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Concept of Jaundice in Greco-Arab Medicine 
 

 

    Dear Editor-in-Chief 

 

Unani Medicine (Greco-Arab Medicine) is one of the ancient system of 

medicine. A vast array of literature about liver diseases has been 

documented in Unani Medicine. Liver is an organ for origin of Quwaa 

(Natural power).
1
 Galen, (129-217 AD) even stated liver counterpart with 

sun, a source of energy for others planets.
2
 Liver is also an organ for 

production of humours (akhlat) for nourishment, growth and development 

of the body.
1, 2

 Each of the four humours named dam (sanguine), balgam 

(phlegm), safra (yellow bile) and sauda (black bile), carries their own 

normal temperament. The derangement in quality and quantity of 

humours, leads to liver pathologies including jaundice.
2
 Jaundice has been 

stated to be caused by quantitative or / and qualitative changes in safra 

(yellow bile) or sauda (black bile). Jaundice (Yarqan) was discussed 

widely and deeply in Unani Medicine. 

      

      According to the concept of Unani Medicine, jaundice (yarqan) is 

discernible yellowish or blackish discoloration of skin and conjunctiva 

due to diffusion of yellow or black bile (safra or sauda respectively) in 

blood vessel toward skin with or without infection. 

      

Hippocrates (460-377 BC), the father of medicine in ‘Jawamiul 

ilaj-e-wal- araz’ as quoted by Razes (850-925 AD)  in ‘Kitabul Hawi,’

proclaimed sometimes jaundice is caused by Sue- Mizaj Har Jigar 

(Abnormal/Pathological Hot temperament) of blood vessel whereby 

sanguineous homour transmuted to bilious humour (yellow bile). 

Moreover in ‘Qanoncha Buqratiya’, he described jaundice as 

‘discoloration of conjunctiva and skin associated with or without fever, is 

originated by sustained intake of contaminated or infected diet. 

      

      Galen, as quoted by Razes in ‘Al- Hawi’, outlined the following 

etiologies and types of jaundice, 

• Insect bite and food contaminated with poisonous material generate 

toxemia (hemolysis). This leads to imbalance in yellow bile or bilirubin 

(safra) resulting jaundice.  

• ‘Obstruction in liver’ (sudda-e-kabid), another etiology for genesis 

of jaundice - and he categorized it as ‘Obstructive Jaundice’ (Yaqan-e-

suddi).  

• Acute hepatitis (Warm-e-jigar haad)  

• Pathological /Non-functioning Gall bladder 

 

     Along with these etiologies, Razes in ‘Al-Hawi’ archived other causes 

of jaundice from the reference of Ibn-e-maswah such as, 
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• Abnormality in functioning of liver, bile ducts and associated blood vessels 

• ‘Bohran’ (a state of crisis and lysis in a disease) 

• Obstruction within liver (biliary canaliculi) 

     Likewise Abu sahal Masihi (quoted by Razes in ‘Al-

Hawi’) proclaimed Pathological Hotness of temperament 

of liver or Gall bladder (Hararat-e-kabid & mirara 

respectively), a causative factor for jaundice. He also 

documented clinical features such as yellowish 

discoloration of skin, coated tongue, weight loss, 

constipation and abdominal discomfort.  

     

       Razes in his renowned book ‘Al-Hawi’ proposed that 

during jaundice evacuation of yellow bile/ bilirubin (safra) 

is obligatory. Furthermore, if physic (tabiyat-e-mudabbira-

e-badan) fails to do so, infection proceeds in yellow bile 

which generates fever. However fever also appears in 

inflammatory condition of liver, also stated.
3, 6

 

      

      Rabban Tabri (810-895 AD) in ‘Firdaus-ul-hikmat’ 

(first original Arabic book in history) also documented 

mechanism of genesis of jaundice.  He mentioned all the 

above etiologies and also that physic (tabiyat-e-

mudabbira-e-badan) divert excessive bile from gall 

bladder toward skin for excretion through sweat. Resulting 

high concentration of yellow bile (safra) in subcutaneous 

tissue imparting discoloration and jaundice tinge. 

Furthermore he also claimed that black bile (sauda) is also 

responsible for jaundice.
2
 

      

      Avicenna (980-1037 AD), Great Persian Muslim 

scholar in his medical encyclopedia ‘The Canon’ and 

Azam khan in ‘Akseer-e-azam’ described jaundice as 

visible discoloration of body (yellowish or blackish) due 

to diffusion of yellow or black bile from blood toward skin 

with or without infective pathology. In case of infection, 

tertiary fever (humma-e-gib) and quartan fever (hummae-

rub) develops in jaundice with yellow discoloration 

(yarqan safrawi) and blackish discoloration of body 

(yarqan saudawi) respectively.
4, 5
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Evaluation of the Motivational Interviewing Made with 

Smokers Results of the Periodic Health Examination 
Periyodik Sağlık Muayenesinde Sigara İçen Bireylerle Yapılan 

Motivasyonel Görüşme Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
ABSTRACT 

 

Objective: The effects of motivational interviews in encouraging patients who were identified to be smokers of 

tobacco products and expressed satisfaction from smoking, during the periodic health examinations, to quit 

smoking are investigated.  

Method: This crossectional descriptive study included 181 patients who admitted to Family Medicine 

Department of İnonu University School of Medicine between January 2011 and May 2012 for periodic health 

examination and identified to be smokers and satisfied with this situation. These individuals were invited for 

control for the next first, second and third months and their thoughts and status about smoking were questioned 

and they were notified about the harmful effects of nicotine addiction and provided with documented support, 

in every meeting.  

Results: 137 (75,6%) of the participants were males and 44 (24,4%) were females. During the follow-up, in the 

first month, 7,2% of the men (n=10) and 11,3% of the women (n=5) denoted that they believe the harmful 

effects of smoking and requested support for quitting smoking. At the end of the second month 8,6% of the men 

(n=11) and 20,5% of women (n=8) and at the end of the third month 10,3% of the men (n=12) and 29% of 

women (n=9) stated that they believed the harmful effects of smoking and requested support for quitting 

smoking.  

Conclusion: Motivational interviewing techniques should always be used in the process of quitting smoking. It 

should not given up to keep on following up individuals immediately after the first questioning and interview, 

even if they are reluctant about quitting smoke; and their status of smoking should be questioned, the issue 

should be reminded until an awareness is established. Our study revealed that individuals become increasingly 

convicted to get support on this issue due to awareness established in repeated interviews.   

 

Key words: Motivational interviewing, periodic inspection, smoking. 

 

ÖZET 

 

Amaç: Periyodik sağlık muayenesi sırasında sigara içtiği belirlenen ve sigara içmekten memnun olduğunu 

ifade eden bireylerle yapılan motivasyonel görüşmenin, kişinin sigarayı bırakma kararı vermesine olan etkisi 

araştırılmıştır.  

Yöntem: Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı. Araştırmaya Ocak 2011-Mayıs 2012 

tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne periyodik sağlık muayenesi 

amacıyla başvuran ve sigara içtiği belirlenip bu durumdan memnun olan 181 kişi alınmıştır. Bu kişiler ilk 

görüşmeden sonra 1. ay, 2. ay ve 3. ayda kontrole çağrıldı ve her gelişlerinde sigara içimi ile ilgili durumları 

ve düşünceleri sorgulanarak nikotin bağımlılığı ve zararları konusunda bilgilendirildi ve yazılı destek 

sağlandı.  

Bulgular: Çalışmada yer alan bireylerin %75,6’sı (n=137) erkek, %24,4’ü (n=44) kadın idi. Takiplerinde 1. 

ayın sonunda erkeklerin %7,2’si (n=10) ve kadınların %11,3’ü (n=5) sigaranın zararlarına inandıklarını ve 

sigara bırakma konusunda destek almak istediklerini söylediler. 2. ayın sonunda kalan erkeklerin %8,6’sı 

(n=11) ve kadınların %20,5’i (n=8) ve 3. ayın sonunda toplamda erkeklerin %10,3’ü (n=12) ve kadınların 

%29’u (n=9) sigaranın zararlarına inandıklarını ve sigara bırakma konusunda destek almak istediklerini 

söylediler.  

Sonuç: Sigara bıraktırma sürecinde motivasyonel görüşme tekniğinin mutlaka kullanılması gerekir. Bireyin 

sigara içme durumunun sorgulanmasını takiben bırakmak için herhangi bir olumlu düşüncesi yoksa hemen 

takipten vazgeçilmemeli mutlaka her gelişinde sigara içme durumu sorgulanıp, bu sorun tekrar ortaya 

konularak farkındalık sağlanmalıdır. Çalışmamızda tekrarlayan görüşmelerde yaratılan farkındalığın 

bireylerin bu konuda destek almak konusunda gittikçe istekli hale gelmelerini sağladığı görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: Motivasyonel görüşme, periyodik muayene, sigara. 
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GİRİŞ 

 

      Tüm dünyada sigara ve diğer tütün mamullerinin 

kullanımı en önemli önlenebilir ölüm sebebidir.
1
 

Ülkemizde 18 yaş üstü sigara kullanma oranı %27 olup, 

yaklaşık 15 milyon erişkinin düzenli sigara ve diğer tütün 

mamulleri kullandığı tahmin edilmektedir.
2
 Bu kadar 

büyük bir sağlık problemi karşısında etkin önleme ve 

tedavi hizmetlerinin sağlanması zorunludur. Hekimlerin 

bu konuda hiç sigara kullanmamış bireyleri koruması 

(özellikle çocuklar ve gençler), kullananları tedavi 

etmesi, bırakanların tekrar başlamasını engellemesi 

beklenmektedir. Birçok uzman, sigara bağımlılığı 

tedavisinin birinci basamak hekimliğinde sağlanmasının 

pek çok yararı olduğu konusunda hem fikirdir.
3,4

 Fırsatçı 

taramalar yolu ile bu tarz ürünleri kullanan bağımlıların 

saptanması, bırakmaya ikna ve tedavi edilmesi ayrıca da 

bırakanların izlenmesi birinci basamak hekimliğinin hasta 

ile olan uzun süreli ilişkisinde mümkündür. Birinci 

basamakta bu tip yaklaşımlar için çeşitli algoritmalar 

uzun süreden beri güvenle kullanılmaktadır.
5,6

 Bu tip 

algoritmalardan en sık kullanılan ikisi 5A (Ask, Advice, 

Assess, Assist, Arrange) ve 5R’dir (Relevance, Risks, 

Rewards, Roadblocks, Repetition).
7,8

 İlk model sigarayı 

bırakmaya hazır olan bir hastaya uygulanacak algoritma 

basamaklarını belirtirken; ikinci model henüz böyle bir 

arzusu veya düşüncesi oluşmamış olan kişide, bırakma 

motivasyonunu oluşturmaya yönelik algoritmayı 

belirtmektedir. Her iki modelde hekimin 

gerçekleştireceği ilk eylem, hastanın şikâyetinden 

bağımsız olarak birinci basamağa başvuran kişilerin 

sigara kullanma durumunun öğrenilmesi için uygun 

yöntemlerdir.  Hekim için asıl zor olan vakalar bırakmaya 

istekli olmayan kişilerdir. Bu kişilerde farkındalık 

yaratabilmek için günümüzde diğer bağımlılıklarda da 

(alkol vb.) kullanılan yöntem olan motivasyonel görüşme 

tekniğinin kullanılması önerilmektedir.
9
 Motivasyonel 

görüşme; insanların davranış değişikliği konusundaki 

kararsızlığını gidermek, çözüm bulmasına yardımcı 

olmak için tasarlanmış hasta merkezli bir yaklaşımdır.
10

  

Motivasyonel görüşme tekniği, hekim açısından kısa 

süreye ihtiyaç göstermesi ve kişi de davranış 

değişikliğine yönelik güçlü etkiler yapması nedeniyle 

daha çok tercih edilmektedir.
11

 Bu görüşme planı kişinin 

sigara bırakmaya karar verdiği günden itibaren ilk ay 

haftada bir en az 10’ar dakikalık yapılandırılmış 

görüşmeler şeklinde planlanmalıdır.
12,13

 Sigarayı bırakma 

aşamasında olan kişilerden başka, sigarayı bırakmış olan 

kişilerle de motivasyonel görüşmenin devam ettirilmesi 

ile kısa ve orta dönemde relaps oranlarını azalttığı 

bilinmektedir.
14

   

 

       Bu çalışmanın amacı; bireysel periyodik fizik bakı 

sırasında halen sigara içmekte olan ve altı ay içinde de 

bırakmayı düşünmediğini belirten kişilere uygulanan 

yapılandırılmış motivasyonel görüşmenin, bu kişilerdeki 

sigarayı  bırakma kararının oluşumundaki etkisini 

incelenmektir.  

 

YÖNTEM 

 

       Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı bir çalışma olarak 

planlandı. Çalışma için gerekli etik izin İnönü 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan alındı. Ocak 

2011- Mayıs 2012 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine periyodik fizik 

bakı için gelen kişilerle yapılan görüşmelerde, sigara 

kullanma durumları sorgulandı. Günde en az bir tane 

sigara içenler aktif içici, en az bir yıldır hiç içmeyenler de 

sigara içmiyor olarak kabul edildi. Aktif sigara kullanan 

kişilere "Sigara içmekten memnun musunuz?", 

"Etrafınızda sigara içmenizden rahatsız olan bireyler var 

mı?", "Bu durumdan rahatsız mısınız?" ve " İleriki altı ay 

içinde sigara bırakmayı düşünüyor musunuz?" soruları 

soruldu. Sorulara "Sigara içmekten memnunum ve 

bırakmayı düşünmüyorum" cevabını veren 181 kişi 

çalışma grubu olarak kabul edildi. Bu kişilerin sigara 

bağımlılıkları Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Skoruyla, 

sigara kullanım miktarları ise paket/yıl olarak hesaplandı. 

Bu kişiler ilk görüşmeden sonra birinci, ikinci ve üçüncü 

aylarda kontrole çağrılarak, her gelişlerinde sigara içimi 

ile ilgili durumları ve sigara bırakma konusundaki 

düşünceleri sorgulanarak, nikotin bağımlılığı ve zararları 

konusunda bilgilendirildi. Birinci görüşme sırasında 

hastaların rutin tetkikleri istendi, ayrıntılı fizik bakıları 

yapıldı ve ardından tütün bıraktırma eğitimi almış 

hekimler tarafından sigara bırakma yöntemleri konusunda 

yaklaşık beş dakika süren bilgilendirilme yapıldı. 

Olguların periyodik fizik bakı esnasında araştırılan kan 

ve/veya görüntüleme tetkikleri incelenerek varsa sağlık 

sorunları ve bu sorunların sigara içimi ile  ilişkisi hastayla 

tartışıldı. Her ay kontrole çağırılan her bir olgu ile 

yaklaşık 15 dakika süren bireysel görüşmenin ardından, 

ayda bir kez de toplam 30’ar dakika süren grup 

toplantıları gerçekleştirildi. Bir sonraki görüşmeye kadar 

herhangi bir sorun yaşarlarsa bizimle irtibata 
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geçebilmeleri için telefon numaraları verildi. Toplamda 

her bir olgunun üç bireysel ve üç grup görüşmesine 

katılması planlandı. Bu görüşmeler sırasında sigaranın 

sağlığa zararları, sigara bırakma yöntemleri, yoksunluk 

belirtileri ve başa çıkma yöntemleri anlatıldı. Bu kişilere 

broşürlerle yazılı destek sağlandı. Broşürlerde; sigaranın 

içindeki kimyasal maddeler, sigaranın sağlığa zararları, 

sigara bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve yoksunluk 

belirtileri hakkında bilgilere yer verildi..Çalışmaya alınan 

kişilerin, sigarayı bırakma isteklerindeki değişimler her 

görüşmede kaydedildi.  

 

        Hastalarla ilk görüşmede nikotin bağımlılığını 

belirlemek için en çok kullanılan test olan Fagerstrom 

Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) kullanıldı. Bu testle 

bireyin bir günde içtiği sigara miktarı ile sigara içmeden 

durabildiği sürenin derecesi incelendi ve puanlama 

yapıldı. Sonuçta altı ve üzeri puan alanlar nikotin 

bağımlılığı yüksek olan bireyler olarak yorumlandı ve bu 

puanlamaya göre tedavi algoritması oluşturuldu.  

 

İstatistiksel Analiz 

       Elde edilen veriler Independent Samples t-test ve 

normal dağılıma uymayan parametreleri Mann-Whitney 

U Testi ile analiz edildi ve istatistiksel anlamlılık düzeyi 

olarak p≤0,005 kabul edildi. Analiz SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences ) programının 16.0 sürümü 

kullanılarak yapıldı,  

 

BULGULAR 

 

       Çalışmaya katılan bireylerin %75,6’sı (n=137) erkek, 

%24,4’ü (n=44) kadın idi. Çalışmaya dahil edilen 

olguların bazı sosyodemografik ve sigara kullanım 

özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

*Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi 

      

Çalışmaya katılan kadın ve erkek olguların yaşları, 

Fagerstrom nikotin bağımlılık testinden aldıkları puanları 

açısından incelendiğinde istatistiksel olarak herhangi bir 

farka rastlanılmadı (sırasıyla p=0,09, p=0,77). Ancak 

cinsiyetlerin kullandıkları sigara miktarı (paket/yıl) 

açısından değerlendirilmesinde istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptandı (p=0,005). 

 

        Olgularla ortalama 6±2,7 görüşme yapıldı. 

Takiplerinde birinci ayın sonunda erkeklerin %7,2’si 

(n=10) ve kadınların %11,3’ü (n=5), ikinci ayın sonunda 

kalan erkeklerin % 8,6’sı (n=11) ve kadınların %20,5’i 

(n=8) ve üçüncü ayın sonunda erkeklerin %10,3’ü (n=12) 

ve kadınların %29’u (n=9) sigara bırakmak için destek 

almak istediklerini belirtti. Bu süreçte kümülatif olarak 

toplam  33 (% 24) erkek ve 22 (% 50) kadın hasta sigara 

bırakma danışmanlığı hizmeti almak istediğini ifade etti 

(Tablo 2).  

  *Toplamda danışmanlık hizmeti almak isteyen birey sayısı 

        

      Danışmanlık hizmeti almak isteyen ve istemeyen 

olguların yaşları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p=0,69). Yine benzer şekilde 

Fagerstrom skoru puanları karşılaştırıldığında da 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,28).  

Danışmanlık hizmeti almak isteyen ve istemeyen 

olguların kullandıkları sigara miktarı (paket/yıl) açısından 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı 

(p=0,005) (Tablo 3).  

*Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi  

 

Danışmanlık hizmeti almak isteyen toplam 55 

birey ile motivasyonel görüşme yapıldı. Bu görüşmeler 

sırasında motivasyonel desteğin yanında medikal 

tedaviye de ihtiyacı olduğu belirlenen 31 bireye medikal 

Tablo 1. Olguların sosyodemografik ve sigara 

kullanım özellikleri 

 % 

(Sa y ı )  

Ya ş  Pa ke t

/Yı l  

FNBT* 

Ka dın  %24,4 
(n =4 4 )  

3 0 ,4 8 ±

8 ,4 6  

9 ,2 5 ±

6 ,5 9  

6 ,3 9 ±2 ,5 6  

Er ke k  %75,6 

(n =1 3 7 )   
2 8 ,2 3 ±

7 ,4 5  

6 ,3 8 ±

5 ,6 5  

6 ,5 1 ±2 ,4 2  

To pla m %1 0 0  

(n =1 8 1 )  
2 8 ,7 8 ±

7 ,7 4  

7 ,0 8 ±

6 ,0 0  

6 ,4 8 ±2 ,4 5  

 1.AY 2.AY 3.AY Toplam* 

Kadın %11,3 

(n=5) 

%20,5 

(n=11) 

%29 

(n=9) 

% 50  

(n= 22) 

Erkek %7,2 

(n=10) 

% 8,6 

(n=8) 

%10,3 

(n=12) 

% 24  

(n=33) 

Tablo 2.   Olguların cinsiyetlere göre sigara bırakmak 

için destek isteme oranları 

Tablo 3. Danışmanlık almak isteyen ve istemeyen 

olguların  sosyodemografik ve sigara kullanım 

özellikleri 

 Dan ı şman l ık  

Almak  
İs t eyen l er  

Dan ı şman l ık  

Almak  
İs t em eyen ler  

p  

Yaş  29,13±7,98 2 8 ,6 3 ±7,66 0,69 

Pak et /Yı l  8 , 9 6 ±6,46 6 , 2 5 ±5,62 0,005 

FNBT* 6 ,1 8 ±2,59 6 , 6 1 ±2,38 0,28 
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tedavi de başlandı. Bu olguların aldıkları tedavi şekilleri 

ve yüzdeleri Tablo 4’ te verilmiştir. 

 

   

Bu olgulara sigara bırakma danışmanlığı hizmeti 

verildikten bir ay sonraki kontrollerinde danışmanlık 

hizmeti almak isteyen toplam 55 birey içindeki erkeklerin 

%10,3’ü (n=12) ve kadınların %29’u (n=9) sigara 

içmediklerini ifade etti. 

 

TARTIŞMA 

 

       İnsan sağlığına pek çok zararı olan sigaranın 

kullanımının azaltılması için hiç sigara içmemiş olanları 

korumak ve sigara içenlerin sigara içmesini engellemek 

oldukça önemlidir. Bu aşamada sigara kullanan 

bireylerde motivasyonel görüşme ile farkındalık 

yaratılması ve gerekirse medikal tedavi ile de 

desteklenmesi gerekmektedir. Motivasyonel görüşme, 

hastaların sorunlarını fark etmelerini sağlamak ve nasıl 

çözebileceklerine yardımcı olabilmek için kullanılan bir 

görüşme biçimidir.
12

 Görüşmenin süresi arttırıldığında 

etkisinin de arttığı gösterilmiştir.
14

 Motivasyonel destek 

olmadan sadece farmakolojik tedavinin yeterli olmadığı, 

ancak yoğun destek, yüz yüze görüşme, yakın takip ve 

farmakolojik tedavinin birlikte uygulanıldığı 

programlarda başarı oranının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.
15

 Ülkemizde yapılan bir çalışmada uzman 

kişiler tarafından grup tedavisi uygulanan ve sürekli 

izlem yapılanların sigara bırakmada daha başarılı 

oldukları bulunmuştur.
16

Aytemur Solak ve ark. 

çalışmalarında sigarayı bırakmayı deneyen olguların 

başarı oranı birinci yılın sonunda %45,5 olarak saptamış 

ve bu yüksek başarı oranlarını bir yıl boyunca devam 

eden yüz yüze görüşmelere ve periyodik telefon 

görüşmesi yapılarak profesyonel desteğin rolüne 

bağlamışlardır.
17

 Uzaslan ve arkadaşlarının 5 yıllık izlem 

sonucunda başarı oranını %40 olarak açıklamış ve bu 

yüksek oranı hekimle yüz yüze yapılan görüşmenin 

etkinliği ile olan güçlü motivasyona bağlamışlardır.
18

 

Yapılan çalışmalarda sigara bıraktırma oranları; 

kullanılan yöntemlere, kişinin kendi başına bırakmasına 

ve izlem süresine göre değişmektedir.
19

 Davranış 

değişimi için verilen eğitimle sigara bırakma oranları 

%13 ile %50 arasında değişmektedir. Doktor 

kontrolünde, motivasyonel görüşme uygulanan 

çalışmada, bir yıl sonunda sigara bırakma oranı %23,7 

olarak verilmektedir.
20

 Çalışmamızın aile hekimliği 

polikliniğinde yapıldığı, ilaç kullanmak istemeyen veya 

ilaç tedavisi başlanmayan bireylere, hem bireysel hem de 

grup görüşmeleri uygulandığı ve her bir görüşmede 15 ila 

30’ar dakikalık zamanlar ayrıldığı göz önüne alındığında 

erkeklerde %10,3, kadınlarda %29 sigara bıraktırma 

oranlarının literatürdeki çalışmalarla benzer olduğu 

düşünülebilir. Sigara bırakma tedavisinin bir parçası olan 

motivasyonel görüşmenin  sigarayı bırakmayı engelleyen 

faktörleri belirleyebilmesi ve nüksleri önleyebilmesi 

açısından oldukça önemli bir unsur olduğu 

söylenmektedir.
17 

 

 

       Sigara bırakma konusunda yapılan pek çok 

çalışmada polikliniğe müracaat eden erkek hasta 

sayısının, kadın hasta sayısından fazla olduğu 

bulunmuştur.
18,21,22

 Çalışmamızda da literatürleri 

destekler şekilde polikliniğe müracaat eden erkek sayısı, 

kadın sayısından fazladır.  Erkeklerin sigarayı daha kolay 

bırakabildiklerini belirten çalışmaların yanında her iki 

cinsiyet arasında fark olmadığını söyleyen çalışmalar da 

mevcuttur.
21,23,24

. Ancak bizim çalışmamızda üç ayın 

sonunda erkeklerin %10,3’ ü (n=12) ve kadınların %29’ u 

(n=9)  sigara içmediklerini belirttiler. Literatürlerde farklı 

sonuçların çıkması çalışmanın yapıldığı bölgelerin örf ve 

adetlerinin farklı olmasına bağlanabilir. 

 

      Taggart ve arkadaşlarının araştırmasında hekimin 

bireysel ya da grup danışmanlığının, yazılı materyal, 

video ve web temelli programlara göre daha etkili 

olduğunu gösterilmiştir.
25

 Çalışmamızda da bireysel ve 

grup danışmanlığının güçlü motivasyon sağladığı aynı 

zamanda hastalara bilgi amaçlı verilen broşürlerin daha 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

       Çan ve ark. çalışmalarında sigara bıraktırma 

polikliniğinin bir yıllık başarı oranı %43,4 olarak bulmuş 

ve bu oranın sigara içme süresi, günlük sigara sayısı, 

nikotin bağımlılık düzeyi ve eğitim seviyesinden 

bağımsız olduğu sonucuna varmışlardır.
22

 Çalışmamızda 

Tablo 4. Olguların sigara bıraktırma tedavisinde 

kullandıkları tedavi yöntemleri 

Tedavi Yöntemleri n % 

Sadece Motivasyonel Görüşme (MG) 24 44 

MG + Nikotin Sakızı 4 7 

MG + Nikotin Bandı 7 13 

MG + Vareniklin 14 25 

MG + Bupropion 6 11 
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da benzer şekilde olguların yaşları ve Fagerstrom nikotin 

bağımlılık testinden aldıkları puanlar açısından 

incelendiğinde, istatistiksel olarak herhangi bir farka 

rastlanılmazken, günlük kullanılan sigara miktarı 

açısından karşılaştırıldığında cinsiyetler arasında 

istatistiksel olarak fark saptanmıştır. 

 

SONUÇ 

 

      Bireyin sigara içme durumunun sorgulanmasını 

takiben sigarayı bırakmak için herhangi bir olumlu 

düşüncesi yok ise, hemen takipten vazgeçilmemeli ve her 

gelişinde sigara içme durumu sorgulanarak farkındalık 

yaratılmalıdır. Sigara bıraktırma tedavisi sırasında ilaç 

tedavisine ek olarak veya ilaç tedavisi almak istemeyen 

bireylerde tek başına motivasyonel görüşme tekniğinin 

kullanılması gerekir. Çalışmamızda bireysel ve grup 

görüşmeleri uygulanarak, hastalara yoğun motivasyonel 

destek sağlanmış, sigarayı bırakmayı düşünmeyen 

bireylerde dahi sigaranın zararlı olduğu bilinci 

oluşturulmuş ve yüksek oranlarda sigara bıraktırma 

başarısı sağlanmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetleri 

içine sigara bıraktırma hizmetlerinin entegre edilmesi ile 

aile hekimliği disiplininin bütüncül ve kapsamlı 

yaklaşımının örtüşeceği ve sigara içen bireylere daha 

fazla ulaşılabileceği kanaatindeyiz. 
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The Effect of Problematic Internet Use on the 

Sleep Quality of Medical Students 
 

Tıp Öğrencilerinde Sorunlu İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine 

Etkisi 
 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Problematic internet use has become a public health as use of the internet has 

rapidly spread across all over the World. Researchs have been suggested that problematic 

internet use have negative effects on health and academic performance. Problematic internet 

use can also disrupt the sleep-wake schedule. The aim of this study was to determine the 

affect of internet addiction on the sleep quality on medical students. 

Method: The study has included 477 medical students attending the 1,2, and 3. class at 

Dokuz Eylul University, School of Medicine. Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Online 

Cognition Scale (OCS) and a questionnaire asking sociodemographic features of students 

were applied by the researchers. P <0,05 were accepted as statistically significant. 

Results: Of the participants, 44,9% were female and 55,1 were male and the mean age was 

19,9 ±1,4 years. After assessing the Pittsburg sleep quality index, 62,5% of the students had 

sleep disorders. The mean score of the online cognition scale (84,6±38,4) of the students 

with sleep disorders was higher than the score (74,4±31,5 of the students with no sleep 

disorders (p=0,002). 

Conclusion: Internet addiction affects the sleep quality and causes sleep disorders among 

students. As the internet addiction is a rapidly growing problem for young people, it has 

been needed more studies about affects of internet addiction on health.  
 

Key words: Medical students, internet, sleep disorder, addiction. 

 

ÖZET 
 
Giriş: Dünya genelinde internet kullanımının hızla artması, sorunlu internet kullanımını 

da beraberinde getirmektedir. Çalışmalarla, sorunlu internet kullanımının sağlığa ve 

akademik performansa olumsuz etkileri gösterilmiştir. Sorunlu internet kullanımının yol 

açtığı en önemli sıkıntılardan birisi de uyku-uyanıklık dengesinin bozulmasıdır. Bu 

çalışma ile amacımız, internet kullanımının yaygın olduğu tıp fakültesi öğrencilerinde 

internet bağımlılığının uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarında eğitim 

alan 477 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen öğrencilere, 

araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik verileri içeren anket, Pittsburg Uyku 

Kalitesi İndeksi ve İnternette Bilişsel Durum Ölçeği  uygulanmıştır. İstatistiksel analizler 

sonucunda p değeri <0,05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılanların %44,9’u kız, %55,1’i erkek öğrenci olup yaş 

ortalamaları 19,9±1,4 yıldır. Katılımcıların %62,5’inde uyku bozukluğu saptanmıştır. 

Uyku bozukluğu olanlarda İnternette Bilişsel Durum Ölçeği toplam puan ortalaması 

(84,6±38,4), uyku bozukluğu olmayanların toplam puan ortalamasına (74,4±31,5) göre 

daha yüksek saptanmıştır (p=0,002).  

Sonuç: İnternet bağımlılığı üniversite öğrencilerinde uyku kalitesini bozmakta ve uyku 

bozukluğuna neden olmaktadır. Gençler için gittikçe artan bir sağlık sorunu olması 

nedeniyle internet bağımlılığının sağlık üzerine olan etkileri konusunda daha çok sayıda 

araştırmaların yapılması gereklidir. 

 

Anahtar kelimeler: Tıp öğrencileri, internet, uyku bozukluğu, bağımlılık. 
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GİRİŞ 

 

       Bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan internetin 

kullanımı tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Dünya 

genelinde 2000 yılında internet kullanan kişi sayısı 394 

milyon civarındayken 2014 yılında bu rakam 3 milyara 

yaklaşmıştır.
1
 Türkiye, 2014 yılında internet kullanan 35 

milyona yakın kişi olması dolayısıyla Dünya 

sıralamasında 18. sırada yer almaktadır.
2
 İnternetin ev, 

okul, kafeteryalar ve iş yaşamına girmesiyle beraber 

“sorunlu internet kullanımı” olarak tanımlanan aşırı, 

uygunsuz veya bağımlılık derecesinde internet 

kullanımına bağlı ortaya çıkan sosyal ve sağlık 

sorunlarına olan farkındalık da hızla artmaktadır.
3,4 

İlk 

kez 1996’da tanımlanan “internet bağımlılığı”
5
 Amerikan 

Psikiyatri Akademisi tarafından 2013 yılında yayınlanan 

DSM-5’te de ‘internet kullanım bozukluğu’ olarak yer 

almaktadır.
6
 Bu tanı daha sıklıkla internet oyunlarının 

günlük hayatı etkileyecek boyutta kişinin hayatını 

etkilemesi, önceki hobi ve eğlencelerine vakit 

ayırmaması, disforik duygu durumundan kaçınmak için 

oyuna yönelmek gibi durumları içermektedir.6 İnternette 

fazla zaman harcamak ya da “Sorunlu İnternet 

Kullanımı” zaman yönetimini etkilemekte ayrıca internet 

kullanıcılarının çevresindeki insanlarla çatışmasına neden 

olmaktadır.
7
 

 

      Yapılan çalışmalarla kompulsif internet kullanımının 

anksiyete, depresyon, sigara ve alkol kullanımı gibi 

olumsuz durumlara yol açabileceği gösterilmiştir.
8–10

  

Sorunlu internet kullanımı, online aktivitelerde artan 

sürelerde vakit harcanması nedeniyle sosyal içe kapanma, 

yetersiz beslenme ve aile problemleri gibi sorunlarla 

karşılaşılmasına yol açabilir.
11–13

 Kompulsif internet 

kullanımının yol açtığı en önemli sorunlardan biri de 

uyku-uyanıklık dengesinin bozulmasıdır. Oysaki uyku; 

öğrenme, hafıza, duygusal denge ve konsantrasyon için 

çok önemli bir durumdur.
14–16 

Ergenlerde yapılan bir 

araştırmada, internet bağımlılığının sempatik aktiviteyi 

artırdığı, parasempatik aktiviteyi azalttığı ve bu otonom 

düzensizliğin insomnia ile sonuçlanabildiği 

gösterilmiştir.
17

 

 

      Yine, üniversite öğrencilerinin dahil edildiği bir 

çalışmada, öğrencilerin internette çok fazla zaman 

geçirmelerinden dolayı çalışma sürelerini azalttıkları, 

derslere girmedikleri ve sınavlarda başarısız oldukları 

gözlemlenmiştir.
18,19

  

     

Çok hızlı yaygınlaşan internet bağımlılığının, 

uyku kalitesi ile ilişkisini gösteren çalışmalara literatürde 

rastlanmamıştır. Özellikle meslek yaşamına giriş yapılan 

ve yoğun akademik performans gerektiren 

yükseköğrenim döneminde öğrencilerin ders çalışma ve 

öğrenmelerinde uyku kalitesi önemli bir rol oynar.  Bu 

nedenle, çalışmamızda, tıp fakültesi öğrencilerinin 

sorunlu internet kullanımının uyku kalitesine etkisinin 

araştırılması amaçlandı. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma modeli ve izinler 

       Araştırmamız, kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. 

Çalışmanın yürütülmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi 

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 

03.05.2012 tarihli, 575-GOA protokol ve 2012/16-21 

karar numaralı onay alındı. Ayrıca, çalışmanın tıp 

fakültesi öğrencilerinde uygulanabilmesi için de Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) 

Dekanlığı’ndan 27.09.2012 tarihli 18902 sayı numaralı 

izni alındı.  

 

Araştırma evreni ve örneklemi 

       Çalışmanın evrenini, 2012-2013 eğitim yılında, 

DEÜTF 1., 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören 905 

öğrenci oluşturdu. Çalışma örnekleminin belirlenmesinde 

uygunluk örneklem yöntemi kullanılmış olup, örneklem 

sayısı; %95 güven düzeyi, 0,05 hata payı ile 270 olarak 

hesaplandı. Araştırmaya belli bir günde okulda olan, 

çalışmaya katılmayı kabul eden 477 öğrenci dahil edildi.  

 

Veri toplama yöntemi ve araçları  

       Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

hazırlanan anket, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) 

ve İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (İBDÖ) kullanıldı. 

Anket ve ölçekler, araştırmacılar tarafından yüz yüze 

görüşme yöntemiyle uygulandı. 

 

Anket 

       Araştırmacılar tarafından hazırlanan ankette 

katılımcıların cinsiyeti, yaşı, okudukları okul ve sınıfı, 

ikamet ettikleri il, ekonomik durumları, eğitim bilgileri, 

kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, sigara-alkol 

kullanımı, internet kullanımı ile ilgili sorular yer aldı.  
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Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi  

       Bu indeks uyku kalitesinin geçerli ve güvenilir 

olarak değerlendirilebilmesi, ‘iyi’ ve ‘kötü’ uyuyanların 

ayrımının yapılabilmesi için Buysse ve ark. tarafından 

1988 yılında geliştirilmiştir. Ölçek; son bir aydaki uyku 

kalitesini değerlendiren, 19’unu kişinin kendisinin 

cevapladığı, beşini ise oda arkadaşının cevapladığı 24 

sorudan oluşmaktadır. Kişinin kendisinin cevapladığı 19 

soru; uyku kalitesi, uyku süresi ve uykuya dalma süresi, 

uyku ile ilişkili sorunları yedi alt başlıkta 

değerlendirmektedir. Her bir madde 0-3 puan arası değer 

almaktadır. Yedi alt başlıktan elde edilen 0-21 arası puan, 

toplam PİKU skorunu oluşturmaktadır. Beş ve altında 

elde edilen puan, uyku kalitesinin ‘iyi’ olduğunu 

belirtmektedir.20 Ölçeğin Türkçe geçerlik-güvenirlik 

çalışması Ağargün ve ark. tarafından yapılmış ve 

Cronbach alfa değeri 0,80 olarak hesaplanmıştır.
21

 

 

İnternette Bilişsel Durum Ölçeği  

         Sorunlu internet kullanımını dört alt başlıkta 

değerlendirmek üzere Davis ve ark. tarafından geliştirilen 

yedili likert tipinde bir ölçektir. Ölçek, internet ile ilgili 

düşünceleri değerlendiren 36 maddeden oluşmaktadır. 

Her bir maddenin puanları ‘kesinlikle katılmıyorum’dan 

‘kesinlikle katılıyorum’a doğru 1’den 7’ye doğru 

sıralanmakta, alt ölçek puanları ve toplam puan elde 

edilmektedir. On ikinci madde ters çevrilerek puanı 

hesaplanmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; yalnızlık-

depresyon, dürtü kontrolü, sosyal destek ve dikkat 

alanlarını değerlendirir. Türkçe geçerlik-güvenirlik 

çalışması, Özcan ve ark. tarafından 2005 yılında 

gerçekleştirilmiş olup test-tekrar test güvenirliği 

sınamasında, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Katsayısı toplam ölçek puanları için 0,90, sosyal destek 

alt grup puanları için 0,87, yalnızlık / depresyon alt grup 

puanları için 0,76, azalmış dürtü kontrolü alt grup 

puanları için 0,89 ve dikkat dağıtma alt grup puanları için 

0,85 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayısı 0,91 

bulunmuştur
.22

 

 

Veri analizi 

        Veri analizinde SPSS 17.00 paket programı 

kullanıldı. İstatistik analizlerde tanımlayıcı analizler, t 

testi, ki kare ve korelasyon analizi yapıldı. P değeri <0,05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 

 

BULGULAR 

 

       Tıp fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinde 

yürütülen çalışma, 477 öğrenci ile tamamlandı.  

Öğrencilerin %44,9’u kız, %55,1’i erkek öğrenci olup 

yaş ortalamaları 19,9 ±1,4 yıldı. Öğrencilerin 

%81,2’sinin ailesi İzmir dışında ikamet etmekteydi. 

Öğrencilerin %64,2’si; ekonomik durumlarını, orta ve 

altı; %35,8’i ise iyi ve üzeri olarak değerlendirdi. 

Öğrencilerin belirtmiş olduğu sınıf başarı not ortalaması 

76,7±7,5 idi. 

 

        Katılımcıların bazı özelliklerine göre uyku 

bozukluğu görülme durumları Tablo 1’de yer almaktadır. 

PUKİ kullanılarak, katılımcıların %62,5’inde uyku 

bozukluğu olduğu saptandı.  

 

        Katılımcıların okudukları sınıf ve üniversitede 

geçirdikleri süre arttıkça uyku bozukluğu oranlarının 

azaldığı görüldü. Birinci sınıf öğrencilerinde uyku 

bozukluğu görülme oranı %73,3 iken 3. sınıf 

öğrencilerinde bu oran %54,9 idi (p=0,003). Bir yıldır 

üniversitede olan öğrencilerde uyku bozukluğu oranı 

%72,2 iken 3. sınıf öğrencilerinde bu oran %57,7 

bulundu (Tablo 1). Katılımcılarda görülen uyku 

bozukluğu ile cinsiyet, yaş ortalaması, ikamet edilen yer, 

ekonomik durum, internet erişim yeri, kronik hastalık 

durumu, sigara ve alkol kullanma durumu arasında 

anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo1-2).    

 

       Uyku bozukluğu olanlarda uykuya dalma süresi 

(19,9±15,7 dk), uyku bozukluğu olmayanların uykuya 

dalma süresinden (12,6±10,1 dk) daha fazlaydı 

(p<0,001). Uyku bozukluğu olanlarda gece ortalama 

uyku süresi (6,3±1,3 saat), uyku bozukluğu olmayanların 

gece ortalama uyku süresinden (7,32±0,97 saat) daha 

düşüktü (p<0,001). 

 

       Katılımcıların ortalama internet kullanma süresi 

haftada 16,3±21,9 saatti. Ortalama internet kullanım yılı 

ise 8,1±2,7 yıldı. Uyku bozukluğu olan ve olmayan 

öğrenciler arasında haftalık internet kullanım saati ve 

internet kullanım süresi açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).  
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Katılımcıların İBDÖ puan ortalaması 80,8±36,3 

olarak hesaplandı. Sosyal alt ölçek puan ortalaması 

27,4±13,5, yalnızlık alt ölçek puan ortalaması 12,7±7,0, 

impuls alt ölçek puan ortalaması 21,9±10,4 ve dikkat alt 

ölçek puan ortalaması 18,6±9,2 olduğu görüldü.  

 

Uyku bozukluğu olanlarda İBDÖ toplam puan 

ortalaması (84,6±38,4), uyku bozukluğu olmayanların 

toplam puan ortalamasına (74,4±31,5) göre daha yüksek 

saptandı (p=0,002). Yalnızlık, impuls ve dikkat alt 

ölçekleri puan ortalamaları da uyku bozukluğu olanlarda 

uyku bozukluğu olmayanlara göre daha yüksek olarak 

saptandı (p<0,05) (Tablo 3). İnternette bilişsel durum 

ölçeği puanı arttıkça, Pittsburg uyku kalitesi indeksi 

puanlarının da arttığı görüldü (r=0,15; p=0,01). 

 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA 

 

       Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinde problemli 

internet kullanımının uyku kalitesi üzerine etkisi incelendi. 

Çalışmamız sonucunda, tıp fakültesi 1., 2. ve 3. sınıfta 

Sosyodemografik 

ve bazı özellikler 

Uyku Bozukluğu 

Toplam p  
Olan  

n (%) 

Olmayan  

n (%) 

Cinsiyet     

Erkek  168 (63,9) 95 (36,1) 263 (100) 
0,506 

Kadın 130 (60,7) 84 (39,3) 214 (100) 

Sınıfı     

Dönem 1 110 (73,3) 40 (26,7) 150 (100) 

0,003 Dönem 2 110 (59,5) 75 (40,5) 185 (100) 

Dönem 3 78 (54,9) 64 (45,1) 142 (100) 

Ailenin ikamet 

ettiği il 
    

İzmir 55 (62,5) 33 (37,5) 88 (100) 

1,000 İzmir dışı 
239 (62,9) 

141 
(37,1) 

380 (100) 

Ekonomik 

durum 
    

İyi ve üzeri 103 (60,2) 68 (39,8) 171 (100) 

0,490 Orta ve altı 
195 (63,7) 

111 

(36,3) 
306 (100) 

Üniversitedeki 

süre (yıl) 
    

1 83 (72,2) 32 (27,8) 115 (100) 

0,034 2 88 (62,0) 54 (38,0) 142 (100) 

3 127 (57,7) 93 (42,3) 220 (100) 

İnternet erişim 

yeri 
    

Yurt 108 (65,9) 56 (34,1) 164 (100) 

0,294 Üniversite 75 (64,7) 41 (35,3) 116 (100) 

Diğer 115 (58,4) 82 (41,6) 197 (100) 

Kronik hastalık     

Var 26 (66,7) 13 (33,3) 39 (100) 

0,610 Yok 
272 (62,1) 

166 
(37,9) 

438 (100) 

Sigara     

Var 37 (74,0) 13 (26,0) 50 (100) 

0,089 Yok 
261 (61,1) 

166 
(38,9) 

427 (100) 

Alkol     

Var 84 (62,2) 51 (37,8) 135 (100) 

1,000 Yok 
214 (62,6) 

128 
(37,4) 

342 (100) 

Tablo 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklere göre uyku bozukluğu 

durumlarının dağılımı 

Tablo 2.  İnternet kullanım süresi özellikleri ile uyku 

bozukluğu görülme durumunun değerlendirilmesi 

İnternet 

kullanım 

özellikleri 

Uyku bozukluğu 

p  
Olan Olmayan 

n mean±ss n mean±ss 

Haftalık 

internet 

kullanımı 

(saat) 

298 16,7±22,4 179 15,6±21,0 0,580 

İnternet 

kullanım 

süresi 

(yıl) 

298 7,9±2,9 179 8,4±3,3 0,056 

İnternet Bağımlılığı  

alt ölçekleri 

Uyku bozukluğu 

p  
Olan 

(n=298) 

Olmayan 

(n=179) 

mean±ss mean±ss  

Sosyal 28,2±14,2 26,1±12,3 0,093 

Yalnızlık 13,6±7,5 11,4±5,8 0,001 

İmpuls 23,0±11,1 20,1±9,0 0,002 

Dikkat 19,7±9,8 16,6±7,9 <0,001 

Toplam 84,6±38,4 74,4±31,5 0,002 

Tablo 3. İnternet bağımlılığı toplam ve alt ölçek 

puanlarına göre ile uyku bozukluğu durumu görülme 

durumunun değerlendirilmesi 
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eğitim alan 447 öğrencinin %62,5’inde uyku bozukluğu 

saptanmış olup İBDÖ puanı daha yüksek olanlarda uyku 

bozukluğunun da yüksek oranda olduğu görüldü.  

 

       Uyku; kardiyovasküler sistem, kan şekeri regülasyonu 

ve hormon salınımının en önemli modülatörüdür. Bu 

nedenledir uyku kalitesindeki değişiklikler morbiditeyi 

etkilemektedir.
23,24

 Aynı zamanda uyku bozukluğu, 

akademik başarı üzerine olumsuz etkilere de yol 

açabilmektedir.
25

 PUKİ kullanılarak yapılan bir çalışmada, 

toplumdaki uyku bozukluğu sıklığı %26-35 olarak 

belirtilmiştir.
26–28

 Üniversite öğrencilerinde de uyku 

problemleri %19-57 sıklıkla yaygın olarak 

görülmektedir.
29,30

 Yüksek akademik performans 

beklentisi nedeniyle daha fazla stres altında olan tıp 

fakültesi öğrencilerinde yapılan bir çalışmada dönem 4, 5 

ve 6 öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı %46,4 

bulunmuştur.
31

 Yüz yirmi yedi tıp öğrencisinin dahil 

edildiği başka bir çalışmada ise, PUKİ kullanılarak yapılan 

değerlendirme sonucu öğrencilerin % 64,6’sında uyku 

bozukluğu olduğu saptanmıştır.
32

 Aysan ve ark. 2014 

yılında hemşirelik, tıp ve eczacılık fakültelerinde eğitim 

alan 300 öğrencide gerçekleştirmiş oldukları çalışmada da, 

uyku bozukluğu görülme oranını %59 olarak 

belirtmişlerdir.
33

 Faklı çalışmalarda üniversite 

öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı %19-64,7 

arasında değişmekte olup, bu araştırmada da tıp fakültesi 

öğrencilerinde uyku bozukluğu görülme oranı % 62,5 

olarak saptanmıştır.   

 

       Çalışmamızda, uyku bozukluğu olanlarda internette 

bilişsel durum ölçeği puan ortalaması daha yüksek 

bulundu. Ergin ve ark. tıp fakültesi öğrencilerinin internet 

kullanımı davranışını araştırdıkları çalışmalarında riskli 

kullanıcı oranını %5,2; bağımlı kullanıcı oranını ise %0,8 

bulmuşlardır.
34

 Oğuz ve ark.’nın tıp fakültesi birinci sınıfta 

okuyan 183 öğrencide yaptıkları çalışmada ise, internet 

kullanımının öğrencilerin sosyal hayatlarını çok fazla 

etkilemediği görülmüş olup bu durum, derslerinin ağır 

olmasından dolayı internete çok fazla vakit 

ayıramamalarına bağlanmıştır.
35

 

 

        Çalışmamızda, öğrencilerin üniversitede geçirdikleri 

süre arttıkça uyku bozukluğu oranının azaldığı görüldü. 

Bu durum, öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıfın uyku 

bozukluğu ile ilişkili olmadığını belirten Aysan ve ark. 

yaptığı çalışma ile çelişmektedir.
33

 Fakat Orzech ve ark. 

üniversitenin ilk yılında uyku probleminin daha fazla 

olabildiğini; bu durumun, bu dönemde stres yönetiminin 

etkin olmaması, aileden ayrılma, yeni çevreye uyum gibi 

faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.
36

 

       Çalışmamızda, haftalık internet kullanım süresi ile 

uyku bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. 

Yapılan bir çalışmada, internette fazla süre geçiren 

öğrencilerin daha az süre uyuduğu ve kendilerini daha 

yorgun hissettikleri tespit edilmiştir.
37

  Başka bir 

çalışmada ise uykusuzluk ile internet bağımlılığı arasında 

ilişki saptanmış olup internet bağımlılığı olanların 

%51,7’sinde insomnia olduğu belirtilmiştir.
38

 İnternette 

geçirilen süre arttıkça uyku-uyanıklık dengesi bozulur ve 

bu nedenledir ki yoğun internet kullanımı olan kişilerde 

daha yüksek oranda insomnia görülmektedir.
39

 Ayrıca, cep 

telefonu ve bilgisayarın yoğun kullanımının gün içerisinde 

yorgunluk ve uyku problemleri ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir.
40

 Bir çalışmada, internet bağımlılığının; 

internet kullanım süresi, gece uyku süresi, yaş, cinsiyet, 

sigara içimi gibi faktörlerden bağımsız olarak uyku 

bozukluğuna yol açtığı bulunmuştur.
41

  İnternet kullanımı 

veya televizyon seyretmek ile gece çok fazla ışığa maruz 

kalınması sonucunda uyku süresi kısalabilir ve insomniaya 

neden olabilir.
42,43

 Bizim araştırmamızda da internet 

bağımlılığının uyku bozukluğuna neden olduğu gösterildi.  

 

        Çalışmamızda; cinsiyet, kronik hastalık varlığı, 

ekonomik durum, sigara ve alkol kullanımının uyku 

bozukluğu ile ilişkili olmadığı görüldü. Benzer olarak; 

Aysan ve ark.’nın çalışmasında da yaş, cinsiyet, sigara 

kullanım durumu ile uyku bozukluğu arasında anlamlı 

farklılık bulunamamıştır.
33

 Mayda ve ark.’nın 

çalışmasında ise kronik hastalık, kendini yorgun hissetme, 

dikkatte azalma gibi durumlarla uyku bozukluğunun 

ilişkili olduğu saptanmıştır.
31

 Cheng ve ark.’nın 

çalışmasında ise ergenlerdeki uyku bozukluğunun 

cinsiyetle ilişkili olduğu bulunmuştur.
44

   

 

        Bu araştırma, problemli internet kullanımının tıp 

fakültesi öğrencilerinde uyku bozukluğu ile ilişkisini 

ortaya koyan ilk yerel çalışmadır. Birkaç yönden 

kısıtlılıkları mevcuttur. Çalışma örneklemi, tek bir 

üniversitenin preklinik sınıflarında eğitim alan tıp fakültesi 

öğrencilerinden oluşmaktaydı. Dolayısıyla, tüm üniversite 

öğrencilerindeki internet bağımlılığı ve uyku bozukluğu 

görülme oranı ile ilgili genellenebilir sonuçlar belirtmek 

mümkün olmadı. Ayrıca, çalışmada kullanılan internette 

bilişsel durum ölçeğinin kestirim değerinin olmaması 

nedeniyle internet bağımlılık durumu kategorik olarak 

ifade edilemeyip, puan ortalamaları üzerinden 

değerlendirme yapılmak zorunda kalındı. Bu nedenle, 

‘internet bağımlılığı’ net ifade edilemedi.  

 

SONUÇ 

 

         İnternet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması, 

problemli internet kullanımını da beraberinde 

getirmektedir. Pek çok çalışma ile problemli internet 

kullanımının hem sağlık hem de akademik performans 

üzerine olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Problemli 

internet kullanımı üniversite öğrencilerinde uyku kalitesini 

bozmakta ve uyku bozukluğuna neden olmaktadır. 

Gençler için gittikçe artan bir sağlık sorunu olması 

nedeniyle internet bağımlılığı ve problemli internet 

kullanımının sağlık üzerine olan etkileri konusunda daha 

çok sayıda araştırmaların yapılması gereklidir.  
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A Study on the Development of Ego States Scale  
 

Ego Durumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi Çalışması 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: The aim of this study is to develop a scale to measure ego 

states of the individuals.  

Method: The first draft of the “Ego States Scale” contains forty items and 

was conducted on 309 (170 female, 129 male) college students in 2013-2014. 

Results: It has been seen that Cronbach’s Alfa of the scale is .84. After factor 

analysis; it has been showed that there are 3 factored structures which explain 

40% of total variance. In order to confirm that structure, confirmatory factor 

analysis has been conducted and values of fit indices are RMSEA= .063, 

GFI= .97, CFI= .97, AGFI= .95, NFI= .95, NNFI= .93 and SRMR= .042. 

Developed “Ego States Scale” consists of three subscales (Parent, Adult and 

Child) and there are 7 items in first subscale, 6 items in second subscale and 4 

items in third subscale. 

Conclusion: It is concluded that the scale has appropriate features for 

measuring the ego states. 

 

Key words: Transactional analysis, ego states, scale  
 

ÖZET 
 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, bireylerin ego durumlarını ölçmek için bir 

ölçek geliştirmektir.  

Yöntem: “Ego Durumları Ölçeği”nin ilk taslağı kırk madde içermektedir ve 

2013-2014 öğretim yılında 309 (170 kadın, 129 erkek) üniversite 

öğrencisine uygulanmıştır.  

Bulgular: Ölçeğin, Cronbach Alfa katsayısının, .84 olduğu görülmüştür. 

Faktör analizi sonrası toplam varyansın % 40’ını açıklayan, 3 faktörlü bir 

yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapının doğrulanması amacıyla yapılan, 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksi değerleri ise RMSEA= 

.063, GFI= .97, CFI= .97, AGFI= .95, NFI= .95, NNFI= .93 ve SRMR= .042 

olarak bulunmuştur. Geliştirilen “Ego Durumları Ölçeği” 3 alt boyuttan 

(Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk) oluşmuş ve birinci alt boyutta 7 madde, ikinci 

alt boyutta 6 madde ve üçüncü alt boyutta 4 madde yer almıştır. 

Sonuç: Ölçeğin ego durumlarını ölçmek için uygun özelliklere sahip olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Transaksiyonel analiz, ego durumları, ölçek 
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GİRİŞ 

 

Kişilerarası ilişkilerin analizinde kullanılan, 

“İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı” olarak da 

Türkçeleştirilen Transaksiyonel Analiz (TA), hem 

sistemik hem fenomonolojik bir çerçeveden yaşama bakışı 

önceleyen bir yaklaşımdır.
1
 Yaşamın biçimlendirilmesini 

birçok varsayıma dayandıran TA; insanların özünde 

düşünme kapasitesine sahip olduklarını, yaşama daha çok 

olumlu biçimde yaklaşma eğilimine yöneldiklerini, kendi 

kaderlerini tayin ettiklerini ve bunu değiştirebileceklerini 

iddia etmektedir.
2
 TA, bireylerin kararlarını değiştirmek 

için, çoğunlukla farkındalık düzeylerini artırmanın yeterli 

olacağını öngörse de, bütünsel bir değişim için, bireyin 

kişilik özelliklerinin, davranış kalıpları ardında yer alan 

temel güdüleyicilerin, (sürücülerin) iyi analiz edilmesi ve 

değişimin buralardan başlaması gerektiğini savunur. Bu 

noktada, bireyin kendi yaşam sorumluluğunu üstlenmesi 

oldukça önemlidir
3
 ve sorumluluk ancak özgür seçimlerin 

olduğu durumlarda sahiden üstlenilebilir.
4
 Felsefi açıdan 

geniş bir spektruma oturan ve kavramsal açıdan oldukça 

zengin olan TA, temelde, ego durumları, transaksiyonlar, 

temas iletileri, yaşam senaryosu, yaşam pozisyonları ve 

zamanın yapılandırılması kavramları üzerinden 

şekillenmektedir.
3 

 

Kişilik kuramı olarak TA, insanların içindeki 

kişiliğin yapısı ve işlevi ile ilgilenmektedir. Gelişim 

kuramı olarak TA, insan hayatının çocukluk dönemindeki 

yaşantılar doğrultusunda nasıl şekillendiği ve çocukluk 

döneminde alınan kararlar doğrultusunda oluşan yaşam 

senaryosunun, kişilerin tüm hayatını nasıl yönlendirdiği 

konusuna eğilmektedir. Psikopatoloji kuramı olarak, TA 

çocuklukta oluşan kararların kişinin yetişkinlik 

dönemindeki hayatını nasıl aksattığını ve kişinin hayatında 

ne tür sorunlara yol açtığı üzerine odaklanmaktadır.
2
 

TA’nın temelini oluşturan ego durumları ise, kişiliğin hem 

yapısını hem de fonksiyonunu açıklamak için 

kullanılmakta ve bir dizi ilgili davranış biçiminin eşlik 

ettiği duygular sistemi olarak tanımlanmaktadır.
5 

 

TA’da, ego durumları yapısal ve fonksiyonel olmak 

üzere iki ayrı modelle incelenmektedir. Yapısal model, 

saklanan anıların ve stratejilerin sınıflandırılması üzerine 

ilgisini odaklarken, fonksiyonel modelin ilgisi gözlenen 

davranışların sınıflandırılması üzerinedir.
6
 Ego 

durumlarının yapısal analizine göre her insan, ebeveyn, 

yetişkin ve çocuk olmak üzere üç ego durumuna sahiptir.
7 

 Bireyin kendi çocukluğunun kalıntıları olan bir dizi 

duygu, düşünce ve davranış örüntüsünü barındıran çocuk 

ego durumu, çoğunlukla herhangi bir ebeveyn ego 

durumundan gelen iletilere bir cevap olarak ortaya çıkar 

ve "doğal çocuk" ve "uygulu çocuk" olmak üzere iki alt 

kategoriye ayrılır. Çocuk ego durumu, kendi ihtiyaçlarına, 

isteklerine ve kurallarına göre davranır ve yapmak istediği 

şeyleri ne zaman isterse o zaman yapabilme özgürlüğü 

içinde hareket eder. Sevgi, aşk, duygulanım, muhabbet, 

yaratıcılık, saldırganlık, kızgınlık, başkaldırma, isyan etme 

gibi durumlarda doğal tepkilere sahiptir ve kendiliğinden 

(spontane) bir şekilde hareket eder. Sağlıklı, mutlu bir kişi, 

her gün içindeki doğal çocuğun kendisini uygun biçimde 

açığa vurmasına izin verir. Uygulu çocuk, içindeki 

ebeveynin temsilcileriyle motive olur ve ebeveyn ego 

durumunun dileklerine, davranış örüntülerine ve 

kurallarına göre hareket eder.
7
 

  

Ebeveyn ego durumu, bireylerin kendi ebeveyn 

figürlerine benzeyen duygu, tutum ve davranış 

örüntülerini içeren, duygusal yönden birey için önemli 

olan tüm kişilerin tutum ve davranışlarının karışımı olan, 

bireyin yaşamla başetmek üzere başkalarından ödünç 

olarak aldığı, duygu, düşünce ve davranışları temsil eden 

yapıdır.
3
 Bu ego durumu, yaşamın ilk beş yılında maruz 

kalınan olaylara bağlı olarak, dışarıdan gelen mesajlar 

yoluyla nasıl davranması gerektiği konusundaki ebeveyn 

onaylanmalarıyla gelişir. Bu mesajlar; önyargılar, kesin 

hükümler, tutumlar ve değerleri kapsar. Ebeveyn ego 

durumunun cümleleri; gereklilik, tavsiye ve zorunluluk 

bildiren “-meli, -malı’”lı ifadeleri ve yönlendirmeleri 

içermektedir. Bu ego durumu hazzı erteletir. İnançların, 

değerlerin ve tutumların bekçisidir. "Eleştirel ebeveyn" ve 

"koruyucu ebeveyn" olarak iki alt kategoriye ayrılan 

ebeveyn ego durumunda, eleştirel ebeveyn, yargılayıcı bir 

tavır takınırken, koruyucu ebeveyn destekleyici tavırlar 

takınır; ama her iki ego durumunun da işlevi, bireyi 

kurallar içinde tutmaktır.  

  

Berne (1961)’e göre, verileri özerk bir biçimde 

toplama, işleme ve eylemlerin temeli olarak olasılıkları 

değerlendirme işlevlerini yerine getiren "yetişkin ego 

durumu", o anki gerçekliğe göre biçimlenen bir dizi 

bağımsız duygu, düşünce ve davranış örüntüsü 

içermektedir. Yetişkin ego durumu, ebeveynin sınırlayıcı 

kurallarını da, çocuğun merhametini de aşar. Her iki ego 

durumundan gelen mesajları dikkate alır, bu mesajları 

kabul eder, gerçekliğe karşı bu verileri değerlendirir ve 

“doğru” olduğunu düşündükleri üzerine karar verir.
8
 

Ebeveyn ve çocuk ego durumlarinin alt kategorileri 

olduğu halde yetişkin ego durumu tek boyutludur. Bu ego 

durumu olgun olmakla ilgili değildir, çünkü TA’da ego 

durumları yaşla bağlantılı değildir. İnsanın beyni ciddi bir 

biçimde zarar görmedikçe, herkes yetişkin veri işleme 

yeteneğinden yararlanabilir. Bu ego durumu, gerçekleri 

deneyden geçirme, olasılıkları değerlendirme, başarısızlık 

ve pişmanlık olasılıklarını en aza indirgeme ve yaratıcı 

başarı olasılığını artırma hedefine yöneliktir.
7
  

  

Bireylerin, kişilerarası ilişkilerinin 

biçimlenmesinde önemli bir etken olarak kabul edilen ego 

durumları, çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. 
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1990’ların başından beri, Türkiye’de de bu konuda 

araştırmalar yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde, 

Türkiye’de ego durumlarıyla ilgili Arı
8
 tarafından bir 

ölçek geliştirildiği anlaşılmıştır. 95 sıfattan oluşan bu 

ölçeğin, mantıksal geçerliliği için uzman görüşüne 

başvurulmuş; EDÖ’nün yapı geçerliğini kontrol etmek 

amacıyla ölçeğin beş ego durumu arasındaki ilişki, 

TA’daki beş ego durumunun teorik tanımlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Benzer ölçek geçerliliği, Akkoyun ve 

Bacanlı
9
 tarafından Türkçeye uyarlanan Gough ve 

Heilbrun Sıfat Tarama Listesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

ölçek Türkiye’de birçok araştırmada da kullanılmıştır. 

İlişkilerin, temel dinamiklerinin belirlenmesinde etkili 

olduğu varsayılan ego durumlarıyla ilgili, incelediğimiz 

kadarıyla sıfat listeleri dışında bir ölçeğin olmaması, bu 

alanda bir boşluğa işaret ettiğinden bu konuda yeni bir 

ölçek geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışma, transaksiyonel analiz kuramı 

bağlamında ego durumlarını ölçebilecek bir ölçek 

geliştirmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Ölçek geliştirmek 

için, verilerin elde edildiği çalışma grubuna, veri toplama 

ve analiz sürecine bu bölümde yer verilmiştir. 

 

Çalışma grubu 

 

Ölçeğin geliştirilme çalışmalarındaki örneklemi, 

Erzincan Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

öğrencilerinden seçilmiştir. Çalışma grubunun yaş 

ortalaması 23 olan, 20-32 yaş aralığında 170’i (%55) kız 

ve 129’i (%45) erkek olmak üzere, toplam 309 üniversite 

öğrencisi birey oluşturmaktadır. Çalışma grupları "amaçlı 

örnekleme metodu" ile seçilmiştir. Bireyler, çalışma 

gruplarına gönüllü olarak dâhil olmuşlardır. 

 

Ego Durumları Ölçeği 

 

Ölçek maddelerinin hazırlanması 

  

Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde, öncelikle ego 

durumlarıyla ilgili süreli yayınlar, kitaplar ve benzer 

ölçeklere ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Bu 

taramalardan hareketle ego durumlarını ölçen bir anket 

formuna ulaşılmıştır (http://www.bradfordvts.co.uk/). Bu 

anket formu ve Türk kültürü göz önünde bulundurularak, 

madde havuzu, ölçeğin geliştirilme çalışmasında yer alan 

ve transaksiyonel analiz kuramıyla ilgili çalışmaları olan 

iki uzman araştırıcı tarafından ayrı ayrı oluşturulmuştur. 

Ardından ayrı, ayrı iki araştırmacı tarafından oluşturulan 

madde formları, üçüncü araştırmacı tarafından objektifliği 

sağlama adına yeniden gözden geçirilerek, madde 

havuzuna seçilecek maddelere karar verilmiştir. Bu 

maddelerin bir kısmı internet adresinden elde edilen 

anketin yaklaşık çevirisi iken, bir kısmı ise alan literatürü 

bağlamında yeniden yazılmıştır. İlk madde havuzunda 40 

madde yer almıştır. Bu 40 maddelik formun anlaşılırlığını 

test etme adına, Erzincan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinden 50 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama 

esnasında dilbilgisi açısından ve anlaşılmasında öğrenciler 

tarafından güçlük yaşanan maddelerle ilgili, 

geribildirimler not alınmış ve gerekli düzenlemeler 

yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir. Dilbilgisi açısından 

son hali verilen ölçek için, öncelikle örneklemin faktör 

analizi için uygunluğuna, bir başka deyişle örneklem 

büyüklüğüne bakılmıştır. Field (2005) faktör analizi için 

300 kişinin yeterli olduğunu söylemektedir. Bu ölçüt temel 

alınarak Ego Durumları Ölçeği toplam 309 gönüllü 

katılımcıya uygulanmıştır. Ego Durumları Ölçeği'nin 

uygulamasından sonra, veriler analiz için bilgisayara 

girilirken, ölçeğin bazı maddelerinin katılımcılar 

tarafından ya unutularak ya da yanlışlıkla boş bırakıldığı 

görülmüştür. Boş bırakılan madde sayısı, 3’ü geçmemek 

üzere toplam 37 forma SPSS paket programı yardımıyla 

aritmetik ortalamaya göre atama yaptırılmıştır. 

Katılımcılardan toplanan bu veriler, bu şekliyle 

değerlendirmeye alınmıştır.  

  

Kırk maddelik Ego Durumları Ölçeği’nin, 

maddelerinin iç tutarlığının bir göstergesi olarak Cronbach 

Alfa katsayısı hesaplanmış, bu hesaplama bulguları Tablo 

1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, Ego Durumları 

Ölçeği'nin Cronbach Alfa katsayısı değerinin .83 olduğu 

ve bazı maddelerin silindiğinde ölçeğin Cronbach Alfa 

değerinin yükseldiği görülmektedir. Ayrıca italik ve koyu 

olarak işaretlenen bu maddelerin ölçek toplam puanıyla 

düşük korelasyona sahip olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla bu maddeler ölçekten çıkarılarak yeniden 

güvenirlilik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2 incelendiğinde, Ego Durumları Ölçeği'nin 

Cronbach Alfa katsayısı değerinin .84 olduğu ve Ölçeğin 

Cronbach Alfa değerinin yükseldiği görülmektedir. 

Ayrıca, yukarıdaki maddelerin ölçek toplam puanıyla, 

beklenen düzeyde korelasyona sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçek toplam puanıyla .30’un altında 

korelasyon gösteren maddelerin (t3, t7, t12, t20, t34), 

ölçekten çıkarılsa dahi cronbach alfa değerinin .84’ün 

üzerine çıkmadığı görülmektedir. Bu bağlamda da bu 

maddeler ölçekten çıkarılmamıştır. İç tutarlılığın bir 

göstergesi kabul edilen bu analizden sonra, Ego Durumları 

Ölçeği'nin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla, önce 

"açımlayıcı faktör analizi", ardından "doğrulayıcı faktör 

analizi" yapılmıştır. 

 

Ego Durumları Ölçeği’nin geçerlik çalışmaları 

 

Ego Durumları Ölçeği’nin yapı geçerliği 

 

Ego Durumları Ölçeği'nin, faktör yapısını 

incelemek amacıyla açımlayıcı (explanatory) faktör analizi 

yapılmıştır. 32 madde için temel bileşenler tekniği ile, 

http://www.bradfordvts.co.uk/
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varimax döndürme kullanılarak faktör sayısı incelenmiş ve 

maddelerin 3 faktörde toplandığı belirlenmiştir. 

 

 

 

Güvenirlilik Analizi 

Tablo 1. Ego Durumları Ölçeği’nin cronbach alfa katsayısı 

Cronbach's Alpha Madde sayısı 

,83 40 

Madde no 

Madde 

silinirse 

ölçeğin 

aritmetik 

ortalaması 

Madde 

silinirse 

ölçeğin 

varyansı  

Toplam madde 

puanıyla 

maddenin 

korelasyonu 

Madde 

silindiğinde 

Cronbach's 

Alpha değeri 

T1 123,0561 474,476 ,405 ,837 

T2 124,4351 471,049 ,279 ,840 

T3 123,3965 468,451 ,398 ,836 

T4 123,1298 475,296 ,358 ,838 

T5 124,1263 475,449 ,234 ,842 

T6 123,1579 466,500 ,495 ,834 

T7 123,3263 465,178 ,463 ,835 

T8 123,5789 467,540 ,379 ,837 

T9 123,6491 475,172 ,268 ,840 

T10 123,5789 470,470 ,339 ,838 

T11 123,4246 467,189 ,410 ,836 

T12 123,6070 471,901 ,316 ,839 

T13 123,2982 460,013 ,550 ,832 

T14 123,4105 473,341 ,325 ,839 

T15 123,2561 463,022 ,517 ,833 

T16 123,3544 474,624 ,316 ,839 

T17 124,0702 472,418 ,273 ,840 

T18 123,5368 467,306 ,389 ,837 

T19 123,6351 468,148 ,363 ,837 

T20 123,1439 474,448 ,368 ,837 

T21 123,0877 470,066 ,463 ,835 

T22 123,2421 474,240 ,345 ,838 

T23 123,6211 475,997 ,260 ,841 

T24 123,6632 470,140 ,333 ,838 

T25 123,4667 465,855 ,421 ,836 

T26 123,0316 475,481 ,390 ,837 

T27 124,1684 468,535 ,316 ,839 

T28 123,7053 473,631 ,283 ,840 

T29 123,6211 472,166 ,311 ,839 

T30 123,5649 473,021 ,306 ,839 

T31 124,0702 472,756 ,269 ,841 

T32 124,7719 475,712 ,225 ,842 

T33 123,6351 468,148 ,363 ,837 

T34 123,1439 474,448 ,368 ,837 

T35 123,0877 470,066 ,463 ,835 

T36 123,2421 474,240 ,345 ,838 

T37 123,6211 475,997 ,260 ,841 

T38 123,6632 470,140 ,333 ,838 

T39 123,4667 465,855 ,421 ,836 

T40 123,0316 475,481 ,390 ,837 

 

Güvenirlilik Analizi 

Cronbach's Alpha Madde sayısı 

,84 32 

  

Madde no 

Madde 

silinirse 

ölçeğin 

aritmetik 

ortalaması 

Madde 

silinirse 

ölçeğin 

varyansı  

Toplam madde 

puanıyla 

maddenin 

korelasyonu 

Madde 

silindiğinde 

Cronbach's 

Alpha değeri 

t1 123,0561 474,476 ,405 ,837 

t3 124,4351 471,049 ,279 ,840 

t4 123,3965 468,451 ,398 ,836 

T6 123,1298 475,296 ,358 ,838 

T7 124,1263 475,449 ,234 ,842 

T8 123,1579 466,500 ,495 ,834 

T10 123,3263 465,178 ,463 ,835 

t11 123,5789 467,540 ,379 ,837 

t12 123,6491 475,172 ,268 ,840 

t13 123,5789 470,470 ,339 ,838 

t14 123,4246 467,189 ,410 ,836 

T15 123,6070 471,901 ,316 ,839 

T16 123,2982 460,013 ,550 ,832 

T17 123,4105 473,341 ,325 ,839 

T18 123,2561 463,022 ,517 ,833 

T19 123,3544 474,624 ,316 ,839 

T20 124,0702 472,418 ,273 ,840 

T21 123,5368 467,306 ,389 ,837 

T22 123,6351 468,148 ,363 ,837 

T23 123,1439 474,448 ,368 ,837 

T24 123,0877 470,066 ,463 ,835 

T25 123,2421 474,240 ,345 ,838 

T26 123,6211 475,997 ,360 ,831 

T27 123,6632 470,140 ,333 ,838 

T29 123,4667 465,855 ,421 ,836 

T30 123,3263 465,178 ,463 ,835 

T33 123,5789 467,540 ,379 ,837 

T34 123,6491 475,172 ,268 ,830 

T35 123,5789 470,470 ,339 ,838 

T36 123,4246 467,189 ,410 ,836 

T38 123,6070 471,901 ,316 ,839 

T39 123,2982 460,013 ,550 ,832 

T40 123,3263 465,178 ,463 ,835 

  

 

 

 

Tablo 2. Ego Durumları Ölçeği’nin cronbach alfa katsayısı 

(II. Uygulama) 
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Bu döndürmenin kullanılmasının nedeni bağımsızlık, 

yorumlamada açıklık ve anlamlılık sağlama amaçlıdır. 

Sosyal bilimlerde, ölçek geliştirmede sıklıkla dik 

döndürme tercih edilmektedir. Dik döndürme 

tekniklerinden en sık kullanılan varimax ve quartimaxtır. 

Her iki teknik de maddelerin yük değerini bir faktörde 

1.0’a, diğerlerinde ise 0.0’a yaklaştırmayı amaçlar.
10

 Bu 

çalışmada uygulamada daha yaygın bir kullanımı olan 

varimax döndürme tekniği tercih edilmiştir. Ayrıca 

verilerin normallik dağılım grafikleri incelenmiş ve veri 

setinin normal dağılım aralığında olduğu, ve veri setinde 

uç değerlerin yer almadığı görülmüştür. 

 

Açımlayıcı faktör analizi (afa) 

 

  Çalışmada açımlayıcı faktör analizlerinin 

kullanılmasının nedeni, teorik olarak belirlenen 

ölçeklerden yani gözlenen değişkenlerden oluşan 

faktörlerin birbirlerinden bağımsız bir biçimde, faktörleşip 

faktörleşemediklerinin anlaşılabilmesidir. Verilerin faktör 

analizinin uygulanabilir olup olmadığını anlamak 

amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve analiz 

edilecek değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı ve 

sıfırdan farklı olup olmadığını anlamak amacıyla da 

Bartlett testi uygulanmış olup, bulgular Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) 
,758 

Bartlett's Test of Sphericity 

 
1188,393* 

 
171 

 
,001 

*p< .001 

Tablo 3 incelendiğinde, KMO katsayısının 0,75 olduğu 

görülmektedir. Bu değerin 0,70’e eşit veya bu orandan 

büyük olması beklenir.
11

 Yine tablodan Bartlett testine 

ilişkin ki-kare değerinin p< .001 önem düzeyinde anlamlı 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, verilere faktör analizinin 

uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Verilerin faktör 

analizine uygun olduğu belirlendikten sonra, 32 madde ile 

kuramsal temelde 3 boyuta ayrılacağı öngörülen ölçeğe 

temel bileşenler analizi yapılmış ve kavramsal anlamlılık 

sağlanması-kavramsal anlamlılığın arttırılması amacıyla 

varimax dik döndürmesi uygulanmıştır. Analize ilişkin 

bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Faktör 

Döndürme öncesi  Varimax Döndürme sonrası 

Öz 

değeri 

Varyans 

% 

Toplam 
Varyans 

% Toplam 

Varyans 

% 

Toplam 
Varyans 

% 

1 5,720 18,453 18,453 3,661 11,811 11,811 

2 2,256 7,276 25,728 3,160 10,194 22,005 

3 1,854 5,982 31,710 3,009 9,705 31,710 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 3 faktöre dağılan 32 

maddelik Ego Durumları Ölçeği'nin faktör analizi sonrası 

toplam varyansın % 31’ini açıklayan, öz değeri 1.5 olan, 3 

faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Faktör sayısını 

belirlemede kullanılan diğer bir yöntem de ScreePlot 

testidir. ScreePlot testi yapılarak, grafik eğrisinin eğiminde 

oluşan ilk ani değişikliğin 3. faktörde meydana geldiği 

gözlenmiştir.  

Bu veri maddelerin 3 faktörlü yapısını 

desteklemektedir. Aşağıda Şekil 1’de ScreePlot test 

sonucu verilmiştir. 

 

 

 

Faktör analizinde, faktör yüklerinin .40 ve üzerinde 

olması kabul edilebilir bulunmaktadır.
11

 Varimax 

döndürme yöntemi sonrası maddelerin 3 faktördeki 

dağılımları Tablo 5’te verilmiştir. 

 
 

 

 
 

 

Tablo 3. KMO ve Barlett Testi 

Tablo 4. Ego Durumları Ölçeği’ne ilişkin maddelerin 

ve faktörlerin varyansı açıklama oranları 

Şekil 1. Ego Durumları Ölçeği’nin screeplot test 

sonucu 
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Faktör 

1 2 3 
T24 ,648 ,299 ,012 

T22 ,618 ,133 ,299 

T11 ,562 ,074 ,105 

T7 ,558 -,065 ,508 

T33 ,556 -,024 ,013 

T1 ,497 ,152 ,096 

T30 ,492 -,021 ,108 

T3 ,484 ,123 -,146 

T35 ,244 ,222 ,158 

T25 ,228 -,061 ,016 

T20 ,236 ,204 ,171 

T23 ,231 ,130 ,074 

T18 -,053 ,719 ,039 

T26 -,008 ,718 ,100 

T29 ,122 ,506 ,218 

T19 ,340 ,506 -,248 

T21 ,161 ,498 -,021 

T17 -,004 ,469 ,118 

T27 ,072 ,259 ,002 

T14 ,100 ,281 ,111 

T8 ,072 ,281 ,150 

T16 ,168 ,238 ,116 

T6 ,020 ,267 ,179 

T13 ,111 ,218 ,136 

T15 -,037 ,159 ,650 

T36 ,331 ,011 ,637 

T4 -,023 ,146 ,596 

T10 ,150 ,135 ,585 

T12 ,044 ,066 ,206 

T34 ,251 ,070 ,274 

T38 ,162 ,171 ,220 

T39 ,251 ,070 ,264 

T40 ,162 ,271 ,250 

 

Tablo 5. incelendiğinde, 1., 2. ve 3. faktördeki 

italik ve koyu olarak işaretlenen 15 maddenin faktör 

yükünün düşük olduğu bulgulanmıştır. Bu etkiyi ortadan 

kaldırmak amacıyla, italik ve koyu olarak yazılmış olan bu 

maddeler ölçekten çıkarılarak, ölçek yeniden faktör 

analizine tabi tutulmuştur. Bu maddeler çıkarıldıktan sonra 

ölçek maddelerinin açıkladığı varyans oranları da artmıştır 

Sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Faktör 

 

Döndürme öncesi Varimax Döndürme sonrası 

Öz 

değeri 

Varyans % Toplam 

Varyans % 

Toplam Varyans % Toplam 

Varyans % 

1 3,729 21,937 21,937 2,565 15,088 15,088 

2 1,827 10,747 32,683 2,521 14,829 29,917 

3 1,372 8,070 40,753 1,842 10,836 40,753 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi 3 faktöre dağılan 17 

maddelik Ego Durumları Ölçeği'nin faktör analizi sonrası 

toplam varyansın % 40’ını açıklayan 3 faktörlü bir yapı 

ortaya çıkmıştır. Ölçeğin maddelerinin faktör yüklerini 

hesaplamak amacıyla yeniden açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Varimax döndürme sonrasında ölçek 

maddelerinin faktör yükleri Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Madde 

No 
Maddeler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

1 

Gençlerin, yaşlıların deneyimlerini 

anlamaya ve kullanmaya daha çok 

çaba göstermesi onlar için daha iyidir 

0,683   

2 
Bugünlerde, televizyonlarda çok fazla 

şiddet ve seks var. 
0,669   

3 
Bana göre, hız sınırları ciddi şekilde 

uygulanmalıdır. 
0,656   

4 Diğerlerinin iyi düşünceleri önemlidir. 0,561   

5 

Yasaların daha sert uygulanması ile 

toplumun daha iyi hale geleceğine 

inanırım. 

0,502   

6 
İnsanlar ibadethanelere daha sık 

gitmelidir. 
0,423   

7 
İşleri yürütmeyi, liderlik etmeyi ve 

sorumluluk almayı severim. 
0,357   

8 
Çocukken, diğer insanların beni 

utandırdığı anları hatırlayabiliyorum. 
 0,725  

9 
Bazen yiyip içtiğimden daha azını 

tüketmem gerektiğini düşünürüm. 
 0,717  

10 

Gergin durumlar, beni o kadar rahatsız 

eder ki, hemen bir şeyler yapma 

telaşına kapılırım. 

 0,589  

11 
Bazen o kadar cesaretim kırılır ki kaçıp 

gitmek isterim. 
 0,53  

12 
Diğerlerinin onayı hakkında 

endişelenirim. 
 0,515  

13 
Daha fazla ertelenemeyecek duruma 

gelene kadar bazı şeyleri ertelerim. 
 0,507  

14 

Deneyim, çoğu durumda önemlidir 

ama, yeni gerçekler ve bilgiler ışığında 

değiştirilmelidir. 

  0,687 

15 

Sürekli çalışma ve hiç başka aktivite 

olmaması sıkıcı bir hayattır ve böyle 

yaşamak istemiyorum. 

  0,599 

16 

Kurumlar ve bireyler arasındaki 

anlaşmazlıklar doğaldır ve aralarındaki 

her sorun çözülebilir. 

  0,518 

17 

Çoğu kararın, bazı sonuçları vardır ve 

ben karar vermeden önce bu sonuçları 

değerlendirmek isterim. 

    0,445 

 

Tablo 7. incelendiğinde, 15 maddenin 

çıkarılmasıyla ölçek maddelerinin faktör yükünün kabul 

edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. 17 maddelik Ego 

Durumları Ölçeği'nin üç faktörlü yapısını oluşturan 

maddelerin 1-7 arasındaki maddelerin Ebeveyn Ego 

Durumu'nu ölçtüğü, 8-13 arası maddelerin Çocuk Ego 

Tablo 5. Varimax döndürme yöntemi sonrası ortaya çıkan 

faktör yükleri matriksi 
Tablo 6. Ego Durumları Ölçeği’ne ilişkin maddelerin 

ve faktörlerin varyansı açıklama oranları 

Tablo 7. Varimax döndürme yöntemi sonrası ortaya 

çıkan faktör yükleri matriksi (II. Uygulama) 
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Durumu'nu ölçtüğü ve 14-17 maddelerin Yetişkin Ego 

Durumu'nu ölçtüğü söylenebilir. 

 

Doğrulayıcı faktör analizi (dfa) 

 

Kuramsal temel ele alınarak, 17 maddeden oluşan 3 

faktörlü yapı elde edildikten sonra, Açımlayıcı 

(Explanatory) Faktör Analizi sonuçları temel alınarak, 

ölçeğin 3 boyutlu yapıya ait modeli Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA sonucunda elde 

edilen uyum indeksleri [Uyum iyiliği (Goodness of Fit 

İndeks=GFI), Düzeltilmiş Uyum İndeksi (Adjusted 

Goodness of Fit İndeks=AGFI), Karşılaştırmalı Uyum 

İndeksi (Comparative Fit İndeks=CFI), Normlaştırılmış 

Uyum İndeksi (Normed Fit İndeks=NFI), 

Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit 

İndeks=NNFI), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü 

(Root-Mean-Square Error of Approximation=RMSEA) ve 

Standardize Edilmiş Hataların Ortalama Karekökü 

(Standardized Root-Mean-Square Residual=S-RMR)] 

incelenmiş ve Ki-kare değerinin (χ 
2
= 259, sd= 116, χ 

2 
/ 

Sd oranı=2.23, p=0.01) kabul edilebilir düzeyde anlamlı 

olduğu gözlemlenmiştir. Uyum İndeksi değerlerinin ise 

RMSEA= .063, GFI= .97, CFI= .97, AGFI= .95, NFI= 

.95, NNFI= .93 ve SRMR= .042 olarak bulunmuştur. 

Uyum indekslerinde GFI, CFI, AGFI, NFI, NNFI için > 

.90; RMSEA ve S-RMR için < .05 ölçüt
13

 olarak 

alınmıştır. Bu uyum indeksi değerlerinden hareketle model 

ve gözlenen veri arasında uyum olduğu ve önerilen 

modelin makul düzeyde uyum gösterdiği bulgulanmıştır. 

Modele ilişkin path diyagramı ve faktör yükleri şekil 2’de 

verilmiştir. 

 

 

 Şekil 2’deki DFA sonucuna göre madde faktör 

yüklerinin .39 ila .64 arasında değiştiği gözlenmiştir DFA 

sonucunda ölçeğin 3 boyutlu, 17 maddelik son haline 

ulaşılmıştır. Bu verilere dayanarak modele giren tüm 

maddelerin modelle uyum gösterdiğini 

söyleyebilmekteyiz.  

 

Ego Durumları Ölçeği’nin puanlarının 

değerlendirilmesi 
 

 Ego Durumları Ölçeği, bireylerin ego durumlarını 

ölçme amacıyla geliştirilen, 17 maddelik likert tipi bir 

ölçektir. Bireylerden, ölçekte yer alan her bir maddenin 

kendilerine ne kadar uyduğunu, 1-5 arası dereceleyerek 

göstermeleri istenmektedir. Maddelere verilen cevaplar; 

"5=Kesinlikle Benim Gibi", "4=Benim Gibi", 

"3=Kararsızım", "2=Benim Gibi Değil" ve 21=Kesinlikle 

Benim Gibi Değil" şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçek, 

3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ebeveyn Ego Durumu 

boyutunda 7 madde, Yetişkin Ego Durumu boyutunda 4 

madde, Çocuk Ego Durumu'nda ise 6 madde 

bulunmaktadır.  

 

Hem grup, hem de bireysel olarak uygulanabilen 

ölçeğin standart cevaplama süresi 5 dakika olarak 

belirlenmiştir. Ego Durumları Ölçeği'nde, her bir alt 

ölçekten alınan puanın yüksekliğine göre bireyin "Ego 

Durumu" belirlenmektedir. Ölçek maddeleri, ölçek alt 

boyutlarına eşit dağılmadığı için şu formül ( [100 ÷ en 

yüksek puan] × Ego Durumları Puanı) kullanılarak 

Bireylerin Ego Durumları puanı 100 üzerinden eşit bir 

biçimde hesaplanır. Buna göre, (Ebeveyn Ego Durumu Alt 

Ölçeği 7 madde alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 5 

x 7 = 35’dir). Ebeveyn Ego Durumu alt ölçeğinde 100 ÷ 

35 = 2.85 katsayısı, (Yetişkin Ego Durumu Alt Ölçeği 4 

madde alt ölçekten alınabilecek en yüksek puan 5 x 4 = 

20’dir). Yetişkin Ego Durumu alt ölçeğinde 100 ÷ 20 =5 

katsayısı, (Çocuk Ego Durumu Alt Ölçeği 6 madde alt 

ölçekten alınabilecek en yüksek puan 5 x 6 = 30’dur.) 

Çocuk Ego Durumu alt ölçeğinde 100 ÷ 30 = 3,33 

katsayısı, elde edilmiştir. Örneğin, Ebeveyn Ego Durumu 

alt ölçeğinden 18 puan alan bir Bireyin Ebeveyn Ego 

Durumu puanı 18 × 2,85 = 51 puandır” şeklinde 

hesaplanır. Alt ölçeklerden alınan puanın yüksekliği 

bireyin Ego Durumunu belirler.  

 

SONUÇ 

 

Yapılan araştırmada, bireylerin ego durumlarını 

belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen 

ölçeğin, geçerlilik ve güvenirlik puanlarının yüksek 

olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda, Ego 

Durumları Ölçeği'nin Transaksiyonel Analiz kuramı 

doğrultusundaki üç alt faktörden oluştuğu bulgulanmıştır. 

Bunlar, "Ebeveyn Ego Durumu", "Çocuk Ego Durumu" ve 

"Yetişkin Ego Durumu"dur. Ölçek alt boyutlarının 

Ebeveyn, Çocuk ve Yetişkin Ego durumu olarak 

adlandırılmasında hem kuramsal çerçeve incelenmiş, hem 

de bu kuramsal temel bağlamında yer alan alt faktör 

maddeleri incelenerek karar verilmiştir. Ancak, Ebeveyn 

Şekil 2. Ego Durumları Ölçeği’ne ilişkin path diagramı 

ve faktör yükleri 
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Ego Durumu ve Çocuk Ego Durumu kuramsal temelde iki 

alt boyuta daha ayrılmaktadır. Ebeveyn Ego durumu 

kuramsal olarak kendi içinde, Eleştirel ve Koruyucu 

ebeveyn olarak iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Çocuk 

Ego Durumu ise, Doğal Çocuk ve Uygulu Çocuk olarak 

iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Ancak bu çalışmada, bu 

ego durumları istatistiki olarak iki alt kategoriye 

ayrılmamıştır. Bu bireyci ve toplulukçu kültür farkından 

kaynaklanabilir.  

 

Araştırma sonucunda, geliştirdiğimiz ölçme 

aracında, kendi ego durumunu anlama ve başkalarının ego 

durumunu anlama, yani başkalarının kullandığı ego 

durumu ve buna ilişkin iletişim yöntemleri 

keşfedilebilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, 

geliştirilen Ego Durumları Ölçeği'nin, Transaksiyonel 

Analiz literatürü bağlamında kullanılabilir bir ölçme aracı 

olduğunu söylemek mümkündür. Ego Durumları 

Ölçeği'nin geliştirilmesi amacıyla, üniversitede öğrenim 

gören bireylerden veriler toplanmıştır. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde, ölçeğin kullanılabileceği yaş profilinin 

20 ve 40 yaş aralığında olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun yanında, ölçek maddeleri incelendiğinde, 

maddelerin insan doğasıyla ve kişilerarası ilişkililerle ilgili 

olduğu görülmektedir. Bu durum ölçeğin kullanım alanını 

genişlettiği düşünülebilir. Buna göre, kişilerarası ilişkileri, 

kişinin iletişim biçimini ve çevreyi algılama biçimini, 

benlik algısı, davranış problemlerinin doğasını anlama ve 

açıklamada da kullanılabilir. Fakat zaman içinde, sadece 

ergen ya da yetişkin yaş profiline ve farklı yaşam 

alanlarına özgü spesifik ölçümlerinin geliştirilmesi 

gerekebilir.  
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Post-Treatment Social Reintegration Experiences of 

Drug Addicted Adolescents: A Qualitative Study   

Madde Bağımlısı Ergenlerin, Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri: 

Nitel Bir Araştırma 
            ABSTRACT 

 

Introduction: This study focuses on post-treatment social reintegration 

experiences of adolescents who received drug-addiction treatment. 

 Method: In the study, qualitative research method and techniques were used. 

The participants of the research are 18 adolescents between the ages of 14-to-

19, who were discharged from a drug addiction treatment center in Ankara. 

The data were gathered through in-depth interview sconducted with the 

adolescents by the researcher, using a phenomenological approach. Results: 

The main challenges in post-treatment social reintegration experiences of the 

adolescents were in the areas of social relationships, relaps prevention, 

integration in education and work life, and acquiring new and productive roles 

in drug-free life.  

Conclusion:The results of the study provide a basis for the lacking policy and 

services in social reintegration process in Turkey.  

 

Key words: Adolescent drug addiction, social reintegration, social work, 

qualitative research. 

ÖZET 

  

Giriş: Bu çalışma, madde bağımlılığı tedavisi görmüş ergenlerin, tedavi 

sonrası deneyimlerini ve toplumla yeniden bütünleşme süreçlerini incelemek 

üzere gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Araştırmada, niteliksel yöntem ve teknikler kullanılmıştır. 

Araştırmanın katılımcıları, Ankara’da bir madde bağımlılığı Tedavi 

Merkezi’nden, tedavisini tamamlayarak taburcu olmuş, yaşları 14-19 

arasında değişen 18 ergenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, 

fenomonolojik araştırma yaklaşımına uygun olarak, ergenler ile araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır. 

Bulgular: Ergenlerin, tedavi sonrası sosyal bütünleşme deneyimleri arasında 

öne çıkan zorlukların, sosyal ilişkiler, relaps ile mücadele, eğitim ve istihdam 

olanaklarından yararlanma ve maddesiz bir yaşamda yeni ve üretken roller 

üstlenme konularına odaklandığı görülmüştür.  

Sonuç: Araştırmanın sonuçları,  Türkiye’de tedavi sonrası toplumla yeniden 

bütünleşme açısından eksikliği görülen politika ve hizmetler için önemli bir 

temel oluşturmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Ergen madde bağımlılığı, toplumla yeniden bütünleşme,  

sosyal hizmet, nitel araştırma.  
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GİRİŞ 

 

     Madde bağımlılığı, farklı risk etmenleri ile koruyucu 

etmenlerin karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkan, biyolojik 

olduğu kadar psikososyal kökenleri de olan bir davranış 

sorunu olarak ele alınabilir. Mayıs 2013’te yayınlanan 

DSM-V’te bağımlılık ile ilgili tanı kriterleri, madde 

kullanımı ve bağımlılık bozuklukları olarak iki 

kategoride tanımlanmakta ve bağımlılık geniş kapsamıyla 

(internet, kumar, vb. bağımlılıklar da dahil olacak 

şekilde) yer bulmaktadır.
1
 Sağlık Bakanlığı Madde 

Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği, madde 

bağımlılığını “…kullanımı; bedensel, ruhsal ve sosyal 

problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanım 

arzusunun durdurulamaması hali” olarak 

tanımlanmaktadır.
2
 

 

      Madde bağımlılığı tedavisinin amacı, kişinin 

maddeden uzaklaştırılması ve tekrar kullanım (relaps) 

sürecinin mümkün olduğunca uzatılması olarak ifade 

edildiğinde,
3
 bağımlının içinde bulunduğu sosyal 

koşulların tedavi sırasında ve sonrasında ele alınması 

önem kazanmakta, rehabilitasyon ve toplumla yeniden 

bütünleşme de tedavi hizmetlerinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Ancak, ayakta ya da yatarak tedavisi 

yapılan madde bağımlılarının, tedavi sonrasında tıbbi ve 

sosyal rehabilitasyonlarının yapılması ve izlemlerine 

ilişkin bilgiler yeterli düzeyde değildir.
4
 Sağlık Bakanlığı 

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2013)’nda, 

hastanede madde bağımlılığı tedavisi sağlanan çoğu 

olgunun eve döndüğünde, tedavi programına devam 

edemediği ve bu durumun başarıyı düşürdüğü ifade 

edilmektedir.
5
 Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-

2015) ise, Türkiye’de rehabilitasyon ve sosyal 

bütünleşme programlarının hazırlanması ve etkili bir 

şekilde uygulamaya konması hedefini içermektedir. 
6
 

 

Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme  

       Toplumla yeniden bütünleşme (socialreintegration) 

kavramı, madde bağımlılarının tedavi ve 

rehabilitasyonuna yönelik temel yaklaşımlardan biridir. 

Avrupa Madde ve Madde Bağımlılığı İzleme Merkezi 

(EMCDDA) toplumla yeniden bütünleşmeyi, bireyin, 

eğitim, iş, barınma ve sosyal ilişkiler/çevre aracılığıyla 

toplumun yeniden ve tam bir üyesi olmasına yardımcı 

olacak müdahaleler olarak tanımlamıştır.
7-8

 Toplumla 

yeniden bütünleşme, bu açıdan bakıldığında tıbbi ya da 

psikososyal bileşenlere sahip olmayıp,  madde 

kullanıcılarına yönelik barınma, eğitim, mesleki eğitim 

ve iş desteğini içermektedir. 
9 

Ancak sosyal ilişkiler, aile 

yaşantısı da bu sürecin bir parçası olarak görülebilir.  

 

      Pek çok araştırma, madde bağımlılarının işsizlik, aile 

desteğinin kaybı, evsizlik ve suça karışma sorunlarını 

içeren bir dışlanma süreci yaşadıkları iletmektedir.
10

 

Toplumla yeniden bütünleşme için, belirli bir gelir elde 

edebilme, yeterli barınma koşullarına sahip olma, iş 

fırsatlarına erişim, aile ilişkileri ve toplumsal ağlara 

katılım gibi faktörler
11

 kadar, tedavi sonrasında toplumda 

var olan fırsatlar ve bu fırsatlara erişim
12

 de önem 

kazanmaktadır.  

 

     Genel olarak literatür, madde bağımlılarının tedavi 

sonrası deneyimlerini ve tedavi sonrası yeniden 

bütünleşme sürecinde yaşanan sorunları yetişkin 

bağımlılar arasında ele almaktadır. Ergen madde 

bağımlılığı açısından, literatür yeterli bilgi 

sunamamaktadır. Ancak ergenler için de geçerli olduğu 

düşünülen ve literatürde sıklıkla ifade edilen sorunlardan 

biri  relapsdır. Relaps, çoğunlukla tedavi programlarında 

başarı/etkililik ölçütü olarak ele alınmakta, kişinin  tedavi 

sonrası ayık kaldığı sürenin uzaması, tedavinin başarıya 

ulaştığını iletmektedir.
13-15

 

 

     Tedavi sonrası süreç, tedavi öncesi ve tedavi 

sürecinden apayrı ele alınamaz.
16

 Nitekim literatürde,  

tedavi sonrası çıktıların, tedavi öncesinde bireyin 

özellikleri, tedavi şekli ve bireyin tedaviye uyumu gibi 

etkenlerden etkilendiği iletilmektedir.
17

 Kişinin tedavi 

öncesinde demografik durumu, madde kullanım öyküsü, 

suç öyküsü, psikiyatrik semptomları; tedavi sürecinde 

tedavi süresi, tedavi prosedürleri, tedaviye uyum durumu; 

tedavi sonrasında ise kişinin çevresi, sosyal destek 

durumu, davranışları ve psikolojik durumu relaps ile 

ilişkili bulunmuştur.
14,16

 Bunun yanı sıra tedavi sonrası 

toplumla bütünleşmede, aile desteği,
18-19

 sosyal destek 

ağları 20 tedavi sonrası bireyin deneyimleri;
17

 barınma, 

eğitim, iş ve meslek eğitimi olanakları
11,21

 olumlu 

etkilerde bulunan değişkenlerdir.  

 

      Görüldüğü gibi, bağımlılık tedavi ve 

rehabilitasyonunun başarılı olabilmesi ve ergeni 

maddeden daha uzun süreli koruyabilmesi, pek çok 

değişkenin etkisi altındadır. Bu süreçte bireyin, içinde 
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bulunduğu geniş sosyal bağlam içerisinde ele alınması ve 

kişisel deneyimlerinin, yaşam koşullarının derinlemesine 

incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, madde 

bağımlısı ergenlerin tedavi sonrası deneyimlerinin 

incelenmesi dolayısıyla toplumla yeniden bütünleşme 

sürecinin ergenler tarafından nasıl yaşandığının 

anlaşılmasıdır.   

 

YÖNTEM 

 

     Araştırma, niteliksel yönteme sahip bir çalışmadır. 

Nitel yöntem “tanımlama ve anlama” ya olanak veren 

yapısı nedeniyle temel metodolojik yönelim olarak 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra araştırma katılımcılarına 

erişim ve konunun genel popülasyonda ele alınmasının 

zorluğu nedeniyle de nitel araştırma tercih edilen bir araç 

olmuştur.  

 

     Bununla birlikte, madde bağımlısı ergenlerin 

deneyimlerine odaklanılması ve bu sürecin onların 

gözünden aktarılmaya ve tanımlanmaya çalışılması 

nedeniyle de araştırma fenomonolojik bir doğaya sahiptir.   

*İsimler gizlilik ilkesi gereğince değiştirilmiştir. 

Araştırmanın Katılımcıları  

     Araştırmanın katılımcıları, nitel araştırmalar için 

kullanılan amaca yönelik örnekleme çeşitleri içerisinde 

yer alan kriter örnekleme yöntemi 22 ile belirlenmiştir. 

Araştırma Ankara Numune Hastanesi AMATEM Kliniği 

Çocuk ve Ergen Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmaya dahil olma kriterleri:  

 

1. Kuruluşun faaliyete geçiş tarihi (2004) ile 30 

Eylül 2010 tarihleri arasında, Ankara AMATEM’de 

sigara ve alkol dışı madde kullanım öyküsü nedeniyle, en 

az bir kez yatarak tedavi görmüş ve 21 günlük tedaviyi 

tamamlamış olma  

2. Çalışmanın yapıldığı tarihte 10-19 yaşları arasında 

olma  

3. Madde bağımlılığına eşlik eden (komorbid) 

psikotik bozukluk tanısının bulunmaması 

4. Ankara’da ikamet ediyor olma  

 

     

Tablo 1.  Araştırma katılımcılarının bilgileri*  

Katılımcı Rumuzu Cinsiyet Yaş Eğitim Durumu Çalışma Durumu Kullanılan maddeler 

Emrah Erkek 19 Meslek lisesi terk Çalışmıyor Bali,esrar, hap 

Engin Erkek 18 Lise  terk Çalışıyor Esrar 

Taylan Erkek 18 Lise  terk Çalışmıyor Bali,esrar, hap 

Mert Erkek 19 Lise  terk Çalışmıyor  Esrar, çakmak gazı, bali 

Yiğit Erkek 16 Meslek lisesi öğr. Çalışmıyor  Bali, çakmak gazı 

Neriman Kız 16 Lise öğrencisi Çalışmıyor  Esrar, eroin 

Ceren Kız 17 Lise  terk Çalışmıyor  Eroin, hap 

İrem Kız 17 Lise  terk Çalışmıyor  Esrar, kokain, hap 

Alpay Erkek 16 İlköğretim mezunu Çalışmıyor  Bali, çakmak gazı 

Gökhan Erkek 17 Lise  terk Çalışıyor  Bali, esrar 

Serhat Erkek 17 İlköğretim terk Çalışıyor Tüp gazı,tiner, esrar,bali, hap 

Burak Erkek 17 Lise  terk Çalışıyor Bali, gaz, alkol, çakmak gazı, esrar 

Ferhat Erkek 14 İlköğretim terk Çalışmıyor Bali 

Volkan Erkek 19 Lise  terk Çalışıyor Bali, hap 

Sinan Erkek 18 Meslek lisesi terk Çalışıyor Esrar, alkol, ecstasy 

Gürkan Erkek 15 Lise  terk Çalışmıyor  Esrar, eroin 

Utku Erkek 18 Meslek lisesi öğr. Çalışmıyor  Esrar, alkol 

Hakan Erkek 19 Lise Mezunu Çalışmıyor  Esrar, bali, eroin, metamfetamin 
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Belirlenen kriterleri taşıyan 35 ergenin dosyaları üzerinden iletişim bilgileri alınmış, telefonla ulaşılabilen  

ve görüşmeyi kabul eden 18 ergen çalışmanın 

katılımcılarını oluşturmuştur.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

      Araştırmanın verileri, ev ziyaretleri sonucu 

katılımcılarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler 

yoluyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında,Patton’ın
22

 

sınıflandırmasında yer alan görüşme yönergesi yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, araştırmacı görüşme 

sırasında ele alacağı konuların ve soruların bir listesini 

oluşturmaktadır. Görüşme yönergesi, ergenlerin tedavi 

öncesi, tedavi sırası ve tedavi sonrası deneyimlerini 

bütünlüklü bir şekilde ele alan sorulardan oluşmaktadır.     

( *Bu çalışma yazarın doktora tezinin bir bölümünden oluşmaktadır. 

Araştırmanın tamamı, madde bağımlılığı tedavisi görmüş ergenlerin 

tedavi öncesi, tedavi sırasında ve sonrasında deneyimlerini ayrıntılı 

olarak ele almıştır. Ancak bu çalışmada ergenlerin yalnızca tedavi 
sonrası deneyimleri yer almakta ve tartışılmaktadır.) 

 

      Bu çalışmada, yalnızca tedavi sonrası deneyimlere 

odaklanıldığından, yönergenin son bölümünde yer alan 

soruların analizi sunulacaktır. Bu bölümde, gencin 

tedaviden çıktığı andan itibaren içinde bulunduğu 

duygudurumu, planları, aile ve diğer sosyal çevresi ile 

deneyimleri, zorluklar ve kolaylaştırıcı faktörler ve sosyal 

bütünleşme deneyimleri ile ilgili açık uçlu sorular 

bulunmaktadır.   

 

      Görüşmeler her katılımcı ile en az bir, en çok üç 

görüşme şeklinde, ortalama olarak 1,5-2 saat sürmüştür. 

Görüşmeler dijital bir ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve 

görüşme sonrası yazıya dökülmüş bu şekilde analize 

hazır hale getirilmiştir.  

 

      Analiz, açık kodlama(opencoding) ile başlayarak,   

tümevarımcı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve görüşme 

yönergesinde yer alan temel bölümler çerçevesinde 

temalar oluşturulmuştur. Analiz sürecinde, nitel 

araştırmalar için veri analizi imkânı sunan QSR NVivo 8 

programı kullanılmıştır.  

 

Etik Konular  

      Araştırmanın etik açıdan uygunluğu, Hacettepe 

Üniversitesi Senatosu Etik Komisyonu tarafından 

onaylanmıştır. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’ndan 

araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli izin alınmıştır. 

Katılımcıların tamamının gönüllü katılımları sağlanmış, 

ancak görüşülen kişi 18 yaşından küçük olduğunda, 

ebeveynin onayı da alınmıştır. Tüm katılımcılara, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün ergenler ile gerçekleştirilecek 

niteliksel araştırmalarda ergen ve ailelerine yönelik 

standart formları temel alınarak oluşturulmuş olan, 

bilgilendirilmiş onam formu okunmuş ve teslim 

edilmiştir.  

 

BULGULAR 

 

      Ergenlerin tedavi sonrası deneyimleri, tümevarımcı 

analiz ile onların yaşantıları temel alınarak 6 ana tema 

çerçevesinde tartışılmıştır. Bu tema ve kategoriler, aynı 

zamanda ergenlerin tedavi sonrasında toplumla yeniden 

bütünleşme deneyimlerini ve bu süreçte karşılaştıkları 

zorlukları aktarmaktadır.  

 

Hastaneden Çıkış ve Eski Çevreye Dönüş: Yeni Bir 

Başlangıç (mı?) 

      Ergenler için hastane sonrası yaşantı, bir yönüyle 

hastanede kaldıkları sürecin sonlarında başlamaktadır. 

Birçok ergen, bu süreçte hastane sonrasına yönelik olarak 

bir takım hazırlıklar yapmaktadır. Bazıları için bu süreç 

grup çalışmalarında ele alınan konular çerçevesinde, 

bilişsel düzeyde başlamaktadır. Örneğin, sosyal hizmet 

uzmanı tarafından yürütülen grup çalışmalarında, 

çıktıktan sonra neler beklendiği, karşılaşılacak 

zorlukların neler olabileceği tartışılmaktadır. Bu nedenle, 

çıkış sonrasına yönelik ergenlerin bazı duyguları, aslında 

tedavi sürecinde başlamaktadır.  

 

      Taburculuk süresi, tedavi sonrasına hazırlık açısından 

oldukça önemlidir.  Birçok ergen tedavi süresinin 

uzatılmasını dile getirdiklerini, hatta kimi zaman bu 

istekleri nedeniyle bir süre daha kuruluşta kaldıklarını 

belirtmişlerdir.   

 

      Ergenlerin tedaviden çıkarken hissettikleri, tedavi 

sonrası yaşantı ile ilgili beklentileri, endişeleri ve 

sorunları yansıtmaktadır. Ergenler çoğunlukla tedaviden 

çıkarken, bunun yeni bir başlangıç olduğunu 

hissetmişlerdir. Tedavi sonrasının başlangıç olarak 

görülmesi, ergenin maddeyi bırakma motivasyonunu da 

göstermektedir. 

 

      Aklımda neler vardı.. mutlu olacağız işte her şeyi 

bıraktım, artık eski Serhat geldi, kötü Serhat gitti 

diyodum kendi kendime..(Serhat) 
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      Ancak kimi katılımcılar tarafından, tekrar maddeye 

başlama riski, madde kullanmış olma ya da 

AMATEM’de tedavi görmüş olma nedeniyle sosyal 

çevreye karşı hissedilen endişe de dile getirilmiştir;  

 

      Şeyden çok korktum, arkadaşlarım benle konuşmaz. 

yapmaz..diye...ondan korktum bi de tekrar içerim diye 

korktum.( Neriman)  

      Şimdi şöyle insanlar uyuşturucu alınca yalan 

söyleyebiliyor. Belki ben de söyledim, hatırlamıyorum. 

Belki bende hata yaptım. Ben o insanların yüzüne nasıl 

bakacağım, nasıl olacak. Ne biliyim yani başka bi yere 

taşınsak, yeni bi hayata başlasak..ne güzel olur yani..        

(Gökhan) 

 

      (…) korkularım oldu, ki başıma da geldi. Herkes beni 

dışlayacak, ortama almayacaklar, hani böyle gidecek 

diye korkularım oldu. (Volkan) 

 

      Ergenlerin tamamı, tedaviden çıkıp eski ortamlarına 

geri dönmekten hoşnut olmadıklarını ifade etmişlerdir.     

 

      Eski çevre iki yönüyle ön plana çıkmaktadır, ilk 

olarak maddeye başlanan ve büyük oranda tekrar madde 

kullanma riski taşıyan ortama geri dönüş olarak 

görülmektedir.Arkadaş gruplarının bu açıdan etkisi 

büyüktür. Yeni arkadaşlıklar edinmek ve sosyal ağları 

yeniden yapılandırmak, ergenler için zorlayıcı bir 

deneyimdir.  

 

      Çıkınca kullanır mıyım diyodum, 

endişeleniyodum..keşke diyodum başka bi yere mi 

taşınsak diyodum. (…) yani başka arkadaş çevrelerim 

neyin olur..şimdi Sincan'da herkes beni tanıyo..Eroinci  

Gürkan  neyin diyolar... ( Gürkan) 

 

      İnsanın çevresi çok önemli, ben şimdi buradaki 

çevremi bırakamıyorum, ne kadar pislik olursa olsunlar. 

(…) Ne olursa olsun orada büyüdün, onlar ne kadar 

pislik olursa olsun ondan onbeş yıllık arkadaşın sonuçta. 

Sen yanından geçerken on beş yıllık arkadaşına nasıl 

selam vermezsin? ( Gökhan) 

 

     Burda yeni bir çevre edinmem imkansız, bunu da 

biliyodumzaten..çıktıktan sonra..( İrem)  

 

      Diğer bir yönüyle ise eski çevre, eski sosyal ağlarla 

yeniden karşılaşma ve dışlanma anlamına gelmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında ise, pek çok ergen özellikle geniş 

aile, mahalle ya da yakın çevrede dalga geçme (“bir gün 

Yiğit’i gördüm, LPGci olmuş, hah hah hah, hihhihhih…” 

(Yiğit)) ilişkilerde uzaklaşma (“Konuştular, hep 

arkamdan sonra da çocukları uzaklaştı, ben farkına 

vardım.” (Volkan)) yaşadığını dile getirmiştir. Kimi 

ergenler bundan kendilerini korumak için, kendilerini 

sosyal yaşamdan tamamen çekmeye çalışmaktadırlar. Bu 

süreçte yeni arkadaşlıklar edinilemediği görülmüştür. 

Cheung ve Cheung
23

’e göre ergenler, tedavi sonrasında 

maddesiz yaşam tarzını yeniden öğrenmek zorundadır. 

Diğer insanlar için “normal” olan süreçler, tedaviden 

çıkmış ergenler için “marjinal” olabilmektedir. Prososyal 

bir sosyal ağa dahil olmak, ergenin bu becerileri 

kazanmasına yardımcı olacaktır. Ancak araştırmada, 

ergenlerin bu prososyal ağlara dahil olamadığı ve bunu 

“marjinal” olarak gördükleri gözlenmiştir. Benzer 

bulguları Soyez ve Broekaert
24

 de iletmektedir.  

 

      Eski çevreye dönüş ve eski sosyal ağlarla yeniden 

ilişki kurma, madde bağımlılığı tedavisi sürecinde de ele 

alınan önemli bir sorundur. Birçok tedavi programı, 

ergenlerin maddeye başladıkları sosyal çevrenin yeniden 

yapılandırılmasını içermektedir 

 

Hayat Planı: “Suyun Altında Düşünmek”  

      Ergenlerin tedavi sonrasında karşılaştıkları zorunlu 

süreçlerden biri, geleceğe ilişkin plan yapmak olmuştur. 

Gelecek planı, birçok ergen için maddesiz bir hayatın 

kurgulanması anlamına gelmektedir. Ergen, kendisi için 

maddesiz bir gelecek düşünebiliyorsa, madde kullanımını 

içermeyen roller ve kimlikler oluşturma yönünde 

motivasyonu varsa, maddeden kurtulması daha kolay 

olmaktadır.
25

 Madde bağımlılığı tedavisi, ergenin yeni bir 

kimlik oluşturma ve damgalamaya karşı güçlendirme 

amaçları taşısa da, tedaviden çıkan ergen için bu kimliği 

sürdürme oldukça önemli bir sorun haline gelmektedir.
23

 

Ergenlere hayat planları sorulduğunda, genel olarak 

planlarının iş ve okul üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  

 

      Tedavi sonrası, toplumla yeniden bütünleşmede kilit 

rol oynayan süreç, ergenin eğitim, meslek eğitimi ve 

istihdam fırsatlarından yararlanmasıdır. Görüşülen 

ergenlerin tedavi sonrasında karşılarına çıkan ilk sorun, 

bu sisteme dahil olmakta yaşadıkları zorluklar olmuştur.      

 

      Ergenler arasında, tedavi sonrası okula devam eden 

yalnızca üç ergen bulunmakta, altı ergen çalışmakta, 
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diğer dokuz ergen ise ne okula devam etmekte, ne de 

çalışmaktadır.  

 

      Halen eğitime devam eden ergenlerin ikisi, madde 

kullanımı nedeniyle okula uzun süre ara vermemiş olan 

ve tedavi sonrası hemen okula devam eden ergenlerdir. 

Bir ergen içinse, okula dönüş, madde kullanımı ve 

çalışma süreci ile geçen iki yıl aradan sonra, büyük 

oranda tedavi kuruluşunun yönlendirmesiyle olmuştur.  

Ancak uzun süre eğitime ara verilmesi ve maddenin 

fizyolojik etkileri sebebiyle ders başarısının oldukça 

düşük olduğu öğrenilmiştir. Benzer şekilde, iş yaşamında 

da ilaçların olumsuz etkilerinin yaşanması söz konusu 

olmuştur.  

 

      Çok zorluk yaşıyorum.. unutkanlık özellikle.. mesela 

bi konu anlattığı zaman, konuyu 

unutuyorum...tekrarlayamıyorum.(…) ondan sonra 

derslerde falan işte hala zorluk çekiyom.. sonuçta hani ne 

zamandır okula gitmedim, bi de işte zaten ortaokulda 

derslerim kötüydü.. ondan sonra işte bi de herşeyi 

unuttum...beynimi iyice mahvetti. hani hiç bişey 

bilmiyorum.. Neriman) 

 

      Oradan ilaç kullanıyordum Ametemin verdiği ilacı, o 

da sürekli şey yapıyodu, uyutuyordu yani o da.. mesela o 

zaman mobilyada çalışıyordum, (…) bu ilacı alırken   

süngerler vardı benim çalıştığım yerde..o zaman 

uyuduğum zaman kaldıramıyorlardı, sopayla 

vuruyorlardı yani kalkmam için..(Serhat)  

 

      Ergenlerin bir kısmı ise, tedavi sonrasında, hem 

madde kullanılan süreçte devamsızlık yapılması, hem de 

yatarak tedavi olmaları nedeniyle okula devam 

edememişlerdir. Ergenlerden biri bu durumu “okul beni 

bıraktı” söylemi ile ifade etmiştir. Eğitim sisteminin 

dışına itilmek (devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle), 

ergenler için iş yaşamına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Ancak bu noktada da korunaklı iş yerleri oldukça 

önemlidir. 

 

      Eğitime devam eden ergenlerin hiç biri, herhangi bir 

eğitim desteği almamaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim 

planlamasına ilişkin yardımlar da sınırlıdır. Bu tür 

yardımların tesadüfen, bir öğretmenden alınabildiği ya da 

bazı durumlarda tedavi kuruluşunda sosyal hizmet 

uzmanı ile görüşmeler aracılığıyla sağlandığı 

görülmüştür. Eğitim sürecine yeniden katılımda, bu 

desteğin ve ergenin sahip olduğu motivasyonun önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

 

      Sosyal çevreleri, var olan sağlık hizmetleri ve sosyal 

hizmetler açısından yeterli desteği alamayan ergenler için 

gelecek büyük bir karamsarlık içermektedir. Halen eroin 

kullanan bir ergen, geleceğe ilişkin karamsarlığı çarpıcı 

bir şekilde dile getirmiştir:  

 

      benim için gelecek önemli değil, (…) batmışım artık, 

bitmiş benim işim..ben 15 yaşında daha çocukken 

nerelere girmişim, nerelere batmışım...(Gürkan)  

 

      Son olarak, gelecek ile ilgili karamsarlığını dile 

getiren bir başka katılımcı, bulunduğu durumu “suyun 

altında düşünmek” olarak ifade etmiştir. Bu ifade, ergen 

tarafından her taraftan sıkışmış olma ve çıkış yolu 

bulamama ile ilgilidir.  

 

      Ben kendime güveniyorum….ama benim umudum 

yok, şu akvaryumdaki balıklarla aramda hiçbir fark yok 

bakıldığı zaman…(…) Bir suyun altında düşünmek var, 

aklın karışmış, bir de havada düşünmek var. Ben artık 

hep o suyun altında düşünüyorum. Her taraftan 

sıkışmışım.(…) en ufak umutsuzluk benim bütün hayatımı 

umutsuzluğa bağlıyo… (Gökhan)  

 

Relaps Deneyimleri: “Bir kereden birşey olmaz” 

      Madde bağımlılığı tedavisi, temel olarak ergenin 

maddeyi bırakmasını hedeflemekte ve tedavi sonrasında 

maddesiz geçen sürenin uzunluğu, tedavinin etkililiğini 

göstermektedir. Literatürde remisyon olarak ifade edilen 

madde kullanımının olmadığı sürenin uzaması, ergenin 

iyileştiğini de göstermektedir. Ancak iyileşmenin 

sadeceremisyon ve relapslar çerçevesinde ele alınması, 

sürecin yalnızca klinik göstergelere indirgenmesi 

anlamına gelmektedir.  Toplumla bütünleşme süreci, 

ergenin madde kullanımını bırakmanın yanı sıra, 

toplumda üretken bir rol edinmesi ve toplumsal 

fırsatlardan ve hizmetlerden adil olarak yararlanabilmesi 

anlamına da gelmektedir.  

 

      Araştırmamızda tıbbi tedavi sonrasında ergenlerin en 

fazla mücadeleyi, maddeyi bırakma konusunda verdikleri 

görülmüştür. Görüşülen tarih itibariyle, ergenlerin 7’sinin 

tekrar madde kullanmaya başladığı görülmüştür.  
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      Ergenler tedaviden sonra çoğunlukla madde istekleri, 

maddeye yeniden başlama korkuları ve tekrar madde 

kullanma deneyimleri ile ilgili paylaşımlarda 

bulunmuşlardır. Tekrar madde kullanım konusunda, 

ergenlerin tedaviden çıkarken belirli bir psikolojik 

hazırlıklarının olduğu görülmüştür. Her ne kadar bu 

süreçte güvensizlik hissetseler de, tekrar madde 

kullanmama konusunda net kararlar almışlardır;  

 

      İlk çıktığım zaman kendime güvenemedim, çıkar 

çıkmaz yeniden başlarım diye düşünüyordum, iki gün 

sonra fikrim değişti…Ben onu kullanmayacağım, bir 

daha görmeyeceğim diye düşünmeye başladım (Sinan)  

      O zamanlar (tedaviden çıkarken) kafama koyduydum 

ben ...hiç kimse yolumdan çeviremeyecekti ama kendimiz 

çevirdik....(Emrah)  

 

      Yukarıdaki alıntılarda da yer aldığı gibi, ergenlerin 

tedaviden çıkarken yeniden başlamaya yönelik 

güvensizlik ve endişe hissetmeleri beklenen bir durum 

iken, tedavi sürecinde bu sorunun ele alınmasına rağmen 

çözümlenemediği görülmektedir. Bunda, ergenlerin 

tedavi sonrası herhangi bir biçimsel destek almamaları, 

diğer bir deyişle “yalnız” kalmaları etkili görülmektedir. 

       

      Tedaviden sonraki birkaç hafta içerisinde, genellikle 

ilk madde kullanımı olduğu görülmüştür. Bu kullanımlar, 

kimi zaman kayma olarak kalmakta, kimi zamansa 

relapsa dönüşmektedir. Literatürde,relaps için en kritik 

sürecin ilk 90 gün olduğu iletilmiştir.
24

 Görüşülen tarihte 

tekrar madde kullanmaya başlamış ergenlerin tamamı, 90 

gün içerisinde maddeye dönmüşlerdir. Relapsta, etkili 

faktörler arasında en başta eski arkadaş çevresine dönüş 

yer almaktadır. Tekrar madde kullanmaya başlayan yedi 

ergenden biri, yeniden madde kullanımına başladığında 

yalnız olduğunu belirtirken, diğer ergenlerin tamamı eski 

arkadaşları ile bir araya geldiklerinde tekrar kullanımın 

olduğunu iletmişlerdir. Tekrar madde kullanmayan 

ergenler ise, madde kullanma isteği ile mücadele 

ettiklerini belirtmişlerdir;  

 

      Çocuksunuz hastaneden çıktığınızda 

düşünemiyorsunuz. Bir an düşünüyorsunuz mantıklı, 

sonra idrak edemiyorsunuz. Çok gidip geldim, gidip 

geldim ama nefsimi yendim yani hani..düşmedim yine  

(Volkan) 

 

       (…) uzak durmaya 

çalıştım..meyillendiğimizdakkalarda oldu tabi ki, ama 

yapmadım...(Utku)  

 

      Aslında, bazen zorluyor. Böyle bir istek geliyor yani. 

Ben farkındayım. Sabrediyorum yani, bazen duruyorum… 

Duruyorum böyle, ne kadar yapmayacağım desem de, ya, 

diyorsun, “bugün yaparım, yarın yapmam, bırakırım ya” 

diyorsun. Öyle diyince de, ben bunun ne kadar ileriye 

götürdüğünü artık anladım yani… Dersi dinleyince, o 

aklımdan çıkıyor. Sonra eve geliyorum, evde aklıma 

geliyor. Düşünüyorum, şimdi bu evde yapamam diyorum. 

Yaparsam yakalanırım, diyorum. Bunu göze alamıyorum. 

Öyle öyle geçiyor yani, unutuyorum. İnsanın aklından 

çıkıyor. (Yiğit)  

 

      Tekrar madde kullanımında önemli noktalardan biri, 

zayıflayan sosyal kontroldür. Nitekim tedavi öncesi aile 

ve arkadaş ortamında sosyal kontrolün giderek daha da 

zayıfladığı bir ortama tedavi sonrası tekrar dönen ergen 

için sosyal kontrolün olduğu bir aile ve arkadaş 

çevresinde olmak, relapstan koruyucu önemli bir 

etkendir.
23

 Ergenlerin,relaps deneyimlerini aktarırken bu 

tür bir sosyal kontrol sistemine değinmemeleri dikkat 

çekici bulunmuştur.  

 

Dışarı Çıkma: “Bir daha dünyaya gelsem dışarı 

çıkmayacağım” 

      Ergenlerin tedavi sonrası deneyimlerinde, sosyal 

çevreye ilişkin keskin bir biçimde içeri-dışarı ayrımı 

yapıldığı görülmektedir. Ergenler için dışarısı, 

çoğunlukla madde ile ilişkili olarak, riskleri içeren, her 

türlü tehlikeye açık olunan, onları “belaya götüren” bir 

olgu olarak algılanmaktadır. Dışarı ile kast edilen, okul 

ya da iş yaşantısı dışında kalan, boş zaman aktiviteleridir. 

Dışarı çıkmamak, ergenlerin kendilerini maddeden 

korumak için geliştirdikleri bir stratejidir. Bir ergen, bu 

durumu “hayattan elini kolunu çekme” olarak ifade 

etmektedir. Kimi ergenler içinse, bu durum aileler 

tarafından zorla gerçekleştirilen bir korunma stratejisi 

halindedir.  

 

      Keşke..yabi daha dünyaya gelsem dışarı çıkmıycam 

ya…nedeni sorulduğunda …bilmem kendimden 

korkuyorum belki (Alpay)  

 

      En iyisi dedim ben eve kapanıyım, evden dışarı 

çıkmıyım. (Gürkan)  
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      Çıkartmıyolar ki dışarı..çıktığım zaman...ben kendime 

bile tam güvenemiyorum...dışarı çıktığım zaman içerim 

diye...çünkü çıkınca ilk aklıma gelen uyuştucuoluyo..(…) 

dışarı çıkmıyım diye evde 

herşeysaklanıyo...ayakkabılarım, eşyalarım 

saklanıyo..(Emrah)  

 

      “Dışarı” algısının,  aile hem ergen hem de aileleri için 

tehlike ve risklere açık, güvensiz ve madde kullanımının 

olacağı ortamlar şeklinde oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Ancak dışarı, aynı zamanda, ergenin toplumla yeniden 

entegre olacağı, eğitim, meslek edinme, çalışma 

süreçlerine katılacağı ve genel anlamda üretken roller 

üstleneceği bir alandır. Ailelerin ve ergenlerin dışarıya 

yönelik algılarında bu boyutun yer alamaması dikkat 

çekici bulunmuştur. Dışarı çıkamama, aslında ergenlerin 

sosyal katılımını büyük oranda gerileten bir durumdur. 

Bu konu, tedavi sürecinde gerçekleştirilen grup 

çalışmalarında da ele alınmaktadır. Ancak, bu konuda 

ergenlerin tedavi sonrasında, bir destekten yoksun 

oldukları için tamamıyla yalnız oldukları görülmektedir:  

 

      Ben evde daha çok zaman geçiririm, çünkü dışardaki 

tehlikeyi biliyodumben..orda ki AMATEM hoca derste 

grup çalışması de dedi zaten.. dışardaki tehlikeye 

katılmadan, kendinize yeni başka eğlence kaynakları 

bulun diyodu..uğraşlar bulun dedi..ben de öyle evde 

oturuyorum yani.. (Utku) 

 

Güven kaybı: “Artık kimse bana güvenmiyor…”  

      Tedavi sonrası deneyimler arasında çok tekrarlanan 

bir tema, güven olarak karşımıza çıkmıştır. Kişiler arası 

güven, önemli bir sosyal sermaye bileşeni olarak ifade 

edilmektedir. Benzer şekilde, madde bağımlılığı tedavisi 

görmüş kişilerin sosyal ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan 

bir sorun olarak literatürde de iletilmiştir.
18

 

 

      Ergenlerle görüşme sırasında, deneyimleri 

konuşulurken, güven kaybı neredeyse tüm ergenler 

tarafından dile getirilmiştir. Çoğunlukla bu durumun 

madde kullanma ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ailelerin, 

çocuklarının tekrar madde kullanımına başlaması 

konusundaki endişeleri, ergenlere güvensizlik olarak 

yansımaktadır. Bunun dışında madde kullanılan zamanda 

da ergenlerin kimi davranışları güven kaybında etkili 

olarak ifade edilmiştir.   

 

      Hani, aferin, çıkma, yapma, etme, gitme, içme..hani 

bundan sonra böyle...hani içmiycen...(…) annem işte diyo 

ki işte gene içersin sen..içmeden duramazsın.. Neriman) 

 

      (…)Her şeyi kısıtlıyorlar. Güven meselesi burada 

başlıyor. Her şeyi kısıtlamaları var…tamam özgürüm 

ama eve beş dakika geç gelsem babam bana içkici balici 

gözüyle bakması benim çok ağırıma gidiyor. (Gökhan)  

 

      Yok ben zaten güveni kaybetmiştim, evden para 

çalmaya başlamıştım. Nereden alacaksın uyuşturucuyu, 

nasıl yapacaksın, çalıyordum yani. (Sinan)  

 

      O zaman da çok yalan söylüyodum..neden 

bilmiyorum ama, hani o kadar yalan söylemeyi 

beceremem, ama o zaman çok yalan söylüyodum..(…)  

yüzden beri inanmıyolar bana (…) yani doğruyu 

söylesem bile, gene inanmıyolar. (Neriman)  

 

      Öte yandan güven kaybı ile birlikte artan ebeveyn 

kontrolünden söz etmek de mümkündür.  Örneğin, 

ebeveyn kontrolünün tedavi öncesi yaşantıda düşük 

olduğunu ifade eden bir ergen, tedavi sonrasında ailesinin 

güven kaybı ile birlikte artan kontrolünden şikayet 

etmiştir. Ailenin güven konusundaki bu çekimserliği, 

kontrolün artması ile bir araya geldiğinde, ergenin alışkın 

olmadığı, ancak tedavi sonrası ergeni maddeden koruyan 

bir etken olabilmektedir. 

 

      Önceden daha rahattım hani rahat rahat dışarı 

çıkıyodum, rahat rahat kafama estiği gibi geliyodum eve 

ama şimdi daha zor...saat 9 dedin mi evdesin..yani benim 

için önceden o saatte gece yeni başlıyodu (Neriman)  

 

İntihar: “kafa da yapmadı, öldürmedi de…” ya da  

“Öyle gidilmez, böyle gidilir”  

      Alkol ve madde bağımlılığı, depresyon ve diğer 

duygu durum bozukluklarından sonra en fazla intihar 

riski içeren hastalık olarak görülmektedir.
26

 Fleischmann 

ve diğer
27 

tamamlanmış intiharlar üzerine yaptıkları 

sistematik gözden geçirme çalışmasında, intiharların 

%88’inde tanı konulmuş bir psikiyatrik bozukluk 

gözlendiğini ve bunların %40’ının madde kullanımı ile 

ilişkili bozukluklar olduğunu iletmişlerdir. Madde 

kullanıcıları arasında, geçmişte intihar girişiminin 

bulunması da, olası intihar girişimleri için en önemli risk 

faktörü olarak iletilmektedir.
28-29

 Literatürde elde edinilen 

bu bilgiler ile uyumlu olarak, katılımcılar arasında 
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tamamlanmış ve tamamlanmamış intihar girişimleri ile 

karşılaşılmıştır. Bunlar arasında en üzücü olan, görüşme 

sırasında geçmiş intihar girişiminden bahsetmiş olan 

Burak’ın, daha sonra intihar ederek hayatını kaybettiğinin 

öğrenilmesidir.Anne ile daha sonra gerçekleştirilen 

görüşmede, intihar şeklinin ası olduğu ve intiharın madde 

etkisindeyken olma olasılığının yüksek olduğu 

öğrenilmiştir. 

 

      Bunun dışında, bazı katılımcıların tedavi sonrasında 

dürtüsel intihar girişimlerinin olduğu da gözlenmiştir. Bu 

intihar girişimlerinde, tedavi kuruluşundan alınan 

ilaçların da kullanıldığı görülmüştür;  

 

      Ben köye tek gidecektim...doktorla da 

konuştuk...bunlar da geldi işte...F. abiyle gezme dediler, 

sigara içme diyolar..çok sıkıldım, böyle hayat olur mu 

dedim... sizin (Amatem) vermiş olduğunuz haplar vardı 

onlardan otuz tane attım..Lustral mi...otuz tane 

attım...heralde bunlar öldürür dedim, belki kafa yaparak 

öldürür dedim..kafa da yapmadı..öldürmedi de..(Mert) 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

      Bu çalışmada, madde bağımlısı ergenlerin tedavi 

sonrası deneyimleri nitel yöntem ile derinlemesine 

incelenmiştir. Ergenlerin, toplumla yeniden bütünleşme 

sürecinde yaşadıkları zorlukların genel olarak aşağıdaki 

alanlarda yaşandığı görülmektedir;  

 

(a) Sosyal ilişkilerde yaşanan zorluklar (dışlanma, 

güven kaybı, eski çevreye dönüş ve sosyal ağları yeniden 

yapılandırma zorluğu, yalnızlaşma) 

(b) Eğitim, meslek eğitimi ve istihdam olanaklarından 

yararlanamama, bütünleştirici politikaların ve hizmetlerin 

olmaması nedeniyle uygun çalışma koşulları ile 

buluşamama, 

(c) Geleceğe yönelik karamsarlık, hayat planı 

yapamama, üretken roller üstlenememe ve bu süreçte 

formel ve enformel destekten yoksun olma  

(d) Madde isteği ile baş etme ve relapsın önlenmesi 

konusunda zorluklar  

 

      Gerek ruh sağlığı, gerekse madde bağımlılığı alanında 

toplumla yeniden bütünleşme, en geniş anlamıyla bireyin 

tedavi sonrasında maddeyi bırakarak, topluma üretken bir 

birey olarak dahil olması, eğitim, istihdam ve barınma 

hizmetlerinden faydalanması ve yapıcı ve maddeden uzak 

sosyal ilişkiler kurarak kendisini toplumun bir parçası 

olarak hissetmesini ifade etmektedir.  

 

      Ergenlerin, mikro düzeyde, aile, arkadaş çevresinden 

başlayarak, okul ve iş yaşamında edindikleri kaynaklar 

tedavi sonrasında toplumla yeniden bütünleşme 

süreçlerinin ilk adımıdır ve oldukça önemlidir.
30

 Ancak 

çalışmamızda, ergenlerin hem yakın çevre ile sosyal 

ilişkiler açısından, hem de eğitim ve çalışma yaşamına 

dahil olma açısından önemli zorluklar yaşadığı 

görülmüştür.  

 

      Aile ve arkadaş çevresinde, ilişkilerin yeniden 

yapılandırılması ihtiyacı göze çarpmaktadır. Aile, ergen 

için tedavi ve tedavi sonrası süreçte önemli bir 

kaynaktır
31-33

 Çalışmamızda, ailede daha önce var 

olmayan sınırlama ve kontrolün, tedavi sonrasında 

başladığı dile getirilmiştir. Özellikle madde kullanımı 

açısından risk oluşturabilecek davranışlar, ailelerin daha 

fazla kontrol altına almaya çalıştıkları davranışlar 

olmuştur. Cheung
34

 ergenin karşılaştığı bu zorluğu, 

aslında maddesiz yaşam sürdürmede zorluk olarak ele 

almaktadır. Tedaviden çıkan bir ergen, yeni sosyal ağlar, 

yeni ilişki örüntüleri, yeni roller edinmek durumundadır. 

Bunun gerçekleşmesi ergenin madde öncesi yaşantısını 

yeniden öğrenmesi ya da yazarın deyişiyle “tersine 

öğrenme” anlamına gelmektedir. Bu sürecin ergen ile 

birlikte aile ile de ele alınması gerekmektedir.  

 

      Bunun yanı sıra, “dışarı çıkma” teması çerçevesinde 

tartışılan durum, ailelerin relaps önleme stratejilerinden 

biri olmakla birlikte, toplumla yeniden bütünleşme 

sürecini de sekteye uğratan bir olgudur. Relaps açısından 

önemli bir risk etmeni oluşturan sosyal çevre,
35-36

 

çalışmamızda ergen ve ailesi tarafından tehlike ve madde 

ile ilişkili aktiviteler içeren bir algıya dönüşmüşse de,aynı 

zamanda, ergenin yeni ve sağlıklı ilişkiler kurabileceği, 

eğitim, çalışma başta olmak üzere rekreasyon ve 

sosyalleşme fırsatlarını da kapsayan bir alandır. Bu 

açıdan toplumla bütünleşme hizmetleri sosyal çevrenin 

bu yönleriyle ergenin hayatında var olabilmesi için 

müdahaleleri de içermelidir.  

 

      Türkiye’de, madde kullanım yaygınlığına yönelik 

verilerde olduğu gibi, tedavi sonrası rehabilitasyon ve 

izleme yönelik veriler de oldukça sınırlıdır. Ülkemizde 

tedavi sonrası re entegrasyon hizmetleri genel olarak 

incelendiğinde, barınma, eğitim, istihdam ve sosyal 
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yardım olanaklarının sınırlı şekilde varlığından 

bahsedilebilmektedir. Barınma hizmetlerinin, 0-18 yaş 

arasında korunması gereken çocuk ve gençlere yönelik 

olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 

sağlandığı bilinmekle birlikte, kuruluşlarda var olan 

madde bağımlısı popülasyona ilişkin net bir istatistikten 

bahsedilememektedir. Eğitim olanakları, özellikle 

koruma altında madde kullanan çocuklar açısından yine 

sınırlı düzeydedir. Özellikle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

hastanelerde tedavi gören çocuk ve ergenlerin okul 

bırakma oranlarının yüksekliği dikkat çekmekte, bu 

konuda bir protokol yolu ile okuldan ayrılma oranlarının 

düşürülmesi önerilmektedir.
37

 İş olanakları açısından, 

gerek Denetimli Serbestlik hizmetlerinden yararlanan 

nüfus, gerekse koruma altındaki nüfus için istihdam 

fırsatları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak, bağımlılık 

tedavisi görmüş bireylerin iş sahasında karşılaştıkları 

güven sorunu, istihdam olanaklarının artırılmasını 

zorunlu hale getirmektedir.
37

 

 

      Tedavi sonrası, sosyal rehabilitasyon merkezlerinin 

bulunmaması ve bağımlıların topluma yeniden 

kazandırılmaları sürecinde etkin bir şekilde takip 

edilememesi nedeniyle, tedavide istenen başarı 

sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda da pek çok birey, 

yeniden madde kullanımına yönelmekte ve tedavi bir 

“kısır döngü” halini almaktadır. 2013 yılı rakamlarına 

göre, daha önce tedavi görmüş ancak tekrar tedaviye 

başlamış olanlar, bir önceki yıla göre %60 oranında 

artmıştır. Son beş yıl içerisinde, tedaviye başvuranların 

%45’i ise daha önce tedaviye başvurmuş kişilerdir.
38

 

 

      Ülkemizde, madde bağımlılarının toplumla yeniden 

bütünleşme süreçlerine ışık tutan ampirik bulguların 

eksikliği bir yana, bu alanda hayata geçirilmiş yasal 

düzenlemeler ve sunulan hizmetlerin olmaması en önemli 

eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, 

ergenlerin tedavi sonrası deneyimlerinin, onların 

toplumla yeniden bütünleşmeleri açısından kolaylaştırıcı 

değil zorlaştırıcı işlev gördüğü anlaşılmaktadır.  

 

      Sosyal hizmet mesleği, çevresi içinde birey bakış 

açısıyla, kişilerin sosyal işlevselliklerini destekleyen ve 

engelleyen unsurlarla çalışmaktadır.
39

 Çalışmamızda, 

gerek sosyal ağlarda, gerek yaşanılan mekanda, gerekse 

sisteme yeniden katılma sürecinde ergenlerin yaşadıkları 

zorluklarla tamamıyla kendi başlarına ve kimi 

durumlarda ailelerinin desteğiyle başa çıkmaya 

çalıştıkları görülmektedir. Bu süreçte, herhangi bir formel 

desteğin olmaması, onları yalnızlaştırmaktadır. Bu 

açıdan, politika belirleme sürecinde, ergenlerin öncelikle 

sistemden (eğitim ve iş) kopuşlarının önüne geçilmesi ve 

tedavi sonrasında da sisteme yeniden dahil olmalarının 

kolaylaştırılması amaçlanmalıdır. Sosyal hizmet 

uzmanları danışmanlık, kaynak bulucu ve vaka yöneticisi 

rolleri39 aracılığıyla madde bağımlısı ergenlere ve 

ailelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek üzere 

psikiyatrik ekip içerisinde daha fazla yer almalı ve bu 

çalışmalar, madde bağımlılığı klinik ve rehabilitasyon 

hizmetlerine dahil edilmelidir. 
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Attitudes of a Group of Family Physicians on 

Complementary and Alternative Treatments 
 

Bir Grup Aile Hekiminin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Karşı Tutumları 
 

ABSTRACT 

 

Aim: In this study, it was aimed to detect the family physicians’ attitudes to the 

complementary and alternative treatment (CAT).  

Method: Seventyeight family physicians who are working for Afyonkarahisar Public 

Health Directorate, Department of Family Medicine had attended to the study. A 

questionnaire prepared to assess the attitudes of the family physicians about 

complementary and alternative treatment was applied. 

Results: For the family physicians in the study; the ratio of believing efficiency of 

CAT was 83,3% (n: 65) and using any of the CAT methods was 75,6%. Family 

physicians, as a ratio of 80,8% expressed that they recommend their patients any of the 

CAT methods. The most commonly advised method is herbal treatment and vitamins 

(79,5%). It has been found out that, using energy therapies and acupuncture practices 

were statistically higher for family physicians 40 years old or younger (p<0,05). Use of 

CAT for family physicians who has worked 10 years and less (35,6%) is significantly 

lower than those who has worked more than 10 years (64,4%) (p<0,05).  

Conclusion: In the study; that aimed to determine family physicians’ attitudes to CAT; 

percentage of family physicians trust to CAT and using CAT methods, has been 

observed in accordance with previously studies conducted among primary care 

physicians. 

 

Key words: Family physician, complementary and alternative medicine 

 

ÖZET 

 

Giriş: Bu çalışmada aile hekimlerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı 

tutumlarının ortaya koyulması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmaya Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği 

Birimine bağlı olarak çalışan 78 aile hekimi katılmıştır. Katılan aile hekimlerine 

tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları hakkındaki tutumlarını değerlendirmek 

amacıyla oluşturulan bir anket formu uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan aile hekimlerinde  tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

yöntemlerinin etkinliğine inanma %83,3 (n=65),  tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

yöntemlerinden herhangi birini kullanma %75,,6 (n=59) olarak izlenmiştir. Aile 

hekimleri %80,,8 oranında  tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini hastalarına 

tavsiye etmektedir. En çok tavsiye ettikleri yöntem bitkisel ilaçlar ve vitaminlerdir 

(%79,,5). Kırk yaş ve altı aile hekimlerinde enerji terapileri ve akupunktur 

uygulamalarını kullanmanın istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görülmektedir 

(p<0,05). Çalışma süresi 10 yıl ve altında olan aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi kullanma oranları %35,,6, 10 yılın üzerinde olanların ise %64,,4’tür 

(p<0,05).  

Sonuç: Aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı tutumlarını 

belirlemeye yönelik yapılmış olan bu çalışmada, aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi yöntemlerini kullanma ve güvenme yüzdesi birinci basamak 

hekimlerinde daha önce yapılan çalışmalar ile uyumlu olarak gözlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Aile hekimi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
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GİRİŞ 

 

     Tamamlayıcı tıp geleneksel sağlık öğretileri ile 

meydana gelen tanı koydurucu ve tedavi edici yöntemlere 

karşılık gelir.
1
 Değişik kaynaklarda tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi (TAT) genelde birlikte kullanılsa da; 

tamamlayıcı tıp terimi, alternatif tedavi yöntemlerinin 

modern tıp tedavi protokollerine ek olarak kullanımını 

ifade etmektedir.
2
 Alternatif tıp teriminin temel farkını ise 

geleneksel sağlık yöntemlerinin coğrafyaya göre değişen 

uygulamaları olarak değerlendirebiliriz.
3
 TAT kişilerin 

beden ve ruh sağlığını iyileştirmek ya da korumak 

amacıyla, doğal maddeler, özel karışımlar ve farklı tedavi 

yöntemleri ile bireyin kendisini, ailesini ve çevresini daha 

iyi tanıması için kullanılan özel tıp yöntemleri olarak 

özetlenebilir.
4
  

 

      Geleneksel tıp öğretilerinin kökeninin eski Hint ve Çin 

uygarlıklarına dayandığı bilinmektedir. Aynı zamanda 

bitkisel tedavi uygulamaları şaman inancına sahip 

toplumlarda da karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılın son 

dönemlerinde giderek yagınlaşmasına bağlı olarak 

uygulamalardaki ve literatürdeki eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) 

kurulmuştur. Bu merkez TAT uygulamalarında 

güvenirliliği ve etkinliği inceleyerek modern tıbba 

geleneksel yöntemlerin entegrasyonunu amaçlamaktadır. 

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler bu merkez tarafından 5 

ayrı kategoride sınıflandırılmıştır (Tablo 1).
5 

 

I. Zihin-beden tıbbı  

 

• Zihin-beden sistemleri 

• Zihin-beden metotları (yoga gibi) 
• Dinsel ve spiritüel iyileşme 

• Sosyal alanlar (holistik hemşirelik 

gibi) 

II. Alternatif tıp sistemleri 

 

• Akupunktur 

• Ayurvedik tıp 

• Geleneksel Çin tıpbı 
• Naturopati 

III. Biyolojiye dayalı tedaviler 

 

• Bitkiler 
• Özel diyet tedavileri 

• Farmakolojik, biyolojik girişimler 

IV. Manipülatif ve bedene 

dayalı sistemler  

 

• Şiropraktör 
• Masaj 

• Osteopati 

• Hidroterapi 

V. Enerji terapileri  

 

a) Biyoalan 
• Terapötik dokunma 

• Refleksoloji 

b) Biyoelektromagnetikler 

 

      Ülkemizde tamamlayıcı ve alternatif tedavi ile ilgili 

yapılan araştırmalar son zamanlarda giderek artmasına 

rağmen, sağlık çalışanlarının tamamlayıcı ve alternatif 

tedaviye karşı tutumları ile ilgili yeterince çalışma 

bulunmamaktadır.
6
 Bizim çalışmamızın amacı aile 

hekimlerinin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye karşı 

tutumlarını değerlendirmektir. 

 

YÖNTEM 

 

     Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu'nun 30.10.2013 tarihli 67350377/120203 no’lu 

izni ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama iki 

bölümden oluşan anket formu kullanılarak sağlanmıştır. 

Birinci bölüm, sağlık çalışanlarının sosyodemografik 

özelliklerini belirleyen sorulardan oluşmaktadır. İkinci 

bölümde ise hekimlerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

uygulamaları hakkındaki tutumlarını ve bilgilerini ölçmek 

amacıyla oluşturulan bir form uygulanmıştır. 

     Bu çalışma kapsamında Afyonkarahisar Halk Sağlığı 

Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine bağlı olarak çalışan 

ve Afyonkarahisar merkez ve merkeze yakın ilçelerde 

görev yapan 107 aile hekimine ulaşılmıştır. Gönüllü olan 

toplam 78 aile hekimi çalışmaya alınmıştır. Çalışma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS 15 bilgisayar paket 

programı kullanılarak bilgisayara aktarılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde yüzde dağılımı kullanılmış ve ki-

kare testi yapılmıştır.  

BULGULAR 

     Çalışmamıza katılan aile hekimlerinin %74,4’ü erkek, 

%89,7’si evlidir. Meslekte 10 yıl üstü çalışanların oranı 

%70,5’tir. Aile hekimlerinin bazı demografik özellikleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Demografik 

özellikler 
n   (%) 

Yaş  

     30 ve altı 10 (12,8) 

     31-40 yaş 25 (32,1) 

     41 ve üzeri 43 (50,0) 

Cinsiyet  

     Erkek 58 (74,4) 

     Kadın 20 (25,6) 

Medeni durum  

     Evli 70 (89,7) 

     Bekar 8 (10,3) 

Çalışma yılı  

     10 yıl ve altı 23 (29,5) 

     10 yıl üstü 55 (70,5) 

 

     Çalışmamıza katılan aile hekimlerinde TAT 

yöntemlerinin etkinliğine inanma %83,3, TAT 

yöntemlerinden herhangi birini kullanma %75,6 (59 kişi) 

olarak izlenmiştir. Kullanılan TAT yöntemleri içinde 

Tablo 1.  Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Sağlık Merkezi’nin 

(NCCAM) alternatif tıp uygulamaları sınıflandırması 

Tablo 2.   Aile hekimlerinin bazı demografik özellikleri 
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akupunktur (%29,5), bitkisel ilaçlar ve vitaminler (%17,9) 

ile enerji terapileri (%16,7) ilk üç sırada yer almaktadır. 

TAT yöntemlerini kullananların %47,5’i hastalığı 

iyileştirici etkisinden, %32,2’si ilaca takviye olarak, 

%5,1’i ilaçların yan etkisini azaltmak için, %5,1’i 

başkalarının kullanınca faydalandığını gördükleri için, 

%10,2’si ise hem ilaç tedavisine takviye hem de iyileştirici 

etkisinden dolayı kullandıklarını belirtmiştir. Aile 

hekimlerinin TAT yöntemlerini kullanmada en çok hekim 

arkadaşları (%38,5) ile bilimsel çalışma ve eğitimlerden 

(%21,8) etkilendikleri gözlenmiştir.  Aile hekimlerinin 

TAT ile ilgili tutum ve davranışları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

*TAT yöntemlerini kullanmayan aile hekimleri analize alınmamıştır. 
**Aile hekimleri birden fazla cevap verilmiştir. 

 

     Aile hekimleri %80,8 oranında TAT yöntemlerini 

hastalarına tavsiye etmektedir. En çok tavsiye ettikleri 

yöntem bitkisel ilaçlar ve vitaminlerdir (%79,5). 

Romatizmal hastalıklar (%35,9), diabetes mellitus 

(%25,6)ve hipertansiyon (%23,1) TAT yöntemlerinin en 

çok önerildiği hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son zamanlarda iletişim kanallarında artan TAT 

reklamlarının önermeye etkisi ise %26,9 oranındadır 

(Tablo 4).  
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 

     Aile hekimlerinin yaş gruplarına göre TAT kullanma 

yöntemlerinin dağılımına bakıldığında (Tablo 5), 40 yaş 

ve altı aile hekimlerinde enerji tıp tabanlı uygulamalar ve 

akupunktur uygulamalarını kullanmanın anlamlı olarak 

yüksek olduğu görülmektedir (p<0,05). Çalışma süresi 10 

yıl ve altı olan aile hekimlerinin TAT kullanma oranları 

%35,6, 10 yıl üzeri olanların ise %64,4’tür (p<0,05). Aile 

hekimlerinin çalışma süresi ile TAT yöntemlerini hastalara 

tavsiye etme ve tavsiye etmede reklam etkisi arasında bir 

anlamlılık bulunamamıştır. Kadın aile hekimlerinin TAT 

yöntemlerini kullanma ve hastalarına tavsiye etme oranları 

sırası ile %85,0 ve %95,0’dır (p>0,05).  

 

      TAT yöntemlerinin faydalı olduğunu düşünen aile 

hekimlerinin %95,7’si bu yöntemleri hastalarına tavsiye 

ederken, faydalı olmadığını düşünenlerin %30,8’i tavsiye 

etmektedir.  

 

 

 

 

TAT kullanımını hastalara tavsiye 

etme 
n   (%) 

     Evet 63  (80,8) 

     Hayır 15  (19,2) 

Hastalar tavsiye edilen TAT 

yöntemleri* 
 

     Bitkisel ilaçlar, vitaminler      62  (79,5) 

     Enerji tıp tabanlı uygulamalar 4  (5,1) 

     Masaj, krioterapi, refleksoloji 20  (25,6) 

     Relaksasyon teknikleri (hipnoz,yoga) 11  (14,1) 

     Akupunktur ve ayurvedik tedavi 9  (11,5) 

Reklamların TAT önermeye etkisi  

     Var 21  (26,9) 

     Yok 57  (73,1) 

TAT yöntemleri önerilen hastalıklar*  

     Romatizma 28  (35,9) 

     Şeker hastalığı 20  (25,6) 

     Yüksek tansiyon 18  (23,1) 

     Kalp hastalığı 9  (11,5) 

     Enfeksiyon hastalıkları 8  (10,3) 

     Ağrı 6  (7,7) 

     Gastro-intestinal sistem 

rahatsızlıkları 
5  (6,4) 

     Psikolojik bozukluklar 3  (3,8) 

     Diğer (obezite, sigara 

bırakma,malignite vs) 
8  (10,3) 

Tablo 3.   Aile hekimlerinin TAT ile ilgili tutum ve uygulamaları 

TAT yöntemlerine inanmak/güvenmek  n   (%) 

     Evet 65  (83,3) 

     Hayır 13  (16,7) 

TAT yöntemlerini kullanma durumu  

     Evet 59  (75,6) 

     Hayır 19  (24,4) 

Kullanılan TAT yöntemleri**  

     Bitkisel ilaçlar, vitaminler 14  (17,9) 

     Enerji tıp tabanlı uygulamalar 13  (16,7) 

     Masaj, krioterapi, refleksoloji 12  (15,4) 

     Relaksasyon teknikleri (hipnoz,yoga) 11  (14,1) 

     Akupunktur ve ayurvedik tedavi 23  (29,5) 

TAT yöntemlerini kullanma süresi*  

     2 yıl ve altı 16  (27,1) 

     2 yıl üstü 43  (72,9) 

TAT yöntemlerini ilaçla kullanma durumu*  

     Evet 42  (71,2) 

     Hayır 17  (28,8) 

TAT yöntemlerinin faydasına inanma  

     Faydalı değil 13  (16,7) 

     Az faydalı 18  (23,1) 

     Çok faydalı 47  (60,3) 

TAT yöntemlerini kullanırken etkilenilen kişi**  

     Arkadaş 15  (19,2) 

     Medya 13  (16,7) 

     Doktor 30  (38,5) 

     Eczacı 10  (12,8) 

     Bilimsel çalışma, eğitim 17  (21,8) 

Tablo 4. Hekimlerinin hastalara TAT yöntemlerini tavsiye etme özellikleri 

Tablo 5.  Aile hekimlerinin yaş gruplarına göre kullandıkları TAT 

yöntemlerinin dağılımı 
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TARTIŞMA 

 

     Hastaların sağlık hizmeti alımı ve güncel tedavi 

yöntemlerini danışma açısından ilk temas noktasında olan 

aile hekimlerinin, tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

hakkındaki bilgileri ve bu yöntemlere karşı tutumları 

tedavi planlaması ve yönlendirmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır.  Lee ve arkadaşları hekimlerin TAT yöntemi 

olarak en çok akupunktur (%62), çin tıbbı (%51,6) ve 

masajın (%48,6) etkili ve faydalı olduğuna inandıklarını 

belirtmiştir.
7
 Türkiye’de Özçakır ve arkadaşlarının 

pratisyen hekimlerde yaptığı çalışmada ise TAT 

yöntemlerinin yararlı olduğuna inanmanın %51,4, 

inanmamanın ise %38 olduğu saptanmıştır.
8
 Hacettepe 

üniversitesinde yapılan bir çalışmada ise hekimlerin 

sadece %29,5’inin TAT yöntemlerinin etki ve yararına 

inandığı belirtilmektedir.
9
 Bizim çalışmamızda bulunan 

%60,3’lük TAT yöntemlerinin çok faydalı olduğuna 

inanma yüzdesinin, birinci basamaktaki hekimlerde 

yapılan diğer çalışmalara benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

 

     Yıldırım ve ark. yaptığı çalışmada tıp fakültesi 

öğrencilerinin en çok bildikleri TAT yöntemleri diyet, 

masaj ve vitamin olarak belirtilmiştir.
6
 Mak ve ark. 

Avustralya’da rehabilitasyon hekimleri ile yaptığı 

çalışmada ise akupunktur (%80), yoga (%74) ve Tai-Chi 

(%72) en çok bilinen TAT yöntemleri olarak öne 

çıkmaktadır.
10

 Bu bilgiler dikkate alındığında bizim 

çalışmamızda akupunktur–ayurvedik tedavi ile enerji tıp 

tabanlı uygulamaların aile hekimlerinin kullandığı TAT 

yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alması dikkat çekici 

olarak değerlendirilebilir. Aynı zamada aile hekimlerinin 

%83,4’ü TAT yöntemlerine güvendiğini, %71,2’si de bu 

yöntemleri medikal tedaviler ile birlikte kullandığını 

belirtmiştir.  

 

     TAT konusunda ülkemizde son zamanlarda hem 

bilimsel çalışmalar artmakta hem de yayın organlarının bu 

konuya daha fazla yer ayırdığı dikkati çekmektedir. 

Hollroyd ve ark. Hong-Kong’da hemşireler ile yaptığı 

çalışmada TAT yöntemleri hakkında gazete-dergi (%64,2) 

ile arkadaşlar (%57,2) bilgi kaynağı olarak 

belirtilmektedir.
11

 Brown ve ark. ise hekim ve 

hemşirelerden oluşan çalışma grubunda katılımcıların % 

60’nın medya, %57’sinin arkadaşlar ve %35’nin 

internetten TAT yöntemleri konusunda bilgi edindiklerini 

göstermektedir.
12

 Bizim çalışmamızda TAT hakkında bilgi 

edinme kaynakları olarak doktorların (%38,5), bilimsel 

çalışma ile eğitim hizmetlerinin (%21,8) ve arkadaşların 

(%19,2) ilk üç sırada yer alması yapılan araştırmalar ile 

benzerlik göstermektedir.  

 

     Jump ve ark. çalışmasında ise hekimlerin hastalarında 

en az bir TAT yöntemini kullanma oranının % 65 

olduğu,
13

 Burke ve ark. çalışmasında ise hekimlerin sadece 

%35’nin TAT yöntemlerini bazen hastalarında 

kullandıklarını belirtmiştir.
14

 Hacettepe’de Bal’ın 

çalışmasında ise hekimlerin TAT yöntemlerini 

hastalarında kullanma isteği %43,6 olarak bulunmuştur.
9
 

Aile hekimlerinde yapılan çalışmamızda ise bitkisel ilaç 

ve vitaminin en çok tavsiye edilen TAT yöntemi olarak 

%80,8 gibi yüksek bir oranda olması, birinci basamak 

sağlık hizmeti sunumunda bu yöntemin biraz daha sık 

önerildiğini düşündürebilir. 

 

     Tüm dünyada TAT kullanımı özellikle kanser, artrit, 

inflamatuvar barsak hastalıkları ve diyabet gibi kronik 

hastalıklarda giderek artmaktadır.
15

 Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda da bu yöntemlerin kullanıldığı hastalıklar 

benzer olarak bulunmuştur. Köksoy’un yaptığı çalışmada 

44 inflamatuvar barsak hastasında TAT uygulamaları 

kullanım oranları 40 yaş altındaki hastalarda %33,3, 40 

yaş üstü hastalarda %47,4’tür.
16

 Uğurluer ve ark. ise 

kemoterapi alan hastaların %90,6'sı bitkisel karışımları 

kullandığını belirlemiştir.
17

 Çalışkan’ın çalışmasında 

bitkisel ürünler genellikle meme kanseri (%2), karaciğer 

hastalıkları (%21), HIV (%22), astım (%24) ve 

romatolojik bozuklukları (%26) da içeren kronik tıbbi 

durumları olan hastalar tarafından kullanıldığı 

belirlenmiştir.
18

 Erdoğan ve ark. yaptıkları çalışmada kalp 

hastalarının sıklıkla bitkisel tedavi ve dua yöntemlerini 

kullandığı belirtilmiştir.
19

 Araz ve ark. TAT yöntemlerine 

en fazla kas-iskelet sistemiyle ilgili hastalıklarda ve 

psikolojik sorunlarda başvurulduğunu belirtmişlerdir.
20

 

Bizim çalışmamızda romatolojik hastalılar, diyabet ve 

hipertansiyon aile hekimlerinin hastalarına TAT yöntemi 

önerdikleri en sık hastalıklar olarak belirlenmiştir. 

 

     Chu ve ark. ile Bal’ın yaptığı çalışmalarda hemşirelerin 

yaşı, çalışma süresi ve çalışıtıkları bölüm ile TAT 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
9,21

 

Ancak Bal’ın çalışmasında yaş ilerledikçe hekimlerin TAT 

yöntemleri konusunda eğitim alma isteğinin anlamlı olarak 

ve 10 yıldan daha fazla süredir çalışan hekimlerin 

hastalarında daha yüksek oranda TAT kullanımını 

destekledikleri belirtilmektedir.
9
 Ergin ve ark. yaptığı 

çalışmada ise uzmanlık ve tıp öğrencilerinin TAT 

yöntemlerine karşı tutumunda cinsiyet, yaş ve sosyo-

ekonomik durum açısından farklılık bulunmadığı 

gösterilmiştir.
4
 Erci ise çalışmasında erkekler ve 

bekarlarda TAT’a tutumu anlamlı olarak negatif 

bulmuştur.
22

 Featherstone ve ark. ise kadınlarda TAT’a 

Kullanılan TAT 

yöntemleri 

Yaş grupları [n (%)] 

40 ve altı  40 üzeri         x²(df=1)              p 

Bitkisel ilaçlar, 

vitaminler 

30 (47,6)           33 (52,4)              1,000                 0,,317 

Enerji tıp tabanlı 

uygulamalar 

10 (76,9)           3 (23,1)                 6,478                0,,012 

Masaj, krioterapi, 

refleksoloji 

  6 (50,0)          6 (50,0)                  0,151                0,,698 

Relaksasyon teknikleri 

(hipnoz,yoga) 

  6 (54,5)          5 (45,5)                  0,484                0,,486 

Akupunktur ve 

ayurvedik tedavi 

16 (45,7)          7 (30,4)                  8,040                0,,005 
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karşı pozitif tutumun belirgin derecede yüksek olduğu 

belirtilmiştir.
23

 Bizim çalışmamızda ise 40 yaş ve altı aile 

hekimlerinde enerji tıp tabanlı uygulamalar ve akupunktur 

uygulamalarını kullanmanın anlamlı olarak yüksek olduğu 

görülmektedir (p<0,05). Çalışma süresi 10 yıl ve altı olan 

aile hekimlerinin TAT kullanma oranları %35,6, 10 yıl 

üzeri olanların ise %64,4’tür (p<0,05).  

 

SONUÇ 

 

      Aile hekimlerinin TAT’a karşı tutumlarını belirlemeye 

yönelik yaptığımız bu çalışmamızda, aile hekimlerinin 

TAT yöntemlerini kullanma ve güvenme yüzdesi birinci 

basamak hekimlerinde daha önce yapılan çalışmalar ile 

uyumlu olarak gözlenmiştir. Aynı zamanda TAT 

yöntemleri hakkında bilgi edinme kaynaklarının çok fazla 

değişmediği ve bu konu hakkında bilginin genelde görsel 

ve yazılı kaynaklardan edinildiği gözlenmiştir. Hastalar 

tarafından TAT yöntemlerinin özellikle kronik 

hastalıklarda tercih edildiği göz önüne alındığında; TAT 

yöntemlerini değerlendirmede, bu yöntemler hakkındaki 

soruları yanıtlamada ve riskleri anlatmada aile hekimlerine 

önemli roller düşmektedir. 

  

       Ülkemizde birinci basamak sağlık çalışanlarında ve 

sağlık eğitimi süreçlerinde TAT yöntemleri, bu 

yöntemlerin etkileri ile fayda ve zararları konusunda 

eğitim eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu yüzden son 

dönemde giderek artan TAT yöntemleri kullanımı 

konusunda eğitimlere gereksinim olduğu görülmektedir. 

Ayrıca hastalar ile ilk karşılaşmada önemli bir pozisyonda 

olan aile hekimlerine yönelik TAT yöntemleri konusunda 

ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Massacre: Albinism  
Afrika’da Lanetlenmiş Bir Hastalık, 

Katliamın Diğer Adı: Albinizm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Albinism  is a disease that affects individuals and their families in all aspects 

and  characterized of gene mutations.It is common in africa Due to 

consanguineous marriages. It has two forms entitled as ocular and 

oculocutaneous types. People with albinism in Africa are often killed or their 

limbs are cut off because of myths and misconceptions. These people lose 

their integration in social life In addition to health problems.  This article has 

tried to mention for massacres of people with albinism which is a problem of 

humanity.  

 

Key words: Albinism, Africa, magic. 

 

ÖZET 

 

Albinizm bireyleri ve ailelerini her açıdan etkileyen, gen mutasyonlarıyla 

kendini gösteren bir hastalıktır. Afrika’da akraba evlilikleri yüzünden sık 

görülmektedir. Oküler albinizm ve okülokütanöz albinizm şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Afrika’da albinizmli kişiler mitler ve yanlış inanışlar 

yüzünden sıkça öldürülmekte veya uzuvları kesilmektedir. Bu kişiler 

sağlıklarının yanında sosyal hayata entegrasyonlarını da kaybetmektedir. 

Makalede bir insanlık ayıbı olan albinizmli katliamlarından bahsedilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Albinizm, Afrika, büyü. 
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GİRİŞ 

  

      Albinizm bireyleri ve ailelerini tıbbi, sosyal ve 

psikolojik açıdan etkileyen bir hastalıktır.
1
 Bu kişilere 

yaygın olarak albino denir. Fakat albino kelimesi 

aşağılayıcı bir çağrışım olabilir, bu yüzden albinizmli kişi 

demek aslında daha uygundur. İlk olarak 17.yy’da 

Balthazar Telez tarafından tanımlanmış olsa da albinizmin 

Hz. Nuh döneminden beri (M.Ö 100) var olduğu kutsal bir 

metinde tarif edilmiştir.
2
 Patofizyolojisinde 

melanozomlarda tirozinden sentezlenen melanin 

biyosentezi ve dağılımı bozuktur. Özellikle Tyrosinase 

(TYR) Oculocutaneous albinism (OCA1), OCA2 (OCA2), 

Tyrosinase-related protein 1 (TYRP1) (OCA3), Solute 

carrier family 45, member 2 (SLC45A2) (OCA4), G 

protein-coupled receptor 143 (GPR143) (OA1) genlerinde 

mutasyonlar mevcuttur.
3
 Cinsiyetten bağımsızdır.

4
 

Otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bağlı geçiş 

gösterebildiği gibi sporadik olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir. Hastalığın Amerika ve Avrupa’da 

görülme sıklığı yaklaşık 1:17000 civarındadır. Afrika’da 

ise akraba evliliği sorunu yüzünden oranın çok daha 

yüksek olduğu tahmin edilmektedir.
5-6 

Tanzanya’da 

yapılan bir çalışmada bu oranın 1:1400 olduğu 

belirtilmiştir.
7
 Panama’daki bir kızılderili grubunda (San 

Blas) oran 1:198’dir.
8
 Türkiye’de ise yaklaşık 4000 

albinizmli kişi bulunmaktadır. Albinizm tutulan dokulara 

göre oküler albinizm ve okülokütanöz albinizm şeklinde 

ikiye ayrılır.
9
 Tirozinaz pozitif ve tirozinaz negatif 

formları olan okulokütanöz tip albinizmin en sık rastlanan 

sınıfıdır. Kliniğinde saç, cilt ve gözde depigmentasyon 

vardır. Nistagmus, strabismus, foveal hipoplazi, fotofobi, 

iris transillüminasyonu ve azalmış görme keskinliği ile 

karakterizedir.
10

 Albinizmin geç sekeli olarak körlük ve 

cilt kanseri (özellikle non-melanom tip) gelişir.
11

 Ayrıca 

hastalık platelet disfonksiyonunun olduğu Herman Pudlak 

sendromu ve lökositlerde anormal granülasyonun olduğu 

Chediak Higashi sendromu gibi sendromlara eşlik edebilir. 

Bu farklılık klinik tabloya hastalığın farklı etkilenme 

dereceleri ve farklı fenotipleri olarak yansımaktadır.
12

 

Tedavisi olmayan bir durum olarak ölüme kadar aynı 

açıdan baktığımız albinizm için son yıllarda tedavi amaçlı 

çeşitli klinik çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar arasında L-

Dopa, adeno-associated viral vectors (AAV), nitisinone ve 

aminoglikozidler ile ilgili veriler mevcuttur.
13-16

 Bu 

çalışmada, dramatik bir yükü olan ve Türkiye’de gözden 

kaçabilecek bir prevelansa sahip albinizme özellikle 

Afrika tarafından bakmak istedik.   

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

       2008 yılında özellikle madencilik ile geçimini 

sağlayan Tanzanya’nın Shinyanga bölgesinde bir ayda 70 

albinizmli kişinin elleri ve ayakları kesilmiş, kafa derileri 

yüzülmüş halde bulunmuştur. Cinayetlerin  kurbanı 

genelde çocuklar olmuştur. Tüm Tanzanya’daki 

albinizmlilerin bir gösteri yapmasının ardından hükümet 

albinizmli çocukları olan ailelere güvenliklerini sağlamak 

amacıyla bu çocukları ülkedeki dokuz ayrı yetimhane 

kampına bırakmaları çağrısı yapmıştır. Zira albinizmli 

cinayetleri her geçen gün devam etmektedir. Genelde bir 

“lanet” olarak algılanan albinizmliler bu kamplara 

ailelerince terk edilmişler. Şimdiye değin yüzlerce çocuk 

bu kamplarda bulunmuştur. Halen 300 civarı çocuk burada 

kalmaktadır ve bunların çoğu albinizmlidir. 

 

 

 

       Kampın şartları iyi değildir. Büyük çocuklar 

küçüklere bakmaktadır. Kovalarla taşınan sularla kız erkek 

tüm çocuklar bahçenin ortasında banyo yapmaktadır. O 

kovalar da bahçenin tek musluğundan doldurulmaktadır ki 

o musluk da hem bulaşıklara, hem çamaşırlara, hem de 

banyo suyuna kaynak oluşturmaktadır. Çocuklar kampta 

günde iki kere yemek yemektedir. Sabah kahvaltısında 

genelde yulaf ezmesi, akşam yemeğinde ise pilav ve 

fasulye yer almaktadır. Albinizmli çocuklar 18 yaşına 

geldiğinde yatılı olarak kaldığı kurumu terk etmek 

zorundadır.
 
 

     Okul eğitimini bırakma olasılıkları daha yüksektir, 

ayrıca istihdam ve evlilikte zorluk çekerler
17-18

, çoğunlukla 

vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştırıldıkları 

belirtilmektedir. Bu kişiler Zimbabve’de "sope" yani 

şeytan ruhlu, Tanzanya'da ise "nguruwe" yani domuzsu 

hayalet olarak adlandırılabilmektedir
19-20 

ve bu da sosyal 

entegrasyona darbe vurmaktadır. Albinizmli bireylerin  

daha duygusal ve kendine güveni daha az oldukları 

görülmüştür.
21 

Pagan inanışlar Afrika’da halen 

geçerliliğini korumaktadır. Vudu büyücüleri zengin olmak 

isteyen, iyi bir kısmet bulmak isteyen veya sağlığına 

kavuşmak isteyen pagan Afrikalılara içinde albinizmli 

kişilerin elleri, ayakları, gözleri veya kafa derisi bulunan 

iksirleri sunmaya bugün de devam etmektedir. Öyle ki, 

kafa derileri ve uzuvların fiyatları bin dolardan 250 bin 

dolara kadar çıkabilmektedir. Tanzanya’da albinizmli 

olmak adeta bir korku filminde başrol oyuncusu olmak 

gibidir. Bu çocuklar öncelikle ailelerince dışlanmaktadır. 

Siyah anne babalardan doğan bu beyaz çocuklar ya aileye 

Resim 1.   Bir Albinizmli kampı 
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lanet getirdikleri ya da toplumca utanç kaynağı sayıldıkları 

için bu kamplara bırakılmaktadır. Albinizmlilerin maruz 

kaldığı bir diğer şiddet ise tecavüzdür. Afrika’da büyülerin 

yanı sıra bir albinizmli ile cinsel ilişkiye girmenin AIDS’i 

iyileştirdiğine dair de bir inanış vardır. Bu nedenle 

genellikle öldürülen albinizmli çocuklar kız erkek fark 

etmeden tecavüze uğramış olabilmektedir. Afrika’daki 

yaygın mitler ve inanışlar tablo’da belirtilmiştir. 

 

      

     Kapısında silahlı korumaların beklediği bu kamplar 

albinizmli çocukları büyülere kurban gitmekten 

korumaktadır fakat “sessiz katil” adını verdikleri güneşten 

korunmak büyücülerden korunmaktan daha zordur. Çoğu 

kampın bahçesinde en fazla bir tane ağaç vardır. 

Çoğunluğu siyah olan Afrika’da güneş koruyucu krem 

üretimi yoktur. Eczanelerde tek tük bulunan güneş 

kremlerinin en ucuzu 35 dolar civarındadır. Bir albinizmli 

senede 20 adet 200 ml güneş kremine ihtiyaç duyduğu göz 

önüne alındığında albinizmlilerin güneşten çok fazla 

etkilendiklerini anlamak zor değildir. Bu yanıklar 

sonradan kansere dönüşebilmektedir. Sonuç olarak bir 

albinizmlinin ömrü toplum ortalamasından daha düşüktür. 

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri 

Federasyonu’nun yayımladığı rapora göre albinizmlilerin 

vücut parçalarının satıldığı en önemli pazar Tanzanya’dır. 

Ülkede bu konuda hiçbir istatistiki çalışma yoktur. 

Sayıları, nerede yaşadıkları, kaçının cinayete kurban gittiği 

bilinmemektedir. Tanzanya Albino Derneği sadece 4.000 

albinizmlinin ülkede resmen kayıtlı olmasına rağmen, 

gerçek sayının 173.000 civarında olduğunu tahmin 

etmektedir. Albinizmli cinayetleri başladığından bu yana, 

uzuvlarının büyülü güce sahip olduğu yanlış inanışı 

nedeniyle Afrikalı yaklaşık 10 bin albinizmlinin yerlerini 

terk ettiği ya da saklandığı bildirilmiştir. Tanzanya'da 

2007- 2009 yılları arasında 44, Burundi'de ise 14 

albinizmlinin uzuvları için öldürüldüğü kaydedilmiştir. 

Şimdiye kadar albinizmlilerin uğur getirdiklerine inanılan 

vücut parçalarını satın alan 200 kadar büyücü 

tutuklanmıştır. Bir albinizmliyi 2008'de katleden dört kişi 

idam cezasına çarptırılmıştır. Fakat sadece Mwanza 

bölgesinde 15 bin kayıtlı şifacı (büyücü) vardır ve 

toplumda saygıdeğer bir konuma sahiptir.
24 

Cehaletin ve 

hastalıkların doruk noktada olduğu kıtada, yerel 

inanışların bir çeşit kurtuluş aracı olması, şifacılara olan 

talebi açıklamaktadır.  

 

 

 

      Tanzanya Cumhurbaşkanı Jakaya M. Kikwete 

albinizmlilerin temsilcileriyle bir araya gelerek daha fazla 

koruma sözü vermiştir. Fakat Tanzanya'da büyücülere en 

büyük rağbeti, yeniden seçilmek isteyen politikacıların 

gösterdiği söylenmektedir. BBC’nin haberinde bazı polis 

memurlarının da bu işin içinde olduğu kaydedilmektedir. 

 

      Tanzanya'nın ilk albinizmli avukatı Abdullah Possi ise 

albinizmli aktivistlerinin bir yandan batıl inançlarla 

mücadele ederken, diğer yandan da siyasi engellerle 

karşılaştıklarını dile getirmiştir. Son olarak albinizmli 

kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenmesi 

öngörülen bir gösterinin polis tarafından güvenlik 

gerekçesiyle son anda yasaklandığını belirten Possi, 

"Albino sorunlarını dile getirmek isteyen tüm 

organizasyonlar yalnız hareket etmediklerini bilmeliler. 

Ayrıca Tanzanya'nın büyük bir ülke olduğunu da görmek 

gerekiyor. Burada kampanya yapmak çok para gerektirir. 

Bu yüzden güç birliğine gitmekte yarar var’’ diye 

konuşmuştur.  

 

       Ulusal albinizm ve hipopigmentasyon örgütü (The 

National Organization for Albinism and 

Hypopigmentation- NOAH) 1982 yılında kurulan 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bir sosyal 

destek kuruluşudur. Misyonu ABD ve Kanada'da 

albinizmli kişilere ve ailelerine, insanların kabul ettiği, 

destek verdiği ve dostluk kurduğu bir ortam sağlamaktır. 

NOAH bölgedeki ülkelere yerel dillerde aydınlatıcı 

broşürler dağıtmaktadır. 

 

       TAS (Tanzanya Albino Topluluğu) İsveç  

hükümetinin desteklediği bir sivil toplum kuruluşudur. 

Çok sayıda albinizmlinin de bünyesinde çalıştığı TAS, 

Tanzanya’daki albinizmlilere yardım etmeye 

çalışmaktadır. Amaçları toplumdaki yanlış albinizm 

algısını değiştirmek ve cilt kanseri ve güneş hakkında 

ulaşabildikleri albinizmlileri eğitmektir.  

Tablo 1.    Yaygın mitler ve yanlış inanışlar22-23
 

Albino saçı balık yakalamada işe yarar. 

Albino vücut parçalarına sahip olmak şans ve sağlık getirir. 

Albino vücut parçaları büyücülerin iksirleri için gerekli bir madde içerir. 
Albinoların organlarında hastalıkları tedavi edebilen süper güçler vardır.  

Albino kadın ile ilişki HIV enfeksiyonunu tedavi eder.  

Albino üzerine tükürmek ailevi ilişkileri korur. 
Gebeliği esnasında bir albinoya gülen kadının çocuğu albino olur. 

Albinizm ciltteki en üst tabakanın eksikliğinden kaynaklanır. 

Albinolar şeytan tarafından esas çocuğun kaçırılıp yerine koyduğu 
kişilerdir. 

Albinoluk bulaşıcıdır. 

Albinolar Avrupalı hayaletlerin etkisi altındadır. 
Albinolar düşük beyin kapasitesine sahiptir.  

Albinonun annesi beyaz bir adam tarafından gebe bırakılmıştır. 
Albinolar beyaz derili siyah ruhludur. 

Albinolar normal şekilde ölmezler, yok olurlar. 

Albino bebekler yanardağ tanrılarına kurban edilmelidir. 

Resim 2.    Uzuvları kesilen albinizmli iki çocuk 



Öztürk O., and Öztürk G. A Disease Cursed In Africa, The Other Name Of Massacre: Albinism 

Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015; 9(4):176-180. 

 

 

 

  

179 

Tükiye’nin Dar es Salaam Büyükelçiliği de bölgede 

bir vakıf kurmuştur. Kısa adı TTAF olan Türkiye 

Tanzanya Yardım Vakfı kıyafet ve krem yardımıyla 2013 

yılında işe koyulmuş ve kurulması planlanan albino köyü 

hakkında bilgilendirme yapmıştır.  

 

       Salif Keita Afrika’da doğup albinizmli olduğu için 

büyük zorluklar yaşayan Malili ünlü bir şarkıcıdır. 

Aristokrat bir ailede dünyaya gelen Keita, annesi 

tarafından albinizmlilerin şeytani güçler taşıdığına 

inananlardan yıllarca saklanmıştır. Bu nedenle topluma 

yabancılaşan Keita, genç yaşta şarkı söylemeye karar 

verdiğinde ise Aristokratların asla şarkıcılık yapmayacağı, 

bu işin sadece aşağı kastlardan kişilerce yapılabileceği 

gerekçesiyle babası tarafından evlatlıktan reddedilmiştir. 

Ancak müziği bırakmayan albinizmli şarkıcı birkaç yıl 

içinde siyahilerin yaşadığı zorlukları anlatarak onların 

derdine tercüman olan bir “beyaz” haline gelmiştir. Will 

Smith’in Muhammed Ali’yi canlandırdığı “Ali” filminin 

de soundtrack albümünde yer alan Keita, 1997’de kurduğu 

“SOS Albino” organizasyonu ile de özellikle Afrika’daki 

albinizmlilere destek vermektedir. Salif Keita dünya 

müziğinde kendini kabul ettirerek albinizmlilerin sesi olsa 

da onların özellikle film yapımcıları ve edebiyatçılar 

tarafından pek iyi tanıtıldığı söylenemez. Hollywood 

tarafından yaratılan, kötü karakter imajına oturtulan 

albinizmlilere birçok filmde rastlamak mümkündür. 

Matrix Reloaded’taki cani ikizler, Soğuk Dağ’daki (Cold 

Mountain) Bosie ve Harry Potter’daki Draco Malfoy’un 

ortak özellikleri hepsinin albinizmli ve kötü karakter 

olmalarıdır. Dan Brown’un 50 milyon satan ve sinemaya 

uyarlanan kitabı “Da Vinci’nin Şifresi”nde tarikat 

tarafından Kutsal Kaseyi bulmakla görevlendirilen 

albinizmli keşiş Silas, birçok kişiyi öldürerek kitabın kötü 

ve korkunç karakterini oluşturmuştur. Kitabın sinemaya 

uyarlanan filminden sonra NOAH, bu karakterin toplumda 

önyargılar oluşturma ihtimaline karşı bir uyarıda bile 

bulunmuştur. Hatta filmdeki albinizmli karakterle dalga 

geçmek için kendisi de bir albinizmli olan Dennis Hurley 

tarafından “The Albino Code” (Albino Şifresi) adlı bir 

film bile yayınlanmıştır. İnternetten ücretsiz izlenebilen 

film Da Vinci’nin Şifresi’ndeki olaylara gerçek bir 

albinizmlinin gözünden bakarak tekrar yorumlarken, 

izleyiciyi de albinizm konusunda eğitmeyi 

amaçlamaktadır.
25

Afrika’daki albinizmli kişilerin 

sıkıntılarını anlatan ve çekimleri beş yıl süren, “In the 

Shadow of the Sun” (Güneşin Gölgesinde) adlı bir film 

çekilmiştir. Başrolü oynayan Josephat Torner aynı 

zamanda Albinizm derneği yönetim kurulu üyeliği de 

yapmaktadır. 

        

      Albinizmli olmayan ebeveynler, çocuklarında albinizm 

olduğunu genellikle okul dönemine kadar anlayamazlar. 

İlk tıbbi temas noktasını oluşturan aile hekimleri 

profesyonelce yönetilmesi gereken bu sürecin 

başlangıcında bulunurlar. Türkiye’de aile hekimi başına 

bir albinizmli kişi düşmemektedir. Pek karşılaşmadığımız 

bu kişilere  periodik olarak dermatolojik ve oftalmolojik 

takip gerekliliği atlanmamalıdır, güneşten korunma 

yollarından bahsedilmeli, hastalıkları ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmalıdır. Olası durumlarda branş 

uzmanı konsültasyonu kişinin hayat kalitesini oldukça 

arttıracaktır. Yine, psikososyal problemlerine karşı, 

özellikle birinci basamakta, farkındalık elzemdir.
26

 Risk 

grubundaki kişilere genetik danışmanlık sağlanmalıdır. 

 

       Sonuç olarak, Afrika’da albinizmlilerin sağlık ve 

barınma koşulları iyileştirilmeli, bütün dünyanın bu 

konuya ilgisi çekilmelidir. Albinizmli katlinin önlenmesi 

için; ayrımcılığın önüne geçilmesi ve kendilerini 

kanıtlamalarına izin verilmesi gerekmektedir. Devlet 

büyücülüğü yasaklamalı, saldırılara ağır cezalar 

vermelidir. Okullarda ve ibadethanelerde bu konuda 

bilgilendirici sunumlar yaptırılmalıdır. Toplum kuruluşları 

arttırılmalıdır, devlet bu kuruluşlara maddi manevi destek 

sağlamalıdır. Eğer Afrika dışından bu bölgeye yardım ve 

devlet düzeyinde kınama gelmezse, vahşetin devam 

etmemesi için hayal kurmaktan öteye gidilemeyecektir. 
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ABSTRACT 

 

The occurrence of medical errors in primary care settings is common and the 

likelihood of errors causing serious harm, as well, is high. It is estimated that 

around 10-15 percent of clinical diagnoses are incorrect and many patients, who 

after a while develop significantly more serious medical or neurological 

disorders, are initially diagnosed as conversion disorder. So, based on a case 

history design, all decisively medical patients, who had been misdiagnosed by at 

least one medical specialist as conversion disorder or so on in primary care 

setting, and accordingly had been referred to psychiatric facilities, during an 

eighteen months period , have been selected for the present study. Medical 

illnesses like Hallervorden-Spatz disease, Multiple Sclerosis, Myxoma of the 

Left Atrium, Epilepsy, and also malignancies like Mesothelioma, Metastatic 

Bone Tumor, and small cell (oat cell) carcinoma of the lung, were among the 

most serious medical illnesses that had been mislabeled by non-psychiatric 

medical specialists, and which had been revealed after repeated assessment that 

had been asked by a consultant psychiatrist. Careful medical examination, based 

on adequate clinical skills and knowledge, is necessary for diagnosis or ruling 

out of medical problems. Enhanced educational curriculums in medical schools, 

improvement of skills and knowledge of medical students in the field of ‘somatic 

symptom disorder’ and consultation-liaison psychiatry, guideline modifications, 

continuous post-graduation education and system modifications possibly will 

help to decline the percentage of medical errors.  

 

 

Key words: Liaison psychiatry, consultative psychiatry, consultation-liaison 

psychiatry, misdiagnosis, medical error. 
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BACKGROUND 

 

While patient safety is an important concern in clinical 

management, there is a lack of studies on medical errors 

in primary care settings. Medical faults have been defined 

as an actual or a potential serious lapse in the standard of 

care provided to a patient, or harm caused to a patient 

through the performance of a health service or a 

healthcare professional.
1
 According to a meta-analysis, 

the five most commonly misdiagnosed diseases in 

primary care settings were: infection, neoplasm, 

myocardial infarction, pulmonary emboli, and 

cardiovascular disease.
2
 Also, according to another study, 

medical mistakes bring about  44,000 to 98,000 

preventable deaths and 1,000,000 excess injuries each 

year in the hospitals of United States of America (USA).
3
 

The World Health Organization (WHO) has also 

estimated that millions of people suffer injuries directly 

attributable to medical care, many of which are 

preventable.
4
 Some countries like the United Kingdom 

consider recognition and decrease of potential harm as a 

priority for health care providers.
5
 Moreover, many 

aspects of primary care such as early presentation of 

undifferentiated disease
6
, the various patient populations 

and characteristics, and the multiplicity of caregivers and 

sites of care render the study of medical errors to be 

complex.
7
 This is further complicated by the different 

error reporting methods, definitions and classifications of 

types of medical errors used by researchers.
8
 It is 

estimated that between 10-15 percent of medical 

diagnoses are wrong.
9
 The most common mistakes were 

those related to delayed or missed diagnoses, followed by 

treatment errors. Careful medical examination, based on 

adequate clinical skills and knowledge, is necessary for 

diagnosis or ruling out of medical problems, especially 

with taking into account the significance of timely 

therapeutic maneuvers. Underestimation of signs or 

symptoms, depreciating systematic medical evaluation 

and non-holistic analysis of medical presentations can be 

accounted as chief causes of misdiagnosis of medical 

illnesses. All of the following case examples, which have 

been chosen based on a case history design and during an 

eighteen months period, have been diagnosed awkwardly 

in the beginning by at least one non-psychiatrist medical 

specialist as conversion disorder or so on, after adequate 

medical work up,  and accordingly treated or referred to 

psychiatric facilities. This article tries to give the readers 

an idea about the aforesaid dilemma, in the ground of 

consultation-liaison psychiatry or psychological 

medicine. Names, dates and locations have been omitted 

totally to keep the confidentiality of the cases. 

 

1st case: a man with stiffness  

 

A 21 years old man with chief complaint of intermittent 

spastic torsions of the upper and lower limbs and upper 

trunk and some mild dyskinetic movements in the mouth 

area (lips) from 2 years ago had been referred to a 

psychiatric facility by a family physician, as conversion 

disorder. After approval of the aforesaid diagnosis by a 

psychiatrist the patient had been hospitalized in the 

psychiatric ward and the treatment had been started by 

antidepressant, antianxiety and some sorts of 

psychological interventions. But owed to ineffectiveness 

of prescribed treatments, he was referred to an associate 

neurologist for consultation. After clinical examination, 

the diagnosis of conversion disorder (Hysteria) was 

approved for the second time by the consultant 

neurologist, who based the diagnosis, as like as the 

former psychiatrist, on alternating pattern of symptoms 

and their periodic disappearance, possible adverse effects 

of prescriptions like medication induced movement 

disorders, noncompliance of the patient, and the existence 

of various financial, familial and job-related stressors in 

his life. But again, due to lack of profit from different 

models of psychiatric managements, a consultation with a 

consultant psychiatrist had been asked. After interview, 

mental state and neurological examination, due to gradual 

progression of the symptoms, lack of clear and temporal 

relationship between the symptoms and stresses, 

occurrence of symptoms in different situations (personal 

and social), his own distress regarding them (ego-

dystonic nature of the symptoms) and some mild 

enduring lead-pipe rigidity in his upper and lower limbs, 

an additional neurological consultation was asked for 

him. This one was performed by a sub-specialist in 

movement disorders in a credited neurological centre. 

After detailed neurological examination and finding of an 

"eye-of-the-tiger" sign (central hyperintensity surrounded 

by an area of hypointensity) in the globus pallidus on T2-

weighted MRI, the patient’s primary diagnosis turned to 

Hallevorden-Spatz (HS) disease (neurodegeneration with 

brain iron accumulation [NBIA]). So the patient was 

transferred to the pertained neurological ward for 

receiving further specialized care and investigation, 
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especially with respect to mutations in the pantothenate 

kinase gene (PANK2) on chromosome 20p13.  

 

2nd case: a retarded lady  

 

A 45 years old woman with chief complaint of 

psychomotor retardation , slurred speech, hostility, social 

isolation,  insomnia, delusional misidentification, 

agitation, suspiciousness, depression, discontinuous 

stiffness of entire of the body, loss of appetite and 

flexible levels of awareness in the preceding year, had 

been referred by the related clinician (a general 

physician),  to a state medical hospital for necessary 

checkup . Initial examination by an internist and 

neurologist in the next days and also the laboratory 

studies and MRI were mostly non-diagnostic. Thus, she 

had been diagnosed as a case of functional psychosis and 

was prescribed antipsychotic (haloperidol) and 

antidepressant (imipramine) by the consultant 

psychiatrist. But due to lack of beneficial help and also 

worsening of the patient’s state, she was referred with the 

diagnosis of catatonic schizophrenia or psychotic 

depression, to a psychiatric hospital, where the 

authenticity of the above diagnoses was acknowledged 

once more by a consultant neurologist, who had been 

requested by the psychiatrist for ruling out of organic 

causes. But after interview by the consultant psychiatrist , 

due to restriction of stiffness to the lower part of the 

body, sporadic incontinence, discernible disorientation 

and appearance of locomotors signs before the emergence 

of psychiatric symptoms, she was asked again for a third 

neurological consultation. So this time, after lumber 

puncture (LP) and finding an elevated IgG index and 

oligoclonal bands, and also a new MRI, which showed a 

lot of demielinating plaques around the ventricules, the 

primary diagnosis turned to Multiple Sclerosis and so she 

was transferred to a credited neurological facility to 

receive the necessary care and therapy. 

 

3rd case: an exhausted young woman  

 

A 26 years old woman was experiencing more than usual 

fatigue, sleep problem, alternating stammering, 

irritability, anxiety, easily crying, slight retardation and 

social isolation during the last five months before her 

initial meeting with a consultant psychiatrist. Primary 

medical checkup by the primary care physician and 

clinical assessment by a consultant neurologist was not in 

favor of any precise medical origin, particularly while 

psychosocial stresses like breaking up with her fiancé   

and economical problems were palpable throughout her 

history. As a result, she had been diagnosed by primary 

care physician as depression and conversion disorder and 

treated by fluoxetine and benzodiazepine (alprazolam) 

for a few months with no palpable profit. So she had been 

referred to a counselor psychiatrist. After interview and 

mental status examination ,due to lack of clear cognitive 

signs of depression ,temporal mismatch between 

diagnosed stammering and occurrence of stresses, and 

some disagreement of the patient with  severity of 

somatic symptoms assigned by her family to her, then she 

had been referred for  an additional  neurological  

consultation. After MRI, a lot of demielinating plaques 

were found in the paraventricular area of the brain and 

subsequently the primary diagnosis turned to Multiple 

Sclerosis, and she was referred to a neurological facility 

for further exploration and receiving necessary treatment. 

 

4th case: a nervous mother 

 

A 30 years old mother was referred to a family physician 

with chief complaint of anxiety, palpitations and sleep 

problems during the last few months. After initial clinical 

exam and checkup, and in spite of lack of any kind of 

accountable stress, since there were no suspicious 

findings, she was diagnosed as a kind of anxiety disorder 

by her physician and the treatment was started by 

imipramine (25-50 mg daily). But since after two weeks 

of treatment, she could not feel well, she had been 

advised to make an appointment with a cardiologist 

regarding her subjective sense of palpitation, in spite of 

apparently normal electrocardiogram (ECG) and heart 

sounds. After traveling to another city and initial checkup 

by a cardiologist, she was prescribed propranolol (30 mg 

daily) with the diagnosis of prolapsed mitral valve. But 

again, after returning back and another two weeks, since 

she could not feel well, she was visited again by the same 

general physician. This time, since an intermittent, low 

pitch sound could be heard during auscultation in left 

recumbent position, she was referred to another 

consultant cardiologist. At this time, after 

accomplishment of an echocardiography, she had been 

transferred emergently to an accredited heart center in the 

capital city, by primary diagnosis of giant Myxoma of the 

Left Atrium. After a successful cardiovascular surgical 
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treatment, the aforesaid sign and symptoms disappeared 

completely.  

 

5th case: a young man with sore neck 

 

A 25 years old man was complaint of dull neck pain and 

sleep problem from at least two year ago. After a number 

of medical checkups and different treatments by various 

doctors, including GPs, orthopedic surgeon and 

neurosurgeon, finally it had been diagnosed as a kind of 

psychiatric problem and somatization by his family 

physician and so had been advised to go for a psychiatric 

consultation. So, after an initial interview by the 

psychiatrist and due to presence of mild dysphoria, 

anxiety, non-refreshing sleep, nervousness, and slight 

pain in the head and neck, which was not extremely 

sensitive to touch or flexion, Doxepine (25-50 mg/day) 

had been prescribed for him with the primary diagnosis 

of depression and pain disorder associated with 

psychological factors. The prescribed tricyclic improved 

the majority of the abovementioned psychiatric 

symptoms, except than the subjective feeling of dull neck 

ache, which could yet disturb the sleep. After a few days 

and in an afternoon suddenly the patient had suffered a 

generalized tonic-colonic seizure, which was observed by 

family members, and so had been referred to a consultant 

neurologist. Following initial work up, including 

computed tomography scan (CTS), laboratory 

examinations, and ruling out of electrolyte, metabolic and 

medical causes, and based on evident spike and wave 

pattern in electroencephalography (EEG), the primary 

diagnosis of epilepsy was established for the patient and 

necessary treatment with antiepileptic drugs had been 

started. After a few weeks, his long-standing aching pain 

in the neck, which was probably due to unnoticed 

nocturnal ictal muscular spasms, disappeared 

permanently. 

 

6th case: A technician with bothersome stresses 

 

A 37 years old male technician was referred to a 

consultant psychiatrist, because of increasing suffering 

from anxiety, sleep problem and subjective sense of 

depression, breathlessness and slight weight loss, in the 

preceding four months. While bothersome environmental 

and occupational stresses were evident in his history, 

exploration regarding a sudden pleural effusion in him in 

an accredited pulmonary center in the capital city resulted 

to no understandable cause or diagnosis. Since the patient 

did not seem to be worried regarding that at all and based 

on the aforesaid stressors and symptoms, he was 

prescribed fluoxetine (20-40 mg daily) with a possible 

diagnosis of mixed anxiety-depressive disorder. After a 

few weeks and in spite of satisfactory amelioration of 

anxiety and depression and his subjective sense of well 

being, nonetheless, losing weight had not stopped, and 

since its rate or speed was beyond the SSRI’s known side 

effect, as a weight reducer, therefore he was referred 

again to the previous pulmonary center for a new 

consultation and checkup. After clinical examination, 

chest radiography, computed tomography scan of the 

chest and plural biopsy, the patient was recognized as a 

case of Mesothelioma, and got through the required 

managements.  

 

7th case: A tense worker  

 

A 36 years old  obsessive male worker with chief 

complains of anxiety, sleep problem, depression, and 

insignificant physical weakness, lack of energy, loss of 

appetite and negligible weight loss during the last few 

months had been referred for a psychiatric consultation. 

There was obvious history of annoying occupational 

distresses and multiple family conflicts in the past few 

months, before initiation of the abovementioned ailment. 

The routine laboratory and physical examination by his 

family physician (internist), though adequate, was 

inconclusive. Thus he was prescribed SRI (clomipramine, 

50-75 mg/day) for a probable diagnosis of mixed anxiety-

depressive disorder. But in spite of fair amelioration of 

anxiety and depression, nevertheless, mild weakness and 

lack of energy did not respond equally. Therefore after a 

few weeks he was referred for an additional psychiatric 

consultation, and this time after physical examination, 

due to existence of asymmetrical and true weakness and 

aching in upper and lower limbs, lack of cognitive 

ideations of depression and somewhat temporal 

precedence of somatic symptoms in comparison with 

psychiatric symptoms, he was refereed to an orthopedic –

rheumatologic service for a new checkup. After clinical 

assessment, chest radiography, computed tomography 

scan of the chest, and total body imaging (Bone 

scanning), the primary diagnosis of Metastatic Bone 

Tumor had been identified for him and he got through the 

standard therapeutic managements. Accordingly, the 

aforesaid weakness of the limbs could be due to systemic 
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symptoms of malaise, anorexia, cachexia, weight loss and 

bone pain, as metastatic extra-pulmonary manifestations 

of small cell (oat cell) carcinoma of the lung, which was 

meanwhile his primary suspicious cause of malignancy. 

 

DISCUSSION 

 

     Liaison psychiatry, also known as consultative 

psychiatry or consultation-liaison psychiatry is the branch 

of psychiatry that specializes in the interface between 

medicine and psychiatry, usually taking place in a 

hospital or medical setting. Liaison psychiatry has areas 

of overlap with other disciplines including psychosomatic 

medicine, health psychology and neuropsychiatry.
10

 

According to Segen’s Medical Dictionary (2012) and 

Mosby’s Dictionaty of Complementary and Alternative 

Medicine (2005) misdiagnosis means the incorrect 

diagnosis of a morbid condition, and an inaccurate 

assessment of a patient’s condition, respectively. So harm 

may be inflicted on the patient as the result of an 

incorrect therapeutic approach. Misdiagnosis is the 

leading cause of medical error in out- patient facilities. 

Since the National Institute of Medicine’s  report, “To 

Err is Human,” in1999 found that each year up to 98,000 

hospital patients die from preventable medical errors in 

the USA, government and private sector efforts have 

focused on inpatient safety.
11

 Human error has been 

implicated in nearly 80 percent of adverse events that 

occur in complex healthcare systems. The vast majority 

of medical errors result from faulty systems and poorly 

designed processes versus poor practices or incompetent 

practitioners.
12

 Practitioner risk factors include, as well, 

fatigue
13

, depression and burnout 
14

. Factors related to the 

clinical setting include diverse patients, unfamiliar 

settings, time pressures, and increased patient to nurse 

staffing ratio.
15

 According to a study for determining the 

extent of diagnostic inaccuracies and management errors 

in public funded primary care clinics, diagnostic errors 

were present in 3.6% of medical records and management 

errors in 53.2%. For management errors, medication 

errors were present in 41.1% of records, investigation 

errors in 21.7% and decision making errors in 14.5%. A 

total of 39.9% of these errors had the potential to cause 

serious harm. Problems of documentation including 

illegible handwriting were found in 98.0% of records. 

Nearly all detected errors (93.5%) were considered 

preventable. So, while the occurrence of medical errors 

was high in primary care clinics, particularly with 

documentation and medication errors, almost all were 

preventable, too.
16

 In another study aimed to develop an 

intervention to reduce medical errors and to determine if 

the intervention can reduce medical errors in public 

funded primary care clinics, a controlled interventional 

trial was conducted in 12 conveniently selected primary 

care clinics. Random samples of outpatient medical 

records were selected and reviewed by family physicians 

for documentation, diagnostic, and management errors at 

baseline and 3 months post intervention. The intervention 

package comprised educational training, structured 

process change, review methods, and patient education. 

A significant reduction was found in overall 

documentation error rates between intervention and 

control groups. Within the intervention group, overall 

management errors reduced from 54.0% to 36.6% and 

medication error from 43.2% to 25.2%. This low-cost 

intervention was useful to reduce medical errors in 

resource-constrained settings.
17

 Back to our discussion, 

conversion disorder is commonly encountered in 

neurologic wards but may also involve patients attending 

a primary care setting. The term refers to a number of 

symptoms, both motor (such as paralysis, dysphasia, 

ataxia, tremor, aphonia, and seizures) and sensory 

symptoms, (diplopia, blindness, deafness, and numbness) 

which are medically unexplained and presumably have 

psychogenic origin.
18

 Other rare and controversial forms 

of conversion disorder, and also anxiety disorders and 

psychotic disorders have been reported frequently as 

mislabeled diagnosis rather than genuine organic 

diseases.
19

 Though the diagnosis of, for example, 

conversion disorder requires that the symptom is not 

explained by neurological disease, it should not be 

diagnosed simply for the reason that results from initial 

investigations are normal or because the symptoms are 

"bizarre." There must be clinical findings that show clear 

evidence of incompatibility with neurological disease. 

Internal inconsistency at examination is one way to 

demonstrate incompatibility (i.e., demonstrating that 

physical signs elicited through one examination method 

are no longer positive when tested in a different way). It 

is important to note that the diagnosis of conversion 

disorder, depression, anxiety and psychotic disorders 

should be based on the overall clinical picture and not on 

a single clinical finding.
20

 As like as some of the 

aforementioned cases, the most important differential 

diagnosis is all the time the neurological disease that 

might better explain the symptoms. On the other hand, 
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conversion disorder may coexist with neurological 

disease. Such comorbidity is found in approximately 5% 

of referrals to neurological clinics.
20

 There are two salient 

aspects regarding the relationship between organic illness 

and conversion symptoms, which are extremely 

important in understanding the complexities of clinical 

diagnosis in conversion disorder. First, there are a 

substantial number of cases whose initial diagnosis of 

conversion disorder is changed finally to organic illness. 

Second, there is a high incidence of patients with 

conversion reactions and concomitant organic illness. 

Clinicians who overlook these two important principles 

will experience many problems in understanding and 

managing this group of patients. Conversion reactions 

can occur in isolation, as part of another psychiatric 

disorder, or as part of a neurological disorder. As it is 

currently conceptualized, conversion disorder will likely 

become more of a rarity in the clinical setting.
18

 Although 

no one has calculated the cost of the misdiagnosis of 

medical conditions, it is obvious that, if the mistake in 

diagnosis results in the deaths of patients, then the price 

is extremely high. So, if the diagnosis of conversion 

disorder is given, the clinician is well advised to carefully 

monitor ongoing symptomatology to ensure immediate 

detection of an organic process. Additionally, more 

comprehensive instructive courses, for improvement of 

skills and knowledge of medical students in the field of 

‘somatic symptom disorder’
20

 and consultation-liaison 

psychiatry possibly will help to decline misdiagnosis and 

negligence. Current medical training and rehearsal can 

not overlook the vital role of liaison psychiatry and place 

of psychiatry in contemporary clinical practice, since the 

reciprocal connection between mind and body is more 

complex than what was thought before in primary care 

setting. 

 

CONCLUSION 

 

     The occurrence of medical errors in primary care 

setting is common and the likelihood of faults causing 

serious harm is high, of which most are considered 

preventable, curable or manageable, if treatment could be 

initiated as soon as possible. Attention to thorough 

history of development of symptoms and careful medical 

examination, in addition to complete documentation and 

adequate attention to prescriptions are maneuvers that are 

likely to result in decrease of mistakes. A multiparty 

effort is necessary to improve patient safety in primary 

care clinics. This should include improved instructive 

curriculums in medical schools including better courses 

in psychosomatic medicine or consultation-liaison 

psychiatry, guideline modifications, continuous post-

graduation education, system modifications, and 

monitoring of practice. Further research regarding the 

frequency and types of errors, and interventional studies 

to reduce medical faults possibly will lessen the dilemma. 
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Congenital Afibrinogenemia Diagnosed During 

Pregnancy 
Gebelikte Tanı Alan Konjenital Afibrinojenemi Olgusu

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Congenital afibrinogenemia is a rare hemorrhagic diathesis with autosomal 

recessive inheritance characterized by absence of fibrinogen or very low 

fibrinogen values below detectable levels. While spontaneous hemorrhage risk 

is common, the patients who have dysfibrinogenemia also carry the risk for 

thrombosis. In this paper, a patient who was admitted with widespread 

cutaneous ecchymosis and poor general condition and diagnosed with 

congenital afibrinogenemia at 24
th

 gestational week  is presented. 

 

Key words: Afibrinogenemia, hemorrhage, pregnancy 

 

 

 

ÖZET 

Konjenital afibrinojenemi otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren nadir bir 

kanama diyatezi olup serum fibrinojeninin olmaması veya belirlenebilecek 

düzeyin altında çok düşük fibrinojen düzeyleri ile karakterizedir. Spontan 

kanama riski yaygınken, disfibrinojenemisi olan hastalar aynı zamanda 

tromboz riski de taşımaktadır. Bu yazıda gebeliğin 24. haftasında cillte yaygın 

ekimoz ve genel durum bozukluğu ile başvuran ve  konjenital afibrinojenemi 

tanısı alan  olgu sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Afibrinojenemi, kanama, gebelik 
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INTRODUCTION 

 

Congenital afibrinogenemia is a rare hemorrhagic 

diathesis which influences the amount (afibrinogenemia, 

hypofibrinogenemia) or the quality of the circulating 

fibrinogen (dysfibrinogenemia). There is a strong 

relationship between the fibrinogen activity levels and the 

severity of hemorrhage. Spontaneous intramuscular or 

intra-articular hemorrhage may occur in afibrinogenemia. 

Patients with hypofibrinogenemia are usually 

asymptomatic however posttraumatic hemorrhage risk is 

high. Patients with dysfibrinogenemia are under the risk 

for spontaneous hemorrhage and thrombosis.1,2 

Hemorrhagic diathesis is present since childhood and the 

amount of hemorrhage varies from minimal hemorrhage 

to life-threatening hemorrhage. Herein, we presented a 

patient who was detected to have afibrinogenemia during 

pregnancy and lost her baby.  

 

CASE 

 

The 25-year-old female patient who was being followed 

up at another center was admitted to our hospital with 

complaints of spontaneous widespread ecchymosis and 

poor general condition at 24th week of her pregnancy. 

Her medical history was unproblematic with regard to 

hemorrhagic disorders, she did not have the history of 

trauma, she did not have the family history of 

hemorrhagic diathesis. On her initial examination, her 

general condition was poor, she had pallor, her blood 

pressure was 80/50 mmHg, heart rate was 110 bpm, no 

obstetric problems were detected on her examination 

done by the gynecology and obstetrics specialist. The 

fetus morphology was normal on ultrasonographic 

examination and fetal heart sounds were normal. On her 

laboratory examination, activated partial thromboplastin 

time (aPTT) and prothrombin time (PTT), D-dimer 

values were elevated, fibrinogen could not be detected. 

Hemoglobin was 9 gr/dL, hematocrit was 27%, mean 

corpuscular volume (MCV) 78 fL, platelet count was 

500x103/μL. She was administered fresh frozen plasma 

(FFP), fibrinogen and antibiotic treatment with pre-

diagnosis of disseminated intravascular coagulation and 

her coagulation parameters were seen to improve. 

However the patient was re-evaluated by the obstetrician 

due to emergence of vaginal hemorrhage followed by an 

abortion and rest curettage was performed. Her treatment 

continued in intensive care unit due to abruptly 

decreasing oxygen saturation and tachycardia, 

hypotension. Fibrinogen support continued after her 

general condition improved, her coagulation parameters 

improved except for  fibrinogen. She was discharged as 

hemorrhage did not recur. She has been followed up 

asymptomatically since one year with aPTT>160 sec, 

PTT-INR>11 sec, fibrinogen <0.80 gr/L. 

 

DISCUSSION 

 

 Hereditary afibrinogenemia is a rare coagulation disorder 

with autosomal recessive inheritance, its incidence is 

1/1.000.000.2,3 Although this is a hereditary disorder, we 

could not get a family history in our patient; however we 

made the diagnosis based on the laboratory and clinical 

findings as her laboratory values stayed elevated in the 

absence of precipitating factors. 

 

     Afibrinogenemia is suggested to arise from a problem 

in fibrinogen synthesis or a pathology in fibrinogen 

molecules. Therefore plasma fibrinogen either cannot be 

detected or is very low.4,5,6 We could not detect 

fibrinogen in our patient.  

      

     Clinical findings vary from minimal hemorrhage to 

severe hemorrhage. Bleeding may occur from umbilical 

cord or mucosa during delivery.1,7 Congenital fibrinogen 

abnormalities include dysfibrinogenemia, 

hypofibrinogenemia and afibrinogenemia. While 

spontaneous hemorrhage risk is common, the patients 

with dysfibrinogenemia also have the risk for thrombosis. 

Fibrinogen in plasma and platelets either may not be 

detected or is minimal.1 Our patient had cutaneous 

ecchymosis and developed spontaneous vaginal 

hemorrhage. Fibrinogen level was too low to be  

detected.  

      

     The maintenance of hemostatic balance and vascular 

integrity throughout pregnancy has been established as 

critical to normal development and successful maternal 

and fetal outcomes. Fibrinogen plays an important role 

both in the process of coagulation and its ultimate 

reversal-fibrinolysis. Recently several studies which can 

shed light on the role of fibrinogen in implantation and 

placentation have been published. Several cases of 

pregnancies in afibrinogenemia patients have been 

reported, most resulting in early spontaneous abortions. A 

few cases have been recently reported in which 
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successful outcomes were achieved using fibrinogen 

replacement therapy throughout gestation.8 

      

     Treatment usually includes cryoprecipitate and 

fibrinogen concentrates however fibrinogen is 

recommended due to contamination risk in 

cryoprecipitate use.9,10 Fibrinogen replacement therapy 

was generally effective in preventing or treating bleeding 

in doses adequate to achieve and maintain fibrinogen 

activity above 50-100 mg/dL (non-surgical and obstetric 

use) or 100-200 mg/dL (surgical prophylaxis). Increased 

fibrinogen clearance was observed with massive 

hemorrhage, major surgery, and advanced pregnancy. 

Obstetric outcomes were optimized when fibrinogen 

replacement was initiated prior to conception.11 

Hemorrhage of our patient could be controlled with 

fibrinogen replacement and fresh frozen plasma. 

Unfortunately fetal loss occurred despite adequate and 

prompt medical treatment. She has been followed up 

without medical treatment due to the absence of 

hemorrhage on her outpatient clinic follow ups. 

     

      In conclusion, although afibrinogenemia is not 

usually diagnosed and treated in primary care, we wanted 

to emphasize that primary care physicians should kept in 

mind hemorrhagic diathesis in patients who present with 

hemorrhage, elevated aPTT, PTT as severe cases may be 

life-threatening. aPTT and PTT should be examined in 

patients who would undergo major, even minor surgery.   
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1. Breast Cancer Screening for Women at Average Risk 

2015 Guideline Update from the American Cancer 

Society  

Kevin C. Oeffinger, Elizabeth T. H. Fontham, Ruth 

Etzioni,  Abbe Herzig,  James S. Michaelson,  Ya-Chen 

Tina Shih,  Louise C. Walter,  Timothy R. Church,  

Christopher R. Flowers, MD, Samuel J. LaMonte,  

Andrew Wolf,  Carol DeSantis,  Joannie Lortet-Tieulent,  

Kimberly Andrews, Deana Manassaram-Baptiste,  Debbie 

Saslow,  Robert A. Smith,  Otis W. Brawley,  Richard 

Wender 

JAMA.2015;314(15):1599-1614. 

doi:10.1001/jama.2015.12783. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2

463262  

 

Abstract:  
Breast cancer is the most common cancer in women 

worldwide. American Cancer Society (ACS) updated 2003 

breast cancer screening guideline for women at average 

risk for breast cancer. 

 

Özet:  
Meme kanseri tüm dünyadaki kadınlarda en sık görülen 

kanser türüdür. Amerikan Kanser Birliği (AKB) ortalama 

riske sahip kadınlar için hazırlanmış olan 2003 yılı meme 

kanseri taranma rehberini güncelledi. 

 

Araştırma sorusu (hipotez): Yaşa göre kadınlarda meme 

kanseri taraması yararları, sınırları, zararları nelerdir, 

hangi zaman aralıklarında tarama yapılmalıdır? 

 

Çalışma yöntemi: 2003 yılında AKB’nin ortalama riskli 

kadınlarda meme kanseri taraması ile ilgili görüşleri 

yayınlandığından bu yana randomize kontrollü 

çalışmaların uzun süreli takibinden sonuçlanan 5 yeni 

kanıt ortaya çıkmıştır. Yeni rehber oluşturma çabaları için 

de 4 klinisyen, 2 biyoistatistikçi, 2 epidemiyolog ve 1 

ekonomist görev almıştır. Bu grup bağımsız bir sistematik 

kanıt derlemesi gerçekleştirmiştir.  

 

Araştırmada sunulan bilimsel kanıt:  

AKB, ortalama meme kanseri riski olan kadınların, 45 

yaşından itibaren mammografi ile taranmasını 

önermektedir.  (Öneri düzeyi: güçlü)  

 

45 ile 54 yaş arası kadınlar her yıl taranmalıdır. 55 yaş 

ve üstü kadınlar 2 yılda bir taranmalı veya her yıl 

taranma olanağına da sahip olmalıdır. Kadınlar 40 ile 

44 yaş arası her yıl taranma olanağına sahip olmalıdır. 

Kadınlar genel sağlıkları iyi oldukça ve 10 yıl veya daha 

uzun yaşam süresi oldukça mamografi ile taranmaya 

devam edilmelidir. AKB herhangi bir yaştaki ortalama risk 

sahibi kadınlar için klinik meme muayenesini 

önermemektedir.  (Öneri düzeyi:zayıf) 

YORUMLAR 

 

1. Uzman görüşü 

2015 yılında Birleşik Devletler Koruyucu Hizmetler 

Çalışma Grubunun (USPSTF) yayınladığı önerilere göre 

de mamografi ile taramaya 50 yaşında başlanması ve 75 

yaşına kadar  2 yılda bir taranması gerektiği 

önerilmektedir. Bu önerilerle, tarama yaşının biraz yukarı 

çekilmesi gereksiz tanıları önleyecek ve gereksiz biyopsi 

ile oluşacak morbiditeyi de önleyecektir.  

 

2.Çalışmanın birinci basamak uygulamasına katkısı: 

Aşırı tanı ve tedavi, günümüz ileri teknoloji içerikli 

tıbbının en büyük sakıncalarıdır.  Hekimin savunmacı tıbbi 

uygulamaları ve teknolojinin ilerlemesi görüntüleme 

yöntemlerinin daha çok kullanılmasına neden olmaktadır. 

Birinci basamak,  diğer basamaklara göre maliyetleri 

düşürücü uygulamaları nedeniyle maliyet ekindir. Meme 

kanserine karşı hasta bilincinin oluşturulması ve hasta 

eğitiminin yapılması, birinci basamağın en önemli 

görevidir. 

Kanıta dayalı tıp açısından makalenin kanıt düzeyi: 

Uzlaşma 

 

Öneri düzeyi:   C 
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2. FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens 

warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs can cause heart attacks or strokes 

Safety Announcement 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm451800.htm  

 

Abstract:  
Non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs increase 

the chance of a heart attack or stroke, either of which can 

lead to death. There are a large number of studies that 

support this finding, with varying estimates of how much 

the risk is increased, depending on the drugs and the doses 

studied. These serious side effects can occur as early as 

the first weeks of using an nonsteroidal anti-inflammatory 

drug and the risk may increase the longer you are taking 

an nonsteroidal anti-inflammatory drug. 

 

Özet: 

Aspirin olmayan non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar 

(NSAİİ) ölüme sebep olabilen kalp krizi veya inme riskini 

arttırırlar. İlaçlara ve dozlarına bağlı olarak, riskin ne 

kadar arttığı hakkında değişken tahminlerde bulunan, bu 

bulguyu destekleyen çok sayıda çalışma vardır. Bu ciddi 

yan etkiler NSAİİ kullanımının ilk günlerinde olduğu gibi, 

NSAİİ aldıkça daha da artabilir.  

 

Araştırma sorusu (hipotez): NASİİ’ler kalp krizi ve 

inmelere neden oluyor mu? 

 

Çalışma yöntemi: Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu 

(FDA)tarafından bir çok randomize kontrollü çalışmanın 

meta-analizi yapılmıştır. 

 

Araştırmada sunulan bilimsel kanıt:  

NSAİİ kullanımının ilk haftalarında bile inme ve kalp 

krizi riski artabilir. Bu risk daha uzun süre NSAİİ 

kullanımı ile artabilir, ayrıca risk daha yüksek 

dozlarla daha da artar. Önceki bilgilere göre tüm 

NSAİİ’lerin  inme ve kalp krizi açısından aynı miktarda 

riske sahip olduğu düşünülüyordu. Yeni bilgiler, inme 

veya kalp krizi için, tüm NSAİİ’lerde riskin birbirine 

yakın olduğu fikrini daha az destekliyor. NSAİİ’lerin 

hangisinin daha fazla veya daha az riske sahip olduğu 

konusunda da yeterli bilgi bulunmamaktadır. NSAİİ’ler 

kalp hastalığı olan veya olmayan veya kalp hastalığı için 

risk faktörleri olan veya olmayan hastaların tümünde kalp 

krizi ve inme riskini arttırır.   Birçok çalışma bu bulguyu, 

riskin ne kadar arttığına,  çalışılan ilaç ve doz miktarına 

göre desteklemektedir. Genel olarak NSAİİ kullanımı 

sonrası,  kalp hastalığı olanlar veya kalp hastalığı için riski 

olanlar, bu risk faktörleri olmayanlara göre daha fazla kalp 

krizi ve inme geçirme riskine sahiptir, çünkü temelde daha 

fazla riske sahiptirler. Ayrıca ilk kalp krizini takiben ilk yıl 

içinde NSAİİ tedavisi alanların, almayanlara göre  ölüm 

riskleri daha fazladır. NSAİİ kullanımı ile kalp 

yetmezliği risk artışı vardır.  

YORUMLAR 

 

1.Uzman görüşü 

NSAİİ’lerle ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve 

kardiyovasküler risklerinin olmadığı ispatlanmaya 

çalışılmıştır. Çalışmalardan bazılarında ibuprofenin, 

bazılarında naproksenin kardiyovasküler riskinin daha 

düşük olduğu söylense de,FDA’nın bu meta analizi, bu 

ayrımın olmadığı ve NSAİİ’lerin hepsinde bu riskin 

olduğunu belirtmiştir. Yavuz  ve arkadaşlarının 

yayınlamak üzere olduğu çalışmada olduğu gibi, aile 

hekimlerinin gördüğü günlük hasta sayısı 46’dır. Bu aşırı 

iş yükü nedeniyle bilgilendirilmiş onam almak zor olsa da, 

malpraktis riski açısından da bu ilaçların yaratabileceği 

etkiler konusunda bilgilendirmek gereklidir. 

 

2.Çalışmanın 1. basamak klinik pratiğine katkısı: 

Her ilaç reçete edilmesi maliyet yarattığı gibi, burada 

yapılan uyarı gibi morbidite ve mortalitede belirgin 

etkilere neden olma potansiyeline sahiptir. “Bir ağrı kesici 

yazmak” deyip geçmemek gerekir, riskleri ve yararları her 

zaman akılda tutularak, kar zarar oranı iyi 

hesaplanmalıdır. 

 

Kanıta dayalı tıp açısından makalenin kanıt düzeyi: 

Konsensüs 

 

Öneri düzeyi:   C 
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3. Bedtime ingestion of hypertension medications 

reduces the risk of new-onset type 2 diabetes: a 

randomised controlled trial 

Ramón C. Hermida, Diana E. Ayala, Artemio Mojón, José 

R. Fernández 

Diabetologia DOI 10.1007/s00125-015-3749-7 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-015-3749-

7  

 

Abstract:  

In hypertensive patients without diabetes, ingestion of ≥1 

blood pressure-lowering medications at bedtime, mainly 

those modulating or blocking the effects of angiotensin II, 

compared with ingestion of all such medications upon 

awakening, results in improved ambulatory blood pressure 

control (significant further decrease of asleep blood 

pressure) and reduced risk of new-onset diabetes. 

 

Özet:  

Diyabetes Mellitusu (DM) olmayan hipertansif hastalarda, 

çoğunlukla anjiotensin 2’nin etkilerini düzenleyen veya 

engelleyen  ≥1 kan basıncı düşürücü ilacın, uyanırken 

alınmayla karşılaştırıldığında gece yatarken alınması, 

ambulatuvar kan basıncının kontrolü (uykuda kan basıncı 

azalması belirgin olarak daha fazla) ve DM’nin başlama 

riskinin azalması ile sonuçlanır. 

 

Araştırma sorusu (hipotez): Hipertansiyon ilaçlarını 

gece yatarken almak, Tip 2 DM’si olmayanlarda Tip 2 

DM gelişme riskini azaltır mı, kan basıncında belirgin 

düzelmeye yol açar mı? 

 

Çalışma yöntemi: 18 yaş ve üstü İspanyol bireylerin 

katıldığı prospektif, randomize, açık etiketli, kör bitiş 

noktalı (PROBE study: Prospective Randomized Open, 

Blinded End-point) çalışma yürütülmüştür. Çalışma tek 

merkezden yürütülmüştür.  Çalışmaya  normotansif,  

tedavi almayan hipertansif veya antihipertansif ilaçlarını 

sabahları alan tedaviye dirençli hipertansif hastalar dahil 

edilmiştir.  

 

Araştırmada sunulan bilimsel kanıt:  

Renin anjiotensin aldosteron sistemi aktivasyonu ile 

anjiotensin 2 ve aldosteronun yükselmesi hepatik 

glikoz serbestleşmesine, salınımına ve insüline 

duyarlılığın azalmasına sebep olur. Bu nedenle 

antihipertansif tedaviyle bu yolun bloke edilmesi 

sadece antihipertansif etki yaratmaz aynı zamanda 

bozulmuş glikoz ve insülin toleransını da düzeltir. 
DM'si olmayan hipertansiyon hastalarında, anjiotensin 

dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri), 

anjiotensin reseptör blokerleri (ARB), beta bloker gibi 

antihipertansif ilaçları gece almak, bu hastalarda yeni tip 2 

DM gelişim riskini azaltır. 

 

2012 deneğin; 1029’unun sabah, 983’ünün akşam 

antihipertansif aldığı 5,9 yıl ortalamalı takip sonucunda; 

akşam antihipertansif ilaç alanlarda ARB’lerle (HR 0.39 

[0.22, 0.69]; p<0.001), ACE inhibitörleri ile (0.31 [0.12, 

0.79], p=0.015) ve β-blokerlerle (0.35 [0.14, 0.85], 

p=0.021) sabah grubuna göre yeni diyabetin başlaması 

belirgin farklılık göstermiştir. Ancak bu etki kalsiyum 

kanal blokerleri, alfa blokerler ve diüretiklerle 

gözlenmemiştir. 

 

Ayrıca sabah ilaç alanlara göre, gece ilaç alanlarda uyku 

sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalaması belirgin olarak 

daha düşük bulunmuştur (p<0.001). Uyku zamanı  sistolik 

ve diyastolik kan basıncı  azalması her iki grupta da 

mevcut olup,  non-dipper hipertansiyon paternli hastalarda 

belirgin olarak bu azalma daha fazladır  .(normal grupta 

%32 ve non-dipper hipertansif grupta %52; p<0.001).  

Ayrıca, ambulatuvar kan basıncı kontrol altına alınan 

denek oranı, istatistiksel olarak gece ilaç alan grupta daha 

fazladır  (p<0.001). 

YORUMLAR 

1.Uzman görüşü: 

Normalde kan basıncı sirkadiyen bir ritim gösterir ve 

geceleri, gündüze göre daha düşük seyreder. 

Hipertansiyon hastaları, gece kan basınçlarının gündüze 

göre düşüş oranına göre ikiye ayrılır. Yüzde 10 ve 

üzerinde ise bu hastalara dipper , %10’nun altındaysa non-

dipper hipertansiyonlu hasta  adı verilmektedir.  Non-

dipper hipertansiyonlu  hastalarda daha yüksek oranda 

serebrovasküler hastalık ve sol ventrikül kütlesi artışı, 

kardiyovasküler mortalite ve morbiditede artış 

gözlenmiştir. Bu çalışmada non-dipper hipertansiyon 

grubunda (ayrıca diğer hipertansif grupta da) belirgin bir 

kan basıncı düşüşü, antihipertansif ilacın gece alınması 

gibi küçük bir değişiklikle sağlanmıştır.  

 

 

2.Çalışmanın 1. basamak klinik pratiğine katkısı: 

Çalışma ilaç alımının zamanının değişmesi sonrası, 

hastaların kan basınçlarının kontrolü, daha az 

komplikasyon ve belki de ilaç sayısının azalması ile hasta 

açısından yüz güldürücüdür. İlaç sayısının azalması, 

kronik hastalıkları olan ve bir çok ilacı birlikte kullanmak 

zorunda kalan hastalar için çok sevindirici bir haberdir. 

Hastanın biyolojik olarak düzelmesi, tedaviye uyumunun 

artması, hastanın sosyal, psikolojik, kültürel ve varoluşsal 

olarak kendini daha iyi hissetmesine yol açacaktır. 

 

Kanıta dayalı tıp açısından makalenin kanıt düzeyi: 

Randomize kontrollü çalışma 

 

Öneri düzeyi:   C 
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4. Screening for Abnormal Blood Glucose and Type 2 

Diabetes Mellitus: 

U.S. Preventive Services Task Force Recommendation 

Statement 

Albert L. Siu, MD, MSPH, on behalf of the U.S. Preventive 

Services Task Force 

Ann Intern Med. doi:10.7326/M15-2345 

http://annals.org/article.aspx?articleid=2466368  

 

Abstract:  
The United States Preventive Services Task Force has 

recommended screening for abnormal glucose as part of 

cardiovascular risk assessment in overweight or obese 

adults aged 40 to 70 years and referral of those identified 

with abnormal glucose to intensive behavioral 

interventions to promote a healthful diet and physical 

activity. 

 

Özet:  
Birleşik Devletler Koruyucu Hizmetler Çalışma Grubu  

(USPSTF) 40 ile 70 yaş arası kilolu (VKİ: 25-30 arası)  

veya obez  (vücut kitle indeksi [VKİ]: 30-40 arası) 

erişkinlerin kardiyovasküler risk değerlendirmesinin bir 

parçası olarak anormal glikoz seviyeleri bakımından 

taranmasını ve anormal glikoz seviyelilerin sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktiviteyi sağlamak için yoğun 

davranış değişikliği girişimlerine sevk edilmesini 

önermektedir.  

 

Araştırma sorusu (hipotez): Kilolu ve obez erişkinler 

anormal glikoz seviyeleri bakımından taranmalı mıdır? 

 

Çalışma yöntemi: USPSTF tarafından 4 eski, 6 yeni 

çalışmanın meta analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmada sunulan bilimsel kanıt:  

Bozulmuş açlık glikozu ve bozulmuş glikoz toleransı 

olan insanlar, sağlıklarını iyileştirmek için yaşam tarzı 

değişiklikleri yapmazlarsa 5 yıl içinde %15’i  ile 

%30’unda, tip 2 diabetes mellitus (DM) gelişmektedir. 

DM’ye ilerlemenin azalmasında yaşam tarzı 

değişiklikleri, metformin veya diğer ilaçlara göre 

(ilaçlar da etkilidir) daha fazla etkiye sahiptir. 

 

USPSTF 2008’de sadece asemptomatik hipertansiyonlu 

bireylerin taranması gerektiğini önermiştir (kan basıncı > 

135/80 mm Hg olanlar). Bu öneri sonrası 6 yeni çalışma 

yoğun yaşam tarzı değişikliğinin diyabeti önlemede ya da 

geciktirmede etkili olduğunu gösteren çalışma yapılmıştır. 

Bu yoğun yaşam tarzı değişikliğine odaklanan 6 yeni 

çalışma ve daha önceden yapılmış 4 çalışmanın birlikte 

değerlendirildiği meta analizde, rölatif risk (RR) 0.53 

(Güven Aralığı[GA] 0,39-0,72) bulunmuştur.  

YORUMLAR 

1.Uzman görüşü 

Bozulmuş açlık glikozu ve bozulmuş glikoz toleransı 

varlığında genel klinisyen eğilimi ilaç reçete etmektir. 

Oysa kişinin yaşam tarzı değişikliklerinde bulunması ve 

kilo vermesi obeziteye bağlı hastalıkların çoğunun 

önlenmesi için gereklidir. Obeziteyle ilgili yakın zamanda 

yayınlanan bir çalışmada da görüldüğü gibi, VKİ’si 30'un 

üstünde olanlarda, VKİ'si normal olanlara göre böbrek 

fonksiyon bozukluğu daha fazla, 35 üstü olanlarda da 

mortalitenin daha fazla olduğu gösterilmiştir. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26235959)  

 

2.Çalışmanın 1. basamak klinik pratiğine katkısı: 

Yaşam tarzı değişiklikleri ancak uzun süre iletişim 

kurarak, karşılıklı güvenin tesis edebilecek bir  birinci 

basamak hekimiyle mümkün olabilecektir. Hasta uyumu 

sağlanabilir ve yaşam tarzı değişikliği için hasta yeterince 

desteklenebilirse çok sayıda hastalığın geciktirilmesi ve 

gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, kişinin yaşam 

kalitesinin artırılması sağlanabilir. 

Kanıta dayalı tıp açısından makalenin kanıt düzeyi: 

Meta-analiz  

 

Öneri düzeyi:   B 
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Abstract: 

22 scientists from ten countries met at the International 

Agency for Research on Cancer  to evaluate the 

carcinogenicity of the consumption of red meat and 

processed meat. The Working Group classified 

consumption of red meat as “probably carcinogenic to 

humans” (Group 2A). The Working Group also classified 

consumption of processed meat as “carcinogenic to 

humans” (Group 1) on the basis of sufficient evidence for 

colorectal cancer. Additionally, a positive association with 

the consumption of processed meat was found for stomach 

cancer. 

 

Özet: 

On ülkeden 22 bilim insanı kırmızı et ve işlenmiş et 

tüketiminin karsinojen etkilerini değerlendirmek üzere 

Uluslararası Kanser Araştırma Biriminde buluştu. Çalışma 

grubu kırmızı etin tüketimini “insanlar için olasılıkla 

karsinojen”  (grup 2A) olarak sınıfladı. Çalışma grubu 

kolorektal kanser için yeterli kanıt temelinde, işlenmiş eti 

de “insanlar için karsinojen”  (grup 1) olarak sınıfladı. 

Buna ek olarak, işlenmiş et tüketimiyle mide kanseri 

arasında pozitif bir ilişki bulundu. 

 

Araştırma sorusu (hipotez): Kırmızı et ve işlenmiş etin 

insanlarda kanser yapıcı etkisi var mıdır? 

 

Çalışma yöntemi: Uluslararası Kanser Araştırma 

Birimi işlenmiş et ve kırmızı etin kanser yapıcı etkisi 

hakkında 800 farklı çalışmayı değerlendirdi. 

Çalışmalar çoğunlukla iki konuyu da ele alırken 

700’den fazlası kırmızı et, 400’den fazlası da işlenmiş 

et hakkında bilgi içeriyordu. 

 

 

Araştırmada sunulan bilimsel kanıt:  

Kırmızı et; inek, dana, domuz, kuzu, koyun, at ve keçi 

gibi tüm memelilerin kas etini tanımlamaktadır.  

İşlenmiş et ise tuzlama, kürleme, fermente etme, 

tütsüleme ve diğer işleme yöntemleriyle lezzeti 

arttırma veya korunabilirliği arttırma işlemleri 

uygulanmış ettir.  

 

Kırmızı ve işlenmiş etin hem demirinden kaynaklanan 

N-nitroso bileşikler, etin ısıtılmasıyla ortaya çıkan 

heterosiklik aromatik aminler ve direkt aleve maruz 

kalma veya sıcak yüzeyde tütsüleme veya pişirmeyle 

ortaya çıkan polisiklik aromatik aminlerin hepsi 

deoksiribonükleik asit (DNA) hasarına neden olur. 

Yine de bu bileşiklerin direkt temasla kansere neden 

olduğuna dair kanıtlar zayıftır. 

 

Çalışma grubu kırmızı etin tüketimini “insanlar için 

olasılıkla karsinojen” (Grup 2A) olarak sınıflamıştır. 

Çalışma grubu kolorektal kanser için yeterli kanıt 

temelinde, işlenmiş eti “insanlar için karsinojen” (grup 1) 

olarak sınıflamıştır. Özellikle 10 kohort çalışmanın meta 

analizinde kolorektal karsinomların, kırmızı etten günde 

100 gram yeme ile %17  (%95 GA 1·05–1·31) arttığına, 

ve işlenmiş etin günde 50 gram yenilmesiyle %18 (%95 

GA 1·10–1·28) arttığına dair kanıt mevcuttur. (Chan 

DS, Lau R, Aune D, Vieira R, Greenwood DC, Kampman 

E et al. Red and processed meat and colorectal cancer 

incidence: meta-analysis of prospective studies. PLoS One 

2011;6:e20456) Ek olarak, mide kanseri için işlenmiş et 

tüketiminde de pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

 

YORUMLAR 

 

1.Uzman görüşü 

Kanıta dayalı tıbbın temeli, mekanizma ile sonuca 

varmamak ama kanıtın kendisinin varlığı ile sonuca 

varmak, bu çalışmada kendisini göstermiştir. Et ve 

işlenmiş etin nasıl kanser yaptığına dair kanıt yetersiz olsa 

da, kanser yaptığına dair bilgi vardır. Belki gelecekte 

mekanizma hakkında da bilgi edinebileceğiz. 

 

2.Çalışmanın 1. basamak klinik pratiğine katkısı: 

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yer almakta, 

günlük et tüketimi bahsedilen sınırlara ulaşmamaktadır. 

Sigara tüketimi, aşırı alkol tüketimi ya da hava kirliliği 

nedeniyle ölümlerin yanında et ve işlenmiş etin neden 

olduğu kanserle ölüm çok daha düşük sayılarda 

olmaktadır. 

(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/ab

out/en/ erişim:14.11.2015) 

Yine de refah seviyesi yüksek bireylere günlük et 

tüketiminde sınırlamaya gidilmesi önerilerek primer 

korunma sağlanabilir. Çünkü et insan için zaten faydalı bir 

gıdadır. 

 

Kanıta dayalı tıp açısından makalenin kanıt düzeyi: 

Konsensüs 

 

Öneri düzeyi:   C 
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