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Author Guidelines 
 
Ethical  issues: In cases where approval  of the ethical board is needed, a document  showing the approval  of the board 
should also be sent by e –mail. When researching on human or animal subjects,  compliance  with  international and national 
ethical guidelines, and approval of ethical boards  are essential. That the research   complies with the above mentioned  ethical 
requirements  is under the responsibility of the author.  
 
Reseach on human subjects: The journal accepts the compatibility principle, for research articles involving  human  
components,  to the conditions articulated in “Helsinki Declaration”, “Guidelines For Good Clinical Practices”, “Guidelines For 
Good  Laboratory Practices”, and to the Regulations of the Turkish Ministry of Health. When research is conducted on human 
subjects, a letter of  permission from the  Ethical Board For  Clinical Research  must be obtained and submitted to the journal.  
The author must also mention  in  “Methods and tools” section of the article  that a letter of approval  from the  Ethical Board  
and  “informed consent” signed by  subjects participating the research have been obtained . The article shall not be published 
unless a copy of the  approval from the ethical board is submitted to the journal.  
In case reports,  " informed consent " from the  patient or in case of need, from his/her  legal representative,  must be taken  
disregarding the disclosure of patient's identity,  and this should be noted  in the  article  under the title of “case report”. The  
document  showing the informed consent  of the patient or   his/her  legal representative must be sent to the journal . 
In case of research on animals,  it is mandatory  that  the  approval  from the Ethical Board For Laboratory Animals  be obtained 
and a copy of the  document be sent to the journal. It should be mentioned in the tools and method section of the article that all 
the animals were treated in humane way in compliance with  the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 
(www.nap.edu/catalog/5140.html) and that also  the  approval report from the Ethical Board For Laboratory Animals has been 
obtained. Precautions and measures that have been taken to avoid any kind of pain and discomfort during experiments  should  
be clearly  explained. The article shall not be published  unless  an approval report from the Ethical Board has been submitted 
to the journal. 
 
Conflict of interest: 
 If there is any conflict of interest  related to the article, it must be declared by the author(s). In case of any kind of direct or 
indirect commercial ties (employment, direct payment, having stocks,company consulting, setting patent licences, service 
payment etc.) or if there is a sponsoring institution, authors should declare that they have no relationship with the products or 
medicine that are being used; or if any relationship exists, this should be explained in the report page to the editör,  and also be 
mentioned in the article in the “Conflict of interest” section that takes place before references. 
  
Contributions of authorship 
In multi-authored articles,  contributions of co-author(s)  to the research ( idea generation, study design, experimental 
applications , statistics , writing  the article, etc. ) should be explained under signature and sent to  the editor (within the scope of 
the copyright transfer form). Contribution  information  must be declared  before the references section  of the article.  
Financial support 
If there is any financial support, grant, editorial (statistical analysis, English-Turkish evaluation) and/or technical  assistance 
received for the research they should be clearly noted before the references. 
Authors must also declare  the roles of  the sponsors (if any), in the following areas: (1) study design , (2) data collection, 
analysis and interpretation of results , (3) writing process of  the report, (4 ) decision process for submission. 
Copyright 
 Following the acceptance of the manuscript for publication by the journal,  its final version is sent to the corresponding author(s) 
for approval. If the final  version is  approved by the author(s) a signed copyright transfer form will be sent electronically . 
Manuscripts must be submitted by clicking the  "Submit your manuscript" link at www.tjfmpc.gen.tr/ 
Text Format  

1) Manuscripts should be written in Microsoft  Word  (MS Word) document format,  in Times New Roman, 10 font, single-
spaced, and each line must be assigned numbers.  

2) Prepared within the framework of the features mentioned above, (item 1), it is recommended  that  the number of 
pages do  not exceed 6  for research articles, 10 for review articles, 2 for  letters to the editor, 3 for short reports, 4  for 
case reports .  
 

3) Turkish Dictionary by Turkish Language Association (TDK) or   http://tdkterim.gov.tr/bts/ link must be used as points of 
reference for manuscripts in Turkish. 

All abbreviations/ acronyms  should be provided in brackets right after the first occurrence of the related word, and abbreviated 
forms should be used throughout the text. For internationally recognized abbreviations/acronyms the following resource may be 
used: Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge 
University Press, 1994. 
Manuscripts should include the following sections:  
1.Abstracts in Turkish and  English, not exceeding 300 words and     having Introduction,  Method, Findings  and Results  
sections in research articles. No such structuring is required  for other types. 
2.Key words  between  2-5, should be provided both in Turkish and  English. Türkçe Bilimsel Terimler (TBT)  link at  
www.bilimterimleri.com   should be addressed  for keywords in Turkish.     
For key words in English Medical Subject Headings (MeSH) link  must be referred to  at www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.  
Sub Headings  
Research papers should be structured in the form of  Introduction, Method, Results/Findings , Discussion, Conclusions, 
Acknowledgements, References  and Figures, Pictures and Tables. 



 

Case reports should be structured in the following way: Introduction, Case , Discussion, Conclusions , References, Figures, 
Pictures and Tables.  
 
Review articles, short reports and  letters to the editor  may contain  titles  and subtitles, designated by author (s)  and  
followed by References, Figures, and Tables sections. 
It is recommended that the number of charts, pictures, tables and graphs do not exceed 5  for research and review articles, and  
2 for others. Charts, pictures, tables and graphs in the article should be numbered according to the order processing . 
Abbreviations used in figures, tables and graphs should be defined underneath  each . Written permission must be obtained  for 
previously published figures, pictures, tables and graphs, and this permission should be stated  during  the description of 
figures, pictures, tables and graphs. All charts, pictures, tables and graphs must be placed at appropriate  areas in the  
manuscript submitted. They should be also  provided  in separate pages following References section. 
Additionally, pictures / photos should be submitted to the system in  separate jpg or .gif files ( 500x400 pixel size of about 8 cm. 
width, and  scanning resolution  being 300 ) . 
 
References 
Total number of references are recommended not to exceed 25 in  research articles, 50 in review articles ,  10 in letters to the 
editor, brief reports and case reports. References should be written in the order of appearance in the text , and symbols for  
references, should be placed at the end of the sentence immediately after punctuation marks in the form of superscript.  
if the number of authors in the  article is 6 or less, they should all be listed; if 7 or more,  the first six names should be written 
and " et al ", should be added in English article  or  “vd "for Turkish. DOI is the only acceptable on-line reference  in on-line 
publications; 
 
Examples for References ( please note the punctuation marks ) : 

1.Articles: 
References must include respectively, last name of the author(s),  first letter of their first names, title of the article (only 
the first letter  of the first word is capitalized),  name of the journal, (use the shorter form if it appears in Index Medicus, 
otherwise full name), year, month (if applicable),volume, number and  pages . 

 
Gold D, Bowden R, Sixbey J, Riggs R, Katon WJ, Ashley R, et al. Chronic fatigue. A prospective clinical and virologic 
study. JAMA 1990;264:48-53. 
 
Özcan S, Bozhüyük A. Sağlığın geliştirilmesi ve aile hekimlerinin rolü. Turkish Journal of Family Medicine &Primary 
Care 2013 Sep;7(3):46-51.DOI:10.5455/tjfmpc.42859 
 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):6-12. 

 
 2.Books: 
Last name(s) of the author(s),  first letters of their first names, title of the  section,  name(s) of the editor(s),  title of the book,  
edition number, place of publication, publisher’s name, year of publication and page numbers.   
 
Books published in  a foreign language  
Curren W. Youth and health. In: Neinstein LS, editor. Adolescent Health Care a Practical Guide. 4th ed.  
Philedelphia:Lippincoatt Williams&Wilkins; 2002. p.1417-31. 
 Books in Turkish:  
Akturan U, Esen A. Fenomenoloj�. Şah�noğlu AH, Türker B, Akturan U, editörler. Nitel Araştırma Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: 
Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98. 
 
When author and editor are the same person: Last name of the author(s)/editor(s),  first letter of their first names, title of the  
section, title of the book,  edition number,  place of publication, publisher’s name, year of publication and the page numbers.   
 
Helmann GC. Cultural aspect of stress and suffering. In: Culture, Health and Illness. 5th ed. Florida: CRC Press Taylor 
&Francis Group; 2007. p.288-99.  
 
Translated books: 
Carr RJ. İdrar inkontinansı. Kut A, Eminsoy MG, çev.editörleri.(trans. Eds.) Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. 3. baskı. 
Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2014.p.461-71. 
 
3.Publications in conference proceedings 
Kurdak H. Bedenimiz, neredeyiz, neler yapabiliriz? Mungan NÖ, editör. Kadında periyodik sağlık muayeneleri. I. Kadın 
Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu Kitabı; 10 Mayıs 2013; Adana, Türkiye. Adana: Ergin Yayınevi; 2013. p. 52-5. 
 
4.Dissertations 
Yılmaz EE. Adana il merkezindeki lise öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Uzmanlık 
tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2013. 



 

Yazarlara Bilgi 
 Yayın Politikası 
 Sağlık ve birinci basamağın gelişmesine ve anlaşılmasına katkı veren yeni bilgiler içeren yazılara dergimiz açıktır. Bu 
yazılar orijinal makale, olgu sunumu, derleme, editöre mektup, kısa rapor vb. olabilir. 

Başvuru için ilk şart yazının başka yerde değerlendirmede olmaması, başka yerde basılmamış olmasıdır. Yazının 
başka bir yerde yayınlanmadığı ya da yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı, herhangi bir çıkar çakışması içinde olunup 
olunmadığı ile ilgili bilgileri içeren başvuru mektubu değerlendirilmesi istenen yazı ile birlikte elektronik olarak gönderilmelidir.  

Etik konular:  Etik kurul onayı gereken yazılar gönderilirken ilgili onay belgesi de elektronik olarak gönderilmelidir. 
İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslar arası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan 
izin esastır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.  

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar: Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", 
"İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 
ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik 
Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik 
kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek 
zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilm emesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.  

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal 
temsilcisinden "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesi alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı 
olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan "Bilgilendirilmi ş gönüllü olur " belgesi dergiye 
yollanmalıdır. 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Deney Hayvanları Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin bir 
kopyasının dergiye gönderilmesi zorunludur. Araştırmanın YÖNTEM bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların 
"Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzu"na (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 
www.nap.edu/catalog/5140.html) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu ve Deney Hayvanları Etik Kurul onay 
raporu alındığı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı 
açık bir şekilde belirtilmelidir. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilm emesi durumunda yazı 
yayınlanmayacaktır.   

Çıkar çatı şmaları:  Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya 
dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans 
ayarlamaları, veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, 
ilaç, firma v.b ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, editöre başvuru mektubunda ve ayrıca 
makalede kaynaklar bölümünden önce "Çıkar çatışması" başlığı altında bildirmek zorundadır. 

Maddi destek:  Araştırma için alınmış finansal destek ve bağış varsa açıkça makalenin kaynaklar bölümünden önce 
bildirilmek zorundadır. Ayrıca yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan 
etmelidirler: (1) Çalışmanın tasarımı, (2) Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması, (3) Raporun yazılması, (4) Yayın 
için gönderilmesine karar verilmesi.  

Yayın hakkı:  Yazı yayına kabul edildikten sonra son haline onay verilmesi için iletişim yazarına gönderilir. Kabulü 
halinde yazarlarca imzalanan yayın hakkı devir formu elektronik olarak gönderilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların 
araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışma tasarımı, deneysel uygulamalar, istatistik, makalenin yazımı, v.b) açıklanmalı ve 
imzalı olarak editöre (yayın hakkı devir formu kapsamı içinde) sunulmalıdır. Yayın hakkı devir formu tjfmpc@gmail.com e mail 
adresine gönderilmelidir. 

Yazılar, www.tjfmpc.gen.tr/ adresindeki, "Submit your manuscript" linki tıklanarak gönderilmelidir.  
Yazı hazırlama kuralları: 

1) Yazılar, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, metin "Times New Roman" karakteri ile 10 puntoda ve tek satır 
aralıklı olarak yazılmalıdır. Satır numarası verilmelidir. 

2) Hazırlanan yazıların bir üst paragrafta belirtilen özellikler çerçevesinde, araştırma makaleleri için 6, derleme yazıları için 
10, editöre mektup için 2, kısa raporlar için 3, olgu sunumları için 4 sayfayı geçmemesi önerilir. 

3) Türkçe yazılarda, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresi esas alınmalıdır.  
4) Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma 

kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Yazım Kuralları" (Scientific Style and Format: The CBE 
Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge University Press, 1994 ) kaynağına 
başvurulabilir.  

Bir yazı şu bölümlerden olu şmalıdır :  
1) Başlık; 12 kelimeyi aşmamalıdır 
2)  Türkçe ve İngilizce özet; araştırma yazıları için giriş, yöntem, bulgular, sonuç şeklinde yapılandırılmış, diğer 

yazılar için bölümsüz olmalı, 300 kelimeyi aşmamalıdır.  
3)  Anahtar kelimeler  2-5 arası, Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri 

(TBT)'ne (Kaynak için www.bilimterimleri.com adresine başvurulmalıdır) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical 
Subject Headings"e (Kaynak için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır.) uygun olarak 
verilmelidir.  

4)  Konu ile ilgili başlıklar  
a) Araştırma yazıları: Giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür,  kaynaklar, şekil, resim ve tablolar 

şeklinde yapılandırılmalıdır. 
b) Olgu sunumları: Giriş, olgu, tartışma, sonuç,  kaynaklar, şekil ve tablolar şeklinde yapılandırılmalıdır.  
c) Derleme, kısa rapor, editöre mektup: Yazar(lar) tarafından belirlenen başlık ve alt başlıklar içerebilir. 

Kaynaklar, şekil ve tablolar sıralaması ile tamamlanır.  
d) Şekil, resim ve tabloların araştırma ve derleme yazıları için 5, diğerleri için 2’yi geçmemesi önerilir. Şekil, resim 

ve tablolara makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve 



 

grafik altında açıklanmalıdır. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin 
alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak, şekil, resim ve tablo açıklamasında belirtilmelidir. Tüm şekil, resim ve 
tablolar, metin içinde geçiş sırasına göre, ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak metinle birlikte gönderilmelidir.  
Resim/fotoğraflar ayrıca, ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm. eninde 
ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme eklenmelidir.  

 
e) Kaynakların araştırma makaleleri için 25, derleme yazıları için 50, editöre mektup, kısa rapor, olgu sunumları 

için 10’dan fazla olmaması önerilir. Kaynaklar, makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle 
sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra "Üst Simge" olarak belirtilmelidir. Kaynak olarak gösterilen 
makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim 
yazılıp "ve ark", İngilizce makalelerde "et al" eklenmelidir. Sadece on-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir 
on-line referanstır. 

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama i şaretlerine lütfen dikkat ediniz):  
1. Makale:  Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)i, makale ismi (sadece ilk harf büyük diğerleri küçük), dergi 

ismi İndex Medicus’ta varsa kısaltılarak yoksa tam adı ile, yıl varsa ayı ile birlikte, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir.  
 
Gold D, Bowden R, Sixbey J, Riggs R, Katon WJ, Ashley R, et al. Chronic fatigue. A prospective clinical and virologic 
study. JAMA 1990;264:48-53. 
 
Özcan S, Bozhüyük A. Sağlığın geliştirilmesi ve aile hekimlerinin rolü. Turkish Journal of Family Medicine &Primary 
Care  2013 Sep;7(3):46-51. doi:10.5455/tjfmpc.42859 
 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):6-12. 

 
2. Kitap:  Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)�, bölüm başlığı, ed�törün(ler�n) �sm�, k�tap �sm�, kaçıncı baskı 

olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.  
  

Yabancı dilde yayımlanan kitap: 
Curren W. Youth and health. In: Neinstein LS, editor. Adolescent Health Care a Practical Guide. 4th ed. 
Philedelphia:Lippincoatt Williams&Wilkins; 2002. p.1417-31. 
Türkçe kitap: 

  
Akturan U, Esen A. Fenomenoloj�. Şah�noğlu AH, Türker B, Akturan U, editörler. Nitel Araştırma  Yöntemleri. 1. Baskı. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008. p.83-98. 
 

Yazar ve editörün aynı oldu ğu kitap: Yazar(lar)ın/ed�törün soyad(lar)ı ve �s�m(ler)�n�n başharf(ler)i, bölüm başlığı, 
kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.  

 
 

Helmann GC. Cultural aspect of stress and suffering. In: Culture, Health and Illness. 5th ed. Florida: CRC Press Taylor 
&Francis Group; 2007. p.288-99.  

 
 

Çeviri kitap:  
 

Carr RJ. İdrar inkontinansı. Kut A, Eminsoy MG, çev.editörleri. Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi. 3. baskı. Ankara: 
Güneş Tıp Kitabevleri; 2014.p.461-71. 
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Apitherapy in Primary Care
Birinci Basamakta Apiterapi 
Onur Ozturk

1*
, Mustafa Yasin Selcuk

2 

 

ABSTRACT 

 

Official traditional and complementary medical practices are regulated with the Traditional and Complementary Medical 

Practice Regulations of the Ministry of Health. Apitherapy is the use of the bee and its products as a complementary and 

supportive remedy in the treatment of some diseases. Honey, pollen, propolis, bee venom and royal jelly are used in 

apitherapy practice. Primary care physicians are generally concerned about complementary/supportive treatment. But in 

many publications the potential benefit of apitherapy are mentioned. Lack of scientific researches on apitherapy is an 

important gap in Turkey. 

 

Key words: Apitherapy, primary care, complementary, supportive  

 

ÖZET 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği ile Türkiye’de resmi olarak uygulanabilecek 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları belirlenmiştir. Apiterapi, arı ve arı ürünlerinin bazı hastalıkların tedavisinde 

tamamlayıcı ve destekleyici olarak kullanılmasıdır. Apiterapi uygulamalarında bal, polen, propolis, arı zehiri ve arı sütü 

kullanılmaktadır. Birinci basamak hekimleri tamamlayıcı/ destekleyici tedavi konusunda çoğunlukla endişe duymaktadır. 

Fakat birçok yayında apiterapinin potansiyel yararından söz edilmektedir. Türkiye’de apiterapi hakkında yeterli bilimsel 

araştırmanın yapılmaması önemli bir eksikliktir.  

 

Anahtar kelimeler: Apiterapi, birinci basamak, tamamlayıcı, destekleyici 
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Dear Editor, 

 

Primary care physicians encounter dozens of patients of all 

age groups every day according to primary care demands. 

Definitely, protective and curative medical (chemical) 

suggestions suggested during this episode also might harm 

the body. Complementary/supportive treatments might be 

the right solutions at this point. And this traditional and 

complementary medical practices are regulated officially 

by the “Traditional and Complementary Medical Practice 

Regulations of the Ministry of Health”.
1
 Apitherapy is one 

of these methods included in this regulation.  

 

     Apitherapy is the use of bee and bee products as a 

complementary and supportive practice in the management 

of some diseases. Honey, pollen, propolis, bee venom and 

royal jelly are used in apitherapy practice.  

Primary care physicians are generally concerned about 

complementary/supportive treatment. But, World Health 

Organization recommends honey with its antimicrobial 

characteristics as an appropriate method for cough and 

cold.
2
 Honey as a remedy is for example popular for upper 

respiratory tract infections in Germany, Norway, Spain, 

Venezuela and Middle East. And it is used traditionally as a 

remedy for a long time in India, Nigeria and Ghana.
3,4

 

Evidence based literature (i.e. Cochrane review) reports 

potential benefit of honey in non-specific childhood 

coughs.
5 

 

     
Epidemiological studies and animal experiments report 

on the utility of pollen in prostate hyperplasia and allergic 

disease, bee venom for mildering pain in rheumatic disease 

and in controlling multiple sclerosis attacks, propolis in 

cardiovascular disease and royal jelly in providing the 

flowability of red blood cells.
6-8

 The only contraindication 

of apitherapy are age (<1 years), and the presence of bee 

and bee product allergy.
1 

 

      There is an important research gap on apitherapy in 

Turkey, which is among the ten leading countries on 

beekeeping and honey production. The aim of this letter get 

primary care physicians and other scientists awre to 

consider apitherapy in their treatment choices and academic 

researches. 
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ABSTRACT 

Background: Malaria is a vector-borne infectious disease caused by eukaryotic protist of genus Plasmodium and transmitted 

by female Anopheles mosquitoes. Those living mainly in the world’s poorest countries are at risk of malaria as it is more 

endemic in the tropical and sub-tropical regions. Malaria spread has been linked to environmental changes, malaria vector 

dynamics, host immune status and individual or community factors such as the socio-economic status, knowledge of malaria 

and the protective behaviour. The objective is to assess knowledge, perceptions and practice of malaria management among 

non-medical students of higher institutions in Oyo State, Nigeria. Methods: An open-ended structured questionnaire was 

administered consecutively to 1198 consenting non-medical students by interviewer at various higher institutions. The cross-

sectional survey questionnaire comprised sections on socio-demographic data, knowledge about causes of malaria and 

knowledge about malaria management and practice.  Results: The mean age (SD) was 21.7 (5.9) years. Five hundred and 

thirty respondents (44.2%) are male while 668 respondents (55.8%) are female. One thousand and seventy-seven students 

(89.9%) reported that malaria can be cured. Seventy-four students (6.2%) understand malaria prophylaxis to be a preventive 

treatment for malaria and 211 students (17.6%) said Artemisinin-based Combination Therapies (ACTs) are the most effective 

among the drugs they have used to treat malaria.  Conclusion: Non-medical students have relatively reasonable knowledge 

about malaria management and practices, although, certain aspects are still not well understood, probably due to the scope of 

their educational curricula. Hence, there is need to intensify malaria public enlightenment programs and promote affordable 

treatment.  

Keywords: Malaria, student, mosquito, management. 
 

Oyo Eyaleti Öğrencileri ve Sıtma Yönetimi 

Genel Bilgiler: Sıtma; ökaryotik tek hüçreli plazmidyum cinsinin sebep olduğu, vektör kaynaklı bulaşıcı bir hastalık ve dişi 

anopheles türü sivrisineklerle geçiş gösterir. Tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yaygın olduğu için dünyanın en yoksul 

ülkelerinde yaşayanlar sıtma riski altındadır. Sıtma hastalığının yayılması, çevresel değişiklikler, sıtma vektörü dinamikleri, 

konakçının bağışıklık durumu ve sosyo-ekonomik durum, sıtmaya ilişkin bilgi ve korunma davranışı gibi bireysel ve 

toplumsal etmenlere bağlıdır. Amaç: Nijerya, Oyo Eyaleti’nde tıp dışındaki yüksek öğrenim öğrencilerinin sıtma hastalığı 

yönetimine ilişkin bilgi, algı ve uygulamalarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Açık uçlu yapılandırılmış anket çeşitli 

yüksek öğrenim kurumlarında, tıp öğrenimi dışındaki öğrencilerden anketin uygulanmasını kabul eden 1198 kişiye 

görüşmeci tarafından uygulanmıştır. Kesitsel anket çalışmasındaki bölümler; sosyo-demografik veri, sıtma nedenlerine 

ilişkin bilgi ve sıtma hastalığı ve uygulmalarına ilişkin bilgiyi kapsamaktadır. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 21.7 ± 

5.9 yıl idi. Altıyüz altmışsekiz katılımcı (% 55.8) kadın iken 530 katılımcı (% 44.2) erkektir. Bin yetmiş yedi öğrenci 

(%89,9) sıtmanın tedavi edilebilir olduğunu bildirdi. Yetmiş dört öğrenci (% 6.2) sıtma hastalığı profilaksisinin, sıtma için  

önleyici tedavi olduğunu anladığı ve 211 öğrenci (%17,6), Artemisinin – tabanlı kombinasyon tedavileri (AKT)’ nin sıtma 

hastalığı tedavisinde kullandıkları ilaçlar arasında en etkin olduğunu belirtti. Sonuç: Tıp öğrenimi dışındaki öğrencilerin 

sıtma hastalığı yönetimi ve uygulamalarına ilişkin bilgileri görece uygun (nispeten makul) olmasına karşın bazı yönlerin hala 

iyi anlaşılamamış olması belki de eğitim programlarının kapsamından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, halkı aydınlatma 

programlarını yoğunlaştırmaya ve uygun fiyatlı tedavileri geliştirmeye ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sıtma, öğrenci, sivrisinek, yönetim 
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INTRODUCTION 

Malaria, one of the most important causes of morbidity in 

the world, is a vector-borne infectious disease caused by a 

eukaryotic protist of the genus Plasmodium. The disease is 

transmitted by female Anopheles mosquitoes which carry 

infective sporozoite stage of Plasmodium parasite in their 

salivary glands.
[1]

 Malaria spread has been linked to 

environmental changes, malaria vector dynamics, host 

immune status and individual or community factors such as 

the socio-economic status, knowledge of malaria and the 

protective behavior.
[2]

 The burden of malaria or estimated 

cases of malaria is reported worldwide to be between 350 – 

550 million, with over 80% occurring in Africa.
[3]

 The 

treatment of malaria depends on the severity of the disease. 

Uncomplicated malaria may be treated with oral 

medications. The most effective strategy 

for Plasmodium falciparum infection is the use 

of artemisinins in combination with other antimalarials, 

which reduces the ability of the parasite to develop 

resistance to any single drug component.
[3]

 A study on the 

knowledge and the preventive strategies of malaria among 

migrant farmers showed that 64% of respondents said 

malaria can lead to death, 85% stated malaria manifests 

with fever, headaches/body pains and 59% know about and 

are using prophylactic malaria drugs.
[4]

 Furthermore, the 

research on knowledge, attitudes and practices about 

malaria and its control in Tanzania, reported that 

artemether-lumefantrine was the most common antimalarial 

therapy used and health facilities were the first option for 

malaria treatment as said by 47.3% respondents.
[5]

 

     In Colombia, a study published in 2014 on knowledge, 

attitudes and practices of malaria, stated that 89.3% 

respondents said malaria can be cured using tablets. 

Respondents stated fever, headache and chills were stated 

52.8%, 17.8% and 15.0% respectively as malaria 

symptoms.
[6]

 The findings from a study on the attitude, 

knowledge and practices regarding malaria prevention and 

treatment showed that the respondents had partially correct 

understanding of malaria transmission, treatment and 

prevention.
[7]

 The outcome of another research work on the 

knowledge and practices on malaria treatment measures in 

Abeokuta, Nigeria revealed 65% of the participants had 

three to four episodes of malaria per year while 27% of 

respondents stated general body pain and headaches as 

symptoms associated with malaria.
[8]

 Another research on 

knowledge, attitude and management practices on malaria 

in Anambra State, Nigeria, stated that 40.1% of respondents 

visited hospital for malaria treatment, 57% of respondents 

said malaria is caused by malaria parasite, 50.9% used 

ACTs in malaria treatment and 27.4% stated fever, chills, 

vomiting, body ache and headache as symptoms of 

malaria.
[9]

 

     Inadequate knowledge, misconceptions about the 

transmission, perception and management of malaria has 

been reported among various strata of the society and this 

can adversely affect malaria control measures. These 

misconceptions and inadequate knowledge were reported to 

have prompted several studies in this research area as 

evident in research work carried out in Tanzania, Colombia 

as well as Abeokuta and Anambra State of Nigeria 

respectively.
[6, 7, 8, 9]

 This study is therefore designed to 

assess knowledge, perceptions and practice of malaria 

management among non-medical students of higher 

institutions in Oyo State, Nigeria. The scientific benefit of 

this study is thus to find out if there are truly 

misconceptions about this disease and its management in 

this group of people, as assessed in a 2011 study among 

migrant farmers.
[5]

 

 

MATERIALS AND METHODS  

 

Study Site/Subject Selection/Study Design 

 

The cross-sectional survey study utilizing both qualitative 

and quantitative method of data collection was conducted at 

various higher institutions across Oyo State, Nigeria. 

Participation was voluntary. Informed consent was obtained 

from the participants. It was however ensured that all 

questionnaires in each class, each department and each 

institution were administered only once to avoid dual 

response. The structured questionnaire was administered 

consecutively to 1198 consenting non-medical students by 

interviewer in each of the institutions. Simple random 

sampling was used to randomly select the required number 

of participants (students not in any medical related field) till 

the required number of willing participants is recruited. The 

questionnaire contained sections including socio-

demographic data, knowledge about malaria management, 

knowledge about causes of malaria and practice of malaria 

management. The data collected through the questionnaire 

were statistically analyzed using Statistically Package for 

the Social Sciences (SPSS) for windows version 20.0 

software. Frequency counts were generated for all variables 

and statistical tests of significance was performed with chi 

square test. Significance was fixed at P < 0.05 and highly 

significant if p < 0.01. 

 

Sample Size 

 

Sample size calculation was done using 95% confidence 

interval, 0.02 precision and prevalence rate. A 2011 study 

on the malaria morbidity in Akure revealed that 87.32% of 

the sampled populations in Akure Township have 

experienced malaria.
[10]

 The formula for sample size when 

population is more than 1000 is:  

n = Z
2
PQ/d

2
.
[11,12]

 

n = Z
2
PQ/d

2
 

Where:    

n = minimum sample size, 

Z = standard normal deviation at 95% confidence interval 

which is 1.96, 

d = degree of precision (taken as 0.02), 
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P = proportion of the target population or prevalence of 

malaria  

(estimated at 87.32% which is 87.32/100 = 0.8732), 

Q = alternate proportion (1-P) which is 1-0.8732= 0.126 

n = (1.96)
2
 (0.8732)(0.1268)  =  1063 

    (                                      (0.02)
2
 

 

RESULTS 

 

Socio-Demographic Data 

 

A total of 1198 consenting higher institution students 

located within the state participated in the study. The mean 

age (SD) was 21.7 (5.9) years. Eight hundred and ninety-

nine (75.0%) of the students were ages 18 – 25 years. There 

were 530 (44.2%) male respondents and 668 (55.8%) 

female respondents. Eight hundred and two (66.9%) of the 

students practice Christianity with 396 (33.1%) being 

Muslims. Table 1 show the socio-demographic data of the 

respondents. 

 

Table 1. Sociodemographic data 
 

S/No DEPARTMENT N % 

1 Economics 151 12.6% 

2 Mass Communication 128 10.7% 

3 Business Administration 85 7.1% 

4 Social Studies 64 5.3% 

5 Computer Science 59 4.9% 

6 Crop Production Technology 55 4.6% 

7 Music 45 3.8% 

8 Geography 45 3.8% 

9 Agricultural Extension Management 45 3.8% 

 

Knowledge About Causes of Malaria 

Seven hundred and fifteen (59.7%) respondents stated that 

malaria parasite belongs to the genus Plasmodium while 

153 (12.8%) disagree, with others deciding not to respond. 

Of those that know about Plasmodium and the various 

species that cause malaria infection in human, 160 (13.4%), 

24 (2.0%), 17(1.4%) and 10 (0.8%) listed Plasmodium 

falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and 

Plasmodium ovale respectively. One hundred and forty-

eight (12.4%) respondents reported that Plasmodium 

falciparum is the most common species that cause malaria 

infection. One hundred and ninety-one (15.9%) of the 

respondents stated microscopy as the most commonly used 

laboratory method to detect malarial parasite. Seventy-four 

(6.2%) of the respondents understand malaria prophylaxis 

to be a preventive treatment of malaria. Table 2 shows the 

knowledge about management of malaria. 

 

 

 

Table 3. Relationship between academic level with availability of vaccine against malaria 

 

Availability of vaccine against malaria 

 Yes No No  

Response 

Total 

Academic Level 

First Year 135 41 47 223 

Second Year 112 42 29 183 

Third Year 147 40 33 220 

Fourth Year 57 26 22 105 

Fifth Year 29 9 7 45 

Ordinary National Diploma (OND) 144 48 48 240 

Higher National Diploma (HND) 112 40 30 182 

Total 736 246 216 1198 

χ² = 48.760, p-value = 0.287 

The relationship between academic level and availability of vaccine against malaria is not statistically significant at P < 0.05.  

Table 2. Knowledge about management of malaria 

 Yes No 

 

No Response 

N % N % N % 

Malaria can be 

cured 

1077 89.9 29 2.4 92 7.7 

Malaria can 
lead to death 

988 82.5 104 8.7 106 8.8 

There is vaccine 
against malaria 

246 20.5 736 61.5 216 18.0 
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Practice of Malaria Management 

In the last six months, 53 (4.4%) students reported they had 

been diagnosed of malaria infection. Majority (more than 

two-thirds) of the students listed signs and symptoms of 

malaria to include headache, fever, vomiting, nausea, pain, 

chills, loss of appetite, body weakness etc. At least one 

sign/symptom was mentioned by most of the students, 

which shows high level of understanding in this regard. 

      During the last episode of malaria, 193 (16.1%) 

students used ACT mainly artemether and lumefantrine 

while 73 (6.1%) used Non-ACT mainly sulfadoxine-

pyrimethamine (Fansidar), with certain 22 students (1.8%) 

reported to have used chloroquine. Most of the drugs used 

by the students for the last bout of malaria, were received 

from the school clinic and patent medicine store. The 

number of the subjects were 190 (15.9%) and 452 (37.7%) 

respectively. On the other hand, 40 (3.3%) students 

reported self-medication. According to two hundred and 

eleven students (17.6%) ACTs, mainly referred to as 

Coartem/Lonart, are the most effective drugs they have 

used to treat malaria. 35 (2.9%) said that chloroquine, and 

118 students (9.8%) claimed that non-ACT such as 

Fansidar is the most effective malaria drug. 

 

In summary, the average knowledge score, 

calculated by the total number of correct responses by 

respondents divided by the total number of available 

options/questions, was 46%. In the study methodology we 

classified the knowledge score as poor knowledge when it 

is below or equal to 39%, as fair knowledge when it is 

between 40 – 49%, average knowledge for the score of 50 – 

59%, good knowledge for the scores between 60 – 69% and 

excellent knowledge when it is 70% and above. Based on 

this rating, the students have fair knowledge about the 

management of malaria as well as the practice of the 

disease management. Table 3 shows the relationship 

between academic level and availability of vaccine against 

malaria. 

 

DISCUSSION 

 

According to our findings, 15.9% stated microscopy as the 

most commonly used laboratory method to detect malarial 

parasite. This could be due to widespread use of antigen-

based Rapid Diagnostic Tests (RDTs) in most 

laboratories/clinics. Our study outcome showed 92.4% of 

the respondents stated that malaria can be cured. This is 

similar to the 2014 Colombian study, which reported 89.3% 

respondents said malaria can be cured by using tablets.
 [6]

 

The finding that 86.1% of the respondents stated malaria 

can lead to death is in contrast to that reported by a research 

published in 2011 that revealed 64% of respondents stated 

malaria can lead to death.
 [4]

 

     Our research showed that 6.2% of the students 

understand malaria prophylaxis to be a preventive treatment 

of malaria is in contrast to that reported by the a study in 

published in 2011which stated 59% know about and are 

using prophylactic malaria drugs.
[4]

 Also, our finding that 

more than two-thirds of the students listed signs and 

symptoms of malaria to include headache, fever, pain, 

chills, loss of appetite, body weakness etc, probably is as a 

result of the fact that they have experienced some of them 

previously in course of having malaria infection. This 

finding is corroborated by the 2011 study that reported 85% 

of respondents stated malaria manifests with fever, 

headaches and body pains.
[4]

 It is, however, not in 

agreement with another Colombian research that stated 

52.8%, 17.8% and 15.0% of respondents indicated fever, 

headache and chills as malaria symptoms
[6] 

and the 

outcome of another 2008 research which showed 27% of 

participants stated general body pain and headaches as 

symptoms associated with malaria.
[8]

 These findings do not 

concur with the outcome of another study that indicated 

27.4% of respondents stated fever, chills, vomiting, body 

ache and headache as symptoms of malaria.
[9]

 

     Our findings also revealed that 4.4% students reported 

they had been diagnosed of malaria infection in the past six 

months. This is in contrast to another research that reported 

65% of participants had three to four episodes of malaria 

per year.
[8]

 Most of the drugs used by the students for the 

last episode of malaria were received from the school clinic 

(15.9%) and patent medicine store (37.7%) respectively. 

This finding does not correspond with another research that 

reported 40.1% respondents visited hospital for the 

treatment of malaria
[9]

, as well as the 2010 study carried out 

in Tanzania, which found out that health facilities were the 

first option for malaria treatment as said by 47.3% 

respondents.
[5]

 During the last diagnosis of malaria, 16.1% 

of the students used ACT mainly artemether and 

lumefantrine, while 6.1% used Non- ACT mainly 

sulfadoxine-pyrimethamine (Fansidar), with certain 1.8% 

reported to have used chloroquine. This is related to the 

findings of the Tanzanian research that reported artemether-

lumefantrine was the most common antimalarial therapy 

used.
[5]

 It is also in line with another study outcome that 

showed 50.9% used ACTs in malaria treatment, which was 

the commonest.
[9]

 Of participants, 17.6% naming ACTs as 

the most effective drugs used to treat malaria. This may be 

because of ACTs are gradually becoming widespread in 

various clinics and patent medicine stores, and perhaps, 

they are the most common antimalarial drugs available in 

recent years, as non-ACTs are largely no longer 

recommended. Also, it could be due to resistance issues 

that have made other previously used drugs to be less 

popular in recent times. This study rated the students as 

having fair knowledge about the management of malaria as 

well as the practice of the disease management. This is 

similar to the 2010 Indian research that indicated that the 

respondents had partially correct understanding of malaria 

transmission, treatment and prevention.
[7]

 

      Major aspects of the knowledge, perceptions and 

practice of malaria management that the students seem to 
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have done poorly include species of Plasmodium that cause 

malaria infection in human, the most common species that 

cause malaria infection, the most commonly used 

laboratory technique to detect malaria parasite, information 

about malaria prophylaxis, most effective antimalarial 

drugs currently used, among others, as substantial number 

of students have some knowledge gap in these areas. These 

were largely responsible from the final fair knowledge 

outcome. This could be due to the fact that majority of the 

students either have such knowledge gap because they do 

not have a science-based background or have not given 

more attention to the issue of malaria infection, especially 

as their courses curricula do not cover the field. 

 

CONCLUSION  

 

In conclusion, non-medical students have fairly reasonable 

knowledge about malaria treatment/management and 

practices, although, certain aspects such as information 

about malaria prophylaxis, species of Plasmodium that 

cause malaria infection in human, the most common 

species that cause malaria infection, the most commonly 

used laboratory technique to detect malaria parasite, among 

others, are still not well understood, probably due to the 

scope of their educational curricula. Hence, there is need to 

intensify malaria public enlightenment programs and 

promote affordable treatment. 

      

REFERENCES 

 

1. Okwa OO, Soremekun BM, Adeseko O, Raheem AM. 

Artisans and Traders’ knowledge, attitude and 

practices of malaria control in selected areas of Lagos, 

Nigeria. Glob Adv Res J Med& Med Sci 

2012;1(3):068–074. 

2. Kinung’hi, SM, Mashauri F, Nwanga JR, Nnko SE, 

Kaatano GM, Malima R. Knowledge, attitudes and 

practices about malaria among communities: 

Comparing epidemics and non-epidemic prone 

communities of Muleba District, Northwestern 

Tanzania. BMC Pub Health 2010; 10:395. 

3. Guidelines for the treatment of malaria, 2
nd

 edition. 

World Health Organization (WHO).  2010; ISBN-

13:978-92-4-154792-5. 

4. Adegun JA, Adegboyega JA, Awosusi AO. 

Knowledge and the preventive strategies of malaria 

among migrant farmers in Ado Ekiti Local 

Government Area, Nigeria. Am J Sci & Industr Res 

2011; ISSN:2153 – 649. 

5. Mazigo HD, Obasy E, Mauka W, Manyiri P, Zinga M, 

Kweka HJ, et al. Knowledge, attitudes and practices 

about malaria abd its control in Rural Northwest 

Tanzania. Malar Res & Treat 2010; Article ID 794261. 

6. Forero DA, Chaparro PE, Vallejo AF, Benavides Y, 

Gutierrez JB, Arevalo-Herrera M, et al. Knowledge, 

attitudes and practices of malaria in Colombia. Malar J 

2014; 13:165. 

7. Sabin LL, Rizal A, Brooks MI, Singh MP, Tuchman J, 

Wylie BJ, et al. Attitude, knowledge and practices 

regarding malaria prevention and treatment among 

pregnant women in Eastern India. Am J Trop Med Hyg 

2010 ;82 (6):1010–1016. 

8. Sam-Wobo SO, Akinboroye T, Anosike JC, Adewale 

B. Knowledge and practices on malaria treatment 

measures among pregnant women in Abeokuta, 

Nigeria. Tanzan J Health Res 2008;10(4):226-231. 

9. Iwueze MO, Ezugbo-Nwobi IK, Umeanaeto PU, 

Egbuche CM, Anaso CI. Knowledge, attitude and 

management practices on malaria: A case study of 

Amansea Awka North Local Government Area of 

Anambra State, Nigeria. The Bioscientist 

2013;1(1):32-38. 

10. Ayeni AO. Malaria morbidity in Akure, Southwest, 

Nigeria: Temporal observation in a climate change 

scenario. Trends App Sci Res 2011; 6:488–494. 

11. Fisher RA. Statistical methods for research workers. 

Oliver and Boyd 1954; ISBN 0-05-002170-2.  

12. Daniel WW. Biostatistics: A Foundation for Analysis 

in the Health Sciences 10
th

 ed. 2013. 

 

http://www.tjfmpc.gen.tr/


 

 
 

  

 
 

Original Research / Özgün Araştırma 
     

 

  

Domestic Violence Exposure and Related Factors in 

Children Working in an Industrial Complex: A 

Qualitative Study 
Bir Sanayi Kompleksinde Çalışan Çocukların Aile İçi Şiddete Maruziyetleri 

ve İlgili Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma 

 
Seyhan Hidiroglu

1
, Melda Karavus

1
, Ozlem Tanriover

2
, Turhan Salva

3
, Emel Lüleci

1
, Bulent Herek

4 

 
ABSTRACT 

 
Objective: The aim of this study was to understand the factors related to domestic violence of the working children in the Industrial Complex in a district of 
Istanbul. Method: This qualitative study was carried out with children working in the Industrial Complex of Pendik using a convenience sample. These 

children were working in this Complex under the supervision of Community for Helping the Working Children. Three focus group discussions were held to 

collect the data each composed of 10 children with one moderator and one reporter. The focus group discussions were held at the work places of these 
children and during their working hours. In this study, phenomenological approach andthematic analysis was used. Results: In our sample, all the children 

were males, aged between 14-18 years. The majority of them were coming from the low income families who were not able to finish elementary school. 

Nine themes emerged from the data: perception/explanation of violence at home; to be misinterpreted by the parents, deserving the punishment, feelings 
towards parents, thoughts about the financial issues and violence, aggression defined by the children, thoughts about being a parent and how to discipline 

their own children, thoughts about their education, and reasons for violence. Children admitted that they became aggressive outside the home after they 
experienced violence at home. Some of the children believed that the reason for domestic violence was financial problems and agreed that they may apply 

corporal punishment to discipline their children. Conclusion: Acceptance of corporal punishment as a norm would be a risk for domestic violence. As some 

of the participants of this study mentioned that they may apply corporal punishment to discipline their children. So whole community may use their sources 
to change the norms.  

 
Key words:  Qualitative, working children, abuse, violence 

 

ÖZET 

Giriş : Bu çalışmanın amacı, İstanbul'un bir ilçesindeki bir Sanayi Kompleksi’nde çalışan çocukların aile içi şiddete maruziyetleri ve bununla ilgili faktörleri 
anlamaktır. Yöntem: Bu niteliksel çalışma Pendik Sanayi Kompleksi’nde çalışan çocuklar ile yürütülmüştür. Bu çocuklar Çalışan Çocuklara Yardım 

Topluluğu gözetiminde bu Kompleks'de çalışıyorlardı. Veri toplamak için her biri 10 çocuktan oluşan üç odak grup görüşmesi, bir moderatör ve bir raportor 
eşliğinde yapılmıştır. Odak grup tartışmaları bu çocukların iş yerlerinde ve mesai saatlerinde gerçekleştirildi. Fenomenolojik yaklaşım ve tematik analiz 

kullanılmıştır. Bulgular: Bizim örneklemimiz, 14-18 yaş arasındaki erkek çocuklardan oluşmakta idi. Çoğunluk ilkokuldan mezun olamamış düşük gelirli 
ailelerin çocuklarıydı. veri analizi sonucunda dokuz tema elde edildi: Evde şiddet algısı / açıklaması, ebeveynler tarafından  yanlış anlaşılma, cezayı hak 

etme, ebeveynlere yönelik duygular, mali konular ve şiddet düşünceleri, çocuklar tarafından tanımlanan saldırganlık, ebeveyn olma ve kendi çocuklarını 

nasıl terbiye edecekleri ile ilgili düşünceleri, eğitimleri ile ilgili düşünceleri ve şiddetin sebepleri. Çocuklar evde şiddete maruz kaldıktan sonra, ev dışında 
da agresif olduklarını itiraf etmişlerdir. Çocukların bazıları aile içi şiddet nedeninin maddi sorunlar olduğuna inanıyordu ve kendi çocuklarını disipline 

etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir.  Sonuç: Fiziksel cezayı bir norm olarak kabul etmek aile içi şiddet için bir risk 

oluşturmaktadır. Bu çalışmanın katılımcıların bazıları kendi çocuklarını disipline etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden, 

bütün toplum normlarını değiştirmek için kendi kaynaklarını kullanabilir. 

Anahtar kelimeler : Nitel, çalışan çocuklar, istismar, şiddet 
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INTRODUCTION 

Violence is a major threat to the welfare and prosperity of 

any society and is a particular area of concern as to how 

violence related events are increasing among children and 

adolescents,
1
 Using physical punishment to control, guide 

or correct the behavior of children has long been practiced 

in Western culture.
1
 In recent years, child care experts, 

health care practitioners and parents have begun 

questioning the practice of physical punishment and 

considering its role in child abuse.
1
  

 

Each year in the United States a considerable 

number of people are estimated to be murdered at work and 

an unknown number of nonfatal injuries due to workplace 

violence occur.
2,3

  

 

In Turkey, 15.6 % of 15-17 age group children are 

reported to be working children 
4
. The public health law in 

Turkey states that children below age 12 must not be 

allowed to work. Also the law numbered 4857 determines 

the least age allowed to work as 15 years; in light works 

being 14 years 
5
. 

 

Therefore, by itself, working can be considered as a 

type of child abuse. The families of these children might 

carry the risk of being potential source of child abuse, since 

most of the time they are socioeconomically disadvantaged 

group of families. 

 

Understanding that youth violence often is rooted in 

a set of adverse social conditions that are identifiable and 

potentially modifiable is a fundamentally optimistic 

message 
6
. 

The aim of this study was to understand the factors 

related to domestic violence of the working children in the 

Industrial Complex in a district of Istanbul. 

 

METHODS 

 

This qualitative study was carried on children working in 

the Industrial Complex of Pendik, Istanbul. These children 

were working in this Complex under the supervision of 

Community for Helping the Working Children. This 

Community was reported to be established to terminate the 

work produced by children in year 1999. Three focus group 

discussions were held to collect the data. Each group was 

composed of 10 children with one moderator and one 

reporter. Discussions were held after the researchers’ 

introducing themselves and explaining the aim of the study. 

The children were assured that these data would not be 

given to their families nor to their employers and that their 

names will not be reported by any means. They were left 

free to participate in the study. Their permission was also 

recorded by a tape-recorder. Each discussion lasted 50-60 

minutes. Children were brought together by the Community 

for Helping the Working Children for the discussions 

getting the permission of the employer during a free hour. 

Discussions were held at the Center of Health of the 

Community where children would feel comfortable and 

easily participate in the study. This Center of Health of the 

Community was presently being used for private interviews 

between the members of the Community and the children. 

Children and the researchers were seated in a circle with 

the moderator and the reporter sitting one next to the other. 

At the end of the discussions, children were asked if there 

is anything that researchers or the Community could do for 

them to promote their physical, psychological and social 

health and assure that the Community continues to be 

always near to them. The study was also approved by an 

ethical committee.  

 

Data collection 

After a literature review, questions were decided by the 

consensus of the researchers. The questions discussed in 

focus groups are as follows: “Have you ever witnessed 

violence at home?” “What might be the reason for 

violence?” and “What do you think about violence, how did 

your violence experience affect your life”  

 

Analysis 

The recordings were decoded into text after each focus 

groups, and the notes interviewers had taken during the 

focus groups were correlated. Each transcript was read 

separately and during a meeting to extract codes. Three 

investigators read, identified, and assigned codes for the 

major themes of the data. These codes were assigned to 

lines of text, in the data analysis recalling relevant codes 

from the text was used. In our study, we used 

“phenomenological approach and thematic analysis.” Eight 

(Nine????) themes emerged from the analysis. 

 

RESULTS 

 

Twenty-four children came from the low income families 

living in Pendik while 6 of them came from the very low 

income families (father was not working). Children were 

aged between 14-18 years. Six of them was 14 years old, 8 

of them were 15, 12 were 16 years old, 2 of them were 17 

and 2 of them were 18 years of age.  Fourteen of them were 

not able to graduate from elementary school, 10 of them 

were graduated from middle school, 6 were high school 

drop-outs. They were all in apprentice status. The child 

having the highest degree of education was ‘could not 

finish high school’ in his own words. All children were 

males.  

The results of this qualitative study are presented in the 

form of main ideas supported by the group with typical 

phrases stated by children given in italics. 

 

Theme: Perception/explanation of violence at home 

Children admitted that they were exposed or had been 

exposed to some kind of violence at home: 

“My father hit me once with his belt, it gave terrible pain” 

“My father frequently drinks and beats me or my mother 

when he comes home” 
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“I don’t want to stay at home because my father beats me” 

“My parents had beaten me when I was a small child; it 

was necessary then because they had to discipline me” 

“My parents had beaten me when I ran away from school” 

“Once my mother slapped on my mouth so strongly that my 

tooth was broken and my lips bleed. I did not talk to her for 

two days” 

“My father beats my mother, my brother and me often by 

kicking or by hitting with his fist 

“My elder brother hit my head once so strongly that they 

had to take me to a hospital. The reason was that I had lost 

his watch”. 

 

Theme: To be misinterpreted by the parents 

Children believed that their parents could not understand 

them: 

“My parents cannot understand me. We think differently, 

even the music we listen to is different.” 

“My parents tell me ‘you are young; you don’t understand 

these things’” 

“We think differently” 

 

Theme: Deserving the punishment 

Children believed that their parents punished them for their 

inappropriate behaviors or mistakes by beating them: 

“My parents beat me when I deliberately do something they 

have banned me from doing it, for example when I smoke” 

“My parents beat me when I make mistakes” 

“I am used to being hit by my parents that is why I run 

away from home; if I run away from home they cannot beat 

me”. 

“Beating is the only way parents can discipline their 

children or establish authority over them” 

 

Theme: Feelings towards parents 

Some children declared that their love for their parents 

diminished due to the violence they showed towards them; 

whereas others thought they would continue loving them 

because they were the people most close to them: 

“Maybe I love them little now, but I know they are my 

parents and that they will go on protecting me” 

“I sometimes hate them” 

 

Theme: “Aggression defined by the children”   

Children told that they became aggressive outside home 

after they experienced violence at home: 

“My parents beat me. I go out and I can beat anybody if 

they make me angry” 

“I can hit people especially during football matches” 

“I get along well with my friends but I fight with others” 

 

Theme: Thoughts about being a parent and to discipline 

his children  

Most of the children admitted that they would also punish 

their children if necessary by using violence in case they 

made mistakes; whereas some of them thought they would 

never use violence at home: 

“I would punish my children maybe by beating them or by 

any physical punishment for example standing on one leg” 

“If my child made a mistake, first I would give him advice 

and tell him not to do it again. If he repeated his wrong 

behavior I would beat him or throw him out of home” 

“If my child made a mistake first I would talk to him if he 

repeated his wrong behavior. I would throw him out of 

home and allow him to come home again when he comes to 

his senses” 

“You can beat your children just a little, not like most 

people do; for example, they beat to such an extent that you 

have to take the child to a hospital” 

“All problems can be solved by talking to each other but I 

cannot talk with my parents” 

“Violence should never exist at home” 

“There can be no condition or excuse for violence at home” 

 

Theme: Thoughts about their education 

Most of them feel sorry for having left their school 

education: 

“First I felt sorry because I left school but now I think there 

is no difference schooling would make” 

“I am pleased with the way I live; maybe I would not be 

successful at school.” 

 

Theme: “Thoughts about the financial issues and 

violence” 

Children believed that the reason for violence at home 

(between all members of the family) was financial 

problems: 

“My parents are poor that is why I had leave school and 

work” 

“If I don’t abide by what my parents tell me to do I know 

they will cut my salary”. 

“My brother’s telephone was stolen he told me to find it; 

we started to beat each other when I could not find the 

telephone”. 

 

Children are pleased by the services provided by 

The Community for Helping the Working Children in 

Pendik, they think their employers should support The 

Community. The children expect support from the public 

and think that people should be aware of there are children 

working to earn their lives. The children expect more 

understanding from their families; they think they are worth 

being loved and protected since they work a lot for a little 

salary and most of them work for the welfare of their 

families. 

 

DISCUSSION 

 

In our study the children admitted that they were exposed 

or had been exposed to some kind of violence at home.  

In a qualitative study carried out in children attending 

elementary school in İstanbul, 73.41 % of the children 

reported at least one domestic violence event 
7
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Despite plenty of research, there is considerable 

disagreement about the definition of violence, its 

development, the consequences on victims and the most 

effective measures for intervention.
8
 Therefore, in our 

study, too, it was very hard to define or ask about violence 

at home. Violence was asked with different ways including, 

giving examples from child disciplining techniques or 

adolescent aggressiveness or mood changes or some socio-

economic /cultural problems our children and youngsters 

could face. At first children admitted violence towards 

them as a way adults use to discipline children as if this 

was the only way. In the study held in Istanbul reported 

that, among the domestic violence against children physical 

violence preceded by psychological violence and followed 

by neglect.
7
 In a study carried out in Finland, mild violence 

(slapping, pushing etc.) was 72%, severe violence (hitting 

with a fist, kicking and use of weapons) was 8%; violence 

was found to be committed by the parents sometime before 

children reached age of 14 and father committing violence 

more than the mother 
8
. In China, minor violence was 

reported to be 42%, and serious violence 23%; whereas in 

Korea being 9% and 51% respectively. 
9
 As a result of a 

descriptive study which had investigated numerous children 

of immigrants and seasonal farm workers living in the rural 

parts of North Carolina, more than half of the children had 

been found to be exposed to domestic violence.
10

 In our 

study we could not go deep enough with the children to 

learn about the types of domestic violence they were 

exposed to; we could only learn that the children were 

exposed to frequent beating and hitting. However, we 

believe if we could carry out in-depth interviews with each 

child at private settings we could learn more about other 

types of domestic violence. It was reported by a study 

carried out in France that different types of domestic 

violence (physical, sexual and psychological) often coexist 

within the same family.
11

 Also, as far as domestic violence 

was concerned, the most important risk factor for violence 

in one situation was the presence of violence in another 

situation.
12

 

 

When the children witness violence at home, 

especially maternal victimization, they would have 

internalizing and externalizing behavioral problems and 

these children may show violence for their offspring.
13

 

Chronic domestic violence was found to be associated with 

maternal depression, difficult child temperament, and 

internalizing or externalizing symptoms in the study of 

Martinez et. al.
14

 In our study unfortunately some of the 

children admitted that their mothers were also the victims 

of domestic violence. In a study carried out in some middle 

and low-income countries, mothers who justify partner 

violence towards themselves were more likely to believe 

that corporal punishment is necessary to discipline 

children
15

. A victimized mother, most of the time, cannot 

act as a caring and positive parent which is essential to 

diminish the adverse effects of domestic violence on their 

children.
16

 Countrywide norms regarding the acceptability 

of partner violence and advisability of corporal punishment 

moderated the links between mothers' attitudes and their 

behaviors toward children.
15

  

In our study children believed that their parents 

could not understand them, some of them declared that 

violence at home diminished their love for their parents. 

These two factors may lead them to leave their homes from 

time to time.  

 

Some children believed that the reason for domestic 

violence was financial problems and that family members 

actually loved each other, and they were their family for 

better or worse. In many other studies it was reported that 

low-income poverty, social insecurity and unemployment 

were indeed among the major reasons of domestic violence. 
5,7,13 -16

 

 

In a study, it is discussed that in addition to lack of 

social resources (lower income, lower educational 

attainment etc.) the parents who have been more likely to 

be socialized into the use of violence were also more likely 

to use severe corporal punishment.
15

 Children in our study 

admitted that they became aggressive outside home after 

they experienced violence at home and they declared that 

they would also punish their children if necessary by using 

violence against them for the sake of disciplining them. 

However, some of them said that there could be no excuse 

for violence, and that all of the problems could be solved 

by talking within a family. Studies show that children 

exposed to or having witnessed violence are apt to show 

more disrupted and more aggressive behavior towards 

others in general and that these children have many 

socioemotional and behavioral problems, some having 

weapon carrying behavior 
5,9,13,17,18

 and they are of 

increased exposure to the presence of other adversities in 

their lives.
19 

  

 

Physically abused children are reported to have a 

tendency towards acquiring deviant patterns of processing 

social information and these may mediate the development 

of aggressive behavior even when the other ecological and 

biological factors were known.
20

 In a study carried out in 

Brazil, significant relationship was found between violent 

behavior by teenagers and physical punishment by 

parents.
21

 Domestic violence is reported to have the 

potential to disrupt typical developmental trajectories 

through psychobiological effects, post-traumatic stress 

disorder, cognitive consequences, peer problems and 

sometimes outcomes that go beyond diagnosable 

disorders.
21

 

 

CONCLUSION 

 

Acceptance of corporal punishment as a norm would be a 

risk for domestic violence. As some of the participants of 

this study mentioned that they may apply corporal 

punishment to discipline their children. So whole 

community may use their sources to change the norms.  
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Herein, it can also be recommended to give these 

parents the resources they need to implement alternative 

child disciplining strategies. 
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ABSTRACT 
Objective: This study was performed to research the HBsAg and anti-HBs levels with the hepatitis B vaccination status in hospital staff 

admitted to family medicine outpatient clinic for health screening.  

Method: This descriptive study was being carried out in 519 hospital health staff admitted to family medicine outpatient clinic for health 

screening between 03.10.2015 and 30.12.2015. Socio-demographic characteristics and hepatitis B vaccination status of the participants 

were recorded on forms prepared in advance by researchers. Serum HBsAg and anti-HBs levels were measured. Antibody titers of 10 and 

below were considered negative and these staff were taken to 3 doses of hepatitis B vaccine program. 

Results: Of the participants, 35.6% (n=185) were female, 64,4% (n=334) were male and the mean age was 35.24 ± 8.35 years. One 

hundred and sixty-two (31.2%) had 0-10 mIU/ml, 14.5% (n=75) had 10-100 mIU/mL levels, 54.3% (n=282) ≥100 mIU/mL of the anti-

HBsAg value. The serum HBsAg levels of the hospital staff were found as 97.7% (n=507) negative and 2.3% (n=12) positive. While there 

was no statistically significant difference between the gender and serum HBsAg levels, a statistically significant difference 

was found between the ages of the staff and serum HBsAg levels (p<0,001). 

Conclusion: Hepatitis B virus (HBV) is a pathogen that is at risk of health care workers. All health care workers at risk should be 

immunized against hepatitis B virus. One of the most effective methods in the prevention of hepatitis B infection was immunization. In this 

study, 68.8% were seropositivite and 2.3% were hepatitis B carriers in accordance with other studies in Turkey.  

Key words: Health staff, screening, hepatitis B vaccine, anti-HBs, HBs Ag. 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, sağlık taraması için aile hekimliği polikliniğine başvuran hastane personelinde serum HBsAg ve anti-HBs düzeyleri ile, 

hepatit B aşılanma durumlarını araştırmak için yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 03.10.2015-30.12.2015 tarihleri arasında, sağlık taraması için polikliniğimize başvuran 519 

hastane personelinde yapılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve hepatit B aşılanma durumları, araştırmacılar tarafından 

önceden hazırlanan formlara kaydedilmiştir. Serum HBsAg ve anti-HBs düzeyleri ölçüldü. Antikor titresi 10 mIU/mL ve altındaki değerler 

negatif olarak kabul edildi ve bu personeller 3 doz Hepatit B aşı programına alınmıştır 

Bulgular: Katılımcıların %35,6’sı (n=185) kadın, %64,4’ü (n=334) erkek, yaş ortalaması 35,24±8,35 yıl idi. Yüz altmış iki kişide (%31,2) 

anti-HBs düzeyi 0-10 mIU/mL arasında, %14,5’inde (n=75) 10-100 mIU/mL arasında, %54,3’ünde (n=282) ≥100 mIU/mL idi. Serum 

HBsAg düzeyi, hastane personelinin %97.7’sinde (n=507) negatif, % 2.3’ünde (n=12) pozitif bulundu. HBsAg pozitifliğinin cinsiyetle 

değil, yaşla anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,001). 

Sonuç: Hepatit B virüsü (HBV), hastane çalışanlarının risk altında olduğu bir patojendir ve tüm hastane personeli hepatit B virüsüne karşı 

bağışık olmalıdır. Hepatit B enfeksiyonundan korunmada en etkili yöntem aşılamadır. Bu çalışmada bulunan % 68,8 oranında antikor 

titresi pozitifliği ve % 2,3 oranında hepatit B taşıyıcılığı, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumludur. 

Anahtar kelimeler: Hastane personeli, tarama, hepatit B aşısı, anti-HBs, HBsAg. 
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GİRİŞ   

 

Dünyada yaklaşık iki milyar insan hepatit B virüsü (HBV) 

ile enfektedir. 400 milyon kadar insanda kronik hepatit B 

virüs bulunur ve her yıl bir milyon insan hepatit B’ye bağlı 

karaciğer hastalığından ölmektedir.
1
 Hepatit B virüsü ile 

akut enfeksiyon yetişkinlerde genellikle kendi kendini 

sınırlayan bir seyir ve sonlanım izlemekle birlikte, erken 

çocukluk çağında bireylerin çoğunda persistan enfeksiyon 

ve kronik hepatit B gelişir.
2
  

 

     Türkiye, genel olarak hepatit B enfeksiyonu açısından 

orta endemisite gösteren bölgelerdendir ve prevalans 

yaklaşık %6’dır. Batı bölgelerinde HBV’nin prevalansı 

%2–4, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde %4–8 

kadardır, Diyarbakır ve çevre illerde bu oran genellikle 

%10’un üzerine çıkar. Ülkemizde, HBsAg pozitifliği oranı 

da %1,7-21 arasındadır ve anti-HBs pozitifliği %32 

kadardır.
3
 Son yıllarda, Ülkemizin tümünü kapsayan bazı 

önemli epidemiyolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ülke 

genelini kapsayan, toplum tabanlı bir viral hepatit prevalans 

çalışması olan ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği 

(TKAD) tarafından 2008-2011 yılları arasında 

gerçekleştirilen çalışmada, HBsAg pozitifliği %4, anti-HBc 

total pozitifliği %30,6, anti-HBs pozitifliği ise %32 olarak 

saptanmıştır. HBsAg pozitifliğinin batı bölgelerinde daha 

düşük olduğu, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde belirgin olarak daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca, HBsAg pozitifliğinin yaşla artış 

gösterdiği de belirlenmiştir.
4
 Türkiye nüfusunun yaklaşık 

%4’ünün HBsAg taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. 

HBV enfeksiyonu seroprevalansı, erkeklerde %30,1, 

kadınlarda %18,2’dir.
5
    

 

     HBV enfeksiyonunun başlıca geçiş yolları; perinatal, 

cinsel temas, intravenöz ilaç kullanımı, kontamine kan 

ürünleri ile temas, mesleki temaslar ve insandan insana 

bulaştır.
6
 Sağlık çalışanları, meslekleri nedeniyle pek çok 

enfeksiyon etkenine maruz kalmaktadır. Özellikle 

ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar ve acil servislerde 

çalışanlar kan, vücut sıvıları gibi enfekte hasta materyalleri 

ile temas etmektedirler. Bu durum, kan yoluyla bulaşan 

hastalık etkenleriyle daha sık karşılaşmalarına yol 

açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 

dünya çapında 85 milyondan fazla hastane personeli 

kontamine tıbbi aletlerle devamlı yaralanmaya maruz 

kalmaktadır.
7
 Ülkemizde, HBsAg pozitifliği sağlık 

çalışanlarında yapılan taramalarda %1,9-15,6 arasında 

bildirilmektedir.
8
  

 

     Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarında yapılan 

sağlık taraması ile serum HBsAg ve anti-HBs düzeyleri ile 

hepatit B aşılanma durumunun araştırılması planlanmıştır. 

 

 

 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın şekli ve yapıldığı yer 

 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 03.10.2015-30.12.2015 

tarihleri arasında sağlık taraması için polikliniğimize 

başvuran 519 hastane personelinde yapılmıştır. Bu 

çalışmaya hastane personeli olarak sadece sekreter, 

güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve hasta bakıcılar 

alınmış olup, doktor, hemşire ve laboratuvar teknisyenleri 

dahil edilmemiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde, 

yukarıda görev tanımı yapılan tüm personelin (n=710) 

çalışmaya alınması planlanmış, ancak 519 kişiye 

ulaşılabilmiştir (%73). Araştırmaya başlamadan önce, NEÜ 

Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alınmıştır. 

Araştırmanın amacı hakkında katılımcılara kısaca bilgi 

verilerek, çalışmaya katılmayı kabul edenlerden sözlü 

onamları alınmıştır. 

 

Verilerin toplanması 

 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve hepatit B 

aşılanma durumları araştırmacılar tarafından önceden 

hazırlanan formlara kaydedilmiştir. Araştırmaya 

katılanlardan alınan kan örnekleri, serumları ayrıldıktan 

sonra bekletilmeden çalışmaya alınmıştır. Hepatit B yüzey 

antijeni (HBs Ag) ve anti-HBs için bir kemiluminesans 

mikropartikül immünoassay (Chemiluminiscent 

Microparticle Immunoassay-CMIA) olan ARCHITECT 

HBsAg yöntemi (ABBOTT Laboratories) kullanıldı. 

Antikor titresi 10 ve altındaki değerler negatif olarak kabul 

edilmiştir. 

 

İstatistik analiz 

 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, 

istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows 20,0 programı kullanılmıştır. 

Frekanslar, ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve 

maksimum değerler hesaplanmıştır. Niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanılmıştırı. 

Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir 

 

 

BULGULAR 

 

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine, 

sağlık taraması için başvuran 519 hastane personelinin 

%64,4’ü (n=334) erkek, %35,6’sı (n=185) kadın ve yaş 

ortalamaları kadınlarda 34,5±8,9 yaş, erkeklerde 35,6±8,1 

yaş idi. Hastaların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Yüz altmış iki kişide (%31,2) anti-HBs düzeyi 0-10 

mIU/mL arasında, %14,5’inde (n=75) 10-100 mIU/mL, 

%54,3’ünde (n=282) ≥100 mIU/mL olduğu belirlenmiştir 

(Şekil 1).   
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Tablo 1. Hastane personelinin sosyodemografik özellikleri 
 

Yaş  Erkek 35,6±8,1 yıl* 

Kadın 34,5±8,9 yıl* 

  n % 

Cinsiyet 

 

Erkek  334 64,4 

Kadın  185 35,6 

Medeni durum Evli  380 73,2 

Bekar  133 25,6 

Dul  6 1,2 

Vücut Kitle İndeksi Zayıf  15 2,9 

Normal kilolu 252 48,5 

Fazla kilolu 169 32,5 

Obez  83 16,1 

Sigara içme durumu  İçiyor 240 46,3 

İçmiyor 243 46,8 

Bırakmış 36 6,9 

* ort±SS 

      

Tablo 2. Anti HBs düzeylerinin yaşa göre dağılımı 
 

 Anti-HBs   

0-10 mIU/mL 10-100 mIU/mL ≥100 mIU/mL Total 

n % n % n % n % p 

19-29 yaş arası  42 25,9 20 26,7 80 28,4 142 27,4  

 

   0,999 
30-39 yaş arası 75 46,4 35 46,7 127 45,0 237 45,6 

40-49 yaş arası 37 22,8 16 21,3 62 22,0 115 22,2 

50-59 yaş arası 6 3,7 3 4,0 11 3,9 20 3,8 

≥60 yaş  2 1,2 1 1,3 2 0,7 5 1,0 

Toplam  162 100 75 100 282 100 519 100 

   

Tablo 3. HBsAg pozitif olanlarda yaş ve cinsiyet dağılımı 

 

Yaş grupları 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

n % n % 

19-29 yaş arası  0 0,0 1 16,7 

30-39 yaş arası 1 16,7 2 33,3 

40-49 yaş arası 3 50,0 2 33,3 

50-59 yaş arası 2 33,3 0 0,0 

≥60 yaş 0 0,0 1 16,7 

Toplam 6 100,0 6 100,0 
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Şekil 1. Katılanların anti-HBs düzeylerinin dağılımı 
  

 

 

 
 

Şekil 2. Cinsiyetlere göre hepatit B aşısı olma durumu  

 

 

Anti-HBs düzeyleri ile yaş aralıkları arasında 

istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır (p=0.999) 

(Tablo 2). 

Aynı zamanda personelin anti-HBs düzeyi ile 

cinsiyet, medeni durum, BKİ ve sigara içme durumları 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Katılanların %70,5’i (n=366) daha önce hepatit B aşısı 

yaptırmış, %29,5’i (n=153) hepatit B aşısı yaptırmamıştır 

(Şekil 2).  

Aşı yapılanların %8,7’sinin (n=32) anti-HBs düzeyi 

0-10 mIU/mL arasında, %16,4’ünün (n=60) 10-100 

mIU/mL ve  %74,9’unun (n=274) ≥100 mIU/mL olduğu 

saptanmıştır  

Katılan hastane personelinin, serum HBsAg düzeyi 

%97,7’sinde (n=507) seronegatif, %2,3’ünde (n=12) 

seropozitif idi. Serum HBsAg seropozitifliği ile cinsiyetler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir (p>0,05). HBsAg (+) olanların 3’ü hastanede 

teknisyen, 6’sı hasta bakıcı ve diğer 3’ü de sekreter olarak 

çalışmaktadır. HBsAg düzeyi pozitif olanlar, yaş yönünden 

incelendiğinde 40 yaş ve üstü olanlarda, 40 yaşın 

altındakilere göre pozitif olma sıklığı daha fazla olup, bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001) 
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(Tablo 3). Serum HBsAg pozitif olanların %75’i evli, 

%16,7’si bekar ve %8,3’ü dul idi. Medeni durum ile 

HBsAg seropozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

 

TARTIŞMA 

 

Hepatit B enfeksiyonu, önemli bir mortalite sebebi olması 

nedeniyle dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü 1992 

yılında HBV enfeksiyonunu sağlık çalışanları için meslek 

hastalığı olarak kabul etmiş ve Sağlık Bakanlığı, 1996’da 

sağlık çalışanlarının bu virus açısından taranarak uygun 

kişilerin aşılanmasını başlatmıştır.
9
  

 

     Ülkemizde,
 
değişik zamanlarda birçok merkezde, sağlık 

çalışanlarında HBsAg seroprevalansı araştırılmıştır.  

Çakaloğlu, yaptığı çalışmaya göre Türkiye genelinde sağlık 

çalışanlarında, HBsAg pozitifliği %5, Anti-HBs pozitifliği 

%25-%35 arasında değişmektedir.
10

 Yurt dışında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, sağlık çalışanlarında HBV 

seroprevalansı %0 ile %9,9 arasında değişen yüzdelerde 

bildirilmiştir.
11 

 

      Ülkemizde, sağlık çalışanlarında yapılmış olan 

seroprevalans çalışmalarında HBsAg seropozitifliği; Ersöz 

ve arkadaşlarının
12

 yaptığı çalışmada %2, Öksüz ve  

arkadaşlarının
13

 yaptığı çalışmada %1,7, Tekin ve 

arkadaşlarının
14

 yaptığı çalışmada %1,1, Aşçı
15

 yaptığı 

çalışmada %1,1, İnci ve arkadaşlarının
16

 yaptığı çalışmada 

%1,
 
Boşnak ve arkadaşlarının

17
 yaptığı çalışmada ise %0,5 

olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise, sağlık 

çalışanlarında HBsAg seropozitifliği %2,3 bulunmuş ve bu 

sonuç yapılan diğer çalışmalardan daha yüksek olmakla 

beraber, ülkemiz verileri ile uyumludur. Askarian ve 

arkadaşlarının çalışmasında, diş hekimlerinde en fazla 

olmak üzere, sağlık çalışanlarında HBV ve HCV 

seropozitifliğinin %1,4 ile %14,4 sıklıkta değiştiği 

bildirilmiştir.
18

 

 

      Hastane personelinin, bağışıklık durumunu belirlemek 

üzere yapılan çeşitli çalışmalar incelendiğinde anti-HBs 

pozitifliğini geçmiş yıllarda; Sünbül ve arkadaşları
19

 %55, 

Şencan ve arkadaşları
20

 %28,6 olarak rapor etmişlerdir. 

Demir ve arkadaşları
21

 2006 yılında bu oranı %81,4, Öksüz 

ve arkadaşları
13

 2009 yılında %75,7, 2014’de Aşçı yaptığı 

çalışmada
15

 ise %84 olarak bildirmiştir. Kutlu ve 

arkadaşlarının, tıp fakültesi öğrencilerinde yaptıkları 

çalışmada, HBsAg seropozitifliği %0,7 (n=2) olup, 

%57,6'sında (n=202) Anti-HBs pozitif bulunmuştur.
22

 

Bizim çalışmamıza katılan hastane personelinin, Anti-HBs 

pozitifliği % 68,8 bulunmuştur. Aşılama çalışmasının etkin 

bir şekilde yürütülmesinin, sağlık birimlerinde enfeksiyon 

kontrol önlemlerinin, sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

işlemlerinin uygulanmasının ve ayrıca hizmet içi 

eğitimlerin düzenli ve sık tekrarlanmasının verileri olumlu 

yönde etkileyeceği düşünülmüştür.  

 

SONUÇ 

 

HBV, sağlık çalışanlarının risk altında olduğu bir 

patojendir. Hastane çalışanlarının, aralıklı olarak 

seropozitiflik açısından taranması, HBV açısından 

seronegatif olanların aşılama programına alınması büyük 

önem taşımaktadır. Hepatit B enfeksiyonundan korunmada 

en etkili yöntem aşılamadır. Risk altındaki tüm sağlık 

çalışanları, HBV’ye karşı bağışık olmalıdırlar. Bu 

çalışmada anti-HBs antikor titresi pozitifliği % 68,8,  

HBsAg pozitifliği Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarla 

uygun olarak %2,3 olarak bulundu. Hastane çalışanlarının, 

aşılanması son derece önemli olmakla birlikte aşısı 

olmayan diğer virüs enfeksiyonlarının önlenmesi açısından 

sürekli eğitim son derece önemlidir. 
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ABSTRACT 

The aim of this research paper is to determine habit of using the social media and correlation of social media addiction, self-

esteem, perceived social support in adolescent with attention deficit hyperactivity disorder. The sample of this research is 

composed of 75 adolescents who were between 12-18 year-old, diagnosed and treated as attention deficit hyperactivity 

disorder with respect to DSM-V criterion by a child and adolescent psychiatry expert. They were applied to Mersin 

University, Child and adolescent psychiatry polyclinic between March 2016-May 2016. 26 of the participants were female, 

49 of them were male. Socio-demographic information form, Rosenberg self-esteem scale and perceived social support scale 

were carried out to the participants. In this study, information about socio-demographic information of adolescent with 

attention deficit hyperactivity disorder and habits of using social media were presented. The findings of this study revealed 

that there was a small correlation between social media addiction and self-esteem but there is no correlation between social 

media addiction and perceived social support in adolescent with ADHD. In order to overcome the tendency of social media 

addiction in adolescent with ADHD, it is important that patients should comply with treatment, families should handle 

adolescent period appropriately with proper social support and constructive approaches to support self-esteem of adolescent 

with ADHD. 

Keywords: Social media use, social media addiction, attention deficit and hyperactivity disorder, self-esteem, social support 

 

ÖZET 

Bu araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek 

ve sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Polikliniği’ne Mart 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran ergenler arasından çocuk ve ergen psikiyatri 

uzmanı tarafından DSM - V ölçütlerine göre tanı alan, çalışmaya katılmaya gönüllü 12-18 yaş arasındaki tedavi almakta alan 

75 ergen oluşturmaktadır. Katılımcıların 26 tanesi kız, 49 tanesi erkektir. Katılımcılara sosyo-demografik bilgi formu, 

Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve algılanan sosyal destek ölçekleri uygulanmıştır. Çalışma kapsamında dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin demografik bilgileri ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili veriler 

paylaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısının 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve algılanan sosyal destekle, sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı bulunmuştur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığına eğilimlerini 

engellemek amacıyla tedavi sürecine uyum gösterilmesi, ebeveynler tarafından ergenlik döneminin uygun ele alınması, 

uygun sosyal desteğin sağlanması ve ergenin benlik saygısını arttırmaya yönelik yapıcı yaklaşımların öneminin büyük 

olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, benlik 

saygısı, sosyal destek 
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Giriş 

 

Sosyal medya bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte hızla yaşamımızın ayrılmaz bir 

parçası haline gelmektedir. Sosyal medya aslında bir Web 

2.0 teknolojisi olarak karşımıza çıkmakta ve bu teknoloji 

sayesinde daha fazla kullanıcının, çok daha rahat şekilde 

kullanabileceği uygulamalar ve içerikler 

oluşturulabilmektedir. Bu anlamda kullandığı teknolojiyi 

göz önüne alarak bir tanım yapmak gerekirse sosyal medya 

web 2.0 teknolojisini kullanan ve kullanıcıların kendi 

içeriklerini oluşturmasına ve paylaşmasına olanak sağlayan 

bir dizi internet tabanlı araçlardır. 

     Bu çalışma kapsamında sosyal medyanın tanımlanması 

gerekirse, web tabanlı platformlarda kişilerin kendi 

oluşturdukları profiller veya hesaplar üzerinden, kendi 

oluşturdukları ya da yine sosyal medya platformları 

üzerinden beğendikleri içerikleri paylaştıkları, iletişim 

kurdukları (ve birbirlerini takip ettikleri) sanal sosyal 

platformlardır. Sosyal medyada kullanıcılar olarak bizler bu 

araçları kullanarak daha geniş kitlelerle, kişiselleştirilmiş 

içeriklerle, paylaşımda bulunabiliyoruz. Sosyal medya 

araçlarını gruplandırarak örneklemek gerekirse: 

 Sosyal Ağlar: Facebook, Linked-In 

 Video Paylaşım: Youtube, dailymotion, vimeo 

 Microblogging: Twitter 

 Fotoğraf Paylaşım Ağları: Instagram, Flickr 

 Kişisel Bloglar: Blogspot, Wordpress,  

 Sanal Dünyalar ve Oyunlar: Secondlife, World of 

Warcraft 

     Günümüzde sosyal medya araçları günlük yaşamın 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sosyal medya, internet 

ortamında sosyalleşmek, bilgi edinmek, eğlence ve 

başkalarıyla iletişim sağlama açısından yaşamımıza farklı 

bir boyut ve zenginlik katmaktadır. Zaten gelişen bilgi ve 

iletişim teknolojilerine paralel olarak Türkiye’de de internet 

erişim oranı 2004 yılında %19 seviyesindeyken, 2014 

yılında %56 seviyesine ulaşmıştır
1
. Internet kullanımının bu 

şekilde hızla artması ve erişim olanaklarının çeşitlenerek 

insanların internette daha fazla zaman geçirmesi farklı 

sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

      Özellikle öğrenciler internete sınırsız ve kolayca 

ulaşabilmeleri, uygun kontrolün olmaması, eğitimde 

teknolojiyi kullanmalarının beklenmesi ve sosyal etkileşim 

gibi nedenlerle kullanımının artmasıyla birlikte başta siber 

zorbalık, internet bağımlılığı ve ahlaka aykırı içerikler 

görme gibi risklerle karşılaştıkları görülmektedir 
2,3,4

. 

Çocuklar internet’te karşılaştıkları riskler nedeniyle 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel sorunlar yaşadıkları 

da belirtilmiştir 
5
. 

      Bu noktada bağımlılık kavramını biraz daha açmak 

gerekmektedir. Bağımlılık sadece bir maddeye bağlı olarak 

gelişen bir durum olarak düşünülmemelidir. Bunun dışında 

alışveriş, kumar, seks ve teknoloji bağımlılığı da 

davranışsal bağımlılıklar kategorisinde 

değerlendirilmektedir
6
. Bazı kaynaklar DSM IV’teki kumar 

bağımlılığının ölçütlerini referans alarak internetle aşırı 

zihinsel uğraş, giderek daha uzun sürelerle ve planlanandan 

daha fazla kalma, internet kullanıcısının kontrolde güçlük 

çekmesi, kullanılmadığında sıkıntı yaşama, işlevsellikte 

bozulma, internet kullanımına ilişkin yalan söyleme, 

interneti sorun ve olumsuz duygulardan kaçış olarak 

kullanmayı internet bağımlılığının ölçütleri olarak 

belirlemiştir
7
. DSM-5 te bağımlılık sadece madde 

bağımlılığı çerçevesinden çıkarılarak, çekilme ve tolerans 

kavramları ile daha davranışsal değerlendirilmeye 

başlamıştır
8
. 

      Bağımlılık riskine yönelik olarak yayıncada internet ve 

sosyal medya kullanımı için aşırı kullanım, patolojik 

kullanım ve problemli kullanım gibi tanımlamalar söz 

konusudur. Çocukların sosyal medya ve internet erişim 

olanaklarının artması ve henüz psikolojik olgunluğa 

erişmemiş olmaları nedeniyle bir bağımlılığı geliştirmeleri 

açısından önemli bir risk grubu olarak 

değerlendirilmektedir
9
. 

      Sosyal medya bağımlığını internet bağımlılığıyla 

beraber düşünecek olursak ergenlerde internet bağımlılığı 

üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki internet 

bağımlısı ergenlerin yarısından fazlasında eşlik eden başka 

psikiyatrik hastalıkların olduğu belirtilmiştir
10

. Bu 

bağımlılık ruhsal, sosyal, ailesel, akademik ve fiziksel 

sorunları da beraberinde getirmektedir
5
. Özellikle dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) internet 

bağımlılığına oldukça sık eşlik ettiği ve ilişkili olduğunu 

ortaya koyan pek çok çalışma vardır
 11,12

.  

      Bağımlığını yordayan değişkenler göz önüne 

alındığında benlik saygısı ve sosyal destek arayışı önemli 

değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır
13

. Bireyin benlik 

saygısı düzeyinin, psikolojik ve diğer hastalıklara karşı 

direncini ve yakın ilişkiler kurabilme yeteneğini de 

etkilemektedir. Bu bağlamda kişinin kendisine biçtiği 

değer, kendisini nasıl algıladığı ruhsal iyilik durumunda 

önemli bir rol oynamakta ve sosyal etkileşimini 

biçimlendirmektedir. Ayıca sosyal desteğin azlığı internet 

bağımlılığında risk faktörü oluşturabilmektedir
14

. DEHB, 

sosyal desteğin azlığı halinde prognozunun daha 

kötüleştiği, benlik saygısı problemlerinin arttığı, birçok 

psikiyatrik bozukluğun komorbid olarak eklendiği sigara, 

alkol ve diğer madde kötüye kullanımlarının ergenlikle 

beraber başladığı, ileriki yaşlarda antisosyal kişilik 

bozukluğu, yasal suçlara eğilimin olabildiği bir 

bozukluktur
16

.  

     Bu noktada DEHB, sosyal medya bağımlılığı, benlik 

saygısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki risk 

gruplarının, risk faktörlerinin belirlenmesinde ve uygun 

önleyici tedavi yaklaşımlarının ortaya konulabilmesi 

açısından önem taşımaktadır.  Bu nedenle bu çalışmada 

DEHB olan ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, benlik 

saygısı ve algılanan sosyal destek ilişkisi incelenecektir. 

 

YÖNTEM 

Örneklem: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurul onayından sonra (24.02.2016, 

78017789/050.01.04/E-51097) çalışma yürütülmüştür. 

Çalışmanın örneklemi Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine 

Mart 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran, bir 

çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından DSM - V 

ölçütlerine göre DEHB tanısı konan çalışmaya katılmaya 

gönüllü  12-18 yaş arasındaki tedavi almakta olan 75 
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ergenden oluşmaktadır. Katılımcıların 26’sı kız, 49’u 

erkektir. Dahil edilme ve hariç bırakılma ölçütlerine göre 

uygun  bulunan tüm olgular çalışmaya alınmıştır. 

Araştırma soruları: 

     DEHB olan ergenlerin sosyal ilişkilerinde de 

sıkıntılarının olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde bu sosyal 

ilişkilerindeki sıkıntılar internet kullanımı ve sosyal 

medyaya da da kendini göstermektedir. Bu anlamda dikkat 

eksikliği olan ergenlerin sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları incelenecek ve sosyal medya bağımlılığı, 

algılanan sosyal destek ve benlik saygısı ilişkisi 

incelenecektir.   

 DEHB’li ergenlerin sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları nelerdir? 

 DEHB’li ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, 

benlik saygısı ve sosyal destek arasında anlamlı 

bir ilişki var mı? 

Çalışma için dahil edilme ölçütleri:  

 12-18 yaşları arasında olmak (12 ve 18 yaş dahil 

olmak üzere) 

 DSM - V ölçütlerine göre DEHB tanısı almış 

olmak  

 DEHB tedavisine devam ediyor olmak 

 Görüşmeye uyum gösterebilecek sosyal ve 

zihinsel işlevsellikte olmak 

 Ebeveynler ve katılımcılardan alınan gönüllü 

katılım formunun imzalanmış olması 

Hariç bırakılma ölçütleri: 

 Zeka geriliği, psikotik bozukluk, yaygın gelişimsel 

bozukluk gibi bilişsel durumu bozan hastalıkların 

olması 

 Psikiyatrik belirtileri açıklayacak tespit edilmiş 

genetik, nörolojik ve/veya metabolik bir 

bozukluğun olması 

 Ebeveyn ve katılımcıların gönüllü katılım formunu 

imzalamaması 

 DEHB tanısı almamış olmak. 

     DEHB tanısı konduktan sonra önce araştırmacı 

tarafından hazırlanmış olan sosyodemografik veri formu, 

Rosenberg benlik saygısı ölçeği ((RBSÖ, Rosenberg Self 

Esteem Scale), algılanan sosyal destek ve sosyal medya 

bağımlılık ölçeklerinin araştırmaya gönüllü olarak katılmak 

isteyen katılımcılar tarafından doldurulması sağlandı. 

 

Veri toplama araçları 

 

Sosyodemografik veri formu: Çocuğun yaşı, cinsiyeti, 

eğitimi, sosyoekonomik düzey, genel internet ve teknoloji 

kullanım alışkanlıklarına yönelik bilgiler ve sosyal medya 

bağımlılarına yönelik açık uçlu sorular katılımcılar 

tarafından doldurulmuştur. 

 

RBSÖ: Ölçek 1968 yılında Rosenberg tarafından 

geliştirilmiştir. Kolay uygulanması, puanlanması ve 

yorumlanması ile benlik saygısı ölçümlerinde sık kullanılan 

RBSÖ dörtlü Likert tipinde  “çok doğru”, “doğru”, “yanlış” 

“çok yanlış” seçenekleri ile yanıtlanan on maddeden 

oluşmaktadır. Daha sonra ölçeğin Türkçeye uyarlama ve 

geçerlik, güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin geçerliğini sınamak için 

psikiyatrik görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerle yapılan 

değerlendirmede öğrencilerin benlik saygısı, kendilerine 

ilişkin görüşlerine göre yüksek, orta ve düşük olarak 

gruplandırılmıştır. Görüşlerden ve benlik saygısı 

ölçeğinden elde edilen sonuçların arasındaki ilişkiler 

hesaplanmış ve ölçeğin geçerlik oranı 0,71 olarak 

hesaplanmıştır 
15

. 

     Ergenden ölçekteki maddelerin kendisini ne kadar 

tanımladığını seçmesi beklenmektedir. Ölçekteki 

maddelerin yarısı “Bazı olumlu özelliklerim olduğunu 

düşünüyorum” gibi olumlu düşünce yapısıyla, diğer yarısı 

ise “Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını 

düşünüyorum” gibi olumsuz düşünce yapısıyla 

kurulmuştur. Ölçeğin kendi içindeki değerlendirme 

sistemine göre her katılımcı 0-6 arasında bir puan 

almaktadırlar. Elde edilen puanlar yüksek (0-1 puan), orta 

(2-4 puan) ve düşük (5-6 puan) benlik saygısını 

göstermektedir 
15

. 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Perceived social support 

scale (PSS)): Algılanan sosyal destek ölçeği Procidano ve 

Heller (1983) tarafından iki alt ölçek ile katılımcının 

algıladığı arkadaşlarından ve aileden gördüğü sosyal 

desteği ölçmek için tasarlanmıştır.   

     Ölçek 12 maddeden oluşan bireyin sosyal desteği ile 

ilgili kaynağın yeterliliğini ölçen “Tamamen 

Katılmıyorum” (1) ile “Tamamen Katılıyorum” (7) 

arasında değişen 7’li likert tipinde bir kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Ölçek Eker ve Arkar (1995) 

tarafından Türkçeleştirilmiştir 
16

. Aile, arkadaşlar ve 

anlamlı diğerleri (özel insan) olmak üzere üç alt boyuttan 

ve 12 maddeden oluşmaktadır. Eker ve Arkar (1995) 

çalışmasında ölçeğin güvenirlik katsayıları 0,80-0,95 

arasında değişen yüksek tutarlılık düzeylerine sahip olduğu 

bulunmuştur
16

. Ölçekten alınan yüksek puanlar algılanan 

yüksek sosyal desteğe işaret etmektedir. 

 

Veri Analizi: Hatalı giriş yapılıp yapılmadığı minimum-

maksimum değerlere bakılarak tespit edilip düzeltilmiştir. 

Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlar incelenmiş ve 

uç değer taşıyan (outlier) katılımcılar veri setinden 

çıkartılmıştır. Boş değerler ile ilgili olarak da ölçeklerin % 

5’inden çok boş madde bırakanlar işlem dışı bırakılmıştır. 

Veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Sosyal 

medya bağımlılığı, benlik saygısı ve sosyal destek 

değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına 

değişkenlerimiz normal dağılmadığı için Spearman 

Korelasyon katsayısı ile bakılmıştır. Veri girişi ve analiz 

STATA ile yapılmıştır. 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Araştırmaya 79 DEHB’li ergen katılmıştır, 

katılanlardan 75 kişinin anketi geçerli görülmüştür.  Katılan 

75 öğrencinin % 35’i (n=26) kız ve % 65’i (n=49) erkektir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 14,1 yıl bulunmuştur. 

Katılımcıların 65’inin (% 86,7) anne ve babası birlikte 

yaşamakta olup, yalnızca 5’inin (% 6,7) anne ve babası 
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boşanmıştır. Gelir durumlarına bakacak olursak, 71 (% 95) 

katılımcı kendisini orta gelir düzeyinde tanımlamaktadır 

(Tablo 1). 

 

     İnternet erişimleri ile ilgili olarak, katılımcıların 51 (% 

68) tanesinin evlerinde internet bağlantısı bulunmaktadır. 

Evdeki internete bağlanabilir cihaz sayısına baktığımızda 

ise iki ve daha fazla cihazı olan 62 (% 83) katılımcı 

bulunmaktadır. Ayrıca bu katılımcıların 52’si (% 69) 

internet erişimlerinin plansız olduğun vurgulamış ve 

bunların 50’si (% 67) İnternet kullanım kararlarını 

kendilerinin verdiğini belirtmiştir. Günlük ortalama İnternet 

kullanım sürelerine baktığımızda 48 (% 74) katılımcı 2 

saatten fazla olduğunu belirtirken, 27 (% 37) katılımcı da 

günlük ortalama 2 saatten fazla zamanını sosyal medyada 

geçirdiğini belirtmektedir (Tablo 1).  

 

     Çalışmaya katılan DEHB teşhisi konmuş ergenlerin 60’ı 

(% 80) aktif olarak Facebook kullandığını, 42’si (%56) 

Instagram kullandığını, 49’u (%65) ise Youtube 

kullandığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların 33’ü (%44)  

interneti oyun, 48’i (%64) ise sohbet amaçlı kullandığını 

belirtmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. DEHB’li ergenlerin sosyal medya araçları 

kullanımı ve amaçları 

 Var Yok 

Kullanılan araçlar f % f % 

Facebook 60 80 15 20 

Twitter 20 27 55 73 

Instagram 42 56 33 44 

Google+ 32 43 43 57 

Pinterest 4 5 71 95 

Youtube 49 65 26 35 

Scorp 9 12 66 88 

Periscope 4 5 71 95 

 Evet Hayır 

Kullanım amacı f % f % 

Oyun 33 44 42 56 

Sohbet 48 64 27 36 

Haberleşme 16 21 59 79 

Paylaşım 34 45 41 55 

Ödev/Ders 18 24 57 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. DEHB’li ergenlerin sosyal 

medyaya erişim olanakları ve kullanım 

alışkanlıkları 

  

Evde internet bağlantısı    f % 

Var 51 68 

Yok 24 32 

Evde İnternete bağlanabilir cihaz sayısı f % 

Yok 4 5 

1 Adet 9 12 

2 Adet 15 20 

3 ve daha fazla 47 63 

Kişisel bilgisayarı f % 

Var 54 72 

Yok 21 28 

Cep telefonu f % 

Var 55 73 

Yok 20 27 

Cep telefonundan internet erişimi f % 

Var 46 61 

Yok 29 39 

Bilgisayar kullanım sıklığı f % 

Hiç kullanmam 18 24 

Haftada 1-2 gün 24 32 

Haftada 3-5 gün 14 19 

Her gün 19 25 

İnternet kullanım sıklığı f % 

Hiç kullanmam 9 12 

Haftada 1-2 gün 22 29 

Haftada 3-5 gün 9 12 

Her gün 35 47 

Bilgisayar ve internet erişimim f % 

Planlıdır 23 31 

Plansızdır 52 69 

Bilgisayar ve internet kullanımına kararı f % 

Kendim veririm 50 67 

Ailemle ortak veririz 13 17 

Aile büyüklerim verir 12 16 

Günlük bilgisayar kullanım sürem f % 

Hiç kullanmam 15 20 

1 saatten az 14 19 

1-2 saat 13 17 

2 saatten fazla 33 44 

Cep telefonundan günlük internet kullanım 

süreniz 
f % 

Hiç kullanmam 20 27 

1 saatten az 8 10 

1-2 saat 13 17 

2 saatten fazla 34 46 

Toplam günlük internet kullanım süreniz f % 

Hiç kullanmam 5 7 

1 saatten az 10 13 

1-2 saat 12 16 

2 saatten fazla 48 74 

Günlük sosyal medya kullanım süreniz f % 

Hiç kullanmam 16 21 

1 saatten az 19 25 

1-2 saat 13 17 

2 saatten fazla 27 37 

 

     DEHB’li ergenlerin benlik saygıları ile sosyal medya 

bağımlılıkları arasında negatif bir korelasyon gözlenmiştir 

(Spearman’s ρ = 0,301, p = 0,035, ρ
2 

=0,09). İki değişken 

arasında düşük düzeyde bir korelasyon vardır. Benlik 

saygısı düşük olan ergenlerin sosyal medya bağımlılıkları 

nispeten daha yüksektir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal 

desteğin birbirleri arasındaki ilişki 

      
Benlik 

Saygısı 

Algılanan 

Sosyal 

Destek 

Sosyal 

Medya 

Bağımlılığı 

Spearman's 
rho 

Benlik 
Saygısı 

Korelasyon 
katsayısı 

1,000 ,060 -,301(*) 

    p (2-tailed) . ,681 ,035 

    N 49 49 49 
  Algılanan 

Sosyal 

Destek 

Korelasyon 

katsayısı ,060 1,000 -,160 

    p (2-tailed) ,681 . ,272 

    N 49 49 49 

  Sosyal 
Medya 

Bağımlılığı 

Korelasyon 
katsayısı 

-

,301(*) 
-,160 1,000 

    p (2-tailed) ,035 ,272 . 

    N 49 49 49 

 

TARTIŞMA 

 

Bizim çalışmamızda DEHB’li ergenlerin sosyal medya 

kullanım oranları oldukça yüksek olduğu (% 79) ve sosyal 

medyayı daha çok eğlence aracı olarak kullanmayı tercih 

ettikleri gözlenmiştir. Bu konuda yapılan bir çalışmada 

bağımlılık boyutunda internet kullanımı olan bireylerin 

interneti daha çok eğlence ve interaktif iletişim için 

kullandıkları, internette daha çok sohbet ettikleri, oyun 

oynadıkları, müzik dinledikleri tespit edilmiştir
14

. Farklı 

ülkelerde yapılan çalışmalarda sağlıklı çocukların sosyal 

ağlarda profil sahibi olma oranları değişiklik göstermesine 

karşın her 10 çocuktan yedisinin sosyal ağlarda profil 

sahibi oldukları görülmektedir
17,18

. Bunun yanında bizim 

çalışmamızda da başka çalışmalarda olduğu gibi popüler 

olması ve içerik bakımından en çok paylaşımın yapılması 

nedeni ile çocukların sosyal ağları kullanmak amacıyla 

genellikle Facebook’u tercih ettikleri görülmektedir 
3,17,18

. 

 

     Yapılan çalışmalarda DEHB olan çocuklarda benlik 

saygısının düşük olduğu bildirilmiştir
19

. DEHB olan çocuk 

ve ergenler yıkıcı davranışları ve sosyal ilişkilerindeki 

zorluklar nedeniyle sıklıkla çevrelerindeki insanlardan 

olumsuz karşılık ve ceza alırlar. Okul başarısızlıkları 

nedeniyle sene kaybeder ya da eğitim hayatlarına son 

vermek zorunda kalırlar
20

. Bu durum benlik saygısında 

düşme ve algılanan sosyal destekle ilgili yetersizlik hissine 

neden olmaktadır.  

 

     Başka bir çalışmada, düşük benlik saygısı ve sosyal 

yetersizlik hissi ile sosyal medya bağımlılığı arasında ilişki 

olduğu gözlenmiştir
21

. Ayrıca, internet bağımlılığının iş 

yaşamındaki üretkenliğin azaltması ve hareketsiz yaşama 

bağlı fiziksel problemlerin görülmesi nedenleriyle internet 

bağımlılığının sosyal yaşama ve gerçek fiziksel etkileşime 

zarar verdiği görülmektedir
22

. 

 

     Çin’de 1059 ergenin incelendiği bir çalışmada İnternet 

bağımlılığının gelişmesinde, özellikle yüz yüze kişilerarası 

ilişkilerle sosyal etkileşim becerilerinin yetersizliği ön 

plana çıkmıştır
23

. Sosyal etkileşim amacıyla interneti tercih 

edenlerin daha çok sosyal becerisi yetersiz, yalnız ve 

depresif kişilerin kompülsif bir biçimde internet 

kullanmalarına yol açtığını belirtmiştir
23

. Gençlerin sosyal 

medya kullanımı ile ilgili olarak sosyal uyum sorunu 

yaşayan gençlerin daha çok sosyal medya üzerinden 

iletişim kurmayı tercih ettiğini belirtmiştir
24

. Ayrıca başka 

araştırmalarda da internet bağımlılığı ile kişilik arasında 

yüksek derecede bir ilişki olduğu görülmüştür 
2
.  

 

     Bu çalışmayla, DEHB’li ergenlerin sosyal medya da 

daha çok oyun ve sohbet amaçlı etkinlikler 

gerçekleştirdikleri ve ödev-ders etkinliklerinin çok daha az 

yapıldığı ortaya çıkmıştır. Aslında, sosyal medya 

araçlarının çeşitlenmesiyle katılımcıların sosyalleşme 

ihtiyaçlarını da internet aracılığıyla giderme eğiliminde 

olduğu görülmüştür. Özellikle ergenlik çağında kimlik 

kazanma aşamasında sosyal medya da kendini farklı 

kimlikler tanıtma, multipl kimlik ve disosiyatif 

bozuklukların daha fazla yaşanmasına neden olabileceği 

öngörülmektedir. DEHB’deki dürtüsel eğilimlerde 

düşünüldüğünde kendi yaşadığı kimlikler ile sosyal 

ağlardaki kimliği arasındaki uçurum, kendindeki yetersizlik 

ve benlik saygısındaki düşüklüğün artmasına neden olması 

açısından çok önemlidir. DEHB’li ergenlerde benlik saygısı 

ve sosyal medya kullanımının ele alınması ve takibinin 

nasıl olması gerektiği ayrıca düşünülmelidir. 

 

     Sonuç olarak DEHB tanısı olan ergenlerin teknoloji 

kullanımının uygun ele alınmasının, ebeveynlerin 

çocuklarına destekleyici ve benlik saygısını arttırmaya 

yönelik uygun tutum içinde bulunmalarının, sosyal medya 

bağımlılığı oluşmasına zemin hazırlayan nedenlerin ortadan 

kaldırılmasının ve uygun sosyal çevrelerin oluşturulmaya 

çalışılmasının DEHB’li ergenlerin yaşam kalitesi ve 

hastalık işlevselliğinde olumlu katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı, çeyrek asırdan beri bir hobi olarak ilgilendiğim ve zaman zaman seçmeli ders olarak fizik öğrencilerine 
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araştırmalarımı ve deneyimlerimi, bilim okuyucularıyla paylaşmak ve fiziksel bilimlerin gelişim sürecinde etkin rol oynayan 

felsefi ve metodik düşünceleri tanıtmak, bu konuda araştırma yapmak isteyenlere bir ışık tutmaktır.   
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GİRİŞ 

 

 “Bilimde En Büyük Beş Fikir” kitabının çeviri editörü 

Akut Gence, “sunuş” yazısında diyor ki; ülkemizde ne 

yazık ki bilimsel okuryazarlık düzeyi oldukça düşüktür. 

Bunun, böyle olmasını özellikle isteyen çevreler elbette 

vardır. İşte bu nedenle, dünya’nın 34 ülkesini kapsayan ve 

sonuçları, dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan 

Science dergisinde yayımlanan bir anket çalışmasına göre, 

Türk halkı, bilimi ve evrimi benimseme bakımından en 

sonuncu olmuştur. Halkımızın büyük çoğunluğu, safsatayı, 

bilimsel açıklamaya, dogmatik düşünceyi, bilimsel 

düşünceye yeğlemektedir. 
1
 

     İnsanlar, özellikle bilimsel bir eğitim almamışlarsa, 

bilimle, sözde bilimi kolaylıkla karıştırabilir ve sözde 

bilimi, gerçek bilime yeğlerler. Çünkü sözde bilim, gerçek 

bilimden daha kolaydır, fazla düşünme gerektirmez ve 

insanların genelde yüzlerce yıldır sahip oldukları dünce 

kalıplarına ters düşen açıklama getirmez. Oysa gerçek 

bilim, sürekli sorgular, deney ve gözlemlerle sınanması 

gereken yeni açıklamalarla binlerce yıllık düşüncelerimizi 

ve inançlarımızı sarsabilir. 

     Bilimde, hiç bir açıklama son açıklama değildir. Bir 

soruya yönelik bir araştırma tamamlandığında, araştırılması 

gereken yepyeni başka sorular ortaya çıkar. Bilimsel 

yöntem sürekli olarak yeni sorular üretir. Bilimin, 

dogmadan farkı işte buradadır. Dogmayı sorgulamak 

mümkün değildir. Dogmada, hiçbir şey araştırma konusu 

olamaz, dolayısıyla bilimsel yöntemle sınanamaz. Bilimsel 

açıklamalar yeni bulguların ışığında sürekli değişir. Her 

zaman bir doğa olayının daha iyi, daha tutarlı bir 

açıklaması olacaktır. Bunu fiziksel bilimlerin gelişim 

sürecinde çok iyi görüyoruz. Asıl sorun burada, halkın 

safsatalardan, dogmatik düşüncelerden kurtulması için 

bilimdeki yeni gelişmelerin çarpıtılmadan halka nasıl 

iletilmesi gerektiğidir?  Bu sorun, özellikle, fiziksel bilimler 

açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.                                 

     Fiziksel bilimlerin metodu ve felsefesine yabancı olan, 

geniş okuyucu kitlesine bu konuyla ilgili gelişmelerin 

iletilmesi sorunu, günümüzde hem büyük bir önem 

kazanmış, hem de bu işin, çok ince bir çalışmayı gerekli 

kıldığı görülmüştür. Önem kazanmıştır diyoruz, çünkü 

kamuoyu tüm genişliğiyle, fiziksel bilimlerdeki 

ilerlemelerin yüceliğini, bunların düşünsel değerlerini ve 

ulusların gelecekleriyle, uygarlığın evrimi üzerinde 

yapabilecekleri son derece büyük yankılanmaları 

değerlendirmek durumundadır. Öte yandan, çok ince bir 

çalışmayı gerekli kılmaktadır dedik. Çünkü, bilimsel 

bilgiler günden güne, durmadan artmakta ve 

karmaşıklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu bilgileri 

çarpıtmaksızın, başta fen öğrencileri ve fenciler olmak 

üzere, diğer ilgili  okuyucu kitlesinin bilgisine sunmak çok 

güçleşmektedir. O zaman, genel anlamda bilimde, özel 

anlamda fiziksel bilimlerdeki bulguları okuyucuya iletmek 

doğrultusunda duyulan, o çok yerinde içten dilek ile her 

bilim insanının vicdanına kendini dayatmış olan, hakikati 

çarpıtmadan ileri sürülen görüşleri, bilimsel olarak 

saptanmış olanların ötesine asla taşıtmama ödevi arasında 

bir çatışma doğmaktadır. 

     Öyleyse, çağdaş toplum içindeki rolünün bilincini 

taşıyan gerçek bilim insanları, geniş halk katmanlarına 

bilimdeki gelişmeleri sunma çalışmalarına kayıtsız 

kalmamalıdır. Çünkü, bilimsel ilerlemelerin düşünsel 

yüceliğini ve pratik alanda onlardan doğabilecek son derece 

önemli sonuçları, bu katmanlara yalnızca böyle bir çalışma 

öğretebilecektir. 

     Bilimi geniş halk kitlelerine, verdikleri halk 

konferansları ve eserleriyle çok başarılı bir biçimde 

sunmayı başarmış, çok sayıda değerli bilim insanları 

bulunmaktadır. Bunlar arasında, ünlü İngiliz deneysel 

fizikçi Faraday, Nobel fizik ödülü almış Amerikalı fizikçi 

Richard Feynman ve dünyanın en bilgili ve yaratıcı 

matematiksel fizikçilerinden biri olan ünlü İngiliz bilim 

adamı Roger Penrose sayılabilir. 

     Roger Penrose’un, 1989 yılında ‘’Oxford University 

Press’’ tarafından yayınlanan ‘’The Eperor’s New 

Mind/Concernin Computers, Minds, and The Laws of 

Physics ‘’ adlı yapıtı, aynı meslekten olmayanlar için 

yazılmış ve bugün bilim klasikleri arasına girmiş harika bir 

çalışmadır. Bu eser dilimize, Prof. Dr. Tekin DERELİ 
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tarafından, çok güzel bir Türkçe ile, ‘’Kralın Yeni 

Usu/Bilgisayar ve Zeka, Fiziğin Gizemi, Us Nerede?’’ 

adıyla üç cilt halinde kazandırılmıştır. 1997 yılından 

itibaren TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları serisinde 

yayımlanmaya başlanmıştır. 

     Kralın Yeni Usu, yapay zekayı, us’u ve bilimi tartışan, 

modern fizik, evren bilimi, matematik ve felsefe üzerine 

bugüne kadar yazılmış en ilginç, sıra dışı yapıtlardan 

biridir. Bu ve buna benzer nitelikli eserleri okuyanlar, 

çoğumuzun belki de pek farkında olmadığımız, bilimin 

kraliçesi, fiziksel bilimlerin gizemli bir yanının olduğunu 

ve özellikle bilimsel metodoloji ve bilim felsefesi üzerinde 

çok etkin bir rol oynadığını göreceklerdir. 
2
 

     Günümüzde, fiziksel bilimlerin felsefesi ve metotları 

konusunda yeterince ilgi çekici çalışmalar 

yapılmamaktadır. Oysa, bir çok devrim niteliğindeki 

buluşlar, fiziksel bilimlerin felsefi düşünce 

mekanizmasından çıkmıştır. Bu konu kuşkusuz, filozoflar, 

doğa bilimcileri, veya bilim filozofları gibi ünlü bilim 

insanları tarafından ayrıntılarıyla incelenmesi gereken, çok 

ilginç ve geniş bir konudur. Onun, hakkıyla yapabilmesi 

için bu konularda yeni tez çalışmalarının yapılması 

gerekebilir. Örneğin, başlıca tarihsel görünüşü 

düşünebilirsiniz ki o; geçen yüzyılda fiziksel bilimlerin 

felsefesi ve yöntemleri nasıl gelişti, aynı zamanda bilimin 

gelişmesini nasıl etkilediğiyle ilgilidir. İnsan aynı zamanda, 

bir filozofun, bilimcinin, bilim felsefecisinin, ya da fizikçi-

filozofun, fiziksel bilimlerin yöntemi ve felsefesi konusunu, 

kendi bakış açılarından ele alarak, oldukça farklı bir görüş 

noktasından inceleyebileceklerini düşünebilir. Bu konuda 

yanıtlanması gereken diğer bir sorun şu olabilir; 

günümüzde, fiziksel bilimlerin felsefesi ve yöntemleri 

konusunda ülkemizde ne gibi çalışmaların yapılabileceğiyle 

ilgilidir. Filozof-fizikçilerin ve bilim felsefecilerinin bu 

konuya ilgi göstermeleri beklenmektedir. 

Bir kuramsal fizikçi olarak, aşağı yukarı çeyrek 

asırdan beri bir hobi olarak ilgilendiğim ve seçmeli ders 

olarak zaman, zaman verdiğim Bilim Felsefesi dersinin 

konularından biri olan “fiziksel bilimlerin yöntemleri ve 

felsefesi’’ konusunda, verdiğim konferanslardan, 

seminerlerden, fizik kongrelerinde sunduğum bildirilerden, 

ve yurt içi bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerimden  

aldığım geri dönüt ve  yoğun sorulardan, bu konunun, 

kamuoyunca  pek bilinmediği, bilim felsefecileri  ve 

fizikçi- filozoflar arasında yeterince ilgi görmediği ve 

araştırılmadığı izlenimi edinilmiştir. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
  

Bu çalışmanın amacı, bu konuda ki,son derece ilginç 

araştırmalarımı ve deneyimlerimi, kamuoyunun çok değerli 

bilim-fen okuyucularıyla paylaşmak ve fiziksel bilimlerin 

gelişim sürecinde etkin rol oynayan araştırma yöntemlerini 

ve felsefi düşünceleri tanıtmak, bu konuda araştırma 

yapmak isteyenlere bir ışık tutmaktır. 

     Bu girişten sonra, “fiziksel bilimlerin evriminde rol 

oynayan başlıca felsefesi  ve metodik düşünceler” 

üzerine literatürde verilen değişik görüşlerin ve 

düşüncelerin bir sentezini sunmadan önce, konuyla 

yakından ilgili olan  felsefe, bilim, bilimin 

sınıflandırılması, bilim felsefesi, fizik bilimi, felsefe-

bilim ve fizik ilişkisi gibi  temel bilimsel kavramları 

tanımlamak, konunun daha iyi anlaşılması açısından yararlı 

olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda, felsefenin ve 

bilimin ayrılmaz bir parçası olan, klasik fiziksel bilimlerin 

kendine özgü felsefesi ve yöntemleri ele alınarak, 17' ci 

yüzyıldan itibaren klasik fiziksel bilimlerin gelişim süreci 

içinde, birbiriyle çelişen farklı felsefi görüşler 

değerlendirilmiştir. Kuantum kuramının felsefi yorumlarına 

değinililmiştir. 

     Son olarak, 20. yüzyılda modern fiziksel bilimlerin 

gelişim sürecinde, fiziksel bilimlerde çalışan kuramcı bilim 

insanlarının izledikleri araştırma yöntemleri, doğa 

kanunlarını anlamak için bir bilimci nasıl çalışmalı, metot 

aracılığıyla başarı, Einstein’in metodu, görelilik kuramının 

etkisi, modern fiziğin gelişiminde çelişkili görüşler ve 

fiziksel bilimlerin incelenmesinde benimsenen  stratejiler 

gibi “modern fiziksel bilimlerin evriminde rol oynayan 

başlıca felsefi ve metodik görüşler-düşünceler” 

incelenmiştir. 

Bazı  Temel Bilimsel Kavramların Tanımları        

Felsefe Nedir? 
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Meydan Larouss’da, felsefe şöyle tanımlanıyor;varlıkların 

ve nesnelerin ilkeleri, insanın evrendeki rolü, tanrı, tarih ve 

genel olarak, metafiziğin tüm büyük sorunlarıyla ilgili 

görüşlerin bütünü. Bir disiplinin, temel ilkelerini ortaya 

koymaya yönelik düşünce sistemi (Bilim Felsefesi, Tarih 

Felsefesi, v.b.). Bir felsefecinin, bir okulun, bir çağın 

öğretisi, sistemi (Aristo Felsefesi, Alman Felsefesi, Antik 

Çağ Felsefesi, Varoluş Felsefesi, v.b.). Felsefe, bazılarına 

göre de, “herkesin kendine özgü bir felsefesi vardır” 

anlayışına dayanan,  davranışları yönlendiren, destekleyen, 

dünyayı, yaşamı, görme-anlama ve yorumlama biçimidir. 
4, 

6
  

Bilim Nedir? 

Bilim, tarihi evrim içinde değişik anlamlarda kullanılmış 

bir kavramdır. Genel olarak, eski insanlar, kuralcı bir 

kurama “bilim” adını veriyorlardı. Artık günümüzde, bilim 

anlayışının oldukça değiştiğini görüyoruz. Örneğin, bilim 

felsefecileri nelerin bilim kapsamına girip, nelerin 

girmeyeceği konusunda ölçütler (kriterler) geliştirmiş 

bulunuyorlar. Prof. Feigl’e göre, bu ölçütler şunlar 

olmalıdır:  

(i)   Birbiriyle öznel test edilebilmeli, 

(ii)  Güvenilir olmalı, 

(iii) Kesin ve açık olmalı, 

(iv) Sistematik karaktere sahip olmalı, 

(v) Kapsamlı olmalı, 

Bu ölçütler ışığında, bilimin tanımı nasıl yapılabilir? 

Ansiklopedik bir sözlükte verilen bir tanıma göre bilim, 

“Yasalara uygun ve deneysel yöntemlerle doğrulanmış 

belirli olgu, konu ya da olay kategorilerine ilişkin bilgileri, 

bir araya getiren tutarlı bütündür.” Matematikçi-filozof 

Henry Poincare’ye göre bilim, “Yapı taşları gerçekler olan 

bir binaya benzer, bu binanın birçok odası vardır ve her biri 

bilimin bir alanını temsil eder. A. Einstein bir keresinde 

şöyle diyor; bilim sadece ilişkisiz gerçeklerin bir kataloğu, 

yasaların bir koleksiyonu değildir. Bilim, özgür düşünce ve 

kavramlarıyla insan aklının yarattığı en büyük eserdir. 

Fiziksel kavramlar, gerçeği açığa çıkarmaya ve geniş bir 

biçimde algılanan izlenimlerle bu gerçeklerin arasında bir 

ilişki kurmaya çalışır. Mantık yapımızın haklılığı, sadece 

kuramlarımızın bu ilişkiyi hangi yoldan ve nasıl yaptığına 

bağlıdır.” 

     Pek çok bilim felsefecisine göre, bilimin gözde tanımı 

şöyle yapılmaktadır; Bilim, deneysel gözlemlerden, 

mantıksal anlamlar çıkararak gerçeğe ulaşmaktır. Ancak, 

bilimin tam bir tanımının yapılamayacağını ileri sürenler de 

vardır. Onlara göre, yapılan her tanım bilimin ancak bir 

yanını ortaya koyabilir. Bilim felsefecileri, bilimin tam bir 

tanımı üzerinde henüz uzlaşabilmiş görünmüyorlar. Bilimin 

sınıflandırılması konusunda da aralarında tam bir görüş 

birliği bulunmamaktadır. 
4 , 17,18

  

Bilimin Sınıflandırılması:                                                                                                               

Bilim felsefecileri, bilimi genelde, uygulamalı ve deneysel 

bilimler olarak iki sınıfa ayırıyorlar. Uygulamalı bilimler; 

teknoloji üreten ve teknoloji kullanan bilimlerdir. Örneğin; 

mühendislik, tıp, ziraat, havacılık ve deniz bilimleri gibi.  

Deneysel Bilimler; formal bilimler (matemetik- mantık ) ve 

olaylara dayanan gerçek bilimler olmak üzere ikiye 

ayrılıyor.   

     Olaylara dayanan gerçek bilimler de, kendi içinde ikiye 

ayrılıyor; gerçeği keşfeden, kuralcı bilimler olarak bilinen 

sosyal bilimler (sosyoloji, ekonomi, tarih, dil, vb.) ve doğa 

bilimleri (kuramcı bilimler). Doğa bilimlerini de, fiziksel 

bilimler (fizik-kimya) ile hayat ve davranış bilimleri 

(biyoloji ve psikoloji ) olarak iki alt gruba ayırmaktadır. 

     Uygulamalı bilimlerin temel gayesi, hem deneysel, hem 

de uygulamalı bilimlerin buluşlarından yararlanarak, 

insanların gereksinim duyduğu araçları, makineleri 

geliştirmek ve onların hizmetine sunmaktır. Kısacası 

teknoloji üretmektir. 

     Deneysel bilimlerin, birinci gayesi psikolojiktir. 

Gerçeklere ulaşmak için, bilginin izlenmesi, aranması, 

araştırılmasıdır. Doğruları önceden kestirmek ve açıklamak 

hususunda, aklımızın gösterdiği olağanüstü yeteneklerin 

bize verdiği psikolojik tatmin duygusudur. Bilimcilerin 

aralarındaki rekabeti körüklemek, ülkelerinin ve 

kendilerinin prestijini yükseltmek, ödüller almak gibi 

artistik duygularının tatmin edilmesidir. İkinci gayesi ise, 

mantıksaldır. Üç kavramla açıklanabilir; betimleme, 

açıklama ve tahmin etme. 
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     Betimleme; matematiği kullanarak formüle etmektir.  

     Açıklama; gözlemlerimizin, hangi şartlar altında geçerli 

olduğunu belirtmektir.  

     Tahmin Etme; bir olayı önceden kestirmektir. Önceden 

önermelerde bulunabilen ve bu önermeleri deneyle 

doğrulanabilen kuram, iyi bir kuramdır. 

     Deneysel bilimler içinde, kuramcı bir bilim olan fiziksel 

bilimlerin, özellikle fiziğin, bilim, felsefe, teknoloji ve 

diğer pek çok bilimin gelişmesinde ne kadar büyük bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Bunlardan biri de, bilim felsefesine 

yaptığı katkılardır.  
4,18

 

Bilim Felsefesi Nedir? 

 19'cu yüzyılda ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bu 

yüzyılda, fiziksel bilimlerdeki gelişmeler, filozoflara çok 

geniş ufuklar açmıştır. Teknik buluşların bolluğu ile 

mantıksal çözümlemelerin çokluğu at başı gitmiştir. Yeni 

bir felsefe, yeni bilimin temeli üzerine kurulmuştur. Bu 

yeni felsefe, bilimsel araştırmaların bir yan ürünü gibi 

başlamış ve pozitivizmle (olguculukla) birlikte gelişmiştir. 

Bu felsefe, düşünceye daha fazla tutarlık kazandırmak, onu 

elle tutulur ya da somut gerçeğe daha fazla yaklaştırmak ve 

aynı zamanda ona kapsayıcı bir perspektif açmak için, 

felsefi düşünceyi bilimsel ilerleyişe bağımlı kılmıştır. 

Özetle, bilim felsefesinin, ya da pozitivist felsefenin temel 

amacı, doğal olayların farklı alanlarına ilişkin olarak elde 

edilmiş bilgileri, bağdaşık bir öğreti çerçevesi içinde ele 

almaktır.
4,19

 

Modern Bilimin, Felsefenin, Teknolojinin ve daha 

birçok bilim dallarının gelişmesinde önemli rol oynayan 

Fizik Bilimi nedir? 

Doğanın en temel bilimi olan Fizik, gerek doğal olarak 

insanın doğrudan karşılaştığı, gerek kendinin laboratuvarda 

oluşturduğu algılanabilir evrenin temel ilkelerini, 

özelliklerini, nasıl çalıştığı konusunu, cansız nesnelerini, 

aralarındaki etkileşmeleri ve olayları, deneme ve kuram 

yoluyla inceleyen, konu edinen, araştıran bilim dallarından 

oluşmuş bir bütündür. Elektron, kuark gibi maddelerin 

yapısını oluşturan en temel parçacıklardan, evrendeki 

yıldızların, galaksilerin davranışlarına varıncaya kadar, tüm 

olayları kapsayan geniş bir alan, fiziğin konusuna 

girmektedir. Ancak fizik, bu nesnelerle olayların en genel 

ve temel görünümleriyle sınırlıdır. Fizik, matematik gibi 

yalnızca betimleyici değil, ayrıca kuramla deney arasında 

bütünleştirici bir rol oynar. 

     Fizik bilimini, klasik fizik ve kuantum fiziği olmak 

üzere iki döneme ayırabiliriz. 17'ci yüzyıl başından, 20'ci 

yüzyıl başlarına kadar geçen süreye klasik fizik dönemi 

denir. Bu dönemde, fizikte beş büyük devrim 

gerçekleşmiştir. 

     Bu devrimler sırasıyla; klasik mekanik devrimi 

(Newton, Galieo, Kepler, Kopernik), dünya merkezli 

ptolemeci astronomi keşmekeşliğinden, Güneş merkezli 

gezegenler sistemine geçmemizi sağlayan, Copernicus 

devrimi ile başlayan, Galileo ve Kepler’le sürdürülen ve 

büyük ölçüde Newton’un tamamladığı birinci devrimdir. 

Klasik Mekanik devrimi, mekaniği Aristo’dan beri içine 

düştüğü çıkmazdan kurtardı ve temel yasalarını, ilkelerini 

ve evrensel kütle çekimi kavramını getirdi. 

     Termodinamik devrimi (Carnot, Mayer, Joule, 

Helmholtz, Thomson, Clausius, Gibbs, Nerns), Carnot’un 

öncülük ettiği ve Mayer, Joule, Helmholtz, Thomson, 

Clausius, Gibbs, ve Nerns’in sürdürdüğü çalışmaların 

sonucunda gerçekleştirilen ikinci devrimdir. Bu devrim 

sanayileşmenin itici gücünü oluşturmuştur. 

     “Elektromanyetik devrim (Maxwell, Faraday, Coulomb, 

Amper, Örsted,..), 1600 yıllarında William Gilbert’le 

başlayan, Charles Francois Du Fay, Benjamin Franklin, 

C.A. de Coulomb, A.Volta,L.Galvani, H.C. Oersted, Jean-

Baptiste Biot, F.Savart, A.M. Amper, Faraday gibi nice 

fizikçilerin çalışmalarının üstüne kurulan, büyük ölçüde 

Maxwell tarafından sentezi yapılan elektromanyetik kuram, 

üçüncü büyük devrimi oluşturmaktadır. Bu devrimin en 

önemli tarafı, tüm etkileşmelerin bir alan aracılığıyla 

gerçekleştiğini ve ışığın da bir elektro manyetik dalga 

olduğunu göstermesidir. Bu devrim insanlara, insanların 

hayal bile edemedikleri kadar büyük bir teknolojik güç 

sağladı. 

     İstatiksel mekanik devrim (Boltzmann, Maxwell, 

Clausius, Gibbs), dördüncü devrim olup, Clausius, 

Maxwell, Boltzmann ve Gibbs’in çalışmaları atom ve 
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moleküler fiziğin kapısını açtı ve gazların dinamiğini daha 

iyi anlamamızı sağladı. 

     Beşinci ve altıncı devrimler, 20. yüzyıl başlarında 

gerçekleşen en önemli bilimsel devrim olarak yüzyıla 

damgasını vurdu. Bunlar, A. Einstein tarafından 

gerçekleştirilen özel ve genel görelilik kuramları ile, bir 

grup  seçkin fizikçinin eseri olan  kuantum kuramıdır. 

Bunlar bilimde gerçek devrimlerdir, çünkü birisi klasik 

fiziğin içine düştüğü iç çelişkileri ve çok yüksek, ışık hızı 

mertebesindeki hızlarda parçacıkların davranışlarını, diğeri 

de 2400 yıldır tartışılan atomlarla ilgili tüm sorunları 

kökünden çözmüştür. Aynı zamanda bu devrimler, doğaya 

yeni bir gözle bakmamızı sağlamakla kalmayıp, yeni 

kuramlar ve ilkeler de getirdiler. Bu devrimler 

gerçekleştirilirken, yeni araştırma yöntemleri ve felsefi 

görüşler önemli rol oynamıştır. Bu devrimler, aynı zamanda 

yeni teknolojilerin doğmasına da neden olmuştur. Tüm 

bilim dalları, sosyal, fen ve mühendislik, felsefe ve mantık 

başta olmak üzere bunların etkisi altında kalarak büyük 

gelişmeler gösterdiler. 
3,6,7,9,10,25

  

Bu bölümde fiziğin, genel anlamda fiziksel bilimlerin 

gelişim sürecinde etkin rol oynayan araştırma yöntemleri ve 

felsefi düşünceler incelenecektir. 

Felsefe-Bilim ve Fizik İlişkisi 

Felsefenin klasik dönemi 16'cı yüzyıl’ın sonlarından 

itibaren başlar. Bu döneme damgasını vuran ünlü filozof ve 

matematikçi Descartes’a (1566-1650) göre, felsefe, kökleri 

metafizik, gövdesi fizik ve dalları da tıp, mekanik ve ahlak 

olan bir ağaca benzer. 

     Descartes, ahlakın en yüksek bilim olduğunu, çünkü 

öteki bilgilerin bilinmesini gerektirdiğini belirtir. Felsefeyi, 

metafiziğin ve fiziğin en yetkin anlatımı olarak görür. 

“Tüm fizik ilkelerini belirleyen Tanrı’dır” der ve ona göre 

Tanrı’nın bilgisi bütün öteki bilgilerin zorunlu koşuludur. 

Yöntemli ve “düşünüyorum, öyleyse varım” diyen ve 

kanıtlarının kesin ve apaçıklığı nedeniyle matematiğe 

öncelik veren Descartes, metafiziği yeniden kurmak ve  

“Tanrı vardır” önermesinin 2+2=4 önermesi kadar apaçık 

olduğunu kanıtlamak ister. 

     Leibniz (1646-1716), birçok yanılgının kaynağı olarak 

gördüğü Descartes’in apaçıklık ilkesine karşı, olumsuz 

olarak “nedensiz hiçbir şey yoktur”, olumlu olarak da “her 

şeyin bir nedeni vardır” biçimine dile getirdiği nedensellik 

ilkesini önerdi. Genel bir bilim ve evrensel bir özellik 

düşlüyordu. 
4
 

Felsefenin ve Bilimin ayrılmaz parçaları olan; Klasik 

Fiziksel Bilimlerin Yöntemleri ve Felsefesi:  

Klasik Fiziksel Bilimlerin Yöntemleri; temelde 

“uygulamadan” ve ayrıca felsefi görüşlerden 

kaynaklanmıştır. Felsefi görüşlerin bir kısmı çok genel, bir 

kısmı da doğayla ilgilidir. Fiziksel bilimlerin felsefesi ve 

yöntemleri, başından beri tek bir çözüm yerine, oldukça 

çeşitli ve çoğu kez çelişkili, ama gittikçe birbirini 

tamamlayıcı bir şekilde  birleştiren biçimler sunar. Uzun 

süre, önsel ve kuramsal bir tutum, deneysel bilgiye 

üstünlük kurmuştur. Aristoteles’in görüşlerinin hakim 

olduğu Yunan antik çağında  ve Ortaçağ’da, fiziğin 

metafizik görüşlerden  esinlendiği bir sistem içinde, 

tümleştirilecek doğrudan algılanabilir birkaç veriyle 

yetinilebileceği sanılmıştır. Bu kuramsal egemenliğe, 17'ci 

yüzyıl başında Descartes’ta olduğu gibi deneysel fiziğin ilk 

kurucularından  sayılan G.Galileo’da da rastlanır. Ama  bu 

fizikçiler Aristoteles’in  nitel fiziğiyle çelişen, matematiğe  

dayalı yeni bir  fizik anlayışı geliştirmişlerdir. Öte yandan, 

aynı çağda, bir İngiliz bilimcisi olan Francis Bacon’ın 

(1561-1626) önayak olduğu deneysel fizik akımı 

başlamıştır. Bacon, bilgiye pratik bir erek vermiştir. Doğayı 

yalnızca bilmek değil, üzerinde etkili olmak da gerekir. 

Akla (uslamlamaya) karşı beslediği güvensizlik, doğrunun 

ölçütü olarak deneye, olayların gözlenmesine, eleme 

yöntemi olarak da tüme varım yöntemine başvurulmasını 

önermiştir. Zira olgular, maskelerinin çıkarılması gereken 

çeşitli “idola”lar (yanlış fikirler, putlar) ardında 

gizleniyorlardı. 

     Bu iki eğilim, 17'ci yüzyılın ortasında, özellikle, Pascal, 

Huygens, Hooke, Marotte ve Newton’un çabalarıyla 

bağdaşma yoluna girmiştir. Bu dönemde fiziği, açık 

ilkelerden tümden gelim yoluyla oluşmuş bir bütün 

şeklinde ele alan akımın yandaşları, bu ilkeleri deneyin 
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denetimine vermeyi benimsemişlerdir. Oysa olguların 

üstünlüğünü savunanlar, çoğu kez bu olgulardan çok 

uzaklaşan, ama deneysel testlerden geçirmeye elverişli 

sonuçlar doğuracak varsayımlara yer vermeyi 

benimsemişlerdir. “Ben varsayım öne sürmüyorum” 

demesine rağmen, klasik mekaniği bir aksiyomlar ve ilkeler 

üzerine kuran Newton’da bunlardan biridir. Sonuç olarak 

denebilir ki; deneysel metodun, tüm devrimsel sonuçlarına 

karşın, fiziksel bilimlerin metodolojisinde iki temel araçtan 

sadece birisidir. Ötekisi, fiziksel açıklamanın oluşumunda 

kullanılan matematiksel yöntemlerdir. Bu metodun 

deneysel metotla birleşmesiyle, fizikte göz kamaştırıcı 

gelişmeler dönemi başlamıştır denebilir. Klasik fiziğe, aynı 

zamanda, modern bilime  de asıl gücünü veren unsur 

Newton’un geliştirdiği “hipotetik-dedüktif” metot adı 

verilen bu birleşmedir. Bu metot, gözlemsel olguların 

çıkarımına elverişli matematiksel bir hipotezin sağladığı bir 

açıklama niteliğindedir. 

     Bilindiği gibi, bilimsel metot gözlemle başlar, fakat 

bununla yetinmez, gözlem, deneyle pekiştirilir ve 

betimleme, matematiksel bir açıklama ile tamamlanır. Daha 

sonra bu açıklamadan, matematiksel yöntemlerle birtakım 

sonuçlar çıkarılır ve olgularla karşılaştırılır. Ne var ki bu 

olguların doğru olarak kanıtladığı şey, olguların 

söylediğinden daha fazlasını içerdiği durumlar da 

olabilmektedir. Onların doğru olarak kanıtladığı, 

matematiksel açıklama  ya da teoriden daha başka 

gözlemlere gitme olanağı vardır. Newton ,soyut bir teoriye 

gidecek kadar yürekli, ancak öyle bir teoriyi olgularla 

doğrulamadıkça da,  doğru saymayacak kadar da ihtiyatlı 

bir kişidir. Aynı tutumun A.Einstein’da da olduğunu 

görüyoruz. 

Matematiksel metot, fiziğe önleyici gücünü kazandırmıştır. 

Fizik bilimi, genelde fiziksel, bilim başarısını, gözlem ve 

deneyle birleştiren matematiksel dedüksiyona borçludur. 

Matematiğin, fizikteki önemini ilk fark eden G. 

Galileo’dur.  

     “Doğanın kitabı, matematiksel dilde yazılmıştır”  

diyen Galileo’nun bu sözü daha sonraki yüzyıllarda,  O’nun 

tüm beklentilerini de aşan bir biçimde doğrulanmıştır. 

Gerçekten doğa yasaları, gereklilik ve evrensellik 

özellikleriyle matematiksel yasaların yapısını taşıdığı 

görülmektedir. 

     Matematiksel yasa, yalnızca olguları açıklamanın değil, 

öndeyişinde bir aracı olmuştur. Fiziksel bilimcilere ilerde 

olacak olguları kestirme gücü vermiştir. İndüktif akıl 

yürütme ile  ulaşılan basit genelleme, hipotetik-dedüktif 

metodun bu gücüyle karşılaştırıldığında son derece yetersiz 

kalır. Bu gücün kaynağı nedir? Sorusunun yanıtı şu olabilir 

mi? Doğada tüm olup bitenler arasında, matematiksel 

ilişkilerle dile getirmeye elverişli, sıkı bir düzen olmalıdır. 

Bu düzen “nedensellik” diye belirlenmiştir. 

     Klasik fiziksel bilimler açısından, doğada tüm olup 

bitenlerin sıkı bir nedensellik belirliliğine bağlı olduğu 

düşüncesi, modern çağların bir ürünüdür. Antik ve Ortaçağ 

dönemlerinde böyle bir düşüncenin izine rastlamıyoruz. 

Modern fiziksel bilimin belirleyiciliği çok değişik 

niteliktedir. 

     Kökenini, matematiksel yöntemin fizikteki başarısında 

aramak gerekir. Fizik yasalarını, matematiksel ilişkiler 

biçiminde yorumlamak, dedüktif yöntemlerden kesin ön 

deyiler çıkarmak, kullanmak mümkün olduğuna göre, olup 

bitenlerin görünürdeki karışıklığının gerisinde mutlaka 

matematiksel bir düzen, nedensel bir bağlantı vardır diye 

düşünmek gerekir. Fransız matematikçi Laplace göre; “bu 

düzeni tümüyle bilemiyorsak ya da yakalayamıyorsak, bu 

bizim yetersizliğimizdendir”. 
4,10,11,15

 

     Klasik Fiziksel Bilimlerin Felsefesi: 17'ci yüzyıla 

gelindiğinde karşıt iki felsefi akımın başladığını görüyoruz. 

Bunlardan biri “Rönesans Natüralizmi”, diğeri ise 

Descartes’in ortaya koyduğu “Mekanikçi Felsefe”’dir. 

     Rönesans natüralizmi, doğanın insan aklının içine 

hiçbir zaman nüfus edemeyeceği bir sır olduğu inancına 

dayanıyordu. Düşünce-madde ve ruh–beden ayrı nicelikler 

olarak düşünülemezlerdi. Her bir cisimdeki en son 

gerçeklik, düşünce ile ruhun niteliklerini hiç olmazsa bir 

ölçüye kadar paylaşan, cismin aktif ilkeleriydi. Aristo’nun  

‘biçim’ ilkesi de benzer bir rolü, daha incelikli bir doğa 

felsefesinde oynamıştı. 
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     Descartes’in ortaya koyduğu mekanikçi doğa felsefesi, 

sezgi yoluyla araştırma yöntemini terk etmeye çağırmakta, 

aynı zamanda, doğanın çözümlenemez gizler taşımadığı ve 

akıl için bilinen bir yapıya sahip olduğu inancını ifade 

etmekteydi. 

     Descartes’in mekanikçi doğa felsefesi, Rönesans 

natüralizminin temsil ettiği egemen kavramdan  ve aynı 

şekilde Aristoculuktan kesin bir kopuştu diyebiliriz. Bu 

açıdan Descartes, taze bir başlangıç yapmanın verdiği 

heyecan ile, bütün  olarak  17 'ci  yüzyıl biliminin 

sözcülüğünü yapıyor ve  yeni gelişmelere ışık tutuyordu.
14

 

Onyedinci yy’dan itibaren fiziksel bilimlerin gelişim 

süreci içinde, birbiriyle çelişen iki farklı felsefi görüş, 

karşı karşıya gelmektedir: 

     Bunlardan biri, “Akılcı Felsefedir;” Var olan hiçbir 

şeyin, insan aklının kabul edebileceğine aykırı bir 

açıklaması bulunamaz. Dünyanın, yani uzay ve zamanda 

dünyayı, oluşturan öğelerin anlaşılabilir bir nedenselliğe ve 

değişmez yasalara bağlı olduğunu ileri sürer. Tarihsel 

olarak akılcılık, bilimin din karşısındaki özerkliği için 

girişilen mücadeleye bağlanmaktadır. Leibniz, Spinoza, 

Kant ve Descartes bu savaşı veren ilk filozoflardır. 

     İkincisi, “Deneysel Felsefedir;   ” deneyci felsefeciler, 

deneyci felsefenin temellerini dogmatik akılcılığı 

sorgulayarak kurarlar. Aklın her şeyi düşünüp, çözümleyip 

çözümleyemeyeceğini sorarak bilgi teorisini yeniden ele 

alırlar. Fikirlerin incelenmesine ve doğrudan var olan 

tasarımların çürütülmesine sınırların belirtilmesine 

girişirler. Bu görüşün savunucuları arasında ünlü 

düşünürlerden Francis Bacon, Locke, Hume bulunmaktadır. 

     On sekizinci yüzyıl’ın sonuyla birlikte fiziksel bilimlerin 

felsefesinin tam bir çıkmaza düştüğünü görüyoruz. İnsan 

aklının yarattığı, göz kamaştırıcı bilgi sistemleri anlaşılmaz 

görünüyordu. Fiziksel bilimcilere gelince, onlar, felsefede 

düşülen bu çıkmazın farkında bile değildiler. Onlar, her 

zamanki gibi gözlemlerini yapma, kuramlarını kurma 

çabalarını sürdürerek başarıdan başarıya koşuyorlardı. Ne 

var ki, çok geçmeden 19. yüzyıl sonlarına doğru onlarda 

kendilerini bir çıkmazda buldular . 
6,7,8

 

     Klasik fiziğin içine düştüğü bunalımdan kaynaklanan 

yeni fizik, sonunda, felsefedeki bunalımı da çözüme 

götüren yolu açmıştır. 

     Klasik fiziğin yetersiz kaldığı iki husustan birisi, klasik 

fizik yasalarının, ışık hızı mertebesinde hareket eden 

nesnelerin davranışlarına, ikincisi de çok küçük atomik 

boyutlardaki nesnelere uygulandığında ortaya çıkmıştır. 

Klasik mekanik, yerini 1905 yılında Einstein’ın geliştirdiği 

“özel görelilik” teorisine, çok küçük parçacık boyutlarında 

ki olayların incelenmesini de 1920’lerde Bohr, 

Schördinger, Heisenberg, Dirac ve diğer seçkin fizikçilerin 

geliştirdiği, kuantum mekaniğine bıraktı. Hem çok hızlı, 

hem de çok küçük parçacıklar için hem görelilik ve hem de 

kuantum ilkelerini birlikte sağlayan bir teori gerekiyordu. 

Kuantum alan teorisi denilen bu teori, ana hatlarıyla 1930-

40 yıllarda Dirac, Pauli, Schwinger, Feyman, tarafından 

geliştirilmesine rağmen bugün dahi henüz tam yeterli bir 

teori sayılmamaktadır. 
6, 11,15

 

Klasik Fiziğin Atomlara Uygulama Sorununda İki 

Farklı Felsefi Görüş Ortaya Atılmıştır; Olgucu Felsefe 

ve Gerçekçi Felsefe  

Olgucu felsefe, “olgucu-pozitivist” akım olup, yalnızca 

algılanabilir gerçeklerle ilgileniyordu. Bu nedenle, 

maddenin atom modeline karşı çıkmışlardı. Fizik ötesi 

açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören A. 

Comte’un açtığı felsefe çığırının etkisinde kalmışlardı. Bu 

akım fiziksel bilimleri, anlaşılmaz yargılardan kurtarıp, 

eşyanın doğasına yöneltmeyi başarmıştır. Ancak 19. 

yüzyıl’da fiziğin gelişimini de bir çok yönden 

engellemiştir. Özellikle moleküler ve atomlar konusundaki 

gerçeklerin öğrenilmesini geciktirmiştir. İstatistik 

mekaniğin gelişmesine engel olmuştur. Bu bilimsel 

olguculuğu, 19. yy’da, özellikle, toplum bilimci ve felsefeci 

AUGUSTE COMTE (1798-1857 ), bilim adamları Ernst 

March ve Marcellin Bertholet işlemiştir. Olguculuğun 

babası ve insanlık dininin  “büyük rahibi” olarak 

adlandırılan A. Comte, “Toplumu yeniden düzenlemek, 

ama bu işi düşünsel bir reform yoluyla yapmak istiyordu.” 

Bu görevin olgucu (deneysel) bilimlerin doruğu olarak 

adlandırdığı toplum bilimine verilmesini öneriyordu. Bir 
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olgucu olan A. Einstein’da, Newton’un ileri sürdüğü temel 

varsayımları (mutlak uzay, mutlak zaman ve kütle v.s. ) 

yadsıyarak, yerine, sıkı sıkıya “olgucu” işlemlerle 

tanımlanan göreli bir zaman ve mutlak olmayan bir uzayın, 

çok yüksek hızda değişen bir kütlenin var olabileceğini 

insanlara kanıtlamıştır. 

İkinci felsefi görüş ise, algılanabilir gerçekleri 

olduğu kadar, gözle görünmeyen gerçekleri de göz önüne 

alır. Atomcu görüşün varisi diyebileceğimiz bu felsefe, 

görünen olayı maddenin iç nedenlerine bağlıyordu ve 

algılanabilir gerçekleri olduğu kadar, gözle görünmeyen 

gerçekleri de göz önüne alıyordu. 

     Fiziksel gerçek, her an iki yanıyla görülür; olay ve öz. 

Bilgilenme süreci iki düzeyde gelişir; deney ve kuramsal 

düzey. 

     Boltzmann’a göre, doğaya hükmeden insanın düşüncesi 

değil, düşünceyi oluşturan, insanı sürekli olarak çevreleyen 

şeylerdir. Boltzmann, modeller yardımıyla bilimin fiziksel 

gerçeğinin doğru ve uygun imgesini arıyordu. Fiziksel 

gerçeklik okulunun taraftarları bilmeden, materyalist 

felsefeyi savunuyorlardı. 

     Klasik fizik kuramları çerçevesinde, Boltzmann’ın 

termodinamiğin 2. yasasını ve gazların kinetik teorisini 

(Maxwell-Boltzmann dağılımını), maddenin varsaydığı 

atomsal yapısına dayanarak istatistik yöntemle açıklaması, 

bilginin bu iki düzeyli gelişmesine güzel bir örnektir. 

     Aslında her iki görüş, fiziksel bilimlerin tümüne yayılan 

çelişkili iki fizik anlayışından kaynaklanmaktadır. Kimi 

filozoflar, bilimciler, bilimin gerçeğe ulaşamayacağını 

savunuyorlardı. Nitekim Henri Poincare’ye göre “bir 

kuramın ötekine yeğlenmesine yol açan, yalnızca 

uzlaşmalardı.” 1930’larda ortaya çıkan ve oldukça derin 

etkiler bırakan Viyana okuluna göre (Carnap, Franck, 

Neurath ) ise, bilim yalnızca bir dildir, metafiziği tümüyle 

bilim dışında tutmak gerekiyordu. Nesne gerçeğine bilimin 

ulaşamayacağını savunan ve çok sayıda yandaş toplayan 

güncel akımın itici gücü, büyük ölçüde bu düşünce biçimi 

olmuştur. 

     Bu akıma göre, bilim, deneylerle çelişmeyen ve kesin 

öngörüler yapmaya olanak veren “modeller” kurmakla 

yetinmelidir. Bu arada, çok sayıda fizikçi de tamamen 

gerçekçi bir yaklaşım göstermiştir. Eski kuantum mekaniği 

konusunda, Planck, Einstein, Louis de Broglie; daha genel 

planda ise, bilim felsefecileri Karl Popper ve Mario Bunge 

bunlar arasında sayılabilir. 

     On yedinci yüzyıl’dan itibaren kuramsal fiziksel 

bilimlerdeki büyük gelişmeye matematiğin, aynı zamanda 

matematikteki gelişmeye de fiziksel bilimlerin katkısının 

büyük olduğunu görüyoruz. Pozitif bilimlerdeki bu büyük 

gelişmenin asıl etkisinin, bilim felsefesi üzerinde olduğu da 

kesindir. 

     Tarihi gelişim süreci içinde, fiziğin gelişmesine engel 

olan bazı faktörler olmuştur. Bunların başında fiziğe 

yerleşmiş önyargılar, kavram yanılgıları, ve kuramsal 

engeller gelir. A. Einstein’in bir keresinde dediği gibi, “bir 

yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha 

zordur.” 

     Fiziğin gelişmesini önleyen bu engellerin başında, yerin 

evrenin merkezi olduğu görüşü ile, 20. yüzyıl başında 

Einstein’in öncülüğünde bir yana bırakılan mutlak uzay, 

mutlak zaman, mutlak kütle ve eter gibi kavramlar gelir. Bu 

görüşlerin yandaşları, kendileri için temel ilke olma 

niteliğini koruduğu sürece, bunların yadsınabileceğini 

kabul edemiyorlardı. 

     Buna karşılık, bir yandan ölçme, bunun kesinliği ve 

hataları değerlendirme kaygılarının gündeme gelmesi, öbür 

yandan, bir kuramı benimsemek ya da başka bir kurama 

yeğlemek için sağlanması gereken koşulların belirlenmesi, 

söz konusu değişimlerin itici gücünü oluşturmuştur. 

     Bu ikinci sorun, 60’lı yılların başından beri oldukça yeni 

tartışmalara ve derin araştırmalara konu olmuştur. 

Kuramların belirlenmesini, özellikle sosyal ve psikolojik 

davranışlara bağlayan Karl Popper ve arkadaşlarının 

çalışmaları bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. 

Popper, bir kuramı doğrulayan olgular ne denli çok olursa 

olsun, onun gerçek olduğu sonucunu çıkarmaya 

yetmeyeceğine ve bir tek çelişkinin kuramı başarısızlığa 

mahkûm edebileceğine dikkat çekmiştir. Popper ayrıca, 

fiziğin gerçek “çalışma” koşullarına daha yakın bir 

kuramın, başarıyla birçok testten geçirilip 
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doğrulanabileceğini ve böylece gerçeğe gittikçe daha çok 

yaklaşılacağını öne sürmüştür. Son zamanlarda yüksek 

enerji fiziğinde geliştirilen ve başarılı sonuçlar veren 

“Standart Teori” bunlardan biridir. 
21

 

     Fizik, son yıllarda hem kuramsal hem de deneysel 

yöntemlerinde büyük gelişmeler göstermiş bulunmaktadır. 

Aynı zamanda daha korunumlu olma özelliği kazanmıştır. 

Kuşkusuz bu bilim dalı, gittikçe daha geniş, daha akılcı ve 

uzun süre önüne engeller koyan, tedirginlik doğuran 

metafizikten kurtulmuş bir bireşimi ‘sentezi’ amaçlar. Kaldı 

ki fizik, artık kendi kendini düzenlemeye, düzeltmeye ve 

yeni ufuklara doğru Kimya bilimi ve matematikle birlikte 

açılmaya hazır bir bilim kimliğini kazanmış bulunmaktadır. 

Bilimin verimliliği ve çeşitliliği ile insan aklının 

alışılagelmiş fakat henüz yabancı ve son derece büyük 

zenginliği, bütünleyici vasıtalarla gelişmiştir. Bu birbirine 

hemen hemen uymayan, birinden diğerine indirgenemez 

şeyler büyük bir uyum içinde bulunmaktadır. Bunlar, 

insanın çektiği sıkıntıların, insanın göz kamaştırıcı 

parlaklığının, güçsüzlüğünün ve gücünün, ölümünün, 

süreksiz varlığının ve ölümsüz başarılarının unsurlarıdır. 

     On dokuzuncu yüzyıl sonlarında, fizik son aşamasına 

erişti düşüncesi, fizikçiler arasında ortak bir görüş halini 

aldığı bir sırada, özellikle 19. yüzyıl’ın son çeyreğinden 

itibaren fizikte yapılan yeni gözlemler klasik fizik 

kuramlarıyla açıklanamıyordu. Örnek olarak,1859 yılında 

Gustav Kirchoff tarafından gözlenen kara cisim 

ışıması,1896 ‘da Henri Becguerel’in uranyum tuzları 

üzerindeki keşfettiği rayoaktiflik olgusu, görünür bölgede 

hidrojen atomunun tayfları vs. verilebilir. Tüm bunlar, 

kuantum kuramının gelişmesiyle açıklanabilmiştir. 

2,4,5,6,7,8,10,11,20,21,25
 

Kuantum Kuramının Felsefi Yorumları: 

Kuantum kuramının yorumlarında da iki farklı felsefi 

görüşün ortaya atıldığını görüyoruz. Bunlardan birisi resmi 

yorum diyebileceğimiz Bohr, Heisenberg, Pauli, Born ve 

başkalarının (bu gruba Kopenhag ekolü deniyor) 

savunduğu “Pozitivist Yorum”, ikincisi ise Einstein, 

Shrödinger ve diğerlerinin  (bunlara da Berlin ekolü 

deniyor) savunduğu “Realist Yorum”. Pozitifist görüşe 

göre, gözlemci, gözlenen sistem, ölçüm süreci  içine en 

temel düzeyde girmektedir. Ölçme yapmadıkça, sistem 

birçok olası durumun lineer karışımı ile ifade edilebilir. 

Ölçme yaparak, sistemi olası durumlardan birine  çökertmiş 

oluruz. 

     Bunun karşısında olan realist görüş ise, “gözlemcinin 

var olup olmaması olayları ve fizik yasalarını etkilemez, 

objektif bir dünya var, gözlemci olmasa da, olaylar cereyan 

ediyor. Ölçme yapmadıkça, sistem gene de olası 

durumlardan birindedir, ama hangisinde olduğunu 

söyleyecek bilgiye sahip değiliz. Ölçme, bize bu bilgiyi 

verir” demektedir. Kuantum mekaniğinin, bu iki 

yorumundan başka yorumlar da vardır kuşkusuz, Louis de 

Broglie’nin başını çektiği Paris okulu, ya da Everett 

yorumu gibi. 
12 ,15

 

Modern Fiziksel Bilimlerde Benimsenen Felsefe ve 

Yöntemler: 

Bu kesimde, fiziksel bilimlerin yöntemlerini ve felsefesini 

kullanarak, doğa yasalarını daha iyi anlamaya çalışmak için 

bir bilimci nasıl çalışmalı, hangi stratejilerden yararlanmalı 

konularında bazı ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım. 

     Doğa yasalarını daha iyi anlamak için bir bilimci nasıl 

çalışır? Bu sorunun yanıtını verebilmek için, geçmişte 

onların nasıl bir çalışma yöntemi izleyerek bilimi bugünkü 

düzeyine getirdiklerine bakmak yeter. Bu büyük 

bilimcilerin çalışma yöntemlerinden öğrenebileceğimiz çok 

şeyler bulunabilir. Onların deneyimlerinden 

yararlanabiliriz. Zira geçmişte bilim insanlarının ilgilendiği 

problemlerle bugün çözmeye çalıştığımız problemler 

arasında birçok ortak nokta bulunmaktadır. 
3 ,5, 9,22

  

Fiziksel bilimlerde çalışan kuramcı bilim insanlarının 

izledikleri yöntemleri ikiye ayırmak mümkündür: 

1-Deneysel yöntem, 

2-Matematiksel yöntem, 

Deneysel yöntemi benimseyen kuramcı bilim 

insanları, çalışmalarında deneysel verilerden yararlanırlar. 

Onun için sürekli deneycilerle yakın temasta bulunurlar, 

onların elde ettiği sonuçları sürekli izlerler. İlginç 

buldukları sonuçları geniş kapsamlı bir analize ve tatmin 

edici bir değerlendirmeye tabi tutarlar. 
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     Matematiği kullanarak kuramsal çalışma yapan bir bilim 

insanı, öncelikle mevcut teorileri inceleyerek eleştirisini 

yapar. Kusurlarını ve yetersizliklerini ortaya koymaya 

çalışır. Bu kuramları kusurlarından arındırarak kapsamını 

genişletmeye çalışır veya geliştirme olanaklarını araştırır. 

Burada önemli bir husus, bunları yaparken, teorinin büyük 

başarılarını yok etmeden düzeltilmesine özen göstermektir. 

Var olan bu iki yöntem arasında kesin bir ayrım yapmak, 

bilim insanları açısından zordur. Bu yöntemleri ayrı ayrı 

kullananlar olduğu gibi, her ikisini de kullanan, bu 

yöntemlerden çalışmalarında yararlananlar bulunmaktadır. 

Başka bir deyişle, bu iki yöntem arasında, diğer 

yöntemlerin bir derecelendirilmesi yapılabilir. 

Benimsenecek yöntem, çalışılacak konuya sıkı sıkıya 

bağlıdır. Hakkında çok az şey bilinen bir konuda, insanın 

bir çıkış yolu bulabilmesi için deneylere dayalı bir yöntemi 

benimsemesi daha uygun olur. Yeni bir konuda çalışmak 

isteyen birisinin yapacağı ilk iş, bu konuda deneysel 

fizikçilerin yayınladığı tüm verileri toplayıp bir 

sınıflandırma yapmak olmalıdır. 

     Örneğin, geçen yüzyılda kimyada periyodik cetveller ile 

ilgili bilgimizin nasıl geliştiğine bir bakalım. Önce deneysel 

veriler toplandı ve düzenlendi. Sistem yavaş, yavaş 

yapılandıkça, ona duyulan güven de sürekli bir biçimde 

arttı. En sonunda periyodik cetvel aşağı-yukarı 

tamamlandığı zaman, arada kalan boşluklardan 

yararlanarak o güne kadar bilinmeyen diğer elementler 

ortaya çıkarıldı. Bu yoldan varlıkları kestirilen bütün 

elementler daha sonra doğada teker teker bulundu. 

     Son zamanlarda, benzer bir durumla yüksek enerji 

fiziğinde de karşılaşıldı. Gözlenen tüm temel parçacıkların 

periyodik cetvele benzer bir sistematiği yapıldı. 

Aralarındaki boş kalan yerlerde bulunması gereken 

parçacığın tüm özellikleri önceden kestirildi ve sonra 

doğada var mı yok mu diye araştırılması yapıldı. Bunların 

büyük bir çoğunluğunu zamanla laboratuvarda gözlemek 

mümkün oldu. 

     Bilimin çok az bilinen bir bölgesinde çalışan bir bilim 

insanı, yanlış olabileceğini bile bile aşırı spekülasyon 

yapmak istemiyorsa, gözünü deneysel çalışmaların 

sonuçlarından ayırmamalıdır. Ama bu spekülasyon 

yapılmasın anlamına gelmez. Bazen bir konuda yapılan bir 

spekülasyonun sonucu yanlış bile olsa, dolaylı olarak 

yararlı ve eğlenceli de olabilir. Bu türden görüşler bilim 

insanları arasında uç fikirler olarak nitelendirilir. Aslında 

yeni, ilginç fikirler olarak görüp onlara zihnimizi açık 

tutmalıyız. Özetle, spekülasyona tamamen karşı 

olmamalıyız, âmâ ona fazla önem de vermemeliyiz.   

     Spekülasyonun, çok fazla yapıldığı bir çalışma alanı da 

kozmolojidir. Devam etmek için elde çok az gerçekler 

olmasına karşın, kuramcılar bazı varsayımlara dayanarak 

evren için değişik modeller kurmaya çalıştılar. Bu 

modellerin dayandığı temel unsurlardan biri, doğa 

yasalarının evreninin başından beri hep aynı olduğudur. Bu 

bir varsayımdır, kanıtı elimizde yoktur. Bu nedenle bu 

modeller muhtemel ki yanlış da olabilir. Doğa yasalarının, 

özellikle doğanın temel sabitlerinin kozmolojik zaman 

içinde değişmediğini nasıl bilebiliriz. Böyle değişmelerin 

olabileceği düşüncesi kuşkusuz modelcileri çok rahatsız 

etmektedir. 

     Bir konuda artan bilgi ile çalışma zeminine sahip olan 

insan, matematiksel yöntemlerin üzerine fazla gidebilir. 

Matematiksel güzelliği elde etme arzusu insanın sahip 

olduğu bir motivasyondur. Kuramcı bilim insanları, ortaya 

koydukları kuramların matematik formasyonunun bir 

matematiksel güzelliğe sahip olmasına önem verirler ve 

buna olan gereksinimi kurama duyulan bir güven unsuru 

olarak kabul ederler. Aslında, her kuramın betimlenmesinin 

matematiksel bir güzellikte olmasını zorlayan bir neden 

yoktur, fakat geçmişteki deneyimler onun çok faydalı bir 

şey olduğunu kanıtlamış bulunmaktadır. 

     Örneğin, görelilik kuramının öyle evrensel olarak 

benimsenmesindeki neden onun sadece deneysel verilerle 

uyumlu olması değil, sahip olduğu matematiksel 

güzelliktir. Doğa yasalarında matematiksel güzellik fikri, 

fiziksel dünyanın matematik vasıtasıyla betimlenebileceği 

gerçeğine dayanır. Bu konuda, ünlü düşünür Jean’s Maxim 

diyor ki, “Evrenin büyük mimarı şimdi saf bir matematikçi 

olarak görünmeye başladı.” Matematiksel güzellik fikri 

insanın sahip olduğu yüce duygulardan biridir. 
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Yöntemin Başarısı: 

     Bir kuramcının bilimsel çalışmalarında izleyebileceği üç 

ana yöntem vardır; 

1. Tutarsızlıkları gidermek, 

2. Önceden ayrı olan kuramları birleştirmek, 

3. Deneysel verileri kullanarak fenomolojik kuramları 

formüle etmek.  

     Bir başka deyişle, gözlemleri betimleyen matematiksel 

formülasyonlar türetmek ve bu formülasyonları veren 

fiziksel modeller geliştirmek. 

     Birinci yöntemin başarılı sonuçlar verdiği bir çok örneği 

biliyoruz. Maxwell’in yaşadığı dönemde, elektromanyetik 

teori’nin temel denklemleri arasında bir tutarsızlık vardı. 

Bu tutarsızlığı görmek ve onları düzelterek tutarlı bir sistem 

haline getirmek için, Faraday’ın ve diğerlerinin 

gözlemlerini sentezleyecek olan Maxwell’in üstün dehasına 

gerek vardı. Yapılan düzeltme, o zamanlarda henüz 

bilinmeyen, fakat ardından deneysel olarak tüm 

ayrıntılarıyla doğrulanan yeni fiziksel olayları 

içermekteydi. Maxwell’in 1865’deki bu göz kamaştırıcı 

katkısı, yer değiştirme akımını Amper yasasının içine 

yerleştirmekten ibaretti. Amper yasasına yapılan bu gerekli 

ekleme, elektromanyetik dalgalar kavramanın doğmasına 

neden oldu ve böylece ışığında bir elektromanyetik dalga 

olduğu kanıtlandı. Klasik fizikteki bu gelişmeler, 19. yüzyıl 

sanayi devrimi’ni doğurdu. İngilizler bu sayede, üzerinde 

güneş batmayan bir dünya imparatorluğu kurdular. 

     19. yüzyıl sonlarında siyah cismin ışıma ve soğurma 

spektrumu eğrilerine uyan eğriler elde edebilmek için 

bilinen, elektromanyetik ve istatistik teorileri kullanılarak, 

birçok model geliştirildi. Fakat bunların hiçbirinden siyah 

cismin deneysel ışıma eğrisine tam uyan bir eğri elde 

edilemedi. Klasik fizik kuramlarındaki tutarsızlığın nereden 

kaynaklandığını araştıran Max Planck, doğru sonucun 

ancak ışık enerjisinin sürekli değil, kuantumlu (yani, 

kesikli)  olduğu varsayımı yapıldığında elde edilebileceğini 

gösterdi. Yani,  Max Planck kaderin zoruyla istemeyerek 

ışığın dalga niteliğinden ödün vererek, siyah cisim 

ışımasını açıklayabilmiştir. Böylece 20. yüzyılın önemli 

fiziğinden biri olan, Kuantum Fiziğinin doğmasına neden 

olmuştur. Bu konudaki örnekleri daha da çoğaltmak 

mümkündür. Örneğin, modern lazerlerin doğmasına neden 

olan Einstein’ın önerdiği uyarılma yoluyla ışıma, yine 

Einstein’in “Özel Görelilik (Rölativite)” Kuramı ile 

Newton’un kütle çekim kuramını birleştirerek elde ettiği 

“Evrensel Kütle Çekim Yasası” yani, “Genel Görelilik 

Kuramı” bugün kozmolojik araştırmalarda yararlanılan 

temel bir kuramdır. 

İkinci yöntem, birincisi kadar henüz çok başarılı 

olamamıştır. Bu metodun amacı, doğanın dört temel 

kuvveti olan kütle çekimi, zayıf çekirdek, elektromanyetik 

ve kuvvetli çekirdek kuvvetlerini birleştirerek bir tek 

kuvvet elde etmektir. 

Einstein’in başlattığı ve bugün de devam eden 

önemli bir çalışma, Einstein’in genel görelilik kuramı ile 

kuantumlu alanlar kuramının birleştirilmesiyle ilgilidir. 

Diğer üç bilinen  kuvvetlerle başa çıkmak için, bir bağlam 

sağlayan kuantum alan teorisi ile genel görelilik teorisini 

birleştirmek fiziğin en büyük hedeflerinden biridir. Şayet 

bir gün bu başarılabilirse, dört temel etkileşme kuvveti 

uzay-zamanın dinamik geometrisinin  ortak kavramlarıyla 

betimlenebilecektir. Eistein, bu sorunu çözebilmek için 

bütün ömrünü verdi, fakat başaramadı. Bugüne kadar bu 

dört kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili tüm girişimler “onların 

uyuşmaz olduklarını ortaya koymaktan başka bir işe 

yaramadı” biçimindeki düşüncelerin taraftar bulmaya 

başladığı  bir sırada, bu konudaki güzel bir gelişme ,fizik 

dünyasında yeni bir umudun doğmasına neden oldu. 

1979’da Nobel fizik ödülünü bu alandaki başarılı 

çalışmalarıyla alan  Weinberg-Abdu Salam “Zayıf çekirdek 

kuvveti ile elektromanyetik kuvveti” birleştirmeyi 

başardılar. 

     Ayrı kuramları (etkileşmeleri) birleştirmek için, 

doğrudan yapılan girişimlerin sonuç vermesi çok zor gibi 

görünüyor. Sonunda bir başarı gelecekse bunun doğrudan 

değil, dolaylı yoldan gelme olasılığı daha fazla gibi. Bu 

görüşümüzü destekleyen pek çok örneğe fizikte rastlamak 

olasıdır. 

     Üçüncü yöntem, ikinci yöntemin aksine, fiziksel 

bilimlerde çok başarılı olduğunu kanıtlamış bulunuyor. Bir 
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örnek olarak, atom fiziğinde, Bohr’un hidrojen atom 

kuramı verilebilir. Bohr, açısal momentumun, kuantumlu 

olduğunu varsayarak elektronun enerjisinin kuantumlu 

olduğunu gösterdi. Buradan da hidrojen atomunun 

spektrumunu başarılı bir biçimde analiz etti. Dikkat edilirse 

Bohr burada hiç bir hesaplama yapmadı, sadece sonucu bir 

şans eseri kestirdi. Sonradan Bohr’un hipotezlerinin 

yaklaşık olarak doğru olduğu, modern kuantum 

mekaniğinin daha kesin  sonuçlarıyla ortaya çıktı.  

     İnsanın deneysel veya matematiksel yöntemi izleyip 

izlemeyeceği geniş olarak üstünde çalışılan konuya 

bağlıdır. Fakat tam böyle de olmayabilir. O, biraz da kişiye 

bağlıdır. Kuantum mekaniğinin keşfinde rol oynayan iki 

fizikçi buna iyi bir örnektir. Modern kuantum mekaniğinin 

doğuşu sırasında, iki kişinin katkısının çok büyük olduğu 

görülür. Bunlar Heisenberg ve Schrödinger’dir. 

Heisenberg, Arnold Sommerfeld’in yanında Münih’te 

doktorasını yaptıktan sonra, 1926 yılında bu dönemin en 

büyük Alman fizikçilerinden olan Max Born ve asistanı 

Pascual Jordan’ın yanında asistan olarak çalışmaya başlar. 

Heisenberg, deneysel verilere  dayalı bir çalışma 

yapmaktadır. Hidrojen spektroskopisi ile uğraşırken, geçiş 

genliklerinin  basit bir takım sayı dizileriyle verildiklerini 

fark etmiş ve bunu o dönemin deneyimli fizikçilerinden 

hocası Born’a göstermiş. Born, bu dizilerin matrislerden 

başka bir şey olmadığını fark etmiş. Born, Heisenberg ve 

Jordan bir araya gelerek, şimdi matris mekaniği dediğimiz 

anlatımı geliştirmişler. Yani kuantum mekaniğini, 

matrislerin zaman içerisindeki değişimleri cinsinden bugün 

bildiğimiz şekliyle formüle etmişler. 

     Aşağı yukarı aynı yıllarda, Zürich’te kendi başına 

çalışan Avusturyalı fizikçi Ervin Schrödinger var. Klasik 

fiziği daha çok özümsemiş bir insan. Heisenberg gibi, 

deneycilerle pek yakın teması yok. Hidrojen atomunun 

spektroskopik verilerinden pek haberi olmadığı anlaşılıyor. 

O, matematiksel metodu kullanarak bir atomun elektronunu 

tarif etmek, spektral frekansların değerlerini bulmak için 

kendi adıyla anılan  “Schrödinger dalga denklemi”ni 

çıkarmayı başardı. 1926 yılı Aralık ayında Noel tatiline 

gittiği bir sırada, oteline kapanıp 3-4 makalelik bir dizi 

halinde, bugün bildiğimiz kuantum mekaniğinin dalga 

mekaniği formülasyonunu tamamladığını söyler. O sırada, 

İngiltere’de Cambridge’de 25 yaşında başarılı bir fizikçi 

olan Paul Dirac, kısa bir süre içinde Heisenberg ve 

Schrödinger’in bize sunduğu kuantum mekaniğinin iki ayrı 

formalizminin, (her ne kadar Schrödinger tarafından 1926 

yılında eşitlikleri gösterilmiş ise de) birbirlerine eşit 

olduklarını farklı bir yoldan gösterdi. Kuantum 

mekaniğinin çok daha güçlü, sonsuz boyutlu vektör 

uzaylarına dayanan soyut bir formalisyonunu da 

geliştirmeyi başardı. Bundan sonra kuantum mekaniğindeki 

gelişmelerde büyük bir ilerleme oldu. 
3, 5 ,22,23

 

Einstein’in Metodolojisi: 

Yirminci yüzyıl  başlarında, kuramsal fizikte altın çağ 

başladığı zaman, adı  henüz bilim dünyasında hiç 

duyulmamış bir fizikçi vardı. Bu  Annalen der Physık’ın  

1905 tarihli sayısında  “fotoelektrik olayı”, “Brown 

hareketi”, ve “özel görelilik” ile ilgili ünlü üç çalışmasını 

birden yayımlayarak üne kavuşan Albert Einstein’dir. 

O’nun fizikteki hayat boyu çalışmaları, bilimin felsefesi ve  

yöntemleri üzerinde büyük etki yaptı. Einstein’in kendisi 

bilimci-filozoftu. 

     O, hayranlık uyandırıcı bir şekilde felsefeyi kullanarak, 

bugün modern bilimin önemli bir kısmı olan  buluşlarını 

yaptı ve bunlar insanlık aleminin evrene bakış açısını 

kökten değiştirdi. Hiç kuşku yok ki, Einstein  çok özel bir 

bilim adamıdır ve  bir benzerini bilim tarihinde  görmek, 

bulmak olası değildir. O, Planck’ın çok önemli buluşu olan  

“kuantum hipotezinin” önemini ilk kavrayanlardan biridir 

ve bunu fotoelektrik olayının mekanizmasını  açıklamada 

başarıyla kullanarak  Nobel fizik ödülünü almaya hak 

kazanmıştır. İstatistik  mekaniğe de çok önemli katkılar 

yapmıştır. Kuntum fiziğinin ilk öncülerindendir. Fiziksel 

olayların özünü kavramakta  olağanüstü  bir yeteneğe sahip  

idi. Hiçbir  kısa  özet, onun fiziğin temel problemlerine çok 

sayıda derin katkıları anlatmaya yetmez. O’nun “Genel 

Görelilik Kuramı”, bütün zamanların en yeterli, en akıllı 

yapıtlarından biri olarak durmaktadır. 

     Einstein, bilime yepyeni bir yöntem getirmiştir. 

Einstein’ın Metodolojisi “modern bilimsel şüphecilik” 
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olarak göz önüne alınabilir. Einstein’deki şüphecilik 

duygusu, fizikte yerleşmiş bir takım temel kavramları, yeni 

gözlemler altında yeniden ele alıp inceleme ve sorgulama 

gereksinimini doğurmuştur. 
16,24

 

     Kuramcı fizikçilerin çalıştığı atmosferi iyi anlayabilmek 

için, görelilik kuramının büyük etkisini takdir etmemek 

olası değildir. Uzun ve zor bir paylaşım savaşının ardından, 

görelilik kuramı büyük bir etkiyle bilimsel düşünce 

dünyasında bir bomba gibi patladı. Herkes, savaşın 

stresinden uzaklaşmak için göreliliğin ve kuantum 

kuramının altında yatan felsefeyi ve düşünceyi büyük bir 

istekle öğrenme çabasına girişti. Heyecan, bilim tarihinde 

görülmemiş derecede, tahminlerin çok üstünde idi. 

     Öte yandan, aynı zamanda fizikçiler atomun kararlığının 

esrarını anlamaya çalışıyorlardı. Herkes gibi, 

Schrödinger’de yeni fikirlere kapılmıştı. Kuantum 

mekaniğini, görelilik kuramının çerçevesinde geliştirmeye 

çalıştı, fakat tam başaramadı. Uzay-zamanda her şeyi 

vektör ve tensörlerle ifade etme zorunluluğu vardı ve bu bir 

şanssızlıktı. Rölativistik kuantum mekaniği için, zaman 

henüz tam olgunlaşmamıştı. Bu yüzden Schrödinger’in 

çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Ama bizce, sadece buluşu 

gecikmiş oldu. 

     Schrödinger, De Broglie’nin parçacıkları ve dalgaları 

birleştiren o güzel kuramını rölativistik bir yoldan 

çalışıyordu. De Broglie ‘nin düşüncesi, sadece serbest 

parçacıklara uygulandı ve Schrödinger onu bir atomun 

bağlı elektronuna genelleştirmeye çalıştı. En sonunda bunu 

rölativistik çatıya bağlı kalarak başardı. Fakat, kuramın 

hidrojen atomuna uygulandığı zaman, deneyle uyuşmadığı 

görüldü. 

     Uyuşmazlığın, o zamanlar henüz bilinmeyen elektron 

spinlerinin hesaba katılmamasından kaynaklandığı, kısa bir 

süre sonra Dirac tarafından kanıtlandı. Schrödinger’in 

kuantum kuramıyla özel rölativite kuramını birleştirme 

çabalarının sonuçları, Dirac’a doğru kuram oluşturmada 

büyük katkı yapmıştır. Sonunda Schrödinger farketti ki, 

kuramının, rölativistik olmayan yaklaşımlar için doğru olan 

kuramlardan bir farkı yoktur. 

Bu hikayeden çıkarılacak ders şudur: İnsan çok fazla 

şeyi bir evrede tamamlamaya çalışmamalıdır. Fizikte, 

insan mümkün olduğunca güçlükleri birbirinden 

ayırmalı ve sonra tek tek düzene koymalıdır . 
5, 16 

Fiziksel Bilimlerin İncelenmesinde Benimsenen 

Stratejiler: 

Bir temel bilimcinin fiziksel bir sistemin incelemesini 

yaparken izlemesi gereken belli bir stratejinin bulunması 

gerekir. Fakat bu konudan konuya değiştiği gibi, bilimciden 

bilimciye göre de değişebilir. Geçmişte büyük buluşlar 

yapmış, temel bilimlere büyük katkılarda bulunmuş bilim 

insanlarının çalışmalarına baktığımızda onların benimsediği 

ve bizlerinde bugün genelde kendimize rehber edindiğimiz 

temel araştırma stratejilerini şöyle özetlemek olasıdır: 

1. Kuramcılar, deneysel çalışmaların sonuçlarıyla yakından 

ilgilenmelidirler. Araştırma yaptıkları bir konuda 

deneylerin sadece bir grubuyla değil, diğer bütün 

deneylerin gelişmeleriyle de yakından ilgilenmelidirler. 

Ancak böyle yapıldığında kalıcılığı olan, kapsamı geniş, 

deneysel verilerle daha uyumlu olan, hatta yeni öngörülerde 

bile bulunabilen kuramlar geliştirmek olasıdır. Bu yoldan 

geliştirilmiş gerçek iyi bir kuram, öngörülerini doğrulamak 

için yeni ve ilginç deneylerinde yapılmasını önerebilir. 

Kuramcılar, deneysel çalışmaların sonuçlarıyla yakından 

ilgilenmelidirler. 

2. Bir bilimci başkalarının çalışmaları hakkında bir 

dereceye kadar şüpheci olabilir, fakat aynı alana yönelik 

çalışmalara tamamıyla ilgisiz bir tutumda da olmamalıdır. 

3. Bilimciler yeni düşüncelere açık olmalıdırlar. Bilimde 

tutuculuk iyi bir şey değildir. Bilimin ilerlemesini önler. 

4.  Fizikte bir sistemin analizinde, basit sistemlerin 

özelliklerinden her zaman yararlanabiliriz. Bir sistemin 

incelenmesinde araştırmacı, onun davranışını etkileyen her 

tür faktörü ayrı ayrı ele almak ister. Bu faktörlerden her biri 

asıl sistemle bazı yönden ilişkilidir. Fakat bunların ancak 

bir kaç tanesinin sistemin davranışına olan etkisi hayati 

öneme sahiptir. Daha basit olarak, bu sistemlerin özellikleri 

iyice anlaşılıncaya kadar basit sistemlerin özelliklerinden 

yararlanarak incelenmelidir. Buna aslında bir fiziksel 

sistemle ilgili model çalışmanın yöntemidir diyebiliriz. 
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     Bir başka önemli bir husus da, fiziksel bilimlerde 

çalışmak için kişinin iyi derecede matematik bilmesidir. 

Bilindiği gibi matematik, fiziksel bilimlerin dilidir. 

Gerçekten matematik, fiziksel sistemlerin incelenmesinde, 

nicel mantıksal ilişkilerin izlenebilmesi için önemlidir. 

Bunun gibi, tüm ilişkileri yöneten kurallar matematiğin 

konusudur. Böylece, matematik işlemlerinin ve kurallarının 

çoğu uygulamada fiziksel bilimlerin anlaşılmasına 

doğrudan büyük katkı sağlar. Deneysel bulguların 

analizinde, yasaların formüle edilmesinde, hareket 

denklemlerinin çıkarılması ve çözülmesinde hep 

matematikten yararlanırız. Fiziğin neredeyse tamamını 

diferansiyel denklemlerle temsil etmek olasıdır. 

Uygulamalı matematiğin birçok kuralı ve yöntemi fiziksel 

bilimlere doğrudan uygulanabilmektedir. Bilimdeki yeni 

gelişmeler, matematikteki gelişmelere çok yakından 

bağımlı hale gelmiş bulunuyor. Bugün fizikte birçok 

problemin çözülebilmesi için yeni matematiklere 

gereksinim duyulduğunu ifade edenler bulunmaktadır. Ama 

bu demek değildir ki, matematik, fiziksel bir bilim veya 

tersi. Gerçekte, matematiksel bir tartışmadan bir sonuç elde 

ettiğimiz zaman ilke olarak, sonucun deneysel doğrulaması 

ve onu elde etmek için kullanılan basamakların fiziksel 

anlamlarıyla yakından ilgileniriz . 
3, 5

  

 

SONUÇ 

 

Fiziksel sistemlerin incelenmesinde kullanılan stratejinin ve 

araştırma yöntemlerinin, tüm bu karakteristik nitelikleri, 

insan aklının en güçlü buluşlarından biridir. Onun 

meyveleri insanlığın yaşam biçimini, düşüncesini, 

alışkanlıklarını, felsefesini, evreni algılamasını ve bilime 

bakışını tamamıyla değiştirmiş bulunmaktadır. 

     Uzunca bir süredir, fiziksel bilimlerin yöntemlerinin ve 

stratejisinin kullanımı, bilimin bütün alanlarına yayıldı. 

Gerçekten, psikoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi bazı alanlar 

bir dereceye kadar bilimsel stratejiden yararlandıkları için, 

“bilimsel” olarak nitelendirilmektedirler. Her şeye karşın 

strateji en başarılı olarak fizikte uygulanmaktadır. Zira, 

fiziğin asıl ilgilendiği göreceli olarak basit sistemler olduğu 

için özellikle uygundur. Kısacası, fizik en basit sistemlerle 

ilgilendiği için, en sade bilimdir diyebiliriz. Bu nedenle 

fizik, diğer bütün fen ve mühendislik bilimlerinin temelini 

oluşturmaktadır. 

     Fizik, bize dünya ve evren hakkında neler bildiğimizi, 

insanların bugün bildiklerini nasıl bulduklarını ve yeni 

buluşlar için nasıl çalıştıklarını öğretir. Fizik sayesinde 

bilinmeyenle uğraşmak, onu anlamak ve tahmin etmek 

kudretini kazanırız. Fizikten öğrendiklerimizle yeni 

buluşlar yaparız. Her yeni buluş, yeni teknolojilerin 

doğması demektir. İnsana, doğayı bir fizikçi gözüyle 

incelemenin ve anlamanın zevkini verir. Doğa olaylarının 

yasalarını öğretir. Bu insana içinde yaşadığı dünyayı 

anlamak hususunda büyük bir güç kazandıracaktır. Zira 

bugünkü dünyada önemli haberlerin, yeni işler yaratan 

aletlerin ve bir insanın karşılaştığı günlük problemlerin 

gerisinde fizik vardır. Bu nedenle günümüzde fizik sadece 

fizikçilerin bir uğraş alanı değil, konularıyla uzaktan 

yakından herkesi ilgilendiren bir bilim dalıdır. Kısaca 

diyebiliriz ki fizik, evrenin temel özelliklerinin sistematik 

bir incelemesidir. Bu temel özelliklerin her birisi evrende 

bulunan maddelerin davranışları ve aralarındaki temel 

etkileşmelerle yakından ilgilidir. 

     Fizik, özgür düşünce ve kavramlarıyla geliştirdiği, akla, 

gözleme, deneye, bilimsel şüpheciliğe ve kurama dayalı 

bilimsel yöntemleriyle, insan aklının yarattığı en büyük 

eserdir. Hiç kuşku yok ki, “Bilimin kraliçesi fiziksel 

bilimler,” “fiziksel bilimlerin kraliçesi’de fiziktir” 

diyebiliriz. 
2,4,5,10
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ABSTRACT 

 

Objective: It is to determine interventions performed to develop competence of family caregivers of patients with stroke in 

coping with caregiving and what are they of these interventions. Method: 20 randomized controlled studies, one of them 

meta-analysis, were evaluated in accordance with inclusion criteria. All studies were systematized and examined.  Results: 

Types of interventions made to the caregivers were consultancy via phone, e-mail, web aided training, home visits, and group 

education. The intervention provided to caregivers was found to be effective in 15 of 20 studies included in the study. In 

other five studies, there was no statistical difference in terms of a measured parameter; whereas, it was found useful for 

caregivers in at least one of the other measured parameters.  Conclusion: The fact that interventions for strengthening 

caregivers were highly effective points out the requirement of determining cost effective methods in future studies.  

 

Key words: Stroke, family caregivers, caregivers competence, care burden, cope with stress, systematic review 

 

ÖZET 

 

Amaç: İnmeli hastaların, aile bakım vericilerinin, bakım vermede baş etme yeterliliklerini geliştirmek amacıyla yapılan 

girişimler ve bu girişimlerin neler olduğunun belirlenmesidir.  Yöntem: Dâhil edilme kriterlerine uygun olarak, biri meta 

analiz olmak üzere, 20 randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiştir. Tüm çalışmalar sistematize edilerek incelenmiştir.  

Bulgular: Bakım vericilere yapılan girişim türlerinin; telefonla danışmanlık, e-posta, web destekli eğitim, ev ziyaretleri ve 

grup eğitimi olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan 20 araştırmanın, 15'inde bakım vericilere yapılan girişimin 

etkin olduğu belirlenmiştir. Diğer beş araştırmada ise, ölçülen bir parametrede istatistik açısından farklılık yok iken, ölçülen 

diğer parametrelerin en az birinde girişimin bakım verenler için faydalı olduğu belirlenmiştir.  Sonuç: Bakım vericileri 

güçlendirmeye yönelik girişimlerin büyük oranda etkin olması, gelecek çalışmalarda maliyet etkili yöntemlerin belirlenmesi 

gerektiğine işaret etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: İnme, aile bakım verici, bakım verme yeterliliği, bakım yükü, stresle başa çıkma, sistematik derleme  
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GİRİŞ 

 

İnme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde birincil ölüm 

nedenleri arasında yer almaktadır. İnme olarak bilinen bu 

rahatsızlığın diğer adları; felç, stroke, serebrovasküler 

hastalık, beyin krizi ve apopleksidir.
1,2 

Türkiye’de, 

serebrovasküler hastalıklar, tüm yaş gruplarında ilk 10 

ölüm nedeni arasında %15, 60 yaş ve üzerinde %20.7 ile 

ikinci ölüm nedenidir. Hastalık yükü açısından 

değerlendirildiğinde ise, serebrovasküler hastalıklar %5.9 

ile üçüncü sırada yer almaktadır.
3 

İnmenin yatağa 

bağımlılık nedenleri arasında olduğu belirlenmiştir.
2,4 

  

     İnme, hasta ve ailesi için birçok zorluk içermektedir. 

İnme aniden ve beklenmedik şekilde meydana geldiği için 

ailenin, bakım rolüne hazırlanması zor olmaktadır.
5,6

 Aile 

bireyleri, inme sonrası evde hasta bakımına önemli katkı 

sağlamaktadır. Ulusal Yaşlanma Eylem Planı’nda (2007) 

bahsedildiği gibi, aile bakım vericilerinin eğitilmesi ve 

desteklenmesi gerekmektedir.
7 

İnme sonrası 

rehabilitasyonda, hasta ve aile üyelerinin katkısının 

vurgulandığı ‘‘Avrupa İnme Stratejileri İnme Bakımı 2015” 

hedefleri’nde aile üyeleri ile işbirliği yapılması gerektiği, 

her aşamada aile üyelerine bilgi verilmesi ve yazılı eğitim 

materyali ile destek sağlanması ifade edilmiştir.
8 

  

      Bıraktığı kalıcı hasarlarla, yüksek derecede bakım 

gereksinimi olan inmeli hastalar, tedavi, bakım, 

rehabilitasyon ve bağımsızlığın kazanılması konusunda, 

aile bakım vericilerinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Birçok ülkede, aile bakım vericilerinin bakım verme 

yeterliliğini geliştirmek üzere çok sayıda çalışma olmasına 

karşın (Bkz Tablo1), ülkemizde hastaneden taburcu edilen 

inme hastalarının bakımını üstlenecek aile bireylerinin, 

bakım ile baş etme kapasitelerini geliştirmek amacıyla 

yapılan çalışmalar sınırlıdır.
9
 İnmeli hastanın, evde bakımı 

genelde ailedeki kadınlar tarafından (eş, gelin, kız) 

verilmektedir.
10-14 

  

       İnme geçiren bireylerde, hemipleji, afazi, disfaji, üriner 

inkontinans gibi bireyin günlük yaşam aktivitelerini 

değiştiren ve başka birinin desteğine gereksinim duyulan 

problemler gelişebilir.
15 

Bu nedenle, hastanın bakımını 

üstlenecek aile bireylerinin bu problemlerin yönetiminde 

yeterlilik kazanması önemlidir. Hastanın, bağımlılığı ve 

bakım verme süreci uzadığında, getirdiği yükler nedeniyle 

aile bakım vericisinin de bakım gereksinimi ortaya 

çıkmaktadır. Bakım vericilerin bu stresli durumu yönetme 

açısından güçlendirilmesi gerekir. İnme sonrası,  aile bakım 

vericileri eğitim ve danışmanlıkla desteklenerek hem hasta 

sonuçları iyileştirilebilir, hem de bakım verenlerin baş 

etmeleri güçlendirilerek bakım verme yeterlilikleri 

geliştirilebilir. 

  

     Ülkemizde, inmeli hastaların bakım vericilerinin 

yaşadığı güçlükleri konu alan çok sayıda
16-18

 çalışma 

olmasına karşın, bakımın kalitesini artırmak ve bakım 

verenlerin yaşadığı güçlükleri azaltmak, baş etmelerini 

geliştirmek üzere yapılan girişimlerin etkinliğini 

değerlendiren çalışmalar sınırlıdır.
9,19

 Bu sistematik gözden 

geçirme yazısının amacı; inmeli hastaların aile bakım 

vericilerinin bakım vermede baş etme yeterliliklerini 

geliştirmek amacıyla yapılan girişimler ve bu girişimlerin 

neler olduğunun belirlenmesidir.  

 

Bu sistematik gözden geçirme araştırmasının soruları; 

1. İnmeli hastaların aile bakım vericilerin bakım 

vermede baş etme yeterliliğini geliştirmek 

amacıyla hangi girişimler uygulandı? 

2. Yapılan girişimler etkili miydi? 

 

YÖNTEM 

  

Bu derleme, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları 

Enstitüsü tarafından geliştirilen, Centre for Reviews and 

Dissemination (CRD) 2009 rehberi doğrultusunda 

yapılmıştır. CRD, sağlık alanında yapılan sistematik 

derlemelerin nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi veren 

bir rehberdir.
20 

Çalışmaya alınan makalelerin tablosu, 

PICOS (Population, Interventions, Comparators, Outcomes, 

Study Designs)  formatında Türkçe karşılıkları olan; 

örneklem, girişim, karşılaştırma grupları, sonuç, araştırma 

türü ve çalışma yılı olarak ele alınmıştır (Tablo 1). 

Makaleler, Şekil 1’de belirtildiği gibi Prizma’ya 

(Sistematik derleme ve meta-analiz raporlarının yazılması 

için oluşturulmuş rehber) göre sınıflandırılmıştır. 
21

 Yapılan 

sınıflamanın ayrıntıları, tanımlama, ayırma, seçme ve dahil 

etme şeklinde Şekil 1’de belirtilmiştir. 

  

      Literatür taramasına, 2000-2015 yılları arasında 

yapılmış olan randomize kontrollü (RKÇ) çalışmalar ve 

meta-analiz çalışmaları alınmıştır. Tarama, “PubMed, 

Cochrane, CINAHL, Sciencedirect, ClinacalKey/Elseiver 

ve Ulakbim” veri tabanlarında yapılmıştır. Tarama 

“caregivers coping", "caregivers coping with stress", 

"stroke caregivers burden", "stroke care giver scoping with 

stress", ve "bakım vericiler ve baş etmeleri" anahtar 

sözcükleri kullanılarak 10 Kasım-31Aralık 2015 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Bu sistematik derlemeye dahil 

edilme ölçütleri; çalışmanın tam metnine ulaşma, çalışma 

yılları 2000-2015, başlık ve özette anahtar kelimelerin 

uygunluğu, dilinin İngilizce veya Türkçe olmasıdır. 

Çalışmanın dışlama kriterleri ise; konuya ilişkin 

tanımlayıcı, kesitsel, vaka kontrol ve kalitatif çalışmalar 

olarak belirlenmiştir. Tarama sonucunda, toplam 10589 

(Pub med:846, Cochrane:5, CINAHL:2290, 

Sciencedirect:2728, ClinacalKey/Elseiver:4676 ve 

Ulakbim:47) çalışmaya ulaşılmıştır. Türkçe, randomize 

kontrollü çalışmaya rastlanmamıştır. Dâhil etme/dışlama 

kriterleri doğrultusunda yapılan elemeler sonunda, 

araştırma kapsamına 20 makale alınmıştır (Şekil 1). 
Makalelerin seçim süreci, araştırmacı dışında diğer 

araştırmacılar tarafından farklı zamanda ve bağımsız olarak 

dahil edilme kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırma akış şeması PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
21

 

 

 

BULGULAR 

 

Bu sistematik derlemeye dahil edilen araştırmaların, altısı 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde, beşi İngiltere'de, 

dördü Hollanda'da, ikisi İsveç’te, diğerleri Japonya, 

Avustralya ve Portekiz'de yürütülmüştür (Tablo 1). 

 

     Derlemeye alınan araştırmaların, 18'i randomize 

kontrollü çalışma, biri meta-analiz ve biri karma yöntem 

(mix) şeklinde planlanmıştır. En fazla örneklem sayısına, 

meta-analiz çalışmasında ulaşılmıştır (1723 aile bakım 

verici ve 1836 inmeli hasta).
22 

En az örneklem 21'i 

müdahale, 19'u kontrol grubu olmak üzere (40 aile bakım 

vericisi) oluşturmaktadır.
11 

 

     Çalışmada girişim türü olarak; telefonla danışmanlık, e-

posta, web destekli eğitim, ev ziyaretleri ve grup eğitimleri 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan girişim türleri, tek yada 

birlikte kullanılmıştır.  Web destekli eğitim girişimini üç 

araştırmacı, 
23-25

 telefonla danışmanlık ve-posta mesajlarını 

iki,
11, 25

 grup eğitimini 11,
10,12-14,26-32 

ev ziyaretlerini 

dört,
13,30,33,34 

hem telefonla danışmanlık, hem de ev ziyareti 

girişimini iki,
13,14 

e-posta ve ev ziyaretlerinin her ikisini 

birlikte bir,
35

 sadece telefonla danışmanlık girişimini iki 

araştırmacı
10,36 

kullanmıştır (Tablo 1).  

 

     Sistematik derlemeye alınan dört çalışmada, girişim 

olarak uygulanan çoklu girişimler akronim olarak 

kısaltılmıştır. Bu çalışmalar INCARE programı,
36

 TRACS 

programı,
27

 TASK Programı
11

 ve CPSI Protokolü'dür. 
10

 

Akronimlerin açılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Yapılan girişimlerin etkinliğini değerlendirme araçları 

 

     Tüm araştırmacılar, sosyo demografik özellikleri 

tanımlayan soru formları kullanmışlardır. İnmeli hastaların, 

yatağa bağımlılık düzeyini ölçmek için Barthel Indeksi 

kullanılmıştır.
29,31,36

 Çalışmaların dördünde, CES-D (The 

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) 

Epidemiyolojik Araştırmalar için Depresyon Ölçeği 

kullanılmıştır.
10,23,24,32 

Diğer sık kullanılan ölçüm aracı, 

bakım vericilerin yaşam kalitesini değerlendiren SF 36 

(Short Form 36) ölçeğidir.
13,14,35,36

 Dört araştırmada, Short 

version Utrech CopingList (Stresle Başa Çıkma Tarzları 

Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır.
10,13,14, 30 

Üç araştırmada, 

Sickness Impact Scale (SIS) Hastalık Etki Ölçeği) 

kullanılmıştır. 
13,14,30 

Birer çalışmada, Care giver 

Competence Scale (Bakım Verici Yeterliliği Ölçeği) 
32 

The 

Preparedness for Caregiving Scale (Bakım Vermeye Hazır 

Toplam 

10589 makale  

Pub med 

846  

823 makale 
dahil edilme 
kriterlerine 

göre dışlandı 

26 

Cochrane 

5 

- 

5 

CINAHL 

2290 

2283 
makale 
dahil 

edilme 
kriterlerine 

göre  
dışlandı 

7 

20 makale çalışmaya dahil edildi  

1 meta-analiz 

1 karma yöntem(mix) çalışma 

18 randomize kontrollü çalışma 

69 yinelenen 
makaleler 

Sciencedirect 

2728 

2711 makale 
dahil edilme 
kriterlerine 

göre  
dışlandı 

17 

Clinacal 
Key/Elseiver 

4676 

4642 
makale 
dahil 

edilme 
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47 

47  makale 
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göre 
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Olma Ölçeği)
10

 ve Bakas Caregivers Outcomes Scale 

(Bakas Bakım Verici Sonuçları Ölçeği) 
11 

kullanılmıştır. 

 

Sonuçların değerlendirilmesi  

 

     Tüm araştırmalarda yapılan girişimler, sekiz hafta, üç 

ay, bir yıl gibi bir program dâhilinde yapılmıştır. Sonuçlar, 

en erken girişimden hemen sonra ve bir yıl arasında 

tekrarlayan şekilde ölçülmüştür. Yirmi çalışmanın 15’inde 

yapılan girişim, ölçülen tüm sonuçlarda müdahale grubu 

lehine anlamlı sonuçlanmıştır. 
10,11,13,14,22-26,28,30-32,35,36

 İki 

çalışmada müdahale ve kontrol grubu arasında ölçülen 

parametrelerden bakım yükü, 
27,29 

bir çalışmada iletişim 

becerileri, 
29 

 bir çalışmada bakım vericilerin iyilik hali 
24 

 

hastaların inme hakkında bilgileri, hizmet kullanımı, 

hizmetten memnuniyeti, yaşam kalitesi 
33

 ve bakım 

vericilere verilen destek ve eğitimin etkisinde
12 

kontrol 

grubuna  göre farklılık bulunmazken, bakım vericilerin 

yaşam kalitesinin arttığı, 
12,33,34

 stres düzeyinin azaldığı 
29

 

QALY (kazanılmış kaliteli yaşam yılları) ve maliyet 

açısından olumlu etkisinin olduğu 
27 

belirlenmiştir. Yedi 

çalışma sonucunda, inmeli hastaların hastaneye tekrarlı 

gidişleri azalmıştır. 
22,24,26,27,28,31,36

 Yapılan girişimler, 

bakım verenlerin depresyon 
10,22,23,35 

ve stresin belirtilerini 

azaltmada, 
14,29,32,35

 bakım yeterliliği 
32

 ve yaşam 

kalitesini
10,13,14,34-36

 geliştirmede etkili bulunmuştur.  

 

TARTIŞMA 

 

İnme geçiren hastalar, hastaneden taburcu olurken, günlük 

yaşam aktivitelerinde çeşitli düzeylerde bağımlıdır ve 

rehabilitasyon sürecinde ailenin başa çıkma yeterliliği, 

bakımı ve desteği önemlidir. Hastanın, tam olarak 

bağımsızlık kazanması, ev ortamında ailesi tarafından 

verilen bakımın yeterliliği ile doğrudan ilişkilidir. Hastanın 

iyileşmesi ve bağımsızlığını kazanma süreci uzadığında, 

aile bakım vericilerinin bakım yükü ve tükenmişliği 

kaçınılmazdır. Dolayısı ile, aile bakım gereksiniminin 

yoğun olduğu inme hastalarında, ailelerin bakım verme 

yeterliliğini artırmak, bakım verme yükü ve tükenmişliğini 

azaltmak amacıyla kanıtlanmış, maliyet etkili girişimler 

yapılmalıdır. Ülkemizde, evde sağlık hizmeti kapsamında 

en yüksek başvuru ve ziyaretin bu grup hastalar olduğu 

gerçeğinden hareketle, inmeli hastaların aile bakım 

vericilerinin bakım vermede baş etme yeterliliklerini 

geliştirmek amacıyla yapılan girişimler ve bu girişimlerin 

etkinliğinin değerlendirildiği bu sistematik derlemede iki 

araştırma sorusunun yanıtı aranmıştır.Birincisi, inmeli 

hastaların aile bireylerinin (bakım vericilerinin) bakım 

verme yeterliliklerini geliştirmeye  yönelik hangi girişimler 

uygulanmıştır? Bu sorunun yanıtı aranırken, yapılan 

girişimlerin etkisinin hem hasta, hem de bakım vericiler 

açısından değerlendirildiği görülmüştür. Araştırmacıların 

telefonla danışmanlık, e-posta, web destekli eğitim, ev 

ziyaretleri ve grup eğitimi girişimlerini kullandığı 

belirlenmiştir. Yapılan girişimlerde, ailenin hasta bakımı 

konusunda bilgi gereksinimini karşılamak üzere, çeşitli 

bilgi iletişim teknikleri kullanılmıştır. Yapılan girişimlerin 

en dikkat çeken yönleri, ailelerin bakım vermeye ilişkin 

bilgilendirilmeleri, sağlık profesyonellerine ulaşabilmeleri 

ve ev ziyaretleri ile desteklenmeleridir.  

 

     Bu derleme yazıda, yanıtı aranan ikinci soru, inmeli 

hastaların, bakım vericilerinin stresle başa çıkma ve bakım 

verme yeterliliğini geliştirmek için yapılan girişimler etkili 

miydi? Araştırma kapsamına alınan, 20 araştırmanın 

15'inde bakım vericilere yapılan girişimlerin olumlu ve 

faydalı yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Beş 

çalışmada, yapılan girişim ölçülen bir parametrede kontrol 

grubuna göre farklı bulunmazken, ölçülen diğer 

parametrelerin en az birinde bakım vericiler için faydalı 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Yapılan girişimlerle, bakım 

vericilerin depresyon ve stres düzeylerinin azaltılabileceği 

belirlenmiştir. 
23,30,32,35

 

 

     Bakım vericileri geliştirmek için, kullanılan girişim 

türlerinden en sık kullanılanı uzaktan eğitim yöntemleridir. 

Bu amaçla, telefonla danışmanlık ve özel hazırlanmış web 

sayfaları kullanılmıştır. Bakım vericilerin, inme gibi kronik 

hastalığı yönetmelerini sağlamak için yapılması gereken en 

önemli konu, eğitim ve desteğin 7 gün-24 saat 

ulaşılabilirliğini sağlamaktır. Bilgi iletişim teknolojileri ile 

uzaktan yapılan eğitimlerde, bakım vericilerin bilgisayar 

kullanma becerilerinin dikkate alınması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

     Smith ve arkadaşlarının çalışmasında, inmeli hastalar ve 

informal bakım vericilerinde depresyonunu azaltmak için 

web destekli eğitim kullanılmıştır. Eğitim,  11 video (17 

dakikalık), online sohbet, mail ve mesajdan oluşmaktadır. 

Çalışma sonucunda, müdahale grubundaki bakım 

vericilerde, depresyon kontrol grubuna göre önemli 

derecede daha düşük belirlenmiştir. Ancak, inmeli 

hastaların depresyon belirti düzeyi ve sıklığında değişiklik 

gösterilmemiştir.
23

 Diğer bir çalışmada, bakım vericiler için 

hazırlanmış Caring-web isimli web sitesinin eğitim ve 

desteği değerlendirilmiştir. Bakım vericilerin, bir yıl süre 

ile web sitesini kullanması sağlanmış ve iki ayda bir telefon 

ile aranarak bakım vericilerin iyilik hali (algıladıkları 

depresyon ve yaşam memnuniyeti ve inmeli hastaların 

sağlık hizmetlerinin kullanım durumları) sorgulanmıştır. 

Girişim sonrasında, bakım vericilerin sonuçlarında bir 

değişim olmamakla birlikte, inmeli hastaların acil servisleri 

ziyaretleri ve hastaneye tekrarlı gidişlerinde azalma 

saptanmıştır.
24 

Steiner ve arkadaşları bakım vericilerin 

maneviyatları ile ilgili duygu durumlarını araştırdıkları 

çalışmalarında, web temelli destek ve eğitimin yanı sıra, 

hemşire koçluğunda mail tartışma grubu girişiminin 

etkinliğini değerlendirmişlerdir. Yapılan girişim sonrası, 

mail tartışma gruplarının, bakım vericilerin maneviyatlarına 

ilişkin farkındalığı ve cesareti artırdığı belirlenmiştir. 
25

 

 

     Ev ziyaretleri, bakım vericilerin eğitiminde ve eğitimin 

devamlılığı için kullanılan girişimlerden biridir. Bakım 

vericilerle, iletişimi güçlendiren ev ziyaretleri, aynı 

zamanda hastayı yakından gözlemlemeye olanak 
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vermektedir. Diğer taraftan, ev ziyaretleri maliyeti yüksek 

girişimlerdir. Yapılan bir çalışmada,  ev ziyaretlerinde 

bakım verenlerde inmeden kaynaklı stres, iyileşme süreci, 

sağlıklı yaşam, özel problemler, terapötik beceri eğitimi, 

baş etmenin geliştirilmesi, sosyalleşme, destek, beceri, 

danışmanlık, iletişim ve sosyal kaynaklar ile ilgili eğitimler 

verilmiştir. Diğer grup, mail ile desteklenmiş ve mail grubu 

oluşturulmuştur. Mail grubuna, inmenin belirti ve bulguları 

ile ilgili bilgi, inmenin engellenmesi, stresi azaltma 

stratejileri, diyet ve egzersizi ile ilgili rehber, destek 

grupları ve savunucu organizasyonlar ile ilgili bağlantılar, 

boş zaman aktiviteleri ve hediye zarfları verilmiştir. 

Girişimler sonrası, ev ziyaretleri yapılan grubun, mail 

grubuna göre, kişisel sağlık, baş etme yetenekleri ve bilişsel 

fonksiyonlarda daha fazla gelişme gösterdiği belirlenmiştir. 

Her iki grupta depresyon ve stres azalmıştır.
35 

Manta ve 

arkadaşlarının çalışmasında, SVH geçirmiş hastaların aile 

bakım vericilerine teşhisten bir yıl sonra ev ziyaretleri 

yapılmıştır. Girişim grubundaki hastalar, ev ziyaretleri 

sonunda aile destek programından daha fazla 

yararlanmışlardır. Bu 12 aylık süreçte, bazı inmeli hastalar 

kaybedildiği için etkisi tam değerlendirilememiştir.
 33

 

 

     Bakım vericilerle, iletişimi kolaylaştırmak için, mail ve 

telefonla görüşme birçok çalışmada kullanılmıştır. Bakım 

verenlerle iletişimi kolaylaştıran eğitim desteklerinden, 

ikisi e-posta ve telefonla iletişim seçenekleridir.  Bakım 

verenler telefon, e-posta gibi iletişim araçlarını sık 

kullanıyorsa hatırlatma açısından iyi bir seçenektir. Diğer 

taraftan, bakım verenler yoğun olduğu için e-postalarına 

bakmayabilirler, ya da telefon kullanma alışkanlığı 

olmayan bakım vericiler için bu yöntem yararlı olmayabilir. 

Bu nedenle, telefon ve e-posta, diğer bir girişimin yanında 

girişimin gücünü artırmak için kullanılabilir. Bir çalışmada, 

TASK (Telefonla değerlendirme ve Beceri Uygulama 

Programı) kapsamında telefon ve e-posta yöntemini 

uygulamışlardır. Bakım vericilere hastaları ile ilgili beceri 

oluşturma stratejileri, depresyon semptomlarını tarama, 

gerçekle yüzleşme ve umutların sürdürülmesi, problem 

çözme, sağlık profesyonelleri ile ilgili iletişim gibi 

konularda eğitim verilmiştir. Araştırmada, Lazarus stres ile 

baş etme teorisinin altı sonucu (iyimserlik, görev zorluğu, 

tehdit değerlendirmesi, depresyon semptomları, yaşam 

değişikleri ve genel sağlık algısı) incelenmiştir. Girişimin 

sonuçları üç kez ölçülmüştür. İkinci ölçümde, müdahale 

grubunda iyimserliğin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Birinci ölçümde görev zorluğu, ikinci ve üçüncü ölçümde 

tehdit algısı azalmıştır.
11 

 

     İnme geçirmiş bireylerin, yaşlı bakım vericilerinin 

güçlendirilmesi ve telefonla danışmanlık eğitimi 

kapsamında INCARE programı geliştirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda, informal bakım vericilerin bakım yükü azalmış, 

yaşam kalitesi ve uygulama becerileri artmış, hastaların 

hastaneye tekrarlı yatışları azaltmıştır.
36 

Yapılan meta 

analiz çalışmasında, SVO’lu hastaların, bakım vericilerine 

yapılan psikososyal girişimlerin etkisini incelemiştir. Yüz 

yüze yapılan, psiko eğitimin bakım vericilerin problem 

çözme yetenekleri, stresle baş etme ve aile fonksiyonları 

üzerine küçük bir yarar sağladığı görülmüştür. Bakım 

vericilerin depresyon seviyesi önemli derecede azalmıştır. 

On sekiz randomize kontrollü çalışmanın, dördünde SVH’lı 

hastaların sağlık bakım hizmetleri kullanımı azalmıştır.
22 

 

     Bakım vericilerin güçlendirilmesi için, sık uygulanan 

diğer bir girişim bakım vericilerin katıldığı grup 

eğitimleridir. Grup eğitimi, kendi yaşadığı sıkıntıları 

başkalarının da yaşadığının görülmesi ve deneyim 

paylaşımına fırsat verdiği için, bakım verenlerin eğitiminde 

yararlı olabilmektedir. Aynı zamanda, benzer sorunu 

yaşayan birden fazla bakım verene birlikte ulaşılması 

nedeniyle maliyet etkili bir yöntemdir. Diğer taraftan, 

bakım verenlerin hastasını bırakıp eğitime gelememesi ve 

katılımcılar için ortak zaman bulamama gibi sebepler, grup 

eğitiminin sürekliliğini engelleyebilir. Bir çalışmada, on 

kişilik gruplara inmenin semptomları, risk faktörleri, tedavi, 

koruma, kişilik değişimi ve sosyal yönü ile ilgili 20 ve 30 

dakikalık destek ve eğitim oturumları yapılarak, altı ay 

sonra sonuçlar değerlendirildiğinde, girişim grubunun 

fiziksel sağlıklarının önemli derecede daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  Her iki grupta bilgi düzeyleri artmıştır, 

ancak, girişim grubunda inme ile ilgili bilgi düzeyi daha 

fazla artmıştır.
28

 Uygulanan başka bir grup eğitiminde, 

bakım vericilere iletişim stratejileri, stres ve duygu 

yönetimi, gevşeme, iletişim hizmetlerine erişim ve 

koruyucu önlemlerin öğretimi yapılmıştır. Girişim 

sonrasında, iletişim becerileri açısından müdahale ve 

kontrol grubu arasında önemli bir fark belirlenmemiştir. 

Ancak, müdahale grubunda stres düzeyindeki düşüş anlamlı 

bulunmuştur. 
29  

Sekiz oturumluk grup eğitimi ve ev 

ziyaretlerinin etkisinin karşılaştırıldığı bir başka çalışmada, 

her iki girişiminde bakım vericiler için yararlı ve 

uygulanabilir olduğu, grup eğitimlerinin ev ziyaretlerine 

göre bilgi ve duygusal anlamda daha yararlı olduğu 

raporlanmıştır.
30 

 

     Bakım verenlere yapılacak girişimlerle, evde bakım 

verilen inmeli hastaların hastaneye tekrarlı yatışları, acil 

servis kullanım oranları düşürülebilir. Bakım vericileri 

geliştirme, güçlendirmeye yönelik bu girişimler maliyet 

etkili olduğu için uygulanabilir. 
22,24,27,28,30,31,36

 İnme öz 

yönetimini artırmak için yapılan bir çalışma, 10 hafta iki 

saatlik grup eğitimlerinden oluşmaktadır. Uygulanan öz 

yönetim programının en önemli sonuçlarından biri, bakım 

verenlerin topluma katılım oranındaki artıştır. Aile merkezli 

yaklaşımın, önemli ve uygulanan girişimin maliyet etkin 

olduğu belirlenmiştir.
26 

 

     İngiltere’de, birden fazla merkezde inmeli hastaların 

bakım vericileri için, yapılandırılmış bir grup eğitim 

programı olan TRACS çalışması, 14 bölümden 

oluşmaktadır. Altısı zorunlu, sekizi bakım vericilerin 

isteğine ve ihtiyaçlarına göre planlanan çalışmada, sağlıklı 

geçirilen yaşam kalitesi (QALY) maliyetinin düştüğü 

belirlenmiştir.
 27 
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      Draper ve arkadaşları, yaptıkları eğitimin müdahale 

grubundaki bakım vericilerin streslerini azaltmada etkin 

olduğunu bildirmişlerdir.
29 

Larson ve arkadaşlarının 

çalışmasında ise, müdahale ve kontrol grubu arasında, 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken, müdahaleden 

sonra bakım vericilerin negatif halinin azaldığı 

belirlenmiştir.
12 

Başka bir çalışmada, müdahale grubuna, 

grup eğitimi (8-13 kişilik, 8 haftalık, 8 görüşme ve 16 

saatlik eğitim),  kontrol grubuna, ev ziyaretleri (8-10 

haftalık, 4 ziyaret, 8 saatlik eğitim) uygulanmıştır. Her iki 

grubun, bilgi ve baş etme düzeyleri artmıştır. Sosyal destek 

algısı, grup eğitimi alanlarda aynı kalırken ev ziyareti 

grubunda azalmıştır. İki grup arasında, istatistiki olarak 

önemli bir fark bulunmamıştır. Genç bakım vericilerin bilgi 

kullanımı ve aldıkları sosyal destek daha yüksek 

bulunmuştur. 
13  

 

      Mant ve arkadaşları, inmeli hasta ailelerine yaptıkları 

ev ziyaretlerinden müdahale grubundaki hastaların daha 

fazla yararlandığını, ancak, izlenen hastaların kaybedilmesi 

nedeni ile sonuçların tam değerlendirilmediğini 

raporlamışlardır.
33 

Yine aynı yazar tarafından, daha önce 

yapılan bir çalışmada, ev ziyaretleri ve telefonla destek 

programına alınan müdahale grubundaki bakım vericiler 

yaşam kalitesi ve sosyal aktiviteler açısından kontrol 

grubuna göre daha memnun kalmışken, psiko sosyal 

yararlanmada, kontrol grubuna göre farklılaşma 

saptanmamıştır.
34 

 

SONUÇ 

 

İnmeli hastaların, bakım vericilerinin baş etme 

yeterliliklerini geliştirmek için yapılan girişimler ve bu 

girişimlerin etkinliğini değerlendirmek amacı ile yapılan bu 

derlemede, bakım vericilere yönelik girişimlerin; telefonla 

danışmanlık, e-posta, web destekli eğitim, ev ziyaretleri ve 

grup eğitimleri olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamına 

alınan, 20 araştırmanın 15'inde bakım vericilere yapılan 

girişimin etkin olduğu belirlenmiştir. Diğer beş araştırmada 

ise, ölçülen bir parametrede istatistik açısından farklılık 

yokken, ölçülen diğer parametrelerin en az birinde bakım 

vericiler için faydalı olduğu belirlenmiştir. Bakım vericileri 

güçlendirmeye yönelik girişimlerin büyük oranda etkin 

olması, gelecek çalışmalarda maliyet etkili yöntemlerin 

belirlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. İnme geçiren 

hastaların, hastaneden taburcu olduktan sonra tüm bakımını 

üstlenen aile bakım vericilerinin, hem hasta bakımını etkin 

sürdürmeleri, hem de stresle başa çıkma kapasitelerini 

artırmak için eğitim ve danışmanlıkla sürekli desteklenmesi 

gerekir. Eğitim ve destek yönteminin seçiminde, 

sürdürülebilirlik, bakım vericinin olanakları ve maliyet 

etkililik dikkate alınmalıdır.  
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Bu sistematik derleme, 20 araştırma ile sınırlandırılmıştır. 

Çalışmaya 2000-2015 yılı arasında yapılan ve sadece tam 
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                                Tablo 1. Derlemey dahil edilen çalışmalar 

 

 

Yazar/Yıl/Ülke Metot Örneklem Girişim/Türü Girişim 

Sonuçlarının 

Ölçüm 

Zamanı 

Sonuç 

Araújo ve ark. 36  

Portekiz 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

198 informal bakım 

vericinin, 99’u  
müdahale, 99’u  

kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

-INCARE programı: (inme geçirmiş bireylerin 

yaşlı bakım vericilerinin güçlendirilmesi ve 
telefonla danışmanlık eğitimi). 

-İçerik: Hareket, banyo yapma, giyinme, transfer, 

pozisyon, yeme ve içmede kullanılan teknolojik 

aletler ile ilgili konulardan oluşmaktadır. 

-Program taburculuktan 1hafta, 1 ve 3 ay sonra 

telefonla destek ve 3,6, 8 ve 10. Haftalarda 
danışmanlık eğitimi verilmiştir. 

-Girişim türü: Telefonla danışmanlık 

Girişimden sonra 

müdahale 
grubunu 1 ve 3 

ay sonra 

ölçümler 

yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, informal bakım vericilerin 

bakım yükü ile inmeli hastaların hastaneye tekrarlı 
yatışları azaltmıştır. Bakım vericilerin yaşam kalitesi 

ve bakım uygulama becerileri artmıştır.  

Ostwald ve ark. 
35 ABD 

Randomize 
kontrollü 

çalışma 

159 bakım vericinin, 
79 kişiye ev temelli 

psiko eğitim, 80 kişiye 

mail ile girişim 
uygulanmıştır 

Ev ziyaretlerinde verilen eğitimler: İnmenin 
iyileşme süreci, inmenin stresi, sağlıklı yaşam, 

özel problemler, terapötik beceri eğitimi, baş 

etmenin geliştirilmesi ve toplumla iletişim, eğitim, 
destek, beceri, danışmanlık ve sosyal kaynaklar ile 

ilgili bilgilerden oluşmaktadır. 

-Mail grubuna inmenin semptomları ve işaretleri 

ile ilgili bilgi, inmenin engellenmesi, stresi 

azaltma stratejileri, diyet ve egzersiz ile ilgili 

rehber, destek grupları ve savunucu 
organizasyonlar ile ilgili bağlantılar, boş zaman 

aktiviteleri ile ilgili kişiselleştirilmiş mektup, bir 

şişe su ve kalp şeklinde hediye verilmiştir. 
-Girişim türü: Mail, ev ziyaretleri 

Girişimden 6 ve 
12 ay sonra 

ölçümler 

yapılmıştır. 

Girişimler sonrası, ev ziyaretleri yapılan bakım 
verenler mail grubuna göre, kişisel sağlık, baş etme 

stratejileri ve bilişsel fonksiyonlarında daha fazla 

gelişme göstermişlerdir. Her iki grupta depresyon ve 
stres azalmıştır. 

Cheng ve ark. 22 

Japonya 

Meta-analiz 1723 aile bakım verici 

ve 1836 inmeli hasta 
dahil edilmiştir. 

Psiko eğitim ve sosyal destek grupları 1988 ve 2010 yılları 

arasında 18 
randomize kontrollü 

çalışma 

değerlendirilmiştir. 

 

 

Problem çözme yetenekleri ve  stresle baş etme ile 

ilgili psiko eğitimin, bakım vericilerin aile 
fonksiyonlarını geliştirmeye katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, bakım vericilerin depresyon 

seviyeleri önemli derecede azalmıştır. İnmeli 

hastaların sağlık bakım hizmetleri kullanımı dört 

randomize kontrollü çalışmada daha az bulunmuştur. 

 

Tielemans ve 
ark.26  Hollanda 

Randomize 
kontrollü 

çalışma 

106 inmeli hasta ve 
partnerleri (müdahale 

grubu) seçilmiştir.  

-Öz yönetim girişimi, 10 haftalık 2 saatlik grup 
eğitimlerden oluşmaktadır.  

-İçerik: Negatif duyguların ele alınması, sosyal 

ilişki ve destek, topluma katılım 
-Kontrol grubu eğitimleri 10 hafta 1 saatlik grup 

eğitimlerinden oluşmaktadır. 

Kontrol grubuna inmenin fizyolojisi, inmenin 
sonuçları, inmeden korunma ile ilgili eğitim 

verilmiştir. 

-Girişim türü: Grup eğitimi 

Ölçümler, 
girişimde, 

girişimden 

hemen sonra, 3 
ve 9 ay sonra 

yapılmıştır. 

Uygulanan, öz yönetim programının en önemli 
sonuçlarından biri, bakım verenlerin topluma 

katılımının artmasıdır. Aile merkezli yaklaşımın 

önemli olduğu ve uygulanan girişimin maliyet etkin 
olduğu belirlenmiştir. 

http://www.tjfmpc.gen.tr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26059086
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Forster ve ark. 27  

İngiltere 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

451 müdahale 

grubu ve 479 
kontrol 

grubundan 

oluşmaktadır. 

-TRACS (İnmeli hastalarının bakım verenlerinin 

eğitimi program) 
-Eğitim on dört bölümden oluşmaktadır. Altısı 

zorunlu, sekizi bakım vericilerin isteğine ve 

ihtiyaçlarına göre planlanmış 4-6 aylık eğitimden 
oluşmaktadır.  Zorunlu eğitim içeriği: Bakım 

vericiliğe hazırlık, kitapçıkların okunması, bakım 

verenlerin soru sorması için cesaretlendirilmesi, 
inme ile ilgili problemlerin tanımlanması, 

taburculuktan sonra izlem, kan basıncı kontrolü, 

ilaçların yan etkileri,  
Seçmeli eğitim: iletişim ve okuma, kişisel ruh hali 

değişikleri, diyet ve yutkunma, görme, günlük 

yaşam aktiviteleri, transfer ve hareket, egzersiz, 
aspirin kullanımı, sigara, ağrı yönetimi  

Kontrol grubuna yapılan uygulama uluslararası 

standartlarda uygulanan rutin eğitim 
- Girişim türü: Grup eğitimi 

Müdahaleden 6 

ve 12 ay sonra 
ölçüm 

yapılmıştır. 

Bakım vericiler için hazırlanan eğitim (TRACS), 

müdahale ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
fark yaratmamıştır. Ancak, uygulanan eğitim bakım 

verenlere verilecek eğitim için maliyet etkin olduğu 

düşünülebilir. 

Smithve ark. 23  

İngiltere 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

32 bakım verici ve 

inmeli hastanın 15'i 

müdahale,17'si  
kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

-Uygulanan girişim: Sağlık profesyonelleri 

tarafından bilgi, kaynaklar, beceri, kişisel stresi 

azaltmak, duygusal bakım ile ilgili ile eğitim, 
video kullanımı ve bilgisayar ile ilgili uygulama 

becerilerini geliştirme, e-posta ile bakım 

verenlerin sorularını cevaplandırma yapılmıştır. 

Bakım verenlere, 11 eğitim videosu (17 

dakikalık), online sohbet, e-posta ve mesaj, web 
destekli eğitim uygulanmıştır. 

-Girişim türü: Web destekli eğitim ve mail 

 

Girişimden önce, 

sonra ve  

girişimden 1 ay 
sonra ölçüm 

yapılmıştır. 

Bakım vericilerde depresyon görülme sıklığı,  

müdahale grubunda girişim sonrası, kontrol grubuna 

göre önemli derecede daha az belirlenmiştir. Ancak;  
yapılan girişim inmeli hastaların depresyon sıklığında 

değişiklik yaratmamıştır. 

King ve ark. 10 
Chicago/ABD 

Randomize 
Kontrollü 

çalışma 

 121 bakım verecinin,  
66 müdahale, 55 

kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

-CPSI (Bakım verici problem çözme protokolu) 10 
oturumluk girişim uygulanmıştır.  

-Girişimin içeriği: Stres yönetimi, problem çözme, 

emosyonel sosyal durumun bakım vericilere etkisi, 
depresyonun semptomları ve korunma, öz bakım, 

aile rolleri ve kaynakları 

-Girişim türü:Telefon destek ve  grup eğitimi 

Girişim öncesi, 
girişimden sonra, 

6 ve 12 ay 

sonrası toplam 4 
ölçüm 

yapılmıştır. 

Girişim sonrası müdahale grubunda depresyon 
oranında azalma, sağlıklarında gelişme, yaşam 

kalitesinde artış olduğu belirlenmiştir. Bakım 

vericiler için kendi sağlıkları, tehdit algısı ve problem 
çözme önemli risk etmenler olarak belirlenmiştir.  

Bakasve ark. 11 

ABD 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

40 bakım vericinin, 21 

müdahale grubu, 19 

kontrol grubundan 
oluşmaktadır. 

-TASK (Telefonla değerlendirme ve Beceri 

Uygulama Programı) 

-İçerik: Beceri oluşturma stratejileri, depresyon 
semptomlarını tarama, gerçekçi umutların 

sürdürülmesi, problem çözme, sağlık 

profesyonelleri ile iletişimden oluşmaktadır. 
-TASK programı için rehber kitapçık, stres 

yönetimi kitapçığı ve aile bakım vericiler için 

broşür hazırlanmıştır. 
-Girişim türü:Telefonla danışmanlık ve e mail  

Girişim 8 hafta 

sürmüştür.  

Ölçümler 4. 8. ve 
12. haftalarda 

yapılmıştır. 

Teori temelli araştırmanın (Lazarus stres ile baş etme 

teorisi) 6 sonucu değerlendirilmiştir (İyimserlik, 

görev zorluğu, tehdit değerlendirmesi, depresyon 
semptomları, yaşam değişikleri ve genel sağlık algısı)  

-Müdahale grubunda İyimserlik 2. ölçümde önemli 

derecede artarken; görev zorluğu 1. ölçümde, tehdit 
değerlendirmesi 2. ve 3. ölçümde azalmıştır. 

Pierce ve ark. 24 

ABD 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

103 bakım vericinin, 

51 web kullanan 

müdahale grubu, 52 
kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

-Bakım vericiler için hazırlanmış, caring-web 

isimli web sitesinin eğitimi ve desteğinin 

değerlendirilmesi.  
-Girişim bakım vericilerin bir yıl süre ile web 

sitesinin kullanımının sağlanması  

- Bakım verenler iki ayda bir telefon ile aranarak 
kendilerinin iyilik hali (algıladıkları depresyon ve 

yaşam memnuniyeti) ile inmeli hastaların sağlık 

 Girişim 12 ay 

boyunca iki ayda 

bir telefon ile 
veri toplanmıştır.  

Girişim sonrasında, müdahale ve kontrol grubu bakım 

verenleri arasında, istatistiki anlamda fark 

bulunmamıştır. Ancak, inmeli hastaların acil 
servisleri ziyaretleri ve hastaneye tekrarlı gidişleri 

azalmıştır.  

http://www.tjfmpc.gen.tr/
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hizmetlerini kullanım durumları sorgulanmıştır. 

-Girişim türü: Web destekli eğitim ve telefonla 
danışmanlık 

Steiner ve ark. 25 

ABD 

Karma 

Yöntem 

(mix) 
Çalışma 

Müdahale grubu, 36 

web destekli eğitim, 

37 kontrol grubundan 
oluşmaktadır. 

Web destekli eğitimin yanında, hemşire 

koçluğunda mail tartışma grubu oluşturulmuştur. 

Çalışma 12 ay sürmüştür. Girişim grubuna web 
destekli eğitim ve destek programı uygulanmıştır. 

-Girişim türü: Web destekli eğitim, e-posta ve 

telefonla danışmanlık 

Ölçümler girişim 

sırasında 3, 6, 

12. aylarda 
yapılmıştır. 

Bakım verenlerin, maneviyatlarına ilişkin duygu 

durumlarının araştırıldığı araştırmada, yapılan girişim 

sonrası, email tartışma grubundaki bakım verenlerin 
maneviyatlarına ilişkin farkındalığı ve cesaretlerinin 

arttığı belirlenmiştir. 

Franzén-Dahlin 

ve ark. 28  İsveç 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

100 inmeli hastanın 

eşlerinden, 50 girişim, 

50 kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

-Girişimler, 10 kişilik gruplara, inmenin 

semptomları, risk faktörleri, tedavi, koruma, kişilik 

değişimi ve sosyal yönü ile ilgili 20 ve 30 dakikalık 

destek ve eğitim oturumlarından oluşmaktadır. 

-10 kişilik gruplar ile 6 ayda 6 görüşme ve 

girişimden sonra, aynı grup ile 6 ayda 6 görüşme 
yapılmıştır. Toplamda bir yılda 12 görüşme 

gerçekleşmiştir. 

-Girişim türü: Grup eğitimi 

Ölçümler girişim 

sırasında 3, 12. 

aylarda 

yapılmıştır. 

Girişimden sonra müdahale grubundaki hastaların 

fizyolojik sağlıklarının daha yüksek derecede olduğu 

belirlenmiştir.  Her iki gruptaki bakım verenlerin 

inme ile ilgili bilgi düzeyleri artmasına rağmen; 

girişim grubunda daha fazla bilgi düzeyi artmıştır.  

Draperve ark. 29  
Avustralya 

Randomize 
kontrollü 

çalışma 

39 inmeli hasta bakım 
vericisinin, 19 

müdahale, 20 kontrol 

grubu 

-Program iletişim stratejileri, stres ve duygu 
yönetimi, gevşeme, iletişim hizmetlerine erişim ve 

koruyucu önlemlerden oluşmaktadır.  

-Girişim türü: Grup eğitimi 

Girişimden önce, 
1, 3 ay sonra 

ölçüm 

yapılmıştır.  

Girişimden sonra, müdahale grubundaki bakım 
verenlerin stresleri daha düşüktür. Bakım verenlerin, 

iletişim becerilerinde girişim sonrası müdahale ve 

kontrol grubu arasında bir fark belirlenmemiştir. 

Schure ve ark.30 

Hollanda 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

Müdahale grubu, 127 

bakım vericinin, 78'i 

ev ziyareti ve 49'u 
kontrol grubundan 

oluşmaktadır. 

Müdahale grubu, 8 oturumluk eğitimden 

oluşmaktadır.  

Oturumlar: 1.oturum genel bilgi prosedürü, 
2.oturum hastaneden taburculuk ile ilgili bilgi 

ve destek, 3. Oturum İnme nedir? İnmenin 

sonuçları, İnme ile birlikte yaşamanın sonuçları, 
4.Oturum birinci derece aile bakım vericisi 

olmanın sonuçları, inme ile ilgili faydalı bilgiler 

neler? 5.Oturum hasta bakma, teknoloji 
kullanımı, iletişim teknikleri, yardım almak için 

rehber tanıtımı, en kötü duruma hazırlık, 

yardım nasıl istenir, 6.Oturum, stres ve baş 
etme yöntemleri, 7.Oturum inmenin risk 

faktörleri, hangi aşamada denge nasıl kurulur, 

boş zaman aktiviteleri planlama 8.Oturum 
günlük aktiviteler, zaman yönetimi ve boş 

zaman, girişimden sonra süreç nasıl olacak?  

-Grup programları (8 görüşme 2 saatlik oturum ve 
8-12 aile bakım verici)  

-Ev ziyaretleri grubu ise, 4 ev ziyareti 2 saatlik 

oturum, 8 grup ile 10 haftada gerçekleştirilmiştir 
-Girişim türü: Grup eğitimi ve ev ziyaretleri 

-Girişimden bir 

ay sonra ölçüm 

yapılmıştır. 

Hem grup eğitimleri, hem de ev ziyaretleri bakım 

vericiler için yararlı ve uygulanabilir olduğu 

belirlenmiştir. Ev ziyaretlerine göre, grup eğitimleri 
özellikle; bilgi ve duygusal anlamda daha yararlı 

olduğu anlaşılmıştır.  

Mant ve ark. 33 

İngiltere 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

520 aile bakım 

vericiden aile desteği 
alan grup 258, kontrol 

grubu (normal bakım 

alan  262 kişiden 
oluşmaktadır. 

İnmeden 12 ay sonra, hastaların aile bakım 

vericilerine ev ziyaretleri yapılmıştır. 
-Girişim türü: Ev ziyaretleri 

Ev 

ziyaretlerinden 6 
ay sonra ölçüm 

yapılmıştır. 

Müdahale grubundaki hastalar, ev ziyaretleri sonunda 

aile destek programından daha fazla 
yararlanmışlardır. Bazı inmeli hastalar, 12 aylık  

süreçte kaybedildiği için etkisi tam 

değerlendirilememiştir. 

Larson ve ark. 12  

İsveç 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

100 inmeli hastanın, 

50'si  müdahale grubu, 
50'si kontrol grubundan 

Girişim, destek ve eğitim programlarından 

oluşmaktadır. İçerikte, inmenin doğası, inmenin 
psikolojik ve fizyolojik etkisi, inmeden nasıl 

-İzlemler 12 ay 

sürmüştür.  
-Ölçümler, 

Müdahale ve kontrol grubunda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktur. Eğitim ve destek 
programlarının 5. ve 6. oturumdan sonra kısa süre 

http://www.tjfmpc.gen.tr/
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oluşmaktadır korunulur?  

-Eğitimler 20-30 dakikalık 6 ayda 6 kez 
yapılmıştır. 

-Girişim türü: Grup eğitimi 

girişimde, 6 ve 

12 ay sonra 
yapılmıştır. 

sonra bakım vericilerin negatif iyilik hali azalmış ve 

yaşam kalitesi artmıştır.   

Kalra ve ark. 31 

İngiltere 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

300 bakım vericinin, 

151'imüdahale grubu, 
149'u kontrol 

grubundan 

oluşmaktadır. 

Bakım vericiler, ihtiyaca göre, 3-5 oturumluk ve 

30-45 dakikalık eğitimler verilmiştir. 
-Eğitim içeriği: inme ile ilgili problemler, 

engelleme, yatak yaralarının engellenmesi, 

beslenme, pozisyon, olanaklar, bölgesel hizmetler, 
transfer, günlük yaşam aktiviteleri ve iletişimdir. 

-Geleneksel eğitim içeriği ise, inme hakkında ve 

sonuçları için bilgi, taburculuğun planlaması ve 

rehabilitasyonun amacı, hastaların yapabilecekleri 

ve transfer, hareket, günlük yaşam aktivitelerinin 

yapılması ve iletişim hizmetleri ve bakım 
verenlerin gönüllü hizmetlerin desteği konularında 

bilgilendirilmesidir. 

-Girişim türü: Grup eğitimi 

Değerlendirme 3 

ve 12 ay sonra 
yapılmıştır. 

Eğitim alan gruptaki hastaların, yıllık rehabilitasyon 

maliyetinde, bakım vericilerin bakım yükünde, 
azalma saptanmıştır. Ayrıca, bakım verenlerin ve 

hastalarının psiko sosyal sonuçlarında gelişme 

gösterilmiştir. 

Hartke ve King. 
32 ABD 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

88 bakım vericinin, 

43'ü müdahale grubu, 

ve 45'i kontrol 
grubundan 

oluşmaktadır. 

-Telefonla destek ve bir saatlik psiko eğitimden 

oluşmaktadır. 

-İçerik: İnme ve bakım verici gerçekleri, eşlerle 
iletişim, eşlerin hisleri ve davranışlarının ele 

alınması, bakım verici stresi, bakım vericilerin 

kendine bakması, bakım verenlerin toplum 

kaynaklarından yararlanması ve gelecekle ile ilgili 

amaçlarından oluşmaktadır. 

-Girişim türü: Grup eğitimi 

Girişimden önce, 

girişimden sonra 

ve girişimden 6 
ay sonra ölçüm 

yapılmıştır. 

Girişimler sonrası, bakım verenlerin stres düzeyleri 

önemli ölçüde azalmıştır. Ancak, depresyon, bakım 

yükü, yalnızlık ve yeterlilik değerlendirmesinde 
kontrol grubuna göre fark bulunamamıştır. 

Heuvelve ark. 13 

Hollanda 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

87 bakım vericinin, 

49'u müdahale grubu, 

38'i kontrol grubundan 
oluşmaktadır. 

Girişim: müdahale grubuna (8-13 kişilik grup, 

eğitimi 8 haftalık 8 görüşme ve 16 saatlik eğitim), 

kontrol grubuna ev ziyaretlerinden (8-10 hafta, 4 
ziyaret, 8 saatlik eğitim) oluşmaktadır. 

-Eğitimin içeriği, bakım verenlerin teşhis ile ilgili 

hissettikleri, inmeye neden olan faktörler,  
problem çözme yöntemlerini güçlendirme, 

teknoloji, mevcut imkanları içermektedir.  

-Girişim türü: Grup eğitimi ve ev ziyaretleri 

Girişimden 4 

hafta sonra, 

(girişimin kısa 
etkisi) ve 

girişimden 6 

hafta sonra 
(girişimin uzun 

etkisi) 

değerlendirilmişt

ir. 

Her iki grupta bilgi düzeyleri ve başetme 

mekanizmaları artmıştır. Sosyal destek müdahale 

grubunda aynı kalırken, kontrol grubunda azalmıştır. 
İki grup arasında, istatistiki olarak önemli bir fark 

yoktur. Genç bakım vericilerin, bilgi kullanımı ve 

aldıkları sosyal destek daha yüksek bulunmuştur.  

Mant ve ark. 34 

İngiltere 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

258 aile müdahale 

grubu, 262 aile 

kontrol grubundan 
oluşmaktadır. 

 -Aile destek programında aile bakım vericilerin 

inme ile ilgili bilginin geliştirilmesi, hizmet 

kullanımı, sosyal aktivite, engeller, duygusal 
durum, yaşam kalitesi ve hizmet kullanımı ile 

ilgili bilgi verilmiştir. 

-Girişim türü: Telefon ve ev ziyaretleri  

Girişimden 6 ay 

sonra ölçüm 

yapılmıştır.  

Müdahale grubundaki bakım vericiler, yaşam kalitesi 

ve sosyal aktiviteler bakımından kontrol grubuna göre 

daha memnun iken, psiko sosyal yarar açısından, iki 
grup arasında fark bulunamamıştır. Her iki gruptaki 

hastaların, inme hakkındaki bilgileri, yaşam kalitesi, 

engeller ve alınan hizmetler ile ilgili memnuniyet 
arasında fark bulunmamıştır.   

Heuval ve ark. 14  

Hollanda 

Randomize 

kontrollü 
çalışma 

130 bakım vericinin, 

78'i deney, 49 kontrol 
grubundan 

oluşmaktadır. 

-Grup programı (8 haftalık 2 saatlik -8-13 kişilik) 

ve ev ziyaretleri (8-10 haftalık 2 saatlik) ve 
telefonla danışmanlık yapılmıştır.  

- Girişim türü: Grup eğitimi, telefon ve ev 

ziyaretleri 

Girişim 

uygulanmaya 
başladıktan 4 

hafta sonra ve 

girişim bittikten 
1 ay sonra ölçüm 

yapılmıştır. 

Uygulanan girişim sonrası, bakım verenlerin hasta 

bakımı ile ilgili bilgileri konusunda kendilerine 
güvenleri artmıştır. Stresle baş etme ve yüzleşme, 

sosyal destek arama davranışlarının geliştiği 

belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Munchausen Syndrome defined by Asher in 1951 is named after fictitious Baron Karl FriedrichVon Munchausen.This 

syndrome is characterized by constituting diseases, pathological lying, and visiting healt care units many times with many 

hospitalizations. These patients seek attention of healthworkers pretending to be sick when in fact they are not. They try to 

obtain the care and intimacy from health professionals, which they don’t feel they have in daily life They can have the 

support of physicians because they generally have medical information to a degree to define symptoms. Their medical history 

is generally full of hard to believe tales. The presented case was a 27-year-old female with three children. She attended the 

outpatient clinic with complaint of hemoptysis but investigations proved that she created the condition herself by 

traumatizing her oral mucosa. The etiology of this syndrome which is not fully understood, as well as strategies for 

differential dignosis is discussed and highlights for management of such patients are underlined in the article 

 

Keywords: Factitiousdisorder, Munchausen, hemoptysis 

 

ÖZET 

 

Munchausen Sendromu, adını Baron Karl Friedrich Von Munchausen’dan alan ve Asher tarafından 1951 yılında tanımlanan 

bir bozukluktur. Bu sendrom, hastalık oluşturma, patolojik yalan söyleme, sağlık kuruluşlarına çok kez ziyarette bulunma ve 

sık hastaneye yatma öyküsü ile karakterize bir durumdur. Bu kişiler hasta olmadıkları halde, hasta taklidi yaparak günlük 

hayatta göremediklerine inandıkları ilgiyi, doktor, hemşire ve diğer görevlilerde bulmaya çalışırlar. Kısmen tıp bilgileri de 

olduğu için, sağlık çalışanlarını inandıracak kadar belirti tarif edip amaçlarına ulaşabilirler. Hastaların tıbbi özgeçmişleri 

çoğunlukla inanılması çok güç öyküler ile doludur. Sunulan vaka, 27 yaşında evli ve 3 çocuklu bir kadındı. Ağızdan kan 

gelmesi yakınması ile başvurmuş, ancak yapılan incelemeler sonucu bu durumu hastanın kendisinin ağız mukozasını 

travmatize ederek yarattığı belirlenmişti. Makalede, bu sendromun tam olarak bilinmeyen etiyolojisinin tartışılmasının yanı 

sıra, ayırıcı tanıda akla gelmesi gereken durumlar gözden geçirilmiş ve bu hastaların takibinde önemli olduğu düşünülen 

noktaların altı çizilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Bozukluk, Munchausen, hemoptizi 
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GİRİŞ 

 

Munchausen Sendromu, ilk olarak 1951 yılında Asher 

tarafından tanımlanan, adını 1720-1797 yılları arasında 

yaşamış, sık seyahat eden, deneyimleri hakkında uydurma 

ve abartılı öyküler anlatan Baron Karl FriedrichVon 

Munchausen’den alan bir bozukluktur.
1 

Munchausenby 

Proxy (bakımverenin yapay bozukluğu) ise ilk olarak 1977 

yılında, İngiliz pediatrist Ray Meadow tarafından 

tanımlanan, bakım veren kişi tarafından kasıtlı olarak 

bakımı altındaki kişilerde hastalık ortaya çıkarılması ile 

giden bir yapay bozukluk çeşididir. 
2 

 

     Yapay bozukluk, nadiren ölümcül sonuçlar doğurabilen, 

bilinçli olarak hasta rolünü benimsemek için oluşturulan, 

fiziksel ve/veya psikolojik belirtilerle karakterizedir. Yapay 

bozuklukların, nadir görülen şiddetli ve kronik 

şekillerinden biri olan Munchausen Sendromu, hastalık 

oluşturma, patolojik yalan söyleme ve çok sayıda sağlık 

kuruluşunu ziyaret etme ile karakterizedir.
3 

Toplumdaki 

sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber, tüm yapay 

bozuklukların %10’luk kısmını, genel hastanelerde 

psikiyatri konsültasyonlarının ise yaklaşık olarak %1’lik 

kısmını oluşturur.
1,4 

Yapay bozukluğun etiyolojisi ile ilişkili 

genetik, sosyal, psikodinamik ve ailevi birçok görüş ileri 

sürülmüşse de nedeni tam olarak bilinmemektedir.
5 

Yapay 

bozukluk kadınlarda daha yaygın görülmekle birlikte, 

Munchausen Sendromu alt tipi erkeklerde daha fazla 

görülmektedir. Munchausen Sendromu olan hastaların 

2/3’ünün erkek olduğu, çoğunun orta yaşlarda, işsiz, bekâr, 

sosyal yada ailevi ilişkilerden uzak yaşayan kişiler olduğu 

belirtilmektedir.
5
 Bu hastalar, en sık dermatoloji, nöroloji, 

dahiliye ve cerrahi kliniklerine, farklı sistemleri 

etkileyebilen çok çeşitli belirtilerle başvurabilirler. Bunun 

yanında endokrin, respiratuvar, renal, hematolojik, 

dermatolojik belirtileri, malignensi ve AIDS gibi 

hastalıkları taklit eden yakınma ve belirtiler 

sergileyebilirler.
6,7,8,9

 

 

     Yapay Bozukluklar Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 4. Baskısında 

(DSM-IV-TR); daha çok psikolojik belirti ve bulguları 

olan, daha çok fizik belirti ve bulguları olan, psikolojik ve 

fizik semptom ve bulguları bir arada olan ve başka türlü 

adlandırılamayan yapay bozukluklar olmak üzere, dört alt 

tip olarak sınıflandırılmıştır. DSM-V’te ise Bedensel Belirti 

Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar başlığı altında 

sınıflandırılmıştır. DSM-V’te yapılan diğer bir değişiklik 

de, fizik ve psikolojik belirtileri olan yapay bozukluk alt 

grupları yerine kendine yüklenen ve bir başkasına yüklenen 

yapay bozukluk alt gruplarının tanımlanmış olmasıdır.
4,10 

ICD-10’da ise diğer erişkin kişilik ve davranış bozuklukları 

başlığı altında sınıflandırılmıştır. 

 

     Bu olgu sunumunun amacı; nadir görülen ve tanısı 

oldukça zor konulan bir bozukluk olan daha çok fizik belirti 

ve bulguları olan Munchausen Sendromu (kr. yapay 

bozukluk) tanısı koyduğumuz 27 yaşında bir kadın olguyu 

sunmak, yapay bozukluğu tartışmak ve klinisyenlerin 

dikkatini bu konuya çekmektir. 

 

OLGU 
 

Olgumuz, 27 yaşında, evli, 3 çocuklu, ilkokul mezunu, 

şehirde yaşayan, düşük gelirli kadın hastaydı. Yaklaşık 

olarak 7-8 yıl önce evlendikten sonra, sıkıldığı, üzüntü 

yaşadığı zaman ortaya çıkan, ağzından ve gözünden kan 

gelme yakınması ortaya çıkmıştır. Bu yakınmalarla, birçok 

sağlık kuruluşunda çeşitli bölümlere başvuran hastaya, çok 

sayıda farklı test ve girişimsel yöntem uygulanmıştır. 

Benzer yakınmalarla hematoloji polikliniğine başvuran 

hastadan, kanama ile ilişkili olabilecek testler istenmiştir. 

Kontrol değerlendirmesine geldiğinde, salonda beklerken 

ağzından kan gelmiş ve bayılmıştır. Bunun üzerine, 

resüsitasyon ekibi çağrılmıştır. Gözünde kanama yakınması 

nedeniyle göz muayenesi ve incelemeleri yapılan hastada 

patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm bu incelemeler 

sonucunda psikiyatri polikliniğine yönlendirilen hastanın 

yapılan ruhsal muayenesi; “çağrışımları düzgün, düşünce 

içeriğinde ağzından kan gelme yakınması ile ilgili kaygılı 

düşünceler ve aile ilişkilerinde yaşadığı sorunlar mevcut, 

duygulanımı anlattıklarıyla uyumsuz, algı, bellek, yönelim 

doğal” şeklinde olmuştur. 

 

     Özgeçmişinden, anne ve babasının çocukken ayrıldığı 

ve anneannesinin yanında büyüdüğü, yaklaşık 8 yıl önce 

evlendiği ve eşinin ailesi ile beraber yaşadığı, bu nedenle 

sık, sık tartışma yaşadıkları, apendektomi ve burnundan 

septum deviasyonu ameliyatları geçirdiği, sigara 

kullanımının olduğu, ancak madde ve alkol kullanım 

öyküsünün olmadığı öğrenilmiştir. Aile öyküsünde, mental 

bir bozukluk olmadığı saptanmıştır. 

 

     Laboratuar incelemelerinde, hemoglobin 12.1 g/dL, 

hematokrit 36.2%, eritrosit 4.27 M/mm
3
,
 
trombosit 167 

K/mm
3
, PTZ 13.6(11-15/sn), APTT 37.7(26-36 sn), PT % 

73.3%(70-130), PTZ INR: 1.1(0.85-1.2), kollojen epinefrin 

(tam otomatik cihazda plateletagregasyonu): 140(85-165) 

sn; hastaya ait plazma örneğinden yapılan akım sitometri 

çalışmasında CD61,CD41a, CD42b ekspresyonları negatif 

olarak belirlendi. Periferik kan yaymasında normokrom, 

normositer dağılımlı, normal morfolojili, yeterli, çoklu 

kümeleri bulunan normal sınırlarda periferik yayma 

görülmüştür. Ayrıca optik koheranstomografisi (makula) 

normal olarak belirlenmiştir  

     Psikiyatri poliklinik takiplerinde, hastaya iç görü 

kazandırmaya yönelik yaklaşımlar uygulanmıştır. Depresif 

yakınmalarına yönelik olarak, sertralin 50 mg/gün başlandı. 

Eşinin ailesinden ayrılarak farklı bir eve çıktıkları dönemde 

yakınmalarının azaldığı belirlenmiştir. Ancak bir süre sonra 

poliklinikte görüşme sonrasında tuvalete gittiği, sonrasında 

koridorda ağzından tükürükle karışık pembe bir akıntının 

olduğu gözlenmiştir ve personel tarafından acil kodu ile 

resusitasyon ekibine haber verilmiştir. Bu olaydan sonra, 

hastanın bu yakınmaları ağız mukozasını ısırıp travmatize 

ederek gerçekleştirdiği anlaşıldığından, tanısının yapay 
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bozukluk olduğu kanısına varıldı. Yakınmaların uzun 

süredir devam etmesi, bu nedenle birçok sağlık merkezine 

başvurması, fiziksel belirtilerin ön planda olması nedeniyle 

yapay bozukluk’un fiziksel belirtilerin ön planda olduğu 

kronik formu olan Munchausen Sendromu tanısı 

konulmuştur. Tedavinin sürdürülebilmesi için hastanın 

yakınmalarını bilinçli olarak oluşturduğu ile ilişkili 

yüzleştirme yapılmamıştır. Hasta ile terapotik ilişki 

kurularak tedaviye uyum sağlaması konusunda aylık 

görüşmeler yapılmıştır. Ancak buna rağmen hasta 

takiplerine devam etmemiştir.  

 

TARTIŞMA 

 

Olgumuza, uzun süredir yakınmalarının devam etmesi, bu 

yakınmalarla birçok sağlık kuruluşuna başvurması, birçok 

tetkik yapılmasına rağmen, organik neden belirlenememesi, 

yakınmalarını ağız mukozasını ısırarak kasıtlı oluşturmuş 

olması nedenleriyle, DSM IV tanı kriterlerine göre 

Munchausen Sendromu tanısı konulmuştur. 

 

     Munchausen Sendromu, tanımlandığı yıllardan itibaren 

oldukça ilgi gören değişik belirtilerle klinisyenlerin 

karşısına çıkabilen bir bozukluktur. Yapay bozuklukların 

sıklığını belirlemek, tanı koymada ve ayırıcı tanı yapmakta 

karşılaşılan güçlükler, hastaların değişik sağlık 

kuruluşlarına başvurmaları nedeniyle oldukça zor 

olmaktadır. Kocalevent ve arkadaşları, 1977-2003 yıllarını 

kapsayan literatür taramasında, 18 çalışmayı incelemişler 

ve kadın/erkek oranının 2/1 ve sıklığın %0.032-%9.36 

arasında olduğunu bildirmişlerdir..
11 

Fliege ve 

arkadaşlarının 2007 yılında, prospektif çok merkezli olarak 

yürüttükleri araştırmada ise, yapay bozukluk sıklığı %1.3 

(0.0001-15) olarak bulunmuştur.
12 

Munchausen 

Sendromu’nun sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber, 

psikiyatrik konsultasyon istenen hastalarda %0.8-1 

oranında görüldüğü  bildirilmiştir.
5,13

 

 

     Yapay bozuklukta, değişik organ sistemlerine yönelik 

belirtiler görülmekle beraber, en sık başvuru nedenleri 

abdominal ağrı, artralji, göğüs ağrısı, hiperkortizonemi, 

hipertiroidi, hipoglisemi, enfeksiyonlar, cilt yaraları, 

bayılma, kusma, halsizlik olarak belirlenmiştir
5
.  

 

     Munchausen Sendromu’nun etiyolojisi tam olarak 

bilinmemekle birlikte psikososyal, nörokognitif 

bozukluklar ve beyin anomalililerinin etkili olabileceği öne 

sürülmüştür. Ölüm, hastalık, terk edilme, istismar, hasta 

rolünden dolayı ilgi görme, uzun süreli hastanede yatış 

gerektiren kronik seyirli hastalığın olması gibi psikososyal 

faktörler ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.
5  

Pankratz ve 

arkadaşlarının, Munchausen Sendromu olan 5 hastalık olgu 

serisinde, bu hastaların konuşma becerilerinin çok iyi 

olduğu ancak yargılama, karmaşık olayları yönetebilme  ile 

düşüncelerin organizasyonunda yetersizlik gibi 

nöropsikolojik bozuklukların olabileceği belirlenmiştir.
14

  

Munchausen Sendromunda, Tc-99m ile yapılan SPECT 

incelemesinde, beynin sağ hemitalamusunda 

hiperperfüzyon olabileceği belirlenmiştir. 
15

 

 

     Munchausen hemoptizide, hemoptizi, kendini ısırma, 

farinksi zedeleme ya da periferal venden kan alıp daha 

sonra bunu yutup kusma gibi değişik yollarla 

oluşturulabilir. Baktari ve arkadaşları, 11 hemoptizi 

olgusunu inceledikleri araştırmada, kendi kendini yaralama 

yönteminin en sık kullanılan yöntem olduğunu 

belirlemişlerdir.
16 

Munchausen hemoptizi olgularının 

genellikle genç, ortalama 32 yaş, çoğunlukla sağlık çalışanı 

ve erkek oldukları çeşitli olgu sunumlarında bildirilmiştir. 

Olgumuzda da, hemoptizinin hasta tarafından ağız 

mukozası ısırılıp travmatize edilerek oluşturulduğu 

saptanmıştır. Ayrıca literatürde en sık erkeklerde 

görülmesine rağmen sunduğumuz olgunun kadın olması 

ilgi çekicidir. 

 

     Hemoptizi yapabilen organik nedenlerle beraber 

temaruz, somatizasyon bozukluğu, konversiyon bozukluğu 

düşünülmüş ve ayırıcı tanıları yapılmıştır. Yapay bozukluk 

ve temaruzda, hastalık belirtileri bilinçli olarak taklit 

edilmekte, somatizasyon ve konversiyon bozukluğunda ise 

bilinç dışı çatışmaların bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yapay bozuklukta amaç hastalık rolüyle var 

olmak ve dikkat çekmek iken, temaruzda ekonomik, sosyal 

ya da yasal çıkar sağlamak, somatizasyon bozukluğu ve 

konversiyon bozukluklarında ise çoğu zaman içinde 

bulunduğu stresli durumlardan kurtulabilmektir. 

Somatizasyon bozukluğunda, 6 aydan fazla süren, 4 farklı 

anatomik bölgede ağrı, 2 gastrointestinal sistem, 1 genito-

ürüner sistem ve 1 nörolojik sisteme ait belirtinin olması 

gerekmektedir. Konversiyon bozukluğu ise genellikle bir 

stresli yaşam olayı sonrasında akut olarak başlamaktadır ve 

istemli motor ve duyusal işlevleri etkilemektedir. Yapay 

bozuklukta hasta invaziv girişimlere ve hatta ameliyatlara 

izin verirken, somatizasyon bozukluğu ve Temaruzda hasta 

bu invaziv girişimlere razı olmamaktadır. 
4,5

. Olgumuzda 

yakınmaların yıllardır devam etmesi, birçok sağlık 

kuruluşuna başvuru ve tedaviyi tamamlamama ve çeşitli 

tetkikler yaptırma, bilinçli olarak ağız mukozasının 

ısırılması şeklinde hemoptizi olması nedenleriyle diğer 

tanılar dışlanmaktadır. 

 

     Hastalığın tanısını koymak oldukça zordur ve uzun 

yıllar alabilmektedir. Bu süre içinde invaziv ya da invaziv 

olmayan birçok tetkik yapılabilmekte, hasta gereksiz yere 

tıbbi ekibi meşgul edebilmektedir. Hastalığın tanısını 

koymada, yardımcı sağlık ekibinin farkındalığının daha 

fazla olması oldukça önemlidir. Hastalığın tanısı erken 

dönemde konulamazsa ciddi harcamaların yapılması ve 

invaziv işlemler ve hatta gereksiz cerrahi operasyonlar 

nedeniyle mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Hastalığın 

tanısını koymada en önemli parametre şüphelenmektir. 

Tanı koymada aile bireylerinden alınan öykü, hastanede 

yatıyorsa sağlık personeli ve varsa oda arkadaşıyla görüşme 

ve eşyalarının kontrolü faydalı olabilmektedir. 
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     Yapay bozukluk tanısının, kim tarafından konulacağı ile 

ilgili pratikte sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, özellikle 

bedensel alt tipte diğer klinisyenler tanının psikiyatr 

tarafından konulması gerektiği gibi bir kanıya sahiptir. 

Ancak tıpkı temaruzda olduğu gibi hasta hangi disipline ait 

hastalığı taklit ediyor ise ayırıcı tanıyı yapmak o bölümün 

alanıdır. Hastalığın tanısının konulabilmesi için 

multidisipliner çalışmak bazen invaziv olabilecek gereksiz 

medikal girişimlerin yapılmasını engellemek ve tıbbi 

giderlerin oluşturacağı yükleri azaltmak açılarından da 

önemlidir. 

 

SONUÇ 

 

Munchausen Sendromunun tedavisi oldukça güçtür. Sosyal 

destek, hastaların altta yatan psikopatolojilerin ortaya 

çıkarılarak, psikiyatrik tedavisinin başlanması, psikiyatri 

uzmanı ve başvuru yaptığı hekim arasında işbirliğinin 

sağlanması, ailenin bilinçlendirilmesi tedavide son derece 

önemli olabilmektedir. 
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Congenital Diaphragmatic Hernia in A Patient Presenting 

with Fever and Respiratory Distress  

 

Ateş ve Solunum Sıkıntısı ile Başvuran Hastada Konjenital Diyafram Hernisi 
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ABSTRACT 

 

Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is a congenital patology characterized by developmental defect of the diaphragm in 

the intrauterine period. The CDH that presents after the first month of age is called late onset CDH. In these paper we report 

a case with late-onset CDH presenting with different clinical findings who was referred for surgery. 

 

Key words: Congenital diaphragmatic hernia, respiratory distress, vertebral malrotation 

 

ÖZET 

 

Konjenital diyafram hernisi (KDH), diyaframda bir defektin bulunduğu doğumsal bir patolojidir. Doğumdan bir ay sonra tanı 

alan olgular, geç başlangıçlı KDH olarak adlandırılır. Bu olgu sunumunda, farklı klinik bulgularla kliniğimize başvuran ve 

geç başlangıçlı KDH tanısı alıp cerrahi müdahale için sevk edilen bir olgu sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Konjenital diyafram hernisi, solunum sıkıntısı, vertebral malrotasyon 
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GİRİŞ 

 

Konjenital diyafram hernisi (KDH), diyaframda bir 

defektin bulunduğu doğumsal bir patolojidir. KDH’nin 

yaklaşık %95’ini Bochdalek hernisi, geri kalanlarını 

Morgagni hernisi ve diğer nadir tipler oluşturur. KDH’nin 

patolojisinde, diyafram hernisi, akciğer hipoplazisi ve batın 

organlarının toraks içine girmesi gibi üç öğe bulunur.
1
  

 

KDH’lerinin çoğu doğumdan önce tanı alırlar ve 

doğumdan sonra ciddi solunum sıkıntısı oluştururlar.
2
 

Ancak vakaların %5-%25’i geç dönemde başvururlar.
3,4

 

KDH insidansı 1/2000 ile 1/5000 canlı doğumdur.
5
 

KDH’lerinin çoğu Bochdalek hernisidirler ve doğumda 

genellikle semptomatiktirler.
6 

 

VAKA 

  

Öz ve soy geçmişinde özellik olmayan 4 aylık kız hasta, 

ateş ve taşipne ile Şubat 2016’da Adilcevaz Onkoloji 

Hastanesi (İlçe Devlet Hastanesi) aile hekimliği 

polikliniğine başvurdu. Bronşiolit, bronkopömoni ön 

tanısıyla yatırılan hastaya inhaler tedavi ve antibiyoterapi 

başlandı. Kliniği düzelmeyen hastanın, PA akciğer grafisi 

çekildi. Grafide, intestinal anslar sol akciğeri yukarı 

kaldırmış ve toraks içerisinde görülmekteydi. Ayrıca 

grafide kalp sağa itilmiş ve vertebralarda malrotasyon 

görünmekteydi (Şekil 1). Bunun üzerine, hastada diyaframa 

hernisi tanısı düşünüldü ve hasta Fırat Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Orada 

hastaya yapılan ileri tetkikler ile, tanısı kesinleştirildi. Hasta 

kısa süre içerisinde opere edildi. Hastanın, opere edildikten 

sonra tekrar çekilen PA akciğer grafisinde diyaframın tamir 

edildiği görüldü (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 1. Hastanın ilk çekilen PA akciğer grafisi 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Hastanın ameliyat sonrası çekilen PA akciğer 

grafisi 

 

TARTIŞMA 

 

KDH; Pnömotasel, pnömoni, plevral efüzyon, 

pnömotoraks, piyopnömotoraks veya stafilokokkal 

pnömoniye benzeyen radyolojik görüntüler ile prezente 

olur.
7
 Bizim vakamızın grafisinde, pnömotasel görünümü 

mevcuttu. Herninin içerisinde barsak ve omentum 

segmentlerinin bulunması geniş opasitelerin arasında 

translusen alanlarla birlikte, lober pnömoni ile karışan 

görünüm oluşturur. Bu da bu vakaların uzun süre araya 

giren ateşli hastalıklar nedeniyle pnömoni ile karışmasına 

yol açar. Vakamızda, barsak ansları toraksta olduğu için 

gaz seviyeleri oluşturmuştu. KDH’ye sıklıkla, bir sendroma 

ait olsun veya olmasın, başka bir anomali eşlik eder.
8
 Bizim 

vakamızda da vertabral malrotasyon mevcuttu. Her ne 

kadar ultrasonografide barsak segmentlerinin saptanması ve 

floroskopide dinamik hareketli yapının görülmesi ayırıcı 

tanıyı sağlarsa da, bu yöntemler pnömoni düşünülen 

hastalarda sık uygulanmamakta veya uygulama imkanı 

bulunamamaktadır.
9 

 

SONUÇ 
 

Sonuç olarak, KDH geç dönemde de ortaya çıkabilir. Bu 

hastalar, genelde akciğerlerin enfeksiyöz durumları ile 

karışabilir. Ayrıca pediatristler ve birinci basamakta çalışan 

aile hekimleri antibiyoterapi ile düzelmeyen bizim vakamız 

gibi prezente olan hastalarda konjenital diyafram tanısını 

ayırıcı tanıda düşünmelidirler. Dolayısıyla bu hastalarda 

diyafram hernilerinden de şüphelenilmesi ve özellikle 

tedaviye cevap vermeyen hastalarda herniye yönelik tanı 

testlerinin uygulanması uygun olacaktır. 

 

 

 

http://www.tjfmpc.gen.tr/


 

 

  

Kaya ve ark., TJFMPC,  www.tjfmpc.gen.tr, 2016; 10 (3) 181 

 

 

KAYNAKLAR 

 

1. Radović SV. Late presentation of congenital 

diaphragmatic hernia: Case report. Srpski Arhiv za 

Celokupno Lekarstvo 2015;143(9-10):604-8. 

2. Yamamoto H, Parikh DH. An unusual late presentation 

of a congenital diaphragmatic hernia. Pediatric Surgery 

International 2005;21(12):1021-2. 

3. Osebold WR, Soper RT. Congenital posterolateral 

diaphragmatic hernia past infancy. The American 

Journal of Surgery 1976;131(6):748-54. 

4. Newman BM, Afshani E, Karp MP, Jewett TC, 

Cooney DR. Presentation of congenital diaphragmatic 

hernia past the neonatal period. Archives of Surgery. 

1986;121(7):813-6. 

5. Tekkesin F, Ceyhan M. An infant with fever and 

wheezing (Ates ve hiriltili solunum sikayetleriyle gelen 

hasta). Journal of Pediatric Infection 2009;35-7. 

6. Simson J, Eckstein H. Congenital diaphragmatic 

hernia: a 20-year experience. British Journal of 

Surgery 1985;72(9):733-6. 

7. Ficarra BJ. Incarcerated congenital diaphragmatic 

hernia. The American Journal of Surgery. 

1956;92(3):472-5. 

8. Yorganci ÖU, Yalaz M. Konjenital diafragma hernisi. 

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences 

2013;9(1):82-7. 

9. Sehgal A, Chandra J, Singh V, Dutta A, Bagga D. 

Congenital diaphragmatic hernia: delayed presentation 

with asymptomatic spleenic herniation. Indian Journal 

of Chest Diseases and Allied Sciences 2002;44(1):57-

60. 

http://www.tjfmpc.gen.tr/

