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ÖZET 
Amaç: Bu makalede aile hekimlerinin Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), özlük hakları ve sevk zinciri 
hakkındaki görüşlerinin özetlenmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Aile hekimliği uzmanlarının çeşitli konulardaki görüşlerini sorgulamak amacıyla bir yıllık aralıklarla uygulanan 
tekrarlayan kesitsel bir araştırma planlandı. Araştırmanın evrenini aile@yahoogroups.com e-posta grubu oluşturdu. 
Araştırmacılar tarafından demografik bilgiler, TAHUD, sevk zinciri ve özlük hakları ile ilgili soruları içeren bir anket hazırlandı. 
Aile grubu üyeleri gruba gönderilen bir e-posta aracılığıyla araştırmaya davet edildi. Toplam 460 katılımcının anket sonuçları 
analiz edildi. 
Bulgular: 2011 yılı ankete cevap verenlerin “yaş ortalaması 40,1±6,2 yıl idi. Cinsiyet dağılımı 72’si (%63,7) erkek, 41’i (%36,3) 
kadın şeklindeydi. Katılımcılardan 51’i (%47,7) ASM, 19’u (%17,8) devlet hastanesi, 26’sı (%24,3) üniversite ve 11’i (%10,2) 
özel sektörde görev yapmaktaydı”. Gelecek TAHUD seçimlerine katılmayı düşünenlerin oranı %33,6 ile %40,9 arasında 
değişmekte olup yıllar içerisinde azaldığı saptandı (p<0,001). TAHUD yöneticilerinin Bakanlıkta görevlerinin olmasını 
destekleyenlerin oranı da yıllar içerisinde artan bir şekilde %49,1’den %80,2’ye ulaşmaktaydı (p<0,001). Pratisyen hekimlere 
aile hekimi denmesini destekleyenlerin oranı ise %12,0’dan yıllar içerisinde artarak %25,7’ye ulaşmaktaydı (p<0,001). 
Katılımcılardan maaşlarını yeterli bulanların oranı da %23,5’den yıllar içerisinde artarak %40,2’ye ulaşmaktaydı (p=0,016). 
Sonuç: Türkiye’de aile hekimlerinin görüşleri bazı alanlarda süreklilik arz etmekle birlikte bazı alanlarda da değişen bir trend 
izlemektedir. Aile hekimlerinin görüşlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve raporlanması, aile hekimlerine yöneticilere ve 
politika yapıcılara önemli faydalar sağlayabilir. 
Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, TAHUD, özlük hakları, sevk zinciri 
 

Views of Turkish Family Physicians about TAHUD, Employee Benefits, and Gate-Keeping Function between 
the Years 2008 and 2011: What has changed over Time? 
ABSTRACT 
Aim: The aim of this article is to summarize the views of Turkish Family Physicians about TAHUD, employee benefits, and 
gate-keeping function between the Years 2008 and 2011.  
Methods: A repeated cross-sectional study with one-year intervals was planned in order to query the opinions of family 
physicians on various topics. Population of the study consisted of members of the aile@yahoogroups.com e-mail group. A 
questionnaire including questions about demographical features, TAHUD, gatekeeper function, and employee benefits was 
prepared by the authors. The group members were invited by an e-mail to participate in the study. Data from 460 
participants was analyzed.  
Results: In 2011, “mean age of the participants was 40.1±6.2 years. Gender distribution was 72 (63.7%) males vs. 41 
(36.3%) females. Fifty-one (47.7%), 19 (17.8%), 26 (24.3%), and 11 (10.2%) participants were working in family practice, 
public hospitals, universities, and private sector respectively”. Proportion of participants planning to attend the coming 
TAHUD elections ranged from 33.6% to 40.9% and was declining throughout the years (p<0.001). The proportion of 
participants supporting the involvement of TAHUD managers in the Ministry of Health has an increasing trend going from 
49.1% to 80.2% (p<0.001). Also the number of participants supporting sharing the title “Family Physician” with the 
untrained GPs increased throughout the years (from 12.0% to 25.7%; p<0.001). The number of family physicians satisfied 
with their income also increased from 23.5% to 40.2% throughout the years (p=0.016). 
Conclusion: Opinions of Turkish family physicians is following a sustained trend in some areas, but there are also changing 
opinions over time. Following and reporting the thoughts of family physicians periodically may benefit family physicians as 
well as managers and policy makers. 
Key words: Family physician, TAHUD, employee benefits, gate-keeping function 
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Giriş ve Amaç 
Türkiye’de sağlık alanındaki hızlı değişimler, 
tüm sağlık çalışanları için gündemi takip 
etmeyi önemli kılmaktadır. Aile hekimliği 
alanında Ocak 2004-Eylül 2012 arasında 101 
sayıda yasa ve yönetmelik çıkarıldığı dikkate  
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Tablo 1. Yıllara göre aile hekimi sayıları ve araştırmaya katılım 

(2-4). 

Yıl Aile 
hekimi 
sayısı* 

Aile grubu 
üye sayısı 

Araştırmay
a katılan 
kişi sayısı 

Değerlendirmeye 
alınan kişi sayısı [n 

(%)] 

2008 1351 850 121 118 (13,9) 

2009 1731 950 124 100 (10,5) 

2010 1991 1025 128 128 (12,5) 

2011 2280 1109 114 114 (10,3) 

* Uzman + asistan 

 
alındığında gündemi takip etmenin aile 
hekimleri için özellikle önemli olduğu 
anlaşılmaktadır (1).  
2008-2011 yılları arasında sağlık alanındaki 
bazı önemli gelişmelere bakıldığında, aile 
hekimliği uygulamasının devam etmesi, aile 
hekimlerini ilgilendiren yasa ve 
yönetmeliklerin çıkarılması, sevk zincirinin 
uygulamaya konup sonra kaldırılması, 
Hekimler için “Tam Gün Çalışma” prensibinin 
uygulamaya konması, eşdeğer ilaç uygulaması, 
H1N1 salgını gibi başlıklar dikkati çekmektedir. 
Aile hekimlerinin sağlıkla ilgili konulardaki 
görüşleri Türkiye ve Dünyadaki güncel 
olaylardan etkilendiği kadar, aile hekimlerinin 
görüşleri de mevcut olaylara yön vermesi 
açısından önemlidir. Karşılıklı etkileşimlerin 
olduğu bu ortamlarda aile hekimlerinin 
görüşlerinin sorulup kayıt altına alınması ve 
raporlanması önem arz etmektedir. Bu 
çerçevede 2008 yılından başlayarak her yıl aile 
hekimliği uzmanlarının görüşlerinin bir anket 
aracılığıyla sorulması amaçlandı. Bu makalede 
2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait elde 
edilen veriler özet olarak sunulmaktadır. 
Raporların ayrıntılarına www.aile.net 
adresinden ulaşılabilir. 
 
Yöntem 
Aile hekimliği uzmanlarının çeşitli konulardaki 
güncel görüşlerini sorgulamak amacıyla bir 
yıllık aralıklarla uygulanan tekrarlayan kesitsel 
bir araştırma planlandı. Araştırmacılar 
tarafından şu ana başlıklarda 25-30 arası soru 
içeren bir anket hazırlandı: 1-Demografik 
Bilgiler, 2-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık 
Derneği (TAHUD), 3-Sevk zinciri zorunluluğu, 
4-Özlük Hakları.  
Yıllar içerisindeki karşılaştırmayı yapabilmek 
için anket sorularının büyük çoğunluğu 

standart bir tarzda sorulmakla birlikte, 
uygulamanın yapıldığı yılın güncel konuları 
nedeniyle sorularda bazı değişiklikler de 
yapıldı. 
Araştırmanın evrenini aile@yahoogroups.com 
tartışma grubuna üye olan aile hekimliği 
uzmanları ve asistanları oluşturdu. Ülkedeki 
aile hekimlerinin büyük çoğunluğu bu gruba 
üye olduklarından araştırmanın temsil edici 
olduğu düşünülmektedir. Aile grubuna üye 
olan tüm hekimlere ulaşılması hedeflendi. 
Yıllara göre aile hekimi sayıları, aile grubu üye 
sayıları ve katılımcı sayıları Tablo 1’de 
görülmektedir. 
Hazırlanan anket her yılın Aralık-Ocak 
aylarında her defasında iki hafta süreyle 
Google Spreadsheets 
(spreadsheets.google.com) kullanılarak 
yayınlandı. Aile grubu üyeleri gruba gönderilen 
bir e-posta aracılığıyla araştırmaya davet 
edildi. Bu davet anketin yayında kaldığı süre 
içerisinde toplam 3 kez tekrarlandı. 
Elde edilen veriler SPSS paket istatistik 
programına aktarılarak değerlendirildi. 
Analizlerde tanımlayıcı istatistikler ve ikili 
karşılaştırmalar kullanıldı. Hipotez testi olarak 
Ki Kare kullanıldı.  
 
Bulgular 
Toplam 460 katılımcının [2008, 2009, 2010 ve 
2011 yıllarında sırasıyla n (%) olarak; 118 
(%25,7), 100 (%21,7), 128 (%27,8) ve 114 
(%24,8)] sonuçları değerlendirildi. 
Son yıl (2011 Aralık) elde edilen verilere göre 
“katılımcıların yaş ortalaması 40,1±6,2 yıl idi. 
Cinsiyet dağılımı 72’si (%63,7) erkek, 41’i 
(%36,3) kadın şeklindeydi. Katılımcılardan 51’i 
(%47,7) ASM, 19’u (%17,8) devlet hastanesi, 
26’sı (%24,3) üniversite ve 11’i (%10,2) özel 
sektörde görev yaptığını belirtti.  Katılımcıların 
81’i (%71,7) uzman, 7’si asistan (%6,2) ve 25’i 
(%22,1) öğretim üyesiydi. Sevk zorunluluğu 
konusunda katılımcıların 54’ü (%48,6) 
desteklediğini, 45’i (%40,5) kararsız olduğunu 
ve 12’si (%10,8) karşı olduğunu belirtti”.  
Katılımcıların TAHUD üyelik durumları %74,2 
ile %84,1 arasında değişmekte olup yıllar 
içerisinde arttığı saptandı. Uzmanlık derneğine 
aidat borcu olmayanların oranı %19,8 ila 
%22,2 arasında idi. Gelecek TAHUD 
seçimlerine katılmayı düşünenlerin oranı 

http://www.aile.net/
mailto:aile@yahoogroups.com
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Tablo 2. Katılımcıların TAHUD üyeliği ve aidat durumları ile seçim ve yönetim hakkındaki görüşleri. 

 

Yıl   

2008   2009   2010   2011   

n   %   n   %   n   %   n   %  χ
 2

; p 

TAHUD üyeliği                                   
Evet 72   74,2   7

6 
  76,0   10

7 
  85,6   9

5 
  84,1  6,700; 

0,082 
Hayır 25   25,8   2

4 
  24,0   18   14,4   1

8 
  15,9  

                                    
TAHUD üyesi ise aidatları 
ödeme durumunuz nedir? 

                                  
Borcum yok 16   22,2   2

1 
  27,6   24   22,4   1

9 
  19,8  11,056; 

0,272 
Ödemiyorum 22   30,6   1

6 
  21,1   28   26,2   2

3 
  24,0  

Düzensiz ödüyorum 22   30,6   1
6 

  21,1   33   30,8   3
7 

  38,5  

  
Hatırlatılırsa ödüyorum 12   16,7   2

3 
  30,3   22   20,6   1

7 
  17,7  

                                    
Önümüzdeki TAHUD 
seçimlerine katılacak mısınız? 

                                  
Evet 36   40,9   4

2 
  44,7   41   33,6   3

6 
  33,6  95,507; 

<0,001 
Hayır 41   46,6   1

7 
  18,1   18   14,8   0   0,0  

  
Belli değil 11   12,5   3

5 
  37,2   63   51,6   7

1 
  66,4  

 
                                 

TAHUD yöneticilerinin 
Bakanlıkta görevlerinin 
olmasına nasıl bakıyorsunuz? 

                  
Olabilir 57   49,1   5

0 
  50,5   84   67,7   8

9 
  80,2  35,960; 

<0,001  
Olamaz 45   38,8   3

3 
  33,3   25   20,2   1

1 
  9,9  

 
Kararsızım 14   12,1   1

6 
  16,2   15   12,1   1

1 
  9,9  

TAHUD:  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

 

%33,6 ile %40,9 arasında değişmekte olup 
yıllar içerisinde azaldığı saptandı. TAHUD  

 
yöneticilerinin Bakanlıkta görevlerinin olmasını 
desteklerin oranı da yıllar içerisinde artan bir 
şekilde %49,1’den %80,2’ye ulaşmaktaydı 
(Tablo 2).  
Katılımcıların pratisyen hekimlerle aynı görev 
tanımına sahip olmasını destekleyenlerin oranı 
yıllar içerisinde nispeten sabit kalıp %16,8 ile 
%18,0 arasında değişmekteydi. Pratisyen 
hekimlere aile hekimi denmesini 
destekleyenlerin oranı ise %12,0’dan yıllar 
içerisinde artarak %25,7’ye ulaşmaktaydı. 
Katılımcılardan maaşlarını yeterli bulanların 
oranı da %23,5’den yıllar içerisinde artarak 
%40,2’ye ulaşmaktaydı (Tablo 3).  

Erkeklerin %61,2’sine (n=170) karşın, 
kadınların %75,3’ü (n=128) maaşlarının 

yetersiz olduğunu belirtti. Bu fark istatistiksel  
 
 
olarak anlamlıydı (χ 2 = 9,474; p=0,002; Grafik 
1).  
Aile hekimliği uzmanlarının %62,7’si (n=205), 
asistanların %85,7’si (n=30) ve öğretim 
üyelerinin %72,0’si (n=59) maaşlarının yetersiz 
olduğunu belirtti.  Bu fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (χ 2 = 8,970; p=0,011; Grafik 2). 
 
Tartışma 
Bu araştırma aile hekimlerinin çeşitli 
konulardaki düşüncelerinin yıllar içerisinde 
değiştiğini göstermiştir. Bazı konulardaki 
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tutum ve düşünceler açısından da cinsiyet ve 
ünvanlar arasında farklılıklar saptanmıştır.  
Türk Tabipler Birliği raporuna göre Türkiye’de 
hekimlerin yaklaşık %30’unun kadın olduğu 

tahmin edilmektedir (5). Bu açıdan aile 
hekimlerinin cinsiyet dağılımı da benzerdir.

 

Tablo 3. Katılımcıların görev tanımı ve maaşla ilgili görüşleri.  

 

Yıl     

2008   2009   2010   2011   
 

n   % 
 

n   % 
 

n   % 
 

n   % 
 

χ
 2

; p 

Pratisyen hekimlerle aynı görev 
tanımına sahip olmanıza nasıl 
bakıyorsunuz? 

                  Doğrudur 20  18,0  13  13,1  14  11,3  19  16,8 

 

3,535; 
0,739 Yanlıştır 78  70,3  71  71,7  93  75,0  82  72,6 

 
 

Kararsızım 13  11,7  15  15,2  17  13,7  12  10,6 

                    Pratisyen hekimlere “aile hekimi” 
denmesine nasıl bakıyorsunuz? 

                  Olabilir 14  12,0  14  14,3  22  17,6  29  25,7 

 

26,056; 
<0,001 Olamaz 90  76,9  84  85,7  83  66,4  73  64,6 

 
 

Kararsızım 13  11,1  0  0,0  20  16,0  11  9,7 

                  
  Maaşınız hakkında ne 

söyleyebilirsiniz? 
                  Yeterli 27  23,5  29  29,6  49  39,8  45  40,2 

 

10,319; 
0,016 

Yetersiz 88   76,5   69   70,4   74   60,2   67   59,8 
  

 

Kadın cinsiyetin yıllar içerisindeki oranı 
artmakla birlikte halen Avrupa ülkelerine göre 
düşüktür. Yirmi Avrupa ülkesinde yapılan bir 
araştırmada aile hekimleri arasında kadınların 
oranının %42 olduğu bildirilmiştir. Özellikle 
yarı zamanlı çalışmaya izin verilen sağlık 
sistemlerinde kadın hekimlerin iş veriminin az 
olduğu bilinmektedir (6). Ülkemizde aile 
hekimlerinin çalışma takvimi tam gün esasına 
göre olduğundan cinsiyete bağlı bir işgücü 
sıkıntısı ortaya çıkmayacağı söylenebilir. 
Aile hekimlerinin yaklaşık %25’inin 
üniversitelerde olması aile hekimliği 
camiasının akademik açıdan güçlü olduğunu 
düşündürmektedir. Büyümekte olan bir 
disiplin açısından bunun olumlu yansımalarının 
olacağı beklenebilir.  

 
Grafik 1. Katılımcıların cinsiyete göre maaşlarını 
değerlendirme durumu. 

Sevk zorunluluğunu aile hekimlerinin yarısı 
desteklemektedir. Sadece 1/10’u karşı olmakla 
birlikte, önemli bir kısmının kararsız olduğu 
görülmüştür. Bilindiği gibi, 1 Kasım 2008 tarihli 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliği ile dört ilde sevk zinciri uygulaması 
başlatılmış (7), ancak kısa süre sonra bu 
uygulama ertelenmiş ve sonra da 
vazgeçilmişti. Sevk zincirinin başvuranlar için 
bürokratik bir engel olarak görülüp rahatsızlık 
uyandırmasının yanında aile hekimlerine de ek 
yük getirmesi nedeniyle benimsenmemişti. 
Dolayısıyla, aile hekimlerinin bu konudaki 
görüşlerinin siyasi uygulamalarla paralel 
olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, bu 
bulgulardan sevk zorunluluğuna ani bir geçişin 
iyi bir yaklaşım olmayacağı çıkarımı da 
yapılabilir.   
TAHUD’a üye olanların oranı oldukça yüksekti. 
Bu durum bir akademik disiplinin üç önemli 
ayağından biri olan dernek açısından olumlu 
bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Diğer 
taraftan, derneğe üye olan aile hekimlerinin 
disiplini önemsedikleri ve dolaysıyla bu grupta 
araştırmaya katılma oranının daha yüksek 
olduğu şekline bir yorum da yapılabilir. 
Derneğe üyelik oranlarının fazla olmasına 
rağmen aidatlarının aynı paralelde 
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seyretmemesi genelde tüm derneklerde 
gözlenen bir durum olmakla birlikte, aidat 
tahsilat yöntemlerinin de bunda etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. 
TAHUD seçimlerine katılmayı düşünenlerin 
oranının hayli düşük olması ve yıllar içerisinde 
de düşmeye devam etmesi üyelerin seçimlerle 
ilgili beklentilerinin azalması şeklinde 
yorumlanabilir. Kasım 2010’da yapılan TAHUD  
 

 
Grafik 2.  Katılımcıların ünvanlarına göre maaşlarını 
değerlendirme durumu 
 
genel kurulunda 150 civarında oy kullanılmış, 
en fazla oy alan aday 99 oy alabilmiştir. 2000 
civarındaki aile hekimi içerisinde bunun 
oldukça düşük bir oran olması dikkat çekicidir. 
TAHUD yöneticilerinin Sağlık Bakanlığında 
görev almaları geçmişte bir tartışma konusu 
olmuş ve bazı aile hekimleri tarafından 
eleştirilmişti (aile@yahoogroups.com 
mesajları mesaj No: 21109, 21121, 21122). 
Gelinen noktada TAHUD yöneticilerinin 
Bakanlıkta görev almasına olumlu bakanların 
sayısının yıllar içerisinde önemli derecede 
arttığı dikkati çekmektedir. Bu durum, aile 
hekimlerinin siyasi iradeyi devre dışı bırakarak 
ilerlemenin zorluğunu kabullenmeleri ve 
işbirliği düşüncesinin daha ağır basmaya 
başladığı şeklinde yorumlanabilir. 
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin aile hekimlerini 
ilgilendiren en önemli bileşenleri arasında 
pratisyen hekimlerin unvanlarının “aile 
hekimi” olarak değiştirilmesi ve aile hekimliği 
uzmanları ile aynı görev tanımına sahip 
olmaları sayılabilir. Pratisyen hekimlerle aynı 
görev tanımına sahip olunmasına aile 
hekimlerinin çoğunluğunun karşı olduğu ve 
bunun yıllar içerisinde de değişmediği 
görülmektedir. Görev yeri, nüfus ve yetkilerin 
aynı olduğu düşünülürse aile hekimliği 

uzmanlarının bu görüşünün devam etmesini 
aldıkları uzmanlık eğitimine yormak 
mümkündür. Eğitim farkı nedeniyle aile 
hekimliği uzmanlarının görev tanımlarında 
farklılık beklemeleri doğal görülebilir. Hâlbuki 
pratisyen hekimlere aile hekimi denmesine 
büyük çoğunluk karşı olmakla birlikte, yıllar 
içerisinde bu oran azalmıştır. Bu durum aile 
hekimlerinin isimlendirmeden ziyade görev 
tanımı ve yetkileri önemsediklerini 
göstermektedir. Yıllar içerisinde aynı ismi 
kullanmanın kanıksanmış olabileceği de 
söylenebilir. 
Aile hekimlerinin çoğunluğu maaşlarının 
yetersiz olduğunu düşünmektedir. Bununla 
birlikte, yıllar içerisinde bu oran önemli 
derecede azalmıştır. Maaşların reel anlamda 
artmamasına rağmen bu düşüncenin oluşması 
ilginç bulunmuştur. Zamanla oluşan değişimi 
aile hekimlerinin ödeme sisteminin 
sürdürülebilirliğine olan güvenlerinin 
artmasına bağlayabiliriz. Aynı şekilde kadın 
aile hekimlerinin erkeklerden daha fazla 
oranda maaşlarını yetersiz bulmaları da 
şaşırtıcıdır. Cinsiyetle ilgili psikososyal 
faktörlerin bunda etkili olabileceği düşünüldü. 
Aile hekimleri arasında en fazla gelir düzeyine 
sahip olanlar devlet hastanelerinde ve aile 
sağlığı merkezlerinde çalışan uzman 
hekimlerdir. Bunları üniversitelerdeki 
akademisyenler ve asistanlar izlemektedir (8, 
9). Dolayısıyla maaşlarının yetersizliği 
konusunda en yüksekten en düşüğe doğru aile 
hekimliği asistanları, öğretim üyeleri ve 
uzmanlarının sıralanması beklenen bir 
bulgudur. 
Bu araştırmanın bazı kısıtlılıklarından söz 
edilebilir. Veri toplamada kullanılan Google 
Spreadsheets uygulaması ankete katılanların 
IP bilgilerini kaydetmemektedir. Bu şekilde bir 
kontrol olmadığından teorik olarak bir kişinin 
birden fazla anket doldurması mümkündür. 
Bununla birlikte, anketin açıklama bölümünde 
bu konuda uyarıda bulunulmuş olması, 
anketlere verilen cevapların teker teker 
incelenmiş olması ve çoktan seçmeli soruların 
yanında açık uçlu soruların da olması 
nedeniyle bu durumun gerçekleşmemiş 
olduğu düşünülmektedir. 
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Araştırma  

Sonuç 
Türkiye’de aile hekimlerinin görüşleri bazı 
alanlarda süreklilik arz etmekle birlikte bazı 
alanlarda da değişen bir trend izlemektedir. Bu 
tür araştırmaların periyodik olarak yapılması, 
gerek aile hekimliği uzmanlarına, gerekse de 
yöneticilere ve politika belirleyicilere yol 
gösterici ipuçları sağlayabilir. Aile hekimlerinin 
görüşlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve 
raporlanması, sürecin daha başarılı bir şekilde 
sürdürülebilmesi için önemlidir. 
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ÖZET 
Öğrenme, anlama, algılama, yeni durumlara uyma, analiz yapabilme, eleştiri yapabilme gibi genel bilişsel 
yeteneklerin tamamı zekâ kavramını oluşturur. Entelektüel zekâ; kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da 
somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, verileri değerlendirebilme, muhakeme etme ve 
bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yeteneğidir. Duygusal zeka ise; 
duygusal farkındalık, duyguları yönlendirebilme, kendi kendini harekete geçirme, empati kurabilme ve ilişkileri 
yönetme yeteneklerini kapsamaktadır. Ağırlık olarak bu zekâların kullanım oranları bireyden bireye değişiklik 
göstermekle birlikte insanlar her iki zekâ türünü de kullanmaktadır. Kişinin başarılı olabilmesi için her iki zekâya 
da ihtiyacı vardır. Aile hekimliği merkezleri, çocukların zekâ gelişimlerinin takibi için en uygun yerlerdir. Bunun 
yanı sıra; aile hekimlerinin de entelektüel ve duygusal zekâyı tanıyabilmeleri gereklidir. Bu yazıda entelektüel 
zekâ ve duygusal zekâ kavramları ile ilgili kuramlar ve tanımlamalar özetlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Algı, kavram, kuram, öğrenme, zekâ. 

 
Evaluation of Cognitive and Emotional Intelligence in Primary Care 
 
ABSTRACT 
All of the general cognitive abilities; like learning, understanding, percepting, complying with new situations, 
analyzing and making criticism constitudes intelligence. Intellectual intelligence is to understand the 
relationship between abstract or concrete objects with the help of concepts and perceptions, abstract thinking, 
evaluating data, reasoning and the ability to use these mental functions harmoniously for a particular purpose. 
Emotional intelligence includes emotional awareness, directing emotions, self-action, empathy and the ability 
to manage relationships. Although utilization rates of these intelligences may vary from individual to individual, 
people use both of them. People need both of the intelligences to be successful. Family  medicine centers, are 
the perfect places to follow up childrens’ intelligence progress. Besides; intellectual and emotional intelligence 
must be diagnosed by family doctors In this article, concepts related to intellectual intelligence and emotional 
intelligence theories and definitions were summarized.  
 
Key words: Perception, concept, theory, learning, intelligence. 
 
Balcı UG, Yılmazer TT, Aygün H, Soysal N, Öngel K. Bilişsel ve Duygusal Zekânın Birinci Basamakta 
Değerlendirilmesi. TJFMPC 2013;7(1):7-12. 

 
Giriş ve Amaç 
Aile hekimliği poliklinik uygulamalarında, sağlıklı 
bebek ve çocukların düzenli takipleri yapılmaktadır. 
Bebeklerin boy, kilo, baş çevresi, göğüs çevresi 
ölçümleri yapılarak takip çizelgelerine 
işlenmektedir. Aşı takvimine uygun olarak  
 

 
aşılamalar yapılmakta, psikomotor gelişim takipleri, 
işitme ve görme muayene ve testleri yapılarak kayıt 
edilmektedir. Doğuştan kalça çıkığı muayenesi de 
yapılarak son derece önemli ve tedavisi mümkün 
olan bu patolojinin erken tespiti sağlanmaktadır.  
Çocukların takiplerinde de aynı şekilde boy, kilo ve 
kan basıncı izlemleri ve aşı takipleri yapılmaktadır. 
Çocukların persentil eğrileri çıkarılarak büyüme ve 
gelişmeleri izlenmektedir. Sonrasında ailelere 
beslenme önerilerinde bululmakta, takiplerde 
çıkacak olası sorunların giderilmesi için tedbirler ve 
gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Aile hekimliği 
uygulamaları; fiziksel, motor ve psikolojik gelişimin 

Bilişsel ve Duygusal Zekânın Birinci Basamakta Değerlendirilmesi 
 
Umut Gök Balcı*, Tevfik Tanju Yılmazer*, Hasret Aygün*, Nazlı Soysal*, Kurtuluş Öngel* 

 
*İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 
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yanı sıra zekâ gelişiminin de en güzel şekilde takip 
edilebilmesi için bir fırsat oluşturur. 

Öğrenme, anlama, algılama, yeni 
durumlara uyma, analiz yapabilme, eleştiri 
yapabilme gibi genel bilişsel yeteneklerin tamamı 
zekâ kavramını oluşturur. Bireyler zihinsel 
değerlendirmelerini zihinsel yeteneklerini 
kullanarak yaparlar.  

Geçen yüzyılın ortalarına kadar zekâ 
konusunda klasik entelektüel zekâ üzerinde 
durulmuş, bu da matematik ve fen bilimleri 
konusunda başarılı olanlar diğerlerinden daha 
zekidir şeklinde yanlış bir algının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Günümüzde ise zekânın aynı 
zamanda duygusal özellikler de içerdiği kabul 
edilmektedir. Genel olarak zekâ; sayısal, sosyal ve 
mekanik olmak üzere üç boyutta 
değerlendirilmektedir. Sayısal zekâ matematiksel 
beceriler, sosyal zekâ insanlar arası ilişkilerde 
yeterlik ve toplumsal uyum, mekanik zekâ ise 
psikomotor becerilerle açıklanmaktadır. Klasik 
olarak kabul edilen entelektüel zekânın (IQ) yanı 
sıra, duygusal zekânın (EQ) da, zekâ kavramı içinde 
incelenmesi gerekir. 
Entelektüel zekâ; kavramlar ve algılar yardımıyla 
soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi 
kavrayabilme, soyut düşünme, verileri 
değerlendirebilme, muhakeme etme ve bu zihinsel 
işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak 
kullanabilme yeteneğidir. Doğuştan sahip 
olduğumuz, genetik yolla sonraki nesillere 
aktardığımız ve merkezi sinir sistemi işlevlerini 
kapsayan entelektüel zekâ, belli zihinsel 
yeteneklerden oluşur. Bunlar arasında, kelimeleri 
tanıyıp anlama, matematiksel işlemleri hızla 
yapma, iki ve üç boyutlu algılama, görsel ve işitsel 
hafıza ve muhakeme yeteneği sayılabilir.  

Duygusal zeka; duygusal farkındalık 
(özbilinç), duyguları yönlendirebilme, kendi kendini 
harekete geçirme, empati kurabilme ve ilişkileri 
yönetme yeteneklerini kapsamaktadır. Basit bir 
tanımlama ile duygusal zekâ duyguların akıllıca 
kullanımıdır. Duygular insanı anlamada, düşünce ve 
davranışlarını anlamlandırmada oldukça önemli bir 
role sahiptirler (1). Duygusal zekâ kavramı, yeni bir 
kavram olmakla birlikte son yıllarda bu konuda 
çalışmalar hızla artmaktadır.  
Entelektüel zekâ ve duygusal zekâ birbirine karşıt 
değil, birbirinden ayrı becerilerdir ve birbirlerini 
tamamlamaktadırlar. Ağırlık olarak bu zekâların 
kullanım oranları bireyden bireye değişiklik 
göstermekle birlikte insanlar her iki zekâ türünü de 
kullanmaktadır. Kişinin başarılı olabilmesi için her 
iki zekâya da ihtiyacı vardır.  
Bu yazıda entelektüel zekâ ve duygusal zekâ 
kavramları ile ilgili kuramlar ve tanımlamalar 

özetlenerek; özellikle aile hekimlerine bu 
tanımlamalar konusunda bilgi sahibi olmaları 
amaçlanmıştır. Bu sayede, çocukların rutin 
taramaları sırasında zekâ düzeylerinin de 
araştırılması hedeflenmiştir.  
 
Entelektüel Zekâ Kavramı 
Zekâ, canlılarda en çok ilgi uyandıran ve araştırılan 
özelliktir. Zekâyı ilk tanımlayan Fransız psikolog 
Alfred Binet olmuştur. Binet zekâyı, dış dünyanın 
algılanması, algıların bellekte yerleşerek bir içerik 
oluşturulması ve bunun üzerinde düşünülme süreci 
olarak tanımlamıştır (2). Yani Piaget’e göre zekâ 
zihnin değişme ve kendini yenileme gücüdür. 
İnsanın bilinmeyeni bulabilmesi, neden-sonuç 
ilişkileri kurabilmesi ve benzerliklerle farklılıkları 
ayırt edip anlayabilmesi hep zekâsı yardımıyla 
olmaktadır (3). Zekâ ile ilgili pek çok tanımlama 
yapılmasına rağmen, bu konudaki tüm hipotezler 
zekânın biyolojik temelleri olan ve geliştirilebilecek 
bir potansiyel olduğu üzerinde birleşmektedir. Yani 
zekâ doğuştan sahip olduğumuz ve genetik yolla 
sonraki nesillere aktardığımız öğrenme, tecrübe ve 
çevresel faktörlerin etkilediği bir bileşimdir (4).  
Kuramsal olarak zekânın doğuştan itibaren iki dekat 
boyunca geliştiği, yirmili yaşlardan sonra öğrenme 
ile bilgilenmenin arttığı ancak zekâ kapasitesinde 
gelişme olmadığı kabul edilmektedir. Zekâ ile ilgili 
başlıca kuramlar şu şekildedir: (4) 
 
İki Faktör Kuramı: 
İngiliz psikolog Charles E. Spearman yaptığı 
araştırmalarda insanın zihinsel etkinliklerinin 
tamamında ortak bir noktanın bulunduğunu iddia 
etmiş ve bunu zekâ kavramı olarak nitelendirmiştir. 
Bu araştırmacıya göre bir alanda yetenekli olan bir 
kişi genel olarak diğer alanlarda da yeteneklidir (5). 
 
 Alfred Binet Kuramı: 
Binet; zekânın algısal motor becerilerle ile değil, 
akıl yürütme ve problem çözme becerileri ile 
ölçülebileceğini varsaymış ve ilk zekâ testlerini 
geliştirmiştir. Bu araştırmacıya göre zekâ genetik 
bir mirastır ve çok az bir gelişme kapasitesine 
sahiptir. Hafıza, yaratıcılık, dikkat, anlayış, etki 
altında kalma, estetik ve ahlaki duygu, kas gücü, 
irade gücü, görme algısı gibi özellikleri araştırmaya 
önem vermiştir (4). 
 
Wecshler Kuramı: 
Bu yazar, zekâyı birbirinden yarı bağımsız, ancak 
birbirleri ile ilişkili alt yeteneklerden oluşan bir 
genel yetenek olarak tanımlamıştır. Alt yeteneklere 
ilişkin ölçüleri toplanmasıyla genel yeteneğin 
ölçülebileceğini savunmuştur. Ülkemizde de 
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uyarlaması yapılmış ve uygulanmakta olan 
Wechsler zekâ testini geliştirmiştir (6).  
 
L. Thurstone Kuramı: 
Thurstone, zekânın, her biri diğerinden farklı bir 
zihin gücünü gerektiren yetenek gruplarından 
oluştuğunu öne sürmüş ve sayısal, sözel, yersel, 
kelime akıcılığı, akıl yürütme, bellek, algı gibi 
faktörleri tanımlayarak Temel Yetenekler Testi’ni 
geliştirmiştir (6). Thustone’in ifade ettiği faktörler 
arasında sözel yetenek, sayısal yetenek, genel 
muhakeme yeteneği, yer-mekân ilişkileri, kelime 
akıcılığı, bellek faktörü ve algısal faktörler yer alır.  
 
Üç Aşamalı Zekâ Kuramı: 
Zihinsel yetenekler üzerinde faktör analizi 
teknikleri ile yapılan uzun araştırmalardan sonra, 
zihinsel niteliklerin ilişkilerini basit olarak ifade 
etme amacına yönelik modeller düşünülmüştür. 
Bunlardan birisi olan Guilford’un üç boyutlu zekâ 
modeli bilgisayar sistemlerindeki işleyişe benzer 
girdi-işlem-çıktı şeklinde sıralı bir düzenleme 
getirmektedir. Bu modelde zihinsel nitelikler içerik-
işlem-ürün olmak üzere üç boyuta göre 
sınıflandırılmıştır (4).  
 
Sosyal Zekâ Kuramı: 
Thorndike henüz 1920 yılında sosyal zekâ 
kavramını ilk kez ortaya atarak üç tip zekâ 
olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar soyut zekâ, 
mekanik zekâ ve sosyal zekâdır. Thorndike sosyal 
zekâyı, insanları anlama ve idare etme, insan 
ilişkilerinde bilgece davranma yeteneği olarak tarif 
etmiştir (4).  
  
Çoklu Zekâ Kavramı: 
Zekâ ile ilgili pek çok tartışma zekânın genetik 
faktörlerden mi, yoksa çevresel etkenlerden mi 
daha çok etkilendiği üzerine olmuştur. Önceleri 
inanılan zekânın genetik bir kazanım olduğu ve 
geliştirilemediği fikrinin aksine, bu gün zekânın 
çevresel faktörlerden etkilendiği ve geliştirilebilir 
bir kavram olduğu görüşü hakimdir. Kalıtımla gelen 
özellikler uygun çevresel etkenler ve koşullarda 
ortaya çıkabilir (7).  
Howard Gardner’in çoklu zekâ teorisi ise klasik 
yaklaşımların aksine zekâ kavramına değişik bir 
boyut getirmiştir. Gardner insan zekâsının objektif 
bir şekilde ölçülerek nümerik değerler elde 
edilebileceğini savunan geleneksel anlayışı 
eleştirerek zekânın tek bir etkenle açıklanamayacak 
kadar çok sayıda yeteneklerin birleşimi olduğunu 
ileri sürmüştür. Bu araştırmacının yaptığı tanıma 
göre; kültürel değer veya değerleri olan, bir ürün 
veren ortaya koyabilen, problem çözebilme 
yeteneği olan bir kimseye zekidir denebilir (8).  

Duygusal Zekâ Kavramı: 
Duygusal zekâyı ilk kavramlaştıran Gardner, 
duygusal zekâyı uyum becerilerinden meydana 
gelme, bununla birlikte kişinin duygularının ve 
kabiliyetlerinin farkında olma, bunları hayatına yön 
vermede bir kaynak olarak kullanma şeklinde 
tanımlamıştır (4). Peter Salovey ve John Mayer 
1990 yılında yayınladıkları iki makale ile duygusal 
zekâ kavramı için “bir kişinin kendisinin ve 
başkalarının duygularının farkında olabilmesi, 
onları ayırt edebilmesi ve kişinin düşünce ve 
eylemlerinde bu bilgiyi kullanabilmesi” şeklinde bir 
tanım yaptılar (9,10). Salovey ve Mayer bazı 
insanların diğerlerinden, kendi duygularını 
tanımlamada, başkalarının duygularını 
tanımlamada ve duygusal konularda problem 
çözmede daha iyi olabileceğini ortaya 
koymuşlardır. Mayer ve Salovey’in modelinde 
duygusal zekâ, duyguları algılamak ifade etmek ve 
kontrol etmek yetenekleri ile tanımlanmaktadır. 
Yazarlara göre bu yeteneklerin tümü bilişsel zekâ 
ile ilişkili olup, duyguların kendileri ve düşüncelerle 
etkileşimi bilişsel süreçte olmaktadır. Bu modelde 
zekânın içsel yapısı ile ilgili yorumlar bulunmakta ve 
bunun bireyin yaşamında nasıl etkiler 
oluşturduğuna dair tahmin ve düşünceler yer 
almaktadır (11). Duygu;  bir his ve bu hisse özgü 
bazı düşünceler, psikolojik ve biyolojik durumlar ve 
hareket eğilimleridir. Feldman duyguyu mutluluk, 
umutsuzluk, keder gibi hem bilişsel hem de 
fizyolojik tabanları olan ve davranışları etkileyen 
faktörler olarak tanımlamakta ve duyguların 
organize tepkiler olduğunu söylemektedir (12). 
Daniel Goleman’a göre duygusal zekâ; kişinin kendi 
duygularının farkında olması, empati yapabilmesi 
ve duygularını düzenleyebilme becerisidir. Yine 
aynı araştırmacıya göre bireyin yaşam başarısı, 
kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme 
başarısına bağlıdır (13). Reuven Bar-On’a göre 
duygusal zekâ ise; bireyin kendisini ve diğerlerini 
anlayabilmesini, başka bireylerle ilişki kurabilmesini 
ve bulunduğu çevreye uyum sağlayıp, o çevreyle 
başa çıkabilmesini sağlayan yeteneklerden oluşur. 
Böylelikle duygusal zekâ kişinin stresle başa 
çıkabilme ve uyum gücü artırarak başarıyı getirir 
(14,15).   
Goleman’a göre insanda akılcı ve duygusal olmak 
üzere iki zihin vardır. Zihinsel yaşantımızı oluşturan 
bu iki kavrama yeteneği birbirinden tamamen farklı 
olmakla birlikte etkileşim halindedirler ve genel 
zihinsel yaşantımızı oluştururlar (9). Akılcı zihin, 
çoğunlukla farkında olduğumuz kavrama tarzı olup 
daha bilinçlidir. Duygusal zihin ise güçlü ve 
heyecanlı olup bazen mantık sınırlarının dışında 
kalır. Her iki zihin, çoğunlukla uyum içinde çalışırlar 
ve hayatımızı şekillendirmemize yardımcı olurlar. 
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Duygular, akılcı zihnin işleyişine katkıda 
bulunurken, akılcı zihin de duygusal verileri 
şekillendirir (1,13).  
Son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak 
beynin görüntülenmesindeki ilerlemeler beyin ve 
duygusal zihnin nasıl çalıştığı konusundaki 
araştırmaların artmasına ve önemli bilgilere 
ulaşılmasına olanak sağlamıştır. LeDoux tarafından 
yapılan bazı araştırmalarda, amigdalanın duygusal 
zihin açısından çok önemli bir role sahip olduğu 
gösterilmiştir. LeDoux’a göre nucleus amigdala, 
yaygın sinir bağlantıları ağı sayesinde duygusal bir 
aciliyet durumunda, akılcı zihin de dahil olmak 
üzere, beynin büyük bir bölümünü kontrol etmekte 
ve yönlendirmektedir. Bu çalışmalarda göz ya da 
kulaktan gelen duyu sinyallerinin önce talamusa, 
oradan da tek bir sinapsla, amigdalaya ulaştığı 
saptanmıştır. Talamusdan çıkan ikinci bir sinyal ise 
düşünen beyine yani nörokortekse ulaşmaktadır. 
Duyu sinyallerinin tek bir sinapsla amigdalaya 
ulaşması, amigdalanın nörokorteksden daha önce 
tepki verebildiğini göstermektedir. Bu ve benzeri 
çalışmalardan elde sonuçlar henüz kesinlik 
kazanmamış olsalar da, duyusal zihin / akılcı zihin 
açıklamalarının destek görmesine ve duygusal 
zihnin akılcı zihinden önce devreye girmesinin 
açıklanmasına önemli katkılarda bulunmaktadırlar 
(1,16-18).  
Goleman duygusal zekâyı genel becerilerden 
oluşan beş ana yetenek başlığı altında toplamıştır 
(19). 
 
Duygusal Farkındalık (Özbilinç): 
Belli durumlarda ne hissettiğini bilmek duygusal 
zekânın  temelidir. Duyguları tanımak, bu 
farkındalığı davranışlara yansıtabilmek ve 
kullanmak kendini açık bir biçimde ifade 
edebilmektir. Birey duygularının her an farkında 
olmak suretiyle içgörü kazanabilir. Bu bireyler 
duygularını ifade edebilir, düşüncelerini güvenle 
dile getirebilirler (1,19). 
 
Duygularını Yönlendirmek: 
Duygularla başa çıkabilme yeteneğidir. Duygular 
oluşurken bunun nedenlerini anlamak ve o 
duyguyu kontrol edebilmektir. Kişinin sorunlar 
karşısında yeterli düzeyde oto-kontrol, özgüven ve 
esneklik gösterebilmesidir. Acı çekmek, üzüntü, 
stres gibi durumlarda bunun üstesinden gelip, 
tekrar eski haline dönebilme becerisidir. Duygusal 
zekâ açısından gelişmiş olan bireyler duygularını 
bastırmak yerine, bir denge kurarak hayatlarını 
sürdürebilen kişilerdir (1,15.19). 
Kendini harekete geçirme: 
İnsanın kendini motive edebilmesi için öncelikle 
duygularını bir amaç etrafında toplayabilmesi 

gerekir. Doyumu erteleyebilme ve fevri davranışları 
engelleyebilme başarının altında yatan çok önemli 
bir özelliktir. Kendini motive edebilme yeteneğine 
sahip kişiler yüksek performans göstermek suretiyle 
daha üretken ve etkili olurlar (1,20). 
 
Empati: 
İnsanın kendini diğer insanların yerine koyması 
karşısındaki bireyin düşünce ve duygularını 
anlayarak onun penceresinden bakabilmesidir. 
İnsanlarla ilişkilerinde başarılı olmanın esaslarından 
birisi olan empati, başkalarının duygu ve 
gereksinimlerine duyarlı olma yeteneğidir. Empatik 
sürecin tamamlanması için empatik anlayışın 
karşıdaki kimseye geçirilmesi gerekmektedir. 
Bunun içinde jest ve mimikler ya da sözlü ifadeler 
veya her ikisi birden kullanılır (1,4). Empatinin 
bileşenleri konusunda araştırmacılar arasında bazı 
görüş ayrılıkları olmakla birlikte,  empatinin bilişsel 
ve duygusal bileşenlerden oluştuğu üzerinde bir 
görüş birliği vardır (21,22). Yani bir kişiyi sadece 
anlamak empati kurmak için yeterli değildir. 
 
İlişkileri Yönetebilmek: 
Duygusal zekâyı oluşturan bir diğer bileşen de 
insanlarla olan ilişkileri yürütebilmektir. İlişkileri 
sağlıklı bir şekilde yönetebilmek, bir bakıma 
başkalarının duygularını idare edebilme becerisidir. 
Bu yeteneğe sahip kişiler topluluk içinde popülarite 
kazanır, kişiler üzerinde etkili olurlar ve gruplara 
liderlik ederler. Bu becerileri iyi gelişmiş kişiler, 
insanlarla sorunsuz bir etkileşim içinde parlak bir 
sosyal hayat sürerler. Bu becerilerden yoksun 
kimseler ise toplum içinde itici ve duyarsız bireyler 
olarak görülürler (1,4,19).  
 
Zekânın Ölçülmesi: 
Psikomotor gelişim; bebeklerde başın dik 
tutulması, çevreye tepkiler, algılama durumu gibi 
temel gelişim göstergelerini içermekteyken, çocuk 
büyüdükçe alkış yapma, sesleri takip etme, destekli 
oturma gibi daha karmaşık psikomotor aktiviteleri 
içermektedir. Daha sonrasında konuşma, düzgün 
yürüme gibi faaliyetler gelmektedir. Aile hekimliği 
polikliniklerinin günlük pratiğinde yer alan 
psikomotor gelişim takipleri tüm bu aktivitelerin 
yer aldığı ve zamanlamasının belirlenmiş olduğu 
çizelgeler aracılığı ile yapılmaktadır. 
Zekâyı ölçmek fikri her zaman en az zekâ kadar ilgi 
çeken bir konu olmuştur. Bu amaçla günümüze 
kadar pek çok araştırmacı tarafından çalışmalar 
yapılmış ve çeşitli zekâ testleri geliştirilmiştir. Ancak 
zekâyı ölçmek her zaman tartışmaya açık bir 
konudur. Bireyin ne tür bir zekâya sahip olduğunu 
belirlemek için, bu amaçla geliştirilen testlerden 
yararlanılmaktadır. Ancak bireylerin değişik kişilik 
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yapıları, duygusal ve düşünsel yapılarının 
farklılığından ötürü, standardize edilmiş zekâ 
testleri dahi bazen yanıltıcı olabilmektedir. Zekâ 
testi geliştirme konusunda ilk olarak Fransa Eğitim 
Bakanlığı tarafından Alfred Binet, okul 
programlarına uyum gösteremeyen öğrencilerin 
belirlenmesine yönelik hazırladığı test sorularıyla 
ilk zekâ testlerinin temelini atmıştır. Binet’in 
geliştirdiği zekâ testi, Stanford Üniversitesi’nde 
zekâ konusunda çalışmalar yapan Terman 
tarafından uyarlanmış ve Stanford-Binet zeka testi 
olarak yayınlanmıştır (23). Ardından William Stern 
1912 yılında zekâ ölçeğini basit bir formüle 
indirgemiştir. Stern’e göre 100 x (Zekâ yaşı/takvim 
yaşı) zekâ düzeyini vermektedir. Zekânın 
ölçülmesinde kullanılan bir başka test de 
Wechsler’e aittir. Wechsler’e göre zekâ rasyonel 
düşünebilme, çevresi ile etkileşimde bulunabilme 
ve amaçlarına ulaşabilmede kendini gösteren genel 
ve dünya çapında kapasitedir. Wechsler’in 
geliştirdiği test Stanford-Binet zekâ testinden farklı 
olarak zihnin sadece sözel yanlarını değil, sözel 
olmayan yanlarını da ölçen alt testleri de içerir 
(4,24). Öte yandan, mevcut zekâ testleri ile ölçülen 
zihinsel becerilerin yetersiz ve kısıtlı olduğunu 
savunan Gardner’a göre zekâ, sadece bilişsel değil, 
aynı zamanda güdüsel ve duygusal faktörlerden 
kaynaklanmakta olup kültürel ve sosyal bir dizi 
değişkenin olumlu ya da olumsuz etkisiyle, farklı 
yönlerde gelişebilmektedir (8).  
İnsanoğlu birbirinden tamamen farklı olan akılcı 
zihin ve duygusal zihne sahip olup, bunlardan 
birincisiyle düşünmekte, diğeriyle ise 
hissetmektedir. Bu iki zihin sürekli etkileşim 
halindedir. Akılcı zihin, çoğunlukla farkında 
olduğumuz bir kavrama tarzı olmakla birlikte 
bilincimize daha yakındır ve düşünüp tartarak 
değerlendirmeler yapar. Duygusal zihinse güçlü, 
bazen fevri bazen de mantıksız olabilen bir 
kavrama tarzıdır (19). IQ ve EQ birbirine karşıt 
değil, birbirinden ayrı becerilerdir ve birbirlerini 
tamamlarlar (25). Ağırlık olarak bu zekâların 
kullanımı oranları bireyden bireye değişiklik 
göstermekle birlikte, insanlar her iki zekâ türünü de 
kullanmaktadır. Kişisel başarı için her ikisi de 
gereklidir.  
Sonuç olarak zekâ; keskin sınırlarla net bir şekilde 
tarifi yapılamayan bir kavram olup, öğrenme, 
anlama, algılama, yeni durumlara uyum 
sağlayabilme, muhakeme ve eleştiri yapabilme gibi 
çok sayıda genel bilişsel yeteneğin bir araya 
gelmesi ile oluşan bir kavramdır. Son yıllarda 
yapılan araştırmalar, IQ’nun hayattaki başarıya 
katkısının %10’dan fazla olmadığını göstermektedir 
(26). Tek başına yüksek IQ seviyesine sahip olmak, 
başarılı veya mutlu bir yaşamın garantisi olmadığı 

gibi, kişiyi toplum içerisinde saygın bir yere taşımak 
için de yeterli değildir. Günümüzde halen IQ ve 
buna ikincil olarak ortaya çıkan akademik başarılar, 
toplum için son derece önemli olarak görülmekte 
ve hayatımızda büyük önem taşıyan sosyal ve 
duygusal becerilerin geliştirilmesi ihmal 
edilmektedir. Oysa duygusal ve sosyal kapasitesi 
gelişmiş, yüksek EQ seviyesine sahip olan bireyler 
yani, duygularının farkında olan ve onları kontrol 
edebilen, empati yapıp ilişkilerini ustaca idare 
edebilenler hayatta daha başarılı olup, ön plana 
çıkabilmektedirler (19,26).  
Aile hekimliği uygulamalarında ve birinci basamak 
sağlık hizmetlerinde, psikomotor gelişim izlenirken, 
ailelerden alınacak anamnez ve hekim 
değerlendirmesi sonucunda otizm, hiperaktivite 
sendromu, konuşma bozukluğu, zekâ geriliği veya 
motor koordinasyon bozukluğu gibi çocuğun erken 
tanısıyla geleceğine ve yaşam kalitesine katkıda 
bulunulabilir. Özellikle birinci basamakta verilen 
ana-çocuk sağlığı hizmetleri ve sağlam çocuk 
birimlerindeki gelişim takipleri büyük önem 
taşımaktadır. Gelişiminin sorgulama ve 
değerlendirilmesinin, üçüncü aydan başlanarak 
yaşamın ilk iki yılında üçer aylık aralıklarla ve 
sonrasında yıllık taramalarla sürdürülmesi 
önerilmektedir (27). 
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ABSTRACT 

Aim: The aim of the study was to investigate the prevalence of transfusion related infections and the 
immunity status in patients with sickle cell anemia (SCA) receiving multiple blood transfusions. 

Material and Method: Ninety three patients with SCA were screened for hepatitis B surface antigen 
(HBsAg), hepatitis C virus antibodies (anti-HCV) and human immunodeficiency virus antibodies (anti-
HIV) in the Hematology Clinic from 2004 to 2011. The immunity status of the patients in terms of 
influenza virus, pneumococ, haemaphilus influenzae type b and hepatitis B were assessed using 
medical history data.  

Results: The patients had a history of blood transfusion and/or erythrocyte exchange. Of the 93 
patients, two were HBsAg positive (2.1%), six were anti-HCV positive (6.4%), and none was anti-HIV 
positive. While HBsAb was positive in seven patients (7.5%) without vaccination, 40 patients (43%) 
were vaccinated for hepatitis B (HBV). HBsAb titers were >10 mIU/ml in 47 patients (50.5%). Twenty 
patients (21.5%) had pneumococ vaccination and 21 patients (22.5%) had influenza virus vaccination 
but none of them had vaccination for Haemaphilus influenza type 1 (Hib). Vaccination rates were 
significantly higher in females (p<0.05).  

Conclusion: Although sickle cell disease is associated with frequent and often severe infections, 
vaccination rates are not high enough.  Data banks should be established and vaccination follow-ups 
should be achieved. 

 Key words: Sickle cell anemia, hepatitis B, hepatitis C, HIV, immunization, Turkey 

Asma S, Gereklioglu Ç, Erdogan F, Unsal A, Solmaz S, Boga C, Ozdogu H. Seroprevalance of Hepatitis B, Hepatitis C and 
Human Immune Deficiency Virus and immunity status in patients with sickle cell disease. TJFMPC 2013;7(1):13-17.

 
Introduction 
Sickle cell disease is the most frequent 
hemoglobinopathy in the world. It affects 
mostly African descent, but is also present in 
whites in Greece, Turkey, Italy and India. The 
responsible gene is autosomal co-dominant 
and only individuals homozygous for the gene 
are symptomatic. The condition is 

characterized by hemolytic crises and cardio-
pulmonary, digestive, neurological, ocular and 
osteoarticular manifestations (1,2). Patients 
have a life-long, often severe anemia resulting 
primarily from  extra vascular hemolysis. 
Sudden exacerbation of the anemia often 
results from splenic sequestration, aplastic, 
hyper hemolytic, and megaloblastic crises (2). 
Blood transfusions can be performed in case 
of vasooclusive and/or hemolytic crisis (3). 
Transfusion-dependent patients are more 
prone to acquire various transfusion-
transmitted infections such as hepatitis B 
(HBV), hepatitis C (HCV) and human 
immunodeficiency virus (HIV) (4). Patients 
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with sickle cell disease  should be vaccinated 
for hepatitis B,  pneumococcal infections, 
influenza, and Hemophilus influenza type b 
(5,6). Vaccinated patients should maintain an 
immunity threshold titer of antibodies for 
hepatitis B surface antigen >10 IU/l for 
hepatitis B immunization programs to be cost 
effective and clinically beneficial. 
The aim of the study was to investigate the 
prevalence of transfusion related infections 
and the immunity status in patients with sickle 
cell anemia (SCA) receiving multiple blood 
transfusions. 
 
Material and method 
Sickle cell disease is the most frequent 
hemoglobinopathy in the world. It affects 
mostly African descent, but is also present in 
whites in Greece, Turkey, Italy and India. The 
responsible gene is autosomal co-dominant 
and only individuals homozygous for the gene 
are symptomatic. The condition is 
characterized by hemolytic crises and cardio-
pulmonary, digestive, neurological, ocular and 
osteoarticular manifestations (1,2). Patients 
have a life-long, often severe anemia resulting 
primarily from  extra vascular hemolysis. 
Sudden exacerbation of the anemia often 
results from splenic sequestration, aplastic, 
hyper hemolytic, and megaloblastic crises (2). 
 Blood transfusions can be performed in case 
of vasooclusive and/or hemolytic crisis (3). 
Transfusion-dependent patients are more 
prone to acquire various transfusion-
transmitted infections such as hepatitis B 
(HBV), hepatitis C (HCV) and human 
immunodeficiency virus (HIV) (4).Patients with 
sickle cell disease  should be vaccinated for 
hepatitis B,  pneumococcal infections, 
influenza, and Hemophilus influenza type b 
(5,6). Vaccinated patients should maintain an 
immunity threshold titer of antibodies for 
hepatitis B surface antigen >10 IU/l for 
hepatitis B immunization programs to be cost 
effective and clinically beneficial. 
The aim of the study was to investigate the 
prevalence of transfusion related infections 
and the immunity status in patients with sickle 
cell anemia (SCA) receiving multiple blood 
transfusions. 
 

Patient selection and data collection 
The medical files of 93 patients admitted to 
the Baskent University Hematology Outpatient 
Clinic between April 2004 and March 2011 
were reviewed retrospectively. Of 93 patients, 
33 (5,5.%) were male and the mean age was 
31.3±9.7 years (range=16-58 years) (Table 1).   
 
Table 1: Age and hemoglobin values of the patients 
 Gender  

Female  
(60) 

Male (33) Total (93) p 

Age  
(year, 
mean±SD) 

32,0±10,1 29,9± 8,9 31,3±9,7 0,312 

Hb 
(gr/dl, 
mean±SD) 

8,49±1,44 9,10±1,50         8,70±1,48 0,058 

Hb: hemoglobin, SD: Standard deviation 

 
Detection of HBV, HCV and HIV Infections 
HBsAg, anti-HBsAg, anti-HCV and anti-HIV 
tests in blood donors were assayed by 
Chemiluminescent microparticle immunoassay 
(CMIA) method, using Architect® (Abbott, 
Diagnostic Division, Finishlin Business Park, 
Slingo, Ireland) with a range of <0.05 IU/ml for 
non-reactive and >0.05 IU/ml as reactive for 
HBsAg, Microparticle Enzyme Immunoassay 
(MEIA) with Axsym® with a cutoff point <10.0 
mIU/ml for nonreactive and >10.0 mIU/ml for 
reactive (Abbott, Max-Planch-Ring 2, 65205 
Wiesbaden, Germany) for anti-HBs. Anti-HCV 
and anti-HIV were detected with CMIA 
method using Abbott kit Architect®, and with 
a threshold of <1.00 s/co as nonreactive and 
>1.00 s/co for reactive (Abbott, Max-Planch-
Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Abbott 
Diagnostic Division).  
 
Table 2: Seroprevalence for HBV, HCV and HIV 
among SCA patients 

 
 
 

 Gender  
Total 

 
 

p 
Female Male 

% n % n % n 

HBsAg (+) 3,5 2 0 0 2,2 2 0,405 

Anti-HCV(+) 8,8 5 3,1 1 6,7 6 0,293 

Anti-HIV(+) 0 0 0 0 0 0  



Asma S et. al. 

15 
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE (TJFMPC) ▪ www.tjfmpc.com ▪ VOL. 7, NO.1 ▪ MARCH 2013 

 

Research 

Statistical Analysis 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 
version 11.5) software was used for data 
analyses. Statistical analysis was performed 
using Student t test, Pearson chi square test 
and Fisher’s Exact test. P values <0.05 were 
considered statistically significant. 
 
Results 
 All patients had a history of blood transfusion 
and/or erythrocyte exchange. The prevalence 
of HBV was 2.2% and HCV was 6.7%. None of 
the patients was positive for HIV. HBsAb was 
positive in 7.5% of patients without 
vaccination, 43% of patients were vaccinated 
for  HBV. HBsAb titers were >10 IU/ml in 47 
patients (50.5%). While 20 patients (21.5%) 
and 21 patients (22.5%) were vaccinated for 
pneumococ and influenza, respectively, none 
of them were vaccinated for Haemaphilus 
influenzae. Vaccination rates were significantly 
higher in females (p<0.05). HCV infection was 
more prevalent than HBV infection (Tables 2 
and 3). 
 
Table 3: Immunization status of the SCA patients 
 % n 

Post-hepatitis immunity 7,5 7 

Vaccination against HBV 43 40 

HBsAb 50,5 47 

Vaccination against Hib         0,0 0 

Vaccination against Influenzae 22.5 21 

Vaccination against pneumococ 21,5 20 

 
Discussion 
Homozygous SCA is prevalent among the 
people living in the Mediterranean region of 
Turkey. It has been reported that hemoglobin 
S is seen 3.9% of Turkish population (7). The 
main clinical features of SCA are caused by 
chronic hemolysis, microvascular ischemia, 
and organ damage. The most common 
complication is vasoocclusive crisis (8,9). Most 
patients with SCA receive transfusions at some 
point in their life to reduce the incidence of 
complications (2,8). Patients with SCA are 
prone to acquire various transfusion-
transmitted infections (2).  
Patients with sickle cell disease are included in 
the group for whom hepatitis B immunization 
is routinely prescribed. Antibody to hepatitis B 

surface antigen was measured in paired sera 
of thirty patients with sickle cell disease 
compared with a control group of healthy 
medical staff, five years post vaccination. 
There was no significant difference between 
patients with sickle cell disease and normal 
controls in the levels of antibody maintained 
or numbers that required booster vaccination 
(5).  
In a study performed by Ocak et alin 1996, of 
399 patients, three were HBsAg positive 
(0.75%), 18 were anti-HCV positive (4.5%), and 
none was anti-HIV positive (4). Researchers 
studied the prevalence of anti HIV-1 and 2, 
anti-HTLV-I, anti-Hepatitis B and C viruses 
(HBV and HCV) antibodies, anti-HBV vaccinal 
coverage, transfused patients and 
alloimmunizations frequencies among adult 
sickle cell patients attending the sickle cell 
center (SCC) of Guadeloupe. Among the 
studied samples (n=331) no transfusional HIV 
contamination was observed. All patients with 
positive HTLV-I (3.3%, n=11)and anti-HCV 
(2.7%, n=9) serology had transfusion history. 
Five patients (1.5%) had active hepatitis B. 
Vaccination for HBV was efficient in 247 
patients (74.4%) and 57 had post-hepatitis B 
antibodies (10).  
In our study, among the patients with HBsAb 
titers >10 IU/ml, seven had post hepatitis 
antibodies and 40 (43%) had vaccination. 

 
The result of the study performed by Fosala et 
al in Nigeria showed that HBV infection was 
slightly but insignificantly higher than HCV 
infection among SCA patients. In addition, the 
results showed that the mean number of 
transfusion was higher in patients who were 
seropositive for both HbsAg (5.0±6.6) and 
anti-HCV (4.6±6.7) when compared to patients 
who were negative for both viruses (2.7± 3.0 
and 2.9±3.2) for HBsAg and anti-HCV, 
respectively (11). The HCV antibody positivity 
is directly related to the number of 
transfusions given, and the prevalence rate in 
patients with transfusion is more than 10% 
(2). 
In a study from Congo, 186 sickle cell patients 
(95 males and 91 females) aged 0-21 years 
were regularly followed over a three year 
period. The hepatitis B surface antigen was 
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detected in 15 patients (10%) and HIV 
serology was positive in 17 patients (11.3%) 
(12).  
In the study of Richard et alfrom United 
States, hepatitis B core antibodies were 
positive in 14% of patients (12 out of 86) and 
hepatitis C viral antibody titers were positive 
in 16.5% (15 out of 91). There was a 
relationship between positive serology and 
transfusion for hepatitis C virus (HCV), but not 
for hepatitis B virus (HBV) (13).  
In our study, the prevalence of HBV and HCV 
were found to be 2.2% and 6.7%, respectively.  
As 40 patients were vaccinated for  HBV and 
seven had post-hepatitis B antibodies, the 
prevalence of HBV infection was lower than 
expected. 
Bacterial infection is frequent in patients with 
sickle cell disease. Pneumococcal bacteremia 
is particularly severe in young children. The 
risk persists in adults, especially for 
nosocomial infections (14). Seventy percent of 
septicaemias and meningitis among under-
fives with sickle cell disease is caused by Str. 
Pneumoniae (15). Conjugated pneumococcal 
vaccines are effective in protecting infants and 
should therefore be used in sickle cell patients 
(14,16). Immunization of patients with sickle 
cell disease and patients with splenectomy 
results in a significant increase in antibody 
amounts which persist for long periods of time 
(17). Among 33 adults, only four patients 
(12%) had complete coverage, with up-to-date 
coverage against pneumococcus 21%, Hib 18% 
and MenC 15%. Current (ie, within the last 
year) immunization against viral influenza was 
found in only 12% of adults and 8% of children 
(6). The pneumococ immunization rates in our 
study are 21.5% (20) and there is similarity 
with other studies. Influenza vaccination rate 
is 22.5%.  None of them was vaccinated for 
Haemaphilus B.  
In conclusion, although sickle cell disease is 
associated with frequent and often severe 
infections, vaccination rates are not high 
enough. The low vaccination rates may be 
related to inadequate medical records and the 
lack of periodic examinations of the patients 
with sickle cell disease. Data banks should be 
established and vaccination follow-ups should 
be achieved. 
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