
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÜRK DÜNYASI UYGULAMA 
ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

HALK SAĞLIĞI DERGİSİ 

TURKISH WORLD IMPLEMENTATION and 
RESEARCH CENTER PUBLIC HEALTH JOURNAL  

2018 Cilt: 3 Sayı: 1 
2018 Volume: 3 Issue: 1  
ISSN: 2564-6311 



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları  

Sahibi  Prof. Dr. Hasan Gönen (Rektör) 
Yayın Komisyon Başkanı 
Yayın Komisyonu Başkan 
Yardımcısı  
Yayın Komisyonu 

Prof. Dr. Adnan Konuk (Rektör yardımcısı) 
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu (Rektör yardımcısı) 
 
Prof. Dr. Ahmet Kartal 
Prof. Dr. Özden Tezel 
Doç. Dr. Osman Nuri Çelik 
Yrd. Doç. Dr. Adil Şen 
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karaş 
Yrd. Doç. Dr. Oktay Berber 
Öğr. Gör. Semih Öz 

İdari Sorumlu Necmettin Başkut 
Hülya Şenyücel 
Zekeriya Yıldırım  

 

Derginin tümü ya da bir bölümü/bölümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer 
yollarla basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. 

No part of this journal may be printed, reproduced or distributed by and electronical, mechanical 
or other means without the written permission of the Eskişehir Osmangazi University Turkish 
World Training and Research Center. 
 
Yazışma Adresi 
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi,  26480 Eskişehir, Türkiye 
 
Editör: Prof. Dr. Selma METİNTAŞ 
e-posta: selmametintas@hotmail.com, selmamet@ogu.edu.tr,  
 
Editör Sekreteri: Zekeriya Yıldırım   
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi  
Osmangazi Üniversitesi, 26480 Eskişehir, Türkiye 
Tel: +90 222 239 29 79 / 4499  
e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Editör 

Prof. Dr. Selma Metintaş 
 
 
 
 

Editör Yardımcıları 
Doç. Dr. M. Fatih ÖNSÜZ 

Uzm. Dr. M. Enes GÖKLER 
Arş. Gör. Dr. Emrah Atay 

 
 
 
 

Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Hilmi Özden 

 
 
 
 

 

TÜRK DÜNYASI UYGULAMA 
ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 

HALK SAĞLIĞI DERGİSİ 

TURKISH WORLD IMPLEMENTATION and 
RESEARCH CENTER PUBLIC HEALTH JOURNAL  



Yayın Kurulu  
 

Prof. Dr. Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi 
Prof. Dr. Sefer Aycan Gazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Coşkun Bakar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Doç. Dr. Uğur Bilge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Prof. Dr. Nazan Bilgel Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. İlhan Çetin Cumhuriyet Üniversitesi 
Prof. Dr. Osman Hayran Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Burhanettin Işıklı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Yar. Doç. Dr. Hatice İkiışık İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Prof. Dr. Mustafa İlhan Gazi Üniversitesi 
Yar. Doç. Dr. Fatih Kara Konya Selçuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Melda Karavuş Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi 
Prof. Dr. Işıl Maral İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Doç. Dr. Ersin Nazlıcan Çukurova Üniversitesi 
Doç. Dr. Sibel Oymak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Doç. Dr. M. Fatih Önsüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen Katip Çelebi Üniversitesi 
Prof. Dr. Haydar Sur Üsküdar Üniversitesi 
Doç. Dr. Mustafa Taşdemir İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Doç. Dr. Mustafa Tözün Katip Çelebi Üniversitesi 
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz Trakya Üniversitesi 

 
Editör Sekreteri: Tuğba Duyar 

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi 
Osmangazi Üniversitesi, 26480 Eskişehir, Türkiye 

Tel: +90 222 239 29 79 / 4510 
e-posta: tubaduyar86@gmail.com 

 
Yayın Editör Sekreteri: Zekeriya Yıldırım 

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi 
Osmangazi Üniversitesi, 26480 Eskişehir, Türkiye 

Tel: +90 222 239 29 79 / 4499 
e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr 

 

 



 
YAZARLARI BİLGİLENDİRME 

 
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Halk Sağlığı Dergisi Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın 
organıdır. Halk Sağlığı alanına özgü 
çalışmalar, bilimsel araştırmalar, olgu 
sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp 
tarihi ve etik alanında haber ve özet olmak 
üzere hakemli açık erişimli sadece internet 
ortamında yayınlanan bir dergidir. Derginin 
dili Türkiye Türkçesi’dir. Yazılar Türk 
dünyası ve akraba topluluklardan alınacaktır.       
Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce 
başka bir dergide yayınlanmamış olması ve 
yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması 
gereklidir.  
       Makalelerin formatı American American 
Psychological Association (APA) kurallarına 
göre düzenlenmelidir 
(https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/
um/APA.pdf ). APA’nın 6. baskısı, yazarların 
dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Sunulan 
yazı öncelikle yayın kurulu tarafından kabul 
veya red edilir. Kabul edilen yazılar yayın 
kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız 
ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine 
göre en az iki hakem tarafından 
değerlendirilir. Son karar dergi yayın 
kurulunundur. Yayın kurulunda derginin 
inceleme aşaması; 1- Editör sekreter 
tarafından teknik inceleme, 2- Baş Editör 
tarafından İnceleme: [reddetmek ya da yayını 
ilerletme değerlendirmesi], 3- Bölüm editörü / 
Önlisans Editörler tarafından İnceleme, 4- 
Haftalık Yayın Kurulu Toplantısında 
Değerlendirme [reddetmek ya da yayını 
ilerletme değerlendirmesi], 5- İki veya daha 
fazla dış yorumcular tarafından İnceleme, 6- 
Gerekli ise bir biyoistatistikçi tarafından 
değerlendirme, 7- Benzerlikleri denetleme, 8- 
Bölüm Editörü tarafından değerlendirilme, 9- 
Kopya değerlendirilmesi, 10- Benzerlikleri 
yeniden denetleme, 11- Proof Hazırlığı, ve 12- 

Yayınlama aşaması olmak üzere 12 adımdan 
oluşmaktadır.  

Yazılar bir başvuru mektubu ile 
gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm 
yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların 
sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarlar 
bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar 
çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile 
yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan 
kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların 
hangi kurum, kuruluş, tarafından  yapıldığı 
dipnot olarak bildirilmelidir. 
Yazı kabul edildiği takdirde bütün baskı 
hakları (copyright) dergiye geçmiş olur. 
 
Etik  
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Halk Sağlığı Dergisinde 
yayınlanmak amacıyla gönderilen ve 
deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için etik 
kurul onay raporu gereklidir. Bakınız:  
(http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf
). (Sayfa 5-6, 8-9). 
 
Yazım Kuralları 
Orjinal makaleler en fazla 3000, derlemeler 
en fazla 4000 kelime olmalı, olgu sunumları 
ise 1600 kelimeyi geçmemelidir.  

Yazılar A4 kağıdı boyutuna uygun 
olarak, 1.5 aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın 
her iki kenarında yaklaşık üçer santim 
boşluk bırakılmalı, times new roman ve 12 
font büyüklüğünde olmalıdır.  
Orijinal Makaleler, Başlık sayfası, Yazar(lar), 
Türkiye Türkçesi / İngilizce Özet, Anahtar 
kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem 
(istatistiksel analiz), Bulgular ve Analizler, 
Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve 
Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.  
Olgu sunumu, Başlık sayfası, Yazar(lar), 
Türkiye Türkçesi /İngilizce Özet, Anahtar 
kelimeler, Giriş, Olgu bildirisi, Tartışma ve 
Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden 
oluşmalıdır.  



Editöre mektup, son bir yıl içinde dergide 
yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların 
görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 
1000 kelimelik yazılardır. En fazla iki yazar 
tarafından hazırlanır. Eğer bir makale ile 
ilişkisi varsa ilgili olduğu makale açık olarak 
belirtilmelidir. En fazla 10 kaynak verilir. 
Sonunda sorumlu yazarın iletişim bilgileri 
verilmelidir.  
Başlık sayfası 

Bilimsel yazının başlığı, Türkiye 
Türkçesi, İngilizce sadece ilk harf büyük 
olacak şekilde alt alta yazılmalı ve tek ya da 
iki satırlık bir isim olmalıdır.  
Yazar(lar) 

Başlık sayfasının hemen altına yazarların 
açık adı-soyadı, ünvanları, çalıştıkları 
kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum 
belirtilmelidir. İletişim kurulacak  yazarın 
posta adresi ile telefon, faks ve e-posta 
adresleri yazılmalıdır. Ayrıca derginin ön 
yüzünde kullanılmak üzere Türkiye Türkçesi ve 
İngilizce kısa başlık yazılmalıdır.  
Özet 
    Başlık sayfasından sonra ayrı bir sayfada 
araştırma ve derlemeler için en az 200, en 
fazla 250, olgu bildirileri için en az 100, en 
fazla 150 kelimeden oluşan bir özet 
bulunmalıdır. Makaleler için özetin amaç, 
gereç ve yöntem, bulgular, sonuç olarak alt 
başlıkları bulunmalıdır. Gereç ve yöntem 
bölümünde hasta sayısı, istatistiksel 
yöntem, etik kurul kararı ve sayı numarası 
mutlak bildirilmelidir. Türkiye Türkçesi  
özetin altında aynı düzendeki İngilizce ve 
göndericinin dili veya lehçesinde özet yer 
almalıdır.  
Anahtar Kelimeler  

Anahtar kelimeler Türkiye Türkçesi ve 
İngilizce özetlerin hemen altında en az 4 
anahtar kelime verilmelidir.   
Şekil ve fotoğraflar 

Fotoğraf ve şekiller ayrı bir dosya halinde 
gönderilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı 
bir dosyaya, şekil numarası bildirilerek 
yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde 
mutlaka belirtilmelidir. Resim, şekil, grafik 
ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi 

olmalıdır. Yazar başka kaynaktan aldığı 
resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı 
sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve 
yazı içinde bunu belirtmelidir. Yazı içinde 
ilaçların veya aletlerin özel isimleri 
kullanılamaz. Bakınız: 
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/u
m/APA.pdf 
Tablolar 
    Ayrı bir dosyaya çift aralıklı olarak 
yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna 
bölme çizgileri kullanılmamalıdır. Her 
tablonun üzerine numara       (Tablo 1.) ve 
başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin 
içinde mutlaka kullanılmalıdır. Bakınız:  
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/u
m/APA.pdf 
Kaynaklar 

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre 
numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri Index 
Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. 
Bakınız: 
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/u
m/APA.pdf 
Örnek: 
Tek yazarlı kitap 

Yazar Soyadı, adı baş harfi. (yıl). kitap adı 
(italik yazılacak). yayın yeri: Yayınevi/ Matbaa 
adı.  
• Özdamar, K. (2013). Paket Programlarla 
İstatistiksel Veri Analizi-I (9. Baskı). 
Eskişehir: Nisan Yayınevi.  

Çok yazarlı kitap  
Birinci yazar yoyadı, adının baş harfi. 2. yazar 

Soyadı, 2. yazar adı baş harfi. …, 7.ci yazar 
Soyadı, 7. yazar adı baş harfi. (yıl). kitap adı 
(italik yazılacak). yayın yeri: yayınevi/matbaa 
adı.  
• Bingham, N. H. Bingham, N. Fry, J. M. 

(2010). Regression: Linear Models in 
Statistics. New York: Springer.  
• Peat, J. Elliot, E. Baur, L.Keena, V. (2002). 

Scientific Writing: Easy When You Know 
How. London: BMJ Books.  

Sadece elektronik basılı kitap  
• Shi, L. (2009). Health Services Research 

Methods (2nd. Edt.). USA: Thomson: 



Delmar Learning. Retrieval: 
books.google.com.tr/books 

Tek yazarlı makale  
Yazar soyadı, adı başharfi. (yıl). makale adı. 

dergi adı (italik yazılacak), cilt(sayı), başlangıç 
sayfa-son sayfa.  
• Özdemir, S.T. (2003). Tıp Eğitimi ve 

Yetişkin Öğrenmesi. U.Üniv. Tıp Fak. 
Derg., 29(2), 25-28.  
• Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing 

knowledge transfer by new employees in 
companies. Knowledge Management 
Research & Practice. Advance online 
publication. doi:1 0.1 
057/palgrave.kmrp.8500141 

Çok Yazarlı Makale:  
• Light, M.A., Light, I.H. (2008). The 

geographic expansion of Mexican 
immigration in the United States and its 
impl ications for local law enforcement. Law 
Enforcement Executive Forum Journal, 8, 
73-82. 
• Zhou,X. Clyde, M.A. Garrett,J. Lourdes,V. 

O' Connell, M. Parmigiani, G. Turner, D.J. 
Wiles, T. (2008). Statistical Methods for 
Automated Drug Susceptibility Testing: 
Bayesian Minimum Inhibitory 
Concentration from Growth Curves. John 
Hopkins Univ. Dept of Biostatistics 
Working Papers,163.  

Bildiriler, Konferans Notları  
• Schnase, J. L. Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). 

Proceedings of CSCL'95: The First 
International Conference on Computer 
Support for Collaborative Learning. 
Mahwah, NJ:  Erlbaum. 

 
Ücretsiz olarak tam metin makaleler         
http://estudamdergi.ogu.edu.tr linkine 
gönderilmelidir. 
 
 İletişim 
Yazıların Dergiye Gönderilmesi 
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Halk Sağlığı Dergisine 
gönderilecek yazılar yazar(lar)ın tanıtıcı 
bilgilerine yer veren ve yer vermeyen iki farklı 
yazının aynı elektronik posta ekine eklenmesi 

gerekmektedir. Yayınlanmasına karar verilen 
makaleler üzerinde “Dergi Yayın Kurulu” 
tarafından esasa yönelik olmamak kaydıyla, 
küçük düzeltmeler yapılabilir. Makale 
yukarıda ifade edilen programda kayıt 
edilerek, son şekli dergi editörü ve editör 
sekreteri e-posta adreslerine iletilmelidir. 
 
Editör: Prof. Dr. Selma METİNTAŞ 
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Halk Sağlığı Dergisi 
Tel:  
e-posta: selmametintas@hotmail.com, 
selmamet@ogu.edu.tr, 
Editör Sekreteri: Zekeriya Yıldırım 
Adres: Türk Dünyası Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 
26480 Eskişehir, Türkiye 
Tel: +90 222 239 29 79 / 4499 
e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr



  EDİTÖRDEN  

 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı 
(ESTÜDAM Halk Sağlığı) Dergisi (E-ISSN 2564-6311), Halk Sağlığı ile ilgili 
çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme 
makalelerini, hakemli, açık erişimli ve sadece elektronik olarak yayımlayan bilimsel 
bir dergidir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi Ocak,  Haziran ve Ekim ayı 
olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Dergi, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır. 
Derginin dili Türkiye Türkçesi’dir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi’nde, Halk 
Sağlığı bilimi ile ilgili araştırma ve uygulamaların sunumunu amaçlar. Sağlığın 
geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, 
halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma 
bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini 
hedeflemektedir.  Böylelikle,  Ülkemizde ve Türk dünyası ve akraba topluluklarda 
halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik 
etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır. 
 
 Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide 
yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler 
tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Dergiden alınacak bilgilerde kaynak 
göstermek esastır.  Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın 
haklarını ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.  
 
 ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne yayınlanması için makale 
göndermek isteyenlerin öncelikle dergimizin web sitesinden dergi sistemine üye 
olmaları, daha sonra çalışmalarını “Makale Takip Sistemi” aracılığıyla dergiye 
göndermeleri gerekir. 
 
 ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan 
kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı 
yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. 
 
                               Prof. Dr. Selma Metintaş 

                                                                         ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
   Anabilim Dalı 
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Özet 

Çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçilerinin pestisit maruziyetinden korunma 
davranışlarının belirlenmesidir. Çalışma, 2015 yılında tarım işlerinin yoğun olduğu dönemde 
çadır bölgelerinde bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 312 MTİ üzerinde yapılan 
kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada mevsimlik tarım işçilerinin sosyodemografik 
özellikleri ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarını sorgulayan sorulardan oluşan bir 
anket form kullanıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin 43’ü (%13.8) pestisit ile ilgili eğitim aldığını, 
168’i (%53.8) pestisit uygulanmış alanda çalıştığını, 235’i (%75.3) pestisit maruziyetinden 
korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullandığını ifade etmektedirler. Pestisite maruz 
kalacak şekilde giyinen ise 150 (%48.1) mevsimlik tarım işçisi vardı. Katılımcılardan 39 ve altı 
yaş grubunda (%78.7) olanlar, 40 ve üstü yaş grubunda (%21.3) olanlara göre daha fazla 
pestisite maruz kalacak şekilde giyindiği bulundu. Mevsimlik tarım işçilerinden pestisit 
uyguladığı giysileri çadıra gelince çıkaran 246 (%78.8) kişi mevcuttu. Köyde yaşayanların 
(%57.3), il/ilçede yaşayanlara (%42.7) göre çadıra geldiğinde pestisit uyguladığı giysileri daha 
fazla çıkardıkları görüldü. Mevsimlik tarım işçilerinin güvenli pestisit kullanımı ile ilgili gerekli 
eğitimi almadığı ve pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının yeterli olmadığı bulundu. 
Tarım işinde çalışanların güvenli pestisit kullanma davranışı kazanmalarının sağlanması, 
sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği 
kanaatine varıldı. 
Anahtar kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, pestisit, korunma 
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PREVENTION BEHAVIORS TO PESTICIDE EXPOSURE IN SEASONAL 

AGRICULTURAL WORKERS 
Abstract 

The aim of this study is to determine the prevention behaviors to pesticide exposure in 
seasonal agricultural workers. This is a cross-sectional study in 312 seasonal agricultural 
workers lives in the tent regions that accepted to participate to the research in the period of 
intensive agricultural work in 2015. In the study, a questionnaire consisting of questions about 
sociodemographic characteristics and pesticide exposure prevention behaviors of seasonal 
agricultural workers was used. Seasonal agricultural workers expressed that; 43 (13.8%) of 
them had trained about pesticides, 168 (53.8%) of them had worked in the pesticide applied 
area and 235 (75.3%) of them had been using personal prevention equipment to prevent against 
pesticide exposure. There were 150 (48.1%) seasonal agricultural workers were wearing to be 
exposed to pesticide. Participants aged 39 and lower (78.7%) found to be wearing clothes that 
exposure to more pesticide than those in the age group of 40 and over (21.3%). There were 246 
(78.8%) people who take off the clothes they were applying pesticide when they came home. It 
was seen that, persons living in the village (57.3%) take off the clothes they were applying 
pesticide when they come to the tent, were more than those living in the province / district 
(42.7%). It was found that seasonal agricultural workers did not get enough training on safe 
pesticide use and their pesticide exposure prevention behaviors were not sufficient. It has been 
concluded that employees in agriculture must be gain safe pesticide use behavior and training 
programs should be organized for the prevention and development of their health. 
Key words: Seasonal agricultural worker, pesticide, prevention 
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Giriş 
 

estisitler böcekler, kemirgenler, 
mantarlar ve istenmeyen bitkiler de 
dahil olmak üzere zararlıları 

öldürmek için kullanılan kimyasal 
bileşiklerdir. Pestisitler, sivrisinek gibi 
hastalıkların vektörlerini öldürmek için 
halk sağlığında ve bitkilere zarar veren 
zararlıları öldürmek için tarımda 
kullanılmaktadır. Pestisitler doğaları gereği, 
insanlar da dahil olmak üzere diğer 
organizmalar için potansiyel olarak zehirli 
olup güvenli bir şekilde kullanılmaları ve 
uygun şekilde imha edilmeleri gerekir (1). 

 
Pestisitler birçok alanda 

kullanılmaktadır ancak tarımda 
kullanımları özelliklidir. İnsanlarda 
pestisite maruz kalmanın tehlikeleri 
değerlendirilirken dikkate alınması gereken 
bir takım özellikler vardır. Tarımda 
kullanılan pestisitlerin miktarı diğer 
alanlardaki miktarın çok üzerindedir. 
Bununla birlikte, bu pestisitlerin 
uygulanması çoğunlukla,  maruz kalma 
oranını büyük ölçüde azaltan açık 
alanlardadır. Öte yandan, seralarda ve 
hayvan barınağında pestisit kullanımı onları 
uygulayan kişiler için tehlikeli olabilir. Çok 
toksik bileşiklerin uygulanması nadir 
değildir ve çeşitli bileşiklerin kullanımı 
normal bir prosedürdür. Buna ek olarak, 
mevsimlik ve çoğu zaman yetersiz eğitilmiş 
işçiler sıklıkla bu tür uygulamaları 
yürütmekte olup nadiren denetlenmektedir. 

Bu nedenle, tüm işçiler, uzun kollu 
gömlekler gibi genel koruyucu giysilerin 
yanında, lastik çizme, geçirimsiz önlük ve 
lastik eldiven giymelidir. Kişisel koruyucu 
ekipmanın dikkatle seçilip, kullanılması ve 
bakım görmesi hayati bir öneme sahiptir. 
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı zirai 
ilaçların taşınması, karıştırılması ve 
uygulanması aşamasında olası bir tehlikeyi 
en aza indirebilir veya ortadan kaldırabilir 
(2).  

 
Pestisitler yarar sağlamalarına 

rağmen bazı durumlarda insan sağlığına ve 
çevreye zarar verebilirler. Kalıcı Organik 
Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi 
ve Önceden Bilgilendirilmiş Onam 
Hakkında Rotterdam Sözleşmesi gibi 
uluslararası sözleşmeler, ülkelerin 
nüfuslarını toksik pestisitlere maruz 
kalmalarına karşı korumak için önemli bir 
araçtır. Bu sözleşmelerin başarılı bir şekilde 
uygulanması için pestisit maruziyetinin 
görülme sıklığı, koşulları ve maruz 
kalmanın sağlık etkisi hakkında bilgiler 
gereklidir. Türkiye de dahil olmak üzere 
birçok ülkede bu tür bilgiler hala eksiktir 
(3). 

Çalışma, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Eğitim Araştırma Bölgesinde 
bulunan mevsimlik tarım işçilerinin (MTİ) 
pestisit maruziyetinden korunma 
davranışlarının belirlenmesi amacıyla 
yapıldı. 

 

 
Gereç Yöntem 
 

Çalışma, 2015 yılında tarım 
işlerinin yoğun olduğu dönemde 18 yaş ve 
üzeri göçebe MTİ’ler üzerinde yapılan 
kesitsel tipte bir araştırmadır. Eskişehir ili, 
çok geniş ekilebilir kırsal alana sahiptir 
ancak, yeterli tarım iş gücü 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı bitkisel 
üretim, çapalama ve hasat zamanında 

MTİ’lere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Eskişehir’de yaklaşık olarak her yıl 10,000 
MTİ istihdam edilmektedir (4). 

Çalışma için etik kurul onayı, bölge 
sağlık örgütünden, yerel yöneticilerden ve 
kampların informal yöneticilerinden gerekli 
izinler alındı. MTİ’lerinin sayılarına dair 
herhangi bir kayıt olmadığı için, bölgede 

P 
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bulunan, en az 20 çadıra sahip olan 
Eskişehir il merkezine bağlı Beyazaltın, 
Sevinç, Yassıhöyük, Sakintepe ve Alpu 
ilçesine bağlı Bozan Çadır bölgeleri 
çalışmaya dahil edildi. Her çadır bir hane 
olarak kabul edildi ve bütün çadırlar 
araştırmacılar tarafından tek tek dolaşıldı. 
Çalışma gün ve saatinde çadır bölgelerinde 
bulunan 18 yaş ve üzeri MTİ’ler çalışma 
grubunu oluşturdu. MTİ’lere çalışmanın 
konusu ve amacı hakkında bilgi verildi ve 
sonrasında sözlü onamları alındı. Anket 
formlar yüz yüze görüşme yöntemiyle 
dolduruldu. Bu işlem yaklaşık olarak 15-20 
dakika sürdü. MTİ arasında iletişim zorluğu 
olan kişilere,  kendi seçtikleri bireyler 
aracılığıyla anketler uygulandı. Çalışmanın 
olduğu günlerde çadır bölgelerinde bulunan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 312 
kişiye ulaşıldı. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda 
literatürden faydalanılarak 2 bölümden 

oluşan anket form hazırlandı (5-7). Birinci 
bölüm MTİ’lerin sosyodemografik 
özelliklerini (yaş, cinsiyet, öğrenim 
durumu, medeni durum, aile tipi, nereden 
geldikleri, çadırda kaç kişi kaldıkları, 
çalışma durumu, haftada kaç saat 
çalıştıkları) sorgulayan sorulardan, ikinci 
bölüm ise pestisit maruziyetinden korunma 
davranışları ile ilgili sorulardan oluşmakta 
idi. 

Pestisit ile kontamine olmuş 
giysileri temizlemeden tekrar giymek, kısa 
kollu gömlek, şort, terlik kullanmak, 
eldiven giymemek ve benzeri davranışlar 
pestisit maruziyet riski taşıyacak şekilde 
giyinme olarak kabul edildi. 

Elde edilen veriler bilgisayar 
ortamında IBM SPSS (versiyon 15.0) 
istatistik paket programında değerlendirildi. 
Verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi 
kullanıldı ve istatistiki anlamlılık düzeyi 
olarak p≤0.05 kabul edildi.

 
 
Bulgular 
 

Çalışma grubunu oluşturan 312 
kişinin yaşları 18 ile 67 arasında değişmekte 
olup, ortalaması 31.88 ± 11.71 yıldı. 
MTİ’lerin 130’u (%41.7) erkek, 159’u 
(%51.0) okuryazar değil, 262’si (%84.0) ise 
evli idi. Aynı çadırda birlikte kalan kişi 
sayısı 2 ile 20 arasında değişmekte olup, 
ortancası 7’dir. Aynı çadırda yaşayanlardan 
tarlada aktif olarak çalışan MTİ sayısı ise 1 
ile 11 kişi arasında değişmektedir ve 

ortancası 3’tür.  MTİ’lerden 43’ü (%13.8) o 
tarım sezonunda ve ya daha öncesinde 
pestisit ile ilgili eğitim aldığını ifade 
etmektedir. Pestisit ile ilgili eğitim alma 
durumu sosyodemografik özellikler ile 
değişmemekteydi. Çalışma grubunun 
pestisit ile ilgili eğitim alma durumunun 
sosyodemografik özelliklere göre dağılımı 
Tablo 1’ de verildi.

 
Tablo 1: Çalışma grubunun pestisit ile ilgili eğitim alma durumunun sosyodemografik 
özelliklere göre dağılımı 
 

Sosyodemografik 
özellikler 

Pestisit ile ilgili eğitim alan  

p Evet n (%) Hayır n (%) Toplam n 

Yaş grupları 

39 ve altı 29 (12.8) 198 (87.2) 227  

0.399 40 ve üstü 14 (16.5) 71 (83.5) 85 
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Cinsiyet 

Erkek 18 (13.8) 112 (86.2) 130  

0.978 Kadın 25 (13.7) 157 (86.3) 182 

Öğrenim durumu 

Okuryazar değil 18 (11.3) 141 (88.7) 159  

0.199 Okuryazar ve üstü 25 (16.3) 128 (83.7) 153 

Medeni durum 

Evli 36 (13.7) 226 (86.3) 262  

0.961 Bekar 7 (14.0) 43 (86.0) 50 

Aile tipi 

Çekirdek 26 (12.3) 185 (87.7) 211  

0.280 Geniş 17 (16.8) 84 (83.2) 101 

Geldiği yer 

İl/ilçe 24 (16.7) 120 (83.3) 144  

0.171 Köy 19 (11.3) 149 (88.7) 168 

Hekim tanılı kronik hastalık 

Var 14 (14.3) 84 (85.7) 98  

0.861 Yok 29 (13.6) 185 (86.4) 214 

Toplam 43 (13.8) 269 (86.2) 312  

 
 

Pestisit uygulanmış alanda çalışan 
168 (%53.8), pestisit maruziyetinden 
korunmak için kişisel koruyucu ekipman 
kullanan 235 (%75.3) MTİ vardı. Pestisit 
uygulanmış alanda çalışma ve kişisel 
koruyucu ekipman kullanım durumu ile 
sosyodemografik özellikler 
değişmemekteydi. Pestisite maruz kalacak 
şekilde giyinen 150 (%48.1) MTİ vardı. 
Katılımcılardan 39 ve altı yaş grubunda 

(%78.7) olanların, 40 ve üstü yaş grubunda 
(%21.3) olanlara göre daha fazla pestisite 
maruz kalacak şekilde giyindiği bulundu 
(p:0.024). Pestisite maruz kalabilecek 
şekilde giyinme, cinsiyet (p:0.135), 
okuryazar olma durumu (p:0.435) ve aile 
tipi (p:0.404)  ile değişmemekteydi.   
Çalışma grubunun pestisit maruz kalacak 
şekilde giyinmesinin sosyodemografik 
özelliklere göre dağılımı Tablo 2’de verildi. 
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Tablo 2: Çalışma grubunun pestisit maruz kalacak şekilde giyinmesinin sosyodemografik 
özelliklere göre dağılımı 
 

Sosyodemografik 
özellikler 

Pestisit maruziyet riski taşıyacak şekilde giyinme  

p Evet n (%) Hayır n (%) Toplam n 

Yaş grupları 

39 ve altı 118 (52.0) 109 (48.0) 227  

0.024 40 ve üstü 32 (37.6) 53 (62.4) 85 

Cinsiyet 

Erkek 69 (53.1) 61 (46.9) 130  

0.135 Kadın 81 (44.5) 101 (55.5) 182 

Öğrenim durumu 

Okuryazar değil 73 (45.9) 86 (54.1) 159  

0.435 Okuryazar ve üstü 77 (50.3) 76 (49.7) 153(49.0) 

Medeni durum 

Evli 128 (48.9) 134 (51.1) 262  

0.529 Bekar 22 (44.0) 28 (56.0) 50 

Aile tipi 

Çekirdek 98 (46.4) 113 (53.6) 211  

0.404 Geniş 52 (51.5) 49 (48.5) 101 

Geldiği yer 

İl/ilçe 77 (53.5) 67 (46.5) 144  

0.077 Köy 73 (43.5) 95 (56.5) 168 

Hekim tanılı kronik hastalık 

Var 54 (55.1) 44 (44.9) 98  

0.093 Yok 96 (44.9) 118 (55.1) 214 

Toplam 150 (48.1) 162 (51.9) 312  

 
 

MTİ’lerden pestisit uyguladığı 
giysileri eve gelince çıkaran 246 (%78.8) 
kişi mevcuttu. Çadıra gelince pestisit 
uyguladığı giysileri çıkaranlar köyden 
gelenlerde (%57.3), il/ilçeden gelenlere 
(%42.7) göre (p:0.018) daha fazlaydı. 
Kronik hastalığı bulunmayan (%71.5) 
MTİ’lerde, bulunanlara (%28.5) göre 
(p:0.030) çadıra gelince pestisit uyguladığı 

giysileri çıkaranlar daha fazlaydı. Çadıra 
gelince pestisit uyguladığı giysileri 
çıkaranlar ile yaş (p:0.118), cinsiyet 
(p:0.482) ve okuryazar olma durumu 
(p:0.137) değişmemekteydi. Çalışma 
grubunun pestisit uyguladığı giysileri eve 
gelince çıkarmasının sosyodemografik 
özelliklere göre dağılımı Tablo 3’te verildi. 
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Tablo 3: Çalışma grubunun pestisit uyguladığı giysileri eve gelince çıkarmasının 
sosyodemografik özelliklere göre dağılımı 
 

Sosyodemografik 
özellikler 

Pestisit uyguladığınız giysileri eve gelince çıkarma  

p Evet n (%) Hayır n (%) Toplam n 

Yaş grupları 

39 ve altı 184 (81.1) 43 (18.9) 227  

0.118 40 ve üstü 62 (72.9) 23 (27.1) 85 

Cinsiyet 

Erkek 100 (76.9) 30 (23.1) 130  

0.482 Kadın 146 (80.2) 36 (19.8) 182 

Öğrenim durumu 

Okuryazar değil 120 (75.5) 39 (24.5) 159 0.137 

Okuryazar ve üstü 126 (82.4) 27 (17.6) 153 

Medeni durum 

Evli 202 (77.1) 60 (22.9) 262  

0.084 Bekar 44 (88.0) 6 (12.0) 50 

Aile tipi 

Çekirdek 166 (78.7) 45 (21.3) 211  

0.914 Geniş 80 (79.2) 21 (20.8) 101 

Geldiği yer 

İl/ilçe 105 (72.9) 39 (27.1) 144  

0.018 Köy 141(83.9) 27 (16.1) 168 

Hekim tanılı kronik hastalık 

Var 70 (71.4) 28 (28.6) 98  

0.030 Yok 176 (82.2) 38 (17.8) 214 

Toplam 246 (78.8) 66 (21.2) 312  

 
 
Tartışma 
 

MTİ’ler birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de ekonomiye önemli katkıları 
olmalarına rağmen, çalışma hayatının 
dezavantajlı gruplarındandır. MTİ’ler 
pestisitlere uygularken, hasat işlerinde 
çalışırken veya tarla kenarlarında bulunan 
çadırlarda kaldıklarından dolayı maruz 

kalmaktadırlar. Pestisitlerin hijyen 
kurallarına uyulmadan bilinçsiz kullanımı 
sonucu, pestisitler deri, solunum ve 
sindirim yolu ile vücuda girerek akut veya 
kronik olarak etki gösterebilmektedirler 
(6,8,9).  
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Riskli gruplardan biri olan 
MTİ’lerin pestisit maruziyetini önlemede, 
pestisitin potansiyel tehlikelerini bilmeleri 
oldukça önemlidir (10). Buna yönelik 
uygun eğitim programlarının 
geliştirilmesinde ilk adım problemin 
boyutunu tanımlamaktır (11). Hem yurt 
dışında hem de yurt içinde yapılan 
çalışmalarda az sayıda tarım işçisinin 
pestisit güvenlik eğitimi aldığını 
bildirmektedir (5,12-14). Çalışmada da 
MTİ’lerin çok azı (%13.8) pestisit ile ilgili 
eğitim aldığını ifade etmektedirler. 
Amerika’da yapılan bir çalışmada 
MTİ’lerin çoğunun pestisit ile ilgili eğitim 
aldığı, ancak bunun da büyük kısmının 
eğitimi sezon sonu aldığı rapor edilmektedir 
(15).   

Yapılan çalışmalar pestisitin güvenli 
ve sağlıklı biçimde uygulanması için tarım 
işçilerinin eğitilmesi gerektiğini 
bildirmektedir (16-18). Pestisit güvenlik 
eğitiminin amacı, tarım işçilerine pestisitler 
hakkında bilgi vermek, uygun kullanılması 
konusunda eğitmek ve pestisit maruziyetini 
önlemek ve ya azaltmaktır. Bu eğitimi 
yaparken de MTİ’ler gibi dil sorunu 
yaşayan gruplarda, eğitimi kendi dillerinde 
vermek eğitimin etkinliğine katkı 
sağlayacaktır (7,14).  

Pestisit maruziyetinde özellikle 
yüksek risk taşıyanlardan biri de pestisit 
uygulanmış alanda çalışan tarım işçileridir 
(13). Tayland’ta pirinç tarımı yapan 
çiftçilerde yapılan çalışmada, çiftçilerin 
çoğunun pestisit uyguladığı ve bu tarlada da 
çalıştığı bildirilmektedir (12). Çalışmada da 
yarı yarıya (%53.8) MTİ’lerin pestisit 
uygulanmış alanda çalıştığı saptandı. 
Sadece pestisit uygulama sırasında değil, 
sonrasında tarlada çalışırken de ortaya 
çıkan semptomlarla pestisit maruziyetinin 
ilişkili olduğu belirtilmektedir (9). 
Bulundukları sosyoekonomik durumdan 
dolayı MTİ’lerin pestisit uygulanmış alanda 
çalışmama gibi bir seçenekleri olmamakta 
ancak, çalışırken gerekli önlemleri almaları 
kendi iradelerindedir. Bu bilince sahip 
olmaları için de öncelikle gerekli olan 
eğitimleri almaları gerekmektedir. 

Tüm dünyada kullanılan tarım 
kimyasallarının sadece %20’si gelişmekte 
olan ülkelerde kullanılmaktadır ancak buna 
karşın pestisit zehirlenmesinden ölenlerin 
neredeyse tamamı bu ülkelerdedir. Bunun 
en önemli nedeni pestisitlerin kontrolsüz bir 
şekilde ve önlem almadan kullanılmasıdır. 
Gözlük kullanma, maske takma, uzun kollu 
gömlek, pantolon ve eldiven giyme gibi 
uygun kişisel koruyucu ekipman 
kullanılması pestisitlere maruz kalmayı 
yüksek oranda önleyebilmektedir (7,19,20).  

Güney Hindistan’da tarım 
işçilerinde yapılan çalışmada pestisit 
püskürtme sırasında kişisel koruyucu 
ekipman kullanımının %22-59 arasında 
değiştirdiği rapor edilmektedir (21). 
Brezilya’da tarım işçilerinde yapılan 
çalışmada pestisit uygulaması sırasında 
maske, sızdırmaz giysi veya eldiven çok az 
kullanılmakta ancak, çoğunluğunun şapka 
taktığı bildirilmektedir (22). Tayland’da 
yapılan çalışmada yüksek risk ve maruz 
kalma sıklığına rağmen, tarım işçileri 
çalışırken nadiren kişisel koruyucu 
ekipman kullandıklarını ifade etmektedirler 
(23). Amerika’da MTİ’de yapılan 
çalışmada ise yüksek oranda kişisel 
koruyucu ekipman kullanıldığı 
belirtilmektedir (15).  

Şanlıurfa’da MTİ’lerde yapılan 
çalışmada çok azının maske taktığını, 
tamamına yakınının tulum kıyafeti 
giymediğini bildirmektedir (9). Güneydoğu 
Anadolu Projesi Tarımda Çalışanların 
Sağlığı Araştırmasında yaklaşık üç kişiden 
ikisi pestisit uygularken kişisel koruyucu 
ekipman hiç kullanmadığı rapor 
edilmektedir (5). Adıyaman’da tarım 
işçilerinde yapılan çalışmada %43.0’ü 
pestisiti uygularken kişisel koruyucu 
önlemleri bazen aldığını ifade etmektedir 
(13). Çalışmada ise MTİ’lerin tarlada 
çalışırken kişisel koruyucu ekipman 
kullanımı yüksek (%75.3) oranda bulundu. 
Bunun nedeni MTİ’lerin geldikleri toplum 
kaynaklı gelenek, görenek ve 
alışkanlıklarından dolayı giyinme 
şekillerinin zaten kapalı olması ve bu 
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şekilde giyinmeyi aynı zamanda korunma 
şekli olarak da düşünmeleri olabilir. 

Taneepanichskul ve ark. yaptığı 
çalışmada tarım işçileri daha önce tarlada 
kullandıkları eldivenleri temizlemeden 
tekrar kullandıklarını, bazen de plastik torba 
ile ellerini sardıklarını belirtmektedirler 
(23). Çalışmada MTİ’leri neredeyse yarı 
yarıya (%48.1) kısa kollu ya da kolsuz 
gömlek, şort, terlik yada pestisitli tarlada 
çalıştıktan sonra yıkanmadan tekrardan 
giyilen giysiler gibi pestisit maruziyet riski 
taşıyacak şekilde giyindiklerini ifade 
etmektedirler. Katılımcılardan 39 ve altı yaş 
grubunda olanlar, 40 ve üstü yaş grubunda 
olanlara göre daha fazla pestisite maruz 
kalacak şekilde giyindiği bulundu. MTİ’ler 
her ne kadar güvenli pestisit kullanımı ile 
ilgili yeterli eğitim almamış olsalar da 
ilerleyen yaşları ile birlikte pestisitin 
maruziyetinin sonuçlarını kendinde ya da 
etrafındakilerde fark ediyor, bundan dolayı 
da tarlada daha fazla dikkat ediyor 
olabilirler.  

Pestisit maruziyetinde kontamine 
olmuş giysiler önemli bir kaynaktır. 
Koruyucu elbiselerin düzenli ve güvenli bir 
şekilde yıkanmasını sağlamak 
gerekmektedir (7). Recena ve ark. 
Brazilya’da yaptığı çalışmada tarım 
işçilerinin çoğunluğu pestisit uyguladıktan 
sonra kıyafetlerini çıkardıklarını ifade 
etmektedirler (22). Taneepanichskul ve ark. 
Tayland’ta yaptıkları çalışmada tarım 
işçilerinin tamamına yakınının çalışmadan 

gelince giysilerini değiştirdiklerini ifade 
etmektedirler (23). Walton ve ark. Latin 
MTİ’lerde yaptıkları çalışmada işçilerin 
tarlada çalıştıktan sonra giysilerini 
değiştirdiklerini ve iş giysilerini diğer 
giysilerinden ayrı şekilde yıkadıkları 
belirtmektedirler (15).  

Tunçdemir ve ark. Adıyaman ilinde 
yaptıkları çalışmada tarım işçilerinin yarı 
yarıya pestisit uyguladıktan sonra 
kıyafetlerini her zaman değiştirdikleri rapor 
edilmektedir (13). Çalışmada da 
MTİ’lerinin büyük kısmının (%78.8) 
pestisit uyguladıktan sonra çadıra gelince 
giysilerini çıkardıklarını ifade 
etmektedirler. Eve gelince pestisit 
uyguladığı giysileri çıkaranlar köyden 
gelenlerde ve kronik hastalığı 
bulunmayanlarda daha fazlaydı. 

Çalışmanın sonuçlarına göre 
MTİ’lerin güvenli pestisit kullanımı ile 
ilgili gerekli eğitimi almadığı ve pestisit 
maruziyetinden korunma davranışlarının 
yeterli olmadığı bulundu.  

Tarım işinde çalışanlarının güvenli 
pestisit kullanma davranışı kazanmalarının 
sağlanması, sağlıklarının korunması ve 
geliştirilmesi için eğitim programlarının 
düzenlenmesi gerekmektedir. İşverenleri ve 
işçileri kapsayan pestisit kullanımı ile ilgili 
güvenli davranış sistemlerinin 
geliştirilmesinin ve denetim sisteminin 
kurulmasının yararlı olacağı kanaatine 
ulaşıldı.
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Özet 

Çalışmada, yarı kırsal alanda aile sağlığı merkezlerine başvuran erişkinlerde akılcı ilaç 
kullanımı ile ilgili tutum ve davranışların incelenmesi amaçlandı. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Araştırma Bölgesi bünyesinde bulunan dört Toplum Sağlığı 
Merkezi(TSM) bölgelerinden, küme örnekleme yöntemiyle rastgele olarak iki TSM bölgesi 
seçildi. Seçilen TSM bünyesindeki aile sağlığı merkezlerine(ASM) araştırma süresince 
başvuran 768 yetişkin çalışma grubunu oluşturdu. Verilerin toplanmasında kullanılan anket 
formun birinci bölümü katılımcıların sosyodemografik ve özgeçmiş özelliklerini, ikinci bölüm 
ise akılcı ilaç kullanımı ile ilgili tutum ve davranışları sorgulayan 13 sorudan oluştu. Çalışmada 
akılcı ilaç kullanma davranışı hekimin önerdiği miktar ve sürede ilaç kullanma olarak 
tanımlandı. Verilerin analizinde ki kare testi ile çoklu lojistik regresyon analizi kullanıldı. 
Çalışmaya katılan 768 kişinin yaşları 18-87 arasında olup ortalaması±SS 41.9±14.5 yıl idi. 
Çalışma grubunun %90.6’sı hekime başvurmadan ilaç kullandığı bildirirken en sık hekime 
başvurmadan kullanılan ilaçlar ağrı kesicilerdi. Çalışma grubunda akılcı olmayan ilaç kullanma 
sıklığı %53.4 olarak saptandı. Çalışma grubunda akılcı olmayan ilaç kullanma davranışı 40 yaş 
altında, erkeklerde, gelir düzeyi kötü olanlarda riskli olarak saptandı. Çalışmada katılımcılarda 
akılcı ilaç kullanma davranışının yetersiz olduğu, özellikle genç yaşlarda akılcı ilaç 
kullanımının azaldığı görüldü. Bireylere akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olumlu tutum ve 
davranışların kazandırılması için sağlık eğitimi verilmesi gerektiği ve birinci basamak sağlık 
hizmetleri sunumu içine hastalarda akılcı olmayan ilaç davranışına yönelik uygulamaların 
yerleştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı. 
Anahtar kelimeler: akılcı ilaç; tutum; davranış 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 2018; 3(1),  

 

  14 

RATIONAL DRUG USE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF ADULTS WHO 
APPLY FOR PRIMARY HEALTH CARE IN SEMIRURAL AREAS 

Abstract  
The aim of the study was to investigate attitudes and behaviors related to rational drug 

use in adults who applied to family health centers in semirural areas. Two Community Health 
Center (CHC) regions were randomly selected from the four CHC regions of the Eskişehir 
Osmangazi University (EOU) Educational Research Zone by cluster sampling method.  
A total of 768 adult were recruited to the family health centers within the selected CHC regions 
during the survey. The first part of the questionnaire used to collect data consisted of questions 
about the participants' sociodemographic and background characteristics and the second part 
consisted thirteen questions about attitudes and behaviors related to rational drug use. The 
rational drug use behavior in the study was defined as the use of the amount prescribed by the 
physician. Chi-square test and multiple logistic regression analysis were used in the analysis of 
the data. The mean age of the 768 participants was between 18 and 87 years and the mean ± 
SD was 41.9 ± 14.5 years. 90.6% of participants reported using drug without prescribed by a 
physician. Painkillers were the most often taken without a prescription. The incidence of 
irrational drug use in the study group was 53.4%. In the study group, irrational drug use 
behavior was found risky below 40 years of age, males and with poor income levels. 
Participants in the study were found inadequate of rational drug use, especially in younger age.It 
has been concluded that health education should be given to acquire positive attitudes and 
behaviors related to rational drug use by individuals and it would be appropriate to put non-
rational drug behaviors into the provision of primary health care services to patients. 
Key words: rational drug; attitude; behavior 
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Giriş 
 

kılcı ilaç kullanımı, Dünya Sağlık 
Örgütü(DSÖ) tarafından kişilerin 
bireysel özelliklerine uygun etkili 

ve güvenilir ilaca karşılayabilecekleri bir 
fiyatta ulaşarak uygun süre ve dozda 
kullanmaları olarak tanımlanmaktadır [1]. 
Akılcı olmayan ilaç uygulamaları arasında 
gerektiğinden fazla ilaç kullanılması, 
gerekmediği halde antimikrobiyal ilaçlar 
kullanılması, ilaçların yanlış dozda, oral 
formu kullanılabilecek iken diğer şekillerde 
kullanılması ve ilaçların klinik rehberlere 
uygun kullanılmaması sık olarak 
bildirilmektedir. Tüm dünyada kullanılan 
ilaçların yarısından fazlasının akılcı 
olmayan şekilde kullanıldığı tahmin 
edilmektedir [2]. 

Akılcı olmayan ilaç kullanımlarının 
başta antitüberküloz tedavide olduğu gibi 
bakteriyel ajanlara direnç gelişmesi, HBV 
ve HCV gibi ajanların gereksiz enjeksiyon 
uygulamalarıyla geçişi,  ilaca bağlı 
istenmeyen etkiler ve ilaç etkileşimleri gibi 
birçok probleme neden olduğu bunların da 
çocukluk çağı hastalıkları başta olmak 
üzere diğer hastalıklarda mortaliteyi ve 
morbitideyi arttırdığı bilinmektedir [2]. 
Tüm dünyada ilaç harcamaları giderek 
artmaktadır. İlaç harcamalarının 2014 

yılında 1,23 trilyon dolar olduğu, 2018 
yılında ise bu sayının 1,61 trilyon dolara 
çıkacağı tahmin edilmektedir [3]. Akılcı 
olmayan şekilde gereksiz ve fazlaca ilaç 
kullanımı ilaç israflarına neden olmakta ve 
sağlık harcamalarını arttırarak büyük 
ekonomik kayıplara yol açmaktadır [2]. 

Dünya Sağlık Örgütü akılcı ilaç 
kullanımını arttırmak ve akılcı olmayan ilaç 
kullanımının sağlığa ve ekonomiye 
olumsuz etkilerinin önüne geçmek 
amacıyla toplumlara ilaçların 
sağlanmasından başlayarak tüm süreçlere 
pek çok öneriler sunmaktadır. Sunulan 
öneriler arasında toplumun akılcı ilaç 
kullanımı hakkında bilgilendirilmesi 
önemli bir yer tutmaktadır [2-4]. Yapılan 
geniş çaplı bir araştırmada ülkemizde de 
dünyadakine benzer şekilde kullanılan 
ilaçların büyük bir kısmının akılcı olmayan 
şekilde kullanıldığı bildirilmektedir [5]. 
Yarı kırsal bölgelerde sağlık kuruluşu 
başvuruların yoğun olduğu ASM’ler 
hastalara verilecek sağlık eğitimi 
çalışmalarında önemli bir yer tutabilir. 

Çalışmada, yarı kırsal alanda 
ASM’lere başvuran erişkinlerde akılcı ilaç 
kullanımı ile ilgili tutum ve davranışların 
incelenmesi amaçlandı. 

 

Gereç Yöntem 
 

Çalışma, Eylül -Aralık 2016 
tarihleri arasında yapılan kesitsel tipte bir 
araştırmadır. Çalışmanın örneklemi iki 
aşamalı küme örnekleme yöntemi ile 
belirlendi. Toplum tabanlı araştırmalar 
yapmak üzere kurulan ESOGÜ Eğitim 
Araştırma Bölgesi bünyesinde bulunan dört 
TSM’den ( Alpu, Beylikova, Mahmudiye 
ve Sivrihisar İlçe TSM ) rastgele örneklem 
ile iki bölge seçildi. Her TSM bir küme 
olarak kabul edildi. Bölgelere bağlı 
ASM’lere çalışma süresince 
başvuranlardan çalışmaya katılmayı kabul 
eden ve iletişim kısıtlılığı olmayan tüm 

erişkin hastalar çalışma grubunu oluşturdu. 
Örneklem hacmi her bir TSM bölgesinde 
akılcı ilaç kullanma sıklığı %50, hata payı  
%5 ve güven aralığı  %95 olarak kabul 
edilip 386 olarak hesaplandı. Küme 
örneklem yöntemi kullanıldığından desen 
etkisi 2 olarak alındığında toplamda772 kişi 
olarak belirlendi. Çalışmanın yapılabilmesi 
için etik kurul onayı ve gerekli izinler 
alındı. Çalışmanın verileri amaca uygun 
olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 
iki bölümden oluşan anket form ile 
katılımcıların sözlü onamları alınarak, yüz 
yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Anket 
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formun hazırlanmasında ilgili literatür ve 
topluma yönelik akılcı ilaç kullanımı 
kılavuzundan faydalanıldı [6-8]. 

Anket formun birinci bölümü 
katılımcıların sosyodemografik ve 
özgeçmiş özelliklerini, ikinci bölüm ise 
akılcı ilaç kullanımı ile ilgili tutum ve 
davranışları sorgulayan sorulardan 
(hastalanıldığında hekime danışma ve 
bunun dışındaki davranışlar, hekime 
başvurmadan ilaç kullanma, reçetesiz ilaç 
alma davranışı, hekim tarafından reçete 
edilen ilaçların tüketim şekli, ilaçları 
hekimin önerdiği miktarda ve sürede 
kullanma, evde hiç kullanılmamış veya 
yarım kalmış ilaç bulundurma, ilacı 
kullanmadan önce kullanma talimatını 
okuma, ilaç kullanırken beklenmeyen bir 
durum karşısında davranışlar, kendi 

hastalığına iyi gelen bir ilacı başkalarına 
önerme, hekimden ilaç reçete edilmesini 
talep etme ) oluşmaktaydı.  

Çalışmada akılcı ilaç kullanma 
hekimin önerdiği miktar ve sürede ilaç 
kullanma olarak tanımlandı. Her iki soruya 
da olumlu cevap vermek akılcı ilaç 
kullanma olarak kabul edildi. Gelir durumu 
kişilerin kendi beyanlarına göre kötü, orta, 
iyi olarak değerlendirildi. Verilerin 
analizinde IBM SPSS (15.0) paket programı 
kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde 
tek değişkenli analizlerde ki kare testi 
kullanıldı. Akılcı ilaç kullanımı ile ilişkili 
faktörlerin belirlenmesinde tek değişkenli 
analizlerde p≤ 0.05 düzeyinde anlamlılık 
veren değişkenlerle çoklu lojistik regresyon 
analizi kullanıldı.

Bulgular 
 

Çalışmaya katılan 768 kişinin 
yaşları 18 ile 87 arasında değişmekte olup, 
ortalaması±SS 41.9±14.5 yıl idi. Çalışma 
grubunun 414’ü (%53.9) erkek, 344’ü 
(%44.8) lise ve üzerinde öğrenime sahip 

olup, 124’ü  (%16.1) gelir durumunu iyi 
olarak beyan etti. Çalışma grubunun 
sosyodemografik özelliklere göre dağılımı 
Tablo 1’de verildi. 

 
 
Tablo 1: Çalışma grubunun sosyodemografik özelliklere göre dağılımı 
 

Özellikler  Sayı 

 

Yüzde 

 Cinsiyet  Erkek 414 53.9 

Kadın 354 46.1 

Yaş  18-39 353 46.0 

40-64 347 45.2 

≥65 68 8.8 

Öğrenim Durumu  İlkokul 284 37.0 

Ortaokul  140 18.2 

Lise ve üzeri 344 44.8 

Gelir Düzeyi  Kötü 64 8.3 

Orta  580 75.6 

İyi 124 16.1 
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Katılımcıların 290’ı (%37.8) en az 
bir tane hekim tanılı kronik hastalığının 
olduğunu, 279’u (%36.3) düzenli olarak 
ilaç kullandığını, 339‘u (%44.1) hastalık 
durumunda bir hekime danıştığını, 696’sı 
(%90.6) hekime başvurmadan ilaç 

kullandığını bildirdi. Hastalar hekime 
başvurmadan en çok (%80.6) ağrı kesici 
kullandıklarını belirtti. Çalışma grubunda 
hekime başvurmadan kullanılan ilaçları 
sorgulayan soruya verilen cevapların 
dağılımı grafik 1’de verildi. 

 
 

 
 
Grafik 1: Hastalık durumunda hekime başvurmadan kullanılan ilaçların yüzdelik dağılımları 
(Yüzdeler katılımcıların birden fazla ilacı reçetesiz kullandığını belirtmesinden dolayı verilen 
cevaplara göre oluşturulmuştur.) 
 

Çalışmaya katılan bireylerin 90’ı 
(%11.7) hekim tarafından reçete edilen 
ilaçların hepsini almadığını, 110’u (% 14.3) 
ilacı hekimin önerdiği miktardan farklı 
kullandığını, 391’i(%50.9) ilaçlarını 
hekimin önerdiği sürede kullandığını, 623’ü 
(%81.1) evlerinde hiç kullanılmamış veya 
yarım kalmış ilaç bulundurduklarını, 423’ü 
(%55.1) ilacı kullanmadan önce kullanma 

talimatını okuduğunu, 434‘ü (%56.5) ilacı 
kullanırken beklenmeyen bir durum 
oluştuğunda hekime tekrar gittiğini, 323’ü 
(%42.1) kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı 
başkasına tavsiye ettiğini, 243’ü (%31.6) 
hekimden ilaç reçete etmesini talep ettiğini 
beyan etti. Çalışma grubunun ilaç kullanımı 
özellikleri Tablo 2’de verildi. 

 

 

 

 

%80.6

%12.9
%18.8

%31.1

%10.8

%1.2
%5.5

%0.7

Ağrı kesiciler Antibiyotikler Mide ilaçları Soğuk
algınlığı
ilaçları

Vitaminler Alerji ilaçları Öksürük
ilaçları

Zayıflama
ilaçları
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Tablo 2: Katılımcıların akılcı ilaç kullanımı özellikleri 

Özellikler  Sayı 

 

Yüzde 

 
Hastalık durumundaki davranış   

Bir şey yapmadan bekleme  
Kendi kendini tedavi etme  

Hekime danışma 
  

283 
146 
339 

36.9 
19.0 
44.1 

Hastalık durumunda hekime 
başvurmadan ilaç kullanma 

696 90.6 

Hekimin reçete ettiği ilaçların hepsini 
alma 

678 88.3 

İlacı hekimin önerdiği miktardan farklı 
kullanma   

110 14.3 

Hekimin reçete ettiği ilacı kullanma 
süresi 

 

144 
391 
192 
33 
8 

 

İlaç bitimi 
Hekimin önermesi 

Şikayetlerin geçmesi 
İstenmeyen etki görülmesi 

İsteğe bağlı 

18.8 
50.9 
25.0 
4.3 
1.0 

Evde hiç kullanılmamış veya yarım 
kalmış ilaç bulundurma  

623 81.1 

İlacı kullanmadan önce kullanma 
talimatını okuma 

423 55.1 

İlacı kullanırken beklenmeyen bir 
durum olduğunda yapılanlar 

 

269 
48 
434 
13 
4 

 

İlacı bırakmak  
Eczacıya danışmak  

Hekime tekrar gitmek  
Çevredekilere sormak  

İlacı almaya devam etmek  

35.0 
6.3 
56.5 
1.7 
0.5 

Hastalığına iyi gelen bir ilacı başkasına 
önerme  

323 42.1 

Hekimden reçete edilen ilaçlar dışında 
fazladan ilaç yazmasını talep etme 

243 31.6 

 
Çalışmada akılcı ilaç kullanma 

davranışı DSÖ’nün akılcı ilaç tanımına 
uygun olarak ilacı hekimin önerdiği miktar 
ve sürede kullanma olarak tanımlandı. 
Çalışma grubunun %53.4 ‘ü akılcı olmayan 
ilaç kullanımı davranışına sahip idi. Akılcı 
olmayan ilaç kullanımı davranışı, 65 yaş ve 
üzerindekilerin %45.6’sı (p=0.015), 

kadınların %49.7’si (p=0.06), lise ve üstü 
öğrenime sahip olanların %55.5’i 
(p=0.088), gelir durumunu kötü olarak 
bildirenlerin %76.6’sı (p<0.001), kronik 
hastalığı olanların %53.1’inde (p=0.903) 
görülmekteydi. Çalışma grubunda akılcı 
ilaç kullanımının cinsiyete ve yaş 
gruplarına göre dağılımı grafik 2’de verildi. 
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Grafik 2: Çalışma grubunda akılcı ilaç kullanımı davranışının cinsiyete ve yaş gruplarına 
göre dağılımı (erkeklerde yaş grubu p=0.001; kadınlarda yaş grubu p=0.947) 

 
Çoklu lojistik regresyon modeline 

göre, çalışma grubunda akılcı olmayan ilaç 
kullanma davranışı için 18-39 yaş grubu 65 
yaşından büyüklere göre OR( %95 GA) 
2.80(1.47-5.36), erkekler kadınlara göre 
1.38(1.02-1.86), gelir düzeyi kötü olanlar, 
iyi olanlara göre 4.04(2.00-8.17) kat daha 

riskli olarak saptandı. Öğrenim durumu ve 
hekim tanılı kronik hastalık varlığı ile risk 
değişmemekteydi. Çalışma grubunda akılcı 
ilaç kullanma ile ilgili faktörlerin çoklu 
lojistik regresyon sonuçları tablo 3 ‘te 
verildi.

 
Tablo 3: Çalışma grubunda akılcı olmayan ilaç kullanma davranışı ile ilgili faktörlerin çoklu 
lojistik regresyon sonuçları 

 
Değişkenler  

Akılcı olmayan ilaç 
kullanımı yüzdeleri 

   
Odds 
oranı  

  
%95 Güven Aralığı  

    
      p  

Yaş (yıl) 
18-39  
40-64 
≥65 

 
58.9 
49.3 
45.6 

 
2.80 
0.62 

1 

 
1.47-5.36 
0.92-2.86 

 
0.002 
0.093 

Cinsiyet 
Erkek  
Kadın 

 
56.5 
49.7 

 
1.38 

1 

 
1.02-1.86 

 

 
0.032 

Öğrenim durumu   
İlkokul  
Ortaokul  
Lise ve üzeri 

 
54.9 
45.0 
55.5 

 
1.26 
0.73 

1 

 
0.84-1.91 
0.47-1.11 

 

 
0.267 
0.138 

%34.5

%49.4%50.3 %51.2
%57.9

%50

Erkek Kadın

18-39
yaş

40-64
yaş

≥ 65 
yaş
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Gelir düzeyi  
Kötü  
Orta 
İyi   

 
76.6 
52.4 
46.0 

 
4.04 
1.34 

1 

 
2.00-8.17 
0.88-2.01 

 

 
<0.001 
0.167 

Hekim tanılı kronik hastalık 
varlığı  
Yok  
Var  

 
 

53.6 
53.1 

 
 

0.83 
1 

 
 

0.58-1.18 
 

 
 

0.308 

 
Tartışma 
 

Çalışmada yarı kırsal bölgede 
birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran 
yetişkinlerde akılcı olmayan ilaç kullanımı 
özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. 
Akılcı ilaç kullanımı ilaçların belirli 
kurallara göre tüketilmesi süreçlerini 
kapsamaktadır. Bu süreçte hastalara uygun 
ilaçların reçete edilmesi ve ulaştırılması 
sağlık profesyonelleri, uyarılara uygun 
tüketilmesi ise hastaların sorumluluğudur 
[6]. Hastalık durumunda bireylerden 
mevcut hastalığın teşhis ve tedavisi için 
hekime başvurmaları beklenmesine rağmen 
bir şey yapmadan bekleme, kendi kendini 
tedavi etmeye çalışma davranışları da 
görülebilmektedir [6, 7]. Çalışma grubunun 
%44.1‘i hastalık durumunda bir hekime 
danıştığını bildirdi. Şendir ve arkadaşlarının 
yaptığı araştırmada katılımcıların %48.4’ü, 
Yapıcı ve arkadaşlarının yaptıkları 
çalışmada %75.7’si, Şahingöz ve 
arkadaşlarının yaptıkları araştırmada 
katılımcıların %37.8’i hastalık durumunda 
bir sağlık kuruluşuna başvurduğu 
bildirilmiştir [7, 9]. Çalışma gruplarının 
sağlık hizmetlerine ulaşma olanakları ile 
çalışmanın tarihleri ve mekanları ile ilgili 
sağlık kuruluşlarına başvurularında 
karşılaştıkları engeller çalışma sonuçları 
arasındaki farklılığın nedenleri arasında 
sayılabilir. 

Hastalık durumunda ilaç tedavisinin 
gerekliliğine hekim karar vermeli ve gerekli 
hallerde hastalara bireysel özelliklerine 
göre ilaç reçete etmelidir. Aile veya 
çevredeki kişilere ilaç tavsiyesinde 
bulunmak veya başkalarının tavsiyesiyle 

ilaç kullanmak insan sağlığı için riskli 
sonuçlar doğurabilir [6]. Çalışma grubunda 
10 hastadan 9’u hastalık durumunda hekime 
başvurmadan ilaç kullandığını, en sık 
hekime başvurmadan kullanılan ilaçların en 
sık (%80.6) ağrı kesici olduğu,  %42.1’i 
kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı 
başkasına önerdiğini belirtti. Yapıcı ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
hastaların %26’sı hekime başvurmadan ilaç 
kullandığını, %28.3’ü reçetesiz olarak ağrı 
kesicileri aldığını, Karakurt ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 
çalışma grubunun %95.3’ünün reçetesiz 
ilaç kullandığı, %61.5’inin ise reçetesiz 
olarak ağrı kesicileri kullandığı 
bildirilmiştir [7, 9-11]. Yapılan çeşitli 
çalışmalarda katılanların %22.6-%60.5’nin 
kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı 
çevresindekilere önerdiği bildirilmiştir [8, 
10, 12]. Araştırma sonuçlarında yaygın 
olduğu görülen akılcı olmayan ilaç 
uygulamaları hastalıkları tedavi etmeyip 
ilaç yan etkileri ve organ hasarlarına yol 
açtığı düşünüldüğünde hem sağlığı 
tehlikeye atmakta hem de ekonomik olarak 
bir yük oluşturmaktadır [13]. 

Hekimler hastalarını mümkün 
olduğunca az ilaçla tedavi edilmesini 
amaçlar. Ancak hastaların hekim tarafından 
reçete edilen ilaçları eczanelerden temin 
edilmesinin akılcı ilaç kullanımında ilk 
basamak olması beklenir [6]. Çalışma 
grubunun %88.3’ü hekimin reçete ettiği 
ilaçların hepsini aldığını bildirdi. Yapıcı ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastaların 
%84.3’ünün hekimin reçete ettiği ilaçların 
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hepsini aldığı bildirilmektedir [7]. Burada 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç 
ücretlerinin büyük kısmını ödediği 
düşünüldüğünde, reçete edilen ilaçların 
tümünün alınmama nedenleri arasında 
hekime güvensizlik ya da uygunsuz ilaç 
kullanımından dolayı evde bu ilaçların 
bulunması sayılabilir. 

İlaçlar ancak doğru miktarda 
kullanıldığında hastalığın tedavisini 
sağlarlar. Hekimlerin muayeneleri sırasında 
hastalarına reçete ettikleri ilaçların hangi 
miktarda ve ne şekilde kullanılacağını 
belirtmeleri, hastaların da ilaçları belirtilen 
miktar ve şekilde kullanmaları ilaçların aşırı 
dozda kullanılması ve ilaç suistimalini 
engellemektedir [6, 14]. Çalışma grubunun 
%85.7’si hekimin reçete ettiği ilaçları 
hekimin önerdiği miktarda, ancak yarısı ise 
hekimin önerdiği sürede kullandığını 
bildirdi. Ülkemizde yapılan çalışmalarda 
katılanların %52.9 ile %90.3’ünün ilaçları 
hekimin önerdiği dozda kullandıkları 
bildirilmiştir [7, 15]. Yapılan benzer 
çalışmalarda ilacın istenenden daha kısa 
sürede bırakılma sıklığı%43.7 ile %67 
arasında değişen değerlerde 
bildirilmektedir [7, 9, 10]. Çalışmamızda 
olduğu gibi yapılan çalışmalarda da ilaç 
kullanımında hasta uyumunun düşük 
olduğu görülmektedir. Akılcı olmayan ilaç 
uygulamalarının hastaların sağlık sistemine 
olan güveni kaybetmesine neden 
olabilmektedir [13].  İlaçların doğru dozda 
kullanılmaması tedavi başarısını 
engellediği gibi süresinden erken bırakılan 
ilaçlar evlerde birikerek başka sorunlara yol 
açabilmektedir. 

Benzer şekilde, diğer akılcı olmayan 
ilaç kullanımı şekilleri de ilaçların evlerde 
birikmesine yol açarak ilaç israfını 
arttırmaktadır. Ayrıca artan veya 
kullanılmayan ilaçların evde gereksiz yere 
bulundurulmasının zehirlenme gibi pek çok 
riskli sonucu da olabilmektedir [6]. Çalışma 
grubunun %81.1’i evlerinde hiç 
kullanılmamış veya yarım kalmış ilaç 
bulundurduklarını belirtti. Çeşitli 
çalışmalarda da, çalışma gruplarının %37 
ile%69.3’ünün evde yarım kalmış ilaç 

bulundukları bildirilmiştir [7, 9, 10, 16]. 
Evlerde ilaç bulundurmak; akılcı olmayan 
ilaç kullanımının bir göstergesi olmasının 
ötesinde hekim önerisi olmadan ilaç 
kullanımını kolaylaştırarak özellikle 
çocuklarda ilaç kaynaklı zehirlenmelere de 
neden olabilmesi yönüyle önemlidir. 
Toplumda atık ilaçların doğru şekilde 
bertaraf edilmesinin önemiyle ilgili 
farkındalık oluşturulacak çalışmalar 
yapılmalı ve ilaç imha sistemleri de 
güçlendirilmelidir [17]. 

Hastaların ilacı kullanmadan önce 
ilacın kutusundan çıkan kullanma 
talimatlarını içeren bilgilendirme yazısını 
(prospektüs) okumaları ve bu talimatlara 
uymaları tedavi başarısını arttırmaktadır 
[6]. Çalışma grubunun ancak yarısı ilacı 
kullanmadan önce kullanma talimatını 
okuduğunu bildirdi. Yapıcı ve 
arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 
katılanların %73.3’ünün Şahingöz ve 
arkadaşlarının yaptıkları bir araştırmada  
%75.7’inin, Karakurt ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmada çalışma grubunun 
%83.6’sının, ilaçların kullanma talimatını 
okuduğu bildirilmiştir [7, 10, 11]. 
Çalışmadan elde edilen değerin, diğer 
çalışmalardan düşük olması çalışmanın yarı 
kırsal alanda yapılıyor olmasının bir sonucu 
olarak değerlendirilebilir.  

İlaçların hastalığı tedavi edici birçok 
etkilerinin yanı sıra hastaların yaşam 
kalitesini düşürebilen, hastaları rahatsız 
eden birçok yan etkileri de olabilmektedir 
[18]. Çalışma grubunun %56.5’i(434) ilaç 
kullanırken istenmeyen bir durum 
olduğunda hekime tekrar gittiğini belirtti. 
Şahingöz ve arkadaşlarının yaptıkları 
benzer araştırmada katılımcıların %80.8’i, 
Esin ve arkadaşlarının çalışmalarında ise 
katılımcıların %70.6’sının ilaç kullanırken 
yan etki görülmesi durumunda hekime 
danıştıkları bildirilmiştir [10, 15]. 

Hekimler muayene ettikleri hastalar 
için gerekli tedavi edici ilaçları reçete 
ederler. Hastaların hekimlerden reçete 
haricinde ilaç istemeleri gereksiz ilaç 
kullanımının doğuracağı sağlığa zararlı 
sonuçlara yol açmakla beraber ilaç israfını 
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da arttırmaktadır [6]. Çalışma grubunda 
hastaların üçte biri (%31.6) hekimden 
reçete edilen ilaçlar dışında fazladan ilaç 
yazmasını talep ettiğini bildirdi. Şendir ve 
arkadaşlarının yaptığı araştırmada 
katılımcıların %61’i hekimden reçete edilen 
ilaçlar dışında fazladan ilaç yazmasını talep 
ettiği bildirilmiştir [9]. Göçgeldi ve 
arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise 
katılanların %43.6’sı son bir yıl içinde 
hekime reçete yazdırmak için gittiği 
raporlanmıştır [16]. Satın alınan ilaçların 
büyük bir kısmının reçeteye tabi olması 
hastalarda hekimden ilaç talebine neden 
olabilir. Hekime fazladan ilaç reçete etmeye 
neden olan faktörlerin incelenmesi gerekir.  

Çalışma grubunda DSÖ’nün akılcı 
ilaç tanımına uygun olarak yapılan akılcı 
olmayan ilaç kullanma davranışı sıklığı 
%53.4 olarak bulundu. Çalışma grubunda 
akılcı olmayan ilaç kullanma davranışı için 
18-39 yaş grubu 65 yaşından büyüklere 
göre OR( %95 GA) 2.80(1.47-5.36), 
erkekler kadınlara göre 1.38(1.02-1.86), 

gelir düzeyi kötü olanlar, iyi olanlara göre 
4.04(2.00-8.17) kat daha riskli olarak 
saptandı. Öğrenim durumu ve hekim tanılı 
kronik hastalık varlığı ile risk 
değişmemekteydi. Yapıcı ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada akılcı olmayan ilaç 
kullanımı davranışının genç yaşta ve 
öğrenim düzeyi yüksek olanlarda daha fazla 
görüldüğü bildirilmektedir [7]. Benzer 
şekilde Karakurt ve arkadaşlarının öğrenim 
seviyesi yüksek olan bir grupta yaptıkları 
bir çalışmada da akılcı olmayan ilaç 
kullanma davranışının sık görüldüğü 
bildirilmektedir [11].  Özkan ve 
arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da 
erkeklerde yaygın olduğu bildirilmekle 
birlikte; yapılan çeşitli çalışmalarda ise 
akılcı olmayan ilaç kullanımının ileri 
yaştakilerde, kadınlarda, düşük öğrenim 
seviyesine sahip olanlarda daha sık 
görüldüğü rapor edilmektedir [9, 12, 15, 
19]. 
 

 

Sonuç ve Öneriler

Çalışmada katılımcılarda akılcı ilaç 
kullanma davranışının yetersiz olduğu, 
özellikle ileri yaşlarda akılcı ilaç 
kullanımının azaldığı görüldü. Bireylere 
akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olumlu tutum 
ve davranışların kazandırılması için sağlık 

eğitimi verilmesi gerektiği ve birinci 
basamak sağlık hizmetleri sunumu içine 
hastalarda akılcı ilaç davranışını 
geliştirmeye yönelik uygulamaların 
yerleşilmesinin uygun olacağı kanaatine 
varıldı. 
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Özet 

Diyabet, insülin üretimi ya da kullanımında meydana gelen patolojilerden kaynaklanan 
ciddi kronik bir hastalıktır. Geçtiğimiz birkaç dekadda diyabet prevelansı artarak, 21.yüzyılın 
en büyük küresel salgınlarından biri haline gelmiştir.  Diyabet ve diyabete bağlı oluşan 
komplikasyonların yol açtığı sorunlarla yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek artmakta ve 
büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu yükün maliyetinin hesaplanmasında direkt ve 
indirekt olmak üzere 2 bileşen vardır. Dünya çapında diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar 
dolardır. Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak 
diyabete yönelik küresel sağlık harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere harcanmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 diyabet raporuna göre, toplam küresel diyabet 
harcamalarındaki artışın devam etmesi beklenmektedir. Risk faktörleri ve sonradan ortaya 
çıkan hastalıkların erken dönemde başlayabileceği göz önüne alındığında, prematur ölümlerin 
önlenmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükün 
azaltılması için hastalık önleme ve sağlığı geliştirme çalışmalarının yapılması bir gerekliliktir. 
Anahtar Kelimeler: diyabet, maliyet, sağlık harcaması 
 

THE ECONOMIC BURDEN OF DIABETES 
Abstract 

Diabetes is a serious chronic disease caused by pathologies of production or use of 
insulin.  In the past few decades, the prevelance of diabetes has been increased and became one 
of the greatest global epidemics of the 21st century. The number of people living with the 
problems caused by diabetes and diabetes-related complications are increasing every year and 
occur a great economic burden. In calculation of the cost of this burden include two components 
named direct and indirect. The worldwide direct cost of diabetes is 825 billion dollars. Although 
75,4% of the population who have diabetes live in low and middle income countries and only 
19% of the worldwide health expenditures for these countries. According to report of the World 
Health Organization 2016 about diabetes, it is expected that the health expenditures for diabetes 
will continue by increasing. Considering the risk factors and subsequent disease may begin at 
early stage, it is essential to prevent disease and improve health promotion research for 
preventing of premature deaths, upgrading of the quality of life and reducing the economic 
burden on the health care system. 
Keywords: diabetes, cost, health expenditure 
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Giriş 
 

ulaşıcı olmayan hastalıklar içinde 
kardiyovasküler hastalıklar, 
kanserler, kronik solunum sistemi 

hastalıkları ve diyabet dünyada en çok 
öldüren 4 hastalık grubudur[1]. Dünya 
Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün tahminlerine göre 
eğer her şey olağan seyrederse bulaşıcı 
olmayan hastalıklar nedeniyle meydana 
gelen toplam yıllık ölüm sayısı 2030 yılında 
55 milyona çıkacaktır[1]. Tüm dünyada 
2008 yılında meydana gelen 57 milyon 
ölümün 36 milyonu(%63,0) bulaşıcı 
olmayan hastalıklar sebebiyle gerçekleşmiş 
ve diyabet bu sayının %3,5 dilimlik kısmını 
oluşturmuştur[1, 2].  

Diyabet, uzun zamandır dünyadaki 
sağlık sorunları içinde küçük bir yere 
sahipken, 21.yüzyılda insan sağlığını tehdit 
eden ana problemlerden biri haline 
gelmiştir[3]. Diyabet prevelansının, düşük 
insidans ve görece yüksek mortalite 
varsayımı ile 2050 yılına kadar ABD 
yetişkin popülasyonun %21’ine 
yükselmesi, öte yandan diyabet 
insidansındaki son artışlar devam ederse ve 
mortalite oranları görece düşük seyrederse 
prevelansın 2050 yılına kadar %33’e 
çıkması beklenmektedir[4]. 

Diyabet, pankreas yeterli insülin 
üretemediğinde ya da ürettiği insülini vücut 
etkili biçimde kullanamadığında ortaya 
çıkan ciddi bir kronik hastalıktır[5]. 
Diyabetin doğasında var olan hiperglisemi 
iyi yönetilmediğinde uzun dönemde sağlığı 
tehdit eden ve yaşamı tehlikeye sokan 
retinopati, nefropati, periferik ve otonom 
nöropati gibi birtakım kronik 
komplikasyonlar meydana gelir[5, 6].  

Diyabet; tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, 
spesifik nedenlere bağlı diyabet ve 
gestasyonel diyabet olarak dörde ayrılır. 
Diyabetlilerin büyük bir kısmını tip 1 ve tip 
2 diyabetliler oluşturmaktadır[6].  

Tip 1 diyabet(insülin bağımlı 
diyabet), vücutta eksik insülin üretimi ile 
karakterizedir[5]. Eskiden juvenil diyabet 
olarak da bilinen tip 1 diyabet tanısı, 
genellikle çocukluk ve genç erişkinlik 

döneminde alınır. Diyabetli hastaların 
sadece %5’i hastalığın bu formuna 
sahiptir[7]. 

Tip 2 diyabet(insülin bağımsız 
diyabet), vücudun insülini etkili 
kullanamamasından kaynaklanır[5]. Tip 2 
diyabet, diyabet formları içinde en yaygın 
olanıdır. Bu formda vücut insüline karşı 
dirençlidir, bir başka deyişle insülini 
düzgün bir şekilde kullanamamaktadır. İlk 
olarak pankreas açığı kapatmak için 
fazladan insülin üretmekte fakat zamanla 
pankreas bu duruma yetişememekte ve kan 
glukozunu normal tutmak için yeterince 
insülin salgılayamamaktadır. Tip 2 diyabet 
yaşam tarzı değişiklikleri, oral 
antidiyabetikler veya insülinle tedavi 
edilmektedir. Glukoz hücrelere girmek 
yerine kanda biriktiği takdirde iki probleme 
yol açmaktadır. Bunlardan ilki hücrelerin 
enerjiden yoksun kalması, ikincisi ise 
zamanla kanda yükselen glukozun kalbe, 
böbreklere, gözlere ve sinirlere zarar 
vermesidir[8].  

Spesifik nedenlere bağlı diyabet, β-
hücre fonksiyonunda ya da insülinin 
çalışmasındaki genetik defektler, ekzokrin 
pankreas hastalıkları, endokrinopatiler, 
çeşitli ilaçlar, bazı enfeksiyonlar, immun-
aracılı diyabetin nadir formları ve diyabetle 
ilişkili olabilen diğer bazı genetik 
sendromlara bağlı olarak 
gelişebilmektedir[9]. 

Gestasyonel diyabet, gebelikte 
ortaya çıkan ve uzun dönemde tip 2 diyabet 
riski taşıyan geçici bir durumdur[5]. 
Normal kan glukozu düzeyi ile diyabet 
(özellikle tip 2) arasında geçiş formu olan 
bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve 
bozulmuş açlık glukozu (BAG) 
durumlarında hastalık kaçınılmaz değildir 
fakat BGT ya da BAG olan kişilerde kalp 
krizi ve inme riski artmıştır[5]. 

Diyabet, hiperglisemi 
regülasyonunda kullanılan ilaçlar ile tedavi 
edilebilen ve sağlıklı beslenme, düzenli 
fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı 
değişiklikleri ile yönetilebilen bir 
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hastalıktır. Diyabet yönetiminde diğer bir 
kritik nokta ise, hipertansiyon, yüksek kan 
lipid seviyeleri ve tütün kullanımı gibi 

kardiyovasküler risk faktörlerinin 
azaltılmasıdır[10].

 
Diyabetin Epidemiyolojisi 
 

Dünyadaki 20-79 yaş arası diyabetli 
yetişkin sayısının 2010 yılında %6.4 sıklık 
ile 285 milyon kişiyi etkilemişken, bu 
sayının 2030 yılında %7.7 artarak 439 
milyon kişiye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Diyabetli yetişkin sayısının 
2010’dan 2030’a kadar, gelişmekte olan 
ülkelerde %69, gelişmiş ülkelerde ise %20 
artması beklenmektedir[11]. Geçtiğimiz on 
yılda diyabet prevelansı, yüksek gelirli 
ülkelere göre düşük ve orta gelirli ülkelerde 
daha hızlı yükselmiştir[5].  Obezitenin 
artması ve fiziksel inaktivite bu yükselişin 
önde gelen sebeplerindendir[12].  

Diyabet, 2012 yılında 1,5 milyon 
ölüme neden olmuştur. Ayrıca diyabete 
bağlı yüksek seyreden kan glukoz düzeyleri 
kardiyovasküler ve diğer hastalıkların 
riskini artırmış ve buna ek olarak 2,2 milyon 
ölüme yol açmıştır. Toplamdaki 3,7 milyon 
ölümün %43’ü 70 yaşından önce meydana 
gelmekte, bu yüzdenin düşük ve orta gelirli 
ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha 
yüksek olduğu bildirilmektedir[5].  

Geçtiğimiz birkaç dekadda 
prevelansı giderek artan diyabet, 
21.yüzyılın en büyük küresel salgınlarından 
biri olarak görülmektedir[5, 13].  
Uluslararası Diyabet Federasyonu(IDF) 
2015 Diyabet Atlası’na göre dünyada 20-79 
yaş grubunda, diyabet 5 milyon kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. Aynı yaş 
grubunda diyabetle yaşayan 415 
milyon(%8.8) kişi mevcutken,  bu sayının 
2040 yılında 642 milyona(%10.4) 
ulaşacağı, bir başka deyişle her 11 
yetişkinden biri diyabetli iken 2040 yılında 
her 10 yetişkinden biri diyabetli olacağı 
beklenmektedir. Hastalığa yakalanma riski 
yüksek BGT’na sahip 318 milyon(%6.7) 
kişi olduğu, bu sayının 2040 yılında 481 
milyona(%7.8) çıkacağı 
öngörülmektedir[13]. Ayrıca 20-49 yaş 
grubunda gebelik hiperglisemisinin 20,9 

milyon(%16.2) canlı doğumu etkilediği, 
gestasyonel diyabet nedeniyle 7 doğumdan 
birinin zarar gördüğü tahmin 
edilmektedir[13].  

Dünyadaki diyabetli sayısının IDF 
2015 Diyabet Atlası’na göre, cinsiyete göre 
215,2 milyonunun erkek, 199,5 milyonunun 
kadın olduğu, yerleşim yerine göre ise 
269,7 milyonunun kentsel alanda, 145,1 
milyonunun kırsal alanda bulunduğu 
görülmekteydi.  Dünyada 15 yaş altı toplam 
nüfus 1,9 milyar civarındadır ve birçok 
ülkede, özellikle 15 yaşın altındaki 
çocuklarda tip 1 diyabet insidansı 
artmaktadır. Birbirinden farklı coğrafik 
değişkenlere rağmen her yıl tip 1 diyabet 
artışının %3 olduğu tahmin edilmektedir. 
Tip 1 diyabetli 0-14 yaş grubunda 542,000 
kişi vardır ve en çok bildirilen ilk 3 ülke 
ABD, Hindistan ve Brezilya’dır. Sırasıyla 
Finlandiya, İsveç ve Kuveyt’in en yüksek 
insidans hızları ile başı çektiği 
bildirilmekte, her yıl 15 yaşın altındaki 
86,000 çocukta tip 1 diyabet gelişmesi 
beklenmektedir[13]. Tüm bu veriler 
doğrultusunda diyabet, prevelansı giderek 
artan önemli bir halk sağlığı problemidir[5]. 

Türkiye, IDF 2015 Diyabet 
Atlası’na göre, Avrupa ülkeleri arasında 
%12,8 ile en yüksek prevelansa sahip ve 
diyabetli kişi sayısına bakıldığında ise 
6,3(5,7-7,5) milyon kişi ile Almanya’daki 
6,5(5,9-7,5) milyon ve Rusya’daki 
12,1(6,2-17,0) milyon diyabetli sayısından 
sonra 3’üncü sırada gelmektedir[13]. 

Türkiye Diyabet 
Epidemiyolojisi(TURDEP-1(1997-98)) 
çalışmasına göre Türkiye’deki diyabet 
sıklığı %7,2 iken[14], TURDEP-2(2010)de 
ise diyabet sıklığı %13,7 olarak 
raporlanmıştır[15]. Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK) 2012 sağlık araştırması 
verilerinde diyabet, 15 yaş ve üzerinde hem 
bireylerin kendi beyanına göre(%6,8) hem 
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de hekim tarafından tanı konulan hastalık 
gruplarına göre(%6,7) bakıldığında 5’inci 
sırada yer almaktadır[16]. Ayrıca Ulusal 
Hastalık Yükü çalışmasında diyabet, hem 

ilk 10 kronik hastalık içinde, hem de ölüme 
yol açan ilk 10 hastalık sıralamasında 
3’üncü sırada yer almaktadır[17].

Diyabetin Maliyeti 
 

Diyabet ve diyabete bağlı oluşan 
komplikasyonların yol açtığı sorunlarla 
yaşayan insan sayısı her geçen yıl giderek 
artmaktadır. Bu durum sağlık hizmetlerinin 
kullanımının artması, iş gücü kaybı ve uzun 
dönemde neden olduğu böbrek yetmezliği, 
körlük, kardiyak problemler gibi 
komplikasyonların meydana gelmesi 
nedeniyle büyük bir ekonomik yük 
oluşturmaktadır[13]. Yapılan bir çalışmada 
uzun dönemde diyabete bağlı gelişen majör 
komplikasyonların maliyet üzerine kayda 
değer etkileri olduğu bildirilmiştir[18]. 

Diyabet, insülin ve diğer önemli 
ilaçların maliyeti sebebiyle bireylere ve 
ailelerine ciddi bir finansal yük getirmekle 
birlikte ülkelere ve onların ulusal sağlık 
sistemleri üzerinde de azımsanmayacak bir 
etkiye sahiptir[13]. IDF Diyabet Atlası’nın 
2015 verilerine göre 2040 tahminlerinde 
dünya çapında diyabetli vaka sayısının 
%35, yapılan harcamanın ise %19 artması 
öngörülmektedir[13].  

Diyabet tedavisinin maliyeti toplam 
sağlık harcamalarının %12’sine karşılık 
gelmekte ve bu oranın büyük bir dilimi 
komplikasyonlarla 
ilişkilendirilmektedir[13]. Maliyet 
hesaplamasının, direkt [diyabetin takibi, 
tedavisi ve medikasyonu] ve indirekt [işe 
devamsızlık, hasta olduğu halde işinin 
başında bulunma ve hastalığın neden 
olduğu engellilik durumu] olmak üzere 2 
bileşeni vardır[19]. 

Belli bir zaman diliminde elde 
edilen ve 2016 yılında yayınlanan bir 
çalışmanın sonuçlarına göre, dünya çapında 
diyabetin yıllık direkt maliyeti 825 milyar 
dolar olarak raporlanmıştır. Yine aynı 
çalışmada direkt maliyet açısından Çin(170 
milyar dolar), ABD(105 milyar dolar), 
Hindistan(73 milyar dolar) ve 
Japonya’nın(37 milyar dolar) başta gelen 

ülkeler olduğu ve diyabetin küresel 
maliyetinin yaklaşık %60’lık kısmının 
düşük ve orta gelirli ülkelerden 
kaynaklandığı bildirilmiştir[20]. 

Amerikan Diyabet 
Derneği(ADA)’nin 2012 tahminlerine göre 
2007 yılında 174 milyar dolar olan 
diyabetin toplam maliyetinin, %41 artış 
göstererek 245 milyar dolara çıktığı tahmin 
edilmektedir[19]. Direkt maliyeti 176 
milyar dolar olup, tüm maliyetin %72’sini 
oluşturmaktadır. ABD’deki toplam sağlık 
harcamaları 1.3 trilyon dolar civarında olup, 
306 milyar doları diyabetli popülasyon için 
harcanmıştır ve maliyetin %23’üne karşılık 
gelmektedir. Diyabet için 176 milyar dolar 
ayrılmış olmasına rağmen, bu sayı 306 
milyar doların %57’sine tekabül 
etmektedir. İndirekt maliyete bakıldığında 
ise toplamda 69 milyar dolar ile tüm 
maliyetin %28’ini oluşturmaktadır[19]. 

Hastanede bakım için öngörülen 
475 milyar doların,  76 milyar doları(%16) 
diyabet için ayrılmışken, diyabetli hastalara 
124 milyar dolar(%26) harcama yapılmıştır.  
Medikasyon için projekte edilen 286 milyar 
doların da 50 milyar doları(%17) diyabete 
ayrılmışken 77 milyar doları(%27) 
diyabetli hastalar için kullanılmıştır. 
Popülasyon yaş ve cinsiyet farklılıklarına 
göre düzeltildikten sonra, diyabetli kişilerin 
ortalama sağlık harcamaları diyabetli 
olmayan birine göre 2.3 kat yüksek olduğu 
gösterilmiştir[19]. 

Bölgeler ve ülkeler arasında 
diyabete ayrılan sağlık harcamalarında 
büyük farklılıklar görülmektedir[13]. 
Diyabetli popülasyonun %75.4’ü düşük ve 
orta gelirli ülkelerde yaşamakta ancak 
diyabete yönelik küresel sağlık 
harcamalarının sadece %19’u bu ülkelere 
harcanmaktadır. Diyabetli kişi başına düşen 
ortalama gider, düşük ve orta gelirli 
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ülkelerde 401 ile 688 dolar arasında 
değişmekte iken yüksek gelirli ülkelerde 
5374 ile 9641 dolar civarında olduğu 
tahmin edilmektedir[13]. TÜİK 2014 
verilerine göre, sağlık alanı toplam 

hanehalkı tüketim harcaması dağılımında 
%2,1’lik bir dilime sahiptir[21]. Türkiye’de 
diyabet için yapılan harcamaların yıllara 
göre değişimi Tablo 1’de verilmiştir[6, 13, 
22]. 

 
Tablo 1.Türkiye’deki diyabete yapılan harcamaların yıllara göre değişimi 
 

 2008* 2012* 2013** 2015** 
Diyabetli 
hastaların 
toplam maliyeti 

Tedavi 
maliyeti 

2 Milyar TL 5,9 Milyar 
TL 

 >5 Milyar Dolar 
(20-79 yaş grubu) 

(International 
Dollars) 

İlaç maliyeti 2,5 Milyar 
TL 

4,1 Milyar 
TL 

Diyabetli kişi başına düşen 
ortalama harcama 

  866  
Dolar  
(USD) 

846  
Dolar 
(USD) 

 
Diyabetli kişi başına düşen 
diyabet-ilişkili sağlık harcaması 
ortalaması(20-79 yaş grubu) 

  500-1500  
Dolar 
 (USD) 

500-2000 
Dolar 

(International 
Dollars) 

Diyabetin toplam maliyeti 4,5 Milyar 
TL 

10 Milyar 
TL 

  

Toplam sağlık harcaması 27,65 
 Milyar TL 

44,15  
Milyar TL 

  

Tüm yapılan harcamalarda 
diyabetin payı 

%16,4 %22,6   

*Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; **International Diabetes Federation 
 

 
Türkiye’de diyabetle ilişkili toplam 

maliyetin dağılımına bakıldığında 
harcamaların %26’sı doğrudan, %74’ü ise 
neden olduğu komplikasyonlara bağlı 
maliyeti oluşturmakta,  komplikasyonların 
içinde de en büyük payı kardiyovasküler 
hastalıklar(%28) almaktadır[6].  

DSÖ’nün 2016 diyabet raporuna göre, 
toplam küresel diyabet harcamalarındaki 
artışın devam etmesi beklenmekte ve 
gelecekte düşük ve orta gelirli ülkelerin 
yüksek gelirli ülkelere göre küresel sağlık 
harcamaları yükünün daha büyük bir 
dilimini kapsayacağı öngörülmektedir[5]. 

 
Diyabet maliyetinin azaltılması yönünden alınabilecek tedbirler 
 

Diyabetli hastalarda görülen 
kardiyovasküler olaylar, diyabetli 
olmayanlara göre daha ciddi seyrettiğinden 
daha maliyetlidir. Sonuçta kardiyovasküler 
olayların önlenmesinin, diyabetin toplam 
maliyeti üzerine büyük bir etkisinin olacağı 
düşünülebilir[23]. Yapılan bir çalışmada 
tüm yaş gruplarında hipertansiyonu olan 
kişilere yönelik taramanın, genel taramaya 
göre, hipertansiyonun erken tedavisinin 

koroner kalp problemlerini azalttığı göz 
önüne alındığında, hem genel hem de 
hedefe yönelik taramaların 55, 65 ve 75 yaş 
gruplarının, 35 ve 45 yaş grubuna göre daha 
maliyet etkin olduğu bildirilmiştir[24].  

DSÖ’nün bulaşıcı olmayan 
hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için 
çıkardığı eylem planındaki küresel 
hedefleri şu şekildedir[1]; 
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1.Kardiyovasküler hastalıklar, 
kanser, diyabet veya kronik solunum yolu 
hastalıklarına bağlı prematur ölümlerin 
%25 azaltılması 

2.Alkolün zararlı kullanımının %10 
azaltılması 

3.Yetersiz fiziksel aktivite 
prevelansının %10 azaltılması 

4.Toplumlarda ortalama tuz/sodyum 
kullanımının  %30 azaltılması 

5.15 yaş ve üzeri tütün kullanım 
prevelansının %30 azaltılması 

6.Hipertansiyon prevelansının %25 
azaltılması 

7.Diyabet ve obezite sıklığının 
artışının durdurulması 

8.Kalp krizi ve inmeleri önlemek 
için uygun şartlara sahip kişilerin en az 
%50’sine ilaç tedavisi ve 
danışmanlık(glisemik kontrol dahil) 
hizmetinin verilmesi 

9.Hem kamu, hem özel kurumlarda 
bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisi için 
jenerikler dahil olmak üzere olmazsa olmaz 
ilaçların ve temel teknolojinin uygun 
maliyetle %80 kullanılabilir olması 

Türkiye 2015-2020 diyabet 
programına göre 5 amaç belirlenmiştir. Bu 
amaçlar şu şekildedir[6]; 

1.Etkin Diyabet Yönetimi için 
Politika Geliştirilmesi ve Uygulanması 

2.Diyabetin Önlenmesini ve Erken 
Tanı Konmasını Sağlamak 

3.Diyabet ve Komplikasyonlarının 
Etkin Tedavisini Sağlamak 

4.Çocukluk çağında diyabet bakım 
ve tedavisinin geliştirilmesi, tip 2 diyabet ve 
obezitenin önlenmesi 

5.Diyabetin ve Diyabet Programının 
Etkin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Tüm bu bilgiler ışığında, risk 
faktörleri ve sonradan ortaya çıkan 
hastalıkların erken dönemde 
başlayabileceği göz önüne alındığında, 
prematur ölümlerin önlenmesi, yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi ve sağlık sistemi 
üzerindeki ekonomik yükün azaltılması için 
hastalık önleme ve sağlığı geliştirme 
çalışmalarının yapılması bir 
gerekliliktir[25]. Bu bağlamda diyabet riski 
taşıyan kişilerde BGT için taramanın 
yapılması, yaşam tarzının değiştirilmesi ya 
da farmakolojik(metformin müdahalesi) 
olarak müdahale edilmesi maliyet etkin bir 
sağlık politikası belirlemek açısından 
önemlidir[26-28].
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Özet 

Tütün ve tütün ürünleri kullanımı nedeniyle 20’nci yüzyılda 100 milyon kişi hayatını 
kaybetmiştir. Tütün salgını engellenemezse 21’inci yüzyılda 1 milyar kişinin ölmesi 
beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu tehlike kapsamında 2003 yılında “Tütün Kontrol 
Çerçeve Sözleşmesi”ni, 2008 yılında da “MPOWER paketi”ni gündeme getirmiştir. MPOWER 
uygulamaları zaman içinde aynı başarıyı göstermemekle birlikte, başlangıçta 200 milyon insanı 
kapsarken, 2016 yılında 3,5 milyar insanı kapsar hale gelmiştir. MPOWER paketinin 
uygulanmasıyla beraber birçok ülkede tütün kontrolünde ilerleme kaydedilmiştir. İlerlemenin 
daha geniş kapsamlı ve güçlü olabilmesi için uygulamalar geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 
Anahtar kelimeler: tütün, kontrol programları, MPOWER 
 

GLOBAL ASSESSMENT OF TOBACCO CONTROL IMPLEMENTATIONS 
Abstract  

In the 20th century 100 million people died due to the use of tobacco and products. It is 
expected the failure in prevention and control programmes may cause the death of 1 billion 
people in the 21st century."Tobacco Control Framework Convention" in 2003 and the 
"MPOWER package" in 2008 are the hot topics determined by WHO to take attention about 
this threat. Although the level of success of MPOWER implementations are not stable in the 
period since it is developed, initially encompassing 200 million people, the implementations 
managed to reached 3.5 billion people in 2016. The implementations of the MPOWER package 
helped and made progress in most countries about tobacco control and should be improved for 
comprehensive and stronger effect. 
Key words: tobacco, control programmes, MPOWER 
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Giriş 
 

ünyada 15 yaş üzeri nüfusta 1,2 
milyar kişi tütün kullanmaktadır 
[1]. Sigara içenlerin üçte ikisi Çin, 

Hindistan, Endonezya, Rusya, Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, 
Brezilya, Bangladeş, Almanya ve 
Türkiye’de bulunmaktadır [2]. Sigara 
içiminin en yaygın olduğu on ülke arasında 
olan Türkiye’de sigara içenlerin sayısı 16 
milyon olarak bildirilmektedir [3]. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
verilerine göre dünyada tütün kullanımı 
nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla insan 
hayatını kaybetmektedir. Ölümlerin %12’si 
tütün ve tütün ürünleri kullanımı nedeniyle 
olmaktadır [3]. Tütün kullanımı, tüm 
dünyada başlıca sekiz ölüm nedeninin 
altısını oluşturan iskemik kalp hastalıkları, 
serebrovasküler olaylar, alt solunum yolu 
enfeksiyonları, Kronik Obstrüktif Akciğer 

Hastalığı (KOAH), tüberküloz, trakea-
bronş-akciğer kanserleri için primer risk 
faktörü olarak bilinmektedir. Tütün ve 
ürünleri ülkemizde görülen tüm ölümlerin 
%23’ünde rol almakta ve yılda 100 bin 
kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olmaktadır [3]. 

Tütün kullanımı kaynaklı prematür 
ölümlerin, hastalıkların, verimlilik kaybının 
ve sağlık bakım harcamalarının küresel 
maliyeti 1,4 trilyon dolar olarak tespit 
edilmiştir [3]. Tütün kullanımının 
ekonomik maliyetine bakıldığında ABD’de 
toplam sağlık bakım harcamalarının %6’sı 
(yaklaşık 80 milyar dolar) sigara kaynaklı 
hastalıklara yönelik harcamalardan 
oluşmaktadır. Öte yandan sigara, neden 
olduğu orman ve hane yangınları, çalışma 
süresi kaybı gibi dolaylı yollardan da 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır [4]. 

Tütün Kontrol Programlarının Gelişimi: 
 

Dünyada tütün mücadelesi ile ilgili 
olarak DSÖ Genel Kurulu, 2003 yılında 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni 
(TKÇS) ortaya koyarak tütün kontrolü 
konusundaki ilkeleri belirlemiştir. DSÖ 
TKÇS, tütün kontrol önlemlerini 
uygulamak için oluşturulan 180 tarafı (179 
ülke ilaveten 2017 Mart'ından itibaren 
Avrupa Birliği) olan bir antlaşmadır [5]. 

TKÇS, DSÖ bünyesinde tüm bireylerin 
sigarasız en yüksek sağlık standartlarında 
yaşama hakkını onaylayan ve sigara arzı 
yanı sıra talebin azaltılmasına yönelik 
içeriği olan kanıta dayalı tek anlaşmadır [6]. 
TKÇS’den 5 yıl sonra DSÖ 2008 yılında 
MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, 
Enforce, Raise) adını verdiği bir paketi 
yürürlüğe koymuştur. 

 
Tablo 1: MPOWER kriterleri ayrıntılı uygulama alanları [7]. 
 

Monitor(M)/İzle Tütün kullanımının izlenmesi  
Koruyucu önlem çalışmalarının izlenmesi 
Sigara bırakma konusunda yardım sağlanmasına yönelik çalışmaların 
izlenmesi 
Tütün ve ürünlerinin zararları konusunda uyarı çalışmalarının izlenmesi 
Sigara reklam, promosyon ve sponsorluklarının yasaklanması 
çalışmalarının izlenmesi 
Sigara fiyat ve vergilerinin arttırılması ile ilgili çalışmaların izlenmesi 

Protect(P)/Koru Çevresel sigara dumanı maruziyetinin önlenmesine yönelik çalışmalar 
Hastanelerde sigara kullanımının önlenmesi çalışmaları 
İş yerlerinde sigara kullanımının önlenmesi çalışmaları 
Okullarda sigara kullanımının önlenmesi çalışmaları 

D 
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Offer(O)/Öner Sigara bırakma hatları 
Telefon temelli sigara bıraktırma çalışmaları 
Sigara bırakma eğitimi çalışmaları 
Nikotin yerine koyma tedavisi temelli sigara bıraktırma çalışmaları 

Warn(W)/Uyar Sigara karşıtı zorunlu yayın çalışmaları 
Medya kampanyaları 
Sigara paketlerindeki uyarıcı yazı ve resim düzenlenmesi çalışmaları 

Enforce(E)/Yasakla Sigara reklam, promosyon ve sponsorluklarının yasaklanması çalışmaları 
Sigara satışına yaş sınırı getirilmesi çalışmaları 

Raise(R)/Vergilendir Sigara fiyat ve vergilerinin arttırılması ile ilgili çalışmalar 
 
 

 
Grafik 2. 2007’den 2016’ya MPOWER uygulamalarıyla korunan nüfus*(Grafik DSÖ’nün 
Küresel Tütün Epidemisi,2017 raporundan alınan verilerle oluşturulmuştur [1].) 
*Tütün ve ürünleri üzerindeki vergilerin arttırılması uygulamaları ile ilgili 2007 verilerine 
ulaşılamamıştır. İşaretli kısımdaki veri 2008 yılına aittir. 
 
 
Tütün Kullanımı ve Koruyucu Politikaların İzlenmesi (M) 
 

Dünya nüfusunun %40’ı, yaklaşık 
olarak 76 ülkeden 2,9 milyar insan tütün 
kullanımı açısından güçlü bir gözlem 
altındadır. Tütün kullanımının 2007 yılında 
46 ülkede izlemi yapılırken, bu izlem 2016 
yılında 76 ülkede yapılmıştır. Dünya 
nüfusunda tütün kullanımının izlenme 
oranları 2008’den 2016’ya %20’den %39’a 

yükselmiştir. İzlem oranları düşük ve orta 
gelirli ülkelerde farklılık göstermektedir. 
Yüksek gelirli ülkelerin %70’inden fazlası 
tütün kullanımı konusunda yeterli izlem 
oranına sahipken, orta gelirli ülkelerin 33 
tanesi ve düşük gelirli ülkelerin sadece 
birinde aynı izlem oranı görülmüştür. Buna 
karşılık yüksek gelirli ülkelerin de %5’inde 
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etkili bir tütün kullanım izlemi 
sağlanamamıştır. Son 5 yılda ulusal verilere 
göre, tütün kullanımı izlemi yüksek gelirli 
49 ülkede nüfusun %86’sını, orta gelirli 71 
ülkede nüfusun %66’sını, düşük gelirli 13 
ülkede nüfusun %42’sini kapsamakta olup 
toplamda 133 ülkede uygulanmaktadır. 

  Tütün kullanımında azalma 
sağlayabilmek için daha fazla izlem 
yapması gerekmektedir. Gerçekte, tütün 
salgını ile ilgili yapılan mücadelenin etkili 
olabilmesi için tütünün tüm tiplerinin 
kullanımının incelenmesi gerekmektedir 
[1].

Bireylerin Tütün Dumanından Korunması (P) 
 

Dumansız hava sahası kanunu halka 
açık yerler, restoranlar, barlar ve özel iş 
yerlerinde sigara içmeyi yasaklayan 
kanunlardır. Bu kanunlar sigara içme 
fırsatlarını azaltarak, sigara içmeyi daha az 
cazip hale getirmiştir [8]. Tütün 
dumanından insanları tamamen koruyan tek 
uygulama dumansız hava sahası kanunudur. 
Dumansız hava sahası kanunun ekonomiye 
zarar vermediği ve sağlığı geliştirdiği 
gösterilmiştir. Dumansız hava sahası 
kanununun uygulandığı ülke sayısı 2007 
yılında 10 iken, 2016 yılında 55’e 
yükselmiştir. Bu kanun 2016 yılı itibariyle 
dünya nüfusunun %20’sini kapsamıştır. 

 Dumansız hava sahası kanununu 
uygulamak basit ve uygun maliyetlidir. Bu 
yasaların benimsenmesi düşük ve orta 
gelirli ülkelerde etkileyici oranlara sahiptir. 
Yine de bu kanunun uygulanma zorlukları 
olabilir. DSÖ MPOWER 2017 raporundaki 
verilerine göre, dumansız hava sahası 
kanunu uygulamalarında 55 ülkenin sadece 
22’sinde yüksek uyumluluk oranları 
mevcuttur. Veriler ayrıca sigara 
yasaklarının kafelerde, barlarda 
uygulanmasının zor olduğunu 
göstermektedir. Üniversitelerde de aynı 
şekilde uygulama zorlukları yaşandığı 
bildirilmiştir. 

 
 
Sigara Bırakma Konusunda Bireylere Yardım Sağlanması (O) 
 

Sigara bırakma konusunda bireylere 
yardım sağlanması kapsamında sigara 
bırakma hatları, sigara bırakma eğitimi 
çalışmaları, nikotin yerine koyma tedavisi 
temelli sigara bıraktırma çalışmaları yer 
almaktadır. DSÖ verilerine göre 2007 
yılında 11 ülkeden yaklaşık 500 milyon 
insan sigara bırakma önerilerinden 
yararlanmaktayken, 2016 yılında 26 
ülkeden yaklaşık 2,4 milyar insan sigara 
bırakma önerilerinden yararlanmıştır. 
Bırakma programları 2014 yılında dünya 
nüfusunun %15’ini kapsarken, bu oran 
2016 yılında %33’e yükselmiştir.  

Çoğu tütün kullanıcısı özellikle 
sigaranın zararlarının farkındaysa sigarayı 
bırakmak istemektedir. Ayrıca tütün 
kullanıcılarının çoğu da başladığı için 
pişmanlık duymaktadır. Bırakma işlemini 

nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi 
zorlaştırmaktadır. Sigara bırakma oranları 
zamanla artış göstermektedir. Sigarayı 
bıraktıktan sonra dakikalar ve saatler 
içerisinde önemli sağlık değişiklikleri 
ortaya çıkmaktadır. Sigarayı bıraktıktan 
sonra 5-15 yıl içinde de sigara kullanımının 
zararları azalma göstermektedir. 

Yeni teknolojik gelişmeler 
sayesinde tütün kullanımını bırakma 
servisleri yaygınlaşmaktadır. Erişimi 
genişletmenin yollarından biri bireylerin 
tütün kullanımını bırakmasını sağlamak 
için mobil teknolojiyi kullanmaktır. Mobil 
teknoloji kapsamında kısa mesajlar, 
ücretsiz sigarayı bırakma hatları ve kısa 
tavsiye toplantıları ile birleştirildiğinde 
maliyet etkin ve etkili bir yoldur. Bir mobil 
uygulama örneği olan mTobaccoCessation, 
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stres anlarında motivasyon sağlayarak 
sigara bırakma sürecinin davranışsal 
yönünü güçlendiren bir uygulamadır. 
Hindistan’da uygulanan bu tür girişimler 
cep telefonlarının kullanılmasıyla etkili 
hale gelmiştir. Mcessation programı, 2016 
yılında tanıtıldıktan sonra iki milyondan 
fazla tütün kullanıcısı kaydı yapılmıştır. 
Veriler gerçek zamanlı bir gösterge 
panosuyla düzenli olarak izlenmekte ve 
sigara kullanıcılarıyla etkili bir iletişim 
sağlamaktadır. Programın başarısına 
dayanarak Hindistan hükümeti kullanıcı 
erişimini arttırmak için beş farklı dilde 

interaktif sesli yanıt teknolojisini kullanıma 
sunmuştur.  
 Sigarayı bırakmak için nikotinli e-
sigara ve nikotinsiz e-sigaranın insanlara 
yardımcı olduğu iddia edilmektedir. 
Bilimsel deliller bu araçların yararlarının 
kesinliğini ve yeterliliğini tam olarak 
gösterememiştir. Bu bağlamda nikotinli e- 
sigara ve nikotinsiz e- sigara düzenlemeleri 
yapan ülkelerin sayıları artış 
göstermektedir. Avrupa bölgesindeki 
ülkeler, %57’si nikotinli e- sigara ve 
nikotinsiz e- sigara ile ilgili yasalara sahip 
olmasıyla, bu konuda liderlik yapmaktadır 
[1]. 

 
 
Bireylerin Tütünün Zararları Konusunda Uyarılması (W) 
 

MPOWER’ın bileşenleri arasında 
bireylerin en çok karşılaştığı, sigara 
paketleri üzerindeki resimli sağlık 
uyarılarıdır. Uyarı etiketleri 2007 yılında 9 
ülkeden 400 milyon insanı yaklaşık dünya 
nüfusunun %20’sini kapsarken, 2016 
yılında 78 ülkeden 3,5 milyar insanı 
yaklaşık olarak dünya nüfusunun %47’sini 
kapsamıştır. Sigara paketleri üzerindeki 
uyarı etiketleri tütün kullanımı konusunda 
etkili olan grafik görüntüleri içerdiğinden 
tütün endüstrisi düzenli olarak bu tür uyarı 
etiketlerine karşı dava açarak ülkeleri tehdit 
etmektedir. Tütün endüstrisi bu 
uygulamaları engellemek ve geciktirmek 

için çeşitli yanlış iddialarda 
bulunmaktadırlar. 
 Tütün karşıtı kitle iletişim araçları 
kampanyaları, halkı tütün kullanımı 
zararları hakkında bilinçlendirmeyi, tütün 
kullanımını bırakmak için telefon hatlarını 
kullanmaya çağırmayı sağlar. Kampanyalar 
sürekli olmalıdır. Son iki yılda sürdürülen 
kampanyalar dahilinde dünya nüfusunun 
%44’ü yaklaşık olarak 3,2 milyar insan en 
az bir kampanyaya dahil olmuştur. Kitlesel 
medya kampanyalarının sürdürülmesi 
pahalı olabilir fakat sosyal norm ve davranış 
değişiklikleri açısından önem arz 
etmektedir [1].

 
Tütün ve Ürünlerinin Reklam, Tanıtım ve Sponsorluğunun (Tobacco, 
Advertising, Promotion and Sponsorship-TAPS) Yasaklanması 
Konusundaki Yasaların Güçlendirilmesi (E) 
 

Tütün reklam, tanıtım ve 
sponsorluğunun yasaklanması ile korunan 
nüfus 2007 yılında 200 milyon iken, 2016 
yılında ise 1,1 milyara yükselmiştir. Tütün 
reklam, tanıtım ve sponsorluğunun 
yasaklamaları; 2010 yılında 35 ülke 

tarafından uygulanmaktayken, 2016 yılında 
42 ülke tarafından uygulanmıştır. 
Yasaklamalar 2014 yılında dünya 
nüfusunun %11’ini kapsamaktayken, 2016 
yılında %15’ini kapsamıştır. Raporda 
derlenen bilgilere göre tütün reklam, tanıtım 
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ve sponsorluk  yasaklarını kabul etmiş olan 
ülkelerden 22’si yaklaşık olarak %59’u 
yüksek uyum göstermektedir [1]. 

Tütünle mücadele kampanyaları 
başlangıçta tüketicilerin sigaranın sağlık 
riskleri konusunda eğitilmesi üzerine 
odaklanmaktayken, yeni kampanyalar, 
tütün kontrol politikaları için kamu desteği 
yaratarak tütün kullanımını durdurmayı ve 
toplumsal normları değiştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu hedefleri 
gerçekleştirmek amacıyla televizyon, 

radyo, reklam panoları ve baskı 
malzemeleri kullanılmaktadır [8]. 
 Tütün reklam, tanıtım ve 
sponsorluğunun yasaklanması tütün 
endüstrinin teşvik etme kabiliyetini önemli 
ölçüde engelleyebilir. Mümkün olduğunca 
etkili olabilmesi için yasaklar kapsamlı ve 
iyi uygulanmış olmalıdır. Oysa sigara ile 
ilgili reklam yasaklarının satış yapılan 
alanlarda ve filmlerde uygulanması oldukça 
güçtür. Bundan dolayı birçok ülke 
yasaklamalar ile ilgili düzenlemeleri 
yakından takip etmektedir [1]. 

 
 
Tütün ve Ürünleri Üzerindeki Vergilerin Artırılması (R) 
 

Vergileri artırmak tütün kullanımını 
azaltmanın en etkili yoludur [1]. Tütün ve 
ürünlerinin  fiyatını artırmak sigarayı 
bırakmaya teşvik edebilir, içilen sigara 
miktarını azaltabilir ya da sigaraya 
başlamaya engel olabilir [9]. Katma değer 
vergisi, gümrük vergisi, tüketim vergisi gibi 
birçok vergi tütüne eklenmektedir. Tütün ve 
ürünlerine uygulanan vergilerin arttırılması 
basit ve etkili bir yöntemdir. Bu yöntem 
2008 yılında 22 ülkeden yaklaşık 500 
milyon insanı kapsamaktayken, 2016 

yılında 32 ülkeden yaklaşık 800 milyon 
insanı kapsamıştır. 
 Tütün ve ürünlerine uygulanan 
vergilerin arttırılması, tütün kullanımını 
azaltmanın en etkili yolu olmasına rağmen 
üye devletler tarafından en az kabul edilen 
önlemdir. Bu durumun nedenleri arasında; 
ülkelerin tütün tüketim vergisi yapılarının 
karmaşık olması, tütün şirketlerinin 
vergileri azaltma yollarını kullanmaları ve 
her bir tütün ürününün farklı özelliklerinin 
bulunması sayılabilir [1]. 

 

Tütün Kontrol Politikalarının Birbirleri ile İlişkileri 
 

Tütün kontrolü ile ilgili olarak tüm 
dünyada MPOWER politikaları tek olarak 
ele alınmaktadır ancak en başarılı tütün 
kontrol stratejisi kapsamlı bir şekilde birden 
fazla politikanın uygulanmasıdır. Çok 
yönlü uygulama, bireysel tutumları ve 
toplumu şekillendirmek için sinerjik olarak 
hareket etmeye yönelik kurgulanmaktadır. 
Tütün kontrol politikaları sigara içenler için 
sigara bağımlılığını yenmeyi başarabilmek 
adına yeterli sayıda ve önemde olmak 
zorundadır.  

Toplumların ekonomik, kültürel ve 
sosyodemografik özelliklerinin değişkenlik 

göstermesi nedeniyle farklı uygulamalar 
geliştirilmektedir [10]. Dumansız hava 
sahası kanunları esas olarak günlük sigara 
tüketimi fazla olan yetişkinleri etkilerken, 
erişim kısıtlamaları uygulamaları genç 
sigara içicileri etkilemektedir. Politikaların 
beraber uygulanmasıyla sinerji oluştuğunu 
gösteren kanıtlar olmasına rağmen sigara 
içen kişilerin bırakma oranlarındaki artışın 
bazı dönemlerde azalma göstermesi yeni 
politikaların uygulanmasıyla ya da eski 
politikaların daha sıkı uygulanmasıyla 
aşılabilir [8]. 
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Grafik 3. Tütün kontrol politikalarının en yüksek seviyede başarı gösterdiği nüfus yüzdesi, 
2014-2016 (Grafik DSÖ’nün Küresel Tütün Epidemisi,2017 raporundan alınan verilerle 
oluşturulmuştur [1]) 

 
MPOWER paketinin toplam etkisini 

değerlendirmek amacıyla altı alt başlık için 
MPOWER bileşik puanı hesaplanmaya 
başlanmıştır. Ülkeler bu paketi 
benimsemeye ve yürürlüğe koymaya 
başladıktan sonra beraber kullanımlarının 
daha etkin olduğu anlaşılmıştır. Tek bir alt 
başlık için puan elde etmektense bileşik 
puan hesaplamak hangi uygulamaların 
varyasyonlarının daha başarılı olacağını 
ortaya koymaktadır. Böylece politika 
değişikliğinde daha doğru adımlar 
atılabilmesi sağlanmaktadır. 

MPOWER bileşik puanı M alt 
başlığı için 1-4 puan, POWER alt başlıkları 
için 1-5 arası puan aralığında 
değerlendirilerek hesaplanmaktadır. Buna 
göre en düşük puan 6, en yüksek puan 29 

olarak belirlenmiştir. Bileşik puanda bir 
birimlik artışın sigara içiciliğini 0.2 
oranında azalttığı gösterilmiştir. Aynı 
zamanda bir birimlik bileşik puan artışının, 
yılda kişi başına düşen sigara tüketimi olan 
23 adet (yaklaşık bir paket) sigaranın 
azalmış olması ile ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.1).  

Eğer ülkeler MPOWER paket 
uygulamalarını en üst düzeyde 
uygulayabilirse kişi başına düşen sigara 
tüketiminde %13.8’lik bir düşüş elde 
etmelerinin mümkün olabildiği tespit 
edilmiştir [11]. Ancak, bazı çalışmalara 
göre daha yüksek MPOWER bileşik 
puanına sahip ülkelerin sigara tüketiminin 
daha düşük olduğu da tespit edilmiştir. 
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Grafik 4. 2007-2015 Yıllarında Ülkelerin Cinsiyete ve Gelir Düzeylerine Göre Sigara İçme 
Prevalansı (Grafik DSÖ’nün Küresel Tütün Epidemisi,2017 raporundan alınan verilerle 
oluşturulmuştur [1].) 

 
Sonuç olarak, tütün kontrol 

programlarının başarısı küresel ve ülkeler 
düzeyinde sigara içme prevalanslarına 
yansımıştır. Küresel sigara içme prevalansı 
2007’de %39 iken, 2015’te %21 olarak 
tespit edilmiştir. Erkeklerin sigara içme 
oranları 2007’de %39 iken, 2015’te %29’a 
düşmüştür. Kadınların sigara içme oranları 
ise 2007’de %8 iken, 2015’te %6’ya 
düşmüştür. Eğer ülkeler tütün kontrol 
uygulamalarına etkin bir şekilde devam 
ederse 2030 yılında orta gelirli ülkeler daha 
yavaş olmak kaydıyla yüksek gelirli 
ülkelerle birlikte orta gelirli ülkelerin sigara 
içme prevalansında düşüş beklenmektedir 
[1].   

Tütün kontrol politikalarındaki 
ilerlemenin daha belirgin olabilmesi için, 
bireyleri tütün dumanı maruziyetinden 

korumaya yönelik yasakların basit ve uygun 
maliyetli olması gereklidir. Teknolojinin 
gelişmesiyle beraber kısa mesaj, ücretsiz 
sigara bırakma hatları, kısa tavsiye 
toplantıları ve telefon uygulamaları etkin 
bir şekilde kullanılmalı, bireylerin sigaranın 
zararları konusunda uyarılmasına yönelik 
direk tütün kullanıcılarına ulaşmayı 
sağlayan kitlesel iletişim araçları 
kampanyalarının devamlılığı sağlanmalıdır. 
Tütün ve ürünlerinin reklam, tanıtım ve 
sponsorluk yasakları iyi tanımlanıp 
uygulanmalı ve tütün üzerine uygulanan 
vergilerin düzenlemeleri yapılmalıdır. 
Sigara içme prevalansındaki düşüşün daha 
belirgin olabilmesi için uygulamalar 
güçlendirilmeli, geliştirilmeli, tüm dünyaca 
benimsenmeli ve karşılaşılan zorluklara 
yönelik çözüm yolları üretilmelidir. 
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Özet: 
Amaç: Çalışmada yarı kırsal alanda yaşayan 50-70 yaş arasındaki kişilerin kolorektal kanser 
tarama programlarını hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi ve gaitada gizli kan testi 
ile taramalarının yapılması amaçlandı. 
Gereç-yöntem: Çalışma, 2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim-Araştırma 
bölgesinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)’nden rastgele seçilen iki bölgede         
(Mahmudiye ve Beylikova) yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. TSM’lerin sağlık 
kayıtlarından ilçe merkezlerinde yaşayan 50-70 yaş arasında 1637 kişinin adres bilgilerine 
ulaşıldı. Çalışma gün-saatinde, belirlenmiş adreslere gidildi ve 1533 kişiye (%93.6) ulaşıldı. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden 495 kişi (%32.3) ile anket formu dolduruldu. Daha sonra 
gaitada gizli kan tarama testini yaptırmayı kabul edenlere, testi nasıl yapacakları anlatılarak test 
kiti verildi. Dağıtılan kitler 48 saat sonra toplandı. Alınan numuneler klavuzuna uygun olarak 
analiz edilerek ‘negatif’, ‘pozitif’ ve ‘geçersiz’ olarak değerlendirildi. Veriler IBM SPSS 
(versiyon 15.0) paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde KiKare ve çoklu lojistik 
regresyon analizi kullanıldı. 
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 50-70 arasında değişmekte olup ortalama ( 
standart sapma) 59.2 (5.8) yıl idi. Katılımcıların 221’i (%44.6) erkek, 450’si (%90.9) evli, 295’i 
(%59.6) ilkokul mezunuydu. 
Çalışma grubunu oluşturanlardan daha önce gaitada gizli kan tarama testini duyanların sayısı 
177’si (%35.8) idi. Katılımcılardan çalışmadan önce kolorektal kanserler ile ilgili herhangi bir 
tarama testi yaptırma sıklığı %19.4 (n=96) olup, tarama testlerini duyanlarda, kadınlarda ve 
hekim tanılı kronik hastalığı olanlarda tarama testine katılma oranı daha yüksekti.   
Çalışmada 113 (%22.8) kişi gaitada gizli kan tarama testi kitini almak istemedi. Öğrenim düzeyi 
yüksek olan, gelir durumu kötü olan, akrabalarında kolorektal kanser öyküsü olanlarda gaitada 
gizli kan tarama testine katılım sıklığı daha fazlaydı. Gaitada gizli kan tarama testi kiti verilen 
ve sonucu değerlendirmeye alınan 307 katılımcıdan 45’inin (%14.7) sonucu ‘pozitif’ idi.  
Sonuç: Kolorektal kanser tarama programlarını duyan kişilerde tarama programlarına katılma 
sıklığı daha yüksek bulundu. Çalışmada ulaşılan kişilere araştırma hakkında bilgi verildikten 
gaitada gizli kan tarama testini yapmak istemeyen, kit verilse bile değerlendirmeye alınmayan 
kişi orantıları yüksekti. Bu durum gaitada gizli kan tarama testinin toplum tarafından kabul 
edilebilirliğinin az olduğunu ve uygulanabilirliğinin zorluğunu göstermektedir. 
Anahtar Sözcükler: Kanser, kolorektal kanser, tarama programları, farkındalık 
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FECAL OCCULT BLOOD SCREENING IN PEOPLE LIVING IN SEMIRURAL AREA 
AND THEIR AWARENESS ABOUT SCREENING PROGRAMS 
Abstract 
Objective: The aim of the study is to evaluate the awareness of colorectal cancer screening 
programs among people aged between 50 and 70 living in semirural area and to perform their 
screening with fecal occult blood screening test. 
Material-method: This is a cross-sectional study was conducted among individuals aged 50-
70 years living in two randomly selected regions (Mahmudiye and Beylikova) from Community 
Health Centers (CHC) in Eskisehir Osmangazi University Training and Research Area in 2015. 
From the health records of CHCs, the address information of 1637 people living in the district 
centers between the ages of 50 and 70 was obtained. At the working day-time, the selected 
addresses were visited and 1533 people were reached (93.6%). A questionnaire was completed 
with 495 people (32.3%) who agreed to participate in the study. Those who agreed to have the 
fecal occult blood screening test were given a test kit describing how to carry out the test. 
Distributed kits were collected after 48 hours. The samples were evaluated as 'negative', 
'positive' and 'invalid' according to the guidelines. The data were evaluated in the IBM SPSS 
(version 15.0) package program. Chi Square and multiple logistic regression analyzes were 
used in the analysis of the data. 
Results: The age of the study group ranged from 50 to 70 years with a mean (standart deviation) 
of 59.2 (5.8) years. 221 (44.6%) were male, and 450 (90.9%) were married; 295 (82.0%) had 
primary and lower education level. 177 (35.8%) were aware of hemoccult test among the study 
group. The frequency of any screening test for colorectal cancer before the study was 19.4% (n 
= 96) and the participation to the test was higher in women and in patients having physician-
diagnosed chronic diseases. In the study, 113 (22.8%) participants did not want to receive the 
hemoccult test kit. There was a higher frequency of participation in those who had a higher 
education level, poor income status, and had colorectal cancer stories in their relatives. Of the 
307 participants who received the fecal occult blood screening test kit and were subsequently 
evaluated, 45 (14.7%) were 'positive'. 
Conclusion: People who were aware of colorectal cancer screening programs were more likely 
to participate in screening programs. After being informed about the research, the percentage 
of people who did not want to participate to the test and even if the kit was given, whose test 
can not be evaluated was high. This suggests that the community's acceptability of the fecal 
occult blood screening test is low and its applicability is difficult. 
Key Words: Cancer, colorectal cancer, screening programs, awareness 
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Giriş 
 

oğumda beklenen yaşam süresinin 
uzaması, fertilite hızlarının 
azalması gibi nedenlere bağlı 

demografik dönüşüm yaşanmakta olup 
yaşlı nüfus orantısı tüm dünyada dramatik 
olarak artmaktadır. 2015-2050 yılları 
arasında yaşlı nüfus orantısının yaklaşık iki 
katına çıkması (%12’ den %22’ ye), bu 
nüfusun %80’inin düşük-orta gelirli 
ülkelerde yaşaması öngörülmektedir [1]. 
Değişen nüfus yapısı sadece bireyler ve 
aileler üzerinde değil tüm toplum üzerinde 
sosyal, kültürel ve ekonomik etkilere 
sahiptir. İnsan yaşamına eklenen yılların 
gerektirdiği faaliyetlerin yerine getirilmesi 
ağırlıklı olarak  “sağlık” faktörüne bağlıdır. 
İnsanlar yaşlandıkça sağlık ihtiyaçları daha 
karmaşık hale gelmekte, bir veya daha fazla 
kronik hastalığa sahip olma eğilimi 
artmaktadır [2]. Global hastalık yükünün 
%23’ü 60 yaş üzerinde olup, 
kardiyovasküler hastalıklardan sonra 
maligniteler ikinci sıradadır [3]. Ayrıca tüm 
dünyada kanser nedenli ölüm orantısı 2012 
yılında  %21.7 (8,2 milyon) iken, 2030 
yılında %24.2 (12,6 milyon) olacağı tahmin 
edilmektedir [4]. Kolorektal kanserler, 
kanser türleri içinde görülme sıklığı 
açısından tüm dünyada 3’üncü, kanser 
nedenli ölümlerde 4’üncü, Avrupa’da ise 
kanser nedenli ölümler de ikinci sıradadır 
[5]. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
Türkiye verilerine göre, kolorektal 
kanserler, erkeklerde akciğer, prostat ve 
mesane kanserlerinden sonra 4’üncü, 
kadınlarda meme ve troid kanserlerinden 
sonra 3’üncü sıklıkta görülen kanser türü 
olup; her iki cinste de kanserden ölümlerin 
ilk beş nedeni arasındadır [6]. Kolorektal 

kanserler yüksek mortalite ve morbidite 
hızlarının yanı sıra neden olduğu yüksek 
sosyo-ekonomik yük nedeniyle de halk 
sağlığı için önemli problemlerdendir [7].  

Kolorektal kanserler sıklıkla benign 
lezyonlardan yavaş büyüyerek gelişirler. 
Bundan dolayı erken tanı ile kolorektal 
kanserlerin mortalite hızlarının azaldığı 
yapılan randomize kontrollü çalışmalarda 
gösterilmiş ve tarama programlarının 
kullanılması önerilmiştir [8-12]. Gaitada 
gizli kan taraması (GGT) kanserlerin erken-
tedavi edilebilir evrede yakalanmasını aynı 
zamanda premalign lezyonların 
saptanmasını sağlar. Yapılan çalışmalarda 
etkili tarama programları ile kolorektal 
kanserlerin morbidite hızının %20, 
mortalite hızlarının ise %33 azaldığı 
bildirilmiştir [13, 14]. Avrupa ülkelerinde 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kanser 
önleme programları içerisinde 50 yaş 
üzerindeki bireylerin kolorektal kanserler 
açısından taranması önerilmektedir [15, 
16]. Türkiye’de ulusal düzeyde 50 yaşından 
sonra 70 yaşına kadar iki yılda bir GGT ve 
on yılda bir kolonoskopi olmak üzeri 
kolorektal kanser tarama programları 
toplum-tabanlı olarak yürütülmektedir [17]. 
Başarılı bir tarama programı için konu ile 
ilgili toplumun bilgisini-farkındalığını 
arttırmak ve tarama programlarına 
katılımını sağlamak gerekmektedir. 

Çalışmada yarı kırsal alanda 
yaşayan 50-70 yaş arasındaki kişilerin 
kolorektal kanser tarama programlarına 
katılma durumları, farkındalıkları ve 
gaitada gizli kan testi ile taramaları 
amaçlandı. 
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Gereç Yöntem 
 
Çalışma grubu-tasarımı 

Çalışma, 2015 yılında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Eğitim-Araştırma 
bölgesinde yer alan Toplum Sağlığı 
Merkezleri (TSM)’nden rastgele seçilen iki 
ilçe merkezinde (Mahmudiye ve 
Beylikova) yapılan kesitsel tipte bir 
araştırmadır. 

Çalışmanın yapılabilmesi için il ve 
ilçe merkez sağlık-idari yönetiminden 
gerekli resmi izinler ve Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik 
kurul onayı alındı. Ayrıca tüm 
katılımcılardan yazılı onam alındı. 

Çalışmanın verilerini toplamaya 
başlamadan önce her TSM bölgesinde yer 
alan Aile Hekimleri’nin Bilgi Sistemi’nden 
ilçe merkezinde yaşayan 50-70 yaş arasında 
1637 kişinin adres bilgilerine ulaşıldı. 
Çalışma gün-saatinde, ilçe merkezlerinde 
belirlenmiş adreslere göre hanelere gidildi 
ve 1533 kişiye (%93.6) ulaşıldı. Çalışmanın 
konusu ve amacı anlatıldıktan sonra 
çalışmaya katılmayı kabul eden ve yazılı 
onam veren 495 kişi (%32.3) (Beylikova 
237 (%47.9), Mahmudiye 258 (%52.1) 
çalışma grubunu oluşturdu. Çalışmanın akış 
şeması Grafik 1’de verilmiştir.  

Hedef nüfus =1637 

 

Ulaşılan nüfus = 1533 

 

Çalışmaya katılan = 495 

 

                                                        

Değerlendirilen kit = 307 

 

 
 
Anket Formu ve GGT kiti 
 

Çalışmanın amacına uygun olarak 
kapsamlı literatür taramasından sonra iki 
bölümden oluşan anket formu hazırlandı [1, 
17, 18]. Anket formun birinci bölümünde 
katılımcıların sosyodemografik 
özelliklerini, (yaş, cinsiyet, öğrenim 
durumu vs.) kolorektal kanserle ilişkili 

olduğu düşünülen bazı risk faktörlerini 
(sigara içme durumu, alkol tüketme 
durumu, beslenme alışkanlığı, egzersiz 
yapma sıklığı vs) sorgulayan ifadeler yer 
almaktadır.  

İkinci bölümde kolorektal kanser 
tarama programlarıyla ilgili 

Grafik 1. Çalışmanın akış şeması 

Adreste bulunamama 

Kabul etmeme 
Daha önce yaptırma 
Yazılı onam vermeme 
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(GGT/kolonoskopi işlemlerinin ne sıklıkta 
ve kaç yaşından sonra yaptırılması gerektiği 
konusunda bilgisi, şikayeti olmasa dahi 50 
yaşından sonra kişilerin kolon kanseri 
açısından taranması) uygulamalar 
konusundaki farkındalıkları sorgulandı.   

Gaitada gizli kanı tespit etmek için 
Guaiac Tabanlı Testler ve İmmünokimyasal 
Tabanlı Testler yaygın olarak kullanılan 
yöntemlerdir. İmmunukimyasal testler 
sadece insan hemoglobinine duyarlı olduğu 

için test özgüllükleri yüksektir [18]. 
Çalışmada gaitada gizli kanı tespit etmek 
için immunokimyasal tabanlı bir yöntem 
kullanıldı. Çalışmada kullanılan tek 
basamaklı kaset şeklindeki gaitada gizli kan 
testi, feçes numunesinde 50 ng/ml insan 
hemoglobinini yaklaşık 10 dakika gibi bir 
sürede saptayan, monoklonal antikor içeren 
bir testtir. Test kiti içerisinde numune 
toplama cihazı ve gaitada gizli kan test 
cihazı bulunmaktadır. 

 
GGT sonuçlarının değerlendirilmesi 

 
Çalışmada anket form araştırmacılar 

tarafından yüz-yüze görüşme yöntemi ile 
dolduruldu. Anket formun doldurulmasını 
takiben katılımcılara GGT’nin amacı ve 
nasıl yapılacağı anlatılarak testi yapıp 
yapmayacağı soruldu. Testi yapmayı kabul 
etmeyen kişilere gerekçeleri soruldu ve 
forma kaydedildi. Testi yapmayı kabul eden 
kişilere Eskişehir Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nce temin edilen GGT test kiti 
içerisinde bulunan numune toplama cihazı 
katılımcılara dağıtıldı. Numune toplama 
cihazı kimyasal solüsyon ile dolu bir tüp ve 
bu solüsyon içine batırılmış bir çubuktan 
oluşmaktadır. Kişilere gaitalarını yaptıktan 
sonra çubuğu üç farklı bölgeye batırarak 

tüpün kapatılması, iyice çalkalanması ve 48 
saat içinde araştırmacılar tarafından 
toplanmak üzere +4 oC ‘de saklamaları 
söylendi. Daha sonra test yapmayı kabul 
eden hanelere tekrar ulaşıldı ve numune 
toplama cihazları toplandı. Alınan her bir 
numuneden test cihazının kasetine 3-4 
damla damlatıldı. 5-10 dakika bekledikten 
sonra testler klavuzuna uygun olarak 
değerlendirildi. Sonuç penceresinde sadece 
‘C’ harfi üzerinde tek çizgi var ise ‘negatif’; 
hem ‘C’ hem de ‘T’ harfleri üzerinde çizgi 
var ise ( çift çizgi), ‘pozitif’; beklenen süre 
içerisinde herhangi bir çizgi belirmez ise 
veya ‘T’ harfi üzerinde tek çizgi belirenler 
‘geçersiz’ olarak değerlendirildi. 

 
İstatistiksel Analiz 
 

Elde edilen veriler bilgisayar 
ortamına aktarılarak IBM SPSS (versiyon 
20.0) İstatistik Paket Programında 
değerlendirildi. Verilerin 
değerlendirilmesinde Ki Kare testi ve çoklu 
lojistik regresyon analizi yapıldı.  Bağımlı 
değişken olarak “ daha önce herhangi bir 

kolorektal kanser tarama programına 
katılma durumu” ve “çalışma sırasında 
GGT kitini kabul etme durumu” alındı. 
Bağımsız değişken olarak tek değişkenli 
analizlerde p ≤ 0.05 düzeyinde anlamlılık 
veren değişkenler alındı. 
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Bulgular 
 

Çalışma grubunu oluşturanların 
yaşları 50-70 arasında değişmekte olup 
ortalama 59.2 ± 5.8 yıl idi. Katılımcıların 
221’i (%44.6) erkek, 450’si (%90.9) evli, 
295’i (%59.6) ilkokul mezunuydu. 
Katılımcıların 259’ unda (%52.3) hekim 
tanılı en az bir kronik hastalık bulunurken, 
23’ünde (%4.6) hekim tarafından tanı 

konmuş bir bağırsak hastalığı bulunmakta 
idi. 144 (%29.1) kişi sigara içerken, 377’si 
(%76.2) katılımcı düzenli olarak egzersiz 
yapmamakta idi. Çalışma grubundakilerin 
sosyodemografik, öz/soygeçmiş 
özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de 
verildi. 

 
Tablo 1: Çalışma grubundakilerin sosyodemografik, öz/soygeçmiş özelliklerine göre dağılımı
 

Değişkenler (n=495) n (%) 
 
Yaş grubu 

≤54 130 26.3 
55-59 125 25.3 
60-64 120 24.2 
≥65 120 24.2 

Cinsiyet Erkek 221 44.6 
Kadın 274 55.4 

Medeni durumu Evli  450 90.9 
Evli değil 45 9.1 

Öğrenim düzeyi Okulsuz 111 22.4 
İlkokul 295 59.6 

Ortaokul ve üzeri 89 18.0 
Gelir getirici işte çalışma durumu Çalışıyor 113 22.8 

Çalışmıyor 382 77.2 
 
Gelir düzeyi 

İyi 46 9.3 
Orta 383 77.4 
Kötü 66 13.3 

Sigara içme durumu İçiyor 144 29.1 
İçmiyor 351 70.9 

Alkol tüketme durumu Tüketiyor 34 6.9 
Tüketmiyor 461 93.1 

Egzersiz yapma durumu Yapıyor 118 23.8 
Yapmıyor 377 76.2 

Hekim tanılı kronik hastalık varlığı Var 259 52.3 
Yok 236 47.7 

Hekim tanılı bağırsak hastalığı varlığı Var 23 4.6 
Yok 472 95.4 

Birinci derece akrabalarında 
kolorektal kanser tanılı kişi varlığı 

Var 29 5.9 
Yok 466 94.1 

 
 

Çalışma grubunda çalışmadan önce 
GGT’yi duyanların sayısı 177 (%35.8), 
kolonoskopi yöntemini duyanların sayısı 

183 (%37.0), kolorektal kanser tarama 
programlarından herhangi birini (GGT 
ve/veya kolonoskopi) duyanların sayısı 264 
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(%53.3) idi. Herhangi bir kolorektal kanser 
tarama yöntemlerini duyanların 30’u 
(%11.5) GGT,  15’i (%5.7) ise kolonoskopi 
tarama yönteminin ne sıklıkta yapılması 
gerektiğini doğru bilirken, 122’si (%46.2) 

GGT’nin hangi hastalık için yapıldığını 
bildiğini belirtti. Çalışma grubundakilerin 
herhangi bir kolorektal kanser tarama 
programı ile ilgili bilgi sorularına verdikleri 
doğru cevap yüzdeleri Tablo 2’de verildi. 

 
Tablo 2: Çalışma grubundakilerin kolorektal kanser tarama programları ile ilgili bilgi 
sorularına verdikleri doğru cevap yüzdeleri 
 

Kolorektal kanser tarama programları ile ilgili bilgi soruları n (%)a 

GGT’nin hangi hastalık için yapıldığını bilme  122 (46.2) 
Herhangi bir şikayet olmasa dahi GGT yaptırma gerekliliğini bilme 117 (44.3) 
GGT’nin hangi yaştan itibaren yapıldığını bilme  66 (25.0) 
GGT’nin hangi sıklıkta yapılması gerektiğini bilme  30 (11.4) 
Kolonoskopinin 50 yaşından itibaren yapılması gereken sıklığı bilme 15 (5.7) 

a: Yüzdeler kolorektal kanser ile tarama testlerini duyan kişiler (n=264) üzerinden alındı. 
 

GGT’yi duyduğunu belirtenlerin 
sadece 81’i (%45.8) daha önce GGT 
yaptırmıştı. Kolonoskopi yöntemini bilen 
ve yaptıranların sayısı ise 29 (%15.8) idi. 

Çalışma grubunu oluşturanların daha önce 
harhangi bir kolorektal kanser tarama 
programlarına katılmama gerekçeleri Tablo 
3’de verildi

. 
Tablo 3: Çalışma grubunu oluşturanların daha önce kolorektal kanser tarama programlarına 
katılmama gerekçeleri 
 

Kolorektal kanser tarama programlarına katılmama gerekçeleri n (%)** 
Yeterli bilginin olmaması 164 (41.1) 
Sağlıklı olma düşüncesi                81 (20.3) 
Kanser tanısı alabilme korkusu     35 (8.8) 
Gerekli olmadığını düşünme     30 (7.5) 
Diğer* 89 (22.3) 

*İşlemden utanma-acı duyma, test için yeterince vakit ayıramama, önemsememe 
**: Yüzdeler belirtilen cevaplar üzerinden alındı. 

 
Katılımcılardan çalışmadan önce 

kolorektal kanserler ile ilgili herhangi bir 
tarama testi yaptırma sıklığı %19.4 (n=96) 
idi. Yapılan tek değişkenli analizler 
sonucunda, çalışmadan önce herhangi bir 
tarama testine katılma durumu, kadınlarda 
(X2=11.548; p=0.001), hekim tanılı kronik 
hastalığı olanlarda (X2=7.176; p=0.007), 
GGT ve kolonoskopi işlemlerini 

duyanlarda (sırasıyla; X2=144.451; 
p<0.001; X2=51.621; p<0.001) daha fazla 
bulundu. Çalışmadan önce kolorektal 
kanserler ile ilgili herhangi bir tarama testi 
yaptırma durumu ile ilgili değişkenleri 
belirlemek için yapılan çoklu lojistik 
regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de 
verildi. 
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Tablo 4: Çalışmadan önce kolorektal kanserler ile ilgili herhangi bir tarama testi yaptırma 
durumu ve ilişkili değişkenlerin belirleyen çoklu lojistik regresyon analizi sonuçları 
 

Değişkenler n (%) OR (%95 CI) 
Cinsiyet Erkek 28 (29.2) 1 

Kadın 68 (70.8) 2.09 (1.15-3.80)* 

Hekim tanılı kronik hastalık varlığı Yok 34 (35.4) 1 
Var 62 (64.6) 1.84 (1.03-3.30)* 

GGT duyma durumu Hayır 11 (11.5) 1 
Evet 85 (88.5) 21.98 (11.00-43.93)*** 

Kolonoskopi duyma durumu Hayır 30 (31.3) 1 
Evet 66 (68.8) 3.62 (2.05-6.41)*** 

*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001 

Anket formu doldurulduktan sonra 
113 (%22.8) kişi GGT kitini almak 
istemedi. GGT kiti alan ve almayan kişiler 
arasında yaş-cinsiyet açısından fark 
bulunamazken, öğrenim düzeyi düşük olan 
(p<0.001), gelir düzeyini iyi olan (p=0.025) 
ve birinci ve ikinci derece akrabalarında 

kolorektal kanser tanılı kişi olmayan 
(p=0.035) bireylerde GGT yaptırmama 
durumu daha yüksekti. GGT yaptırmayı 
kabul etmeme durumu ile ilgili faktörleri 
belirlemek için yapılan çoklu lojistik 
regresyon analizi sonuçları Tablo 5’da 
verildi. 

 
Tablo 5: GGT yaptırmayı kabul etmeme ve ilgili faktörleri belirleyen çoklu lojistik regresyon 
analizi sonuçları 

Faktörler n (%) OR (%95 CI) 
Öğrenim düzeyi Ortaokul ve üzeri  7 (6.2) 1 

İlkokul 73 (64.6) 5.72 (2.36-13.89)*** 
Okulsuz 33 (2.2) 4.29 (1.87-9.83)** 

 
Gelir düzeyi 

Kötü 7 (6.2) 1 
Orta 92 (81.4) 4.92 (1.74-13.88)** 
İyi 14 (12.4) 2.79 (1.22-6.38)* 

Birinci derece akrabalarda kolorektal 
kanser tanılı kişi varlığı 

Var 2 (1.8) 1 
Yok 111 (98.2) 4.26 (1.00-18.40)* 

*p≤0.05, **p≤0.01, ***p≤0.001 

 
GGT’yi yapmayı kabul eden ve kit 

verilen 382 (%77.2) katılımcının 57’sinden 
kit geri alınamazken, 18’inin sonucu 
geçersiz oldu ve toplamda 75 (%19.6) 
katılımcının testi değerlendirilemedi. Testin 

değerlendirilmeye alınmama durumu 
erkekler arasında daha fazla idi (p=0.043). 
Sonucu değerlendirmeye alınan 307 
katılımcıdan 45’inin (%14.7) sonucu 
‘pozitif’ idi. 

 
Tartışma 
 

Kolorektal kanserler en sık görülen 
kanser türleri arasında yer almakta olup, 
kanser nedenli mortalite ve morbiditenin 
önemli nedenleri arasındadır [19]. 

Kolorektal kanserler çoğunlukla 
adenamatöz lezyonlardan yavaş progresyon 
göstererek invaziv kanser haline 
dönüştükleri için tarama programları ile 
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asemptomatik dönemde yakalanma 
olasılıkları fazladır. Bu nedenle etkin 
tarama programları ile kolorektal kanser 
insidansı ve mortalite hızları büyük oranda 
önlenebilmektedir [20]. Birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de ulusal düzeyde 
toplum tabanlı kolorektal kanser tarama 
programı standartları geliştirilmiş ve 
yürürlüğe konulmuştur [17]. Tüm bu 
gelişmelere rağmen kolorektal kanser 
tarama programlarına katılım istenen 
düzeyde değildir. 

Kolorektal kanser tarama 
programlarına katılma durumu birçok 
faktörden etkilenmektedir. Sağlık hizmet 
sunucularına karşı olan güvensizlik, kanser 
çıkmaktan korkma, tarama programlarının 
gerektirdiği prosedürler, yanlış algılar, 
kolorektal kanser hakkında bilgi yetersizliği 
bu faktörler arasındadır [21]. Nitekim, 
çalışmada kolorektal kanser tarama 
programlarını (GGT/Kolonoskopi) 
duyanlarda tarama yaptırma sıklığı daha 
fazla idi. Çalışma grubunda herhangi bir 
kolorektal kanser tarama programına 
katılanların sayısı 96 olup (%19.4), tarama 
programları duyduğu halde katılmama 
gerekçesi olarak en sık bildirilen neden 
“konu ile ilgili yeterli bilgim yok” idi. 
Kolorektal kanser tarama programlarına 
katılım bariyerlerini belirlemek için yapılan 
farklı çalışmalarda da bilgi yetersizliği ve 
yanlış algıların tarama programlarına 
katılmamadaki en önemli nedenler olduğu 
bildirilmiştir [21, 22]. Le ve arkadaşları 
tarafından Çin, Kore ve Vietnam 
vatandaşları üzerinde yürütülen bir 
çalışmada, Vietnam’lıların diğer iki gruba 
göre kolorektal kanser tarama programları 
hakkında farkındalıklarının daha düşük 
olduğu, tarama programları ile kolorektal 
kanserlerin tarama ile önlenebileceğine 
daha az inandıkları ve tarama programlarına 
katılımın daha az olduğu gösterilmiştir [23]. 
Arnold ve arkadaşlarının yaptıkları 
müdahale çalışmasında da, çalışma 
grubundakilere eğitim verilerek, kolorektal 
kanser tarama programları konusunda bilgi 
düzeyi arttıktan sonra taramalara katılım 
yüzdelerinin arttığı rapor edilmiştir [24]. 

Ayrıca, bireylerin kolorektal kanser tarama 
testlerini özellikle GGT’yi bağımsız bir 
şekilde yapabilmesi, diğer pek çok kanser 
tarama yönteminin aksine belli bir bilgi 
birikimini gerektirir. Kişilere sadece testin 
nasıl yapılacağını anlatan klavuzun olduğu 
kitlerin verilmesi, testin tamamlanma 
başarısını dolayısıyla taramaya katılım 
sıklığını azaltabilmektedir. Çalışmada GGT 
kitini almak istememe ve kit verildiği halde 
geri alınamama nedenleri arasında testi 
tamamlamadaki başarısızlık önemli bir yer 
tutmaktadır. Dolayısıyla topluma yönelik 
kolorektal kanser tarama programları ve 
testlerin nasıl uygulanacağı yönünde 
verilecek eğitimlerin tarama programlarına 
katılım sayısını ve başarısını arttıracağı 
aşikardır.  

Çalışma grubunda kadınlarda 
kolorektal kanser tarama programlarına 
katılım sıklığı daha fazla idi. Daha önce 
yapılan farklı çalışmalarda erkeklerin 
kolorektal kanser tarama programlarına 
katılmalarının daha fazla olduğu 
bildirilmiştir [25, 26]. McKinney ve 
Palmer’in yaptıkları çalışmada ise cinsiyet 
ile kolorektal kanser tarama programlarına 
katılma durumu açısından fark 
bulunamadığı rapor edilmiştir [27]. 
Cinsiyet ile kolorektal kanser tarama 
programlarına katılma durumu ile ilgili 
bildirilen sonuçlar çelişkilidir. Çalışma 
yapılan toplumlardaki kadın-erkek 
cinsiyetlerinin üstlendikleri roller, 
erkeklerin çalışma hayatında daha fazla yer 
almaları, utanma duygusu ve iyi olduğunu 
düşünme gibi nedenlerden dolayı tarama 
programlarına katılım sıklıkları farklı 
olabilir. Ayrıca bazı toplumların erkekler 
üzerine yüklediği daha sağlıklı olma rolü, 
erkeklerin sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarını yerine getirmelerine, tarama 
programlarına katılımlarına engel 
oluşturabilmektedir. 

Spesifik barsak hastalıklarının yanı 
sıra diyabet, obezite gibi kronik hastalıklar 
kolorektal kanser için risk faktörleri 
arasındadır [28]. Çalışmada daha önce 
kolorektal kanser tarama programına 
katılma olasılığı hekim tanılı kronik 
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hastalığı olan katılımcılarda yaklaşık 2 kat 
daha fazla iken, akrabalarında kolorektal 
kanser öyküsü olmayanların mevcut 
araştırma sırasında GGT kitini almama 
durumu yaklaşık 4 kat daha fazla idi. 
Woudstra ve arkadaşlarının Hollanda da 
yaptıkları bir çalışmadada genel sağlık 
durumu kötü olanların kolorektal kanser 
tarama programları ile daha fazla ilgili 
olduğu bildirilmiştir [22]. Literatürde 
çalışmamıza benzer sonuç bildiren 
araştırmalar mevcuttur [29-31]. Her hangi 
bir kronik hastalığı olan/genel sağlık 
durumu kötü olan veya ailesinde kolorektal 
kanser öyküsü olan bireylerin sağlık 
kuruluşlarını daha fazla kullanması, 
hastalıklar hakkındaki farkındalıklarının ve 
bilgi düzeylerinin yükselmesi tarama 
programlarına karşı tutumlarını değiştirmiş 
ve katılımı arttırmış olabilir.  

Araştırma sırasında öğrenim düzeyi 
düşük bireylerin GGT kitini kabul etmeme 
durumu yaklaşık 5 kat daha fazla idi. 
Öğrenim düzeyi ile kolorektal kanser 
tarama programlarına katılma durumu 
arasındaki ilişkiyi bildiren çalışmaların 
sonuçları çelişkilidir [32, 33]. Holden ve 
arkadaşlarının yaptıkları sistematik 
derlemede kolorektal kanser tarama 
programlarına yüksek katılım oranlarının 
öğrenim düzeyinin yüksek olması ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir [34]. Öğrenim düzeyi 
yüksek bireylerin kolorektal kanser ile ilgili 
doğru bilgi kaynaklarına erişme ihtimali 
dolayısıyla kişilerin kolorektal kanser ile 
ilgili bilgi düzeyinin artması beklenir. 
Kolorektal kanser hakkında farkındalığı 
artan kişilerin risk algısı değişebilmekte ve 
taramaya katılabilmektedir. Tarama 
programlarına katılım kararı verebilmek 
için tarama programının potansiyel yarar ve 
zararları anlaşılabilmeli, testin nasıl 
uygulanacağı kavranabilmelidir. GGT diğer 
tarama yöntemlerden farklı olarak bireysel 
beceriyi daha fazla gerektirdiği için 
öğrenim düzeyi düşük olan bireyler testin 
uygulanma şeklini anlamış dolaysıyla testi 
yapamayacağını düşündüğü için katılmayı 
red etmiş olabilir. 

Sağlık sigortasının varlığı, çalışma 
durumu, gelir düzeyi gibi faktörler 
kolorektal kanser tarama programlarına 
katılım oranlarını etkilemektedir [35]. 
Warner ve arkadaşlarının yaptıkları 
çalışmada kolorektal kanser tarama 
taramalarına katılmama gerekçesi olarak en 
sık bildirilen ikinci neden testlerin 
oluşturacağı masraflar olarak belirtilmiştir 
[36]. Yapılan farklı çalışmalarda da finansal 
problemlerin kolorektal kanser tarama 
programlarına katılım için bariyer 
oluşturduğu, kişilerin hem test masrafları 
hem de testin pozitif çıkması halinde 
izleyecekleri işlemlerin masrafları 
nedeniyle tutumlarının değişebildiği rapor 
edilmiştir [37, 38]. Çalışmada gelir düzeyi 
düşük bireylerin çalışmaya katılmayı kabul 
etme ve dağıtılan GGT kitini alma yüzdesi 
daha fazla idi. GGT’nin, herhangi bir 
masrafı olmaması, evde uygulanabilir 
olması ayrıca sağlık ekiplerinin kişilerin 
evlerine kadar gitmesi gelir düzeyi düşük 
bireylerin katılımını arttırmış olabilir. 

Çalışmada elde edilen GGT 
pozitiflik yüzdesi 14.7 olup, bu değer 
gerçek bir prevalans değeri değildir. Genel 
olarak tarama testlerinin duyarlılığının 
yüksek olması yanlış pozitif sonuçların 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Dolayısıyla çalışmada GGT pozitiflik 
yüzdesinin yüksek olması bu nedenle 
olabilir. Türkiye’de yapılmış benzer 
çalışmaya rastlanılamadığı için 
karşılaştırma yapılamamıştır. 
Sonuç olarak, ülkelerin farklı sağlık 
sistemine sahip olmaları, kişilerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmek için 
ödedikleri miktar, tarama programlarının 
maliyetlerin farklılıklar göstermesi, 
toplumun kolorektal kanser tarama 
hakkındaki farkındalığının yeterli düzeyde 
olmaması gibi nedenler tarama 
programlarına katılım sıklığının yetersiz 
olmasının önemli nedenlerindendir. 
Ülkemizde kanser tarama programları 
Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 
yürütülmektedir. Buna rağmen çalışmada 
ulaşılan kişilere araştırma hakkında bilgi 
verildikten sonra önemli bir kısmının 
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çalışmaya katılmayı kabul etmediği ve 
GGT kitini almak istemediği ortaya 
konmuştur. Bu durum toplum için 
planlanan tarama programlarının özellikle 
yarı kırsal alanda kabul edilebilirliğini-
uygulanabilirliğini göstermek açısından 

önemlidir. Ayrıca daha önce kolorektal 
kanser tarama programlarını duyan kişilerin 
tarama programlarına katılım oranının daha 
fazla olması yapılacak farkındalık 
çalışmalarının yararlı olabileceğini 
göstermektedir. 
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Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) 
(11.12.2017-Birleşik Arap Emirlikleri) 
 

Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV) betacoronavirüs 
ailesi içinde yer alan viral hastalığa sebep 
olan yeni bir coronavirüstür [1]. Develerin 
MERS-CoV için büyük bir rezervuar 
olması hayvan kaynaklı bir enfeksiyon 
olduğunu düşündürmektedir. Hastaların 
çoğunda ateş, öksürük, nefes darlığı ve 
şiddetli akut solunum yolu hastalığı 
gelişmektedir. Laboratuvar tarafından 
doğrulanmış bazı MERS-CoV enfeksiyonu 
vakaları asemptomatik olarak bildirilmiştir. 
Hasta insanlara bakma veya hasta kişiyle 

yaşama gibi yakın temas gerçekleşmedikçe 
insandan insana geçmesi zordur [2]. MERS 
vakalarının yaklaşık %35’inin öldüğü 
bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü küresel 
verilerine göre bugüne kadar 2122 
kanıtlanmış vaka ve 740 MERS ilişkili 
ölüm rapor edilmiştir. Yılın ilk yarısında 
Suudi Arabistan ve Katar’da görülen 
MERS, son 6 ay içerisinde 11 Aralık 2017 
tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
bildirilen bir kişi dahil olmak üzere Suudi 
Arabistan ve Umman’da görülmüştür [3].

 
Salmonella agona (02.12.2017-Fransa) 
 

Salmonella, tüm dünyada gıda 
kaynaklı hastalıkların önemli bir nedeni 
olan bir bakteri türüdür. Bakteriler genel 
olarak et, kümes hayvanları, yumurta ve süt 
gibi kontamine hayvan kaynaklı 
yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla insanlara 
bulaşmaktadır. Hastalığın şiddeti, konakçı 
faktörlere ve Salmonella serotipine bağlıdır. 
Salmonella enfeksiyonunun belirtileri 
genellikle enfeksiyondan 12-72 saat sonra 
ortaya çıkar ve ateş, karın ağrısı, diyare, 
mide bulantısı ve bazen kusmayı içerir. 
Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu 

insan tedavi olmadan iyileşir. Bununla 
birlikte çocuklarda, yaşlılarda ve 
bakterilerin kan dolaşımına girdiği 
durumlarda antibiyotik tedavisine ihtiyaç 
duyulabilir [4]. Fransa’da 2017 Aralık 2017 
itibariyle infant ve 6 aydan küçük 
bebeklerde 35 doğrulanmış vaka tespit 
edilmiş, vakaların 16 tanesi hastanede 
yatırılarak tedavi altına alınmış ve bu 
vakalarda hayatını kaybeden olmamıştır. 
Salgının içeriği farklı olan yenidoğan 
mamaları ile ilişkisi tespit edilmiştir [5].

 
Sarı Humma (Aralık 2017-Nijerya) 
 

Sarı Humma Hastalığı etkeni 
Flavivirüs ailesinden Arbovirüs’dür. Sarı 
humma virüsü, Güney Amerika ve 
Afrika'da tropik ve subtropikal bölgelerde 
bulunur. Virüs enfekte sivrisinek ısırığıyla 
insanlara bulaşır. Hastalık şiddeti 
değişkenlik göstermektedir; kendi kendini 
sınırlayan ateşli bir hastalığa ya da şiddetli 
karaciğer yetmezliğine hatta ölüme neden 
olabilir. Sarı humma için spesifik bir tedavi 
yoktur, tedavi semptomlara dayanır. Sarı 
humma virüsü enfeksiyonunu önleme 
adımları; böcek kovucu kullanımı, 
koruyucu kıyafetler giyilmesi ve aşılanma 

ile sağlanır [6,7]. Temmuz ve aralık aylarını 
kapsayan dönemde 2017 yılında Nijerya’da 
341 şüpheli vaka bildirilmiştir. Numune 
alınan 213 örnekten 63 tanesi pozitif olarak 
tespit edilmiştir. Laboratuvar doğrulaması 
yapılan 56 kişiden 32’sinin pozitif, 24’ünün 
negatif olduğu rapor edilmiştir. Bunun 
yanında tanıya yönelik süreci devam eden 7 
kişi bulunmaktadır. En fazla etkilenen yaş 
grubu, vakaların %65.9'unu oluşturan 20 
yaşında ve daha genç kişilerdir. Tüm 
vakalar için ölüm oranı %21.1, doğrulanmış 
vakalarda ise % 28.1'dir [8].
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Maymun Çiçek Hastalığı (20.09.2017-Nijerya) 
 

Maymun Çiçek Hastalığı Batı ve 
Orta Afrika’nın ormanlık alanlarında 
sporodik olarak görülen zoonotik, nadir ve 
ölümcül bir hastalıktır. Maymun çiçek 
virüsü Poxviridae ailesinden Orthopox 
cinsinin bir üyesidir. İlk olarak 1958 yılında 
maymun kolonilerinde görülmüştür. 
İnsanlarda ilk kez 1970 yılında Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde bildirilmiştir. 
Bu hastalık 1980’de eradike edilmiş olan 
Çiçek Hastalığı ile benzerlik göstermektedir 
fakat daha iyi seyirlidir. Bu virüs ile bulaş 
direk olarak infekte hayvanların kan, diğer 
vücut sıvları, kutanoz ve mukokutanoz 
dokularıyla temas ile olmaktadır. Sekonder 
insandan insana bulaş damlacık yoluyla, 
infekte kişiyle ya da kontamine eşyalarla 
temas ile olmakla birlikte çok nadirdir. 

İnkübasyon periyodu 6 ila 16 gün arasında 
değişebilmektedir. Ateş, baş ağrısı, kas 
ağrısı ve yüz bölgesinden başlayıp vücuda 
yayılan döküntü gibi semptomlara neden 
olmaktadır. Maymun Çiçek Hastalığı 14-21 
gün içerisinde kendini sınırlar. Destekleyici 
tedavi uygulanır [9,10]. Nijerya’da 4 Eylül- 
9 Aralık tarihleri arasında ülkenin farklı 
bölgelerinde 172 şüpheli ve bu gruptan 61 
teyit edilmiş vaka bildirimi gerçekleşmiştir. 
Olguların çoğunluğu erkek (% 75) ve 21-40 
yaşları arasındadır. Antiretroviral tedavi 
almayan bir hasta hayatını kaybetmiştir. 
Vakalar Nijerya’nın farklı eyaletlerinde 
kümelenme göstermekle birlikte aralarında 
epidemiyolojik bir bağlantı tespit 
edilememiştir ve araştırmalar devam 
etmektedir [11].

 
Difteri (Ağustos/Aralık 2017-Yemen ve Bangladeş) 
 

Difteri toksin üreten 
Corynebacterium diphteriae kaynaklı, aşı 
tarafından önlenebilen bir hastalıktır. 
Bebeklerin 2-4 ve 6. aylarında tatbik edilen 
DBT karma aşısı içinde yer alan ve difteri 
mikrobunun toksininin zayıflatılmasıyla 
yapılan difteri aşısının yaygın olarak 
kullanılması sebebiyle, günümüzde 
aşılanmayanlarda tek tük ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Kişiden kişiye genellikle 
öksürük veya hapşırma gibi damlacık 
yoluyla ve yakın temas ile bulaşır. Nadiren, 
açık yaralara (cilt lezyonlarına) veya difteri 
ile hasta olan birinin açık yaralarına 
dokunan giysilere dokunmaktan hastalık 
bulaşabilir. Difteri toksini doku harabiyeti 
ve felç yapar. Ateş, boğaz ağrısı, boyunda 
şişmiş bezler, yutma güçlüğü, nefes darlığı 

gibi semptomlara neden olabilir. Hastaların 
%5-10’unda ölümcül seyreder ve küçük 
çocuklarda mortalite oranı yüksektir. 
Tedavisi antitoksin ve antibiyotiklerin 
uygulanması ile mümkündür. Aşılama ile 
son on yılda difteri mortalite ve 
morbiditesinde dramatik olarak bir düşüş 
gözlenmiştir [12,13]. Bangladeş’te 3 Kasım 
2017-12 Aralık 2017 tarihleri arasında 804 
şüpheli vaka ve 15 ölüm rapor edilmiştir 
[14]. Yemen’de laboratuvar doğrulaması 
olmaksızın klinik tanıya dayalı olası/şüpheli 
difteri salgını ortaya çıkmıştır. Yemen’de 
13 Ağustos- 21 Aralık 2017 tarihleri 
arasında 333 şüpheli vaka, 35 ölüm (vaka 
ölüm oranı %10.5) kaydedilmiş ve ölenlerin 
14’ünün 5 yaş altında olduğu tespit 
edilmiştir [15]. 

 
Kolera (Ocak/Kasım 2017-Kenya) 
 

Kolera, Vibrio cholera ile 
kontamine su veya yiyecek ile meydana 
gelen akut sulu ishalle seyreden öldürücü 
bir hastalıktır. Enfeksiyon genellikle hafif 
ya da belirti göstermez ancak bazen hayati 
tehlike oluşturabilir. Kolera, halk sağlığı 

için küresel bir tehdit olarak kalmaya 
devam etmektedir ancak kolaylıkla 
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir 
hastalıktır. Bazı araştırmalara göre her yıl 
yaklaşık 1,3-4 milyon vaka ve 21.000-
143.000 ölüm olduğu tahmin edilmektedir 
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[16]. Enfekte olanların çoğunda 
asemptomatik seyreder ve sıvı desteği ile 
başarıyla tedavi edilebilir. Eğer tedavi 
edilmezse saatler içerisinde ölüme sebep 
olabilir. Kolera ve diğer su kaynaklı 
hastalıkların bulaşmasını kontrol altına 
almak için güvenli su ve sağlık koşullarının 
sağlanması kritik öneme sahiptir. Enfekte 
kişiler hızlı bir şekilde tedavi edilirse 
çabucak iyileşebilirler. Kolera hastaları 
iyileştikten sonra hastalığın taşıyıcısı 
olmaz, ancak tekrar maruz kalırsa tekrar 
enfekte olabilirler [17]. Zambiya’da 28 
Eylül 2017 ve 7 Aralık 2017 tarihleri 

arasında 15 ölüm (vaka ölüm oranı %1.8) 
olmak üzere 547 vaka tespit edilmiştir [18]. 
Yemen’de Ekim 2016’da başlayan ve 27 
Haziran 2017’ye kadar devam eden kolera 
salgının ardından Kenya’da 1 Ocak’dan 
2017’den 29 Kasım 2017’ye kadar 3967 
muhtemel olgu ve 76 ölüm (vaka ölüm oranı 
%1.9) bildirilmiştir. Bildirilen vakalardan 
596’ı laboratuvarda doğrulanmıştır. 
Kenya’da kolera salgınlarının çoğu (%70) 
insanların toplu olarak bulunduğu 
bölgelerde çoğunlukla da başkenti olan 
Nairobi’de görülmektedir [19].

 
Veba (Madagascar) 
 

Veba, Yersinia pestis etkeni ile 
meydana gelen zoonotik bakteriyel bir 
enfeksiyondur. Yersinia pestis ile enfekte 
olmuş kişilerde genellikle 1-7 gün arası 
inkübasyon periyodundan sonra 
semptomlar görülmeye başlar. Bulaş 
yolları; enfekte pire ısırığı, enfekte 
dokularla doğrudan temas ve enfekte 
solunum damlacıklarının inhalasyonudur. 
Veba enfeksiyonunun bubonik, pnomonik 
ve septisemik olmak üzere farklı klinik 
formları vardır. Bubonik veba en yaygın 
form olup ağrılı şişmiş lenf düğümleri 
[bubon) ile karakterizedir. Bubonik tip için 
ölüm oranı %30 ila %60 arasında 
değişmekle birlikte, pnömonik tip ise eğer 
tedavi edilmezse %100 öldürücüdür. 
Septisemik veba ise pnomonik tip gibi 
oldukça yüksek öldürücülüğe sahiptir. 

Antibiyotik tedavisi vebaya karşı oldukça 
etkilidir bu nedenle erken teşhis ve tedavi 
hayat kurtarıcıdır [20). Vebanın endemik 
olarak görüldüğü üç ülke Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar ve 
Peru’dur. Son olarak Madagaskar’da 1 
Ağustos-22 Kasım 2017 tarihleri arasında 
2348 vaka ve 202 ölüm [vaka ölüm oranı 
%8.6) bildirilmiştir. Vakaların 1791’i 
pnomonik olarak tespit edilmiş olup %22’si 
doğrulanmış vaka, %34’ü olası vaka, 
%44’ü şüpheli vaka olarak rapor edilmiştir. 
Pnömonik veba vakaların yanında 341 
bubonik veba, 1 septisemik veba, 215 
tanımlanmamış veba vakası tespit 
edilmiştir. Diğer yandan salgından 
etkilenen bireylerin 81’isağlık çalışanı olup 
aralarında hayatını kaybeden olmamıştır 
[21].

 
Margburg Humması (Uganda ve Kenya) 
 

Margburg kanamalı ateşi olarak 
bilinen Margburg virüs hastalığı insanlarda 
ve primatlarda görülen ciddi ve sıklıkla 
ölümcül seyreden bir hastalıktır. Marburg 
virüsü ilk kez 1967 yılında, Yugoslavya 
Belgrad [şimdi Sırbistan) ve Almanya 
Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki 
laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş 
salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. 
Margburg virüsü Ebola virüsü gibi 
Filoviridae ailesinin bir üyesidir. Farklı 

virüslerden kaynaklansalar da Margburg ve 
Ebola Hastalığı klinik açıdan benzerdir. 
İkisi de nadir görülür fakat ölüm oranları 
yüksektir. Margburg virüsünün doğal 
konakçısı Pteropodidae ailesinden 
Rousettus aegyptiacus denen meyve 
yarasasıdır. Yarasalardan insanlara ve 
insandan insana bulaşarak yayılır. 
İnkübasyon periyodundan sonra belirti 
başlangıcı ani olup ateş, titreme, baş ağrısı 
ve miyalji ile kendini gösterir. Margburg 



 
 

  
Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 2018; 3(1)  

 

 61 

virüsü insanlarda ciddi viral hemorajik 
ateşe neden olur. Marburg hemorajik 
ateşinin belirtileri ve semptomlarının çoğu, 
sıtma veya tifo ateşi gibi diğer enfeksiyöz 
hastalıkların belirtilerine benzer 
olduğundan, özellikle tek bir vaka dahil 
olduğunda, hastalığın klinik teşhisi zor 
olabilir. Enfekte hastalarda ortalama ölüm 
oranı yaklaşık %50’dir. Geçmiş salgınlarda 
ölüm oranları virüsün suşuna ve vaka 
yönetimine bağlı olarak %24 ila %88 
arasında değişmiştir. Enfeksiyon önleme ve 
kontrol uygulamalarının, yakından izlemin, 
laboratuvar hizmetlerinin, güvenli bir 

şekilde gömme ve toplumsal seferberlik 
sağlamanın başarılı bir şekilde yapılması 
salgın kontrolünü kolaylaştırır. Henüz 
kanıtlanmış bir tedavisi yoktur, destekleyici 
ve semptomatik tedavi uygulanır [22,23]. 
Margburg Humması son olarak 
Uganda’daki Kween bölgesinde 
görülmüştür. Uganda’da 14 Ekim 2017 
itibariyle iki doğrulanmış vaka ve bir olası 
vaka olmak üzere üç vaka bildirilmiştir. 
Vakaların tamamı aynı ailenin bireyleridir 
ve epidemiyolojik olarak bağlantılıdır. 
Görülen üç vaka da ölümle sonuçlanmıştır 
[24].

 
Deng Ateşi (28.09.2017- Burkina Faso)  
 

Dengue virüsü, dünya nüfusunun 
üçte birinden fazlasının enfeksiyon riski 
altındaki bölgelerde yaşaması nedeniyle, 
tropik bölgelerde ve tropiklere yakın 
bölgelerde hastalık ve 1950’lerden beri 
ölümün önde gelen nedenidir. Deng 
humması, sivrisinek kaynaklı viral bir 
enfeksiyondur. Virüsü taşıyan Aedes 
aegypti türü dişi sivrisinek olup aynı 
zamanda chikunga, sarı humma ve zika 
enfeksiyonu için de taşıyıcı olarak rol 
almaktadır. Belirtileri grip benzeri 
görülebildiği gibi ilerleyip ölümcül 
komplikasyonlara da yol açabilir. Deng 
humması sıklığı son on yılda artmıştır. 
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı bu 
enfeksiyon için risk altındadır. Sıklıkla 
kentsel ve yarıkentsel alanlarda olmak 
üzere tropikal iklimlerde görülmektedir. 
Şiddetli deng (Deng hemorajik ateşi olarak 
da bilinir) ilk olarak 1950’lerde Filipin ve 

Tayland’daki salgınlarla ortaya çıkmıştır. 
Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki 
çocuklar arasında ciddi seyretmektedir ve 
ölümün önde gelen nedenlerindendir. Deng 
virüsü ile enfeksiyonu önlemek için henüz 
herhangi bir aşı ve spesifik bir tedavi yoktur 
fakat erken teşhis ve semptomatik tedaviyle 
ölüm oranları %1’in altına düşer. Deng 
hummasının önlenmesi ve kontrolü etkili 
vektör önlemine bağlıdır. Deng aşısı, 
Singapur gibi endemik bölgelerde yaşayan 
9-45 yaş arası insanlarda kullanılmak üzere 
lisans almıştır [25,26]. Afrika kıtasının batı 
bölgesinde yer alan Burkino Faso genelinde 
3 Kasım 2017 itibariyle 9029 vaka ve 18 
ölüm (ölüm oranı %0.2) bildirilmiştir. 
Vakaların 5773’ü hızlı tanı testinde pozitif 
sonuç vermiş olası vakalardır. Ülke 
genelinde 2017’nin 43. haftası itibariyle de 
2566 vaka bildirilmiştir [27]. 

 
İnfluenza-H7N9 (Çin) 
 

İnfluenza virüsü her yıl mevsimsel 
grip salgınından sorumludur. İnfluenza A 
(H7N9) ilk kez 2013 yılında Çin’de rapor 
edilmiştir. İnfluenza enfekte olmuş 
hayvanlarla veya kontamine çevreyle 
doğrudan temas yoluyla edinilir, insandan 
insana sürekli bulaşma yeteneği 
kazanmamıştır. İnfluenza virüs enfeksiyonu 
hafif üst solunum yolu enfeksiyonu, şiddetli 

pnömoni, şok, sepsis, akut solunum sıkıntısı 
sendromu gibi değişen hastalıklara neden 
olmaktadır. İnfluenza A (H5N1) ve A 
(H7N9) virüsü enfeksiyonu vakaların 
çoğunluğu enfekte olmuş canlı veya ölü 
kümes hayvanları ile doğrudan ya da dolaylı 
temas ile ilişkilendirilmiştir. Hastalığı 
hayvan kaynaklı kontrol etmek, insanlara 
yönelik riski azaltmak için kritik öneme 
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sahiptir. Halk sağlığı açısından riski en aza 
indirgemek için hem hayvan hem de insan 
popülasyonlarında kalite gözetimi, her 
insan enfeksiyonunun kapsamlı bir şekilde 
incelenmesi ve riske dayalı pandemik 

planlama şarttır [28]. Çin’de 2017 Temmuz 
ayı içinde 3, Ağustos’ta 4,  Eylül’de 1, 
Ekim’de 2 vaka bildirilmiştir. Bildirimi 
yapılan vaka sayısı 2013 yılından bu yana 
1564 olarak teyit edilmiştir [29].

 
Chikungunya (08.09.2017-İtalya ve Fransa) 
 

Chikungunya, 1952'de Güney 
Tanzanya'da başlayan bir salgın sırasında 
ilk kez tarif edilen sivrisinek yoluyla taşınan 
bir viral hastalıktır. Hastalık etkeni, 
Togaviridae ailesinin alfavirus cinsine ait 
bir RNA virüsüdür. "Chikungunya" ismi 
Kimakonde dilinde "bükülmek" anlamına 
gelen ve eklem ağrısı olan rahatsız edici 
görünümünü anlatan bir kelimeden 
gelmektedir. Hastalarda ateş, şiddetli eklem 
ağrısının yanında kas ağrısı, kas gücü kaybı, 
bulantı, yorgunluk, döküntü gözlenir. 
Tedavisi semptomatiktir. Sivrisinek üreme 
alanlarının insan yerleşimine yakınlığı 
chikungunya için önemli bir risk 

faktörüdür. Chikungunya virüsü 
enfeksiyonunu veya hastalığını önleyecek 
aşı yoktur. Chikungunya virüs 
enfeksiyonunu önlemenin en etkili yolu da 
sivrisinek sokmasını önlemektir [30]. 
Hastalık çoğunlukla Afrika, Asya kıtasında 
ve Hint Yarımadası’nda görülmektedir. 
İtalya’nın kıyı bölgelerinde 26 Eylül 2017 
itibariyle 183 vaka bildirilmiştir, vakaların 
109’u doğrulanmıştır. Fransa’da ise 23 
Ağustos 2017’de ülkenin doğusundaki Cote 
d’Azur bölgesinde 4 vakada hastalığın lokal 
bulaş yoluyla geçiş gösterdiği tespit 
edilmiştir. Buna ek olarak 1 olası, 8 şüpheli 
vaka bildirilmiştir [31].
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