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TÜRK CUMHURİYETLERİNDE TOPLUM YAŞLANMASININ 

SOSYODEMOGRAFİK VE EKONOMİK ÖZELLİKLER 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Melike Köse Alaiye  Selma Metintaş  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Özet: Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde toplum yaşlanması ve etkileyen nüfus ve ekonomik 

göstergeleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde 

toplumsal yaşlanma, yaşam beklentisi ve belirleyicilerini ele alan ekolojik tipte bir araştırmadır. 

Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında IBM SPSS (versiyon 20.0) istatistik paket 

programında değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 olarak kabul edildi. 

Çalışmada, her iki cinste doğuşta beklenen yaşam süresi ve yaşlı bağımlılık oranına etki eden 

nüfus ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişki, veriler nüfusa göre genişletildikten sonra 

Spearman korelasyon katsayısı ile hesaplandı. Türk Cumhuriyetleri’nde yaşlılık göstergesi 

olarak kullanılan doğuşta beklenen yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık oranı ile kaba ölüm hızı, 

nüfus yoğunluğu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, kişi başına düşen sağlık harcaması 

arasında pozitif, yıllık nüfus artışı, kırsalda yaşama oranı, işsizlik yüzdesi arasında negatif 

korelasyon bulundu (p<0.001).Türk Cumhuriyetleri toplum yaşlanmasının gelişim aşamaları 

açısından birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Nüfus ve ekonomik göstergeler açısından 

da Türk Cumhuriyetleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sağlık alanında Türk 

Cumhuriyetleri arasında işbirliği ve deneyim paylaşılması demografik dönüşümde ölümlerin 

önlenmesi açısından önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Türk Cumhuriyetleri, toplum yaşlanması 

EVALUATION OF POPULATION AGING IN TERMS OF SOCIODEMOGRAPHIC 

AND ECONOMIC CHARECTERISTICS IN TURKISH REPUBLIC 

ABSTRACT: The study was carried out to evaluate the population aging and the affecting 

indicators on population and economics in the Turkish Republics. This study is an ecologic 

research which deals the population aging, life expectancy and their determinants in Turkish 

republics. The obtained data were evaluated via computarized IBM SPSS (version 20.0) 

statistical package program. Statistical significance was accepted as p <0.05. In this study, the 

relationship between population and economic indicators which effect old age dependency rate 

and the estimated life expectancy at birth for both genders was calculated  by using the 

Spearman correlation coefficient following the expansion of the data according to the 

population. Life expectancy at birth and old age dependency rate which are used as old age 

indicator in Turkish Republics showed positive correlation by crude death rate, population 

density, per capita gross domestic product, per capita health expenditure while there was 

negative correlation by annual population growth, rural living rate, umemployment percentage 

of total labor force (p<0,001). Turkic Republics show different characteristics in terms of 

development stages of population aging. There are also significant differences between the 

Turkic Republics in terms of population and economic indicators. Sharing cooperation and 
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experience among the Turkish republics in the field of health is important for preventing deaths 

during the demographic transformation. 

Key words: Turkish republics, population ageing 
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Giriş 
ağlık alanındaki gelişmeler 

sonucunda yaşam 

beklentisinin artmasıyla her 

yıl yaşlı nüfusta artış olmaktadır (1-3). 

Geçmiş yıllarda toplumların öncelikli 

sorunları bulaşıcı hastalıklar, aşırı 

doğurganlık, çok sayıda bebek ve çocuk 

ölümleriydi. Çevre koşullarındaki 

iyileşmeler, sağlıklı beslenme ve fiziksel 

aktiviteye önem verilmesi, aşılar ve 

antibiyotiklerin keşfi, enfeksiyon 

hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerin 

artması, insan ömrünün uzamasına neden 

olmuştur (4,5).   

Yaşam beklentisi artışındaki 

gelişmeler öncelikle çocuk ölümlerindeki 

azalmadan ileri geldiği için, toplumlarda ilk 

aşamadaki eğilim bebek ve çocuk nüfus 

oranının artması ve yaşlı nüfus oranının 

azalmasıdır. Ancak mortalitenin azalması 

ile beraber doğurganlıkta düşme eğilimi, 

çocuk nüfus oranını azaltarak daha çok 

bireyin daha uzun yaşlara kadar hayatta 

kalmasını sağlamaktadır. Bu da yaşlıların 

oranında artışa yol açmaktadır. Toplum 

yaşlanması,  dünya nüfusunda yirminci 

yüzyılın ortalarından beri yaşandığından 

(6),  yirmibirinci yüzyılda da ön plana 

çıkması beklenen bir demografik durumdur 

(2,6). 

Doğumda beklenen yaşam ümidi, 

toplumların yaşlanması ile birlikte bebeklik 

çağındaki ve diğer dönemlerdeki ölümlere 

göre önemli sağlık göstergelerinden birisi 

olmaktadır (7). Gelecek on yıl içinde 

doğuşta beklenen yaşam ümidinin, 

dünyanın bütün büyük bölgelerinde 

artmaya devam etmesi beklenmektedir.  

Doğuşta beklenen yaşam ümidi, 1950’de 

gelişmiş bölgelerde 65,  gelişmekte olan 

bölgelerde ise 42 yıldı. Gelişmiş bölgeler ve 

daha az gelişmiş bölgeler arasındaki farkın 

giderek azalacağı 2045-2050’de yaşam 

beklentisinin gelişmiş bölgelerde 83 yıla, 

daha az gelişmiş ülkelerde ise 75 yıla 

ulaşacağı tahmin edilmektedir (6).  

Yaşlanma, Dünya’nın her yerinde 

gerçekleşmekte, ancak o yaşlanmanın 

derecesi ve hızları değişik olabilmektedir. 

En yaşlı nüfuslar gelişmiş ülkelerde 

olmasına rağmen yaşlı nüfusun çoğu 

gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun 

büyüme oranı gelişmiş ülkelerden önemli 

ölçüde daha fazladır, bu durum dünyada 

yaşlı nüfusun daha az gelişmiş bölgelerde 

de giderek yoğunlaşacağını göstermektedir 

(6,8). Bundan dolayı gelişmekte olan 

ülkeler, toplum yaşlanmasına ve gelişmiş 

ülkeler ile karşılaştırıldığında genellikle 

milli gelirinin daha düşük seviyede 

olmasına çabuk adapte olmalıdırlar (8).  

Sovyetler Birliği’nin 1990’lı yılların 

başında dağılmasıyla beraber Türkiye ile 

tarihi, ekonomik, dini, kültürel yakınlığı 

olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

kurulmuştur. Türkiye Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını ilk 

tanıyan ülke olmuş, bu ülkeler ile Türkiye 

arasında bağımsızlıklarının ilk yıllarında 

önemli yakınlaşmalar gerçekleşmiştir 

(9,10). Bu ülkeler, kökenlerinin benzer 

olması nedeniyle başka çalışmalarda da 

araştırma konusu olmuştur (10-13). 

Çalışmanın amacı,Türk Cumhuriyetleri’nde 

toplum yaşlanması ve etkileyen nüfus ve 

ekonomik göstergeleri değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem 
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Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde 

toplumsal yaşlanma, yaşam beklentisi ve 

belirleyicilerini ele alan ekolojik tipte bir 

araştırmadır.  

 Çalışmada toplumsal yaşlanma 

ölçütü olarak kullanılan Doğuşta Beklenen 

Yaşam Ümidi (DBYÜ) ve yaşlı bağımlılık 

oranı kullanılmıştır. Doğuşta beklenen 

yaşam ümidi, aynı zamanda toplumun 

sağlık düzeyini saptamak için de 

kullanılmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam 

ümidi, belirli bir ülke, bölge ya da coğrafi 

bölge için mevcut mortalite hızlarının 

devam etmesi durumunda, belirli bir yaş ve 

cinsiyetteki bireyin yaşamasının beklendiği 

ortalama yıl sayısı olarak tanımlanmaktadır 

(8,14). Doğuşta beklenen yaşam ümidi, 

ülkelerdeki sosyoekonomik gelişmişlik 

seviyelerini, yaşam kalitesini ve ölümlülük 

düzeylerini ölçmekte kullanılan bir 

göstergedir. Çalışmada toplumsal yaşlanma 

ölçütü olarak kullanılan bir diğer ölçüt, 

yaşlı bağımlılık oranıdır. Yaşlı bağımlılık 

oranı, bir ülkede çalışan (15-64 yaş grubu) 

her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 

yaşlı (65 ve üzeri) kişi sayısıdır. Başka bir 

deyişle, çalışma çağındaki her 100 kişiye 

düşen yaşlı sayısıdır (15). 

Toplumsal yaşlanmaya etki eden 

nüfus göstergeleri olarak yıllık nüfus artışı, 

kaba ölüm hızı, kırsalda yaşama oranı ve 

nüfus yoğunluğu kullanıldı. Yıllık nüfus 

artış hızı, nüfusun yıl içinde göstermiş 

olduğu artış hızına denir. Kırsalda yaşama 

oranı, nüfusun ne kadarının kırsal alanda 

yaşadığının göstergesidir. Kaba ölüm hızı, 

yaşam beklentisine etki eden mortalite 

düzeyini belirleyen sağlık göstergelerinden 

en sık kullanılan, kolay elde edilebilen bir 

gösterge olup, bir toplumda bir takvim 

yılında meydana gelen toplam ölüm 

sayısının aynı toplumun o yıla ait yıl ortası 

nüfusa oranıdır (7). Nüfus yoğunluğu ise, 

yıl ortası nüfusun kara bölgesinin kilometre 

karesine bölünmesi (kara parçasında km2 

ye düşen kişi sayısı) ile tanımlanır.  

Sağlık göstergelerini etkileyen 

ekonomik belirteçler olarak, satın alma 

gücü paritesine göre kişi başına düşen Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla (uluslararası dolar), kişi 

başına düşen sağlık harcaması ve toplam 

sağlık harcamalarının gayrisafi yurtiçi 

hasılaya oranı ve ülkelerin işsizlik oranları 

kullanıldı. Satın alma gücü paritesine göre 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH); satın 

alma gücü paritesi oranları kullanılarak 

uluslararası dolara dönüştürülen gayri safi 

yurtiçi hasıladır. Uluslararası dolar ise 

GSYİH üzerinde sahip olduğu satın alma 

gücü, ABD'de ABD dolarının sahip olduğu 

satın alma gücüne eşitlenmiş dolar birimidir 

(16). İşsizlik, çalışma gücü ve arzusunda 

olan ve cari ücretten çalışmaya razı olup da 

iş bulamayan işgücünü ifade eder. İşsizlik 

oranı ise, iş bulamayan bu nüfusun toplam 

işgücü nüfusuna oranıdır (15).  

Temmuz - Ekim 2016 tarihi arasında 

yapılan çalışmada kullanılan hayat tabloları 

ve yaşam beklentisine etki eden belirteçler 

Dünya Bankası göstergeleri (The World 

Bank indicators) bölümünden elde 

edilmiştir (17).  

Elde edilen veriler, bilgisayar 

ortamında IBM SPSS (versiyon 20.0) 

istatistik paket programında değerlendirildi. 

İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 

olarak kabul edildi. Çalışmada, veri ülke 

nüfuslarına göre genişletildikten sonra her 

iki cinste doğuşta beklenen yaşam süresi ve 

yaşlı bağımlılık oranına etki eden nüfus ve 

ekonomik göstergeler arasındaki ilişki 

Spearman korelasyon katsayısı ile 

gösterildi. 

 

Bulgular 

Çalışma, yedi Türk Cumhuriyeti’nin 

yaşlılık göstergeleri ve etkili faktörlerini 

içermektedir. Türk Cumhuriyetleri arasında 

erkeklerde DBYÜ en yüksek Türkiye (72.0 

yaş), en düşük Türkmenistan (61.5 

yaş)’daydı.  Benzer şekilde kadınlarda da 

DBYÜ en yüksek Türkiye (78.5 yaş), en 

düşük Türkmenistan (69.9 yaş)’daydı.  Türk 

Cumhuriyet’lerinin tümünde DBYÜ 

kadınlarda erkeklerden daha uzundu. 
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Altmışbeş yaş üstü nüfusun toplam nüfusa 

oranı ve yaşlı bağımlılık oranı en yüksek 

Türkiye (%7.5), en düşük Tacikistan 

(%3.0)’daydı (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Türk Cumhuriyetleri’nde yaşlılık göstergeleri  

Ülkeler Doğuşta 

beklenen 

yaşam ümidi 

(Erkek)   

Doğuşta 

beklenen 

yaşam ümidi 

(Kadın)  

Doğuşta 

beklenen 

yaşam ümidi  

(Genel) 

65 yaş üstü 

nüfusun 

toplam 

nüfusa oranı* 

Yaşlı 

bağımlılık 

oranı*  

 

Türkiye  72.0 78.5 75.2 7.5 11.3 

Azerbaycan 67.7 74.0 70.8 5.6 7.8 

Kazakistan 67.1 75.9 71.6 6.7 10.1 

Kırgızistan 66.5 74.5 70.4 4.2 6.6 

Tacikistan 66.2 73.2 69.6 3.0 4.8 

Özbekistan 65.0 71.8 68.3 4.7 7.0 

Türkmenistan 61.5 69.9 65.6 4.2 6.1 

*: 2015 verisidir.  

 

Tablo 2: Türk Cumhuriyetleri’nde yaşlılık ile ilişkili nüfus göstergeleri  

 

Ülkeler Yıllık nüfus 

artışı 

(yüzde)* 

Kaba ölüm 

hızı 

 (binde) 

Kırsalda 

yaşama oranı 

(yüzde)* 

Nüfus* 

 

Nüfus 

yoğunluğu 

(nüfus/km2)* 

Türkiye 1.5 5.7 26.6 78,665.83 102.2 

Azerbaycan 1.2  5.8 45.4 9,651.35 116.8 

Kazakistan 1.5  7.6 46.8 17,544.13 6.5 

Kırgızistan 2.1  6.1 64.3 5,957.00 31.1 

Tacikistan 2.2  5.6 73.2 8,481.85 60.6 

Özbekistan 1.7 4.9 63.6 31,299.50 73.6 

Türkmenistan 1.2  7.8 50.0 5,373.50 11.4 

*: 2015 verisidir.  

 

Yıllık nüfus artışının en yüksek 

olduğu ülke Tacikistan (%2.2), en düşük 

olduğu ülkeler Azerbaycan (%1.2) ve 

Türkmenistan (%1.2) idi. Kaba ölüm hızı en 

yüksek Türkmenistan’da (binde 7.8), en 

düşük ise Özbekistan’da (binde 4.9) idi. 

Kırsalda yaşama oranı’nın en yüksek 

olduğu ülke Tacikistan (%73.2), en düşük 

olduğu ülke Türkiye (%26.6) idi. Nüfus 

yoğunluğu’nun en yüksek olduğu ülke 

Azerbaycan (116.8) iken, en düşük olduğu 

ülke Kazakistan (6.5) idi (Tablo 2). Kişi 

Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla en 

yüksek Kazakistan’da (25,876.5$), en 

düşük ise Tacikistan’da (2,779.9$) idi. Kişi 

Başına Düşen Sağlık Harcaması en yüksek 

Kazakistan‘da (1,068.1$), en düşük 

Tacikistan’da (185.1$) idi. Erkeklerde 

işsizlik yüzdesi’nin en yüksek olduğu ülke 

Tacikistan (11.6), en düşük olduğu ülke 

Kazakistan (3.2) idi. Kadınlarda işsizlik 

yüzdesi’ nin en yüksek olduğu ülke 

Özbekistan (10.8), en düşük olduğu ülke 

Kazakistan (4.9) idi.  

 Türk Cumhuriyetleri’nde cinsiyete 

göre  DBYÜ ile DBYÜ’ni etkileyen 

göstergeler arasındaki Spearman 

Korelasyon Katsayıları verilmiştir (Tablo 
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4). Erkeklerde DBYÜ, kaba ölüm hızı, 

nüfus yoğunluğu, kişi başına düşen gayri 

safi yurt içi hasıla, kişi başına düşen sağlık 

harcaması arttıkça artmakta, nüfus 

göstergelerinden yıllık nüfus artışı, kırsalda 

yaşama oranı, işsizlik yüzdesi arttıkça 

azalmaktaydı.  

Kadınlarda DBYÜ, nüfus ve 

ekonomik göstergeleri erkeklerdekine 

benzer şekilde korelasyon göstermekteydi. 

Kadınlarda DBYÜ nüfus göstergelerinden 

kaba ölüm hızı ve nüfus yoğunluğu ile 

birlikte artmakta, yıllık nüfus artışı, kırsalda 

yaşama oranı ile birlikte azalmaktadır. 

Kadınlarda DBYÜ ile ekonomik 

göstergelerden erkeklerdekine benzer 

şekilde kişi başına düşen gayri safi yurt içi 

hasıla, kişi başına düşen sağlık harcaması 

ile pozitif, işsizlik yüzdesi ile negatif 

korelasyon göstermektedir. 

Türk Cumhuriyetleri’nde yaşlı 

bağımlılık oranı ile etkileyen göstergeler 

arasında Spearman Korelasyon Katsayıları 

verilmiştir (Tablo 5). Yaşlı bağımlılık oranı, 

nüfus göstergelerinden kaba ölüm hızı ve 

nüfus yoğunluğu ile pozitif, yıllık nüfus 

artışı, kırsalda yaşama oranı ile negatif 

korelasyon göstermekteydi.  Ekonomik 

göstergelerden kişi başına düşen gayri safi 

yurt içi hasıla ve kişi başına düşen sağlık 

harcaması arttıkça yaşlı bağımlılık oranı 

artmakta, kadınlarda ve erkeklerde işsizlik 

yüzdesi arttıkça yaşlı bağımlılık oranı 

azalmaktaydı. 

 

 

 

Tablo 4: Türk Cumhuriyetleri’nde Cinsiyete Göre  Doğuşta Beklenen Yaşam Ümidi ile Bunu 

Etkileyen Nüfus ve Ekonomik Göstergeler arasındaki  Spearman Korelasyon Katsayıları 

Göstergeler Erkek   (r;p) Kadın  (r;p) 

Nüfus göstergeleri   

Yıllık nüfus artışı -0,508 ; <0,001 -0,442 ; <0,001 

Kaba ölüm hızı 0,234 ; <0,001 0,247 ; <0,001 

Kırsalda yaşama oranı -0,940 ; <0,001 -0,919 ; <0,001 

Nüfus yoğunluğu 0,731 ; <0,001 0,618 ; <0,001 

Ekonomik göstergeler   

Kişi başına düşen gayri safi 

yurt içi hasıla  

0,646 ; <0,001 0,693 ; <0,001 

Kişi başına düşen sağlık 

harcaması 

0,537 ; <0,001 0,520; <0,001 

İşsizlik yüzdesi -0,439 ; <0,001 -0,196 ; <0,001 

 

Tartışma 

Dünya genelinde,  2015 yılı 

verilerine göre  sekiz kişiden biri 60 yaş ve 

üzerindedir. Bu oranın  2030’a kadar  altı 

kişiden biri, yirmibirinci yüzyılın ortalarına 

kadar ise beş kişiden biri olması 

beklenmektedir (8).  Altmış  yaş ve üzeri 

kişi sayısının, 2020 yılına kadar 5 yaş 

altındaki çocukların sayısından fazla olması 

beklenmektedir (18). Dahası, altmış yaş ve 

üzeri nüfusun,  2050 yılına kadar da 

adölesanlardan daha fazla olacağı 

düşünülmektedir.  Dünya’da 60 yaş ve üzeri 

nüfusun 2015 ve 2030 yılları arasında 

%56’lık artışla 901 milyondan 1,4 milyara 

çıkacağı ve 2050 de yaşlı nüfusun 2015 

yılındakinin iki katını da geçerek yaklaşık 

2,1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Seksen yaş ve üzeri olan ileri yaşlılık evresi 

tüm yaşlı nüfusun sayısından daha hızlı  
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Tablo 5: Türk Cumhuriyetlerinde Yaşlı Bağımlılık Oranı ile Bunu Etkileyen Nüfus ve 

Ekonomik Göstergeler Arasında Spearman Korelasyon Katsayıları 

Göstergeler r ; p 

Nüfus göstergeleri  

Yıllık nüfus artışı -0,537 ; <0,001 

Kaba ölüm hızı 0,169; <0,001 

Kırsalda yaşama oranı -0,976 ; <0,001 

Nüfus yoğunluğu 0,679 ; <0,001 

Ekonomik göstergeler  

Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla  0,746 ; <0,001 

Kişi başına düşen sağlık harcaması 0,593 ; <0,001 

Erkeklerde işsizlik yüzdesi -0,405 ; <0,001 

Kadınlarda işsizlik yüzdesi -0,014 ; <0,001 

büyümekte ve bu nüfusun 2015 yılında %14 

iken, 2050 yılında %20 den daha fazla 

olması beklenmektedir. Bu durum 2050’de 

80 yaş ve üzeri nüfusun, 2015 yılının 

verilerine göre üç katından fazla olacağı 

anlamına gelmektedir (8). Yaşlanan 

dünyada, Türk Cumhuriyetleri’nin de 

yaşlanması kaçınılmazdır. Çalışmada 

toplumsal yaşlanma göstergeleri ile etki 

eden nüfus ve ekonomik göstergeler 

ilişkilendirildi.  

Doğuşta beklenen yaşam ümidi,  

Dünya genelinde 1960 yılında 52.4 yaş 

iken, 2014 verilerine göre 71.4 yaştır.  

Dünya’da en yüksek doğuşta beklenen 

yaşam ümidi sırasıyla 84.0 yaş ile Çin’de,  

83.6 yaş ile Japonya’da, 83.1 yaş ile 

İspanya’dadır. Türk Cumhuriyetleri 

arasında ise en yüksek doğuşta beklenen 

yaşam ümidi 75.2 yaş ile Türkiye’dedir 

(19).  Türk Cumhuriyetleri’nde doğuşta 

beklenen yaşam ümidi 2014 verisine göre 

Türkiye’de erkeklerde 72, kadınlarda ise 79 

yaştır. Dünyada 2010-2015 yılları arasında 

kadınlar erkeklerden ortalama 4.5 yaş daha 

fazla yaşamış, ve 2015’de kadınlar, 60 yaş 

veya üzeri toplumsal yaşlanmanın 

%54’ünden, 80 yaş ve üzerinde ise bu 

yaşlanmanın %61’inden sorumlu 

olmuşlardır. Takip eden yıllarda erkeklerin 

yaşam beklentisi ortalamasının artarak 

kadınlardaki düzeyi yakalayacağı ve ileri 

yaşlılar arasındaki bu cinsiyet dengesinin 

daha eşit hale geleceği beklenmektedir (8). 

Altmışbeş yaş üstü nüfusun toplam 

nüfusa oranı Dünya genelinde 1960 yılında  

%4.9 iken, 2015 yılında %8.2 dir. Bu oran, 

en yüksek Japonya’da (%26.3), ikinci 

sırada  İtalya’dadır (%22.4) (20). Çalışmada 

Türk Cumhuriyetleri arasında ise bu oran en 

yüksek Türkiye’de (%7.5), en düşük 

Tacikistan (%3)’daydı. Hem doğuşta 

beklenen yaşam ümidine hem de 65 yaş 

üstü nüfusun toplam nüfusa oranına 

bakıldığında Türkiye ve Kazakistan (%6.7) 

Dünya ortalamasına göre orta yaş grubunda 

iken,  diğer Türk Cumhuriyetleri genç yaş 

grubunda yer almaktadır. 

Yaşlı bağımlılık oranı,  Dünya 

genelinde 1960 yılında %8.6 iken 2015 

yılında  %12.5 dır. Yaşlı bağımlılık oranı  

en yüksek %43.3 ile Japonya’dadır. Bu oran 

yüksek gelirli ülkelerde %26, orta gelirli 

ülkelerde %10, düşük gelirli ülkelerde ise 

%6 dır (21). Çalışmada Türk 

Cumhuriyetleri arasında yaşlı bağımlılık 

oranı en yüksek olan ülke Türkiye (%11.3) 

ve ikinci sırada olan Kazakistan(%10.1) ile 

orta gelirli ülkeler ile uyumlu 

bulunmaktadır. 

Yıllık nüfus artışı, Dünya genelinde 

1961 yılında %1.4 iken, 1969 yılında 

%2.1’e yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda 

bu oran azalan bir seyir göstererek 2015 

yılında %1.2 olmuştur (22). Çalışmada 

Türk Cumhuriyetleri arasında yıllık nüfus 

artışının en yüksek olduğu ülke Tacikistan 

(%2.2), en düşük olduğu ülkeler 
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Azerbaycan (%1.2) ve Türkmenistan 

(%1.2) idi. Türkiye ve Kazakistan’da ise 

yıllık nüfus artışı %1.5 dir. Birleşmiş 

Milletler’in 2010 yılı verilerine göre yıllık 

nüfus artışı gelişmiş ülkelerde %0.8 iken 

gelişmekte olan ülkelerde %2.4 dir (23). 

Çalışmada yıllık nüfus artışı ile her iki 

cinste doğuşta beklenen yaşam ümidi ve 

yaşlı bağımlılık oranı arasında negatif 

korelasyon bulundu. Singariya ve 

arkadaşlarının Hindistan’da yaptığı bir 

çalışmada da benzer sonuç rapor edilmiştir 

(24).   

Kaba ölüm hızı, Dünya genelinde 

1960 yılında binde 17.7 iken 2014 yılında 

binde 7.7 ile azalan bir seyir göstermiştir. 

Japonya’da binde 10 iken Türk 

Cumhuriyetleri’nde Türkiye’de binde  5.7, 

Kazakistan’da binde 7.6 dır (25). Çalışmada 

kaba ölüm hızı ile her iki cinste doğuşta 

beklenen yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık 

oranı arasında pozitif yönde bir ilişki 

bulunmuştur. Buna karşılık literatürde ölüm 

oranlarının azalması ile yaşam beklentisinin 

arttığı belirtilmiştir (24,26-28). Türk 

Cumhuriyetleri’ne baktığımızda literatür ile 

uyumlu olarak kaba ölüm hızı Türkiye’de 

düşük iken, doğuşta beklenen yaşam ümidi 

ve yaşlı bağımlılık oranının en yüksek 

olduğu ülke yine Türkiye’dir. Ancak 

doğuşta beklenen yaşam ümidi ve yaşlı 

bağımlılık oranında ikinci sırada olan ülke 

Kazakistan olmasına rağmen kaba ölüm 

hızı yüksektir. 

Kırsalda yaşama oranı, Dünya 

genelinde 1960 yılında %66.4 iken 2015 

yılında  %46.1’dir (29). Türk 

Cumhuriyetleri arasında kırsalda yaşama 

oranı Türkiye’de %26.6 iken Tacikistan’da 

%73.2’dir. Çalışmada, kırsalda yaşama 

oranı arttıkça her iki cinste doğuşta 

beklenen yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık 

oranı arasında negatif korelasyon bulundu. 

Literatürde de benzer sonuçlar rapor 

edilmiştir (30). Yaşlı nüfus kentsel alanda 

kırsal alana göre daha hızlı büyümektedir. 

Dünyada 2000 ve 2015 yılları arasında  60 

yaş ve üzeri insanların sayısında kırsal 

alanda %25 artış olmuşken kentsel alanda 

%68 kadar arttı. Sonuç olarak yaşlılar 

kentsel alanda giderek yoğunlaşmakta ve bu 

durum yaşam beklentisinin artmasına neden 

olmuştur (8). 

Nüfus yoğunluğu (nüfus/km2), 

Dünya genelinde 1961 yılında 23.6 

nüfus/km2  iken 2015 yılında 56.6 

nüfus/km2 ‘dir (31). Türk Cumhuriyetleri 

arasında nüfus yoğunluğu en yüksek 

Azerbaycan’da, en düşük ise 

Kazakistan’dadir. Kazakistan’nın toplam 

nüfusu Azerbaycan’a göre yaklaşık iki kat 

daha fazla olmasına rağmen yüz ölçümüne 

bakıldığında Kazakistan’ın yüzölçümü  

yaklaşık 33 kat daha fazladır. Çalışmada 

nüfus yoğunluğu arttıkça her iki cinste 

doğuşta beklenen yaşam ümidi ve yaşlı 

bağımlılık oranı arasında pozitif korelasyon 

bulundu. Sanglimsuwan’a göre 

çalışmamızdaki ile uyumlu olarak nüfus 

yoğunluğu arttıkça yaşam beklentisi 

artmaktadır (32). Kondo ve arkadaşlarının 

Japonya’da yaptığı bir çalışmada ise 65 

yaşındaki yaşam beklentisi ile nüfus 

yoğunluğu arasında korelasyon istatiksel 

olarak anlamlı bulunmasa da ters ilişki 

olduğu rapor edilmiştir (33). Bu durum, 

nüfus yoğunluğu arttıkça çevre kirliliğinin, 

sağlık problemlerinin ve buna bağlı 

ölümlerin artacağını düşündürse bile 

kaliteli insan gücünün daha fazla 

olabilmesinden ve sağlık hizmetinin daha 

iyi veriliyor olmasından da kaynaklanmış 

olabilir.   

Kişi başına düşen gayri safi yurt içi 

hasıla, Dünya genelinde 1990 yılında 

5,413.475 $, 2015 yılında ise 15,470.154 $ 

dir (34).  Çalışmada Türk Cumhuriyetleri 

arasında gayri safi yurt içi hasıla 

Kazakistan’da 25,876.5 $, Türkiye’de 

19,618.2$ iken Tacikistan’da 2,779.9 $’dir. 

Birleşmiş Milletler’in 2012 yılı verilerine 

göre gayri safi yurt içi hasıla çok gelişmiş 

ülkelerde 40,397 $,  gelişmiş ülkelerde 

12,920 $, orta gelişmiş ülkelerde 5,875 $, 

gelişmekte olan ülkelerde ise 2,830 $‘dır 

(35). Kazakistan ve Türkiye’nin verileri 

gelişmiş ülkeler ile, Tacikistan, Kırgızistan 

ve Özbekistan’ın  gayri safi yurt içi hasıla 

düzeyleri ise gelişmekte olan ülkelerle 

uyumlu bulunmuştur. Çalışmada gayri safi 
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yurt içi hasıla ile her iki cinste doğuşta 

beklenen yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık 

oranı arasında pozitif korelasyon bulundu. 

Literatürde de benzer şekilde gayri safi yurt 

içi hasıla arttıkça yaşam beklentisinin arttığı 

belirtilmiştir (30,36-38). 

Kişi başına düşen sağlık harcaması, 

Dünya genelinde 1995 yılında 481.0 $ iken 

2014 yılında 1,275.7  $’dır (39). OECD 

ülkelerinde 2013 yılındaki kişi başı sağlık 

harcamasına bakıldığında OECD 

ülkelerinin ortalaması 3,453.0 $ iken, 

ABD’de 8,713.0 $, İsviçre’de 6,325 $ 

şeklinde ve Hindistan ise 215.0 $ ile en 

düşük ülke olarak raporlanmıştır (40).  

Çalışmada Türk Cumhuriyetleri arasında 

sırasıyla Kazakistan, Azerbaycan, 

Türkiye’nin kişi başına düşen sağlık 

harcaması Dünya geneline yakın olmasına 

rağmen OECD ülkelerinin ortalamasından 

düşüktür. Tacikistan’ın kişi başına sağlık 

harcaması, OECD ülkeleri içinde en düşük 

ülkelerden bile daha düşük bulunmuştur. 

Çalışmada kişi başına düşen sağlık 

harcaması ile her iki cinste doğuşta 

beklenen yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık 

oranı arasında pozitif korelasyon bulundu. 

Yavari ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

benzer şekilde şağlık harcaması ile yaşam 

beklentisi arasında pozitif yönde güçlü 

korelasyon olduğu bildirilmiştir (37). 

Mahumud ve arkadaşlarının Bangladesh’de 

yaptığı çalışmada da benzer ilişki 

belirtilmiştir (41). 

İşsizlik yüzdesi her iki cinste bir 

arada değerlendirildiğinde Dünya genelinde 

1991 yılında %6.2 iken, 2002 yılında %6.4 

ile en yüksek değere ulaşmış, 2007 yılında 

ise %5.4’e kadar gerilemiştir.  İşsizlik oranı, 

2011-2014 yılları arasında da %5.9 

dolayında seyretmiştir (42). Erkeklerdeki 

işsizlik yüzdesi toplamdaki işsizlik oranı ile 

benzer seyir göstermektedir (43). Buna 

karşın kadınlarda işsizlik yüzdesi daha 

yüksek olup, Dünya genelinde 1991 yılında 

%6.7 iken, 1998 yılında %6.9 ile en yüksek 

değere ulaşmıştır (44).Çalışmada Türk 

Cumhuriyetleri’nde işsizlik yüzdesi 

erkeklerde en yüksek Tacikistan’da, 

kadınlarda ise Özbekistan’da bulundu.  Her 

iki cinste de işsizlik yüzdesi en düşük olan 

ülke Kazakistan idi. Çalışmada işsizlik 

yüzdesi ile her iki cinste doğuşta beklenen 

yaşam ümidi ve yaşlı bağımlılık oranı 

arasında kadınlarda daha zayıf olan negatif 

korelasyon bulundu. Bayati ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada istihdam 

oranı ile yaşam beklentisi arasında ilişki 

saptanmış olup bu ilişkinin benzer şekilde 

erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (38). Buna karşılık Kondo ve 

arkadaşlarının Japonya’da yaptığı bir 

çalışmada, 65 yaşındaki yaşam beklentisi 

ile işsizlik oranı arasında ilişki bulamadığı 

belirtilmiştir (33). 

Sonuç olarak, uluslararası düzeyde 

toplumların sağlık göstergelerinin düzenli 

olarak değerlendirilmesi ve kıyaslanması, 

ülkelerin kendi sağlık politikalarını 

geliştirmesinde etkili bir faktördür. Türk 

Cumhuriyetleri toplum yaşlanmasının 

gelişim aşamaları açısından birbirinden 

farklı özellikler göstermektedir. Nüfus ve 

ekonomik göstergeler açısından da Türk 

Cumhuriyetleri arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Sağlık alanında Türk 

Cumhuriyetleri arasında işbirliği ve 

deneyim paylaşılması demografik 

dönüşümde ölümlerin önlenmesi açısından 

önemlidir. 
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GİRİŞ: Obezite, Türkiye’de sıklığı gittikçe artan bir sağlık sorundur. Bu çalışma, Konak 

Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) bağlı Aile Hekimliği Birimlerinin (AHB) morbid obez 

hastaları saptama durumlarının değerlendirilmesi ve hastaların bazı özelliklerinin tanımlanması 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kesitsel çalışmada, 01 Ekim 2011’den 31 Mayıs 2013’e kadar, 

Konak TSM’ye bağlı AHB’lerden bildirilen erişkin morbid obez hastaların bilgileri incelendi. 

İnceleme, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Morbid Obez Hasta Bilgi Formu" üzerinden 

yapıldı. Morbid obezler; Beden Kütle İndeksi (BKİ) “40-44,9 kg/m² olanlar” ve “BKİ 45 kg/m² 

ve üzerinde olanlar” olarak iki grupta incelendi. Tanımlayıcı veriler sayı, yüzde, ortalama ve 

ortanca ile belirtildi. İkili karşılaştırmalarda Ki-kare, Studen t testi ve Spearman korelasyon 

testi kullanıldı. Toplam 124 AHB’nin %59.7’si (n: 74 AHB) morbid obez hasta bildirdi. AHB 

başına bildirilen morbid obez hasta için ortanca değer 4.5 idi. Bildirilen toplam hasta sayısı 569 

idi. AHB’ye kayıtlı kişilerde bildirime göre; morbid obezite görülme sıklığı %0.14 bulundu. 

Bildirilen morbid obezlerin %85.9’u (n: 489) kadın, yaş ortalaması 52.9±13.1 (17-85) yıl idi. 

Ortalama BKİ değeri 45.0±4.8 (40-72.7) olup hastaların %61.3’ü (n: 349) BKİ 40-44.9 kg/m² 

olan morbid obezlerdi. Morbid obezlerin %76.8’ine (n: 438) en az bir kronik/sistemik hastalık 

eşlik etmekteydi. En sık eşlik ettiği belirlenen hastalık hipertansiyondu (%61.3). BKİ 45 ve 

üzeri kg/m² olan morbid obezlerde hipertansiyon ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının sıklıkları, 

diğer morbid obezlere (BKİ 40-44.9 kg/m²) göre daha yüksekti (her biri için; p: 0.020, p: 0.039).  

AHB’ler tarafından bildirilen morbid obez hasta sayısı, tahmin edilen morbid obez sayısının 

altındadır. AHB’lerin daha fazla olgu saptaması özendirilmelidir. Bu yüksek riskli grupta, 

hastalık yönetimi ile ilgili hizmet niteliğinin artırılması önerilir. 

 

Anahtar sözcükler: Morbid obez, Birinci basamak, Aile Hekimliği Birimi 

 

DEFİNİTİON OF MORBİDLY OBESE CASES DETECTED İN PRİMARY CARE İN 

KONAK DİSTRİCT OF IZMİR 

ABSTRACT: Obesity is an increasing health problem in Turkey. This study was performed to 

assess the performance of detecting morbid obese patients by  Family Medicine Units (FMUs) 

connected to Konak Community Health Center (CHC) and to define some characteristics of 

these patients. In this cross-sectional study, records of morbidly obese adult patients which were 

reported to Konak CHC by FMUs patients between 01 October 2011 to 31 May 2013 were 

examined. Data was collected by the “Morbidly Obese Patient Information Form”, developed 

by the Ministry of Health. Morbidly obese patients were examined in two groups as “Body 

Mass Index (BMI)  between 40-44.9 kg / m²” and “BMI equal to and over 45 kg / m² ”. 

Descriptive data was indicated with numbers, percentage, average and median. In bivariate 

comparisons; Chi-square, Studen t test and Spearman correlation test was used. Out of 124 
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FMUs, 59.7% (n: 74) reported morbidly obese patients. The median value for morbidly obese 

patients in a FMU was 4.5. Total number of reported patients was 569. According to the number 

of registered individuals to FMUs, the frequency of morbidly obese patients was 0.14%. Among 

the reported morbidly obese patients; 85.9% (n:489) were female, the average age was 

52.9±13.1 (17-85) years. The average BMI was 45.0±4.8 (40-72.7), and 61.3% (n: 349) of the 

morbidly obese patients’ BMI was between 40-44.9 kg/m². At least one chronic / systemic 

disease was accompanied to 76.8% (n: 438) morbidly obese patients of. The most common 

comorbid disease was hypertension (61.3%). In morbidly obese patients with BMI 45 kg/m² 

and higher, the frequencies of hypertension and musculoskeletal system diseases were higher 

than the other morbidly obese patients (BMI 40-44.9 kg/m²), (for each one; p: 0.020, p: 0.039).  

The number of morbidly obese patients reported by FMUs is below the estimated number of 

morbidly obese. Detection of more cases by FMUs should be encouraged. The improvement of 

the service quality for this high-risk group is recommended. 

 

Key words: Morbid obese, Primary Care, Family Medicine Unit 
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Giriş 

 

ünya çapında önemli bir 

halk sağlığı sorunu olan 

obezite için görülme sıklığı 

1980 yılından günümüze ikiye katlanmıştır. 

Tüm Dünyada, 2014 yılında 1.9 milyar 

(%39) 18 yaş üstü erişkin aşırı kilolu vardı 

ve bunların 600 milyonu (%13) obez idi (1).  

Üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme 

İncelemesi (NHANES III), 1988-1994’de, 

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 20 

yaşın üzerindeki genel nüfusun %54.9’unun 

aşırı kilolu ve %22.5’inin obez olduğunu 

göstermiştir. Diğer gelişmiş ülkelerde de 

durum ABD’deki gibidir (2). 

Türkiye’de Türkiye Diyabet, 

Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyoloji 

Çalışması’nın birincisi (TURDEP-I, 1997-

98 yılları) 20 yaş ve üzeri popülasyonda 

obezite sıklığını genel toplumda %22.3, 

kadınlarda %32.9, erkeklerde %13.2 olarak 

bildirmiştir (2, 3). TURDEP-II 

çalışmasında (2010 yılı), genel toplumda 

%35, kadınlarda %44, erkeklerde %27 

obezite sıklığı bildirilmiştir. TURDEP 

I’den TURDEP II’ye obezite sıklığı %44 

artmıştır (2, 4).  

1999-2000 yılları arasında 

gerçekleştirilen Türkiye Obezite ve 

Hipertansiyon Taraması Sonuçları 

Araştırmasında (TOHTA) obezite sıklığı 

(BKİ >25 kg/m²) toplam prevalansı %44.4; 

erkeklerde %40.0; kadınlarda %50.0’dır (5, 

6). TEKHARF çalışmasında ise 1990’dan 

2000 yılına ülkemizde obezite 

prevalansının kadınlarda %36, erkeklerde 

%75 oranında arttığı; 2000 yılında obezite 

prevalansının erişkin kadınlarda %43, 

erkeklerde ise %21.1 olduğu bildirilmiştir 

(7).  

Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması (TBSA, 2010 yılı) Türkiye 

genelinde 19 yaş ve üzeri obezite ve kilolu 

olma/hafif şişmanlık görülme sıklığı 

sırasıyla %30.3, %34.6’dır. Morbid obezite 

(BKİ:≥40 kg/m² ) görülme sıklığı ise 

%2.9’dur (8). Obezitenin yaygın olduğu 

ABD’de morbid obezite yaklaşık % 5 

sıklığa sahiptir (9). 

Türkiye’de obezite ile mücadelede 

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 

Hayat Programı 2010 – 2014 yılarında 

uygulanmıştır ve günümüzde aynı program 

D 
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2014-2017 yılları için genişletilerek devam 

ettirilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2013-

2017 Stratejik Planı’nda “Toplumu sağlıklı 

beslenme, obezite ve fiziksel aktivite 

konularında bilgilendirmek ve 

bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve 

düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı 

kazandırmak için destekleyici çevrelerle 

programlar oluşturmak” hedefler arasında 

yer almaktadır (10, 11). 

Bu çalışma, İzmir’de Konak 

TSM’ye bağlı hizmet veren AHB’lerin 

morbid obez hastalarını saptama durumları 

ve hastaların öncelikli sağlık risklerinin 

saptanması ve bazı özelliklerinin 

tanımlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

Kesitesl tipteki bu çalışmada, Ekim 

2011-Mayıs 2013 zaman aralığında Konak 

TSM’ye bağlı AHB’lerden bildirilen 

erişkin (18 yaş ve üzeri) morbid obez 

hastaların bilgileri incelendi.“Türkiye 

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat 

Programı (2010-2014) ” kapsamında 

AHB’ler tarafından tespit edilen morbid 

obez hastaların öncelikli sağlık risklerinin 

saptanması amacıyla "Morbid Obez Hasta 

Bilgi Formu" kullanıldı.  

‘Morbid Obez Bilgi Formunda 

kullanılan değişkenler; cinsiyet, yaş, BKİ, 

eşlik eden kronik hastalık ve yatağa 

bağımlılık durumuydu. Bu çalışmada, 

morbid obezler literatürdeki obezite 

sınıflamalarına uygun olarak BKİ 40-44,9 

kg/m² olanlar ve BKİ 45 kg/m² ve üzerinde 

olanlar olarak iki grupta incelendi (12, 13).  

Formu düzenli göndermeyen 

hekimler aranarak hatırlatma yapıldı ve 

morbid obez hastası yok ise “sıfır vaka” 

olarak bildirmesi istendi. 

Çalışma için gerekli izinler İzmir 

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

 Veriler SPSS 15.0 istatistik 

programında analiz edildi. Tanımlayıcı 

veriler sayı, yüzde, ortalama (standart 

sapma ve minimum-maksimum 

değerleriyle) ve ortanca (çeyrekler arası 

aralıkları [IQR] ) ile belirtildi. İkili 

karşılaştırmalarda Ki-kare testi, Student t 

testi ve Spearman korelasyon testi 

kullanıldı. 

 

Bulgular 

 

Konak TSM’ye bağlı hizmet veren 

toplam 124 AHB’nin %59.7’si (n=74) 

morbid obez hasta bildirdi. Hekim başına 

bildirilen morbid obez hasta sayısı 1 ile 42 

arasında değişmekte olup ortanca değer 4.5 

(IQR: 2–10) idi. Bildirilen toplam hasta 

sayısı 569 idi. Mayıs 2013 verilerine göre; 

Çalışmaya dâhil olan AHB’lere kayıtlı kişi 

sayısı 392.835’dir. Bildirilen hasta sayısına 

göre; Konak TSM’ye bağlı AHB’lere 

kayıtlı kişilerde morbid obezite görülme 

sıklığı %0.14 bulundu. 

Bildirilen hastaların %85.9’u 

(n=489) kadın, yaş ortalaması 52.9±13.1 

(18-85) yıl idi. Bu çalışmada, morbid obez 

hastaların BKİ ortalama değeri 45.0±4.8 

(40-72.7) olup hastaların %61.3’ü (n=349) 

BKİ 40-44.9 kg/m² olan morbid obezler, 

%38.7’si (n=220) ise BKİ 45 ve üzeri kg/m² 

olan morbid obezler idi. Morbid obez 

hastaların bazı özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Toplam morbid obez hastaların 

%76.8’ine (438) en az bir kronik/sistemik 

hastalık eşlik etmekteydi. En sık eşlik ettiği 

belirlenen hastalıklar sırasıyla; %61.3 

(n=349) hipertansiyon, %36.2 (n=206) 

diyabet, %9.8 (n=56) dislipidemi, %9.8 

(n=56) kardiyovasküler hastalık, %9.0 

(n=51) hipotiroidi, %5.3 (n=30) ruhsal 

bozukluk, %3.9 (n=22) astım, %3.9 (n=22) 

kas-iskelet sistemi hastalıkları,%3.2 (n=18) 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve 

%3.2 (n=18) periferik vasküler hastalık idi.  
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Tablo 1. Morbid obez hastaların bazı özellikleri  

Bazı özellikler (N: 569)  

n (%) 

 

Cinsiyet 

Erkek 80 (14.1) 

Kadın 489 (85.9) 

Yaş ortalaması (yıl) X ± SD (en az – en çok) İstatistiksel Analiz 

Erkek 50.4±15.2 (18-82)  

t: 1.559; p: 0.122 Kadın 53.3±13.2 (18-85) 

Toplam hasta 52.9±13.1 (18-85) 

Beden Kütle İndeksi (kg/m²) n (%)  

40-44.9 349 (61.3) 

45 ve üzeri 220 (38.7) 

Ortalama Beden Kütle İndeksi (kg/m²) X ± SD  İstatistiksel Analiz 

Erkek 44.7±5.7   

t: 0.568; p: 0.571 Kadın 45.1±4.7  

Toplam hasta 45.0±4.8  

 

BKİ 45 kg/m² ve üzeri olan 

obezlerde hipertansiyon ve kas-iskelet 

sistemi hastalıkları, diğer morbid obezlere 

(BKİ 40-44,9 kg/m²) göre daha sıktı (her 

biri için; p=0.020 ve p=0.039). Diğer eşlik 

eden hastalıkların sıklıkları açısından iki 

grup arasında (BKİ 40-44,9 kg/m² ve BKİ 

45 kg/m² ve üzeri) anlamlı fark bulunamadı 

(Her biri için p>0.05). 

BKİ 40-44.9 kg/m² ile BKİ 45 kg/m² 

ve üzeri morbid obezlerin eşlik eden 

hastalıklara göre karşılaştırması Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Yatağa bağımlı hasta oranı %4.9 

(n=29) olarak bulundu. Yatağa bağımlı 

olma durumu ile BKİ arasında anlamlı bir 

fark yoktu (p=0.687). BKİ artışıyla, 

obeziteye eşlik eden kronik hastalık 

sayısının arttığı yönünde pozitif bir ilişki 

saptandı (Spearman r=0.093; p=0.027).  

 

Tartışma 

Türkiye’de yapılan ulusal 

çalışmaların sonuçları (2-8) gelişmiş ülke 

toplumlarında olduğu gibi yaklaşık her üç 

erişkin kişiden birinin obez olduğunu 

göstermektedir. Türkiye Beslenme ve 

Sağlık Araştırması (2010 yılı) çalışmasının 

sonuçlarına göre; İzmir’de yapılan 

çalışmamızda erişkin popülasyonda %2 ila 

%4 arasında bir sıklıkta morbid obez hasta 

bildirimini bekleyebiliriz. Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu’nun “Obezite ile Mücadele 

El Kitabı”nda (14) da belirtildiği gibi;  

Yaşam süresini kısaltan morbid obez 

vakalarda tedavide bariyatrik cerrahi bir 

seçenek olabilir. Bariyatrik cerrahiye; 

endokrinolog, obezite cerrahisiyle ilgilenen 

cerrah, psikiyatrist, gastroenterolog ve 

kardiyologun bulunduğu bir konseyde karar 

verilmektedir.
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Tablo 2. BKİ 40-44.9 kg/m² ile BKİ 45 kg/m² ve üzeri morbid obezlerin eşlik eden hastalıklara 

göre karşılaştırması 

 

 

Eşlik eden hastalık 

Morbid Obez  

 

 

İstatistiksel analiz  

(Ki kare) 

BKİ 40-44.9 

kg/m² 

(N:349) 

n (%) 

BKİ 45 kg/m² 

ve üzeri  

(N: 220) 

n (%) 

Hipertansiyon 202 (57.9) 147 (66.8) p<0.05 

Diyabet 120 (34.4) 86 (39.1) p>0.05 

Dislipidemi 33 (9.5) 23 (10.5) p>0.05 

Kardiyovasküler hastalık 35 (10.0) 21 (9.5) p>0.05 

Hipotiroidi 28 (8.0) 23 (10.5) p>0.05 

Ruhsal bozukluk 19 (5.4) 11 (5.0) p>0.05 

Astım 14 (4.0) 8 (3.6) p>0.05 

Kas-iskelet sistemi hastalıkları 9 (2.6) 13 (5.9) p<0.05 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 12 (3.4) 6 (2.7) p>0.05 

Periferik vasküler hastalık 11 (3.2) 7 (3.2) p>0.05 

 

Bu nedenle morbid obezlerin aile 

hekimleri tarafından saptanarak ikinci 

basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmesi 

çok önemlidir. Oysaki çalışma sonucumuz; 

AHB’lere kayıtlı kişilerde morbid obezite 

görülme sıklığının %0.14 olduğu 

yönündedir. Bu sıklık beklenenin en az 20 

kat aşağısındadır, denilebilir. Bu sonucun 

açıklamasının Konak ilçesine ait özel bir 

durum olduğu düşünülmemektedir. Türkiye 

geneli için de birinci basamakta morbid 

obez hastaların tespit edilip sevk 

edilmesinde sorunlar olduğu yönünde 

yorum yapılabilir. Birinci basamakta 

morbid obez hastaların tespit edilmesindeki 

zayıf yön için en büyük sorunun, 663 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname (15) ile 

Türkiye Sağlık Sisteminde başlayan 

“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nda sevk 

zincirinin uygulanamaması olduğu 

söylenebilir. Aile hekimlerine kayıtlı olan 

morbid obezler, ikinci basamak sağlık 

kuruluşlarına doğrudan başvurdukları için 

sonucumuz düşük çıkmış olabilir. İkinci bir 

açıklama; Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile 

ikinci basamakta kullanılan Hastane Bilgi 

Yönetim Sisteminin entegre olmaması 

üzerine olabilir. Bugün için, Sağlık 

Bakanlığı birinci ve ikinci basamak sağlık 

kurumlarının bilgi paylaşımını sağlayacak 

Sağlık NET uygulamasını 

gerçekleştirebilmiş değildir (16).  

Aile Hekimliği Uygulama 

Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin (f) 

bendinde kronik hastalıkların izlem ve 

takibinin yapılması, aile hekimlerinin 

görevleri arasında sayılmaktadır (17). Aile 

Hekimliği Ödeme ve Sözleşme 

Yönetmeliği’nde (18) aile hekimlerinin ve 

aile sağlığı elemanlarının 

ücretlendirilmesinde negatif (=ceza) veya 

pozitif (=ödül) performansa dair genelde 

kronik hastaların, özelde obezlerin/morbid 

obezlerin saptanması ve izlemine dair 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Performans kriteri olmasa da morbid obez 

saptama ve izleminin AHB tarafından 

yapılması beklense de performans kriterinin 

olmaması tespit, sevk ve izlemde Konak 

ilçesi için zayıf kalışın bir nedeni olabilir. 
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Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması (8) sonuçları; Morbid obeziteyi 

kadınlarda erkeklere göre daha büyük 

sıklıkla beklememizi ön görmektedir. 

Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması’nda morbid obezite sıklığı 

erkeklerde %0.7 iken kadınlarda %:5.3’dür. 

Bu çalışmada morbid obezlerin 

%85.9’unun kadın hasta olması TBSA ile 

uyumludur.  

Morbid obeziteye eşlik eden 

hastalıklar Tam ve Çakır (19) tarafından 

şöyle bildirilmiştir: Kardiyovasküler 

Sistem: Koroner kalp hastalığı, 

Hipertansiyon ve inme, Derin ven 

trombozu. Solunum Sistemi: Primer 

alveoler hipoventilasyon, Obstrüktif uyku 

apnesi, Dispne. Metabolik-Endokrin: Tip 2 

diabetes mellitus, Dislipidemi, İnsüline 

direnç, Polikistik over sendromu. 

Gastrointestinal Sistem: Hiatus hernisi ve 

reflü hastalığı, Nonalkolik yağlı karaciğer, 

Safra taşları, Kolerektal kanser, Hemoroid. 

Nörolojik: Sinir sıkışmaları, Siyatalji. 

Artropatiler: Osteoartritis, Düz tabanlık. 

Genitoüriner: Stress inkontinansı, Fertilite 

azalması, Cinsel ilişkide mekanik güçlük, 

Gebelik komplikasyonları, Üriner taşlar. 

Meme ile ilgili: Meme kanseri, Jinekomasti. 

Psikososyal: Kendinden memnuniyetsizlik, 

Depresyon, Anksiyete, İş bulma güçlüğü, 

Yüksek hayat sigortası primleri. Diğer 

hastalıklar: Ameliyat riskinde artış, 

Horlama, Kronik iltihabi reaksiyon (CRP 

yüksekliği). Çalışmamızda morbid 

obeziteye eşlik eden hastalıklar, morbid 

obezler iki gruba ayrılarak 

karşılaştırılmıştır. Böylece BKİ daha 

yüksek olan gruplarda eşlik eden 

hastalıkların sıklıklarında bir yükseklik 

olup olmadığı hakkında fikir elde edilmeye 

çalışılmıştır. Literatürde morbid obeziteye 

eşlik eden hastalıklar daha çok cerrahi 

tedavinin etkinliğinin gösterilmesi amacıyla 

inceleme konusu olmuştur (20). Buchwald 

ve arkadaşlarının (9) meta analiz sonuçları; 

Morbid obez hastalarda cerrahi tedaviden 

sonra diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon 

ve tıkayıcı uyku apnesinde gerilemenin 

olduğunu göstermiştir. Cerrahi tedavi ile 

hiperkolestremi, gastroezofageal reflü ve 

uyku apnesi gibi eşlik eden hastalıkların 

azaldığını gösteren başka çalışma sonuçları 

da mevcuttur (21, 22). Çalışmamızda BKİ 

artışıyla eşlik eden hastalıklar arasında 

ilişki saptanması, morbid obeziteye eşlik 

eden hastalıklar ile ilgili literatür 

sonuçlarıyla dolaylı yoldan da olsa ilişkili 

kabul edilebilir. Bizim çalışmamızda ise 

BKİ daha yüksek olan grupta hipertansiyon 

ve kas-iskelet sistemine ait eşlik eden 

hastalıkların sıklıklarının yüksek 

bulunması, morbid obezlerde müdahale 

edilmediği takdirde, tüm eşlik eden 

hastalıklarda sıklığın artacağına dair bir 

delil olarak kabul edilebilir. Ancak bu 

çalışmada; diğer eşlik eden hastalıklar 

açısından morbid obezlerin iki grubu 

arasında fark görülememesine de açıklama 

getirmek gerekir. Bunun nedeni için, bu 

çalışmanın bir kayıt çalışması olması ve 

hastalıkların gidişatına dair bilgilerin 

elimizde olmaması söylenebilir. Bu da 

çalışmanın bir sınırlılığı olarak önümüzde 

durmaktadır. 

Sınırlılıklar: Çalışmanın en önemli 

sınırlılığı; çalışmada incelenen morbid 

obezlerin, hedef popülasyon olan ilgili 

AHB’lere kayıtlı nüfus içindeki, AHB’ler 

tarafından tespit edilebilen vakaları 

içermesidir. Tespit edilemeyen morbid obez 

vakaları ise bir “buzdağı fenomeni” 

oluşturmaktadır. Bu çalışmanın diğer 

sınırlılıkları arasında; Çalışmanın kesitsel 

ve kayıtlara dayalı bir çalışma olması, 

hastaların tedavilerinin ve eşlik eden 

hastalıkların gidişatının izlenememesidir.  

Güçlü yönler: Literatürde 

Türkiye’de birinci basamak sağlık 

hizmetlerinin morbid obez hastalıkları 

tespit ve izlemine dair bir çalışmaya 

rastlanılamamış olması bu çalışmanın güçlü 

yönüdür. Bu çalışma, gerçekleştirildiği 

çalışma sahasında morbid obez hastalara 

verilmesi gereken bir birinci basamak 

sağlık hizmeti açığını ortaya koymuştur. 
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Sonuç ve Öneriler 
 

Bu çalışmada, AHB’ler tarafından 

bildirilen morbid obez hasta sayısı 

beklenenin çok altındadır. Çalışmamızda 

morbid obezite ile mücadele edildiği 

takdirde eşlik eden hastalıkların 

sıklıklarında da düşme olacağına dair 

deliller elde edilmiştir. Obezite salgını ile 

mücadele çalışmalarının bir ayağını morbid 

obez hastaların topluma sağlıklı bir birey 

olarak kazandırılması çalışmaları 

oluşturmaktadır. Tedavi esas olarak 2. ve 3. 

basamakta yapılacak olsa da, bu hastaların 

öncelikli olarak saptanıp uygun sağlık 

kuruluşlarına yönlendirilmesi ve kişilerin 

hizmete kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır. 

Bu nedenle AHB’lerin daha fazla olgu 

saptaması özendirilmeli, bu yüksek riskli 

grupta hastalık yönetimi ile ilgili hizmet 

niteliğinin artırılması gerekmektedir. 
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ÖZET: Sağlık hizmetlerinin bizzat hizmeti kullananlarca değerlendirilmesi, sağlık sektöründe 

kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Çalışma, Eskişehir kırsal ve yarı-kırsalında 

yaşayan kişilerin aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma durumlarını belirlemek amacıyla 

planlandı. Kesitsel tipteki araştırma, Eskişehir Alpu ve Beylikova ilçelerinde yapıldı. Toplam 

2482 haneye ulaşıldı ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 2351 hane (%94.7) ile 

araştırma yürütüldü. Araştırma verileri, 14 soruluk bir anket formunun yüz yüze görüşme 

tekniği kullanılarak uygulanması ile toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi 

kullanılarak analiz edildi. Araştırmaya katılanların %89.6’sı yarı-kırsal bölgede ASM’den 

sağlık hizmeti almakta olup, %82.4’ünün hastalandıklarında mesai saatleri içerisinde ilk 

başvurdukları kurum, bölgelerindeki birinci basamak sağlık kurumu idi. Araştırmaya 

katılanların %72.3’ü reçetelerin kullanımı hakkında, %71.4’ü hastalıkları hakkında ve %52.9’u 

hastalık dışı sağlık konularındaki bilgilendirmeyi yeterli bulduklarını belirtti. Katılımcıların 

%70.8’i aile hekiminin muayeneye ayırdığı süreyi yeterli bulmaktaydı. Katılımcıların %29.9’u 

verilen aşı hizmetinin, %25.8’i gebe takibi hizmetinin, %40.2’si tansiyon ölçümü hizmetinin 

ve %41.1’i enjeksiyon hizmetinin mevcut sistemde önceki sisteme göre daha iyi olduğunu 

belirtti. İlk başvurulan kurum olarak yarı kırsal alandaki kişiler daha çok birinci basamak sağlık 

hizmetini kullanırken, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri konusunda kırsaldakiler yeni 

sistemden daha çok memnundular. Ülkemizde aile hekimliğinin sunum şekline yönelik olarak 

yapılan bir araştırma olmaması bu konuda daha geniş çaplı araştırmaların yapılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, sağlık hizmetleri, birinci basamak, kırsal bölge 

 

UTİLİZATİON OF FAMİLY MEDİCİNE SERVİCES İN RURAL AREA OF 

ESKİSEHİR 
ABSTRACT: Evaluation of health care services by their own users contribute to development 

of quality in the health sector. This study was planned for determining the utilization status of 

family medicine services of the people living in rural and semirural areas of Eskişehir. This 

cross sectional study was conducted in Alpu and Beylikova districts. Total 2482 households 

were reached and the study was carried out with a total of 2351 households (94.7%) which were 

accepted to participate to the study. The data were collected with a 14 question questionnaire 

by using the face to face interview technique. Data were analysed with descriptive statistics and 

chi-square test. Of 89.6% participants were received health service from ASM in semi-rural 

area and 82.4 of them were first applied to primary healthcare service in working hours when 

they were sick. Of 72.3% participants were found enough information about use of prescription, 
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while 71.4 of them about diseases and 52.9% of them about non-disease subjects of health. Also 

70.8% of participants were found enough allocated examination time of family doctor. Of 

29.9% participants were denoted vaccine service, 25.8% pregnant monitoring service, 40.2% 

blood pressure service and 41.1% injection service better in present system than previous 

system. Most of participants use primary healthcare service as first applied healthcare service 

in semi-rural areas, also participants are more satisfied especially from from preventive health 

services in new system in rural areas. The lack of a research carried out for the presentation of 

family medicine in our country reveals the need to undertake more extensive research on this 

subject. 

Keywords: Family medicine, healthcare service, primary care, rural area 
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Giriş 
 ağlık hizmetleri, insan 

sağlığına zarar veren çeşitli 

etmenlerin ortadan 

kaldırılması, kişilerin ve toplumun bu 

etmenlerin etkilerinden korunması, 

hastalanmış kişilerin tedavi edilmesi, sakat 

kalanların, bedensel ve ruhsal yetenekleri 

ile becerileri azalmış kişilerin başkalarına 

bağımlı olmadan yaşayabilmelerini 

sağlamak amacıyla rehabilite edilmesi ve 

bir bütün olarak toplumun sağlık düzeyinin 

yükseltilmesi için yapılan planlı 

çalışmalardır. Sağlık hizmetlerinin temel 

amacı ise, kişilerin hasta olmamalarının 

sağlanması yani hastalıklardan 

korunmasıdır (2). 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin 

sunumuna bakıldığında, Dr. Refik 

Saydam’ın Sağlık Bakanlığı döneminde 

yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik 

kavramının geliştirildiğini, 1961 yılında 

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile 

yaygın, sürekli, entegre, kademeli, il içinde 

bütünleştirilmiş bir yapı anlayışı ile sağlık 

evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri 

şeklinde basamaklandırılmış bir 

yapılandırmaya gidildiği görülmektedir. 

2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 

açıklanan Acil Eylem Planı’nda “Herkese 

Sağlık” başlığı altında sağlık alanında 

yürütülmesi öngörülen temel hedefler 

arasında; tüm vatandaşların genel sağlık 

sigortası kapsamı altına alınması, sağlık 

kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, 

koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması ve 

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamı 

içinde aile hekimliği uygulamasına 

geçilmesi yer almaktadır (3). 

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimini; 

kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri 

ile birinci basamak teşhis, tedavi ve 

rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, 

cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her 

kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir 

mekânda vermekle yükümlü, gerektiği 

ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam 

gün esasına göre çalışan aile hekimliği 

uzmanı veya kurumun öngördüğü 

eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri 

olarak tanımlamaktadır. Ayrıca bakanlık 

aile hekimliği pozisyonlarının 

planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın 

zor olduğu belde, köy, mezra, uzak 

mahalleler gibi kırsal yerleşim yerleri için 

gezici sağlık hizmeti bölgeleri 

oluşturmuştur. Bakanlık aile hekimlerinin 

gezici sağlık hizmeti sunacakları kırsal 

bölgelerdeki yerleşim birimlerine bir plan 

dahilinde periyodik aralıklarla ulaşarak 

hizmet vereceklerini ve gezici sağlık 

hizmetine ilişkin planlamanın; coğrafi 

durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine 

bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate 

alınarak ve gezici sağlık hizmeti sunulacak 

yerleşim yerine ulaşmak amacıyla yolda 

S 
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geçen süreler hariç olmak üzere her 100 kişi 

için ayda iki saatten az olmamak kaydıyla o 

yerleşim yerinde aile hekimi tarafından 

yapılacağını belirtmiştir. Nüfusu 250 kişiye 

kadar olan yerleşim yerlerine en az ayda bir 

kez, 250 ile 500 kişi arasında olan yerleşim 

yerleri için en az ayda iki kez, nüfusu 500 

ve üzeri olan yerleşim yerlerine ise en az 

haftada bir kez gezici sağlık hizmeti 

verileceği bildirilmiştir (4).   

Sağlık hizmetlerinin bizzat hizmeti 

kullananlarca değerlendirilmesi, sağlık 

sektöründe kalitenin geliştirilmesine 

katkıda bulunmaktadır. Hastaların 

beklentilerinin karşılanması yada hastaların 

verilen hizmetleri algılaması ve 

kullanmasına dayanan hasta memnuniyeti 

sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini 

değerlendiren performans ölçümlerinden 

biridir (5,6). Kişilerin içinde yaşadığı 

toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel 

yapısından kaynaklanan pek çok etkenin 

yanı sıra bilgi, tutum ve inançları sağlık 

hizmetlerini kullanmayı etkilemektedir. 

Ayrıca aile reislerinin, sağlık kurumları ve 

hizmetleri konusundaki bilgilerinin yetersiz 

olması da sağlık hizmetlerinin kullanımını 

etkileyen en temel faktörlerdendir (7). 

Çalışma, Eskişehir kırsal ve yarı-kırsalında 

yaşayan kişilerin aile hekimliği 

hizmetlerinden yararlanma durumlarını 

belirlemek amacıyla planlandı. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

Kesitsel tipteki araştırma Eskişehir’de 

kırsal bölgeleri de içeren Alpu ve Beylikova 

yarı-kırsalında yapıldı. Alpu ilçesi 

Eskişehir ilinin 40 km. doğusunda olup 

toplam nüfusu 11,822’dir. İlçede bir entegre 

hastane mevcut olup bünyesinde 4 adet aile 

hekimliği birimi barındıran bir aile sağlığı 

merkezi bulunmaktadır. Beylikova ilçesi ise 

Eskişehir ilinin 76 km. doğusunda olup 

toplam nüfusu 6,789’dur. İlçede bir entegre 

hastane mevcut olup bünyesinde 3 adet aile 

hekimliği birimi barındıran bir aile sağlığı 

merkezi bulunmaktadır. Her iki ilçede de 1. 

basamak sağlık hizmetleri yarı-kırsal 

kesimde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 

ve kırsal kesimde gezici sağlık hizmeti 

şeklinde verilmektedir. Yarı-kırsal 

bölgelerde haneler tek tek ziyaret edildi. 

Evde bulunmayan haneler ertesi gün tekrar 

ziyaret edildi. Kırsal bölgede ise mevsim, 

eğitim ve sosyo-ekonomik koşullardan 

dolayı bazı hanelerin boş olması nedeniyle 

kırsal bölgedeki idareciler ve kırsal bölge 

halkından dolu hanelerin tespiti için yardım 

alındı. Hanede kimse bulunmaması 

durumunda tekrar ziyaret edilmedi. Toplam 

2,482 haneye ulaşıldı ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden toplam 2,351 hane 

(%94.7) ile araştırma yürütüldü. 

Araştırmanın verileri literatürden 

faydalanılarak araştırmacılar tarafından 

hazırlanan 14 soruluk bir anket formunun 

hanenin reisine, hanenin reisi evde yoksa 

hanede bulunan 18 yaş üzeri bir yetişkine 

sözlü onamları alındıktan sonra, yüz yüze 

görüşme tekniği kullanılarak toplandı. 

Hekim tanılı olması koşuluyla kalp-damar 

hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, akciğer 

hastalığı ve romatizmal hastalığı olanlar 

kronik hastalığı var kabul edildi. Veriler 

SPSS paket programı yardımıyla 

tanımlayıcı istatistikler ve X² testi 

kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık 

düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.

 

Bulgular 

 

Araştırmanın yürütüldüğü 

hanelerden anket formu uygulananların yaş 

ortalamaları 46.2±14.4 (min. 17, max. 89) 

idi ve %56.1’i (n=1318) kadın, %84.4’ü 

(n=1984) evli ve %69.8’i (n=1640) ilkokul 

ve altı öğrenimli idi. Katılımcıların 

%33.2’sinin doktor tanılı bir kronik 

hastalığı vardı.   

Araştırmaya katılanların %89.6’sı 

(n=2106) yarı-kırsal bölgede ASM’den 
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sağlık hizmeti almakta olup, %82.4’ünün 

(n=1937) hastalandıklarında mesai saatleri 

içerisinde ilk başvurdukları kurum, 

bölgelerindeki birinci basamak sağlık 

kurumu idi. Son 6 ay içerisinde başvuru 

ortalaması 3.4±3.5 olarak hesaplandı. 

Katılımcıların mesai sonrasında acil sağlık 

problemlerinin çözümü için ise %58.9’u 

(n=1384) ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

kuruluşlarını tercih etmekteydi. 

Katılımcıların hastalandıklarında ilk 

başvurdukları kurum değerlendirildiğinde 

kırsal bölgede gezici sağlık hizmeti 

alanların istatistiksel olarak anlamlı farkla 

daha çok birinci basamak dışı sağlık 

kurumlarına başvurdukları bulundu 

(p=0.023). Araştırmaya katılanların ilk 

başvurdukları ve mesai sonrası ilk 

başvurdukları kurumların aile hekiminden 

hizmet alım şekline göre dağılımı Tablo 

1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya katılanların ilk başvurdukları ve mesai sonrası ilk başvurdukları 

kurumların aile hekiminden hizmet alım şekline göre dağılımı 

Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli 

Mesai Saatleri İçerisinde İlk Başvurulan Kurum  

p değeri 1. basamak 

n       (%) 

1. basamak dışı 

n           (%) 

Toplam 

n          (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  1748    (83.0) 358           (17.0) 2106       (100.0)  

0.023 Gezici Sağlık Hizmeti 189      (77.1) 56             (22.9) 245         (100.0) 

Toplam 1937    (82.4) 414           (17.6) 2351       (100.0) 

Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli             

Mesai Sonrası İlk Başvurulan Kurum  

p değeri 1. basamak 

n       (%) 

1. basamak dışı 

n           (%) 

Toplam 

n          (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  853      (40.5) 1253         (59.5) 2106       (100.0)  

0.070 Gezici Sağlık Hizmeti 114      (46.5) 131           (53.5) 245         (100.0) 

Toplam 967      (41.1) 1384         (58.9) 2351       (100.0) 

 

Araştırmaya katılanların %72.3’ü 

(n=1691) reçetelerin kullanımı hakkında, 

%71.4’ü (n=1679) hastalıkları hakkında ve 

%52.9’u (n=1236) hastalık dışı sağlık 

konularındaki bilgilendirmeyi yeterli 

bulduklarını belirtti. Katılımcıların %70.8’i 

(n=1664) de aile hekiminin muayeneye 

ayırdığı süreyi yeterli bulmaktaydı. Kırsal 

bölgede gezici sağlık hizmeti alanların 

hastalık dışı konularda bilgilendirmeyi 

istatistiksel olarak anlamlı farkla daha 

yeterli buldukları belirlendi (p=0.008). 

Araştırmaya katılanların çeşitli konularda 

bilgilendirilme ve muayene zamanı 

konularındaki değerlendirmelerinin aile 

hekiminden hizmet alım şekline göre 

dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

. 
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Tablo 2: Araştırmaya katılanların çeşitli konularda bilgilendirilme ve muayene zamanı 

konularındaki değerlendirmelerinin aile hekiminden hizmet alım şekline göre dağılımı 

 
Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli 

Reçete kullanımı hakkında bilgilendirme  

p değeri Yeterli 

n         (%) 

Yetersiz 

n            (%) 

Toplam 

n            (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  1511    (72.2) 582          (27.8) 2093       (100.0)  

0.673 Gezici Sağlık Hizmeti 180      (73.5) 65             (26.5) 245         (100.0) 

Toplam 1691    (72.3) 647          (27.7) 2338*      (100.0) 

Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli 

            Hastalık hakkında bilgilendirme  

p değeri Yeterli 

n         (%) 

Yetersiz 

n            (%) 

Toplam 

n            (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  1496    (71.0) 610           (29.0) 2106       (100.0)  

0.230 Gezici Sağlık Hizmeti 183      (74.7) 62             (25.3) 245         (100.0) 

Toplam 1679    (71.4) 672           (28.6) 2351       (100.0) 

Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli 

Hastalık dışı konularda bilgilendirme  

p değeri Yeterli 

n         (%) 

Yetersiz 

n            (%) 

Toplam 

n            (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  1087    (51.9) 1006         (48.1) 2093       (100.0)  

0.008 Gezici Sağlık Hizmeti 149      (60.8) 96             (39.2) 245         (100.0) 

Toplam 1236    (52.9) 1102         (47.1) 2338*      (100.0) 

Aile Hekiminden Hizmet 

Alım Şekli 

Muayene süresi  

p değeri Yeterli 

n         (%) 

Yetersiz 

n            (%) 

Toplam 

n            (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  1484    (70.5) 622           (29.5) 2106       (100.0)  

0.328 Gezici Sağlık Hizmeti 180      (73.5) 65             (26.5) 245         (100.0) 

Toplam 1664    (70.8) 687           (29.2) 2351       (100.0) 

* : Katılımcılardan 13 tanesi bu soruya cevap vermedi. 

 

Araştırmaya katılanlardan fikir 

belirtenlerin %29.9’u (n=698) verilen aşı 

hizmetinin, %25.8’i (n=604) gebe takibi 

hizmetinin, %40.2’si (n=939) tansiyon 

ölçümü hizmetinin ve %41.1’i (n=960) 

enjeksiyon hizmetinin mevcut sistemde 

önceki sisteme göre daha iyi olduğunu 

belirtti. Gezici sağlık hizmeti alanlar 

belirtilen tüm bu hizmetlerin önceki sisteme 

göre yeni sitemde daha kötü olduğunu 

belirtti (tüm hizmetler için p<0.05). 

Araştırmaya katılanların aile hekiminden 

aldıkları bazı hizmetler konusundaki 

değerlendirmelerinin aile hekiminden 

hizmet alım şekline göre dağılımı Tablo 

3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Araştırmaya katılanların aile hekimliğindeki bazı hizmetlerle ilgili 

değerlendirmelerinin aile hekiminden hizmet alım şekline göre dağılımı 

Aile Hekiminden 

Hizmet Alım Şekli 

Aşı hizmeti  

p 

değeri 

Daha iyi 

n         (%) 

Daha kötü 

n         (%) 

Aynı 

n          (%) 

Toplam 

n         (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  624    (29.8) 135      (6.5) 1333    (63.7) 2092     (100.0)  

 

0.004 

Gezici Sağlık Hizmeti 74      (30.2) 3          (1.2) 168      (68.6) 245       (100.0) 

Toplam 698    (29.9) 138      (5.9) 1501    (64.2) 2337*   (100.0) 

Aile Hekiminden 

Hizmet Alım Şekli 

Gebe takibi hizmeti  

p 

değeri 

Daha iyi 

n         (%) 

Daha kötü 

n         (%) 

Aynı 

n          (%) 

Toplam 

n         (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  531    (25.4) 140      (6.7) 1421    (67.9) 2092     (100.0)  

 

0.005 

Gezici Sağlık Hizmeti 73      (29.8) 4          (1.6) 168      (68.6) 245       (100.0) 

Toplam 604    (25.8) 144      (6.2) 1589    (68.0) 2337*   (100.0) 

Aile Hekiminden 

Hizmet Alım Şekli 

Tansiyon ölçümü hizmeti  

p 

değeri 

Daha iyi 

n         (%) 

Daha kötü 

n         (%) 

Aynı 

n          (%) 

Toplam 

n         (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  813    (38.9) 156      (7.4) 1123    (53.7) 2092     (100.0)  

<0.001 Gezici Sağlık Hizmeti 126    (51.5) 3          (1.2) 116      (47.3) 245       (100.0) 

Toplam 939    (40.2) 159      (6.8) 1239    (53.0) 2337*   (100.0) 

Aile Hekiminden 

Hizmet Alım Şekli 

Enjeksiyon hizmeti  

p 

değeri 

Daha iyi 

n         (%) 

Daha kötü 

n         (%) 

Aynı 

n          (%) 

Toplam 

n         (%) 

Aile Sağlığı Merkezi  836    (40.0) 169      (8.0) 1087    (52.0) 2092     (100.0)  

 

<0.001 

Gezici Sağlık Hizmeti 124    (50.6) 5          (2.1) 116      (47.3) 245       (100.0) 

Toplam 960    (41.1) 174      (7.4) 1203    (51.5) 2337*   (100.0) 

* : Katılımcılardan 14 tanesi bu soruya cevap vermedi. 

Tartışma 

Araştırmaya katılanların büyük 

çoğunluğu (%82.4) hastalandıklarında 

mesai saatleri içerisinde ilk başvurdukları 

kurum olarak bölgelerindeki birinci 

basamak sağlık kurumunu belirtmişti. 

Mesai sonrası acil sağlık problemlerinin 

çözümü içinse sadece yarısına yakını 

(%41.1) birinci basamak sağlık kurumuna 

başvurmakta idi. İlk başvurulan kurum 

olarak kişilerin birinci basamak sağlık 

kurumlarını tercih etme oranları 

araştırmamızda Türkiye’de yapılan diğer 

araştırmalara göre daha yüksek bulundu (8-

11). Kişilerin sağlık problemlerinin 

çözümünde birinci basamak sağlık 

kuruluşlarını tercih etmeleri öncelikle 

istenilen bir durumdur. Çünkü bu şekilde 

sağlık hizmetinin daha maliyet etkin 

sunulması da sağlanmış olacaktır (9). 

Literatürde hastanelerin tüm sağlık 

harcamalarının %50-60’ını emdiği 

belirtilmiştir (16). Kırsal bölgede gezici 

sağlık hizmeti alanlarda bu tercihin daha az 

olması ise verilen birinci basamak sağlık 

hizmetinin şekline bağlı olabilir. Çünkü 

kırsal bölgede birinci basamak sağlık 
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hizmeti aile hekimi tarafından haftanın 

belirli günlerinde belirlenen süreler 

içerisinde sunulmaktadır (4). Ayrıca kırsal 

bölgede katılımcıların acil sağlık 

problemleri için birinci basamak sağlık 

kurumlarına daha az başvurmalarını 

araştırmanın yapıldığı bölgede bulunan 

devlet hastaneleri ve diğer hastanelere 

ulaşımın kolay olması etkilemiş olabilir. 

Literatürde de sağlık hizmeti kullanımını 

belirleyen temel etkenlerden birinin sağlık 

kurumuna ulaşımın kolay olması olduğu 

belirtilmiştir (12-15).  

Araştırmaya katılanların çoğu 

reçetelerin kullanımı ve hastalıkları 

hakkında bilgilendirilmeleri ile aile 

hekiminin muayeneye ayırdığı süreyi 

yeterli bulmaktaydı. Ancak katılımcıların 

sadece yarısı hastalık dışı sağlık 

konularında bilgilendirilmelerini yeterli 

olarak belirtmişti ve kırsal bölgede gezici 

sağlık hizmeti alanlar bu konuda daha çok 

yeterli cevabı vermişti. Sağlık Bakanlığı 

tarafından Türkiye genelinde yapılan 

“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde 

Hasta Memnuniyeti” çalışmasında kişilerin 

hekimleri tarafından kendilerine verilen 

tedavileri ve hastalıkları konusunda bilgi 

verilmesi ve muayeneleri konusunda 

memnuniyet düzeyleri hem Türkiye 

genelinde hem de Eskişehir’de %90’ın 

üzerinde olduğu rapor edilmiştir (18). 

Ülkemizde yapılan diğer bir çalışmalarda 

da aynı şekilde hastaların tedavi ve 

hastalıkları konusunda bilgilendirilmeleri 

ve hekimin muayenesi ile ilgili memnuniyet 

düzeylerinin yüksek olduğu rapor edilmiştir 

(6,19). Türkiye dışında yapılan 

araştırmalarda da hastaların hastalıkları 

hakkında bilgilendirilmeleri ve muayene 

süreleri ile ilgili memnuniyetlerinin yüksek 

olarak bulunduğu çalışmalar bulunmaktadır 

(20,21). Araştırma sonuçlarında kırsal 

bölgede gezici sağlık hizmeti alanların 

özellikle hastalıkları dışında 

bilgilendirilmelerini daha yeterli olarak 

belirtmesi değerlendirilmelidir. Kırsal 

bölgede yaşayan hastaların verilen birinci 

basamak hizmetin niteliğine bağlı olarak 

daha kısıtlı bir zaman içerisinde aile 

hekimlerini görmeleri nedeniyle bu zaman 

diliminde sağlık ile ilgili konularda her türlü 

soruyu sormak istemeleri ve yarı-kırsalda 

ASM’den hizmet alanların hasta yoğunluğu 

nedeniyle aile hekimleri ile daha kısa süreli 

bir arada bulunmaları sonucu etkilemiş 

olabilir. Bireylerin sağlık hizmetlerinden 

memnun kalmasında hekim tarafından 

hastaya verilen bilginin miktarının ve 

hekimin hasta ile daha uzun süre 

ilgilenmesinin etkili olduğu 

belirtilmektedir. Avrupa’nın 8 ülkesinde 

yapılan bir araştırmada da hastaların birinci 

basamak sağlık hizmetlerindeki 

önceliklerinden biri olarak doktor-hasta 

iletişimi belirtilmiştir (22).  

Araştırmada katılımcılar genel 

olarak aşı uygulamaları, gebe takipleri, 

tansiyon ölçümü ve enjeksiyon 

uygulamaları konusunda aile hekimliği 

uygulaması ile sağlık ocağı uygulamasının 

aynı olduğunu belirtti. Kırsal bölgede gezici 

sağlık hizmeti alanlar ise daha çok oranda 

bu uygulamaların aile hekimliği 

uygulanmasında daha iyi olduğunu 

belirtmişlerdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 

Türkiye genelinde yapılan “Birinci 

Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta 

Memnuniyeti” çalışmasında kişilerin 

hekimlerin verdiği koruyucu sağlık 

hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri hem 

Türkiye genelinde hem de Eskişehir’de 

%90’ın üzerinde olduğu rapor edilmişti 

(18). Konya’da yapılan çalışmada 

hastaların yaklaşık %50’si aile hekimliği 

sisteminin sağlık hizmetlerinde kaliteyi 

arttırdığını belirtmişti (11).  

Araştırma sonuçları aile 

hekimliğinin sunulan özellikle koruyucu 

sağlık hizmetleri açısından sağlık ocağı 

sistemi ile arasında belirgin bir farklılık 

olmadığını göstermektedir. Ancak kırsal 

bölgedeki halka sağlık hizmeti sunum şekli 

olan gezici sağlık hizmeti alanların bu 

hizmetleri sağlık ocağı sistemine göre daha 

iyi olarak tanımladıkları da görülmektedir. 

Bu durum aile hekimliği sistemi ile birlikte 

aile hekimlerinin kendilerine bağlı 
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bölgelerde kırsal kesimdeki kişilerin 

köylerine belirli günlerde giderek sağlık 

hizmeti sunmalarının etkisi olabilir. Kırsal 

bölgelerde kişiler bu uygulama ile aile 

hekimlerine kendileri gitmek zorunda 

kalmadan sağlık hizmetlerine 

ulaşabilmelerinin daha kolay olduğunu 

düşünmüş olabilirler. Aile hekimliğinin 

uygulandığı ülkelerde hekime 

ulaşılabilirliğin memnuniyet düzeyini 

etkileyen önemli bir faktör olduğu 

belirtilmektedir (15).  

Ülkemizde birinci basamak sağlık 

hizmeti sunumunda son 50 yıl içerisinde 

kullanılan iki hizmet modeli olan sağlık 

ocağı ve aile hekimliği sistemlerinin her 

yönüyle karşılaştırılabilmesine imkan 

sağlayan çalışmalar yeterli değildir. Bu 

nedenle iki sistemin karşılaştırılması çok 

doğru ve net sonuçlar ortaya koyamayabilir. 

Ancak özellikle kırsal ve yarı kırsal 

bölgelerdeki sağlık hizmetinin 

değerlendirilmesi açısından kırsal kesimin 

yeni sistemden daha memnun olması 

beklentilerinin karşılanmış olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu konuda daha detaylı 

ve geniş çaplı araştırmaların yapılması 

uygun olacaktır.   

Sonuç olarak; araştırmada ilk 

başvurulan kurum olarak yarı kırsal 

alandaki kişiler daha çok birinci basamak 

sağlık hizmetini kullanırken, özellikle 

koruyucu sağlık hizmetleri konusunda 

kırsaldakiler yeni sistemden daha çok 

memnun olarak bulundular. Hekimin çeşitli 

konularda bilgilendirmesi konusunda ise 

yarı kırsal ve kırsal bölgedeki kişiler 

birbirine benzer cevaplar vermişlerdir. 

Ülkemizde aile hekimliğinin sunum şekline 

yönelik olarak yapılan bir araştırma 

olmaması bu konuda daha geniş çaplı 

araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Özellikle kırsal bölgede 

yaşayan kişilerin haftanın sadece belirli 

günlerinde değil kentsel yada yarı kırsal 

bölgede yaşayanlar gibi ihtiyaç duydukları 

her an ulaşabilmelerinin sağlanması birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli 

ve kaliteli sunulması açısından etkili 

olacaktır.  
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ÖZET: Uyku bozuklukları, yaşam kalitesi ve iş verimliliğine olumsuz etkileri nedeniyle 

günümüzde sıkça üzerinde durulan bir hastalık grubudur. Tıp fakültesi öğrencileri eğitim ve 

öğretimlerinin yorucu temposu, geç saatlere kadar çalışma gerektiren ders yoğunluğu, geceleri 

geç uyuma ya da yaşanılması olası stresten dolayı uyku bozuklukları, özellikle Gündüz Aşırı 

Uykululuk Hali (GAUH) için risk grubu olarak değerlendirilebilirler. Çalışma, tıp fakültesi 

öğrencilerinde birlikte bulunma olasılıkları yüksek olan GAUH ve depresyon şüphesi 

durumlarının sıklığı ve bu durumlarla ilişkili olduğu düşünülen özelliklerin değerlendirmesi 

amacıyla planlandı. Çalışma, Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk 3 sınıfında öğrenim gören öğrencilerde yapılan kesitsel tipte 

bir araştırmadır. Çalışma evreni 665 olup, çalışma günlerinde öğrencilerin 447 (%67.2)’sine 

ulaşıldı. Öğrencilerin yaşları 18-47 arasında, yaş ortalamaları 20.3±1.9 yıl idi. Öğrencilerin 186 

(%41.6)’sı 1’inci, 139 (%31.1)’u 2’inci, sınıfa devam ederken, 224 (%50.1)’ü erkekti. Epworth 

Uykululuk Ölçeği’den (EUÖ) alınan puan ortancası (uç değerler) 6 (0-19) ve 69 (%15.4) 

öğrencide GAUH saptanırken, Beck Depresyon Ölçeği’nden (BDÖ) alınan puan ortancası (uç 

değerler) 10 (0-63) ve 97 (%21.7) öğrencide depresyon şüphesi varlığı saptandı. Öğrencilerin 

%5.6’sında (n=25) ise hem GAUH hem de depresyon şüphesi olduğu tespit edildi. GAUH 

sıklığı, kadın öğrencilerde, erkek öğrencilere göre (p=0.004) ve depresyon şüphesi sıklığı tespit 

edilenlerde, edilmeyenlere göre daha yüksek saptandı (p=0.002). EUÖ ve BDÖ’den alınan 

puanlar arasındaki ilişkiyi belirleyen lineer regresyon modelinde cinsiyete göre düzeltme 

yapıldıktan sonra orta düzeyde, pozitif yönde korelasyon olduğu tespit edildi (p<0.001). 

Gelecekte birer hekim olarak topluma hizmet verecek tıp fakültesi öğrencileri arasında 

GAUH’un ve depresyon şüphesinin genel toplumdaki yaşıtlarına nazaran daha ciddi sağlık 

problemleri olduğu kanaatine varıldı.   

Anahtar kelimeler: Tıp Fakültesi, Gündüz Aşırı Uykululuk Hali, Depresyon Şüphesi 

 

RELATIONSHIP BETWEEN EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS AND 

SUSPICION OF DEPRESSION ON MEDICAL FACULTY STUDENTS 

 

ABSTRACT: Today, sleeping disorder is a type of disease that be dwelled on frequently due 

to effects on quality of life and labor productivity. Medical faculty students can be assessed as 

risky group for Excessive Daytime Sleepiness (EDS) due to intensive educational tempo, 

subject intensity that needs long-time study, insufficient sleep and stress. This study is planned 

for assessing frequency of EDS and depression cases and specifications that considered to be 

related with these cases. This cross-sectional study was conducted on first, second and third 

grade students from Eskisehir Osmangazi University Medicine Faculty on April-May 2014. 
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Target population of the study is 665 and 447 (%67.2) of them are be reached on study period. 

Students were between 18-47 age and the mean age of students’ was 20.3±1.9 years. Of the 

students, 186 (%41.6) were first grade, 139 (%31.1) were second grade and 224 (%50.1) were 

male. Taken median point from Epworth Sleepiness Scale (ESS) is 6 and 69 (%15.4) students 

were diagnosed EDS whereas taken median point from Beck Depression Scale (BDS) is 10 and 

97 (%21.7) students were diagnosed suspicion of depression. %5.6 of all students were 

diagnosed both EDS and suspicion of depression. Frequency of EDS is detected at higher point 

on female students than males (p=0.004) and is detected at higher point on suspicion of 

depression diagnosed than not diagnosed people (p=0.002).  On lineer regression model that 

determines connection between gained points from ESS and BDS, a correlation was detected 

on positive direction and medium level after some changes according to gender (p<0.001). It is 

concluded that EDS and suspicion of depression is more serious health problem on medicine 

faculty students than others who are at the same age with them.Keywords: Zika virüs, 

microcaphaly, congenital zika syndrome 
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Giriş 

 

yku bozuklukları, yaşam 

kalitesi ve iş verimliliğine 

olumsuz etkileri nedeniyle 

günümüzde sıkça üzerinde durulan bir 

hastalık grubu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gündüz aşırı uykululuk hali 

(GAUH) bir hastalık ya da bozukluk 

olmamasına rağmen birçok primer uyku 

bozukluğunun bir semptomu olarak 

tanımlanmaktadır (1). GAUH son yıllarda 

erkenden tanılanması ve yönetilmesi 

gereken bir tıbbi durum veya bir halk 

sağlığı problemi olarak ele alınmaya 

başlamıştır (2). Uluslararası uyku 

sınıflandırmasına göre GAUH, uyanık 

kalmada güçlük yaşama, gündüzleri uzun 

uyanıklık evrelerinde tetikte olma ve uyku 

sersemliği ile uyku arasında istenmeyen 

durumlarla sonuçlanan yetersizlik 

durumudur (3). Günlük aktivitelerin 

yürütülmesindeki zorlukların yanında 

davranışları ve iş performansını da etkiler 

ve insan kaynaklı hatalar sonucu iş kazaları 

ve trafik kazalarına da sebebiyet verebilir 

(4, 5). Yapılan bazı çalışmalar GAUH ile 

kişisel bazı özelliklerin, uyku hijyeni ile 

ilgili olabilecek durumların, kişilerde var 

olan kronik hastalıklar veya depresyon gibi 

bazı psikiyatrik rahatsızlıkların ilişkisini 

ortaya koymuştur (6-8). Ayrıca öğrencilerin 

GAUH öğrencilerin öğrenim eylemlerini 

etkileyecek düzeyde akademik performans 

üzerine olumsuz etkilere sahiptir (9, 10).  

Literatürde okula geliş saatlerinin 

çok erken olması, uykuya geçiş saatlerinin 

ertelenmesi, geç saatlere kadar süren ders 

çalışmalarının ve sosyal aktivitelerin kronik 

uyku sorunlarına ve GAUH’a neden 

olabileceğini bildirmiştir (11). Uyku 

kalitesi iyi olanlarla karşılaştırıldığında, 

kötü uyku kalitesine sahip öğrencilerin 

fiziksel ve psikososyal sağlık problemlerini 

anlamlı şekilde daha fazla deneyimledikleri 

bildirmektedirler (12). Yine öğrencilerin 

uykusuzluk sonucunda konsantre olmada 

zorlanma, yorgunluk, sinirlilik, anksiyete 

ve depresyon gibi sorunlar yaşadıkları 

bildirilmektedir (13, 14). İyi uyku kalitesine 

sahip öğrencilerin okul başarılarının iyi 

olacağı ve çalışmak için daha iyi motive 

olacakları bilinmektedir (15, 16).  

Tıp fakültesi öğrencileri ağır ders 

yüklerinin yanında geleneksel olarak 

kadavra dersleri, hasta vizitleri ve uzun 

laboratuvar dersleri gibi stres arttırıcı 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar (17, 18). Bu 

U 
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bağlamda tıp fakültesi öğrencileri eğitim-

öğretimlerinin yorucu temposu, geç saatlere 

kadar çalışmalar gerektirecek ders 

yoğunluğuyla birlikte, geceleri geç uyuma 

ya da yaşanılması olası streslerden dolayı 

dinlendirici olmayan uyku ve sabah erken 

saatlerde kalkmak zorunda olmaları 

nedeniyle GAUH için risk grubu olarak 

değerlendirilebilirler. Tıp fakültesi 

öğrencileri ile yapılan bazı araştırmalarda 

öğrencilerin GAUH sıklığının normal 

toplumdan yüksek olduğu ve %35-%45 

civarında değiştiği bildirilmektedir (19-21). 

Meslek hayatlarında sürekli dikkatli 

olmaları gereken tıp fakültesi öğrencilerinin 

GAUH ve depresyon şüphesi durumlarının 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinde 

birlikte bulunma olasılıkları yüksek olan 

GAUH ve depresyon şüphesi durumlarının 

sıklığı ve bu durumlarla ilişkili olduğu 

düşünülen özelliklerin değerlendirmesi 

amacıyla planlandı. 

 

Gereç ve yöntem 

 

Çalışma, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim 

görmekte olan ilk 3 sınıftaki öğrencilerde 

GAUH, depresyon şüphesi birlikteliğinin 

sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla Nisan-Mayıs 2014 tarihleri 

arasında yapılan kesitsel tipte bir 

araştırmadır. 

Çalışma evreni 665 olup, çalışma 

günlerinde öğrencilerin 447 (%67.2)’sine 

ulaşıldı. Diğer öğrencilere okula devam 

etmeme ve çalışmaya katılmayı kabul 

etmeme nedenleri ile ulaşılamadı. 

Çalışma için gerekli idari, etik 

onaylar ve sözlü olarak katılımcı onayı 

alındı. Çalışmanın amacına uygun olarak 

hazırlanan anket form 3 bölümden 

oluşmakta idi. Birinci bölümde kişilerin 

sosyo-demografik özellikleri (devam edilen 

sınıf, yaş, cinsiyet, boy, kilo değerleri, 

sigara ve alkol kullanımı, kafein tüketim 

durumu, kalınan yer, odasını bir başkasıyla 

paylaşma durumu, uyku ile ilişkili hekim 

tanılı hastalık varlığı, fiziksel aktivite 

durumu, hayatını stresli bulma durumu) 

sorgulandı. İkinci bölümde GAUH 

değerlendirmesi için Epworth Uykululuk 

Ölçeği (EUÖ), üçüncü bölümde ise 

depresyon riskini, depresif belirtilerin 

düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek üzere 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı.  

Bireylerin boy ve kilo değerleri 

araştırmacılar tarafından standart olarak 

ölçüldü. Sonrasında Beden Kitle İndeksleri 

(BKİ) hesaplandı. BKİ değeri 30 ve üzeri 

olanlar “obez” olarak değerlendirildi (22). 

Halen günde en az bir sigara 

tüketenler “sigara içiyor”, hiç sigara 

kullanmamış ve en az 6 aydır sigarayı 

bırakmış olanlar “sigara içmiyor” olarak 

tanımlandı. 

Ayda en az bir kez alkol aldığını 

belirtenler “alkol kullanıyor”, hiç 

kullanmadığını belirtenler ise “alkol 

kullanmıyor” olarak değerlendirildi. 

Günlük kafein tüketim miktarı 

beyana göre tüketilen maddelerin içerikleri 

üzerinden hesaplandı. Günlük 200 mg ve 

üzeri miktarda kafein tüketenler “kafein 

tüketiyor” olarak kabul edildi (23). 

Literatür bilgilerinden 

yararlanılarak uyku ile ilişkili hekim tanılı 

hastalıkların (geçirilmiş burun ameliyatı, 

psikolojik travma öyküsü, epilepsi, 

depresyon, uyku rahatsızlıkları, migren, 

sinüzit) bir listesi hazırlandı. Çalışmaya 

katılan bireylere bu hastalıkların 

kendilerinde bulunup bulunmadığı 

sorgulandı. 

Çalışmada katılımcıların fiziksel 

aktiviteleri ile ilgili bilgiler Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Formu (The International 

Physical Activity Questionnaire) 

kullanılarak kaydedildi. Kullanılan bu 

formda; kişilerin günlük hayatlarının bir 

parçası olarak yaptıkları fiziksel aktivite 

tiplerine göre değerlendirme yapılmaktadır. 

Sorular son 7 gün içerisinde fiziksel olarak 
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harcanan zamanla ilgilidir. Bilgilere dayalı 

olarak elde edilen skorlar sonucunda 

bireyler “fiziksel inaktif, fiziksel aktif ve 

fiziksel çok aktif” olarak sınıflandırıldı (24, 

25). 

GAUH değerlendirlmesinde 

kullanılan EUÖ, 1991 yılında M.W. Johns 

tarafından geliştirilmiş olan pratik, 

uygulaması, değerlendirilmesi kolay ve 

yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Ölçek 

dörtlü Likert tipi özelliğinde olup,  0-3 

şeklinde puanlanmakta ve yüksek puan 

uykululuğu göstermektedir (26). EUÖ’nün 

genel uykululuk düzeyini değerlendirmede 

geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ve 

Türkiye’de uyku ve uyku bozukluklarıyla 

ilgili çalışmalarda kullanılabilecek geçerli 

ve güvenilir bir test olduğu belirtilmiştir 

(27). Daha önceki çalışmaların önerdiği 

şekilde, ölçekten 11 ve üzeri puan alanlar 

GAUH var olarak belirlendi (11, 27, 28). 

 

BDÖ ise, Beck tarafından 1961’de 

geliştirilen ve ülkemizde geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılan BDÖ 

karamsarlık, başarısızlık duygusu, doyum 

almama, suçluluk duyguları, huzursuzluk, 

yorgunluk, iştah azalması, kararsızlık, uyku 

bozukluğu, sosyal çekilme gibi depresif 

belirtilere ilişkin 21 maddeden 

oluşmaktadır. Her madde depresyona özgü 

bir bulguyu belirleyen 0-3 şeklinde dört 

dereceli kendini değerlendirme ifadesini 

içermektedir. Ölçekten 17 ve üzeri puan 

alanlar depresyon şüphesi var olarak 

belirlendi (29). 

 

Çalışma için belirlenen gün ve 

saatlerde öğrenciler sınıflara alındı. 

Öğrenciler çalışma hakkında 

bilgilendirildikten ve sözlü onamları 

alındıktan sonra, araştırmacıların gözetimi 

altında anket formu yanıtladılar. Bu 

uygulama yaklaşık 15 dakika sürdü. 

Çalışma verileri, IBM-SPSS sürüm 

20.0 paket programına aktarıldı. İstatistik 

analizlerde tek değişkenli 

karşılaştırmalarda X2 ve Spearman 

korelasyon analizi kullanıldı. EUÖ ve BDÖ 

puanlarının etkileşimi için çoklu lineer 

regresyon yapıldı. Anlamlılık sınırı p≤0.05 

olarak kabul edildi. 

 

 

Bulgular 

Çalışma grubunu oluşturan 447 öğrencinin 

yaşları 18-47 arasında değişmekte iken, yaş 

ortalamaları 20.3±1.9 yıl idi. Öğrencilerin 

186 (%41.6)’sı 1’inci, 139 (%31.1)’u 

2’inci, 122 (%27.3)’si 3’üncü sınıfa devam 

ederken, 224 (%50.1)’ü erkek, 223 

(%49.9)’ü kadındır. Çalışma grubunun 

uyku durumları ile ilişkili olduğu düşünülen 

özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de verildi.

Tablo 1 Çalışma grubunun uyku durumları ile ilişkili değişkenlerinin dağılımı 

Değişkenler (n=447) Yok 

n (%) 

Var 

n (%) 

Odasını bir başkasıyla paylaşma 224 (50.1) 223 (49.9) 

Sigara kullanımı 362 (81.0) 85 (19.0) 

Alkol kullanımı 296 (66.2) 151 (33.8) 

Günlük 200 mg ve üzeri kafein tüketimi 235 (52.6) 212 (47.4) 

Fizik aktivite yeterliliği 105 (23.5) 342 (76.5) 

Obezite varlığı 352 (79.0) 95 (21.0) 

Yaşamını stresli bulma 29 (6.5) 418 (93.5) 

Uyku ile ilişkili hekim tanılı hastalık 297 (66.4) 150 (33.6) 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin 

EUÖ’den aldıkları puanların ortancası (uç 

değerler) 6 (0-19) olarak bulunurken, 69 

(%15.4) öğrencide GAUH varlığı saptandı. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin BDÖ’den 

aldıkları puanların ortancası (uç değerler) 

10 (0-63) olarak bulunurken, 97 

(%21.7)’sinde depresyon şüphesi varlığı 

saptandı. Öğrencilerin %5.6’sında (n=25) 

ise hem GAUH hem de depresyon şüphesi 

olduğu tespit edildi. GAUH ve depresyon 

şüphesine birlikte sahip olma, kadın 

öğrencilerde daha yüksek (p=0.013) 

bulunurken, diğer değişkenlere göre gruplar 

arasında fark saptanamadı (p>0.05). 

GAUH sıklığı, kadın öğrencilerde, erkek 

öğrencilere görece yüksek saptandı 

(p=0.004). Sigara ve alkol kullananlarda, 

yaşamını stresli bulanlarda ve uyku ile 

ilişkili hekim tanılı hastalığı olanlarda ise 

depresyon şüphesi sıklığı daha yüksek 

bulundu (p<0.05). 

GAUH sıklığı, çalışmada depresyon 

şüphesi sıklığı tespit edilenlerde (%25.8), 

edilmeyenlere göre (%12.6) daha yüksek 

saptandı (p=0.002). Çalışma grubunda 

GAUH ve depresyon şüphesi olan ve 

olmayanların uyku durumları ile ilişkili 

olduğu düşünülen değişkenlere göre 

karşılaştırma sonuçları Tablo 2’de verildi. 

Tablo 2 Çalışma grubunda gündüz aşırı uykululuk hali ve depresyon şüphesi olan ve 

olmayanların uyku durumları ile ilişkili değişkenlere göre karşılaştırılması 

Değişkenler  GAUH 

n=69 p değeri 

Depresyon şüphesi 

n=97 p değeri 

n % n % 

Sınıf  1. 28 15.1 

0.943 

43 23.1 

0.239 

2. 21 15.1 34 24.5 

3. 20 16.4 20 16.4 

Cinsiyet  Erkek 24 10.7 

0.004 

45 20.1 

0.238 Kadın 45 20.2 52 23.3 

Odasını bir başkasıyla 

paylaşma durum 

Yok 31 13.8 

0.210 

42 18.8 

0.080 Var 38 17.0 55 24.7 

Sigara kullanımı Yok 55 15.2 

0.440 

68 18.8 

0.002 Var 14 16.5 29 34.1 

Alkol kullanımı Yok 44 14.9 

0.367 

56 18.9 

0.031 Var 25 16.6 41 27.2 

Günlük tüketilen kafein 

miktarı 

200 mg altı 34 14.7 

0.349 

45 19.5 

0.146 200 mg ve üstü 35 16.5 51 24.1 

Fiziksel aktivite durumu İnaktif  13 12.4 

0.425 

24 22.9 

0.439 

Aktif  36 15.3 46 19.5 

Çok aktif 20 18.9 27 25.5 

Obezite varlığı Yok 56 15.9 

0.362 

76 21.6 

0.507 Var 13 13.7 21 22.1 

Yaşamını stresli bulma 

durumu 

Yok 5 17.2 

0.473 

1 3.4 

0.006 Var 64 15.3 96 23.0 

Uyku ile ilişkili hekim 

tanılı hastalık varlığı 

Yok 43 14.5 

0.256 

56 18.9 

0.028 Var 26 17.3 41 27.3 
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GAUH ve BDÖ arasındaki ilişkiyi 

belirleyen lineer regresyon modelinde 

cinsiyete göre düzeltme yapıldıktan sonra 

orta düzeyde, pozitif yönde korelasyon 

olduğu tespit edildi (r: 0.317 ; p<0.001). 

Öğrencilerin EUÖ ve BDÖ’den aldıkları 

puanların serpilme diyagramı Grafik 1’de 

verildi. 

 

Grafik 1 Öğrencilerin Epworth Uykululuk Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği’nden aldıkları 

puanların serpilme diyagramı (r:0.317 ; p<0.001) 

 

Tartışma 

GAUH’un tanılanması için birçok 

objektif ve sübjektif tanılama aracı 

mevcuttur. Objektif tanılama için sıklıkla 

kullanılan ölçeklerden olan EUÖ (30) ile 

yapılan birçok çalışmada orta düzey GAUH 

sıklığının %6 ile %16, ileri düzey GAUH 

sıklığının ise %3 ile %12 arasında değiştiği 

bildirilmektedir (31-33).  

Çalışma grubumuzu oluşturan tıp 

fakültesi öğrencilerinde yoğun çalışma 

temposu, sınav ve öğrenimin zorluğu gibi 

nedenlerle GAUH ve depresyon şüphesi 

sıklığının bu sıklıklardan daha yüksek 

olması beklenmektedir. Fakat 

çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinde 

GAUH sıklığı %15.4 olarak civarında 

bulundu. Birçok çalışmada GAUH’un 

yaklaşık olarak her 3 tıp fakültesi 

öğrencisinden birinde bulunduğu 

bildirilmektedir (19-21). Tıp öğrencilerinde 

yapılan çalışmalardan farklı olarak, 

çalışmanın ileri sınıflara oranla ders 

yoğunluğunun yüksek, mesleki 

sorumluluğun az olduğu bir öğrenim 

döneminde olan tıp fakültesi ilk 3 sınıf 
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öğrencilerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle 

GAUH sıklığı daha düşük bulunmuş 

olabilir. 

Çalışmada yaklaşık her 5 

öğrenciden birinde depresyon şüphesi 

varlığı saptandı. Aynı yaş grubunda tıp 

fakültelerinde ve çeşitli diğer fakültelerde 

öğrenim gören bireylerde benzer depresyon 

şüphesi sıklıkları rapor edilmektedir (34, 

35). Bu durum tıp fakültesinde öğrenim 

gören öğrencilerin depresyon durumlarının 

diğer yaşıtlarından daha yüksek olduğu 

fikrini destekler niteliktedir. Zira yapılan 

çalışmalarda tıp fakültesi öğrencisi olmanın 

depresyon sıklığını ve stres düzeyini 

artırdığı ve buna bağlı birtakım hastalıkları 

tetiklediği bildirilmektedir (36, 37). Bundan 

dolayı tıp fakültesi öğrencileri bu 

sorunlarının çözümü noktasında ayrı olarak 

ele alınmalıdırlar. 

Çalışmada kadın öğrencilerin 

GAUH sıklığı ve GAUH-depresyon 

şüphesi birlikteliği erkek öğrencilere göre 

daha yüksek bulundu. Literatürde kadın 

adölesanların GAUH’a erkeklere görece 

daha sık maruz kaldığı bildirilmektedir 

(38). Kadınların hormonal ve emosyonel 

durumlarına bağlı olarak strese verdikleri 

yanıt erkeklere göre farklıdır. Bu farklılık 

neticesinde özellikle aşırı stres altında 

bulunan gruplarda kadınların erkeklere 

nazaran uyku sorunlarını ve depresif 

şikayetleri ayrı ayrı ya da beraberce daha 

sık yaşamaları beklenen bir durumdur. 

Benzer şekilde çalışmada sigara ve 

alkol kullananların, yaşamını stresli 

bulanların ve hekim tanılı uyku ile ilişkili 

hastalığı olanların depresyon şüphesi sıklığı 

daha yüksek saptandı. Birçok çalışmada 

depresyon tanısı almış bireylerin sağlıklı 

emsallerine sigara, alkol ve diğer madde 

bağımlılıkları gibi olumsuz sağlık 

davranışlarını daha sık gösterdikleri ortaya 

konmuştur (39-41). Öğrenciler içinde 

bulundukları sınav, ağır ders temposu, 

uykusuzluk gibi stresli durumlarla baş 

edebilmek adına  bu olumsuz davranışlara 

yönelir olabilirler. 

Çalışmada depresyon şüphesi sıklığı 

tespit edilen öğrencilerde GAUH sıklığı 

daha yüksek bulundu. Ek olarak 

öğrencilerin GAUH ve BDÖ’den aldıkları 

puanlar arasında pozitif yönde orta düzeyde 

bir korelasyon olduğu tespit edildi. 

Literatürde kişilerde uyku bozuklukları ve 

depresif bulgular sıklıkla birliktelik 

gösterebildiği bildirilmektedir (42, 43). Tıp 

fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri 

esnasında sıklıkla uyku saatlerini biyolojik 

gereksinimlerinin altına indirdikleri ve 

sınav stresi altında anksiyete ve depresyon 

etkisi altında kaldıkları düşünüldüğünde, bu 

öğrencilerde GAUH ve depresyon 

birlikteliği beklenen bir durum olmaktadır.  

Çalışmanın kesitsel bir çalışma 

olması GAUH ve depresyon şüphesi 

birlikteliğinin nedenselliğini açıklamak 

noktasında çalışmayı yetersiz kılmaktadır. 

Çalışma ancak hangi durumun diğerine 

neden olduğunun belirlenmesi açısından 

araştırmacılara hipotez kurdurma 

konusunda yardımcı olabilir. 

Tıp fakültesinde öğrenim gören tüm 

öğrencilere ulaşılamaması da bir diğer 

çalışma kısıtlılığıdır. Zira esas olarak iş ve 

stres yükünü taşıyan 4., 5. ve 6. sınıflardaki 

öğrenciler üzerinde çalışılamamıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Gelecekte birer hekim olarak topluma 

hizmet verecek tıp fakültesi öğrencileri 

arasında GAUH’un ve depresyon 

şüphesinin genel toplumdaki yaşıtlarına 

nazaran daha ciddi sağlık problemleri 

olduğu kanaatine varıldı.  

Zorlu bir eğitim-öğretim sürecinden 

geçmekte olan tıp fakültesi öğrencilerinde 

GAUH ve depresif belirtiler arasındaki 

nedensel ilişkinin daha geniş gruplarla ve 

prospektif çalışmalarla ortaya konması 

önemli görülmektedir.  

Tıp fakültesi öğrencilerinin uyku ve ruh 

sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi 

amacıyla GAUH ve depresyon şüphesi 

saptananların tedavilerinin sağlanması 

önemlidir 

GAUH ve depresyona neden olduğu 

düşünülen, değiştirilebilir risk faktörleri 

üzerine yoğunlaşılması ve bu risk 

faktörlerine ilişkin müdahale çalışmalarının 

yapılması gereklidir. 

Öğrencilerin stres düzeylerinin 

azaltılabilmesi adına öğretim sistemi 

içerisinde gerekli çalışmaların ve 

düzenlemelerin yapılması gerektiği 

kanaatine varıldı. 

Not: Makalemiz bildiri olarak sunulduğu 8. 

Avrupa Halk Sağlığı Konferansı’nın 

ardından Sleep Medicine dergisinin özet ek 

sayısında 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2015.02.1

380 doi numarası ile yayımlanmıştır. 
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Özet: Çevre; genel anlamıyla canlıların bir arada bulunduğu ortam olarak değerlendirilse de, 

insan çevresi söz konusu olduğunda insanların, dolayısıyla toplumların yaşamları boyunca 

ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları sosyal, fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik ortam olarak tanımlanmaktadır. Çevre kirliliği söz konusu olduğunda milat 19. 

Yüzyıldaki sanayi devrimi olarak gösterilse de, insanoğlu varoluşundan bu yana çevreyi 

kirletmektedir. Çevre sorunlarının birbiriyle ve diğer toplumsal sorunlarla bir bütün olmasından 

dolayı çözümde çeşitli ekonomik, sosyal ve politik koşulların göz önünde bulundurulması 

gerekir. Çevre sorunları sadece yerel boyutlarda olmayıp küresel düzeyde etkiler 

oluşturmaktadır. Bu yüzden, bir taraftan sürdürülebilir kalkınma kavramı diğer taraftan çevre 

hukuku ile ilgili düzenlemeler çevreyle ilgili uluslararası çalışmaları ve bunlara bağlı 

sözleşmelerin ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Çevre Sağlığı, Sözleşme, Sürdürülebilir Kalkınma    

 

ENVIRONMENTAL HEALTH CONTRACTS AND TURKEY 

ABSTRACT: Generally environment regarded as a media which living things coexist together, 

on the other hand, in terms of human environment, it is social, physical, chemical and biological 

media maintain relations throughout life of individuals, and therefore community and interact 

with each other. In terms of environmental pollution, although industrial revolution in the 19th 

century hold responsible for the beginning of pollution, mankind has polluted the environment 

since its existence. Since environmental problems are an integral part of each other and other 

social problems, various economic, social and political conditions must be taken into 

consideration in solution. Environmental problems are not only local dimensions, they are 

global effects. Therefore, the concept of sustainable development on the one hand, 

environmental laws related regulations on the other side, the international work related to the 

environment and related contracts have become obligatory. 

Key words: Enviromental Health, Contract, Sustainable Development 
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Giriş 

 

evre; genel anlamıyla 

canlıların bir arada 

bulunduğu ortam olarak 

değerlendirilse de, insan çevresi söz konusu 

olduğunda insanların, dolayısıyla 

toplumların sosyal, fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik işlevlerini sürdürdükleri ortam 

olarak tanımlanmaktadır[1-3] 

İnsanoğlunun da yaşamını sürdürdüğü 

ekolojik çevre, element ve maddelerin, 

dünyanın katman ve bölümleri arasındaki 

çevrimleri ile sürekli olarak dinamik ve 

kararlı bir denge noktasında bulunma 

eğilimindedir. Ancak bu denge, 

insanoğlunun üretim ve tüketim şekli 

sonucunda bozulma eğilimine girmiş ve 

bazı maddelerin dünyanın bazı bölge ve 

katmanında birikmesine neden olmaya 

başlamıştır[3, 4]. 

Ekolojik denge içinde doğal 

kompozisyonların bozulması, bazı 

kompartmanlardaki maddelerin olması 

gerekenden daha yüksek seviyelere 

ulaşması çevre kirliliği olarak tanımlanır. 

Çevre kirliliğinin oluşmasında rol oynayan 

faktörler dört ana mekanizma ile 

açıklanabilir[3, 5, 6]. 

1.) Otopürifikasyon 

kapasitesinin azaltılması: 

Ormanların yok edilmesi gibi, 

doğaya yapılan müdahaleler 

sonucunda doğanın kendi kendini 

temizleme kapasitesinin azaltılması 

2.) Otopürifikasyon 

kapasitesinin aşılması: Deşarjlar ve 

emisyonlar içinde bulunan bazı 

maddelerin doğanın kendi kendini 

temizleme kapasitesinin çok 

üzerinde çevreye verilmesi, 

3.) Madde yoğunlaştırma: 

Doğada seyrek olarak bulunan ve 

çevrimi çok yavaş olan cıva, kurşun, 

kadmiyum ve radyoaktif maddeler 

gibi bazı maddelerin, 

yoğunlaştırılması, kullanıldıktan 

sonra kontrolsüz bir şekilde 

atılmaları, 

4.) Yeni yapay maddeler 

üretilmesi: Plastikler, deterjanlar 

gibi, doğada hiç bulunmayan 

dolayısı ile de çevrimi olmayan ya 

da çok yavaş olan yapay maddelerin 

üretilmesi, kullanıldıktan sonra 

kontrolsüz bir şekilde atılmaları, 

 

Hastalıkların nedenleri 

irdelendiğinde, genetik-kalıtsal bazı 

hastalıklar, bazı temel madde eksiklikleri ve 

bağışıklık sistem bozuklukları dışında kalan 

hemen bütün hastalıkların nedeni çevresel 

etkenlerden kaynaklanır, hatta bu 

hastalıkların bile pek çoğunun etyolojisinde 

çevresel sorunların bulunabileceği 

önermesi, bize çevre sorunlarının 

insanoğlunun yaşamında ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. İnsan sağlığı, 

çevre ile genetik örüntüsü arasındaki 

etkileşimin bir ürünüdür[1, 3, 5, 7, 8]. 

Bu aşamada çevrenin tanımını 

tekrar yapacak olursak; canlıların yaşamını 

sürdürmesinde, faaliyetlerini yerine 

getirmesinde ve gelişiminde etkisi olan 

ortam koşulları, bu ortamdaki etkenler ve 

elementlerin bütününe çevre adı verilir. 

Kısaca, tüm canlı ve cansız varlıkları 

kapsayan, organizmanın dışındaki her şey 

çevre tanımının içine girmektedir[2, 3, 6, 9, 

10]. 

Çevre sorunlarının başlangıcı sanayi 

devriminden çok önce kentleşme ile 

başlamıştır[11]. Fransa’da 12. Yüzyılda 

Philippe Auguste sokaklardaki iğrenç 

atıkların kaldırılmasını ilk emreden kraldır. 

Sokaklar bu atıklardan kurtarılmak için 

parke taşlarla döşenmeye başlanmış. 

Sonrasında akarsulara atılan dışkılar bu 

sefer içme ve kullanma sularını kirletmeye 

başlamıştır. Yine çevre kirliliği hakkında ilk 

bilinen yasa 1388’de İngiltere 

Parlementosu’nda kabul edilmiştir. Bu 

yasaya göre akarsulara ve sokaklara dışkı 

atılması yasaklanmıştır. Tarih buna benzer 

kirlilik öyküleriyle doludur[12-14]. 

Ç 
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İnsanoğlunun çevre üzerindeki 

yıkımı Sanayi Devrimi ile başlamıştır. Bir 

taraftan kurulan fabrikalar insanlara 

istihdam yaratmış, kazançları dolayısıyla 

hayat kaliteleri artmış, beslenmeleri 

düzelmiş ve sağlıkları daha üst düzeylere 

yükselmiştir. Diğer taraftan deşarj, emisyon 

ve yaymalar ile su, hava ve toprak 

kirlenmeye başlamıştır [15]. Başlangıçta 

yerel olan bu kirlenmeler hem kirliliğin 

artması hem de fabrika sayılarının 

artmasıyla geniş alanlara yayılmıştır. 

Buharın kullanılmaya başlanmasıyla da 

kirliliğin yayılması hızlanmıştır.  

 

İnsanların sağlık düzeyinin 

yükselmesi ile doğuşta beklenen yaşam 

süresi artarken, devam eden yüksek nüfus 

artış hızı süratle insanoğlunun sayısını 

artırmış, artan refah düzeyi sanayileşme ve 

teknolojinin gelişimine ivme 

kazandırmıştır. Bu ise doğal kaynakların 

hızla tükenmesine başlangıç zemini 

hazırlamıştır[15, 16]. 

 

İnsanoğlunun beklentilerinin 

artması, refah düzeyindeki hayallerin sınır 

tanımaması, teknolojideki ve endüstrideki 

gelişmeler ekolojik değişikliklere zemin 

hazırlamış, plansız kentleşme ve plansız 

endüstrileşme beraberinde sağlıkta 

bozulmaları gündeme getirmiştir.  

 

Sağlıkta bozulmalar önceleri yerel 

olarak sanayi kuruluşlarının yakın 

çevresindeyken emisyon ve deşarjlarla uzak 

çevreye taşınmaya başlamıştır. İmkanı 

olanlar yaşam alanlarını bozulmamış 

çevrelere taşımıştır. Nüfusun artması ve eş 

zamanlı olarak kirliliklerin de artması yer 

küre üzerinde kaçacak yer kalmamasına 

neden olmuştur. Hızla ilerleyen 

küreselleşme bilgi, teknoloji ve iş gücünün 

önündeki sınırları kaldırmıştır[17]. 

Başlangıçta yerel olarak alınan 

önlemler, artık hangi ülkeden olursa olsun 

insanoğlunun sağlığının korunmasına 

yetmemeye başlamış, küreselleşmenin 

etkisiyle de önlemlerin hem yerel hem uzak 

mesafelerde alınmasını gerekli hale 

getirmiştir.   

 

Bu gelişmeler sürerken, çevre 

sağlığının sınırlarını net olarak ortaya 

koyan Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir tanım 

yapmıştır: “Sağlığı olumsuz olarak 

etkileyebilecek olan ve bireyin dışında yer 

alıp onu ve davranışlarını etkileyen bütün 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenleri 

saptamak ve kontrol altına almaktır”. Buna 

göre, çevre sağlığı, insanın çevresinde 

bulunan/ bulunabilen ve onun sağlığına 

zararlı etkiler yapan, ya da yapabilme 

potansiyeli olan bütün madde, olgu, olay ve 

koşulların düzeltilmesi işlemidir[6].  

 

Çevre sorunlarının birbiriyle ve 

diğer toplumsal sorunlarla bir bütün 

olmasından dolayı çözümde çeşitli 

ekonomik, sosyal ve politik koşulların göz 

önünde bulundurulması gerekir. Hızla artan 

dünya nüfusunun ihtiyaçlarının 

karşılanması için geliştirilen teknoloji, 

plansız sanayileşme, plansız kentleşme, 

atıklar ve artıkların kontrolsüz bir şekilde 

çevrede birikmesi ve en nihayetinde doğal 

kaynakların hızla tüketilmesi, dünyanın 

kendi kendini temizleme kapasitesinin 

aşılması çevrenin kirlenmesine neden 

olmaktadır.  

 

Kentleşmenin başladığı günden 

günümüze gelene kadar, ortaya çıkan 

çevreye ilişkin sorunlar, bölgesel olarak 

ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri 

kadar büyümüş ve gittikçe karmaşık bir hale 

gelmektedir. Kılıç’ın makalesinde belirttiği 

gibi “sorunların büyüklüğü ve karmaşıklığı, 

uluslararası çapta yeniden yapılanma ve 

işbirliğini zorunlu kılmaktadır”. Bu 

zorunlulukların sonucunda, uluslararası 

alanda hukuki düzenlemeler, “Uluslararası 

Çevre Hukuku” ortaya çıkmıştır[18, 19]. 

Sanayi devrimini takiben, 

sanayileşme, teknolojinin geliştirilmesi, 

refah düzeylerinin artırılması ve en 

nihayetinde kalkınma için başlangıçta göz 

ardı edilen çevre sorunları küreselleşmeye 
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başlayınca bir başka kavram daha gündeme 

getirilmiştir: “Sürdürülebilir Kalkınma”. 

Tıraş çalışmasında bu tanımı “kalkınma ve 

doğal kaynak dengesini dikkate alan, 

kalkınmanın yararlarından bu günün olduğu 

kadar gelecek kuşakların da faydalanmasını 

sağlayan, çevreyle kalkınmanın birbirini 

tamamladığı kalkınma anlayışı” olarak 

yorumlamaktadır[20]. 

 

Bir taraftan sürdürülebilir kalkınma 

kavramı, diğer taraftan çevre hukuku 

kapsamındaki hukuksal düzenlemeler 

çevreye yönelik uluslararası çalışmaları ve 

bunlara bağlı sözleşmelerin ortaya çıkışını 

zorunlu kılmıştır. 

 

Çalışmanın bundan sonraki 

bölümünde Türkiye’nin taraf olduğu bazı 

uluslararası çevre sözleşmeleri ele 

alınmaktadır. 

                 

TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU 

BAZI ULUSLAR ARASI ÇEVRE 

SÖZLEŞMELERİ[21] 

1985-VİYANA SÖZLEŞMESİ  

1987-MONTREAL PROTOKOLÜ  

1989-BASEL SÖZLEŞMESİ                                             

1992-RİO KONFERANSI    

1992-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE 

SÖZLEŞMESİ (BMIDÇS)                                  

2005-KYOTO PROTOKOLÜ                                                                                                  

 

1985-VİYANA SÖZLEŞMESİ 

Uluslararası düzeyde ozon 

tabakasını koruma yönünde önlemler alma 

gerekliliği duyan ilk ülke, o dönemin dünya 

üretiminin %30’unu karşılayan ABD 

olmuştur. Viyana Sözleşmesi izleme, 

araştırma ve veri değişimi üzerine 

kuruludur ve taraf ülkelere sorumluluk 

yükleyecek yaptırımları yoktur, bu yüzden 

uluslararası güçlü destek bulmuştur. 

Bundan dolayı ABD 1987 yılında bağlayıcı 

hükümler içeren bir protokol hazırlama 

önerisi getirmiştir. Viyana Sözleşmesi 

bağlayıcılık yönü olmamasından dolayı 

sorunun çözümüne doğrudan katkı 

sağlamasa da çözüm adına bir başlangıç 

hükmündedir[22]. 

 
1987-MONTREAL PROTOKOLÜ 

Viyana Sözleşmesi’nden iki ay sonra, bir 

İngiliz araştırma grubu Antartika’da ozon 

tabakasının hasar gördüğünü tespit etmiş ve 

sonrasında NASA ozon tabaksındaki 

incelmenin tüm Antartika bölgesini 

kapsadığını fotoğraflarla ortaya koymuştur. 

Böylece sorun yeniden gündeme gelmiştir 

ve protokolün hazırlanma sürecini 

hızlandırmıştır. Cenevre’de 1987 de yapılan 

bir toplantıda zararlı gaz salınımlarının 

1986 düzeyinde dondurulması, 1992 yılına 

kadar da %20 azaltılması ve Montreal’de 

bağlayıcı hükümleri olan bir protokol 

hazırlanması kararları alınmıştır. 

Montreal Protokolü, Cenevre’de alınan 

kararlardan biraz daha farklı kararlarla 

sonuçlanmıştır. Protokole göre ülkleler 

zararlı gaz kullanımını 1986 düzeyinde 

donduracaklar ve 1993 yılına kadar %20, 

1998’e kadar %30 azaltacaklardır. 

Gelişmekte olan ülkler ise bu şartları 10 yıl 

içinde gerçekleştireceklerdir[22].  

 

1989-BASEL SÖZLEŞMESİ 

Türkiye bu anlaşmayı 1989 yılında 

imzalamış ve 1994 yılında resmen taraf 

olmuştur. Sonrasında bu sözleşme esas 

alınarak “Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” hazırlanmış ve 27 Ağustos 

1995 senesinde yürürlüğe girmiştir[23]. 

 

1992-RİO KONFERANSI 

Diğer ismi “Birleşmiş Milletler 

Çevre Ve Kalkınma Konferansı“ ve 

“Yeryüzü Zirvesi” olup bu  konferans 

sonunda “Gündem 21” adıyla bir eylem 

planı yayımlanmıştır[24]. Ayrıca bu 

toplantıda “ihtiyatlılık ilkesi” kavramı da 

tanımlanmıştır. İhtiyatlılık ilkesi,sağlık ve 

ekosistem risklerine yönelik bilimsel 

bilginin yetersiz olduğu durumlarda, zararlı 

etkilerin önlenmesi için politik sorumluluk 

almayı sağlamak amacıyla, politika ve karar 

verme sürecinde kullanılan bir araçtır[25]. 
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Gündem 21 kalkınma ve çevre arasında 

denge kurulmasını hedefleyen bir eylem 

programıdır. Ülkeler arası eşitsizliklere, 

yoksulluğa, açlık ve hastalıklara, 

ekosistemdeki kötüleşmeye dikkat 

çekilmektedir.  Bir yandan günümüzün 

sorunlarıyla ilgilenirken diğer yandan da 

21. Yüzyılın tehditlerine karşı hazırlanmayı 

hedefler.  Bu planlara hükümetlerin etkin 

katılımının yanında halkın ve hükümet dışı 

kuruluşların da etkin katılımı 

hedeflenmektedir[24]. 

 

GÜNDEM 21 VE TÜRKİYE 

Türkiye gündem 21’i 1996 yılında 

“BM Habitat II;İnsan Yerleşimleri 

Konferansı” sayesinde kabul etmiştir. Buna 

göre Habitat Gündemi’nin iki önemli hedefi  

“Herkese yeterli konut sağlanması” ve 

“Kentleşen dünyada sürdürülebilir 

yerleşmeyi gerçekleştirmek” tir.  Gündem 

21 ile kopmaz bağlar oluşturmakta ve 

“sürdürülebilir kalkınma” kavramının, 

temel insan haklarına ve kentsel haklara 

uzan geniş bir çerçevede incelenmesi 

gerektiğinin altı çizilmelidir. Gündem 21’in 

28.bölümünde, tüm ülkelerde yerel 

yönetimlere, bu süreci başlatmaları ve kendi 

kentleri için Yerel Gündem 21 oluşturup 

görüş birliği sağlamaları için küresel bir 

çağrı yapılmaktadır. “Türkiye Yerel 

Gündem 21 Programı”  2002 BM 

Johannesburg Zirvesi’nde “en iyi 

uygulama” örneklerinden biri olarak 

tanıtılmıştır. Program Ulusal Yönlendirme 

Kurulu’nun başkanlığında Büyükşehir 

Belediyeleri ve İl Özel İdareleri’nin 

desteğiyle yürütülmektedir[26]. Ülkelerin 

Gündem 21 programlarını takip etmekle 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Komisyonu görevlidir[24]. 

 

1992-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE 

SÖZLEŞMESİ (BMIDÇS)  
Atmosferde artan karbondioksit 

miktarının iklimi değiştirebilme 

durumundan ilk olarak Dünya Meteoroloji 

Örgütü’nün 1979 yılında düzenlediği 

“Birinci Dünya İklim Konferansı’nda” 

bahsedilmiştir. Sonrasında çeşitli 

konferanslarda konunun önemi 

vurgulanmış ve 1988 yılında yapılan 

“Değişen Atmosfer Toronto 

Konferansı’nda” uluslararası hedef olarak 

2005 yılına kadar küresel CO2 salınımının  

%20 azaltılması önerilmiştir. 

İklim değişikliğine neden olan sera 

gazlarının salınımlarını azaltmaya yönelik 

eylem stratejilerini ve sorumluluklarını 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(İDÇS) göstermektedir. Rio’da 

gerçekleştirilen Yerküre Zirvesi’nde 

1992’de imzaya açılmış ve 1994’de 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin ana 

amacı, “atmosferdeki sera gazı 

birikimlerini, insanın iklim sistemi 

üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir 

düzeyde durdurmaktır”.  Sözleşmede 

ülkelerin ortak ancak farklı sorumlulukları,  

bölgesel kalkınma öncelikleri ve özel 

koşulları dikkate alınarak, tüm üye ülkelere 

sera gazı salınımın azaltılması, iklim 

değişikliğinin önlenmesi, ve etkilerinin 

azaltılması gibi alanlarda ortak 

sorumluluklar verilmiştir[27].  

Sözleşmeye göre ülkeler 3 gruba 

ayrılmıştır. 

A. Ek–I ülkeler: Ek-1 ülkelerin 

temel sorumluluğu, küresel ısınma ve iklim 

değişikliğini önlemek amacıyla, sera gazı 

salınımını azaltıcı politikalar uygulamak ve 

2000 yılına kadar toplam sera gazı 

salınımını 1990 yılı seviyesine indirmektir. 

Bu ülkeler Estonya, Macaristan, Romanya, 

Belarus, Rusya federasyonu, Slovakya, 

Ukrayna, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, 

Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya ve ek 2 ülkelerdir. 

B.  Ek–II Ülkeler: Ek 2 ülkeler 

ise ek 1 deki sorumluluklara ek olarak 

gelişmekte olan ülkelere, iklim değişikliğini 

önlemek amacıyla finansal ve teknolojik 

destek sağlamakla sorumludur. Bu ülkeler; 

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

Hollanda, İngiltere, İrlanda, ispanya, İsveç, 

İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, 
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Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye, 

Yeni Zelanda ve Yunanistan’dır. 

 

C. Ek dışı ülkeler: Bu ülkeler, 

sera gazı salınımını azaltmaya, araştırma ve 

teknoloji üzerinde işbirliği yapmaya ve sera 

gazı azaltıcı düzenekleri korumaya teşvik 

edilmekte, ancak belirli bir yükümlülüğü 

olmayan ülkelerdir. İklim değişikliği 

çerçeve sözleşmesi gereği, belirlenen 

hedeflerin gerçekleştirilmesi ve takip 

edilmesi amacıyla, her yıl tüm üyelerin 

katıldığı ‘taraflar konferansı, düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Son taraflar konferansı 

olan COP 21, 2015 yılında Fransa’da 

yapılmıştır. Diğer taraftan iklim değişikliği 

çerçeve sözleşmesi tavsiye niteliğinde olup 

bağlayıcılığı yoktur[28].                          

 

2005-KYOTO PROTOKOLÜ 

  Protokol, ,  İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi'nin uygulama 

koşullarını belirleyen bir belgedir. 1-11 

Aralık 1997 tarihleri arasında 170 ülke ve 

çok sayıda gönüllü kuruluş ve basın 

temsilcisinin katılımıyla Kyoto’da yapılan 

3. Taraflar Konferansının en önemli sonucu 

sera gazları salınımına ilişkin bağlayıcı 

hükümleri olan bir belgenin ilk kez kabul 

edilmesidir. Daha önce, uluslararası 

gönüllülük gerektiren hedeflerin koyulduğu 

belgeler dikkate alınacak olursa Kyoto’nun 

bu açıdan bir ilki temsil ettiği açıkça 

görülecektir. Protokol’e göre tıpkı 

sözleşmede olduğu gibi, Ek 1 ‘de yer alan 

gelişmiş ülkelerin, enerjilerini etkin bir 

biçimde kullanmaları, sera gazları 

salınımını denetim altına almaları, orman 

alanlarını korumaları, yeni ve sürdürülebilir 

enerji kaynaklarını arttırmaları, sera gazı 

salınımlarını 2008-2012 yılları arasında 190 

düzeyinin en az %5 altına çekmeleri 

öngörülmektedir. 

 

 Protokolde belirlenen indirim 

oranlarının bilimsel ve yasa 

zorunluluklardan çok ekonomik ve siyasal 

etmenlere bağlı olduğu açıktır. 

Protokolde sera gazı salınımında 

indirime gidecek ülkelerin yararlanacakları 

esneklik mekanizmaları "Ortak Yürütme", 

"Temiz Gelişme Mekanizması" ve "Salım 

Ticareti" olarak belirtilmiş olup bunların 

daha çok gelişmiş ülkelerin protokole göre 

gerçekleştirmekle yükümlü oldukları salım 

indirimlerini kolaylaştırma amacıyla 

düzenlendiği söylenebilir. 

 

Protokolün yürürlüğe girmesi iki 

şarta bağlammış olup, bunlar protokolün 55 

ülke tarafından onaylanması ve sera gazı 

salınımının en az % 55’inden sorumlu olan 

Ek-1 ülkelerin de bu 55 ülke içerisinde 

bulunmasıdır. Protokolü imzalayıp 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

ülkelere para cezası verilmesine karar 

verilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin sera 

gazı salınımında gelişmiş ülkelerin sorumlu 

olduğunu ve bunu azaltmanın öncelikleri 

onların yükümlülüğü olduğunu 

savunmaktadır[22]. 

    
TÜRKİYE’NİN DURUMUNUN İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

VE KYOTO PROTOKOLÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gelişmekte olan ülkeler grubunda 

olan Türkiye, OECD üyesi olması sebebi ile 

Ek1 ve Ek 2 ülkeler arasında yer almaktadır 

ve bu sebeple 2004 yılına kadar taraf 

olmamıştır, ancak sözleşmeye taraf 

olabilmek için “ortak fakat farklı 

sorumluluk ilkesi” gereğince eklerde 

gerekli değişikliklerin yapılması yönündeki 

çabasını uzun yıllar sürdürmüştür. Bu 

çerçevede 2001 yılında Fas’da yapılan 7. 

Taraflar Konferansı’nda, “Sözleşme’nin 

Ek-I listesinde yer alan diğer ülkelerden 

farklı bir konumda olan Türkiye’nin özel 

koşullarının tanınarak, isminin Ek-II’den 

silinmesi” yönündeki karar kabul edilmiştir. 

Bunun sonucu olarak İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi’ne Katılmamızın 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (4990 

sayılı Kanun) 2003 yılında TBMM’de 

kabul edilmiş, Türkiye 189’uncu ülke 

olarak 2004 yılında sözleşmeye taraf 
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olmuştur. Daha sonra Ulusal Bildirim 

Raporu’nun hazırlanması ve iklim 

değişikliği ile ilgili konuların tartışılması 

için 8 çalışma grubu oluşturulmuş ve 1-3 

Eylül 2004 tarihleri arasında “İklim 

Değişikliği Konferansı” düzenlenmiştir. 18 

Nisan 2006 itibarı ile Türkiye Kyoto 

Protokolü’nü imzalamamıştır. 

 

Protokol içeriğinde bulunan “Yük 

Paylaşımı İlkesi” olarak bilinen esneklik 

mekanizmasına göre Danimarka ve 

Almanya gibi gelişmiş ülkeler %21 sera 

gazı salınımını azaltım yükümlülüğüne 

sahipken, gelişmekte olan ülkelerden 

İspanya %15, Yunanistan %25, 

Portekiz%27 salınım attırma imtiyazına 

sahiptir.  Türkiye’nin de bu ilkeye bağlı 

olarak üç ülkeye benzer haklar talep etmesi 

uygun bir adım olacaktır[28]. 

    

2010 yılında Meksika’nın Cancun şehrinde 

düzenlenen 16. Taraflar Konferansı 

kararları arasında yer alan ülkemize ilişkin 

bölümde, Türkiye’nin diğer Ek-I 

ülkelerinden farklı bir konumda bulunduğu 

ve özel koşullarının mevcut olduğu 

BMİDÇS’ye taraf ülkelerce tanınmış, 

ayrıca, finansman ve teknoloji transferi 

sağlama yükümlülüğümüz bulunmadığı 

teyit  edilmiş ve ülkemizin finansman, 

kapasite geliştirme ve teknoloji transferi 

imkanlarından yararlanması hususunun 

gelecek toplantılarda değerlendirileceği 

kaydedilmiştir.  

 

2011 yılında G. Afrika’nın Durban 

kentinde düzenlenen 17. Taraflar 

Konferansı’nda, ülkemize salım azaltımı, 

iklim değişikliğine uyum, teknoloji 

geliştirilmesi ve transferi, kapasite 

geliştirme ve finansman alanlarında 

sağlanacak desteğin modalitelerinin 

belirlenmesine ilişkin görüşmelerin 

sürdürülmesi karara bağlanmıştır. 

    

Türkiye, Kyoto Protokolü’nün 25. 

maddesi uyarınca, “Katılım Belgesi’nin” 

tevdii tarihini izleyen doksanıncı gün olan 

26 Ağustos 2009’dan itibaren Protokol’e 

taraf olmuştur[29].
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ÖZET: Zika virüsü, 1947 yılında Uganda Zika ormanında Rhesus maymunlarında,  1952’de 

ise Uganda ve Tanzanya’da insanlardan izole edilmiştir. Zika virüsü 2013 yılından itibaren 

Fransız Polinezyası ve çevresindeki Pasifik adaları civarında, 2015’den itibaren de Brezilya ve 

Kolombiya’da salgınlar yapmıştır. Etkenin başlıca bulaş yolu vektör (sivrisinek) aracılı olup 

(Aedes aegypti ve Ae. Albopictus), diğer seçenekler anneden fetusa geçiş, cinsel yol, kan 

transfüzyonu, vücut sıvıları ile temas ve direkt temas şeklindedir. Konjenital Zika sendromu 

mikrosefali, kraniyofasiyal orantısızlık, spasisite, kasılma nöbetleri, irritabilite, beyin sapı 

anormallikleri, artrogripozis, oküler anomaliler, serebral kalsifikasyon gibi anormal 

görüntüleme bulguları, kortikal bozukluklar ve ventrikülomegali tablolarını da barındırabilir. 

Tablonun en göze çarpan unsuru olan mikrosefali ve Zika virüs ilişkisi konusunda çalışmalar 

devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Zika virüs, mikrosefali, konjenital Zika sendromu 

 

ZIKA VIRUS and MICROCEPHALY 

 

ABSTRACT: Zika virus was first identified in a Rhesus monkey in Zika forest of Uganda in 

1947. The first human cases were detected in Uganda and United Republic of Tanzania in 1952. 

The virus caused outbreaks in French Polinesia and some of Pasific Islands in 2013, 

immediately after outbreaks occured in Brasil and Columbia dating from 2015. Transmisson of 

the virüs primarily  happens through the bite of an infected Aedes species mosquito (Aedes 

aegypti, Ae. Albopictus), the other less common ways are transmission during pregnancy, 

through sex, blood transfusion, contamination with body fluids (sweat, tear, saliva, urine) and 

direct contact. Congenital Zika Syndrome may contain manifestations like microcephaly, 

craniofacial disproportion, spasticity, seizures, irritability, peduncle abnormalities, 

arthrogryposis multiplex congenita, abnormal ocular findings, abnormal radiological screening 

findings like cerebral calcifications, cortical disfuntion, ventriculomegaly. Microcaphaly is the 

most remarkable clinical outcome of these and scientists continue their studies about this 

relationship.   

Keywords: Zika virüs, microcaphaly, congenital zika syndrome 
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Giriş: 

 

ika virüs (ZIKV), 

Flaviviridae familyasından 

Flavivirus cinsine ait bir 

mikroorganizma olup, zarflı ikozahedral 

kapsid yapısında, pozitif polariteli tek 

iplikçikli bir RNA virüsüdür.  

İnsanlarda Zika ateşi veya Zika 

hastalığı adı verilen bir tabloya neden 

olmaktadır. Zika virüsün, Afrika ve Asya 

kökenli iki suşu bulunmaktadır. Brezilya ve 

Surinam’da virüsün 2 adet tam genom 

haritalandırılması yapılmıştır [1]. Resim 

1’de virüsün elektron mikroskobik 

görüntüsü yer almaktadır [2]. 

 

 
 

 

Şekil 1: Zika virüsünün elektron mikroskobik görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Zika virusun ilk kez tespit edildiği Uganda Zika ormanı 

 

Tarihçe: 

 

Zika virüsü, ilk kez 1947 yılında 

Uganda Zika ormanındaki Rhesus 

maymunlarında,  1948’de de aynı ormanda 

sivrisineklerde saptanmış olup, 1952’de 

Uganda ve Tanzanya’da insanlardan izole 

edilmiştir.  

Bir araştırmacı, 1964’te Zika 

virüsün insanlarda hastalık yaptığını 

göstermeye yönelik bir çalışma yaparken, 

enfekte olmuş ve geçirmekte olduğu 

hastalığı “hafif seyirli” olarak 

tanımlamıştır. Etken, 1960 ve 1980 yılları 

Z 
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arasında yürütülen çalışmalarda hastalarda 

kan testleriyle gösterilmiş olmasına 

karşılık, hastaneye yatış ve ölüm 

bildirilmemiştir. Oysa aynı yıllarda (1969-

1983 yılları arasında) Zika virüs, Hindistan, 

Endonezya, Malezya ve Pakistan’ı da içeren 

ekvatoral Asya bölgesindeki sivrisineklerde 

saptanmıştır. İlk salgın, 2007 yılında 

Pasifik’te Birleşik Micronezya’ya ait Yap 

adasında görülmüştür ve bu ana kadar tüm 

dünyada bildirilen vaka sayısı sadece 

14’tür. idi. Fransız Polinezyası ve 

çevresindeki Pasifik adaları civarında 2013-

2014 yıllarında salgınlar olmuş,  

salgınlardan yayınlanan retrospektif 

çalışmalarda virüsün konjenital anomaliler, 

nörolojik semptomlar ve otoimmün 

komplikasyonlar ile ilişkili olabileceğine 

dair bulgular elde edilmiştir.  

 

Brezilya’nın kuzey doğu bölgesinde 

2015 yılında, ciltte kızarıklık ile karakterize 

ve ılımlı seyreden yaklaşık 7000 vaka tespit 

edilmesine karşılık, hiç ölüm 

bildirilmemiştir. Kan örnekleri alınan 425 

vakada öncelikle Zika virüsü dışındaki 

diğer viral etkenler araştırılmış ve negatif 

bulunmuştur. Sonrasında Brezilya Ulusal 

Laboratuvarı, Zika virüsün ülkede yayılım 

gösterdiğini tespit etmiştir. Konuyla ilgili 

olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

Brezilya’da Zika virüs enfeksiyonu 

konusunda epidemiyolojik olarak alarma 

geçmiş, hastalığın bulaş yolları, tedavisi ve 

korunma hususlarında stratejiler 

yayınlamıştır [3]. 

             

 Şekil 3’te Zika virüs salgınlarının yıllara 

ve coğrafyaya bağlı ortaya çıkışı 

görülmektedir [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Zika virüs salgınlarının yıllara ve coğrafyaya bağlı değişimi 
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Bulaşma Yolları: 

 

 
 

Şekil 4:  Zika Virüsün bulaşma yolları [4]. 

 

 

Şekil 4’te Hastalık Kontrol 

Merkezi’nin Zika virusun bulaş yollarını 

gösteren görseli Türkçe’ye uyarlanarak 

sunulmuştur. Zika virüs doğrudan ve 

dolaylı yoldan bulaşma özelliğine sahiptir. 

Bulaş yolları ile bilgiler şu ana kadar 

sivrisinek aracılığıyla, anneden fetusa 

geçerek, cinsel yolla, kan transfüzyonu, 

vücut sıvıları ile temas ve direkt temas ile 

geçebileceğini göstermektedir [4] . 

 

1- Sivrisinek aracılı bulaşma: 
Primer olarak Aedes aegypti türü 

sivrisinekler ile olmaktadır. Aedes 

albopictus ikincil vektör konumundadır. 

Ae. aegypti ve Ae. albopictus türleri günün 

her zamanı aktif olsalar da özellikle sabah 

erken saatlerde ve öğleden sonra daha 

aktiftirler. 

 

Bu sivrisinekler tipik olarak kova, 

kase, hayvan yem kabı, saksı ve vazo 

içerisindeki durgun su birikintisi 

kenarlarına yumurtlarlar. Zika virüs 

hastalığı vektörü sivrisinekler, ev içerisinde 

ve dışarısında yaşarlar [5]. Aa.aegypti 

dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde  

dağılım göstermektedir [6]. 

 

2-Anneden fetusa bulaşma: Zika 

virüs enfekte anneden fetusa gebelik 

süresince plasenta aracılığı ile ya da doğum 

eylemi esnasında geçebilir [7-8]. Anne 

sütünden geçiş ile ilgili kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır dahası böyle bir durumda 
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bile anne sütünün faydaları göz önüne 

alınarak emzirmeye devam edilmesi 

önerilmektedir [5]. 

 

3- Cinsel yolla bulaşma: Cinsel 

yolla bulaş, ilk kez Foy ve arkadaşları 

tarafından 2011’de gündeme getirilmiştir 

[9]. Zika virüsün semptomatik veya 

asemptomatik durumdaki kadın ve 

erkeklerden cinsel partnerlerine 

bulaşabileceği bilinmektedir [8] [10]. Kadın 

hasta kaynaklı bulaşmada virüsün kadın 

genital yollarındaki varlığı ortaya 

konmuştur [11].  Vajinal akıntı ve servikal 

mukustaki viral RNA, bulaşın 3 ila 11. 

günlerinde tespit edilebilmektedir [10]. 

Erkek partner kaynaklı bulaşmanın 

aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 

vakaların çoğunda virüs RNA’sı, menide 

saptanmıştır [10]. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün Eylül 2016 kılavuzuna göre, 

semptomların başlangıcından virüsün 

saptanmasına kadar geçen süre vakalara 

göre farklılıklar göstermekte olup, bildirilen 

en uzun süre 188 gündür[10] [12]. 

 

Yeni kanıtlar ışığında riskli 

bölgeden dönen enfeksiyonu alma şüphesi 

bulunan asemptomatik erkeklerde  güvenli 

cinsel ilişki süresi,  8 haftadan semptomatik 

erkekler için önerilen  6 aya çıkarılmıştır 

[10]. Güvenli cinsel ilişki süresi, kadınlarda 

da semptomatik olup olmadığına 

bakılmaksızın 6 aydır [10].  

 

4- Kan Transfüzyonu: Virüsün kan 

transfüzyonu yoluyla da geçiş gösterdiği 

rapor edilmiştir [5][8]. 

 

5- Vücut Sıvıları: Real Time 

Polimeraz Zincir Reaksiyon Testi (RT-

PCR) ile Zika virüsün tükürük ve idrardaki 

varlığı gösterilmiştir [13-15]. Virüsün bu 

sıvılardaki kalıcılığı enfeksiyon 

başlangıcından 91 gün sonrasına kadar 

sürebildiği ve virüsün kültürünün de 

yapılabileceği gösterilmiştir [10]. 

 

6- Direk temas: Eylül 2016’da 

yayınlanan bir vaka raporunda Amerika 

Birleşik Devletleri Utah’da daha önce 

semptomu ve Zika virüs maruziyeti ile ilgili 

riskli bir özgeçmişi bulunmayan 38 

yaşındaki bir erkeğin, 73 yaşındaki Zika 

pozitif bir hastayı hastanede ziyareti 

sırasında eldivensiz olarak hastaya temas 

ettiği ve gözyaşını sildiği, ardından yaklaşık 

5 gün sonra bu kişide de semptomların 

görülmeye başladığı bildirilmiştir. Yapılan 

serolojik testlerde Zika virüs saptanmıştır. 

Bu noktadan hareketle araştırmacılar 

virüsün ter ve gözyaşında bulunabileceği ve 

direkt temas yolu ile geçiş gösterebileceği 

üzerinde durmaktadır [16]. 

 

 

Hastalık: 

 

İnkübasyon süresi net olarak 

bilinmemekle birlikte 3 ila 12 gün arasında 

değişmektedir. Hastalık hafif-orta şiddetli 

semptomlar göstermekte olup, 2-7 gün 

kadar devam eder. Genellikle kişide ciddi 

bir tabloya neden olmaz ve kendi kendini 

sınırlar. Bu süreçte kişi enfekte olduğunu 

anlamayabilir yada semptomların hafifliği 

nedeniyle hastaneye başvurmayabilir. Zika 

virüse bağlı ölüm çok nadirdir [5] [17] 

 

Zika virüs ile meydana gelen 

hastalıkların %80’i asemptomatik 

seyretmektedir. Semptomatik hastalık ise 

genellikle hafif olup ateş, baş ağrısı, eklem 

ve kas ağrıları, makülopapuler döküntüler, 

pürülan olmayan konjunktivit gibi semptom 

ve bulgular ile karakterizedir.  

 

Gebeler Zika virusu ile 

gebeliklerinin herhangi bir döneminde 

karşılaşabilirler. Bu konuda net olarak 

bilinenler olduğu gibi henüz tam olarak 

aydınlatılamamış ve üzerinde yoğun 

çalışmalar yapılan hususlar da mevcuttur. 

Gebelerin sivrisinek aracılı yada enfekte bir 
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erkek partner tarafından cinsel yolla enfekte 

olabildiği açıktır. Gebenin virüsü gebelik 

süresince veya doğum esnasında bebeğe 

bulaştırabildiği de bilinmektedir [1] [5] [7-

8]. 

Şekil 5’de gebelerde Zika virüs 

tespitine yönelik algoritmanın Türkçe’ye 

uyarlanmış hali görülmektedir [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: CDC tarafından önerilen gebelerde Zika virüs tespitine yönelik algoritma 

 

 

Tanı Yöntemleri: 

 

Hastalarda epidemiyolojik 

anamnezdeki klinik belirtiler ve seyahat 

öyküsü birlikteliği çok önemlidir. Kesin 

tanı, serum veya plazmada virüs nükleik 

asidi ya da virüse spesifik IgM ve nötralizan 

antikorların bulunmasıyla konur. 

 

Semptomların başlangıcından 

itibaren bir hafta süresince serumda RT-

PCR ile teşhise gidilebilir. Virüs spesifik 

nötralizan antikorları tespit etmek ve bu 

antikorların tespiti ile virüsler arasındaki 

çapraz reaksiyonu ayırt edebilmek için Plak 

Redüksiyon Nötralizasyon Testi (PRNT)  

kullanılmaktadır [5] [19]. 

 

Zika virüs hastalığının Dengue ateşi, 

Chikungunya ateşi, kızamık, kızamıkçık, 

leptospirozis, sıtma, riketsiyoz, enterovirüs 

ve adenovirüs enfeksiyonu gibi durumlar ile 

ayırıcı tanısının yapılması gerekir. 

 

Şekil 6’da Zika virüsün klinik 

doğrulanmasına yönelik algoritmanın 

Türkçe’ye uyarlanmış hali görülmektedir 

[20]. 
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Şekil 6: Zika virüs hastalığının klinik doğrulamasında önerilen algoritma (ZIKV: Zika virüs, 

DENV: Dengue virüs, CHIKV: Chikungunya virüs) 

 

Tedavi: 

 

Tedaviye yönelik spesifik bir ilaç 

bulunmamaktadır. Tedavideki temel 

prensip semptomatik tedavidir. Hastalara 

istirahat ve dehidratasyon nedenli kayıpları 

karşılamak için sıvı alımı önerilmektedir. 

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak 

asetaminofen önerilmekte olup, aspirin ve 

non-steroid antiinflamatuvarın 

kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir [5] 

[21].  

Bununla birlikte viral replikasyonun 

durdurulması ve virüsün neden olduğu 

nöral hücre ölümünün önüne geçilmesi için 

inhibitör ajanların geliştirilmesi konusunda 

çalışmalar devam etmektedir [22]. 

 

 

 

ZIKV şüpheli 
vaka

Örnek 
alınması

Akut Faz 
(Semptomların 
başlamasından 

sonraki ilk 5 gün)

RT-PCR DENV

Pozitif Negatif -
CHIKV 

araştırması

RT-PCR 
CHIKV

Pozitif Negatif -
ZIKV 

araştırması

RT-PCR ZIKV

Pozitif

Negatif

İkame Fazı 
(Semtomların 

başlamasından 
sonraki  6. gün ve 

ilerisi)

IgM (ELISA/IF)

DENV Pozitif          
ZIKV Negatif

Muhtemel 
DENV

DENV Pozitif 
ZIKV Pozitif

Flavivirüs 
Enfeksiyonu

DENV Negatif 
ZIKV Pozitif

Muhtemel    
ZIKV
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Korunma yolları: 
 

Zika Virüs Hastalığından 

korunmaya yönelik bir aşı henüz 

üretilememiştir. Korunma, genel önlemler 

ve gebelere yönelik önlemler olarak 2 

kısımda ele alınabilir:  

 

Genel önlemler: 

 

Zika Virüs Hastalığına 

yakalanmamak için sivrisinek sokmalarının 

önüne geçilmesi mühimdir. Bu hususta 

kişisel önlemler olarak riskli bölgelerde 

uzun kollu elbiseler giyilmesi ve vücudun 

açıkta kalan bölgelerine güvenilirliği 

kanıtlanmış repellent uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Çevresel önlemler açısından 

ise kalınan odalarda sineklik 

bulundurulması ve dışarda kalınıyor ise 

cibinlik kullanılması, sinekler üzerindeki 

itici etkisi nedeniyle sarı ampullerin 

kullanılması, sineklerin yumurtalarını 

bırakmaması açısından su birikintilerinin 

ortadan kaldırılması gibi öneriler 

sıralanabilir [1] [5]. 

 

Gebelere yönelik önlemler: 

 

Gebelere ve gebe kalma düşüncesi 

olanlara, Zika virus bulaşma riskinin var 

olduğu bölgelere yapacakları seyahatleri 

ertelemeleri önerilir. Anne adaylarının 

hastalık açısından eğitilmesi mühimdir. 

İnkübasyon periyodu ve en uzun viremi 

süreleri dikkate alındığında etkene maruz 

kalanlardan gebelik düşünenlerin minimum 

8 hafta beklemeleri önerilmektedir. İlaveten 

devamlı kondom kullanımının cinsel yolla 

bulaşı önlemede etkili olduğu 

belirtilmiştir[1] [5] [19] [23]. 

 

Zika virüs ve mikrosefali ilişkisi: 

 

Mikrosefali baş çevresinin yaş ve 

cinsiyete göre iki standart sapmadan daha 

küçük olduğu nöro-gelişimsel bir 

bozukluktur. Konjenital olabileceği gibi, 

yaşamın ilk birkaç yılında da gelişebilir. 

Konjenital mikrosefalinin ortaya çıkmasına 

kromozomal bozukluklar, metabolik 

nedenler, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar , 

iyonize radyasyon gibi genetik ve çevresel 

etkenler neden olabilir. Yaşamın ilk birkaç 

yılı içerisinde görülen mikrosefalide ise 

daha çok enfeksiyonlar (menenjit ve 

ensefalit), beslenme yetersizliği gibi 

çevresel nedenler ön plandadır.  

 

Mikrosefali tanısı gebelik esnasında 

ultrason ile konabileceği gibi doğum 

sonrasında da konabilir. Ömür boyu devam 

eden bir gelişimsel bozukluk olup mevcut 

bir tedavisi bulunmamaktadır. 

 

Mikrosefali bazı kesimlerce 

konjenital Zika sendromu şeklinde de ifade 

edilen ve çeşitli klinik tabloları 

barındırabilen genel durumun klinik 

yansımalarından yalnızca biridir [24]. Bu 

sendrom mikrosefaliye ek olarak 

kraniyofasiyal orantısızlık, spasisite, 

kasılma nöbetleri, irritabilite, beyin sapı 

anormallikleri, artrogripozis, oküler 

anomaliler, serebral kalsifikasyon gibi 

anormal görüntüleme bulguları, kortikal 

bozukluklar ve ventrikülomegali tablolarını 

da barındırabilir [25-28].  

 

Zika virüs enfeksiyonundan 

şüphelenmek için mikrosefali varlığının 

mutlak bir kriter olarak ele alınmasını doğru 

bulmayan, konjenital Zika sendromunun 

mikrosefali olmaksızın da ortaya 

çıkabileceğini ifade eden görüşler 

bulunmaktadır [28-29]. Yakın zamanda, bir 

vaka raporunda gebeliğinin 3. trimesterinde 

semptomatik hale gelen ve testlerde Zika 

pozitif olduğu anlaşılan anneden doğan, baş 

çevresi ve nörolojik muayenesi normal bir 

yenidoğanda 6. aydan itibaren 

nöropsikomotor gelişim geriliği, global 
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hipertoni ve spastik hemipleji geliştiği 

tespit edilmiştir [30].  

 

Konuyla ilgili olarak CDC, bir 

medya brifinginde geç başlangıçlı 

mikrosefali olarak da adlandırılan benzer 

tablonun, gebeliğin 3. trimesterinde enfekte 

olmuş annelerden doğan bebeklerde de 

gözlendiğini bildirmiştir [31]. 

 

Brezilya ve Fransız Polinezyası’nda 

görülen Zika salgınlarıyla birlikte santral 

sinir sistemi anomalilerinin görülme 

düzeyinde artış olduğu tespit edilmiştir [32-

33]. Zika virüsün mikrosefaliye neden 

olduğuna dair görüşlerin desteklenmesinde 

özellikle Brezilya’da Nisan 2015’te 

yaşanan salgından elde edilen veriler öne 

çıkmaktadır. 

 

Johansson ve arkadaşlarının Zika 

virüs ve mikrosefali riski üzerine yapmış 

olduğu çalışmada ilk trimesterde Zika virüs 

ve mikrosefali birlikteliği açısından güçlü 

bir ilişki bulunmuşken, 2. ve 3. trimester 

açısından aynı anlamlılık bulunamamıştır 

[24]. Nitekim Cauchemez ve arkadaşları, 

Fransız Polinezyası’ndaki salgına ait 

seroloji ve sürveyans verilerini kullanarak 

retrospektif bir çalışma yapmış, 23 aylık bir 

dönemi kapsayan ve 8 mikrosefali 

vakasının tanımlandığı bu çalışmada Zika 

virüs enfeksiyonunun ilk trimesterde risk 

oluşturduğu sonucuna varılmıştır [33]. 

 

Bunlarla birlikte Zika virüs 

enfeksiyonunun tüm trimesterlerde 

mikrosefali riskini artırdığı ve bu riskin 

özellikle 14 ila 17. haftalarda zirve 

noktasına ulaştığını bildirenler de olmuştur 

[34-35]. 

 

Rasmussen ve arkadaşları Zika virüs 

ve doğumsal defektler arasındaki ilişkiyi 

nedensellik açısından irdeleyen 

çalışmalarında,  etkenlerin teratojen olup 

olmadıklarını kanıtlamada kullanılan 

Shepard’ın Kriter Seti’ni kullanmışlardır 

[36]. Tablo 1’de ilgili kriterlerin Zika virüs 

açısından durumunu gösteren tablonun 

Türkçeye uyarlanmış şekli görülmektedir 

[36]. 

Shephard Kriter Setinin 

yorumlanmasındaki ölçek, 1, 2, 3 veya 1, 2 

ve 4 numaralı kriterlerin mutlaka 

karşılanmış olması, 5, 6 ve 7 numaralı 

kriterlerin ise zorunlu olmamakla birlikte 

yerine getirilmiş ise faydalı olacağı 

şeklindedir [36]. Rasmussen ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada Zika virüs 

ile mikrosefali ve diğer santral sinir sistemi 

anomalileri birlikteliğinin 1, 2 (kısmen), 3, 

4 ve 6 numaralı kriterleri karşıladığı, 5 ve 7 

numaralı kriterleri karşılamadığı,  sonuçlar 

bir bütün olarak ele alındığında bu 

çalışmada Zika ile mikrosefali arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir [36]. 

  

Brezilya’daki salgından elde edilen 

verilere karşılık, Kolombiya’daki salgında 

Zika virüs ve mikrosefali ilişkisi 

gösterilememiştir.  

Zika ve mikrosefali ilişkisini 

destekleyen çalışmalara rağmen özellikle 

son dönemde Zika virüsün mikrosefali ile 

ilişkisini sorgulayan ve konuya şüpheyle 

yaklaşanlar da vardır.    

 

Brezilya’daki salgından sonra 

meydana gelen diğer salgınlarda elde edilen 

verilerde görülen farklılıklar ve devam eden 

bir takım çalışmalar bu şüpheleri 

desteklemektedir. Yapılan çalışmalardan 

birisinde çalışma 28 Mart tarihinden önce 

gebeliğinin bir döneminde Zika ile enfekte 

olduğu bilinen hastaların durumları 2 Mayıs 

2016 tarihine kadar takip edilmiştir. 

Çalışma kapsamında takibi yapılan 1850 

vaka ile birlikte aynı dönemde Zika 

enfeksiyonunun klinik semptomlarına sahip 

gebe sayısı toplamda yaklaşık 12,000’dir ve 

takip süresince hiçbir mikrosefali vakası 

görülmediği bildirilmiştir [37].  

 

Aynı dönemde klinik olarak 

herhangi bir semptom göstermeyip 

sonradan Zika enfeksiyonu birlikteliği 

gösterilen 4 Zika ve mikrosefali vakası  
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Tablo 1: Zika ve Mikrosefali ilişkisi’nin Shepard’ın Kriter Seti’ne uyarlanması 

 
Kriter Yorum 

1)Prenatal süreçte bir veya daha çok kere 

suçlanan ajana maruz kalındığının 

gösterilmesi 

Birtakım vaka raporları, vaka serilerinde ve 

epidemiyolojik çalışmalarda mikrosefali 

saptanan ve beraberinde  Zika virüs 

enfeksiyonu semptomları gösteren veya 

laboratuvar olarak kanıtlanmış vakaların bu 

etkene ilk trimesterin geç dönemi veya ikinci 

trimesterin başında maruz kaldıklarının 

gösterilmiş olması bu kriteri karşılamaktadır. 

2) Yeterli örneklem sayısına ulaşmış, pozitif 

veya negatif taraf tutmaya yönelik unsurların 

dışlandığı, rölatif riskin 6 veya üzeri olduğu, 

tercihen prospektif olan 2 veya daha fazla 

çalışmadan elde edilen tutarlı verilerin 

bulunması 

Brezilya’dan elde edilen veriler, konuyla 

ilgili yapılmış 2 çalışma ve Fransız 

Polinezyası’nda yapılan retrospektif çalışma 

bu kriteri karşılamaktadır. 

3)Vakalarda spesifik bir defekt ya da 

sendrom varlığının olması 

Konjenital zika virüs enfeksiyonu düşünülen 

vakalar, mikrosefali, diğer ciddi beyin 

anomalileri, anormal  kafa derisi, göz 

bulguları, artrogripozis, pes ekinovarus gibi 

fenotipler açısından başarılı şekilde 

tanımlanmış ve kategorize edilmiştir.  

4)Nadir defektlerle ilişkili nadir çevresel 

maruziyet birlikteliği varlığı 

Mikrosefaliye sahip fetüs ve infant 

annelerinin Zika virüs enfeksiyonunun 

yaygın olduğu bölgelere periyodik ziyaretler 

gerçekleştirmiş olması nadir maruziyet 

kriterini karşılamaktadır, mikrosefalinin 

Amerika’da 10,000 canlı doğumda 6 gibi bir 

sıklığa sahip olması da nadir görülen bir 

defekt olma kriterini karşılamaktadır. 

5)Deney hayvanlarında maruziyete bağlı 

gözlenen bulguların varlığı 

Gebe deney hayvanlarında benzer sonuçlar 

veren böyle bir çalışma yoktur.  

6) Biyolojik olarak anlamlı bir ilişki olması Zika virüsün nöral progenitör hücreleri 

enfekte ettiği ve akabinde hücre ölümü veya 

anormal hücre proliferasyona neden olduğu 

gösterilmiş olup, mikrosefalili fetüs ve 

infantların beyinlerinde virüsün canlı formu 

ve  immünohistokimyasal olarak viral RNA  

tespit edilmiştir. 

7)Deney ortamında da ajanın benzer nitelikte 

davrandığının gösterilmesi 

Bu konuda elde kabul edilebilir bir veri 

bulunmamaktadır. 

 

 

bildirilmiş ve bu vakalar çalışmaya 

dahil edilmemiştir. Kolombiya’da 

enfeksiyondan etkilenen toplam gebe 

sayısının 60,000 civarında olduğu ve 

bunların 20,000’inin doğumla 

sonuçlanması beklendiğinde 4 Zika ve 

mikrosefali vakasının beklenenden fazla 

olmadığı kabul edilmiştir. Bunun nedeni, 

genel olarak belirlenen mikrosefali oranının 

alt sınırı olan 10,000’de 2 oranı ile 

hesaplandığında 4 vaka beklenmesindendir 

[37]. 
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Bu tespitler ışığında, New England 

Complex Systems Institute (NECSI) 

Brezilya’daki mikrosefali vakalarının 

yeniden ele alınması gerektiğini 

belirtmektedir. Brezilya’daki tabloyla ilgili 

bir diğer ihtimal de bu vakaların görüldüğü 

bölgede sivrisinek larvalarıyla mücadele 

için kullanılan ve içme sularında da 

bulunabilen bir pestisid olan pyriproxyfenin 

mikrosefaliye neden olabileceğidir. 

Pyriproxyfen bir vitamin A analoğu olan 

retinoik asid ile çapraz reaksiyon verebilen 

ve mikrosefali etyolojisinde rol alan bir 

etken olarak bilinmektedir [37]. 

 

Zika virüs enfeksiyonlarının 

mikrosefali başta olmak üzere doğum 

defektleriyle olan ilişkisi, bilim insanlarının 

dikkatini çekmeyi başarmış, üzerinde halen 

yoğun çalışmaların devam ettiği önemli ve 

güncel bir konudur. Gebelikte geçirilen 

Zika virus enfeksiyonu sıklığı, gebelerin 

Zika virüs enfeksiyonlarına karşı 

duyarlılıkları ve enfeksiyonun şiddetinin 

gebe olmayanlara göre durumu, virüsün 

anneden fetusa geçme yüzdesi, enfekte 

olmuş fetusta doğumsal defekt gelişme 

sıklığı, virüsün gebeliğin hangi döneminde 

fetusa zarar verdiği, enfekte fetusun doğum 

eyleminde meydana getirebileceği 

değişiklikler, annenin enfekte olma şeklinin 

fetusa yansımasındaki farklılıklar, 

gestasyonel yaşa özel mikrosefali riskinin 

belirlenmesi konusunda ileri çalışmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Giriş: 

 

cak –Ağustos 2016 yılında 

salgın yapan hastalıklar ve  

en son salgın yaptıkları 

coğrafik bölge ve tarihleri verilerek 

sunulmuştur: 

1- Aşı Kökenli  Poliovirus Hastalığı 

(25 Şubat 2016 - Lao Demokratik Halk 

Cumhuriyeti) Polio,  sakat bırakan ve 

potansiyel olarak ölümcül olabilen bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Virüs, insandan 

insana esas olarak fekal-oral yolla, 

kontamine su ya da gıda yoluyla, daha az 

sıklıkla da oral-oral yolla bulaşır.  

Poliovirus başta 5 yaş altındaki çocukları 

etkiler. Tek bir çocuk enfekte kaldığı 

sürece,  tüm ülkelerde çocuklar risk 

altındadır. Poliovirus, 200 enfeksiyonda 1 

geri dönüşümsüz felce  yol açar. Felç 

olanların  % 5-10’nun öldüğü rapor 

edilmiştir (1,2).  Hastalık sadece sokak 

virusuyla değil canlı aşı virusuyla da 

oluşabilir. Aşı Kökenli Poliovirus hastalığı, 

2016 yılında sadece Lao Demokratik Halk 

Cumhuriyeti’nde görülmüştür. 

 

2- Dang Ateşi  (10 Mart 2016 – 

Uruguay) Dang, enfekte Aedes aegypti 

cinsi dişi sivrisineklerin ısırması ile 

insanlara bulaşan viral enfeksiyondur. Dang 

Ateş’inin küresel insidansı son yıllarda 

önemli ölçüde artmıştır. Günümüzde  dünya 

nüfusunun yaklaşık yarısı risk altındadır. 

Dang Ateş’i için spesifik bir tedavi yoktur, 

ancak erken teşhis ve uygun tıbbi bakıma 

erişim fatalite oranını % 1'in altına düşürür 

(3,4). Dang Ateşi, 2016 yılında sadece 

Uruguay’da görülmüştür. 

 

3- Elizabethkingia Hastalığı (21 

Nisan 2016 - Amerika Birleşik Devletleri) 

Hastalığın etkeni, Elizabethkingia 

anophelis isimli bir bakteridir. Bakterinin 

bulaşma yolu bilinmemektedir. 

Elizabethkingia cinsi bakteriler dünya 

genelinde yaygın olarak bulunur. Toprak, 

nehir suyu gibi doğal ortamlar bakterinin  

rezervuarlarıdır. Bakteri nadiren insanlarda 

hastalık yapmaktadır. Konu ile ilgili 

araştırmalar devam etmektedir (5,6). 

Elizabethkingia, 2016 yılında sadece 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 

görülmüştür. 

 

4- Vibrio cholerae Hastalığı (22 

Nisan 2016 - Tanzanya Birleşik 

Cumhuriyeti) Kolera, toksijenik Vibrio 

cholerae’nın  O1 ve O139 serovarlarının 

neden olduğu bir hastalıktır. Kolera, tedavi 

edilmediği takdirde saatler içinde 

öldürebilen akut diyare hastalığıdır.  Vibrio 

cholerae,  kontamine içme suyu ya da 

yiyeceklerle vücuda alınabilir. Büyük 

salgınlar, genellikle su kaynakları ya da 

yiyeceklerin  gıdaların dışkı ile kontamine 

O  
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olmasındandır. Hastalık bazen kontamine 

olmuş çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz 

ürünlerinin yenilmesiyle de olur.  Güvenli 

su ve sanitasyon sağlanması kolera ve diğer 

su kaynaklı hastalıkların kontrolü için kritik 

öneme sahiptir. Araştırmacıların tahminine 

göre dünya çapında her yıl  1,4 – 4,3 milyon 

arasında değişen kolera vakası ve  28,000 

ile 142,000 arasında değişen ölüm 

olmaktadır (7,8). Vibrio cholerae, 2016 

yılında sadece Tanzanya Birleşik 

Cumhuriyeti’nde görülmüştür. 

 

5- Zika Virüs Hastalığı (22 Nisan 

2016 - Papua Yeni Gine) Zika Virüs 

Hastalığına, Aedes cinsi sivrisinekler 

tarafından taşınan Zika virüsü  yol açar.  

Aedes cinsi sivrisinekler, Dünyada tropikal 

ve subtropikal bölgelerde Zika Virus 

Hastalığı dışında  üç farklı vektör kaynaklı 

hastalığın (dang, chikungunya ve sarı 

humma) yayılmasında da rol oynar. Zika 

virüsu cinsel ilişki yoluyla da 

bulaşmaktadır. Zika virüsla enfekte  hamile 

bir kadından gebelik sırasında veya 

doğumda   fetusa  virüs geçebilir. Ayrıca 

kan transfüzyonu veya tükrük, ter, idrar gibi 

vücut sıvılarıyla temasla da bulaş 

olabilmektedir (9,10).  Zika Virüs Hastalığı, 

2016 yılında  Fransa Polinezyası, Amerika 

Birleşik Devletleri(Porto Riko), Guyana, 

Barbados,  Ekvador, Bolivya, Haiti, Fransa 

(Saint Martin and Guadeloupe), Dominik 

Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, 

Maldivler, Hollanda (Bonaire ve Aruba), 

Trinidad, Tobago, Saint Vincent, 

Grenadines, Hollanda (Sint Maarten), 

Arjantin, Fransa,  Küba, Viet Nam, Şili, 

Saint Lucia, Peru ve Papua Yeni Gine’ de  

görülmüştür. 

 

6- Salmonellozis (28 Nisan 2016 - 

Amerika Birleşik Devletleri) Salmonella, 

125 yılı aşkın bir süredir insanlarda 

hastalığa neden olduğu bilinen bir 

bakteridir. Salmonella,  yaygın ve geniş bir 

alanda görülebilen gıda kaynaklı 

hastalıklardan biridir. Her yıl dünya çapında 

on milyonlarca insan vakası meydana gelir. 

Salmonellozis vakalarının çoğu hafiftir,  

ancak bazen ölümcül seyredebilmektedir.  

Hastalığın şiddeti,  konakçı faktörlerine ve 

Salmonella suşuna bağlıdır. Salmonella’ya  

karşı önleyici tedbir olarak , "iyi pişirme" 

gibi temel gıda hijyen uygulamaları  tavsiye 

edilir. Çocuklar Salmonella enfeksiyonu 

için yüksek risk altındadır. Salmonella 

enfeksiyonu, 5 yaş altındaki çocuklarda 

diğer yaş gruplarına göre daha yüksek 

oranda  görülmektedir(11,12). Salmonella, 

2016 yılında sadece Amerika Birleşik 

Devletleri’nde görülmüştür. 

 

7- Oropouche virüs Hastalığı (3 

Haziran 2016 – Peru) Oropouche virüs, 

Oropouche Ateş’e neden olur. İnsanlara, 

Culicoides paraensis cinsi  sineğin ısırması 

ile bulaşır. İnsandan insana virüsün 

doğrudan bulaşının olmadığı rapor 

edilmiştir. Bugüne kadar hiçbir ölüm 

olmamıştır ve tüm olgular semptomatik 

tedavi sonrasında iyileşmiştir (13). 

Oropouche virüs hastalığı, 2016 yılında 

sadece Peru’da görülmüştür.  

 

8- Kuş gribi  (8 Haziran 2016 – Çin) 

Avian influenza A (Kuş gribi) virüslerinin 

önde gelen üç alt tipinden biri olan 

influenza A H5’in, kuşları ve insanları 

enfekte ettiği bilinmektedir. H5 virüsün 

bilinen dokuz alt tipi (H5N1, H5N2, H5N3, 

H5N4, H5N5, H5N6, H5N7, H5N8 ve 

H5N9)  vardır. Dünya çapında yabani 

kuşlar ve kümes hayvanlarından çok sayıda  

düşük patojenik H5 virüsu tespit edilmiştir.  

Ancak bazen yüksek derecede patojenik 

olan H5 virüsları da tespit edilmiştir.  Asya 

kökenli yüksek patojenik avian influenza 

A(H5N1) virüsü gibi, sporadik H5 virüsları,  

2016 yılında Asya ve Orta Doğu'da kümes 

hayvanları arasında 16 ülkeden rapor 

edilmiştir. İnsanlarda Kuş gribi için, primer  

risk faktörü enfekte canlı veya ölü hayvan 

ya da kirli ortamlarla doğrudan ya da 

dolaylı olarak temas etmektir.  Avian 

İnfluenza A (H5N6) Virüs,  genellikle 

şiddetli pnömoni  ile seyreder  ve dünya 

çapında   yaklaşık  % 60 fatalite ile 
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sonuçlanır (14,15). İnsanlarda Avian 

İnfluenza A (H5N6) Virüs ve  Avian 

İnfluenza A (H7N9) Virüs Enfeksiyonu 

2016 yılında Çin’de görülmüştür.   

 

9- Lassa Ateşi (13 Haziran 2016 – 

Benin) Lassa ateşi,  Arenavirüs ailesinden 

olan Lassa virüsün sebep olduğu akut viral 

hemorajik  ateş hastalığıdır. Lassa virüsü 

kemirgenlerin (Mastomys rats)  idrar veya 

dışkısı  ile kirlenmiş yiyecek ya da ev 

eşyalarına temas yoluyla insanlara bulaşır.  

Lassa virüsü, Lassa ateşi ile enfekte bir 

kişinin kan, idrar, dışkı ya da diğer vücut 

salgıları ile doğrudan temas yoluyla 

insandan insana bulaşır. İnsanlar arasında 

hava yoluyla yayılmasını destekleyen hiçbir 

epidemiyolojik kanıt yoktur. Lassa 

virüsünün cinsel yolla da bulaştığı  rapor 

edilmiştir. Hastalığın genel toplumda 

vakada ölüm oranı % 1'dir. Lassa ateşinin 

ağır vakaları nedeniyle hastanede yatan 

hastalarda gözlenen vaka-ölüm oranı ise % 

15'dir (16,17). Lassa Ateşi, 2016 yılında 

Nijerya, Benin, Togo, Almanya, İsveç ve 

Liberya’da görülmüştür. 

 

10- Sarı Humma (14 Haziran 2016 – 

Angola) Sarı humma, enfekte sivrisinekler 

tarafından taşınan bir akut viral hemorajik 

ateş  hastalığıdır. Adı "sarı" bazı hastaları 

etkileyen sarılık anlamına gelir. Sarı 

humma virüsü, Flavivirüs cinsine bağlı bir 

Arbovirüs’dür. Hastalık enfekte Aedes ve 

Haemogogus türüne ait, sivrisinekler 

tarafından iletilir. Sivrisinekler enfekte 

primatlardan (insan veya insan dışı)  virüsü 

alırlar. Az sayıda hastada şiddetli hastalık 

belirtileri görülebilir ve bunların yaklaşık 

yarısı 7 ila 10 gün içinde ölür(18,19). Sarı 

Humma, 2016 yılında Angola, Çin, Kenya, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 

Uganda’ da görülmüştür. 

 

11- Enterohemorrhagic Escherichia 

coli’ye bağlı Hastalıklar (20 Temmuz 2016 

- Birleşik Krallık) Enterohaemorrhagic E. 

coli (EHEC) ciddi gıda kaynaklı hastalığa 

neden olan bir bakteridir. EHEC 

salgınlarında öncelikli kaynaklar arasında 

çiğ veya az pişmiş kıyma ürünleri, çiğ süt 

ve sebzelerin fekal kontaminasyonu 

bulunmaktadır. Çoğu durumda  hastalık  

kendini sınırlar ancak, özellikle de küçük 

çocuklar ve yaşlılarda, Hemolitik Üremik 

Sendrom (HUS) de dahil olmak üzere 

yaşamı tehdit eden bir hastalığa neden 

olabilir. EHEC ısıya duyarlıdır. Evde 

yemek hazırlarken,  "iyi pişirme"  gibi temel 

gıda hijyen uygulamalarına dikkat 

edilmelidir (20,21). Enterohemorrhagic 

Escherichia coli’ye bağlı hastalıklar, 2016 

yılında sadece Birleşik Krallık’da 

görülmüştür. 

 

12- Rift Vadisi Ateşi (2 Ağustos 

2016 – Çin) Rift Vadisi Ateşi (RVF)  etkeni, 

Bunyaviridae ailesinin beş üyesinden biri 

olan Phlebovirus’dur. Virüs, ilk olarak 1931 

yılında Kenya Rift Vadisi'nde bir çiftlikte 

koyunlar arasında bir salgın soruşturması 

sırasında tespit edilmiştir. Rift Vadisi Ateşi 

(RVF) öncelikle hayvanları enfekte eder, 

ancak insanları enfekte etme özelliğine de 

sahip bir viral zoonozdur. Enfeksiyon 

etkeni, hayvanlarda ve insanlarda ciddi 

hastalığa neden olabilir. İnsanlarda 

enfeksiyonların büyük çoğunluğu enfekte 

hayvanların kan veya organlarıyla 

doğrudan ya da dolaylı olarak temas sonucu 

ortaya çıkar. İnsanlar, RVF virüsü ile 

enfekte sivrisineklerin ısırıkları ile etkeni 

alırlar. Henüz, RVF'nin insandan insana 

bulaştığına dair kanıt bulunmamaktadır. 

RVF virüsü ile enfekte insanların yaklaşık 

%1’i ölmektedir (22,23). Rift Vadisi Ateşi, 

2016 yılında sadece Çin’de görülmüştür. 

 

13- Chikungunya Hastalığı (9 

Ağustos 2016 - Kenya) Chikungunya, 

enfekte sivrisinekler tarafından insanlara 

bulaşan bir virüs hastalığıdır. En sık olarak, 

Aedes aegypti ve Aedes albopictus  cinsi 

sivrisinekler vektör olarak rol oynar. 

Sivrisinek üreme alanlarının insanların 

yaşam alanlarına yakınlığı Chikungunya 

için önemli bir risk faktörüdür. 

Chikungunya  hastalığı için kesin tedavi  
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yoktur. Hastalığın tedavisi sadece 

semptomatikdir (24,25).  Chikungunya, 

2016 yılında Arjantin, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kenya’da görülmüştür. 

 

14- Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS)  (26 Ağustos 2016 - Tayland) Orta 

Doğu Solunum Sendromu (MERS), yeni bir 

coronavirüsün Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) 

neden olduğu viral solunum yolu 

hastalığıdır. MERS-CoV’un, diğer 

koronavirüsler gibi, hasta kişinin solunum 

yolu salgıları ile yayıldığı düşünülmektedir. 

Ancak, virüsün kesin yayılma yolu halen iyi 

anlaşılmamıştır. MERS insan vakalarının 

çoğunluğu insandan insana enfeksiyonun 

geçmesine bağlanmıştır, ancak develerin 

MERS-CoV için önemli bir rezervuar 

olması nedeniyle insanlarda MERS 

enfeksiyonunun hayvan kaynaklı olması 

muhtemeldir. Virüsün bulaşmasında 

devenin kesin rolü ve bulaşma yolu tam 

olarak bilinmemektedir. Virüs insandan 

insana  yakın temas olmadıkça kolayca 

geçemez. MERS ile bildirilen hastaların 

yaklaşık % 36’sı ölmüştür (26,27). MERS-

CoV, 2016 yılında Suudi Arabistan, 

Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Tayland, Katar ve Bahreyn’de görülmüştür. 
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https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf


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/

um/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/

um/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/

um/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: 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf


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 

 

 

http://estudamdergi.ogu.edu.tr/
mailto:selmametintas@hotmail.com
mailto:selmamet@ogu.edu.tr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÜRK DÜNYASI UYGULAMA 

ve 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

HALK SAĞLIĞI DERGİSİ 

TURKISH WORLD IMPLEMENTATION and RESEARCH 

CENTER PUBLIC HEALTH JOURNAL  


