgesini daha yüksek port yeri fıtığı ile ilişkilendirmişlerdir. 

Bununla birlikte paramedian yerleşimi ve künt tip trokarlar genel cerrahi ve ürolojik cerrahide Düzey II 

çalışmalarında 10 mm ve 12 mm insizyonları fasiyal kapatmanın gerekli olmadığı yerler olarak ileri 

sürülmüştür (Yamamoto et al., 2011). 

Mevcut literatüre dayanarak, port deliği çapının oynayacağı büyük bir rol vardır port yeri fıtığında. Böylece, 

çoğu yazarlar tüm port deliklerini kapatma lehine port yeri fıtığı gelişiminin önlenmesi için ≥10 mm üzerindeki 

tüm port yerlerinin kapatılmasını önerirlerken, hastada diyabet, obezite, ileri yaş ve uzun cerrahi müdahale 

gibi faktörler eşliğinde <10mm'lik porttan daha küçük deliklerin birlikte kapatılmasını önermişlerdir 

(Comajuncosas et al., 2014). 

Karampinis ve arkadaşlarının prospektif çalışmasında toplam 1795 port bölgesinden 146’sında port bölgesi 

fıtığı teşhis edilmiştir (%8,13). Genel fıtık yaygınlığı 5 mm port bölgesinde %2,5 saptanmıştır ve tüm hastalar 

asemptomatiktirler. 12 mm'lik port bölgelerinde (rezeke midenin çıkarılmasını sağlamak için genişletilmiştir) 

961 port bölgesinden 102’sinde port yeri fıtığı tespit edilmiştir (%10,6). Bu hastalardan semptomatik port 

bölgesi fıtığı olan dört hasta acil bir durum olan bağırsak tıkanıklığı nedeni ile erken dönemde ameliyat 

edilmiştir. Çalışmanın sonucunda özellikle çok fazla miktarda kilo vermenin karın duvarı fasya yapısını 

bozarak fıtık riskini arttırdığını saptamışlardır (Karampinis et al., 2020). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, port bölgesi fıtıkları, laparoskopik cerrahiden sonra erken veya geç gelişebilecek mekanik 

bağırsak tıkanıklığında daima akılda tutulmalıdır. Tedavi ağırlıklı olarak genel anestezi altında herniye olmuş 

organlara yapılacak bir cerrahi müdahale ile mümkündür. Laparoskopik bariatrik cerrahi sonrası port 
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yerlerinde hassasiyet, şişlik gibi durumlarda bağırsak iskemisini önlemek için hemen tanıma önemlidir. 

Laparoskopik olarak müdahale edilmesi, paramedian port yerlerindeki inkarsere fıtıklarda, mesh ile onarım 

imkanını sağlamaktadır. 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 

etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. Etken, 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit 

edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlanmış, SARS-CoV virüsüne olan benzerliğinden dolayı SARS-

CoV-2 olarak adlandırılmıştır. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs kaynaklı 

hastalığa Covid-19 adını vermiş ve enfeksiyonu pandemi olarak açıklamıştır. Hastalık insandan insana 

bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmış, sadece Çin için değil tüm dünyada büyük bir halk sağlığı sorunu 

haline gelmiştir. Çin dışında teyit edilen ve şüphelenilen vakaların sayısı ve ölümlerin sayısı da artmıştır. 

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından itibaren Covid-19 enfeksiyonun kontrolü, önlenmesi ve yönetiminde 

gerek halk sağlığı merkezlerinde gerekse hastanelerin acil klinikleri, Covid-19 klinikleri ve yoğun bakım 

ünitelerinde ulusal düzeyde tüm sağlık çalışanları ve hemşireler gerekli önlemlerini alarak görevlerini 

sürdürmeye devam etmişlerdir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin 

öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında 

ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin 

solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bulaştırıcı olabilmektedir. Ülke genelinde Sağlık 

Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar tarafından salgının yayılımının önlenmesine yönelik Dünya Sağlık 

Örgütü ile uyumlu olarak hem yatan hasta hem de diğer tüm tıbbi işlemlerde enfeksiyon kontrol önlemleri 

alınmaktadır. Bulaşmayı önlemede el yıkama, enfekte nazal sekresyonların dikkatli yok edilmesi, 

klorheksidinli el dezenfektanlarının kullanılması, temas ve damlacık izolasyon önlemlerine uyulması 

önerilmektedir. Koronavirüs büyük bir halk sağlığı riski oluşturmaktadır. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

titizlikle uygulanmasının hastalık gelişiminin önlenmesi ve yayılımının azaltılmasında son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi,  enfeksiyon, enfeksiyon kontrol önlemleri. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde 

etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. Etken, 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit 

edilmemiş yeni bir koronavirüs olarak tanımlanmış, SARS-CoV virüsüne olan benzerliğinden dolayı SARS-

CoV-2 olarak adlandırılmıştır. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs kaynaklı 

hastalığa Covid-19 adını vermiş ve enfeksiyonu pandemi olarak açıklamıştır. Hastalık insandan insana 

bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmış, artık sadece Çin için değil tüm dünyada büyük bir halk sağlığı 

sorunu haline gelmiştir. Çin dışında teyit edilen ve şüphelenilen vakaların sayısı ve ölümlerin sayısı da artmıştır 

(SB, 2020). Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından itibaren Covid-19 enfeksiyonun kontrolü, önlenmesi ve 

yönetiminde gerek halk sağlığı merkezlerinde gerekse hastanelerin acil klinikleri, Covid-19 klinikleri ve yoğun 

bakım ünitelerinde ulusal düzeyde tüm sağlık çalışanları ve hemşireler gerekli önlemlerini alarak görevlerini 

sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak tüm dünyada bazı sağlık çalışanları ve hemşireler enfekte hastaları 

tedavi ederken ve bakım uygulamalarını gerçekleştirirken kendileri de enfekte olmuşlardır. Ülke genelinde 

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar salgının yayılımının önlenmesine yönelik Dünya Sağlık 

Örgütü ile uyumlu olarak enfeksiyon kontrol önlemleri almışlardır (Chong, M.Y., et al.,2004; Wu, P., et al., 

2009). 

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla 

ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz 

mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında 

da virüs tespit edilebildiğinden bulaştırıcı olabilmektedir.  

Çin’deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde ortalama inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) 

olduğu bazı vakalarda 14 güne kadar uzayabileceği gözlenmiştir. Covid-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak 
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bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği 

düşünülmektedir.  

Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı 

atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma 

süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul 

edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam 

etmesi değil, temasın süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Bugün için, SARS-CoV-2’ninbulaştırıcılık 

süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.  Sağlık kurumuna başvuran hastalarda 

hastalığın yayılımını kontrol altında tutmaya yönelik olarak olguların mümkün oldukça hastanede ayrı alanlara 

başvurmaları sağlanmalı, ayrı personel tarafından sağlık hizmeti verilmeli, tetkiklerde öncelik verilmesi 

sağlanmalı, semptomatik hastalar ayrı bekleme alanında izlenmelidir (SB, 2020).  

Hastaların hastanede izlemi sırasında standart, damlacık ve temas izolasyon önlemlerine dikkat edilmelidir. 

Bir metreden yakın mesafede temas edecek sağlık personelinin, eldiven, sıvı geçirmez uzun kol önlük, tıbbi 

maske, yüz koruyucu ve gözlük kullanmaları, damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem sırasında N95/FFP2 

maske kullanmaları önerilmektedir (Yeşil & Hacımustafaoğlu, 2019).  

Hastalar tek kişilik, mümkünse negatif basınçlı odada takip edilmelidir. Kullanılacak tıbbi malzemeler oda 

dışına çıkarılmamalıdır. Korunma önlemlerinin uygulanmasına hasta asemptomatik hale gelene kadar devam 

edilmelidir (Chan et al, 2019).  

Vaka görülen ülkelere seyahat durumunda ise ateş, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan 

kişilerden en az 1 metre mesafe uzakta bulunulmalı, kalabalık ortamlardan uzak durup, gereği dışında sağlık 

merkezlerine başvurmamaları, sabun-su ya da alkol bazlı el dezenfektanı (ortalama %70 alkol içeren) ile el 

hijyenine dikkat edilmeli, çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketilmemeli, yabani ve evcil hayvanlarla temastan 

kaçınılmalıdır (WHO, 2020). SARS-CoV ve MERS-CoV döneminde yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 

Covid-19’un ortalama %70 ve üzeri alkol bazlı dezenfektanlara, %1 iyot solüsyonlarına, klor içeren 

dezenfektanlara, peroksiasetik asit ve kloroforma duyarlı olduğu, klorheksidine daha az duyarlı olduğu 

düşünülmektedir (Chen et al., 2020).  

Yatan hasta takibinde standart, damlacık ve temas izolasyon önlemleri alınmalı, tek kişilik odada izole 

edilmeli, bildirimi yapıldıktan sonra uygun numune (balgam, trakeal aspirat, bronkoskopik örnek) Viral 

Tansport Besiyeri aracılığıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Laboratuvarı’na en kısa sürede 

ulaştırılmalıdır. Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle 2019-nCoV saptananlar “kesin 

vaka” olarak adlandırılır. Yatış gerektirmeyen olgularda ise ev içinde damlacık önlemlerinin alınması ve el 

hijyenine özen gösterilmesi önerilir (Yeşil & Hacımustafaoğlu, 2019). 

Hastaneye Yatış Olası/kesin vakalar, Pandemi Hastaneleri (Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf 

Üniversitesi hastaneleri ile özel hastanler)’nde izole şekilde kabul ve tedavi edilir. 

Vakaların tedavi ve izlem süreci hekim değerlendirilmesi sonrasında Pandemi Hastanelerinde veya evde 

yapılır.  İl ve hastaneler bazında yapılmış olan Pandemi Planına uygun olarak kesin ve olası vakaların öncelikle 

bu hastalar için ayrılmış olan hastane, servis ve yoğun bakımlarda takip edilmesi esastır. Hastaların bu 

birimlerde mümkünse izole olarak, değil ise en az 1- 1,5 metre mesafe ile ayrılmış alanlarda izlenmesi 

sağlanmalıdır. 

Pandemi hastanelerinin bulunmadığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de 

pandemi hastanesi olarak hizmet verir. Sağlık kuruluşlarında standart enfeksiyondan korunma ve kontrol 

önlemleri uygulanmalıdır. Buna ek olarak uygulanacak temas ve damlacık korunma önlemlerinin 

uygulanmasına hasta asemptomatik hale gelene kadar devam edilmelidir. Sağlık tesisinde hastalığın 

yayılımını/geçişini engellemek üzere aşağıdaki enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri uygulanmalıdır.  

Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu 

malzeme olarak;  

1. Eldiven,  

2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu),  

3. Tıbbi maske(cerrahi maske),  

4. En az N95/FFP2maske (Sadece aerosolizasyona neden olan işlem sırasında)*,  
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5. Yüz koruyucu,  

6. Gözlük**,  

7. Sıvı sabun,  

8. Alkol bazlı el antiseptiği,  

Yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır. Tulum, bone, ayak koruyucu 

hasta bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde temasın 

olabileceği durumlarda kullanılabilir. 

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Önerileri  

*Aerosolizasyona neden olan işlem; aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, 

endoskopi, solunum yolu numunesi alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler  

** Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir öneri yok ise %70 

etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak üzere bırakılmalıdır. Gözlüğün tekrar 

kullanılması durumunda, sağlık kurumunca gözlüğün nerede çıkartılıp depolanacağı ve dezenfekte edileceği 

talimatlandırılır (WHO, 2019). 

Hasta Odasının Özellikleri  

1. Covid-19 olası veya kesin vakalarının hastaneye yatışlarında standart, temas ve damlacık önlemlerinin 

alınması gerekmektedir.  

2. Hastalar mümkünse tek kişilik, özel banyosu ve tuvaleti olan, kapatılabilir kapı içeren bir odada olmalıdır.  

3. Tek kişilik odaların bulunmadığı durumlarda kesin Covid-19 vakaları aynı odada kohort edilebilir, ancak 

olası Covid-19 vakalarının ayrı yatırılması tercih edilmelidir. Zorunlu hallerde ise olası Covid-19 vakaları aynı 

odada hasta yatakları en az 1metre aralıklı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Kohorta dahil edilen olası hastalar 

tıbbi maske kullanmalıdır.  

4. Kullanılacak tıbbi malzemeler hastaya özel olmalı, oda dışına çıkarılmamalıdır. Hastalar arasında ortak 

malzeme kullanımına izin verilmemelidir. Eğer kullanılacak ekipman (örn. steteskop, ateş ölçer) Covid-19 

(sars-cov-2 enfeksiyonu) rehberi birden fazla hastada kullanılıyor ise her hasta kullanımında temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir (örn. etil alkol %70).  

5. Tıbbi olarak gerekmedikçe hastaların odadan veya alandan başka bir alana taşınmasından kaçınılmalıdır. 

Olası Covid-19 hastaları için belirlenmiş taşınabilir X-ray cihazı ve/veya diğer önemli tanı cihazları 

kullanılmalıdır. Ancak taşınabilir tanı cihazları yoksa hasta tıbbi maske takılı halde, temas ve damlacık 

izolasyon önlemleri alınarak, diğer hastalar ve ziyaretçiler ile teması en aza indirecek şekilde, mümkünse son 

vaka olarak alınmalıdır. 

6. Hastanın taşınması sırasında görev alan sağlık personeli tıbbi maske, önlük, eldiven ile bu işlemi yapmalıdır 

ve el hijyenine özen gösterilmelidir. Hastanın genel durumuna göre aerosolizasyon oluşturabilecek bir durumu 

varsa en az N95/FFP2 maske ve gözlük yanında bulundurmalıdır.  

7. Hasta çevresi, hastanelerin enfeksiyon kontrol komitelerinin direktifleri doğrultusunda belirlenen kurallara 

göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

8. Kullanılmış kişisel koruyucu ekipmanların atılması amacıyla hasta odası dışarısında ve hasta odasının 

içerisinde iki ayrı tıbbi atık bulundurulmalıdır.  

 Hasta Odasına Giriş ve Hastaya Yaklaşım  

1. Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından sorumlu olan ve girişi gerekli olan 

personelin odaya girişine izin verilmelidir, hasta ziyaretçileri yasaklanmalıdır ve refakatçi gerekli ise tek kişi 

ile kısıtlanmalıdır.  

2. Hasta odasının girişinde; kişisel koruyucu malzemeler (eldiven, önlük (steril olmayan, tercihen sıvı 

geçirimsiz ve uzun kollu), tıbbi maske, en az N95/ FFP2maske, yüz koruyucu, gözlük/yüz koruyucu, alkol 

bazlı el antiseptiğive alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı) hazır olarak bulundurulmalıdır.  

3. Muayene, tedavi ve kişisel bakım yapan kişiler eldiven, izolasyon önlüğü, gözlük/yüz koruyucu, tıbbi maske 

kullanmalıdır. Hastanın sekresyonları veya vücut çıkartılarının aerosolizasyonuna neden olabilecek girişim 
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yapılacağında ise eldiven, izolasyon önlüğü, N95/FFP2 maske ve yüz siperliği kullanılmasına özen 

gösterilmelidir.  

4. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, 

maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat 

edilmelidir. Özellikle maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni 

uygulanması ihmal edilmemelidir (SB, 2020). 

5. Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumda eldiven çıkartılarak, el 

hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir.  

6. Aerosolizasyona neden olabilecek işlemler sırasında hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan sağlık personeli 

dışında kimse olmamasına özen gösterilmelidir. İşlem sırasında kapının kapalı olması sağlanmalı, işlem 

sonrasında bir süre, giriş-çıkış dahil kapı açık tutulmamalıdır. İlgili işlemler, doğal hava akışı ile yeterince 

havalandırılan, mümkünse negatif basınçlı odalarda yapılmalıdır.  

7. Hastaya temas öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir. Bu amaçla sabun ve su veya alkol bazlı 

el antiseptikleri kullanılabilir. Eller gözle görülür derecede kirli ise el antiseptikleri yerine mutlaka su ile sabun 

kullanılmalıdır.  

8. Hasta, tıbbi açıdan önemli bir neden olmadıkça odasından çıkarılmamalı, odadan çıkması gerekli ise tıbbi 

maske ile transferi yapılmalıdır.  

9. Hasta noninvaziv veya invaziv solunum desteği tedavisi altında ise solunum izolasyon önlemlerine uyulmalı 

ve tıbbi maske yerine en az N95/FFP2 maske takılmalıdır. 

10. Hastanın bulunduğu ortam ve çevre temizliği amacıyla, enfeksiyon kontrol komitelerinin direktifleri 

doğrultusunda belirlenen kurallara göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

11. Hasta çıkartıları ve sekresyonları ile kontamine olan yüzeylerin temizliği “Hastane Öncesi Acil Sağlık 

Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi’ne” uygun olarak sağlanmalıdır.  

12. Hasta odayı boşaltıktan sonra, oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılır, odanın 

havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta alınabilir.  

Ambulansla Hasta Nakli  

1. Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulmalıdır.  

2. Hastaya ilk müdahale eden ekip, sağlık kurumuna hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar 

kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.  

3. Genel durumu iyi ayaktan hastaların naklinde, hastaya tıbbi maske, ambulans personeline ise tıbbi maske 

ve gözlük/yüz koruyucu kullanılır. 

4. Kontrolsüz olarak öksüren veya aspirasyon ihtiyacı olabilecek hastaların varlığında en az N95/FFP2 maske, 

tulum/önlük ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına özen gösterilmelidir (SB, 2020; WHO, 2019). 

5. Olası/kesin COVID-19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenmeli ve dezenfeksiyonu 

sağlanmalıdır. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılmalıdır.  

6. Hastanın gideceği yere bırakılmasını takiben aracın bulunduğu yerde temizlik ve dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır.  

7. Temizlik ve dezenfeksiyon “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından 

Korunma Rehberi” ne uygun olarak yapılmalıdır  

8. Ambulans temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan başka bir vakaya gidilmemelidir.  

9. Ambulans vakaya gitmeden önce aşağıdaki sorulara göre bir değerlendirme yapılmalıdır;  

112 komuta kontrol merkezlerinin triyaj soruları  

 

1. Öksürüğünüz var mı?  

2. Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?  
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3. Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?  

4. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?  

5. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu? 

*Bu sorulardan hepsi sorulur ve en az 2 soru evet ise Olası COVID-19 olarak değerlendirilir. İlk iki sorunun 

cevabı evet ise 112 personeli N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanır, diğer hallerde tıbbi maske ve 

gözlük/yüz koruyucu yeterlidir. Yetişkin hastalarda refakatçi alınmaz, çocuk hastalarda mutlak zorunluluk 

olduğunda refakatçiye cerrahi maske takılarak alınır. 

Olası/kesin Covid-19 vakalarına müdahale edilmesi gerektiğinde ambularda, mümkünse maske ile balon 

arasına bakteri/virüs filtresi yerleştirilmelidir. Ventilatörün kullanılması gereken durumlarda ekshalasyon 

hattına filtre/ mümkün değilse en azından endotrakeal tüp ile devre arasında bakteri/virüs filtresi yerleştirilmiş 

olmalıdır. 

Sonuç olarak, bulaşmayı önlemede el yıkama, enfekte nazal sekresyonların dikkatli yok edilmesi, 

klorheksidinli el dezenfektanlarının kullanılması, temas ve damlacık izolasyon önlemlerine uyulması 

önerilmektedir. Koronavirüs büyük bir halk sağlığı riski oluşturmaktadır. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

titizlikle uygulanmasının hastalık gelişiminin önlenmesi ve yayılımının azaltılmasında son derece önemlidir. 
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ÖZET 

Bu çalışma 18 yaş ve üzeri bireylerin sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgi düzeylerini ve davranışlarını 

değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma Nisan - Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yaşayan, 18 

yaş üzerinde olan 85‘i kadın 117‘si erkek, toplam 202 yetişkin birey ile yürütülmüştür. Katılımcıların sosyo – 

demografik özellikleri, sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgileri, beslenme davranışları ve besin tercihleri 

anket formu ile sorgulanmıştır. Yaş ortalaması 32,60±13,20 olan katılımcıların, , %64,4’ü sürdürülebilir 

beslenme kavramını daha önce hiç duymamıştır. Cinsiyet ile sürdürülebilir beslenme kavramından haberdar 

olma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamışken, beslenme alışkanlıkları incelendiğinde 

kadınların erkeklere göre daha fazla sürdürülebilir beslenme davranışlarını gösterdiklerini görülmüştür 

(p<0,05). Çevresel etkilerinin en fazla olduğunu düşünülen besin grubu %41,6 oranıyla “Meyveler ve 

Sebzeler” olmuş, çevresel etkilerinin en az olduğunu düşünülen besin grupları ise “Süt/süt ürünleri (%25,1) ile 

Tahıl/tahıl ürünleri (ekmek, makarna vb.) ve kurubaklagiller (%25,1)” olmuştur. Katılımcılar “sürdürülebilir 

beslenme” kavramını en çok (%31,9) sağlık profesyonelinden ve sosyal medyadan (%26,3) öğrendiği 

görülmüştür.   Katılımcıların %39,1’i “Mevsiminde yetişmiş sebze ve meyveleri tüketirim” ifadesine, 

%36,63’ü “Mevsiminde ve uygun yöntemlerle tutulmuş olan balıkları tüketirim” ifadesine katılıyorum yanıtını 

vermiştir. “Ekonomik besinler kullanırım” ve “Besin israfı yapmamaya dikkat ederim.” ifadelerine 

katılımcıların çoğu (sırasıyla; %34,6 ve %44,5) katılıyorum yanıtını vermiştir. “Besin atıklarım azdır” 

ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı ise %44,5’tir. Sonuç olarak; katılımcıların çoğu sürdürülebilir beslenme 

hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için daha fazla çalışma 

yapılması gerekmektedir 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Beslenme, Gıda, Çevre,   

 

GİRİŞ 

“Sürdürülebilir Beslenme” kavramı son yirmi yılda giderek gelişmiştir. Evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım 

olmamasına rağmen, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü (FAO) sürdürülebilir 

beslenme’nin tanımını “şimdiki ve gelecek nesillerde sağlıklı bir yaşam için, besin ve beslenme güvencesine 

katkıda bulunan düşük çevresel etkilere sahip diyetler” olarak tanımlamıştır (1). Sürdürülebilir diyetler, 

biyolojik çeşitliliğe ve ekosisteme karşı koruyucu ve saygılı, kültürel olarak kabul edilebilir, ulaşılabilir, 

ekonomik açıdan uygun ve satın alınılabilir, beslenme açısından yeterli, güvenli ve sağlıklı, doğal ve insan 

kaynaklarını en iyi şekilde kullanan diyetlerdir. Bu tanım, insan sağlığı ve ekosistemlerinin birbirinden 

bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır (1,2). İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı vb. bütün küresel 

değişimler, sağlıklı ve güvenilir beslenme açısından büyük tehditler oluşturmaktadır. Daha sağlıklı bir gezegen 

ve sağlıklı insanlar için diyetin sağlıklı ve güvenilir olmasının yanında sürdürülebilir üretim ve tüketim 

gerekmektedir (3).  

Dünyada tüketim amacıyla üretilen besinlerin üçte biri yani yaklaşık 4 milyar tonluk bir miktar kayıp ve israf 

edilmektedir. Besin kayıp ve israfının %56’sından gelişmiş ülkeler, geriye kalan %44’lük kısımdan ise 

gelişmekte olan ülkeler sorumlu tutulmaktadır (4). Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü’nün, “Küresel 

Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı” çalışmasına göre (5),  insan tüketimi için üretilen yenilebilir yiyecek 

parçalarının yaklaşık üçte biri yani yılda yaklaşık 1,3 milyar ton besin küresel olarak kaybolmakta ve israf 

edilmektedir. 
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Tükettiğimiz besinler ve tercih ettiğimiz diyet şekilleri sağlık ve iyiliğin temel sosyal belirteçleridir. 

Geçtiğimiz yarım asırlık deneyimlerden ve var olan trendlerden yola çıkılarak, mevcut gıda stratejimizde köklü 

bir değişiklik yapılması ve adil, kültürel açıdan uygun, biyolojik çeşitlilik temelli, sürdürülebilir diyetlerin 

teşvik edilmesinin bir gereklilik olduğu düşünülmektedir. Buradaki zorlu görev ise beslenme uzmanlarına 

düşmektedir (6) 

Son yıllarda sürdürülebilirlik konusu üzerinde daha fazla durulmaktadır. Dünyada bu konuyla ilgili farkındalık 

çalışmaları artmaktadır. Ülkemizde ise bu konu hakkında yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada; 

yetişkin bireylerin “Sürdürülebilir Beslenme” davranışlarının incelenmesi ve bu konuda farkındalığı arttırmak 

amaçlanmıştır. 

          

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi: Bu araştırma, Nisan 2019 – Mayıs 2019 tarihleri arasında 

İstanbul’da yaşayan, 18 yaş üzerinde olan 85‘i erkek 117‘si kadın toplam 202 yetişkin birey ile yürütülmüştür. 

Bireyler gelişigüzel örneklem ile belirlenmiştir. Çalışmaya gönüllü bireyler alınmıştır. Çalışma için, 

Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu‘ndan 10/04/2019 tarihli onay alınmıştır. 

Verilerin Toplanması: Katılımcıların demografik özelliklerini, sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgi 

düzeylerini ve davranışlarını saptamak için 17 sorudan oluşan bir anket formu literatür taraması yapılarak 

hazırlanmış ve yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır.  

Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi: Analizlerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 programı 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,005 değeri kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya yaşları 18 ile 67 arasında değişen, 117‘si (%57,9) kadın, 85‘i (%42,1) erkek olmak üzere toplam 

202 yetişkin birey katılmıştır. Erkeklerin BKİ ortalaması 26,87±4,64 kg/m2; kadınların ise 24,54±5,84 

kg/m2dir.  Katılımcıların sosyo - demografik özellikleri Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo – demografik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n % 

Eğitim durumu İlkokul  25 12,4 

Ortaokul 16 7,9 

Lise 45 22,3 

Üniversite  110 54,5 

Yüksek Lisans/Doktora  6 3,0 

Medeni durum Evli 97 48,0 

Bekar 105 52,0 

Çalışma durumu Çalışıyor 92 45,5 

Çalışmıyor  110 54,5 

Meslek Ev Hanımı 35 17,3 

İşçi  20 9,9 

Memur 6 3,0 

Serbest  9 4,5 

Öğrenci  76 37,6 

Özel sektör  47 23,3 

Emekli 9 4,5 

Gelir durumu Gelir Giderden Az 32 15,8 

Gelir Gider Yaklaşık eşit 140 69,3 

Gelir Giderden Fazla 30 14,9 
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Katılımcıların %35,6’sı sürdürülebilir beslenme kavramını daha önce duymuş, %64,4’ü ise hiç duymamıştır. 

Cinsiyet ile sürdürülebilir beslenme kavramını duyma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Sürdürülebilir beslenme kavramını bilenlerin meslek ve çalışma durumlarına 

bakıldığında ise halen öğrenci (%37,6) olanların lehine artış görülmektedir ve bu fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p=0,032). 

Sürdürülebilir beslenme kavramını bilen katılımcıların; %31,9’u sağlık profesyonelinden (Doktor/Diyetisyen), 

%26,3’ü sosyal medya, %15,2’si konferans/bilimsel toplantı vb., %5,5’i gazete/dergi, %5,5’i reklam/haber 

gibi televizyon programlarından duyduklarını ifade etmiştir.  

Katılımcıların besinlerin üretiminin çevresel etkileri hakkındaki düşünceleri ile ilgili dağılımlar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Bireylerin %11,9’unun besinlerin üretiminin çevresel etkileri hakkında fikri yoktur, %82,2’si 

besinlerin üretiminin çevresel etkileri olduğunu düşünmekte, %5,9’u besinlerin üretiminin çevresel etkileri 

olmadığını düşünmektedir. Kadınların %5,1’i, erkeklerin %7,1’i besinlerin üretiminin çevresel etkileri 

olmadığını düşünmektedir. Cinsiyet ile besinlerin üretiminin çevresel etkileri hakkındaki düşünceler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,174). 

Çevresel etkilerinin en fazla olduğunu düşünülen besin grubu %41,6 oranıyla “Meyveler ve Sebzeler” olmuş, 

çevresel etkilerinin en az olduğunu düşünülen besin grupları ise “Süt/süt ürünleri (%25,1) ile Tahıl/tahıl 

ürünleri (ekmek, makarna vb.) ve kurubaklagiller (%25,1)” olmuştur (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Besinlerin üretiminin çevresel etkileri hakkındaki düşüncelerin dağılımı  

Besinlerin üretiminin çevresel etkileri olduğunu düşünenler ile öğrenim durumları arasında üniversite mezunu 

lehine (%54,5) (p=0,023), meslek gruplarından halen öğrenci olma (%37,6) lehine (p=0,001) artış görülmüştür. 

Hangi besin/besin grubunun çevresel etkilerinin daha az olabileceği hakkındaki soru ile cinsiyet arasında 

kadınlarda (%29,9) meyveler ve sebzeler; erkeklerde (%31,7) süt ve süt ürünleri lehine artış göstermektedir ve 

bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,007).  

Katılımcıların %39,1’i “Mevsiminde yetişmiş sebze ve meyveleri tüketirim” ifadesine, %36,63’ü 

“Mevsiminde ve uygun yöntemlerle tutulmuş olan balıkları tüketirim” ifadesine katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Organik besinleri tüketirim.” ifadesine katılımcıların %40,1’i ne katılıyorum ne katılmıyorum, %33,1’si 

katılıyorum yanıtını vermiştir. Katılımcıların %33,1’si “Paketli, işlenmiş besinleri az tüketirim” ifadesine ne 

katılıyorum ne katılmıyorum yanıtını vermiştir. Katılımcıların %33,1’si “Yemeklerimi evde kendim 

hazırlarım, dışarıdan yemek tüketmem.” ifadesine; %31,1’u “Besin alışverişimi küçük ölçekli esnaf ve yerel 

pazarlardan yaparım.” ifadesine ne katılıyorum ne katılmıyorum yanıtını vermiştir. “Ekonomik besinler 

kullanırım” ve “Besin israfı yapmamaya dikkat ederim.” ifadelerine katılımcıların çoğu (sırasıyla; %34,6 ve 

%44,5) katılıyorum yanıtını vermiştir. “Besin atıklarım azdır” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı ise 

%44,5’tir. Katılımcıların çoğu (%36,6) “Besin ambalaj atıklarımı geri dönüşüm için ayrıştırırım” ifadesine ne 

katılıyorum ne katılmıyorum yanıtını vermiştir. “Pet şişe kullanmak yerine kendi su kabımı taşırım” ifadesine 

katılmayanların oranı ise sadece %27,7’dir (Tablo 3). 

 

  N % 

Besinlerin Üretiminin Çevresel Etkileri 

Hakkındaki Düşünceler 

Evet 166 82,2 

Hayır 12 5,9 

Fikrim yok 24 11,9 

Çevresel Etkilerinin En Fazla Olduğu 

Düşünülen Besin Grubu 

Et ve Et ürünleri 53 26,9 

Süt ve süt ürünleri 13 6,5 

Meyveler ve Sebzeler 82 41,6 

Tahıl ve ürünleri (ekmek, makarna 

vb.)/kurubaklagil 
29 

14,7 

Yağlı tohumlar (fındık vb.) 20 10,1 

Çevresel Etkilerinin En Az Olduğu Düşünülen 

Besin Grubu  

Et ve Et ürünleri 28 14,0 

Süt ve süt ürünleri 50 25,1 

Meyveler ve Sebzeler 45 22,6 

Tahıl ve ürünleri (ekmek, makarna 

vb.)/kurubaklagil 
50 

25,1 

Yağlı tohumlar (fındık vb.) 26 13,0 
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Tablo 3. Katılımcıların sürdürülebilir beslenme davranışları açısından dağılımı  
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Kırmızı et tüketimimim azdır. n 51 62 36 33 20 

% 25,2 30,6 17,8 16,3 9,9 

Sebze ve meyve tüketimim yüksektir. n 12,0 33,0 52,0 62,0 43,0 

% 5,9 16,3 25,7 30,6 21,2 

Mevsiminde yetişmiş sebze ve meyveleri tüketirim. n 18,0 22,0 48,0 79,0 35,0 

% 8,9 10,8 23,7 39,1 17,3 

Mevsiminde ve uygun yöntemlerle tutulmuş olan balıkları tüketirim. n 16,0 24,0 55,0 74,0 33,0 

% 7,9 11,8 27,2 36,6 16,3 

Geleneksel/yöresel besinleri tüketirim. n 7,0 29,0 71,0 66,0 28,0 

% 3,4 14,3 35,1 32,6 13,8 

Organik besinleri tüketirim. n 10,0 25,0 81,0 67,0 18,0 

% 4,9 12,3 40,1 33,1 8,9 

Yeterli ve dengeli beslenirim. n 12,0 40,0 73,0 62,0 15,0 

% 5,9 19,8 36,1 30,6 7,4 

Tek tip beslenmem, diyetimde çeşitliliğe yer veririm. n 20,0 31,0 57,0 67,0 26,0 

% 9,9 15,3 28,2 33,1 12,8 

Paketli, işlenmiş besinleri az tüketirim.  n 23,0 52,0 67,0 40,0 20,0 

% 11,3 25,7 33,1 19,8 9,9 

“Fast-food” tüketimim azdır. n 25,0 52,0 42,0 40,0 43,0 

% 12,3 25,7 20,7 19,8 21,2 

Yemeklerimi evde kendim hazırlarım, dışarıdan yemek tüketmem. n 35,0 29,0 67,0 35,0 36,0 

% 17,3 14,3 33,1 17,3 17,8 

Besin alışverişimi küçük ölçekli esnaf ve yerel pazarlardan yaparım. n 7,0 29,0 63,0 59,0 44,0 

% 3,4 14,3 31,1 29,2 21,7 

Ekonomik besinler kullanırım. n 5,0 23,0 65,0 70,0 39,0 

% 2,4 11,3 32,1 34,6 19,3 

Besin israfı yapmamaya dikkat ederim. n 7,0 8,0 29,0 92,0 66,0 

% 3,4 3,9 14,3 45,5 32,6 

Besin atıklarım azdır. n 7,0 19,0 37,0 90,0 49,0 

% 3,4 9,4 18,3 44,5 24,2 

Besin ambalaj atıklarımı geri dönüşüm için ayrıştırırım. n 17,0 50,0 74,0 38,0 23,0 

% 8,4 24,7 36,6 18,8 11,3 

Pet şişe kullanmak yerine kendi su kabımı taşırım. n 37,0 56,0 43,0 36,0 30,0 

% 18,3 27,7 21,2 17,8 14,8 

 

Beslenme alışkanlıklarının değerlendirildiği soruya verilen yanıtlar ile gelir durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir beslenme konularında Türkiye’de yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. 

Uluslararası bilimsel literatürde bu konular ile ilgili yapılan çalışmalarda ise daha çok beslenme modelleri ve 

sera gazı emisyonları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada katılımcıların sürdürülebilir beslenme hakkındaki 

bilgi düzeyleri ve davranışlarını göstermek amaçlanmıştır.   

Serafini ve Toti’nin (7) yaptıkları çalışmada besinlerin aşırı tüketilmesinden dolayı obezitenin çevreye ekolojik 

maliyetlerinin fazla olabileceği belirtilmiştir. Obezite sıklığının azalması ile sera gazı misyonlarında da bir 

azalma olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada BKİ grupları ile sürdürülebilir beslenme bilgisi ve 

besinlerin çevresel etkileri hakkındaki düşünceler ile ilişkili anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Çalışmaya katılan bireylerin çoğu normal kilolu olduğu için ilişki bulunmamış olabilir.  
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Çalışmaya katılan bireylerin %64,4’ü “sürdürülebilir beslenme” kavramını daha önce duymadığını 

bildirmiştir. Bununla birlikte %82,2’si besinlerin üretiminin çevresel etkileri olduğunu düşünmektedir. 

Kadınlar (%29,9) meyveler ve sebzeler; erkekler (%31,7) süt ve süt ürünlerinin çevreye daha az etkileri 

olduğunu düşünmektedir. Hangi besin/besin grubunun çevresel etkilerinin daha az olabileceği hakkındaki 

soruya ev hanımları (%26) daha çok tahıl ve ürünleri (ekmek, makarna vb.)/kurubaklagil; öğrenciler (%38,7) 

daha çok meyveler ve sebzeler olarak yanıt vermiştir. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları incelendiğinde 

kadın katılımcıların erkeklere göre daha fazla sürdürülebilir beslenme davranışlarını gösterdiklerini 

düşündükleri tespit edilmiştir.  

Emiru ve Waktola’nın (8) yaptığı çalışmada çevresel farkındalık ve cinsiyet arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. Ancak Gülsöz (9) yaptığı çalışmada kadınların, erkeklere göre daha fazla sürdürülebilir 

beslenme bilgisine sahip olduğunu bulmuştur. Shivakumara (10) çalışmasında çevreye karşı duyarlılığın 

kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çabuk ve Karacaoğlu’nun (11) Ankara’da üniversite 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada kız öğrencilerin çevre duyarlılıklarının erkek öğrencilere göre anlamlı olarak 

daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada ise cinsiyet ile sürdürülebilir beslenme kavramından haberdar olma 

ve besinlerin çevresel etkileri hakkındaki düşünceler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, 

kadınların sebze ve meyve tüketiminin yüksek olduğu, mevsimde yetişmiş sebze ve meyveleri ve mevsiminde 

ve uygun yöntemlerle tutulan balıkları tercih ettikleri, diyetlerinde çeşitliliğe yer verdikleri ve yeterli ve dengeli 

beslendiklerini düşünme oranı erkeklerden daha fazladır. Bu sürdürülebilir beslenme davranışları ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).  

Kadınların yemek hazırlamada daha aktif rol almaları ve ağırlık kontrolü konusunda daha kaygılı olmalarının 

da besin seçimlerine daha fazla önem vermelerine neden olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalar organik besinlerin tüketiminin kadınlarda; geleneksel/yöresel besinlerinin tüketiminin 

erkeklerde daha fazla olduğunu göstermektedir (12-14). Seconda ve arkadaşlarının (12) organik besinleri 

tüketim sıklıklarına baktıkları çalışmada Akdeniz diyetini daha iyi takip eden kişilerin organik besinleri daha 

fazla tükettikleri saptanmıştır. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla geleneksel beslenmeyi tercih ettikleri de 

görülmüştür. Akdeniz diyetini takip eden ve organik besinleri daha çok tüketen grubun BKİ’leri de daha düşük 

bulunmuştur. Clonan ve arkadaşlarının (13) çalışmasında sürdürülebilir besin yapılarının analizinde 

tüketicilerin en çok paketlemeye daha sonra mevsimlik besinlere yönelik tutumlara öncelik verdiği 

saptanmıştır. Tüketicilerin organik besinleri yerel besinlerden daha az tercih ettikleri saptanmıştır. Boer ve 

arkadaşları (14) çalışmalarında sera gazı emisyonlarının azaltılmasında besin tercihleri ve enerji tüketimi ilgili 

seçeneklerin etkinliğini araştırmışlardır. Kadınların daha yüksek puan verdiği seçeneklerin daha az et tüketimi, 

yerel ve mevsimlik besinler, organik besin satın alma gibi besinler ile ilgili seçenekler olduğu gösterilmiştir. 

Bu çalışmada hem geleneksel/yöresel besinlerin hem organik besinlerin tüketiminin kadınlarda daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel/yöresel besinlerin tercihlerinin cinsiyet ile ilişkisinin diğer çalışmalarla 

paralellik göstermemesinin sebebi çalışmadaki kadın sayısının erkek sayısına göre daha fazla olması 

olabileceği gibi, kadınların beslenme konusunda daha araştırmacı olduğu ve taze ürünleri tercih etmeleri 

olabilir.    

Besinlerin çevresel etkilerinin olduğunu düşünenlerin çoğunluğunun öğrenim durumu üniversite mezunu 

olanlar ve halen üniversite öğrencisi olanlar olduğu saptanmıştır (p<0,05). Yeniçeri (15) de çalışmasında 

benzer şekilde çoğunlukla kadın, öğrenim durumu yüksek, gelir durumu nispeten yüksek tüketicilerin çevre 

bilinci yüksek ve çevreye duyarlı tüketiciler olduğunu tespit etmiştir.  Sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları 

ile gelir durumu arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). 

Çalışmamızda “sürdürülebilir beslenme” kavramı en çok sağlık profesyonellerinden ve sosyal medyadan 

duyulmuştur. Toplumun bilinçlendirilmesinde doktor ve diyetisyenler önemli rol oynamakla birlikte, sosyal 

medyanın da etkili bir şekilde kullanılması farkındalık oluşturmak açısından son derece önemlidir.   

Sürdürülebilir beslenme kavramı hakkında bilgi ve davranışları ölçen geçerli bir ölçek bulunmamaktadır. Bu 

konuda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla daha fazla çalışma yapılması, farkındalığı ölçen geçerli bir 

ölçek oluşturulması faydalı olacaktır.  
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