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TÜRKİYE’NİN BATISINDA BİR ÜNİVERSİTE’NİN SAĞLIK 

İLE İLİŞKİLİ OKULLARINDA BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI VE BUNUN OBEZİTE, FİZİK AKTİVİTE 

VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ  

 
Mustafa TÖZÜN,  Melih Kaan SÖZMEN, Asya Banu BABAOĞLU 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

 Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Özet: Üniversite öğrencisinin değişen beslenme alışkanlıkları ileride ortaya çıkabilecek pek 

çok sağlık sorunuyla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin batısında yer alan bir 

üniversitenin sağlık ile ilişkili okullarında öğrenim görmekte olan 2. Sınıf öğrencilerde 

beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, beslenme alışkanlıkları ile obezite, fiziksel 

aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki olası ilişkilerin saptanmasıdır. Bu çalışma, kesitsel bir 

araştırmadır. Çalışma, 01 Ocak- 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin batısında yer 

alan bir üniversitenin sağlık ile ilişkili okullarında öğrenim görmekte olan toplam 307 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna bazı sosyodemografik özellikleri ve beslenme 

alışkanlıklarını değerlendirmeye yönelik sorular içeren bir anket uygulandı. Anket 

sorularından yararlanılarak Doğru Beslenme Alışkanlıkları Puanı (min: 0.00, max: 1.00) 

hesaplandı ve 0.50 ve üzeri puan alanlar “Doğru Beslenme Alışkanlığı Var” kabul edildi. 

Fiziksel aktivitenin değerlendirmesinde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) Kısa 

Formu kullanıldı. Yaşam kalitesini değerlendirmek için WHOQOL-BREF Kısa Form’un 

Fiziksel Sağlık Alan Puanı (min: 0, max: 100) kullanıldı. Çalışma grubunun 105’i (%34.2) 

erkek, yaş ortalaması 20.2±1.6 (min:18, max: 37) yıl idi. Erkeklerin kızlara göre daha yüksek 

düzeyde fizik aktiviteye sahip olduğu bulundu (p<0.05). Erkeklerde Aşırı kilolu + Obez 

sıklığı (%28.6), kızlardan (%5.4) daha yüksekti (p<0.001). WHOQOL-BREF (TR) 

ölçeğinden elde edilen Fiziksel Alan ortalama puanı erkekler için 60.4 ± 9.17, kızlar için 61.6 

± 9.72 bulundu (p>0.05). Doğru Beslenme Alışkanlığı olanların sayısı 75 (%24.4) idi. Doğru 

Beslenme Alışkanlığı olmayanlarda Aşırı Şişmanlık / Obezite sıklığı Doğru Beslenme 

Alışkanlığı olanlara göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Doğru Beslenme Alışkanlığı 

olanlarla olmayanlar arasında fiziksel aktivite düzeyi açısından anlamlı bir ilişki bulunamadı 

(p>0.05). Beslenme Alışkanlığı ortalama puanı ile WHOQOL-BREF fiziksel sağlık alan 

puanı arasında zayıf, anlamlı bir ilişki bulundu (p: 0.026).Çalışma sonunda; çalışma grubunun 

sadece dörtte birinde doğru beslenme alışkanlığı görüldü. Doğru beslenme alışkanlığı ile aşırı 

kiloluluk/obezite arasında negatif, fizik aktivite ve yaşam kalitesi arasında pozitif ilişki 

olduğuna dair deliller elde edildi.  

Anahtar sözcükler: Beslenme Alışkanlıkları, Obezite, Fizik Aktivite, Yaşam Kalitesi, 

Üniversite öğrencileri 
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ASSOCIATION OF DIETARY HABITS WITH OBESITY, PHYSICAL ACTIVITY 

AND QUALITY OF LIFE IN HEALTH RELATED FACULTIES OF A UNIVERSITY 

IN WEST TURKEY 

Abstract: Changing dietary habits of university students in associated with many health 

problems that will be occur further. The aim of this study was to determinate dietary habits 

among 2nd class students of a university’s health related faculties, and to evaluate the 

relations between dietary habits and obesity, physical activity and quality of life. This cross-

sectional research was conducted between 01 January to 30 June 2015, and among total 307 

students studying in health related faculties in a University located in West Turkey. A 

questionnaire including questions related to sociodemographic characteristics and dietary 

habits was applied. Physical activity was determinate by International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) Short Form. World Health Organization Quality of Life BREF 

(WHOQOL-BREF) Tukey - Short Form was applied for the assessment of quality of life.  

The study group consisted of 105 (34.2%) boys and the average age was 20.2 ± 1.6  (min: 18, 

max: 37). Physical activity level was higher in boys than girls (p<0.05). Overweight/obese 

frequency was higher in boys (28.6%) than girls (5.4%), (p<0.001). WHOQOL-BREF 

physical domain average score was 60.4 ± 9.17 for boys, and 61.6 ± 9.72 for girls (p>0.05). 

The numbers of students who had proper dietary habits was 75 (24.4%). Among students who 

had not proper dietary habits. Overweight/obese frequency was higher (p<0.05). There was a 

poor and positive correlation between the proper dietary habits scores and WHOQOL – BREF 

physical domain score (p: 0.026). Only one in four students had proper dietary habits. There 

was a negative relation between proper dietary habits with overweight/obesity, and a positive 

relation between the proper dietary habits with physical activity and quality of life.   

Key words: Dietary habits, Obesity, Physical activity, Quality of Life, University students 
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Giriş 

 

ençlik; çocukluğun 

bağımlılığından 

erişkinliğin bağımsızlığına 

geçiş dönemidir. Bu yaş periyodunu 

Birleşmiş Milletler, istatistiksel çalışmalar 

için 15-24 yaş grubu olarak belirlemiştir 

(1). Bu yaş grubunu üniversite öğrencisi 

olarak geçirenlerde yaygın görülen 

problemler arasında akademik baskılar, 

madde bağımlılığı, üniversite hayatına 

uyum, öfke sorunları, kaygı, beden imajı, 

depresyon, yeme bozukluğu, yalnızlık, 

kendine güvensizlik, kendi kendine zarar 

vermek, cinsellik, uyku sorunları, stres, 

intihar düşünceleri, travma gibi psikolojik 

sorunlar sayılabilir (2).  

Beslenme, üniversite gençliği açısından 

farklı bir öneme sahiptir. Üniversitelerde 

eğitim gören öğrencilerin birçoğu 

hayatlarında ilk defa aile ortamından 

uzakta yaşamak durumunda kalmaktadır. 

Üniversite ile birlikte farklılaşan yaşam 

şekli öğrencilerin beslenme davranışlarını 

da değiştirebilmektedir (3).  

 Üniversite öğrencisinin değişen 

beslenme alışkanlıkları ileride ortaya 

çıkabilecek pek çok sağlık sorunuyla 

ilişkili olabilir (4). Bununla beraber 

olumsuz beslenme alışkanlıkları gençlik 

döneminde ortaya çıkan yeme bozuklukları 

gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilidir (5).  

G 
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 Gençlerde beslenme alışkanlıkları 

ile ilişkili iki temel konu obezite ve fiziksel 

aktivitedir. Dünya Sağlık Örgütü Okul 

Sağlığı ve Genç Sağlığını Geliştirme 

programlarında bu konuları birlikte ele 

almaktadır (6). Okul çağı gençlerde 

beslenme alışkanlıkları ile fizik aktivite ve 

obezite arasında ilişkileri gösteren pek çok 

araştırma mevcuttur (7-10). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaşam 

kalitesi; bireylerin yaşadıkları kültür ve 

değerler sistemi içerisinde amaçları, 

beklentileri, ilgi alanları ve yaşam 

standartları doğrultusunda hayattaki 

pozisyonlarını nasıl algıladıklarıdır (11). 

Gençler diyet modifikasyonunun yaşam 

kalitesi üzerine olumlu etkisinin olacağını 

bildiren araştırmalar mevcuttur (12). 

Türkiye’de beslenme alışkanlıkları 

açısından en önemli konulardan birisi aşırı 

tuz tüketimidir. Sağlıklı erişkinler için 

günlük tuz alımı ortalaması kişi başına 5 

gram iken Türkiye’de 18 gramdır. Bu 

nedenle Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin 

Azaltılması Programı (2011- 2015) 

uygulanmaktadır (13). Sağlık açısından 

aşırı tuz tüketiminin yüksek kan basıncı, 

osteoporoz, mide kanseri ve böbrek 

hastalıkları gibi pek çok kronik hastalık ile 

ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle 

yiyeceklerin tadına bakmadan tuz 

eklenmemesi ve fazla tuzlu besin 

tüketiminden kaçınılması tavsiye 

edilmektedir (14). 

Türkiye’de yanlış beslenme 

alışkanlıklarının neticesi olarak obezite 

sıklığı erişkinlerde belirgin şekilde yüksek 

seyretmektedir. Son dönemde tüm dünyada 

olduğu gibi sıklığı giderek artmaktadır 

(15). Ulusal düzeyde yapılan TURDEP-2 

(2010) çalışmasına göre 20 yaş üstü 

erkeklerde obezite sıklığı yüzde 27.3, 

kadınlarda yüzde 44,2’dir (16). Türkiye 

Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 

Sıklığı Çalışması’nda 15-24 yaş grubu için 

aşırı kiloluk sıklığı %17.7, obezite sıklığı 

%4.4 olarak bildirilmektedir (15). 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin 

batısında yer alan bir üniversitenin sağlık 

ile ilişkili okullarında öğrenim görmekte 

olan 2. Sınıf öğrencilerde beslenme 

alışkanlıklarının değerlendirilmesi, 

beslenme alışkanlıkları ile obezite, fiziksel 

aktivite ve yaşam kalitesi arasındaki olası 

ilişkilerin saptanmasıdır. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

Bu çalışma, kesitsel tipte bir araştırmadır. 

Çalışma, 01 Ocak- 30 Haziran 2015 

tarihleri arasında Türkiye’nin batısında yer 

alan bir üniversitenin sağlık ile ilişkili 

okullarında (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) 

öğrenim görmekte olan 2. Sınıf öğrencileri 

üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın yapıldığı üniversite 2010 

yılında kurulan yeni bir üniversitedir. 

Üniversite’nin bünyesinde 12 Fakülte, 3 

Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksek 

Okulu bulunmaktadır (17).  

Bu çalışmada, evrenin tamamına 

ulaşılması hedeflenmiştir. Hedef kitleyi 

oluşturan toplam öğrenci sayısı 379’dur. 

Bu çalışmada kullanılan formların Türk 

toplumuna uygun olarak düzenlenmiş 

olması nedeniyle yabancı uyruklu 

öğrenciler (n: 20) çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Çalışma periyodunda okulda 

bulunmayan veya çalışmayı kabul etmeyen 

öğrenci sayısı 52 idi. Hedef kitlenin 

%81.0’ı olan toplam 307 öğrenci çalışma 

grubunu oluşturdu. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü öğrencileri Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nde staj yaptıklarından ve 

sayıları az (n: 20) olduğundan bu iki okul 

bir grup olarak ele alındı.  

Çalışma için gerekli izinler alındıktan 

sonra ilgili okullara gidilerek, öğrencilerin 

çalışma hakkında bilgilendirilmesi ve 

yazılı onamlarının alınması sağlanmıştır. 

Bu çalışma için Üniversite’nin Girişimsel 
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Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan 11.12.2014 Tarih ve 262 

Nolu Karar ile Etik İzin alınmıştır. 

Bu çalışma Üniversite’nin Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden 

desteklenmiş bir projeden üretilmiştir 

(Proje No: 2014-GAP-TIPF-0009). 

 

    Proje kapsamında öğrencilere bu 

çalışma konusu ile ilgili olarak uygulanan 

anket form ve ölçekler şunlardır: Çalışma 

grubuna bazı sosyodemografik özellikleri 

ve beslenme alışkanlıklarını 

değerlendirmeye yönelik sorular içeren ve 

literatüre (18, 19) uygun olarak 

hazırlanmış bir anket form, 

araştırmacıların gözetiminde kendi kendine 

doldurma metodu ile uygulandı. Anket; 

beslenme alışkanlıkları açısından öğün 

sıklığı, öğün atlama, öğün saatlerinin 

düzenliliği, temel besinlerin tüketilme 

sıklıkları üzerine sorular içermektedir. 

“Öğün atlar mısınız?” sorusuna “Evet” 

cevabı verenler için “Günde 3 ana öğün 

yerim” ve “Günde 3 ara öğün yerim” 

cevapları doğru olarak kabul edilmedi. 

Günde 3’den az ana / ara yemek yedikleri 

var sayıldı.  Literatüre uygun (18, 19) 

olarak Türkiye’ye uygun “Doğru Beslenme 

Alışkanlığı” kriterleri belirlendi. Anket 

sorularına verilen cevaplardan “Doğru 

Beslenme Alışkanlığı Ortalama Puanı” 

0.00 ve 1.00 puan aralığında elde 

edilmiştir. “Doğru Beslenme Alışkanlığı 

Puanı” hesaplanması şöyle yapılmıştır: 

Toplam 8 soru için; Günde 3 ana öğün 

yemek, günde 3 ara öğün yemek, öğün 

atlamamak, hafta içi ve hafta sonu için 

öğüt saatlerinin düzenli olması, günde 8-10 

bardak su içmek, beyaz ekmeğe tercihen 

kepekli (esmer) ekmek yemek, yemeklerin 

tadına bakmadan tuz sermemek 

cevaplarına 1’er puan verildi. Sorular için 

verilen diğer cevaplara 0 puan verildi. 

Sekiz soru için tüm puanlar toplandı. 

Aritmetik ortalama puan hesaplanması için 

toplam puan 8’e bölündü. Elde edilen 

puanı 0.50 ve üzeri olanlar “Beslenme 

Alışkanlığı İyi”, 0.50’den düşük olanlar 

“Beslenme Alışkanlığı Kötü” olarak 

tanımlandı. 

       Besin Tüketim Sıklıkları için 

hazırlanan anket form Türkiye Beslenme 

ve Sağlık Araştırması-2010 (TBSA-2010) 

(19) soruları esas alınarak hazırlandı. Her 

besin grubu için tüketim sıklıkları için “her 

öğün / her gün / haftada 1-2 / haftada 3-4 / 

haftada 5-6 / 15 günde bir / ayda bir / 

seyrek / hiç” cevapları istendi. Bulguların 

sunulmasında besin tüketim sıklıkları “Her 

öğün-her gün / haftada beş-altı – haftada 

bir-iki / 15 günde bir – hiç” olarak üç 

grupta toplandı. 

      Fiziksel aktivitenin değerlendirmesinde 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 

(UFAA) Kısa Formu kullanıldı. Anket 4 

ayrı bölüm ve toplam 7 sorudan 

oluşmaktadır (20). Ankette son 7 günde 

kaç gün ve her bir gün için ne kadar süre 

ile a) Ağır fiziksel aktiviteler (AFA), b) 

Orta yoğunlukta fiziksel aktiviteler (OFA), 

c) Yürüyüş yapıldığı belirlenmektedir. Son 

soruda ise günlük olarak hareket etmeden 

(oturarak, yatarak) harcanan zaman 

belirlenmektedir. Fiziksel aktivite düzeyini 

belirlemek için Metabolik Eşdeğer 

(Metabolic Equivalent, MET) yöntemi 

uygulanmıştır. 1 MET=3,5 ml/kg/dk’dır. 

İstirahat halinde iken her kişi bir kg başına 

bir dakikada 3,5 ml oksijen tüketmektedir. 

UFAA’da; AFA = 8,0 MET, OFA = 4,0 

MET, Yürüyerek geçirdiği süre=3,3 MET 

olarak harcandığı kabul edilmektedir. Her 

bir kişinin haftada kaç gün ve ne kadar 

süre ile AFA, OFA ve Yürüme yaptığını 

tespit ederek bu üç farklı fiziksel 

aktiviteden harcanan toplam MET miktarı 

hesaplanmaktadır. Yüksek fizik aktivite 

3000 MET-dk/hafta, OFA 600 MET-

dk/hafta ve düşük fizik aktivite 600 MET-

dk/hafta’dan az olarak kabul edildi. Test – 

yeniden test yöntemiyle 1998-1999 yılları 

arasında, 6 kıtada bulunan toplam 12 ülke 

ve 14 araştırma merkezinde UFAA 

güvenirlilik ve geçerlilik çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 

UFAA’nın fiziksel aktiviteyi belirlemek 

için güvenilir ve geçerli bir yöntem olduğu 
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açıklanmıştır (20, 21). Öztürk (22) ise 

anketin Türkiye’de geçerlilik, güvenilirlik 

çalışmasını yapmıştır. 

Bu çalışmada yaşam kalitesini ölçmek için 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kişinin 

iyilik halini ölçen ve kültürler arası 

karşılaştırmalara olanak veren geniş 

kapsamlı WHOQOL ölçeğinin 26 sorudan 

oluşan kısa formu WHOQOL-BREF 

kullanıldı (23). Ölçeğin Türkiye’de 

geçerlik ve güvenilirlik çalışması Eser ve 

arkadaşları (24) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Türkçe geçerlilik 

çalışmalarında bir sorunun eklenmesiyle 

ölçek 27 soruya yükselmiştir. Bu soru ile 4 

alan sayısı da 5’e yükselmiştir. Ölçeğin 1. 

sorusu algılanan yaşam kalitesi, 2. sorusu 

ise algılanan sağlık durumu ile ilgilidir. 

Ölçekte kullanılan 5 alanın içeriği şöyledir: 

1.Fiziksel Sağlık Alanı: Gündelik işleri 

yürütebilme, ilaçlara ve tedaviye 

bağımlılık, canlılık ve bitkinlik, bedensel 

hareketlilik, ağrı ve rahatsızlık, uyku ve 

dinlenme, çalışabilme gücü. 

2.Psikolojik Sağlık Alanı: Beden imgesi ve 

dış görünüş, olumsuz duygular, bellek, 

dikkatini toplama. 

3.Sosyal İlişkiler Alanı: Diğer kişilerle 

ilişkiler, sosyal destek, cinsel yaşam. 

4.Çevre Alanı: Maddi kaynaklar, fiziksel 

güvenlik, sağlık hizmetlerine 

ulaşılabilirlik, ev ortamı, dinlenme ve boş 

zaman değerlendirme fırsatı, fiziksel çevre 

ve ulaşım. 

5.Kültüre Standardize Alan: Sosyal baskı.  

 

     Bu çalışmada ölçeğin “fiziksel sağlık 

alanı” için değerlendirme yapılmıştır. Alan 

puanı 0-100 puan üzerinden hesaplandı. 

Puan yükseldikçe yaşam kalitesi 

yükselmektedir (25, 26).  

Anket ve ölçek formların uygulanmasından 

sonra antropometrik ölçümlerden boy ve 

kilo ölçümleri yapıldı. Beden Kütle İndeksi 

hesaplandı. Vücut ağırlığı ölçümü; 100 

gr’a duyarlı dijital tartı ile yapılmıştır. 

Tartı aleti sert ve düz bir zemin üzerine 

yerleştirilmiştir. Kalın giysilerin, ceplerde 

bulunan eşyaların ve ayakkabıların 

çıkartılması istenmiştir. Teraziye ayakların 

yerleştirilmesi ve vücut ağırlığın iki ayağa 

sabit dağılımı sağlanmıştır. Bireyin dik ve 

hareket etmeden durması istenmiştir. Boy 

ölçümü; Duvara asılı mezura üzerinde 

kişinin dik durması istenerek, başın tepe 

noktasına dik tutulan cetvel ile 

ölçülmüştür. 

      Vücut ağırlığı ve boy ölçümlerinde 

TBSA-2010’da kullanılan teknikler esas 

alınmıştır (19). Vücut kitle indeksi 

kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre 

cinsinden boyun karesine bölünmesiyle 

hesaplanmıştır. Vücut kitle indeksi <18 

kg/m2 olanlar zayıf, 18-24.9 kg/m2 olanlar 

normal, 25-29.9 kg/m2  olanlar aşırı kilolu, 

>30 kg/m2 olanlar şişman kabul edilmiştir 

(27). Anket form ve tüm ölçeklerin 

uygulanması ile antropometrik ölçümler 

için 20 dakika bir sürenin ayrılması uygun 

görüldü.  

     İstatistiksel analizler için Ki kare testi, 

Student t testi ve Pearson korelasyon testi 

kullanıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi 

olarak p< 0.05 değeri kabul edilmiştir.

 

Bulgular 

 

Çalışma grubunun 105’i (%34.2) erkek, 

202’si(%65.8) kızdı. Tıp fakültesinde 

erkeklerin orantısı (%53.3) kızlara göre 

yüksek iken; diğer okullarda kızların 

orantısı erkeklerden yüksekti. Çalışma 

grubunda okulların cinsiyete göre dağılımı 

Tablo 1’de sunulmuştur.   

Çalışma grubunun yaş ortalaması 20.2±1.6 

olup 18 ila 37 arasında değişmektedir (37 

yaşında sadece bir öğrenci vardı). 

Erkeklerin yaş ortalaması (20.5±1.4 yıl) 

kızların yaş ortalamasından (20.1±1.6 yıl) 

yüksekti (t: 2.092; p: 0.037). 

Öğrencilerin 39’u (%12.7) üç öğün ana 

yemek, 42’si (%13.7) üç öğün ara yemek 
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yemekteydi. Günde hiç öğün atlamadığını 

bildiren öğrenci sayısı 39 (%12.7) idi. 

Öğrencilerin %40.1’i (n: 123) sabah, 

%44.6’sı öğle (n: 137) ve %2.6’sı (n: 8) 

akşam öğününü atlamaktaydı. 

Öğün saatlerinin hafta içi ve hafta sonu 

için düzenli olduğunu bildirenlerin oranı 

sırasıyla %52.1 ve %36.5 idi. Öğrenciler 

günde ortalama 6.9 ± 3.5 su bardağı su 

içtiklerini bildirdi. Sekiz-on bardak/gün su 

içen öğrenci sayısı 94 (%30.6) idi. 

Öğrencilerin %74.3’ü (n: 228) beyaz 

ekmek tüketirken, 59 (%19.2) öğrenci 

yemeklerine tuz serpmekteydi. Beslenme 

Alışkanlığı Anketine verilen cevapların 

dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 1. Çalışma grubunda okulların cinsiyete göre dağılımı 

Okul 
N  

(%)* 

Erkek 

(n, %**) 

Kız 

(n, %**) 

İstatistik analiz 

X2; p 

Tıp Fakültesi 118 (38.4) 63 (53.4) 55 (46.6) 

35,343; <0.001 

Diş Hekimliği Fakültesi 43 (14.0) 15 (34.9) 28 (65.1) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

110 (35.8) 20 (18.2) 90(81.8) 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  36 (11.8) 8 (19.4) 29 (80.6) 

Toplam 307 (100.0) 106 (34.2) 202 (65.8) 

*Sütun yüzdesi, **satır yüzdesi 

 

Tablo 2. Beslenme Alışkanlığı Anketine verilen cevapların dağılımı 

Sorular ve cevaplar N % 

1. Günde kaç öğün yemek yersiniz? 

Ana (N:307) 3 öğünden az: 268 87.3 

3 öğün: 39a 12.7 a 

Ara (N:203) 3 öğünden az: 197 64.2 

3 öğün: 42 13.7 

4 ve üzeri: 8 2.6 

Cevap vermeyen: 60 19.5 

2. Öğün atlar mısınız? (N:307) 

Evet 104 33.9 

Hayır 39 12.7 

Bazen 164 53.4 

3. Cevabınız ‘Evet veya Bazen’ ise genellikle hangi öğünü atlarsınız?  

Sabah 123 40.1 

Öğle 137 44.6 

Akşam 8 2.6 

4. Öğün saatleriniz düzenli midir? (N:307) 
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Hafta içi için: 

Evet 160 52.1 

Hayır 147 47.9 

Hafta sonu için: 

Evet 112 36.5 

Hayır 195 63.5 

7. Günde kaç su bardağı içersiniz? (X ±SD) : 6.9±3.5 *** 

8-10 bardaktan az 171 55.7 

8-10 bardak 94 30.6 

10 bardaktan fazla 42 13.7 

8. Genellikle hangi tür ekmek tüketirsiniz? (N:307) 

Kepekli (esmer ekmek) 79 25.7 

Kepeksiz (beyaz ekmek) 228 74.3 

9. Sofrada yemeklerin tadına bakmadan tuz serpme alışkanlığınız var mıdır? (N:307) 

Evet 59 19.2 

Hayır 248 80.8 

***Ekstrem değerler hariç tutuldu. 

a Doğru beslenme alışkanlıkları için verilen yanıtlar koyu gösterildi. 

 

 

Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin %76.5’i her gün ekmek, 

%43’ü çikolata-gofret, %40.4’ü sıvı yağ, 

%40.1’i zeytin yağı tükettiğini bildirdiler. 

Haftada bir-iki veya üç-dört defa sıklıkla 

tüketilen besinler; beyaz et (%76.9), kuru 

baklagiller (%69.4), kırmızı et (%64.8), 

pirinç-bulgur-makarna (%65.5), süt-yoğurt 

(%56.0) ve şeker-bal-reçel (%47.2) idi.  

Sıklıkla on beş günde bir ve daha 

seyrek tüketilen besinler; balık (%74.9), 

hazır besinler (çorba-konserve) (%59.3), 

yağlı tohumlar (%54.7) ve katı yağlar 

(%46.3) olarak bildirildi.  Besinlerin 

tüketim sıklığına göre dağılımı Tablo 3’te 

sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Besinlerin tüketim sıklığına göre dağılımı 

Besinler Tüketim Sıklığı (N:307) 

Her öğün-Her gün Haftada beş-altı-

Haftada bir-iki 

15 günde bir ve daha 

seyrek 

Süt ve süt ürünleri (Süt-yoğurt-

peynir vb.) 

103 (33.6) 172 (56.0) 32 (10.4) 

Kırmızı etler 10 (3.3) 199 (64.8) 98 (31.9) 

Beyaz etler (tavuk-hindi) 12 (3.9) 236 (76.9) 59 (19.2) 

Balık 1 (0.3) 76 (24.8) 230 (74.9) 

Kuru baklagiller 20 (6.5) 213 (69.4) 74 (24.1) 

Yağlı tohumlar (ceviz, fındık vb.) 27 (8.8) 112 (36.5) 168 (54.7) 

Yumurta 61 (19.9) 182 (59.3) 64 (20.8) 
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Sebzeler 97 (31.6) 179 (58.3) 31 (10.1) 

Meyveler 109 (35.5) 163 (53.1) 35 (11.4) 

Ekmek 235 (76.5) 40 (13.0) 32 (10.4) 

Pirinç-bulgur-makarna 85 (27.7) 201 (65.5) 21 (6.8) 

Bisküvi-kraker vb. 94 (30.6) 177 (57.7) 36 (11.7) 

Zeytinyağı 123 (40.1) 119 (38.8) 65 (21.2) 

Sıvı yağlar 124 (40.4) 121 (39.4) 62 (20.2) 

Katı yağlar 42 (13.7) 123 (40.1) 142 (46.3) 

Şeker-bal-reçel 93 (30.3) 145 (47.2) 69 (22.5) 

Pekmez 17 (5.5) 75 (24.4) 215 (70.0) 

Çikolata-gofret vb. 132 (43.0) 142 (46.3) 33 (10.7) 

Hazır besinler (Çorba-konserve 

vb.) 

30 (9.8) 95 (30.9) 182 (59.3) 

 

Öğrencilerin sadece %17.3’ü (n: 53) 

yüksek düzeyde, 147’si (%47.8) orta, 

107’si (%34.9) düşük düzeyde fizik 

aktiviteye sahipti. Erkeklerin %22.9’u (n: 

24), kızların ise %14.4’ü (n: 29) yüksek 

düzeyde fizik aktiviteye sahipti. Erkeklerin 

kızlara göre daha yüksek düzeyde fizik 

aktiviteye sahip olduğu bulundu (X2: 

10.847; p: 0.004), (Tablo 4).  

 

Öğrencilerin beden kütle indeksi 

ortalaması 21.7 ± 3.0 (min: 15.92, max: 

35.16) bulundu. Erkeklerin beden kütle 

indeksi ortalaması (23.6 ± 3.3) kızların 

beden kütle ortalamasından (20.7 ± 2.3) 

yüksekti (t: 7.95; p<0.001).  

 

Sadece 7 öğrenci (%0.2) obez idi. Obez 

öğrencilerin tümü erkekti. Zayıf öğrenci 

yoktu. Aşırı kilolu + Obez olanların sıklığı 

%13.4 (n: 41) idi. Erkeklerde Aşırı kilolu + 

Obez sıklığı (%28.6), kızlardan (%5.4) 

daha yüksekti (X2: 31.931; p<0.001). 

Çalışma grubunun Aşırı Kilolu + Obezite 

durumunun cinsiyete göre dağılımı Tablo 

5’de sunulmuştur. 

  

 

 

Tablo 4. Fizik aktivite düzeyinin cinsiyete göre dağılımı 

 

Cinsiyet 

Fizik Aktivite Düzeyi İstatistiksel Analiz 

(X2; p) Düşük Orta Yüksek 

Erkek 24 (22.9) 57 (54.3) 24 (22.9)  

10.847; p: 0.004 Kız 83 (41.1) 90 (44.6) 29 (14.4) 

Toplam 107 (34.9) 147 (47.9) 53 (17.3) 
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Tablo 5. Çalışma grubunun Aşırı Kilolu + Obezite durumunun cinsiyete göre dağılımı 

 

Cinsiyet 

Obezite Durumu İstatistiksel Analiz 

(X2; p) Normal Aşırı kilolu + Obez 

Erkek 75 (71.4) 30 (28.6)  

31.931; p<0.001 Kız 191 (94.6) 11 (5.4) 

Toplam 266 (86.6) 41 (13.4) 

 

Öğrenciler WHOQOL-BREF (TR) 

ölçeğinin “Yaşam kalitenizi nasıl 

buluyorsunuz?” sorusuna %55 orta, %32.9 

oldukça iyi cevabını verdiler. 

“Sağlığınızdan ne kadar hoşnutsunuz?” 

sorusunu ise öğrencilerin %30’u orta, 

%46.9’u oldukça iyi olarak cevapladılar. 

Ölçekten elde edilen Fiziksel Alan 

ortalama puanı 61.2 ± 9.5 (min: 20.0; max: 

85.7) idi. Yaşam Kalitesi Fiziksel Alan 

ortalama puanı erkekler için 60.4 ± 9.2, 

kızlar için 61.6 ± 9.7 bulundu. Yaşam 

Kalitesi Fiziksel Alan ortalama puanı 

açısından cinsiyete göre fark bulunamadı 

(t: 1.119; p: 0.265). 

 

Çalışma grubu için Doğru Beslenme 

Alışkanlığı Ortalama Puanı 0.33 ± 0.22 

(min: 0.00, max: 1.00) bulundu. Beslenme  

 

 

Alışkanlığı İyi olanların sayısı (0.50 ve 

üzeri puan) 75 (%24.4) olarak bulundu. 

Doğru Beslenme Alışkanlığı Ortalama 

Puanı erkekler için 0.32 ± 0.23, kızlar için 

0.34 ± 0.21 idi (t: 0.866; p: 0.387).  

Doğru Beslenme Alışkanlığı olmayanlarda 

Aşırı Şişmanlık / Obezite sıklığı Doğru 

Beslenme Alışkanlığı olanlara göre daha 

yüksek bulundu (Fisher’s Exact Test için 

p: 0.019), (Tablo 6). 

  

Beslenme Alışkanlığı ortalama puanı ile 

WHOQOL-BREF fiziksel sağlık alan 

puanı arasında zayıf, anlamlı bir ilişki 

bulundu (r: 0.127; p: 0.026), (Tablo 6). 

Doğru Beslenme Alışkanlığı ile Obezite, 

Fiziksel Aktivite Düzeyi ve WHOQOL-

BREF Fiziksel Alan Puanı arasındaki 

ilişkiler Tablo 6’da sunulmuştur. 

  

Tablo 6. Doğru Beslenme Alışkanlığı ile Obezite, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve WHOQOL-

BREF Fiziksel Alan Puanı arasındaki ilişkiler 

Doğru Beslenme 

Alışkanlığı 

Obezite Durumu İstatistiksel Analiz 

X2; p Normal 

n (%) 

Aşırı Kilolu + Obez 

n (%) 

Kötü 195 (84.1) 37 (15.9) Fisher’s Exact test; 

p: 0.019 İyi 71 (94.7) 4 (5.3) 

Doğru Beslenme 

Alışkanlığı 

Fiziksel aktivite düzeyi  

Düşük Orta Yüksek 

Kötü 80 (34.5) 111 (47.8) 41 (17.7) 0.130; 0.937 

İyi 27 (36.0) 36 (48.0) 12 (16.0) 

Pearson korelasyon (r; p) WHOQOL-BREF Fiziksel Sağlık Alan Puanı 

Doğru Beslenme 

Alışkanlığı puanı 

r: 0.127 

p: 0.026 
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Tartışma 

Çalışmamızda öğrencilerin 

%12.7’sinin 3 ana öğün, %13.7’sinin 3 ara 

öğün yediği tespit edilmiştir. TBSA-

2010’da (19) 3 ana öğün yiyenlerin oranı 

19-30 yaş grubunda %63.7, Ege 

Bölgesinde %70.1, kent nüfusunda %64.2 

olduğu görülmektedir. Bu oranlar bizim 

çalışmamıza göre çok yüksektir. Bunun 

nedenlerinden biri bu çalışmada “Günde 

kaç ana/ara öğün yersiniz?” sorularına 

verilen cevapların doğrudan kabul 

edilmemesi; “Öğün atlar mısınız?” çapraz 

sorusuna verilen cevaba göre ana/ara öğün 

sayısında düzeltme yapılmasıdır. Bunun 

dışında bizim çalışmamız sadece bazı 

fakültelerde öğrenim gören üniversiteli 

gençleri kapsamaktadır. Benzer çalışma 

grubunu alan Türkiye’de yapılmış 

çalışmalara baktığımızda; Ayhan ve 

arkadaşları (28) bir üniversitenin tıp 

fakültesi öğrencilerinde “Öğün atlamam” 

cevabı verenlerin sıklığını %18.3 olarak 

bildirmektedir. Vançelik ve arkadaşları 

(29) bir başka üniversitenin öğrencilerinde 

%87.4 sıklığında öğün atlandığını 

bildirmektedir. Bu sonuçlar bizim 

sonuçlarımıza benzerdir. Bununla beraber 

Mazıcıoğlu ve Öztürk (30) bir diğer 

üniversitenin öğrencilerinde 3 ana öğün 

yiyenlerin oranını %48.9 olarak 

bildirmektedir. Orak ve arkadaşlarının (31) 

çalışmasında da günde 3 ana öğün 

yiyenlerin sıklığı %40.8 olarak 

bildirilmektedir. Literatür ve bizim çalışma 

sonucumuz üniversite öğrencilerimizde 

büyük bir sıklıkla öğün atlandığını 

göstermektedir. En çok atlanılan öğünün 

sabah öğünü (kahvaltı) olduğu literatürde 

bildirilmektedir (28-31). Bizim 

çalışmamızda da kahvaltının atlanması 

%40.1 sıklığında ve yüksektir. Bununla 

beraber bu çalışmada en çok atlanılan öğün 

öğle yemeği (%44.6) olarak bulunmuştur. 

Bunun nedeni çalışmanın yapıldığı 

fakültelerin yeni kurulmuş olması 

nedeniyle yemekhane-kantin açısından 

yetersizliği ve sağlıkla ilgili fakülteler 

olmaları nedeniyle öğle aralarının yeterli 

süre olacak şekilde düzenlenememiş 

olması olabilir.  

Çalışmamızda öğün saatlerinin 

düzenli olduğunu söyleyenler hafta içi için 

% 52.1, hafta sonu için %36.5 sıklıkta idi. 

Hafta içi okul disiplininin yerini hafta sonu 

dinlenme ve eğlence aktivitelerinin alması 

bu sonuçları açıklayabilir. Ancak 

üniversitenin öğrenciler için hafta sonu 

aktif dinlenme ve eğlenme aktivitelerini 

etkin düzenlemesi hafta sonu için de öğün 

saatlerinin düzeni açısından faydalı 

olacaktır.  

Erişkinler için günde 8-10 bardak 

(2.5 litre) su tüketilmesi önerilmektedir 

(32). Bu çalışmada öğrencilerin yarısından 

çoğu günde 8 bardaktan az su içmekteydi. 

Günde 8-10 bardak su içenlerin sıklığı 

%30.6 idi. Bunun düşük bir sıklık olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte günlük 

alınan diğer içeceklerin miktarları bu 

çalışmada değerlendirilmediği için çalışma 

grubunda su alımı miktarının biraz daha 

yüksek olduğu var sayılabilir.   

Sağlıklı beslenme önerilerinde 

beyaz ekmek yerine kepekli ekmeğin 

tercih edilmesi de yer almaktadır (33). 

Ekmek tüketiminde çalışma grubunun 

yaklaşık dörtte üçünün beyaz, dörtte 

birinin esmer ekmeği tercih ettiği görüldü. 

Şanlıer ve arkadaşlarının (34) çalışmasında 

erkek üniversite öğrencilerinin beyaz 

ekmeği kepekli ekmeğe hiç tercih 

etmeyenlerin sıklığı %12.6, kızların %19.3 

olarak bildirilmiştir.  

Bu çalışmada yemeklerin tadına 

bakmadan tuz serpme alışkanlığı için sıklık 

%19.2 olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’deki mevcut tuz alışkanlığı için bu 

sıklığının beklenen bir sıklık olduğu 

düşünülmekle beraber daha da 

düşürülmesine çalışılmalıdır.  

Besin tüketim sıklıkları TBSA-

2010’un “kentte yaşayan 20 yaş ve üzeri” 

bireylerin sonuçları ile karşılaştırıldığında;  

Her gün gençlerin günde 3-4 

porsiyon süt ve süt ürünleri önerilir (18). 

Bizim çalışmamızda her gün-her öğün süt 
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ve süt ürünleri tüketim sıklığı %33.6’dır. 

TBSA-2010 için her gün tüketim sıklığı süt 

için %12.4, yoğurt için %52.7, peynir için 

%77.7 olarak bildirilmiştir. Bizim 

sonucumuz TBSA-2010’a göre düşük 

kabul edilebilir.  

Bizim çalışmamızda kırmızı et için 

%4.9 ve beyaz et için %3.8 olarak benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Günlük 2-3 köfte 

kadar et-tavuk-balık-hindi tüketilmesi 

tavsiye edilmektedir (18). TBSA-2010’da 

her gün kırmızı et tüketimi %4.9, beyaz et 

için %3.8’dir.  

Haftada en az 2 kez balık yenilmesi 

tavsiye edilir (18). Bu çalışmada haftada 1-

2, haftada 3-4 ve haftada 5-6 kez balık 

yiyenlerin sıklığı %24.8 iken, benzer 

olarak TBSA-2010’da %22 dir.  

Kuru baklagillerin ise haftada 2-3 

kez tüketilmesi önerilmektedir. Bizim 

çalışmamızda haftada 1-2, haftada 3-4 ve 

haftada 5-6 kez kurubaklagiller 

tüketenlerin sıklığı %69.4’dür. Bu sıklık 

TBSA-2010’da biraz daha düşük olarak 

%59.7 bildirilmiştir. 

Yağlı tohumların fındıkta 15-20 

adet, cevizde 5-6 adet günlük tüketimi 

tavsiye edilir (18). TBSA-2010’da her gün 

yağlı tohum tüketim sıklığı %11.4 iken 

bizim çalışmamızda %8.8 bulunmuştur.  

Yumurta tüketimi de genç 

erişkinlerde haftada 1-2 kez sıklıkta 

tavsiye edilir (18). Bizim çalışmamızda 

haftada 1-2, haftada 3-4 ve haftada 5-6 kez 

yumurta tüketenlerin sıklığı %59.3’dür. Bu 

sıklık TBSA-2010’da da benzer olarak 

%60.1’dir. 

Çalışmamızda her gün tüketim 

sıklığı sebze için %31.6, meyve için 

%35.5’dir. TBSA-2010’da yeşil yapraklı 

taze sebzelerin günlük tüketim sıklığı 

%51.1, turunçgiller dışındaki meyvelerin 

günlük tüketim sıklığı ise %57.6’dır. Her 

gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze 

tüketilmesi tavsiyesine (18) göre çalışma 

grubumuzda sebze ve meyve günlük 

tüketiminin düşük olduğu söylenebilir.  

Ekmek ve tahıl grubundan yetişkin 

erkeklerin 8, yetişkin kadınların 7 porsiyon 

günlük tüketmesi tavsiye edilmektedir 

(14). Bizim çalışmamızda ekmek için 

%76.5, pirinç-bulgur-makarna için %27.7 

günlük tüketim sıklıkları bulunmuştur. 

TBSA-2010’a göre ekmeğin yerini diğer 

tahıl gruplarının ikame ettiği söylenebilir. 

TBSA-2010’da beyaz ekmek günlük 

tüketimi %84.3, pirinç-bulgur-makarna 

günlük tüketimi %21.8 sıklıkta 

bildirilmiştir. 

Bisküvi-kraker vb. günlük tüketim 

sıklığı ise TBSA-2010’da %12.2 iken bu 

çalışmada daha yüksek olarak %30.6’dır. 

Çalışma grubunun üniversite öğrencisi 

olması ve kantin kullanımı bu sonucu 

açıklayabilir.  

Çalışma grubunun yağ tüketim 

tercihlerinin de TBSA-2010’a benzer 

olduğu görülmektedir. Zeytinyağı günlük 

tüketim sıklığı çalışma grubunda %40.1, 

TBSA-2010’da %36.1’dir. ,Katı yağ 

kullanımı için çalışma grubunda günlük 

tüketim sıklığı %13.7 iken TBSA-2010’da 

tereyağı günlük tüketim sıklığı %11.2’dir.  

Şeker-bal-reçel-pekmez gibi 

özellikle kahvaltıda yenen ürünlerdir. 

Günlük tüketim sıklıkları çalışma 

grubunda şeker-bal-reçel için %30.3, 

pekmez için %5.5 bulunmuştur. TBSA-

10’da bu sıklık şeker-bal-reçel-pekmez için 

%54.2’dir ve çalışma grubumuzdan 

oldukça yüksektir. Bununla beraber 

üniversite öğrencisinin kantin kullanma 

alışkanlığı, çalışma grubunun çikolata 

gofret günlük tüketimine yansımıştır 

(%43.0). Bu sıklık şekerleme-lokum-

çikolata başlığı altında TBSA-2010’da 

sadece %8.5’dir.  

Hazır çorbalar, yemekler ve 

konservenin günlük tüketim sıklığının 

genel popülasyona göre üniversite 

öğrencilerinde daha yüksek sıklıkta olması 

beklenir. Çalışma grubunda hazır besin 

günlük tüketim sıklığı %9.8’dir. TBSA-

2010’da hazır çorbalar için %1.2, hazır 

yemekler için %0.3 günlük tüketim 

sıklıkları bildirilmektedir.  

Görüldüğü gibi genel olarak 

çalışma grubunun besin tüketim sıklıkları, 
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TBSA-2010’un 20 yaş ve üzeri kent 

nüfusunun besin tüketim sıklıklarına 

benzemekle beraber; üniversite öğrencisi 

olmanın getirdiği nedenlerle özellikle 

sebze-meyve tüketiminde yetersizlik ve 

hazır besin ürünlerine ve kantin 

beslenmesine meyil göze çarpmaktadır.  

Daskapan ve arkadaşları (35) 

üniversite öğrencileri üzerinde fiziksel 

aktivite düzeyi üzerine yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin fiziksel aktivite 

engellerini başlıca şu maddeler olarak 

saptamışlardır: “Yoğun ders programından 

zaman eksikliği”, “ebeveynlerin 

egzersizden çok akademik başarıya öncelik 

vermesi” ve “Aile ve sosyal çevre ile ilgili 

sorumluluklar nedeniyle zaman eksikliği”. 

Bu çalışmada kız öğrencilerde fiziksel 

aktivitenin erkek öğrencilere göre daha 

düşük olduğu bildirilmektedir. Bizim 

çalışmamızda da öğrencilerin sadece 

%17.3’ü yüksek düzeyde fiziksel 

aktiviteye sahipti. Yaş ile fiziksel 

aktivitenin daha da düşeceği 

düşünüldüğünde bu sıklık oldukça 

düşüktür. Daskapan ve arkadaşlarının (35) 

çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da 

kızların fiziksel aktivite düzeyi erkeklerden 

düşük bulunmuştur. Ölçücü ve arkadaşları 

(36) da üniversite öğrencilerinde erkeklerin 

%51.5’inde, kızların %73.4’ünde yetersiz 

fiziksel aktivite düzeyi bildirmişlerdir. 

Savcı ve arkadaşları (37), üniversite 

öğrencilerinin % 87’sinin fiziksel aktivite 

düzeylerinin sağlığı koruyacak seviyeden 

daha düşük olduğunu göstermişlerdir. 

Çeşitli ülkelerde yapılan üniversite 

öğrencilerinde fiziksel aktivite konulu 

çalışmalarda da (38-40) benzer sonuçların 

bildirildiği görülmektedir. 

Çalışmamızda hepsi erkek olan 7 

öğrenci (%0.2) dışında obez yoktu. Aşırı 

kilolu ve obezlerin sıklığı ise %13.4 idi. 

Türkiye genelinde yapılan çalışmalar ile 

karşılaştırılırsa sonuçlarımız düşük 

olmasına rağmen yaş artışı ile obeziteye 

meyilin artacağı öngörülebilir. Avşar ve 

arkadaşlarının (41) çalışmasında da 

üniversite öğrencilerinin aşırı kiloluk 

sıklığı %14.1 ve aşırı kilolu/obez sıklığı 

%17.7 olarak bizim çalışmamıza benzer 

bildirilmiştir.  

Çalışmamızda erkeklerin kızlardan 

daha aktif olmasına rağmen; aşırı 

kilolu/obez olma sıklığı erkeklerde 

kızlardan daha yüksek bulundu (%28.6’ya 

karşın %5.4, p<0.05). Bunun temel 

nedeninin öncelikle erkekler ile kızların 

beslenme alışkanlıklarındaki farklılık ile 

açıklanabileceği düşünüldü. Ancak Doğru 

Beslenme Alışkanlığı Ortalama Puanları 

açısından fark bulunamaması (p>0.05), 

erkeklerin daha obez oluş nedenlerinin 

beslenme alışkanlıkları ile ilişkili 

olmadığını göstermektedir. Ancak 

erişkinlerde obezite sıklığının kadınlarda 

erkeklerden yüksek olduğunu bildiren 

çalışmalar (42) düşünülürse; bu çalışma 

grubunun kız öğrencilerinde de obeziteye 

meyilin erkeklerden daha çok olması 

beklenmelidir.  

Bununla beraber üniversite 

öğrencilerinde bizim çalışma sonucumuzu 

destekler şekilde, erkek olmanın aşırı 

kilolu/obez olduğunu bildiren çalışmalar 

mevcuttur. Peltzer ve arkadaşlarının (43) 

yirmi iki üniversitede 6773 erkek, 8913 kız 

öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada, 

erkeklerde aşırı kilolu/obez sıklığı %24.7, 

kızlarda ise %19.3’dür. Aynı çalışmada 

yapılan regresyon analizinde ise erkek 

olmak, aşırı kilolu/obez olmak için risk 

faktörlerinden biri olarak bildirilmiştir.  

Bu çalışmada Doğru Beslenme 

Alışkanlığı Puanına göre hesaplanan İyi 

Beslenme Alışkanlığına sahip öğrencilerin 

sıklığı %24.4’tü. Bu sıklığın düşük olduğu 

ve üniversite yönetimi tarafından olumlu 

beslenme alışkanlıkları yönünden gerek 

eğitim gerekse alt yapı çalışmalarının etkin 

yapılması gerektiği düşünülmektedir.  

Üniversite öğrencilerinde doğru 

beslenme alışkanlıkları ile obezite, fiziksel 

aktivite ve yaşam kalitesi arasında ilişki 

olması beklenir. Bu ilişkileri ortaya konan 

pek çok çalışma mevcuttur. Jahnsen ve 

arkadaşlarının (7) 33 ülkede, okul çağı 

çocuklarında gerçekleştirdikleri çalışmada, 
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aşırı kiloluk ile diyet ve fiziksel aktivitenin 

ilişkili olduğunu gösterilmiştir. Bizim 

çalışmamızda da beslenme alışkanlığı kötü 

olanlarda aşırı kiloluluk/obezite sıklığının 

yüksek olacağına dair bir sonuç elde 

edilmiştir (p<0.05).  

Duksen ve arkadaşlarının (10) 

prospektif çalışmasında, diyet kalitesi ile 

yüksek fiziksel aktivite düzeyi arasında 

ilişki bulunduğu gösterildi. Kanadalı 11-16 

yaş arası ergenler üzerinde yapılan bir 

diğer çalışmada (9) beslenme alışkanlığı 

ile aşırı kiloluluk/obezite arasındaki ilişki 

ortya konulmuştur. Ayrıca özellikle 

televizyon seyretme süresine bağlı sedanter 

yaşam ile aşırı kiloluluk/obezite arasındaki 

ilişki gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda 

ise fiziksel aktivite düzeyi ile beslenme 

alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). Bunun nedeni 

çalışmamızın kesitsel tipte bir çalışma 

olması olabilir. Çalışma grubundaki 

erkeklerin kızlara göre daha aşırı kilolu 

olmaları ile birlikte daha aktif oldukları 

sonuçlara yansımıştır. Bu çalışmada, 

fiziksel aktivitesi yüksek öğrencilerin 

beslenme alışkanlıkları daha kötü ve kilolu 

olmalarından dolayı son dönemde daha 

aktif olmaya başladıkları düşünülebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 

yaşam kalitesi; bireylerin yaşadıkları kültür 

ve değerler sistemi içerisinde amaçları, 

beklentileri, ilgi alanları ve yaşam 

standartları doğrultusunda hayattaki 

pozisyonlarını nasıl algıladıklarıdır (44). 

Öğrencilerimizin %55’i kendi yaşam 

kalitesini orta düzeyde bildirmiştir. 

Fiziksel Alan Yaşam Kalitesi Ölçeği 

ortalama puanı 100 puan üzerinden 

61.2’dir ki bu puanın orta düzey bir yaşam 

kalitesine denk düştüğü söylenebilir. Bu 

sonuçların beklenen sonuçlar olduğu 

söylenebilir. Audin ve Davy (45) yeni 

kurulan ve gelişme süreci içerisinde olan 

üniversitelerde öğrenci yaşam niteliğinin 

görece düşük olduğunu ifade 

etmektedirler. Çalışma grubunu oluşturan 

öğrenciler de yeni kurulan bir üniversitenin 

öğrencileri olduğundan, bu durumun 

yaşam kalitelerine biraz olumsuz etkisi 

olmuş olabilir.  

Bu çalışmada, doğru beslenme 

alışkanlığı ile fiziksel alan yaşam kalitesi 

arasında zayıf, pozitif yönde bir ilişki 

saptanmıştır (p<0.05). İlişkinin zayıf 

oluşunda fiziksel alan yaşam kalitesini 

etkileyen ve bu çalışma kapsamına 

alınmamış pek çok sosyokültürel ve 

ekonomik faktörler olması etkili olmuş 

olabilir. Ancak elde edilen sonuç doğru 

beslenme ile yaşam kalitesinin 

birlikteliğinin gösterilmesi açısından bir 

delil sağlamaktır. Bolton ve arkadaşlarının 

(12) ortaokul öğrencilerinde diyet kalitesi 

ve yaşam kalitesi ilişkisini araştırdıkları 

çalışmada, sağlıklı diyet skorunda bir ünite 

artışın sağlık ile ilişkili yaşam kalitesinde 

artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Sınırlılıklar: Bu çalışmanın kesitsel 

bir araştırma olması başlıca sınırlılığıdır. 

Bununla birlikte çalışmanın yapıldığı 

üniversitenin sadece sağlıkla ilgili 

fakültelerinin öğrencileri çalışmaya 

alınabilmiştir. Hedef kitlenin %19’una 

ulaşılamaması sonuçları etkilemiş olabilir. 

Bununla birlikte bu çalışma, üniversite 

öğrencilerinin ruhsal sağlık durumlarını 

inceleyen kapsamlı bir çalışmanın içinden 

türetilmiştir. Bu nedenle beslenme ile 

ilişkili çalışmalarda sorulabilecek detaylı 

sorulara ankette yer verilememiştir. Doğru 

beslenme alışkanlığını belirleyen standart 

bir ölçek kullanılmamıştır. Bunun yerine 

bazı anket sorularına verilen cevaplardan 

puanlamaya gidilmiştir. Kesme puanı %50 

üzerinden alınmıştır. Kesme puanının 

yukarı çekilmesi halinde çalışma sonuçları 

etkilenebilirdi. 

Bu çalışma sonunda; çalışma 

grubunun sadece dörtte birinde doğru 

beslenme alışkanlığına sahip olduğu 

görüldü. Doğru beslenme alışkanlığı ile 

aşırı kiloluluk/obezite arasında negatif, 

fizik aktivite ve yaşam kalitesi arasında 

pozitif ilişki olduğuna dair deliller elde 

edildi. Erkeklerin kızlara göre daha aşırı 

kilolu/obez ancak daha aktif olduğu 

saptandı. Doğru beslenme alışkanlığının 
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olmamasının obeziteye, obezitenin fizik 

aktivite azlığı ve sosyal yaşamda 

kısıtlılıklara neden olması, dolayısıyla 

yaşam kalitesinin düşmesi, üniversite 

gençleri üzerinde gösterilmiştir. Bu 

çalışmanın gerçekleştirildiği Üniversite 

ortamında yeme alışkanlıklarının 

iyileştirilmesine dair koruyucu sağlık 

önlemlerinin etkin bir şekilde alınması 

gerektiği önerilir.   
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Özet: Anne ve çocuk sağlığına ait göstergeler, ülkelerin sosyoekonomik değişikliklerine ve 

sağlık hizmeti müdahalelerine karşı çok hassastır. Buna dayanarak çalışmada, aralarında 

sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliği bulunan Türk Cumhuriyetleri’nde bebek, çocuk ve anne 

ölüm hızları ile ilişkili olabilecek ekonomik ve doğurganlık göstergeleri belirlemek 

amaçlandı.  Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde anne bebek sağlığına ilişkin sağlık 

göstergelerini (bebek ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, 5 yaş altı ölüm hızı, anne ölüm hızı) 

etkileyen ekonomik belirteçler (kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla, kişi başına düşen 

sağlık harcaması, işsizlik yüzdesi) ve doğurganlık belirteçlerini (kaba doğum hızı, toplam 

doğurganlık hızı) inceleyen ekolojik tipte bir araştırmadır. Elde edilen veriler, bilgisayar 

ortamında IBM SPSS (versiyon 23.0) istatistik paket programında değerlendirildi. Çalışmada, 

veri ülke nüfuslarına göre genişletildikten sonra bebek ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, 5 yaş 

altı ölüm hızı ve anne ölüm hızına etki eden doğurganlık ve ekonomik göstergeler arasındaki 

ilişki Spearman korelasyon ile gösterildi. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 olarak 

kabul edildi. Türk Cumhuriyetlerinde bebek, çocuk ve anne ölüm hızları, kişi başına düşen 

GSYİH ve kişi başına düşen sağlık harcaması arttıkça azalmakta; işsizlik yüzdesi arttıkça 

artmaktadır. Bebek, çocuk ve anne ölüm hızları, kaba doğum hızı ve toplam doğurganlık hızı 

arttıkça artmaktadır. Anne ve çocuk ölümlerini önlemeye yönelik etkili bakım hizmeti için 

Türk Cumhuriyetlerinde deneyim paylaşımı önemlidir. Sağlık ve ekonomi alanlarının her 

aşamasında sektörler arası işbirliği sağlanmalıdır.  

 

Anahtar sözcükler: Sağlık Göstergeleri, Anne Ölüm Hızı, Bebek Ölüm Hızı, Kaba Doğum 

Hızı, Türk Cumhuriyetleri 

 

EVALUATION OF MOTHER AND CHILD HEALTH INDICATORS  

IN TERMS OF ECONOMIC AND FERTILITY  

CHARECTERISTICS IN TURKISH REPUBLICS 

 

Abstract: Maternal and child health indicators are very susceptible to socioeconomic 

variations and health care interventions of countries. Based on this, the aim of the study was 

to determine the economic and fertility indicators that could be related to infant, child and 

maternal mortality rates in the Turkish Republics with social, cultural and economic 

cooperation among them. This study is an ecologic research which deals the evaluation of 

economic indicators (gross domestic product (GDP) per capita, health expenditure per capita, 



 
 

  

TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HALK SAĞLIĞI DERGİSİ 2017 CİLT:2 SAYI:1 18 

 

unemployment percentage of total labor force) and fertility indicators (crude birth rate, total 

fertility rate) which affect health indicators related to mother and child health (infant mortality 

rate, neonatal mortality rate, under 5 mortality rate and maternal mortality rate) in Turkish 

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

statistical package program. In this study, the relationship between economic and fertility 

indicators which effect infant mortality rate, neonatal mortality rate, under 5 years mortality 

rate and maternal mortality rate was calculated by using the Spearman correlation coefficient 

following the expansion of the data according to the population. Statistical significance was 

accepted as p <0.05. In the Turkish Republics, infant, child and maternal mortality rates 

decrease as the GDP per capita and health expenditure per capita increase. Infant, child and 

maternal mortality rates increase as the percentage of unemployment, crude birth rate and 

total fertility rate increases. It is important to share experience in the Turkish Republics for 

effective care to prevent mother and child deaths. Cross-sectoral cooperation should be 

provided at every stage of health and economic fields. 

 

Key words: Health İndicators, Maternal Mortality Rate, İnfant Mortality Rate, Crude Birth 

Rate, Turkish Republics 
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Giriş 

ağlık göstergeleri, ülkelerin 

sağlık düzeyleri hakkında 

bilgi elde edilmesi ve 

ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabilmesi 

için objektif, standart ve niceliksel 

değerlerdir. Sağlık göstergeleri, temel 

sağlık hizmetlerine ilişkin politikaların 

belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin yönetimi 

ve planlanması, sağlık alanındaki talebin 

belirlenmesi ve karşılanması, sağlık 

sorunlarının tespiti ve çözümü, toplum 

sağlığının farklı boyutlarının yaş, cinsiyet 

ve nüfus gibi bazı faktörlere göre 

değişiminin ölçülmesini sağlar. Sağlık 

göstergeleri ile yapılan karşılaştırmalar, 

sunulan sağlık hizmetinin başarısının 

ortaya konması ve başarısız olunan 

kısımlarda gerekli önlemlerin alınması 

açısından oldukça önemlidir (1-4). 

Kadının aile içindeki, toplumdaki, 

ekonomideki ve gelecek nesillerin 

gelişimindeki kritik rolü düşünüldüğünde 

anne ve çocuk sağlığına yapılan 

yatırımlardan önemli sosyal ve ekonomik 

getiriler elde edileceği açıktır. Yakın 

zamanda yapılan bir analiz, 2035 yılına 

kadar 74 ülkede anne ve çocuk ölümüne 

yönelik sağlık harcamalarını yılda kişi 

başına sadece 5 US$ artırarak 9 kat daha 

fazla sosyal ve ekonomik fayda elde 

edileceğini göstermektedir (5). Anne, 

kadın ve adölesanlara yönelik etkili sağlık 

hizmeti sunumu, maternal mortaliteyle 

bağlantılı olarak ülkenin su, sanitasyon ve 

hijyen sistemleri, ulaştırma, haberleşme, 

eğitim, hukuk ve finans sistemleri ile her 

aşamada sektörler arası iş birliğini 

gerektirir (6).  

  Ülkelerin gelişmişlik düzeyini 

gösteren birçok demografik gösterge 

arasında, anne çocuk sağlığına ait olarak 

belirtilen anne ölüm hızı, perinatal ve 

çocukluk çağı ölüm hızları en önemli 

olanlarıdır. Yaygın olarak kullanılan sağlık 

düzeyi göstergesi olan anne ölümleri 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasındaki eşitsizliğin en çarpıcı örneği 

olarak tanımlanmıştır (7).  Dünya çapında 

anne ölümleri 1990’dan bu yana %45 

azalmış olmasına rağmen, halen dünyada 

her gün 800 kadın önlenebilir nedenlerle 

doğum sırasında ve doğum sonrasında 
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ölmektedir. Önlenebilir anne ölümlerinin 

%99’u düşük ve orta gelirli ülkelerde 

meydana gelmektedir (6). Bu 

göstergelerden özellikle bebek ölüm 

hızları, ekonomik kalkınma düzeyi ve 

bunun sağlığa yansımasını gösterir (8). 

Bebek ölümleri; sağlık hizmetlerine erişim, 

sağlık hizmetlerinin kalitesi, toplumun 

sosyoekonomik koşulları ve anne sağlığı 

gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir (9). Bu 

nedenle bebek ölüm hızının bir 

topluluktaki sağlık düzeyi göstergesi 

olarak yaygın biçimde kullanılması, 

sosyoekonomik değişikliklere ve sağlık 

hizmeti müdahalelerine karşı özellikle 

hassas bir ölçüt olmasına dayanmaktadır 

(10).   

Araştırma kapsamına, Türk Cumhuriyetleri 

olarak Azerbaycan, Özbekistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 

Tacikistan ve Türkiye alınmıştır. Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla, Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan’dan oluşan Türk 

Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına 

kavuşmuştur. Bin yıllık tarihi gelişim 

sürecinde bütünlük arz etmiş, biri diğerini 

tamamlamış bu ülkelerin  arasında önemli 

yakınlaşmalar gerçekleşmiştir. Aynı tarihe, 

dine ve dil grubuna sahip ve yakın coğrafi 

arazide yerleşmiş olan bu halklar birçok 

yönleriyle benzerlikler göstermektedir 

(11,12).  

Çalışmanın amacı, Türk 

Cumhuriyetleri’nde bebek ölüm hızı, 

neonatal ölüm hızı, 5 yaş altı ölüm hızı, 

anne ölüm hızı ile ilişkili olabilecek 

doğurganlık ve ekonomik göstergeleri 

belirlemektir. 

 

 

Gereç ve Yöntem 

 

Çalışma, Türk Cumhuriyetlerinde 

anne bebek sağlığına ilişkin sağlık 

göstergeleri ve etkileyen ekonomik ve 

doğurganlık belirteçlerini inceleyen 

ekolojik tipte bir araştırmadır. Çalışmada 

bağımlı değişken olarak, bebek ölüm hızı, 

neonatal ölüm hızı, 5 yaş altı ölüm hızı, 

anne ölüm hızı ele alındı. Çalışmanın 

bağımsız değişkenleri; doğurganlık 

göstergeleri olarak kaba doğum hızı, 

toplam doğurganlık hızı ve ekonomik 

göstergeler olarak kişi başına düşen 

gayrisafi yurtiçi hasıla, kişi başına düşen 

sağlık harcaması, işsizlik yüzdesinden 

oluşmaktadır. 

Çalışmada kullanılan tanımlar: 

Belirli bir yıl veya zaman diliminde 1,000 

canlı doğuma düşen, 0-365 günlükken ölen 

bebek sayısı bebek ölüm hızı; 0-28 günlük 

iken ölen bebek sayısı ise neonatal bebek 

ölüm hızı olarak tanımlanır (13). Belirli bir 

yıl veya zaman diliminde 1,000 canlı 

doğuma düşen 5 yaşından önce ölme 

olasılığı 5 yaş altı ölüm hızıdır (14). 

Anne ölüm hızı; belirli bir zaman 

diliminde 100,000 canlı doğum başına 

düşen,  gebeliğe bağlı ya da gebelikle 

ağırlaşan nedenlerle, gebelik ve doğum 

sırasında ya da gebeliğin sonlanmasından 

sonraki 42 gün içinde meydana gelen kadın 

ölümlerinin orantısıdır (14).  

Kaba doğum hızı; bir toplumda bir 

yılda meydana gelen toplam doğum 

sayısının aynı toplumun o yıla ait yıl ortası 

nüfusuna orantısıdır (13). Toplam 

doğurganlık hızı, belirli bir dönemde, 

farklı yaş grupları için tahmin edilen yaşa 

özel doğurganlık hızlarında çocuk sahibi 

olunması durumunda, bir kadının 

doğurganlık dönemi boyunca sahip olması 

beklenen toplam çocuk sayısını gösterir 

(15).  

Sağlık göstergelerini etkileyen 

ekonomik belirteçler olarak; satın alma 

gücü paritesine göre kişiye düşen gayri safi 

yurtiçi hasıla (uluslararası dolar), kişiye 

düşen sağlık harcaması ve işsizlik yüzdesi 

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 
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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 yüzdesi ise, iş bulamayan bu 

nüfusun toplam işgücü nüfusuna oranıdır 

(17). 

Çalışma kapsamındaki ülkelerin 

sağlık ve ekonomik göstergelerine ilişkin 

veriler Dünya Bankası tarafından 

yayınlanan 2016 yılı veri bankasından 

alındı (18). 

Elde edilen veriler, bilgisayar 

ortamında IBM SPSS (versiyon 23.0) 

istatistik paket programında 

değerlendirildi. Çalışmada, veri ülke 

nüfuslarına göre genişletildikten sonra 

bebek ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, 5 yaş 

altı ölüm hızı ve anne ölüm hızına etki 

eden doğurganlık ve ekonomik göstergeler 

arasındaki ilişki Spearman korelasyon ile 

gösterildi. İstatistiksel anlamlılık değeri 

olarak p<0.05 olarak kabul edildi. 

 

 

Bulgular 

Türk Cumhuriyetleri’nde 2015 

yılına ait ana-çocuk sağlığı göstergeleri 

Tablo 1’de sunuldu. Türk Cumhuriyetleri 

arasında bebek ölüm hızı en yüksek 

Türkmenistan’da (%043.7), en düşük 

Türkiye (%011.6)’deydi. Neonatal bebek 

ölüm hızı, benzer şekilde en yüksek 

Türkmenistan’da (%043.7), en düşük 

Kazakistan’daydı (%0 7.0). Bebek ölüm 

hızındaki trende benzer şekilde, beş yaş 

altı çocuk ölüm hızı en yüksek 

Türkmenistan’da (%051.4), en düşük 

Türkiye’deydi (%013.5). Anne ölüm hızı, 

en yüksek Kırgızistan’da (yüzbinde 76), en 

düşük Kazakistan’da (yüzbinde 12) 

görülmekteydi. 

 

Tablo 1: Türk Cumhuriyetleri’nde ana ve çocuk sağlığı göstergeleri 

ÜLKELER Bebek ölüm 

hızı (binde) 

Neonatal bebek 

ölüm hızı 

(binde) 

5 yaş altı çocuk 

ölüm hızı (binde) 

Anne ölüm hızı 

(yüzbinde) 

Türkiye 11.6 7.1 13.5 16 

Azerbaycan 27.9 18.2 31.7 25 

Kazakistan 12.6 7.0 14.1 12 

Kırgızistan 19 11.5 21.3 76 

Tacikistan 38.5 20.5 44.8 32 

Özbekistan 33.9 20.4 39.1 36 

Türkmenistan 43.7 22.6 51.4 42 
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Tablo 2: Türk Cumhuriyetleri’nde doğurganlık özellikleri 

Ülkeler Kaba Doğum Hızı (binde) Toplam Doğurganlık Hızı 

Türkiye 16.8 2.1 

Azerbaycan 17.9 2.0 

Kazakistan 23.1 2.7 

Kırgızistan 27.7 3.2 

Tacikistan 30.6 3.5 

Özbekistan 23.3 2.2 

Türkmenistan 21.1 2.3 

 

 

Türk Cumhuriyetleri arasında kaba 

doğum hızı  en yüksek Tacikistan’da 

(%030.6), en düşük Türkiye 

(%016.8)’deydi. Toplam doğurganlık hızı, 

en yüksek Tacikistan’da (3.5), en düşük 

Azerbaycan (2.0)’daydı.  

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 da gayrisafi yurtiçi hasılaya 

benzer şekilde en yüksek Kazakistan’da 

(1,068.1$), en düşük Tacikistan’da 

(185.1$) idi. İşsizlik yüzdesinin de en 

yüksek olduğu ülke Tacikistan (10.9), en 

düşük olduğu ülke Kazakistan (4.1) idi.  

Tablo 4’de Türk Cumhuriyetlerinde bebek 

ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, beş yaş altı 

ölüm hızı ve anne ölüm hızı ile ele alınan 

ekonomik ve doğurganlık göstergeleri 

arasındaki ilişki gösterildi. Kişi başına 

düşen GSYİH ve kişi başına düşen sağlık 

harcaması arttıkça bütün ölüm hızları 

azalmakta; işsizlik yüzdesi arttıkça ölüm 

hızları artmaktadır. Kaba doğum hızı ve 

toplam doğurganlık hızı arttıkça bütün 

ölüm hızları artmaktadır 

 

 

Tablo 3: Türk Cumhuriyetleri’nde sağlık ile ilişkili ekonomik göstergeler 

. 

 

Ülkeler  

Kişi Başına Düşen Gayrisafi 

Yurtiçi Hasıla ($) 

Kişi Başına Düşen 

Sağlık Harcaması  ($) 

İşsizlik yüzdesi 

Türkiye 19,618.2 1,036.5 9.2 

Azerbaycan 17,740.0 1,047.3 5.2 

Kazakistan 25,876.5 1,068.1 4.1 

Kırgızistan 3,426.6 251.1 8.1 

Tacikistan 2,779.9 185.1 10.9 

Özbekistan 5,995.9 339.6 10.6 

Türkmenistan 16,498.9 319.9 10.5 
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Tablo 4: Türk Cumhuriyetlerinde bebek ölüm hızı, neonatal ölüm hızı, beş yaş altı ölüm hızı, 

anne ölüm hızı ile etkileyen ekonomik ve doğurganlık göstergeleri arasında ilişki 

Göstergeler  Bebek ölüm hızı 

r ; p 

Neonatal ölüm hızı 

r ; p 

 

Beş yaş altı 

ölüm hızı 

r ; p 

Anne ölüm hızı 

r ; p 

Kişi başına düşen 

gayrisafi yurtiçi 

hasıla 

-0,719 ; <0,001 -0,956 ; <0,001 -0,719 ; <0,001 -0,956 ; <0,001 

Kişi başına düşen 

sağlık harcaması 

-0,546 ; <0,001 -0,832 ; <0,001 -0,546 ; <0,001 -0,843 ; <0,001 

İşsizlik yüzdesi 0,455 ; <0,001 0,770 ; <0,001 0,455 ; <0,001 0,653 ; <0,001 

Kaba doğum hızı 0,921 ; <0,001 0,609 ; <0,001 0,921 ; <0,001 0,615 ; <0,001 

Toplam 

doğurganlık hızı 

0,699 ; <0,001 0,252 ; <0,001 0,669 ; <0,001 0,264 ; <0,001 

 

Tartışma 

Anne ve çocuk ölüm hızları, 

toplumların ekonomik düzeyi ve bunun 

sağlığa yansıması, sağlık hizmetlerine 

erişimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesi ile 

ilişkili göstergelerdir (8,9). Bu göstergeler, 

ülkeler arası karşılaştırmalar yapılabilmesi 

için objektif, standart ve niceliksel 

değerlendirme sağlar (4). Çalışmada Türk 

Cumhuriyetleri’nde anne çocuk ölüm 

hızları ile etki eden ekonomik ve 

doğurganlık göstergeleri ilişkilendirildi. 

Çocuk ölümlerinin büyük 

çoğunluğu tedavi edilebilir veya maliyet 

etkin müdahalelerle kolaylıkla önlenebilir 

hastalıklar nedeniyle meydana 

gelmektedir. Bulaşıcı hastalıklar ve 

neonatal komplikasyonlar dünyadaki beş 

yaş altı ölümlerin çoğunluğundan 

sorumludur (19). Dünyada her gün 16 000 

beş yaş altı çocuk ölmekte olup, 2015 

yılında dünyada 5,9 milyon beş yaş altı 

çocuk ölümü meydana gelmiştir. Dünyada 

beş yaş altı çocuk ölüm hızı, 1990'da %091 

iken 2015 yılında %043 olup %53 

oranında azalmıştır. Beş yaş altı ölüm hızı, 

DSÖ Afrika Bölgesi'nde en yüksek 

seviyede olup (1000 canlı doğumda 81), 

DSÖ Avrupa Bölgesi'ndekinden (1000 

canlı doğumda 11) yaklaşık 7 kat fazladır. 

Buna ek olarak, yüksek gelirli ve düşük 

gelirli ülkeler arasındaki çocuk ölüm 

hızındaki eşitsizlikler hala büyüktür. 

Düşük gelirli ülkelerde 2015'te beş yaş altı 

ölüm hızı, %076 iken, yüksek gelirli 

ülkelerdeki beş yaş altı ölüm hızının (%07) 

yaklaşık 11 katıdır (20). Düşük ve düşük-

orta gelirli ülkeler 5 yaş altı dünya 

nüfusunun %60’ına sahip olmasına rağmen 

dünyadaki 5 yaş altı ölümlerin onda 

dokuzundan sorumludur. 5 yaşından önce 

ölme riski; yoksul ailelerin çocuklarında 

zengin ailelere sahip çocuklara göre 

yaklaşık 1.9 kat fazla, kırsal alanlarda ise 

kentsel alanlarda yaşayan çocuklardan 1.7 

kat daha fazladır (21). Çalışmamızda beş 

yaş altı çocuk ölüm hızı en yüksek 

Türkmenistan’da (%051.4), en düşük 

Türkiye’deydi (%013.5). Beş yaş altı ölüm 

hızı ile kaba doğum hızı arasında çok 

güçlü ilişki; toplam doğurganlık hızı, kişi 

başına düşen GSYİH ve kişi başına düşen 

sağlık harcaması ile güçlü ilişki; işsizlik 

yüzdesi ile orta derecede ilişki saptandı. 

Emamgholipour ve arkadaşlarının OECD 

ülkeleri üzerinde yaptığı çalışmada, bizim 

çalışmamıza benzer şekilde kişi başına 

düşen GYİH ve kişi başına düşen sağlık 

harcaması arttıkça beş yaş altı ölüm hızı 

azalıyor, toplam doğurganlık hızı arttıkça 

beş yaş altı ölüm hızı artıyor olarak 

bulunmuştur. Toplam doğurganlık hızında 

%1’lik artışın, beş yaş altı ölüm hızında 
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%0.09 artışa neden olduğu; kişi başına 

düşen GYİH’daki %1’lik artışın, beş yaş 

altı ölüm hızında %0.07 azalmaya neden 

olduğu bildirilmiştir (22). Farag ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada da benzer 

şekilde kişi başına düşen GSYİH ve kişi 

başına düşen sağlık harcaması ile 5 yaş altı 

ölüm hızı arasında negatif korelasyon 

bildirilmiştir (23). Kişi başına düşen 

GSYİH arttıkça 5 yaş altı çocuk ölüm 

hızının azaldığı başka çalışmalarda da 

rapor edilmiştir (24,25). Beş yaş altı ölüm 

hızını azaltmak için çalışmada çok güçlü 

ilişkili olduğu saptanan kaba doğum hızını 

azaltmaya yönelik müdahaleler yapmak 

öncelikli olabilir. 2015’te 4.5 milyon bir 

yaş altı bebek ölümü meydana gelmiştir. 

Dünyada bebek ölüm hızı 1990’da %063 

iken, 2015’te %032’ye düşmüştür. DSÖ 

Afrika Bölgesi'nde (1000 canlı doğumda 

55 kişi) en yüksek olan bebek ölüm hızı, 

DSÖ Avrupa Bölgesi'nin (1000 doğumda 

10 kişi başına) yaklaşık beş katıdır (26). 

Neonatal ölüm hızı ise 1990 da 1000 canlı 

doğumda 36 iken 2015’te 19’a düşmüştür. 

Gelişmiş ülkelerde neonatal ölüm hızı 

2015 yılında %03 iken gelişmekte olan 

ülkelerde %021’dir (19). Türk 

Cumhuriyetleri arasında bebek ölüm hızı 

en yüksek Türkmenistan’da (%043.7), en 

düşük Türkiye (%011.6)’deydi. Neonatal 

bebek ölüm hızı ise, en yüksek 

Türkmenistan’da (%022.6), en düşük 

Kazakistan’daydı (%07.0). Çalışmada, kişi 

başına düşen GSYİH ve kişi başına düşen 

sağlık harcaması arttıkça bebek ve 

neonatal ölüm hızı azalmakta; işsizlik 

yüzdesi arttıkça bebek ve neonatal ölüm 

hızı artmaktadır. Bebek ölüm hızı ile, kaba 

doğum hızı arasında çok güçlü ilişki; kişi 

başına düşen GSYİH, kişi başına düşen 

sağlık harcaması ve toplam doğurganlık 

hızı ile güçlü ilişki; işsizlik yüzdesi ile orta 

derecede ilişki saptandı. Neonatal ölüm 

hızı ile, kişi başına düşen GSYİH, kişi 

başına düşen sağlık harcaması ve işsizlik 

yüzdesi arasında çok güçlü ilişki; kaba 

doğum hızı ile güçlü ilişki; toplam 

doğurganlık hızı ile orta derecede ilişki 

saptandı. Kişi başına düşen GSYİH ile 

bebek ölüm hızı arasında negatif ilişki 

(23,24) ve kişi başına düşen sağlık 

harcaması ile bebek ölüm hızı arasında 

negatif ilişki (23) başka çalışmalarda da 

rapor edilmiştir. Filmer ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada ise sağlık 

harcamalarının, bebek ve çocuk 

ölümlerinin güçlü bir belirleyicisi olmadığı 

bildirilmiştir (27). Her gebe kadının ve 

yenidoğanın kaliteli bakım hizmetine 

ulaşabilmesi bebek ölümlerinin önlenmesi 

için kritik öneme sahiptir (19).  Dünya 

genelinde anne ölümleri 1990’dan 2015’e 

kadar yaklaşık %44 azaldı. Her gün 

yaklaşık 830 kadın gebelik ve doğum ile 

ilgili önlenebilir nedenlerle ölmektedir. 

Anne ölümlerinin %99'u gelişmekte olan 

ülkelerde görülmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde 2015 yılında anne ölüm hızı, 100 

000 canlı doğumda 239 iken, gelişmiş 

ülkelerde 12'dir. Anne ölüm hızı, kırsal 

alanlarda ve yoksul topluluklar arasında 

daha yüksektir (28). Bununla birlikte 

düşük eğitim düzeyine sahip kadınlar daha 

yüksek anne ölüm riskine sahiptir (29). 

Çalışmada, Türk Cumhuriyetleri arasında 

anne ölüm oranı, en yüksek Kırgızistan’da 

(yüzbinde 76), en düşük Kazakistan’da 

(yüzbinde 12) görülmekteydi. Ekonomik 

göstergelerden kişi başına düşen GSYİH 

ve kişi başına düşen sağlık harcaması 

arttıkça anne ölüm oranı azalmakta; 

işsizlik yüzdesi arttıkça anne ölüm oranı 

artmaktadır. Doğurganlık göstergelerinden 

kaba doğum hızı ve toplam doğurganlık 

hızı arttıkça anne ölüm oranı artmaktadır. 

Anne ölüm hızı ile, kişi başına düşen 

GSYİH ve kişi başına düşen sağlık 

harcaması arasında çok güçlü ilişki; 

işsizlik yüzdesi ve kaba doğum hızı ile 

güçlü ilişki; toplam doğurganlık hızı ile 

orta derecede ilişki saptandı. Literatürde 

kişi başına düşen GSYİH ve sağlık 

harcamaları ile anne ölüm hızı arasında 

negatif korelasyon bildiren başka 

çalışmalar da vardır (30,31). Muldoon ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, su ve 

sanitasyona erişim imkanı ve kişi başına 

düşen sağlık harcamalarının yüksek 

olmasının anne ölüm oranını azaltan 
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faktörler olduğu ve yüksek doğurganlık 

hızının anne ölüm oranı için önemli bir 

risk faktörü olduğu bildirilmiştir (32). 

Çalışmada anne ölüm hızı ile güçlü ilişki 

saptadığımız kişi başına düşen GSYİH ve 

kişi başına düşen sağlık harcaması, anne 

ölümlerinin ekonomik ve sağlık sistemi 

sorunları ile birlikte değerlendirilmesi 

gerektiğini düşündürmektedir. Anne 

sağlığının iyileştirilmesi için, kaliteli anne 

sağlık hizmetlerine erişimi sınırlayan 

engeller, sağlık sisteminin her 

kademesinde belirlenmeli ve ele 

alınmalıdır. 

Çalışma sonuçlarına göre kişi 

başına düşen GSYİH ve kişi başına düşen 

sağlık harcaması arttıkça anne ve çocuk 

ölüm hızları azalmakta; işsizlik yüzdesi, 

kaba doğum hızı ve toplam doğurganlık 

hızı arttıkça ölüm hızları artmaktadır.  

Çoğu düşük gelirli ülke GSYİH'sının % 

5'inden daha az bir kısmını sağlık 

harcamalarına ayırdığından, sağlığa 

yapılan yatırımların arttırılması yoluyla 

sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi için 

büyük bir potansiyel bulunmaktadır (23). 

Yüksek anne ölüm oranına sahip ülkeler 

aile planlaması stratejilerine odaklanmalı, 

anne ölümlerinin doğrudan nedenleri ile 

mücadele etmeli, temel sosyal ve sağlık 

altyapısını geliştirmelidir. Tüm kadınların 

doğum öncesi bakımı, cinsellik eğitimi ve 

aile planlamasını kapsayan koruyucu ve 

temel üreme sağlığı hizmetlerini almasını 

sağlamak için daha çok çalışma gereklidir 

(6).  Anne ve çocuk ölümlerini önlemeye 

yönelik etkili bakım hizmeti için Türk 

Cumhuriyetlerinde deneyim paylaşımı 

önemlidir. Sağlık ve ekonomi alanlarının 

her aşamasında sektörler arası işbirliği 

sağlanmalıdır. 
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Özet: Sağlık hizmetleri kişisel olarak değerlendirilmeyip, tüm toplumu kapsayan ertelenemez 

ve de geçiştirilemez bir hizmet türüdür. Sağlık hizmetinde kalitenin geliştirilmesine yönelik 
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standartlarla başlayıp 1990’lı yıllarda ilk olarak üretim endüstrilerinde başlamış olan Toplam 

Kalite Yönetimi anlayışının benimsendiği bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinde yapılan her işin 

ilkinde en doğru olması insan ve toplum sağlığının korunması için önemlidir. 
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 alite kavramının tek bir 

tanımı olmayıp, bilim 

adamlarına göre farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır. Deming 

kaliteyi; iş gören motivasyonunu sağlayıp 

sürekli iyileştirmeyi temel alan bir 

yaklaşım olarak ifade etmiştir(1). Juran ise 

kaliteyi üretilen mal veya hizmetlerin 

tüketicilerinin beklentilerine uygunluğu 

veya karşılama derecesi olarak 

tanımlamıştır(2). Gross’a göre ise ürünün 

spesifikasyonlara uygunluk derecesi yani 

hataların azlığı olarak belirtilmektedir(3). 

Tüm bu tanımlamalarla beraber kalite 
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felsefi bakış açısıyla bir düşünce veya mal 

olmayıp net olarak tanımlanamamakta 

ancak ne olduğu bilinebilmektedir(4). Bu 

kavramı anlayabilmek için kavramın tersi 

olan statüko ve durağanlık olduğu 

unutulmamalıdır. Bu durumda da yenilik 

ve değişiklik olmadan kalitenin 

sağlanamayacağı belirtilmektedir(5). 

Kalite kavramı ile ilgili bulgular ilk 

olarak MÖ 3000’li yıllara Hammurabi 

kanunlarında var olduğu bildirilmektedir. 

Osmanlı döneminde ise kalite kavramının 

Loncalarda daha çok iş ahlakı ile ilgili 

olduğu ifade edilmektedir(6). 

Hizmetlerin çok çeşitli olması 

sebebiyle hizmetin akademik çevre için 

kabul görmüş net bir tanımının olmadığı 

bildirilmektedir (7,8). Ancak genel bir 

ifade ile hizmet insanların gereksinimlerini 

doyuma ulaştıran eylemler olarak 

tanımlanmaktadır (9). Bir hizmetin kaliteli 

olması halinde işlerliğin ve hizmete olan 

talebin artacağı düşünülmektedir. 

Parasuramana göre bir hizmetin kaliteli 

olabilmesi için, hizmet sunumu 

esnasındaki fiziksel özellikler yeterli 

olmalı, hizmet güvenli bir ortamda işinin 

ehli istekli ve yeterli personel tarafından 

sosyal hayat kurallarına uygun ulaşılabilir 

bir şekilde sunulmayı gerektirir. Bu görüşe 

göre hizmet kalitesinin boyutları; fiziksel 

özellikler, güvenilirlik, isteklilik, yeterlilik, 

nezaket, inanılabilirlik, güvenlik, 

ulaşılabilirlik, anlayış ve iletişim olarak 

ifade edilmektedir(10). 

Sağlık hizmetleri kişisel olarak 

değerlendirilmeyip, tüm toplumu kapsayan 

ertelenemez ve de geçiştirilemez bir hizmet 

türüdür(11). Sağlık hizmetleri toplum 

sağlığını amaçlamakta bunun için de 

toplum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, 

beklentilere uygun, her bireye eşit ve 

ulaşılır şekilde olması gerekmektedir(12). 

Bu hizmet ‘genel sağlık politikaları’, 

‘kaynak kullanımı ve dağılımı politikaları’, 

diğer sektörlerin sağlığa yaklaşımı’, 

‘halkın sağlık konusundaki tutumları’ ve ‘ 

sağlık kurumlarının sundukları hizmetlerin 

nitelik ve niceliği’ gibi birbirini 

tamamlayan birçok faktörden 

etkilenmektedir(13). Sağlık hizmet 

politikaları hazırlanırken hizmet kalitesi 

için gerekli olan tüm boyutlar göz önünde 

bulundurulmalıdır (14). Son yüzyılda 

sağlık sektöründe kaliteyi arttırıcı, aynı 

zamanda maliyeti azaltıcı çalışmaların 

yürütülmesi gerektiği bildirilmektedir (15). 

Kişinin yaşamını kaliteli bir biçimde 

sürdürebilmesi için sağlık sektöründeki 

tüm hizmetlerin kaliteli olması gerektiği 

belirtilmektedir(16).  

Sağlık hizmeti kalitesi, kişinin 

sağlık durumunda meydana gelebilecek 

gerilemeyi durdurmaya çalışacak ya da 

iyileşme sağlayacak şekildeki tüm çabaları 

ifade etmektedir. Sağlık kuruluşlarının tüm 

çabaları ve sonuçta gösterdikleri ilerleme 

kalite anlayışının sağlık alanında 

yerleşmesinin diğer sektörlere kıyasla daha 

gerekli olduğunu ve zor olsa dahi 

uygulanması gerektiğini göstermiştir (17). 

Sağlık sektörü içerisindeki farklı söz sahibi 

olan birimler için kalite birbirinden farklı 

anlamlar taşımaktadır. Sağlık kurumu 

personelinin, hastaların ve doktorların 

farklı beklentileri dikkate alınmalı, 

izlenmeli ve bu beklentilerin arasında 

denge kurulması gerektiği ifade 

edilmektedir (18). 

Sağlık sektöründeki hizmet kalitesi, 

teknik kalite ve tedavi sanatının bir bütün 

olarak değerlendirilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Kalitenin teknik yönü teşhis 

ve tedavi hizmetlerinin çağdaş tıbba, 

bilimsel normlara uygun olması gerektiği 

anlaşılmalıyken; sanatsal yönünden ise 

verilen hizmetlerin hasta beklentilerini 

karşılayıp hastayı memnun etme durumu 

olarak düşünülebilmektedir (19,20). 

Teknik kalitenin değerlendirilmesi için 

Donebadian tarafından geliştirilen ‘’yapı, 

süreç ve sonuç’’ ögelerinden oluşan 

yaklaşımın etkin olacağı ifade 

edilmektedir.  

-Yapı alt ögesi; hizmet verilen 

sağlık kuruluşunun maddi kaynakları, 

insan kaynakları ve organizasyonel yapısı 

gibi değişkenlerden,  
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-Süreç alt ögesi hastanın muayene 

edilmesi, teşhis ve tedavi planının 

gerçekleştirilmesi ile uygulanması gibi 

faaliyetleri içermekte  

-Sonuç ögesi ise; verilen hizmetin 

hastaların ve toplumun sağlığı üzerinde 

yaptığı etkiyi ifade etmektedir. Son olarak 

elde edilen sağlık hizmet kalitesi bu üç 

ögenin ayrı ayrı varlığı ve iyiliği ile değil 

ögeler arasındaki ilişkinin de üzerinde 

durularak elde edilmektedir(21).  

Sağlık sektöründeki hizmet alıcısı 

durumunda olan hastalar aldıkları sağlık 

hizmeti hakkında profesyonel bilgiye sahip 

olmadıkları için hizmeti sadece hizmeti 

aldıkları yerin çevresi, temizliği, gürültülü 

bir ortam olup olmaması, muayene 

sürecindeki bürokratik işlemler ve sağlık 

personelinin tavrını değerlendirerek kaliteli 

hizmet alıp almadığı düşünülebilmektedir 

(22). Bu alt boyutların toplamında somut 

bir varlık elde edilemeyip ölçülebilmesi 

zor olan soyut bir çıktı elde edilmektedir 

(23). Sağlık hizmet kalitesinin belirlenmesi 

için öte yandan aynı şikayetlerle rekürren 

hastaneye başvuru, muayene süresi ve 

doktorun hastanın sonraki süreçlerde 

karşılaşabileceği sorunlarla ilgili bilgi 

verip vermemesi verilen bilginin yeterli 

olup olmadığı gibi soruların sorulması ile 

belirlenebilmektedir (24). Özetle sağlık 

sektöründe hizmet kalitesi, hastanın 

beklediği ve algıladığı kalitenin arasındaki 

farkla hesaplanabildiği bildirilmektedir 

(25). Sağlık hizmetinin tüketicisi 

konumundaki hastalar aldıkları hizmet 

konusundaki bilgileri eksik ya da yanlış 

olduğu için hizmetin miktar ve kalitesini 

tayin edememekte bu durum da sağlık 

hizmetinin arzı ile talebi arasında 

eşitsizliğe neden olmaktadır. Hastalar 

aldıkları hizmetin kalitesi ve yeterliliği 

konusunda bilgi sahibi olmadıklarından 

pazarlık şansına da sahip değillerdir.  

Aldıkları hizmeti değerlendirmeleri de 

oldukça heterojen olmaktadır(26).  

Sağlık hizmetlerinde kalitenin özellikleri 

şöyle sıralanabilir; 

-Etkenlik, sağlık kurumunun potansiyelini 

yani, mevcut teknolojiye ve bilimsel 

bilgiye dayalı olarak en iyi yapabileceği 

faaliyetleri içermektedir 

-Etkililik, insan hayatı ile yakından ilişkili 

olup hastaların sağlık durumunda 

gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi 

beklenen somut gelişmedir. Verilen 

hizmetlerin hastanın sağlık durumunda 

yaptıkları değişimin ideal hizmetler 

verildiğinde ortaya çıkan sonuçlarla 

mukayesesiyle ölçülür. 

-Verimlilik, en etkili hizmetin en az 

maliyetle alıcısına verilmesini ifade 

etmektedir. 

-Uygun olma, verilen hizmet ile maaliyeti 

ve hastaya sağladığı yarar arasındaki 

dengenin sağlanmasıdır. 

-Kabul edilebilirlik, verilen hizmetin hem 

hastanın kendisinin hem de yakınlarının 

beklentileri ile uyumlu olması gerektiğini 

belirtmektedir.  

-Yasallık, sağlık hizmetin sosyal toplumun 

kurallarını ve gereklilikleri ile uyumlu bir 

şekilde tüm bireyler tarafından 

onaylanmasıdır. 

-Eşitlik, bireylerin elde edecekleri faydanın 

eşit olması şartıyla bireyler arasında hiçbir 

ayrımcılık yapmadan hizmetin 

sağlanmasıdır (21).  

Kaliteli sağlık hizmetinin temel ilkeleri;  

-Hastanın ve toplumun beklenti ve 

ihtiyaçlarını karşılamak,  

-İşleyişe uygun biçimde çalışmak,  

-Elde edilen verileri analiz etmeyi sağlayıp 

hizmetin geliştirilmesi için kullanmak  

-Var olan problemlerin çözümünü sağlayan 

ekip çalışmasını sağlamak ve sürdürmek 

olarak dört ana başlıkta 

toplanmaktadır(27). 

Sağlık hizmetlerinde kalitenin 

geliştirilmesine yönelik ilk çalışmalar 

1913’de ABD’de hasta bakım kalitesi ve 

denetlenebilmesi için geliştirilen 

standartlarla başlamıştır (28). Sağlık 

hizmetlerinde kalite yönetimi 

basamaklarından ilki olan ‘’Kalite 

denetimi’’, sağlık hizmet üretiminde 

kaliteyi sağlamak, devamlı bir hale 
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getirmek ve geliştirmek için kullanılan tüm 

faaliyetleri içermektedir (22). Kalite 

yönetiminde öncelikle hizmetten istenilen 

özellik belirlenmeli, bu hizmet 

tasarlanmalı, süreç gerçekleştirilmeli, 

hizmetin arzulanan özelliklere sahip olup 

olmadığı belirlenmeli ve de hizmetin 

sonuçları değerlendirilip gerekli olduğunda 

hizmet özelliklerinin değiştirilmesi 

gerekmektedir (29). Kalite denetiminin 

daha çok sonuç odaklı olduğu 

belirtilmektedir (22). Kalite denetimi; 

modern kalite çalışmalarının başlangıcını 

oluşturmakta olup, hizmetin önceden 

belirlenen özelliklere uygunluğunun 

denetlenmesi ve istenmeyen özelliklerin 

ortadan kaldırılması sürecin sonunda 

ortadan kaldırılmasıdır. Kalite denetiminde 

sürecin sonuçları değerlendirilerek sorunun 

ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır (8). 

Kalite çalışmalarının evrimsel 

sürecinde kalite denetiminden sonra gelen 

kalite güvence sistemine göre var olan 

kalite korunmalı, iyileştirmeye çabalanıp 

geliştirilerek talep eden insanların 

beğenisini kazanma ve ekonomik açıdan 

da doğru hizmet sunmayı amaçlayan 

faaliyetler bütünü olarak ifade 

edilmektedir(30,31). Kalite güvencesi bir 

ürün ya da hizmetin daha önceden 

belirlenen şartları karşılaması ve bunun 

için gerekli olan planlı ve sistematik 

çabalar bütünü olarak 

tanımlanabilmektedir. Sağlık hizmetlerinde 

standartlar, hizmet öncesinde belirlenmeli 

hizmet süresince standartlar sürekli olarak 

gözden geçirilmeli ve standartlara 

uygunluğun sağlanmasını gerektirir(32).   

Kalitenin sağlanması ve 

geliştirilmesi tesadüfi olmayıp, sistemli bir 

çalışma sonucu elde edilebilmektedir. 

Dikkate alınması gereken konular ise 

personele sorumluluk verme, personele 

sürekli eğitim, kalite sisteminin 

oluşturulması, hizmetin doğru ve güvenilir 

olmasını sağlamak için düzenlemeler 

yapılması, denetimlerin yapılması ve 

farkedilen hataların düzeltilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması gerektiği 

unutulmamalıdır(33). 

Toplumun satın alma gücünün 

artması, tedavi kurumları arasında 

rekabetin olması, kişilerin bu sektörde 

kaliteli bakım isteğinin artması ve de 

ekonomik açıdan da verimin arttırılmak 

istenmesi 1990’lı yıllarda kalite kavramı 

evrimindeki son nokta olan Toplam Kalite 

Yönetimi’nin sağlık sektöründe de 

uygulanmaya başlanması gerektiği ifade 

edilmektedir (28,34). Toplam kalite 

yönetimi (TKY); insanı ön plana çıkaran 

bir felsefi anlayış olup sürekli gelişmeyi 

esas almakta, sadece hizmeti alan kişinin –

dış müşteri- değil, aynı zamanda hizmeti 

sağlayan ekibinde –iç müşteri- 

memnuniyetini önemsemekte, bütün 

çalışanların karar aşamasında dahi 

fikirlerini beyan etmelerini sağlamakta 

olan bir ekip işi olduğu ifade 

edilmektedir(35). TKY, ne kalite denetimi 

yaklaşımında olduğu gibi sonuca ne de 

kalite güvencesi yaklaşımda olduğu gibi 

sadece sürece bakarak karar vermemekte 

her şeyi bir bütün olarak ele 

almaktadır(22). TKY kavramı müşteri 

odaklılık, sürekli gelişim ve bütünleyici 

yaklaşım olarak ifade edilen üç temel 

prensibe dayandığı ifade edilmektedir(36). 

TKY, 1980’li yıllarda ilk olarak 

üretim endüstrilerinde başlamış ve 

sonrasında hizmet sektörüne geçip son 

yıllarda da sağlık kuruluşlarında TKY 

anlayışı uygulanmaya başlandığı ifade 

edilmektedir(37).  

TKY anlayışı benimsenmeden 

önceki geleneksel yönetim anlayışında 

verilecek kararlar tek kişi tarafından 

alınırken, bu anlayışta tüm çalışanlar söz 

hakkına sahip, yönetsel önderlik yerini 

mesleki önderliğe, yönetsel ve mesleki 

otorite tüm çalışanların katılımına, amaca 

yönelik olan kısa vadeli beklentiler 

performans ve sürece yönelik beklentilere, 

katı planlar daha esnek planlara, şikayetler 

sonucu sorun çözümünden örnek 

edinmeye, geçmişteki başarı 

değerlendirmesi için denetimden sürekli 
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başarı değerlendirmeye kalite kavramı 

anlayışında da kalite güvencesinden sürekli 

geliştirmeye evrilmiştir(22). 

TKY anlayışının benimsenmesi ve 

yürütülebilmesi için benimsenmesi ve 

uygulanması gereken ilkeler vardır. Bu 

ilkelerden ilki olan müşteri odaklı olma; bu 

anlayışta müşterinin -sağlık sektörü için bu 

kavram hasta, hasta yakınları ve sağlık 

çalışanları- tatmin edilmesi en önemli 

kalite ölçütüdür. Teknik anlamda kaliteli 

hizmet sunumun zorunlu olduğu ancak 

müşteri memnuniyeti için yeterli olmadığı 

unutulmamalıdır. 

Her yerde ve her şeyde öncelikle 

kalite; diğer başarı göstergelerinden daha 

öne çıkmaktadır. TKY, sistem yaklaşımına 

dayanmakta sağlık kurumunu birbiriyle 

ilişkili alt birimlerden oluşan bir bütün 

olarak görmektedir. Herhangi bir bölümde 

yapılan bir hata tüm sistemi olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Süreç yönetimi; TKY anlayışında 

bir ürün ya da hizmetin kalitesini o ürün ya 

da hizmetin üretimi için yapılan tüm 

faaliyetlerin kalitesi belirlemektedir. 

Süreçteki faaliyetlerin kalitesinin artması 

ürün ya da hizmetin kalitesini artmasını 

sağlayacaktır. 

Bölümler arası iş birliğine dayalı 

yaklaşım; yönetim kadrosundakileri de 

içine alan ekiplerin var olması ve bu 

ekiplerin işbirliği içerisinde çalışmasının 

sağlanması olarak ifade edilmektedir. 

Personel katılımı ve ekip yaklaşımı; 

TKY felsefesi ekip çalışması anlayışıyla 

personelin düşüncelerini de karar alma ve 

süreç iyileştirme faaliyetlerinde alınması 

gerekliliğini destekler. TKY anlayışında işi 

yapanın işi en iyi bilen olduğu 

savunulmaktadır. 

Sürekli geliştirme; kalitenin sürekli 

denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve 

geliştirilmesidir. Deming’in döngüsel 

yaklaşımı olarak ifade edilen ‘’planlama-

uygulama-denetim-düzenleme’’ ilkesin 

benimsenmesi gerekmektedir.  

Standardizasyon; TKY anlayışını 

zorlaştıran bir öge olarak düşünülmekte 

sürekli gelişimle birlikte 

standartlaştırmanın birlikte sağlanmasına 

dayanmaktadır. 

Veri ve araçların kullanılması; sürekli 

gelişmeyi sağlamak ve bunu ölçmek için 

niceliksel ve niteliksel veriler gereklidir. 

Bu amaçla balık kılçığı, pareto, kontrol 

listeleri, eğilim analizleri, dağılım 

grafikleri ve de histogramlar faydalıdır. 

Eğitim; çalışanların TKY 

konusunda ve sağlanması için gerekli olan 

araçları kullanımı konusunda eğitilmesi 

böylece de ortak dili konuşmalarının 

sağlanması gerekmektedir. Bu anlayışta 

personel hem kendi çalışmasının hem de 

ekip çalışmasının kalitesinden sorumludur 

Değişkenlik ve istatistiğin 

kullanımı; hizmetteki değişkenliği 

açıklamak ve yönetmek amacıyla istatistik 

kullanılır. 

Önleme; bir sorunun ortaya 

çıkmadan önlenmesi gerektiğini belirtir. 

Bu sağlanabilirse daha az maliyetlidir. 

Sorunun ortaya çıkmasından sonraki 

çözümüne göre önleme daha az 

maliyetlidir. 

Ölçme ve izleme; bu anlayışın 

sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için 

gerekli olan faaliyetler arasındadır. 

‘’Ölçemezseniz geliştiremezsiniz’’ ve 

‘’ölçemezseniz yönetemezsiniz’’ 

anlayışıyla ilerlemektedir. Tüm bu 

ilkelerin uygulanması ile TKY anlayışı 

sağlık kuruluşlarına kalite, verimlilik, hasta 

ve sağlık çalışanı tatmini sağlamaktadır 

(22). 

Sonuç olarak kalite kavramının en 

önemli olduğu sektör sağlık sektörüdür. 

Çünkü sağlık hizmetlerin de yapılan her 

işin ilkinde en doğru olması insan ve 

toplum sağlığının korunması açısından 

önemlidir.   Toplam Kalite Yönetiminin 

sağlık kurumlarında uygulanması ile 

hizmet kalitesi, personelin memnuniyeti, 

hizmet sürecinin izlenme kolaylaşlığı, 

kurum içi ve kurumlar arası iletişi artması, 

hasta memnuniyeti, ekip çalışmasının 

sağlanması ve tüm bunların sonucunda 

sağlık hizmet kalitesinin arttırılarak 
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topluma yararlı olunacağı ifade edilmiş ve 

yapılan çalışmalarda bu anlayışın sağlık 

sektöründe işe yaradığı kabul edilmiştir 

(38). 
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Özet: Sıtma tropik ve subtropik bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam 

etmektedir. Sıtma ile mücadelede 2000 yılından bu yana mevcut sıtma kontrol önlemlerinin 

yaygınlaşması ile önemli başarılar elde edilmiştir. Fakat bu önlemlere erişimin kısıtlı olduğu 

bölgeler bulunması, insektisit ve çoklu ilaç direnci gibi nedenler sıtmayla mücadele ve 

eliminasyon için sıtmaya karşı etkin bir aşının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüzde 

faz 3 değerlendirmesi yapılmış ve pilot uygulamaya geçmesi planlanan tek aşı RTS,S/AS01 

aşısıdır ve diğer aşılardan 5-10 yıl öndedir. Pilot uygulama ile olası eksikliklerin anlaşılıp 

giderilmesi, gerekirse diğer önlemlerle birleştirilmesi eliminasyon hedefine katkı 

sağlayacaktır. P. falciparum morbidite ve mortalitesindeki düşüş trendinin sürmesi halinde de 

önümüzdeki yıllarda çalışmaların P. vivax’a yönelmesi muhtemeldir.   

Anahtar sözcükler: Sıtma, Aşı, Pre-Eritrositik Aşılar, Kan-Dönemi Aşılar, Bulaşı Önleyen 

Aşılar  

 

PROGRESS FOR MALARIA VACCINES 

Abstract:        Malaria continues to be a major public health problem in tropical regions. In 

the struggling against malaria, significant achievements have been obtained with the spread of 

present malaria control precautions since 2000. Hovewer causes such as existing areas limited 

access to these precautions and insecticide and multidrug resistance exhibits an effective 

vaccine against malaria is required for struggling and eliminating malaria. RTS, S / AS01 is 

only vaccine  at phase 3 evaluation has been done and planned to do pilot impelementation 

and the vaccine is 5-10 years ahead than other vaccines. Understanding and eliminating 

possible deficiencies with pilot implementation, and if necessary combining with other 

precautions will contribute the elimination goal. If the trend in declining malaria morbidity 

and mortality continues, it is likely that research will be directed to P. vivax in coming years. 

Key words: Malaria, Vaccine, Pre-Erythrocytic Vaccine, Blood-Phase Vaccine, Vaccine-

Preventing Vaccine 
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 ıtma tropik bölgelerde 

önemli bir halk sağlığı 

sorunu olmaya devam 

etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

verilerine göre, 2015 yılında yaklaşık 

olarak 438.000 kişi sıtmadan ölmüştür, bu 

ölümlerin %90’nından fazlası ise Sahra-altı 

Afrika’da meydana gelmiştir. Sıtma 

ölümlerinin büyük kısmı 5 yaşın altındaki 

Afrikalı çocuklarda meydana gelmiştir. 

Dünya genelinde 2015 yılında görülen yeni 

klinik sıtma vaka sayısının yaklaşık 214 

milyon civarında olduğu tahmin 

edilmektedir [1]. 

Sıtmaya dişi anofel sivrisineğin 

taşıdığı Plazmodyum (P.) cinsi parazitler 

neden olur. Hastalık ateş, titreme ve grip 

benzeri belirtilere, tedavi edilmezse ciddi 

komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir 

[2]. P. falciparum enfeksiyonuna bağlı 

morbidite yelpazesi, hafif derecede ateşli 

hastalıktan, komanın eşlik ettiği yaşamı 

tehdit eden hastalıklara, solunum 

sıkıntısına, şiddetli anemiye veya şoka 

kadar değişebilir. Özellikle küçük 

çocuklarda ve bağışık olmayan 

yetişkinlerde 24 saat içinde klinik tablo 

hafif bir durumdan hayatı tehdit eden bir 

hastalığa dönüşebilir. Çocuklarda şiddetli 

sıtma ağır anemi, serebral sıtma veya 

metabolik asidozla kendini gösterir [3, 4]. 

Plazmodyum türlerinden beşinin 

insanlarda hastalığa neden olduğu 

bilinmektedir. Sıtma ile ilişkili ölümlerin 

ise %90'ından fazlasına P. falciparum 

neden olmaktadır ve sıtma aşısı üzerine 

yapılan çalışmalarda da benzer şekilde P. 

falciparum üzerine bir eğilim vardır [5]. 

Sıtmaya karşı doğal bağışıklık, sıtma 

enfeksiyonuna tekrarlayan şekilde maruz 

kalındığında kademeli olarak 

kazanılmakta, hastalığın şiddetli formları 

geçirildiğinde ise daha hızlı 

kazanılmaktadır. Sonuçta yaşın 

ilerlemesiyle öncelikli olarak şiddetli 

sıtmaya karşı sürekli bağışıklık kazanılmış 

olur. Çok yüksek bulaşın olduğu 

bölgelerde sıtma ölümlerinin görülme yaşı 

2 yaşına kadar düşmeye başlar, 

beraberinde çocukluk döneminin 

sonlarında veya ergenlikte kazanılmış 

kısmi bağışıklık ile akut febril sıtma 

insidansında düşme olur. Doğal kazanılan 

bağışıklığın altında yatan mekanizmalar 

tam olarak anlaşılamamıştır. Mevcut 

önleyici müdahalelerin kullanılması doğal 

kazanılmış bağışıklığın gelişimini 

geciktirebilmektedir [3].  

Dünya genelinde 2000 yılından 

2015 yılına kadar sıtmadan ölüm sayısı 

%60 oranında düşmüştür [1]. Elde edilen 

bu kazanımlar, DSÖ tarafından önerilen 

uzun-ömürlü insektisit ağları (Long-

Lasting İnsecticidal Nets: LLIN), ev içi 

kalıcı insektisit spreylerinin kullanımı 

(indoor residual spraying :IRS), kalite-

güvencesi (quality assured) olan hızlı tanı 

testlerinin (rapid diagnostic tests: RDTs) 

kullanımı ve artemisinin kombinasyon 

tedavisine (artemisinin-combination 

therapies: ACT) erişimi içeren mevcut 

sıtma kontrol önlemlerinin yaygınlaşması 

ile ilişkilendirilmiştir [3]. Ancak bu 

müdahalelere ulaşamayan birçok insan 

bulunmakta ve DSÖ mevcut kontrol 

önlemlerinin acil olarak artırılmasını talep 

etmektedir [1]. İlaveten insektisitlere 

dirençin sivrisineklerde hızla yayılması ve 

sıtmanın birinci basamak tedavisi olan 

ACT’ye direnç gelişmesi bu programların 

etkinliğini azaltmaktadır [3, 6].  

Sıtma hastalığının tanı ve 

tedavisindeki sorunlar nedeniyle aşı 

hizmetleri tüm infeksiyon hastalıklarının 

korunmasında olduğu gibi öncelik ve önem 

kazanmaktadır.  DSÖ tarafından 2006 

yılında başlatılmış olan Sıtma Aşısı 

Teknoloji Yol Haritasında, 2015'e kadar, 

şiddetli hastalık ve ölümle mücadelede 

yüzde 50'den fazla koruyucu etkinliğe 

sahip olan ve koruyuculuğu bir yıldan fazla 

süren birinci nesil sıtma aşısının 

geliştirilmesi ve ruhsatlandırılması için 

hedef belirlenmiştir [7]. Yol haritasının 

2013’teki son güncellemesinde ise 2030 

yılına kadar P.falciparum ve P. vivax'a 

yönelik klinik sıtmaya karşı en az %75’lik 

koruyucu etkinliğe sahip sıtma aşılarının 
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geliştirilmesi ve eliminasyon sağlamak için 

bulaşı önleyecek aşıların geliştirilmesi 

hedeflenmiştir [8]. 

Etkili bir sıtma aşısının 

geliştirilmesinde, sıtma aşısı aday 

antijenlerini belirlemek için standardize 

özgün genom seçme stratejileri hala 

araştırılmaktadır [9]. Plazmodyumun çok 

evreli yaşam döngüsü safhalarının 

karmaşık olması ve bu safhalarda birçok 

antijen üretmesi dolayısıyla parazitin farklı 

hayat evreleri için birbirinden farklı 

bağışıklık mekanizmalarına ihtiyaç 

bulunması nedeniyle zorluklar 

yaşanmaktadır [10, 11].  

Günümüzde halen lisansı bulunan 

bir sıtma aşısı bulunmamaktadır. 

Radyasyonla zayıflatılmış sporozoitlerle 

insanların aşılanması daha sonra sıtmaya 

maruz kalan gönüllülerde yüksek oranda 

koruma sağlamıştır [9]. Ancak bu model 

her bir gönüllünün yüzlerce sivrisinek 

tarafından ısırılmasını gerektirdiğinden 

kitlesel aşılama için pratik olmadığı 

eleştirilerini başlatsa da  immün cevabın 

araştırılması yönünden  önemli bir keşif 

olarak kabul edilmiştir [12]. Bu çalışmadan 

yola çıkılarak tam organizma yaklaşımıyla 

P. falciparum sporozoit aşısı (PfSPZ) 

geliştirilmiştir. Aşı radyasyonla 

zayıflatılmış, metabolik olarak aktif ama 

çoğalmayan şekilde dondurulan 

sporozoitlerden oluşan bir preparattır. Aşı 

yüksek düzeyde koruyuculuk sağlamasına 

rağmen, zayıflatılmış canlı parazitlerin 

geniş ölçekli üretimi ve sahada kullanımı 

ile ilgili birçok teknik, lojistik gerektirmesi 

ve ruhsatlandırma ile ilgili sorunların 

olması bu başarıya gölge düşürmektedir [5, 

13]. Son zamanlarda subunit aşılara dayalı 

alternatif bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Subunit aşılar 3 grupta toplanmaktadır. 

1.Pre-eritrositik aşılar: 

Karaciğerdeki sporozoit girişini ve 

gelişimini önlemeyi hedef alırlar [14]. 

Sporozoitleri nötralize eden humoral 

immun cevabın oluşumunu amaç 

edinmiştir. Preeritrositik aşılarda antijen 

seçiminde aşı ile kazanılmış anti-

CircumSporozoit (anti-CS) antikorlarının 

koruyucu olabileceğinin gösterilmesi ile 

sporozoitlerdeki en belirgin antijen olan 

Circumsporozoit (CS) ön plana çıkmıştır 

[15]. CS’nin yanında  sporozoit ve enfekte 

hepatositteki  çeşitli antijenleri hedef alan 

aşı çalışmaları da mevcuttur [5]. Bu tip bir 

aşı twist aşısı olarak idealdir, çünkü klinik 

hastalığı önleyebilir. 

2. Kan dönemi (aseksüel) aşılar: 

Merozoit invazyonunu ve eritrosit içi 

gelişimi hedeflerler[14]. Kan dönemi 

aşıları doğal kazanılmış bağışıklığı 

uyarmakta olup, merozoit antijenleri ve 

parazitin kan dönemindeki çeşitli 

antijenlerini hedef almaktadır [5]. Bu 

döneme yönelik geliştirilecek aşı hastalık 

yükünü azaltan bir aşı olarak hizmet eder. 

3. Bulaşı önleyen aşılar: 

Sivrisinekte parazit oluşumunu önlemek 

için seksuel ve sporogonik evreyi hedef 

alan aşılardır [14]. Bulaşı önleyen aşılar; 

esasen sivrisineğin konakçıdaki yaşam 

evresinde ekprese edilen gametosit veya 

ookist antijenlerini hedefleyerek 

sivrisineğin ısırma esnasında kanla birlikte 

aldığı antikor ve komplemanlarla etkili 

olur. Sivrisinek içinde parazit 

olgunlaşırken antikorlara maruz kalır ve 

böylece seksüel dönemde çoğalma önlenir 

[10, 14]. Bulaşı önleyen aşılar, aşılanmış 

bireylerde hastalığı önlememekle birlikte, 

aşılanmış bireylerden kan emen 

sivrisinekler aracılığıyla hastalığın daha da 

fazla yayılmasını önler ve eliminasyon 

çabalarına önemli katkı sağlayabilir [10, 

14]. Bu tip aşılar özellikle düşük 

endemisite bölgelerinde yararlı olur. 

P. vivax’ın kontrolü parazitin 

karaciğerdeki hipnozoit formlarının nüks 

kapasitesi olması nedeniyle P. 

falciparumdan daha zordur. Parazitin in 

vitro kültüründe de sorunlar vardır. 

Parazitin doğası gereği araştırmalar daha 

fazla maliyetli, lojistik açıdan zorlayıcı 

olmakta dolayısıyla yavaş ilerlemektedir 

[16]. Az sayıda klinik çalışma bulunmakla 

birlikte P. falciparum morbidite ve 

mortalitesindeki düşüş trendinin sürmesi 
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halinde önümüzdeki yıllarda çalışmaların 

P. vivax’a yönelmesi muhtemeldir [5]. 

Günümüzde P.falciparum için 

30’dan fazla sıtma aşısı adayı çalışmaları  

ileri preklinik ya da klinik evre 

aşamasındadır[17]. 

Günümüzde faz 3 değerlendirmesi 

yapılmış, pilot uygulamaya geçmesi 

planlanan tek aşı RTS, S/AS01 aşısıdır 

[18]. RTS,S/AS01, S  P.falciparum 

sporozoidinin hepatositi enfekte etmesini 

önlemeye yönelik tasarlanmış bir  pre-

eritrositik evre aşısıdır. Bu aşı, humoral ve 

hücresel immün yanıtı başlattığı bilinen P. 

falciparum Circumsporozoite proteinin 

RTS hibrid polipeptidini (RTS) ve buna 

kovalen bağlı hepatit B yüzey antijenini 

(S) içerir. Aşıda AS01 adjuvan sistemi 

kullanılmıştır [3]. 

RTS, S/AS01 aşısının faz 3 

çalışması, Sahra-altı Afrika’da bulunan 7 

ülkede, 11 merkezde ilk aşılanma anında 

6-12 haftalık olan 6537 bebek ve 5-17 

aylık olan 8922 çocuğa yapılmıştır [19]. 

Bebeklerde ilk üç dozdan sonra klinik 

sıtmaya karşı aşı etkinliği aşı 

uygulamasının 20’inci ayında %27.0 (% 95 

Güven Aralığı 21.1-32.5), 32’inci ayında 

%20.3'e (13.6-26.5) ve 48’inci ayında 

18.3'e (11.7-24.4) gerilediği bildirilmiştir 

[19].  Aşıya bir rapel dozun eklenmesinin, 

etkinliği % 18.3'ten %25.9'a (19.9-31.5) 

yükselttiği görülmüştür [19]. Çocuklarda 

klinik sıtmaya karşı aşı etkinliğinin ise 

daha iyi olduğu bildirilmiştir. Bu grup 

çocuklarda klinik sıtmaya karşı ilk üç 

dozdan sonra aşı etkinliği, aşı 

uygulamasının 20, 32 ve 48inci aylarında 

sırasıyla %45.1 (41.4-48.7), %35.2 (30.5-

39.5), ve %28.3 (23.3-32.9) olarak rapor 

edilmiştir. Aşıya bir rapel dozun 18’inci 

ayda eklenmesi ise etkinliği %28.3'ten 

%36.3'e (31.8-40.5) yükseltmiştir. Aşının 

her iki yaş grubunda şiddetli sıtmaya karşı 

önemli koruma sağlamadığı gösterilmiştir 

[19]. En yüksek etkinliğin aşıdan yakın 

zaman sonra kaydedildiği ve 

koruyuculuğun zamanla azaldığı 

bildirilmiştir [19]. 

        Aşı sonrası en ciddi yan etki, 5-17 

aylık çocuklarda görülen menenjit 

olmuştur [19]. Menenjit, 5-17 aylık 

çocuklarda aşı uygulananların 21’inde ve 

kontrol grubunda ise 1 çocukta meydana 

gelmiştir [19]. Bu yaş grubundaki 

menenjitli olguların bir kısmında 

bakteriyel nedenler saptanırken, 

bazılarında saptanamasa da  tam olarak 

açıklanamamakla beraber bu olguların 

aşının herhangi bir dozuyla zamansal 

ilişkisi olmadığından tesadüfi olabileceği 

düşünülmüştür [3]. 

        Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 

RTS,S/AS01’inin  sıtmaya karşı 6 hafta-17 

ay arasındaki çocukların aşılanmasını 

onaylamıştır [20]. Fakat DSÖ, 

RTS,S/AS01’i daha geniş ülke düzeyinde 

rutin kullanmadan önce aşının 5-17 aylık 

bebeklerdeki koruyuculuğunun daha iyi 

tanımlanması, aşılamanın tüm nedenlere 

bağlı ölüm oranlarını ne ölçüde etkilediği, 

faz 3 çalışmasında tanımlanan menenjit 

olgularındaki fazlalığın aşıyla ilişkili olup 

olmadığının incelenmesi gibi  sebeplerle 

pilot uygulama önermiştir [3]. Faz 3 

çalışmasında aşı etkinliği düşük 

olduğundan 6-12 haftalık bebeklerin ise 

pilot uygulamaya alınmamasına karar 

verilmiştir [3]. DSÖ gerekli alt yapıyı 

sağladıktan sonra sıtmanın önemli yük 

olduğu üç ülkede 2018 yılında pilot 

uygulamaya başlamayı planlamaktadır 

[21]. Sonuç olarak, dünyada sıtma kontrol 

önlemlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgeler 

bulunması, insektisit ve çoklu ilaç direnci 

gibi nedenler sıtmayla mücadele ve 

eliminasyon için sıtmaya karşı etkin bir 

aşının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Halihazırda lisans almış bir sıtma aşısı 

yoktur. Ancak birden fazla sıtma aşısı 

adayı klinik çalışmalarda test edilmektedir 

ve bu aşıların değişen güvenlik ve 

immunojeniteye sahip olduğu 

gösterilmiştir. Günümüzde RTS,S/AS01 

aşısı diğer aşılardan 5-10 yıl ilerdedir. Pilot 

uygulama ile olası eksikliklerin anlaşılıp 

giderilmesi, gerekirse diğer önlemlerle 
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birleştirilmesi eliminasyon hedefine katkı sağlayacaktır. 
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cak-Haziran 2017 yılında 

salgın yapan hastalıklar ve 

en son salgın yaptıkları 

coğrafik bölge ve tarihleri verilerek 

sunulmuştur: 

 

Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu 

Koronavirüsü (MERS-CoV) (23.06.2017  

Suudi Arabistan) 

Ortadoğu solunum sendromu (MERS), 

2012 yılında Suudi Arabistan'da ilk kez 

tanımlanan yeni bir koronavirüsün 

(MERS-CoV) neden olduğu viral bir 

solunum yolu hastalığıdır. Develer MERS-

CoV için büyük bir rezervuardır. Bundan 

dolayı MERS enfeksiyonunun hayvan 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Hastayla korunmasız yakın temas 

gerçekleşmedikçe insandan insana kolayca 

bulaşmaz. Klinik spektrum asemptomatik 

enfeksiyondan şiddetli akut solunum yolu 

hastalığına ve ölüme kadar değişebilir. 

Bildirilen MERS vakalarının yaklaşık % 

35'i ölmüştür. Vakaların yaklaşık %80’i 

Suudi Arabistan’dan bildirilmiştir. 

Ortadoğu'nun dışında tespit edilen vakalar 

genellikle Orta Doğu'da enfekte olan ve 

ardından Ortadoğu dışındaki bölgelere 

seyahat eden insanlardır. Nadiren 

Ortadoğu dışındaki bölgelerde de salgınlar 

meydana gelmiştir. Hastalığın kesin bir 

tedavisi ve aşısı yoktur. Destekleyici tedavi 

uygulanmaktadır (1).  2017 yılında Suudi 

Arabistan ve Katar’da görülmüştür (2). 

 

Kuş gribi A virüsü (09.06.2017  Çin) 

İnfluenza virüsünün A, B, C olmak üzere 

üç değişik antijenik tipi mevcuttur. A tipi 

en önemli ve en sık rastlanan influenza 

virüsüdür (3).  Kuş gribi A virüsü enfekte 

kanatlılarla veya pislikleriyle kontamine 

olmuş nesnelerle doğrudan temas yoluyla 

insana bulaşır. Hayvanlarda geniş çaplı 

salgınlar 1997 yılından bu yana Afrika, 

Asya, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde 

görülürken insan enfeksiyonları daha nadir 

meydana gelmiştir. Neuraminidaz 

inhibitörleri (oseltamivir, zanamivir) 

tedavide kullanılır ve insanlar için inaktive 

H5N1 aşıları birçok ülkede geliştirilmiş ve 

lisanslanmıştır. Korunma için etkilenen 

ülkelerdeki gezginler yabani kuşlarla 

temastan kaçınmalı ve az pişmiş kümes 

hayvanları ürünlerini tüketmemelidir (4). 

Kuş gribi A (H7N9) virüsünün 2013 

yılının başından beri laboratuvarda teyit 

edilmiş toplam 1533 insan enfeksiyonu 

bildirilmiştir. Çin Ulusal Sağlık ve Aile 

Planlaması Komisyonu (NHFPC) 2 

Haziran 2017 de Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ)’ne influenza A (H7N9) virüsüyle 

enfekte 9 insan vakası bildirmiştir. Daha 

sonra 9 Haziran 2017 de 12 yeni vaka 

bildirmiştir (5). 

O  
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LASSA VİRÜSÜ (09.06.2017 Nijerya) 

Lassa virüsü Arenaviridae virüsü ailesine 

ait bir RNA virüsüdür . Lassa ateşi 

zoonotik bir hastalıktır. İnsanlara kemirgen 

idrar veya dışkılarıyla kirlenmiş gıda 

maddeleri ve eşyalarla temas yoluyla 

bulaşır. Batı Afrika ülkelerinde endemik 

olan akut bir viral hemorajik ateş 

hastalığıdır. Lassa ateşi Benin, Gana, Gine, 

Liberya, Mali, Sierra Leone ve Nijerya'da 

endemik olarak bilinir. Genel vaka fatalite 

hızı % 1'dir. Hastaneye yatırılan ağır 

hastalar arasında gözlemlenen vaka fatalite 

hızı % 15'dir (6). Aralık 2009'da mevcut 

Lassa humması salgınının başlangıcından 

bu yana 9 Haziran 2017 itibariyle 104 

ölüm dahil olmak üzere toplam 501 şüpheli 

vaka bildirilmiştir (7). 2017 yılında Benin, 

Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya’da 

görülmüştür (8). 

 

POLİOVİRUS TİP 2 ( 08.05.2017 

Kongo)   

Çocuk felci esas olarak 5 yaş altı çocukları 

etkilemektedir. Virüs başlıca fekal oral 

yolla bulaşır. Vakaların ancak %0.5’inde 

irreversibl paralizi görülür. Felçle seyreden 

vakalarda %5 - %10 arasında solunum 

felci nedeniyle ölüm gelişir. Çocuk felci 

vakaları 1988 yılından bu yana, tahmini 

olarak 350,000 vakadan 2016'da 37 vakaya 

kadar % 99 oranında azalmıştır. 2017 

yılında Suriye ve Kongo’da görülmüştür 

(9). Sonuncusu 8 Mayısta olmak üzere 

Kongo’da 2017 yılında toplam 4 akut flask 

paralizi vakasında aşıdan türetilmiş 

Poliovirüs tip 2  (cVDPV2) saptamıştır 

(10). 

 

HEPATİT A (Mayıs 2017 Avrupa ve 

Amerika) 

Hepatit A enfeksiyonu genellikle akut 

seyreder ve kendi kendini sınırlar. Fekal 

oral yolla bulaşır. Güvenli su temini, gıda 

güvenliği, gelişmiş sanitasyon, el yıkama 

ve hepatit A aşısı hastalığa karşı 

savaşmanın en etkili yollarıdır (11). 

Haziran 2016 ile Mayıs 2017 arasında, 

özellikle homoseksüel erkekleri etkileyen 

hepatit A vakalarında bir artış Avrupa ve 

Amerika’dan bildirilmiştir. Avrupa’da 16 

Mayıs 2017 itibariyle 15 ülkeden 1173 

vaka, Şili’de ise 5 Mayıs 2017 itibariyle 

706 vaka rapor edilmiştir (12).  

 

ZİKA VİRÜS(15.05.2017 Hindistan)  

Zika virüsü, Filavivirus grubundan bir 

RNA virüsüdür (13). Aedes cinsi 

sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır (14). 

Ana rezervuarı insanlar ve maymunlardır. 

İlk kez 1947 yılında Uganda’da Rhesus 

maymunlarında saptanmıştır. İnsanlarda 

ise ilk kez Uganda ve Tanzanya’da 1952 

yılında saptanmıştır. Virüs ilk büyük 

salgınını 2007 yılında Yap adasında 

(Mikronezya) gerçekleştirmiştir. Salgın 

Nisan-Temmuz ayları arasında 13 hafta 

sürmüş ve toplam 185 kişi hastalanmıştır 

(15). Son vaka ise 15 Mayıs 2017’de 

Hindistan’dan bildirilmiştir (16). 

 

EBOLA (09.05.2017 Kongo)  

Eskiden Ebola Hemorajik Ateşi olarak 

bilinen Ebola virüsü hastalığı insanlarda 

şiddetli ve sıklıkla ölümcül seyreden bir 

hastalıktır (17). Pteropodidae ailesinden 

yarasaların doğal Ebola virüsü barınakları 

olduğu düşünülmektedir. Virüs vahşi 

hayvanlardan insanlara kan, sekresyon ve 

diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla 

bulaşır ve insandan insana da aynı şekilde 

yayılır.  Ebola virüsü hastalığı ilk kez 

1976'da Sudan ve Kongo’da ortaya 

çıkmıştır. Batı Afrika'daki 2014-2016 

salgını, virüsün keşfedilmesinden bu yana 

en büyük Ebola salgını olmuştur. Bu 

salgında, diğerlerinin hepsinden daha fazla 

vaka ve ölüm görülmüştür (18). Görülen 

15,261 vakanın 11,325’i ölmüştür (19). 

Vaka fatalite hızı %25 - %90 arasında 

değişmekle birlikte ortalama % 50 

civarındadır. İlk belirtiler ateş, kas ağrısı, 

baş ağrısı ve boğaz ağrısıdır. Bunu takiben 

kusma, ishal, döküntü, böbrek ve karaciğer 

fonksiyon bozukluğu belirtileri, iç ve dış 

kanamalar (örn: dişetinden sızıntı, dışkıda 

kan) izlenir. Laboratuvar bulgularında 

düşük beyaz küre ve trombosit sayısı ile 
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yüksek karaciğer enzimleri görülmektedir 

(18). Deneysel bir Ebola aşısının (RVSV-

ZEBOV), Gine'deki büyük çaplı bir 

araştırmada virüse karşı oldukça koruyucu 

olduğu kanıtlanmıştır (18,20). Kongo’da 9 

Mayıs 2017’de kanama semptomları olan, 

tanı konulamayan hastalık ve ölümlerden 

oluşan bir grup rapor edilmiş ve 2 gün 

sonra Ebola tanısı konmuştur (21). 

 

HEPATİT E  (19.04.2017 Nijer) 

 

Hepatit E genellikle kendi kendini 

sınırlayan viral bir karaciğer 

enfeksiyonudur. Ancak fulminan hepatit de 

gelişebilir. Yılda yaklaşık 20 milyon 

Hepatit E enfeksiyonu, 3 milyondan fazla 

akut Hepatit E vakası ve 57,000'in 

üzerinde hepatit E ile ilişkili ölüm vardır 

(22). Virüs, fekal-oral yolla, esasen 

kontamine su yoluyla bulaşır. Hepatit E 

dünya çapında görülür, ancak yaygınlık 

Doğu ve Güney Asya'da en yüksek 

düzeydedir. Hepatit E virüsü 

enfeksiyonunu önlemeye yönelik bir aşı 

geliştirilmiş ve Çin'de ruhsatlandırılmıştır. 

Ancak henüz geniş kullanım imkanı 

bulamamıştır (23). Nijer Sağlık Bakanlığı 

12 Nisan 2017'de DSÖ’ye ülkenin 

doğusundaki Diffa bölgesinde bir Hepatit 

E virüsü (HEV) salgınını bildirmiştir.  

Diffa Ana-Çocuk Merkezi’nde 9 Ocak 

2017'den beri gebe kadınlar arasında 

sarılık vakalarında artış kaydedilmişti. 

Salgın resmi olarak 19 Nisan 2017'de Nijer 

Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir. 

Hastalar başlangıçta baş ağrısı, kusma, 

ateş, konjonktivit, pelvik ağrı ve hafıza 

kaybı ile başvurmuşlardır. Salgında test 

edilen 29 numunenin 15’i PCR ile Hepatit 

E için pozitif kabul edilmiştir. 3 Mayıs 

2017 itibarıyla toplam 272 şüpheli Hepatit 

E vakası ve 27 ölüm bildirilmiştir (vak 

fatalite hızı: %9.6). Bir ölüm dışında 

bildirilen ölümlerin hepsi hamile 

kadınlarda görülmüştür (24). 

 

 

 

SARIHUMMA (Nisan 2017 Brezilya) 

 

Sarı humma enfekte sivrisinekler 

tarafından iletilen akut bir viral hemorajik 

hastalıktır. Başlıca belirtileri ateş, baş 

ağrısı, sarılık, kas ağrısı, mide bulantısı, 

kusma ve yorgunluktur. Hastaların küçük 

bir kısmında ciddi semptomlar gelişir ve 

bunların yaklaşık yarısı 7 - 10 gün içinde 

ölür. Virüs, Afrika'nın ve Orta ve Güney 

Amerika'nın tropikal bölgelerinde 

endemiktir. 2006 yılından bu yana, Batı 

Afrika'da hastalığa karşı mücadele 

konusunda önemli ilerleme kaydedilmiş ve 

105 milyondan fazla kişi kitlesel 

kampanyalarda aşılanmıştır.  Batı 

Afrika'da 2015 yılı boyunca herhangi bir 

sarı humma salgını görülmemiştir. 

Günümüzde sarı hummaya karşı spesifik 

bir anti-viral ilaç yoktur. Buna karşılık sarı 

humma aşısının tek bir dozu, sarı humma 

hastalığına karşı ömür boyu koruma 

sağlamak için yeterlidir (25). Hollanda 

Halk Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü 9 

Mart 2017’de DSÖ'ye kısa bir süre önce 

Surinam’ı ziyaret eden sarılıklı bir ateş 

vakası bildirmiş ve hastada sarı humma 

virüsü varlığı PCR ile teyit edilmiştir (26). 

Son olarak Nisan 2017’de ise Brezilya’da 

artan sarı humma vakaları nedeniyle DSÖ 

uluslararası seyahat edenler için sarı 

humma aşılama önerilerini güncellemiştir 

(27). 

 

MENİNGOKOK (19.03.2017 Nijerya) 

 

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen 

zarların enfeksiyonudur. Ciddi beyin 

hasarına neden olabilir ve tedavi edilmezse 

vakaların % 50'sinde ölümcüldür. Birkaç 

farklı bakteri menenjit nedeni olabilir. 

Neisseria meningitidis , büyük salgınlara 

yol açma potansiyeline sahiptir. 

N.meningitidis sadece insanları enfekte 

eder. Bakteri, kişiden kişiye solunum veya 

boğaz sekresyonları yoluyla iletilir. Batıda 

Senegal'den doğuda Etiyopya'ya (26 ülke) 

kadar uzanan Sahra altı Afrika'daki uzun 

menenjit kuşağında hastalık sık 
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görülmektedir. 2014 salgın döneminde, 19 

Afrika ülkesi, 1,146 ölüm içeren 11,908 

şüpheli vakayı rapor etmiştir (28). Hastalık 

2017’de Togo ve Nijerya’da görülmüştür 

(29). Nijerya’da Aralık 2016’dan 19 Mart 

2017’ye kadar 1,407 şüpheli menenjit 

vakası ve 211 ölüm bildirilmiştir (Vaka 

fatalite hızı %15). MenA konjuge aşısının 

başarılı bir şekilde uygulanması, menenjit 

A'nın azalma eğilimine yol açmıştır, ancak 

diğer meningokok serogrupları halen 

salgınlara neden olmaktadır. Togo’daki 

son salgın N.meningitidis serogrup W'ye 

bağlı bulunmuştur (30). Togo’da 2 

Ocak'tan 12 Şubat 2017 tarihine kadar, üç 

ölümle sonuçlanan 48 şüpheli menenjit 

vakası bildirilmiştir (Vaka fatalite hızı % 

6.3) (31). 

 

SEUL VİRÜSÜ (10.02.2017 Kanada ve 

Amerika) 

 

Seul virüsü bir Hantavirüs türüdür. Sıçan 

ısırıklarıyla veya sıçan idrar ve 

tükürüğüyle kontamine olmuş maddelerin 

hasarlı deriye veya müköz membranlara 

temasıyla insanlara bulaşır. Seul virüsü 

için doğal konak, Norveç sıçanı (Rattus 

norvegicus) ve siyah sıçan (Rattus rattus) 

'dır. Virüs evcil hayvanlara da bulaşmıştır 

ve uluslararası evcil hayvan ticareti 

insanlarda ortaya çıkan hastalığın 

artmasına neden olabilir. Seul virüsü 

enfeksiyonu insandan insana bulaşıcı 

değildir. Hastalığın etkili bir tedavisi 

yoktur.  Klinik hafif semptomatik 

hastalıktan şiddetli enfeksiyona kadar 

değişir. Böbrek Sendromlu Hemorajik 

Ateş (HFRS) bir ağır enfeksiyon türüdür. 

Seul virüsü nedeniyle HFRS gelişen 

insanlar arasında vaka fatalite hızı % 1-2 

arasında değişmektedir. Birleşik Devletler 

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi 

(CDC) 24 Ocak 2017'de Seul virüsü ile 

ilgili 8 vaka bildirmiştir. Bu hastalığa 

sebep olan sıçanların Kanada’daki sıçan 

yetiştirme tesisinden ithal edildiği ortaya 

çıkmıştır. Kanada’da 10 Şubat 2017 

itibariyle HFRS için üç pozitif insan vakası 

seroloji ile tespit edilmiştir (32). Seul 

virüsünün 25 Nisan 2017 itibariyle 

laboratuarda teyit edilmiş yeni insan vakası 

sayısı 17’dir (33). 

 

KOLERA 

 

Kolera, bağırsağın Vibrio cholerae ile 

enfekte edilmesinden kaynaklanan akut 

seyreden bir hastalıktır. Kolera enfekte 

kişinin dışkısıyla kontamine olmuş su ve 

gıdalarla bulaşır. Dünyada her yıl 3-5 

milyon vaka ve 100,000'in üzerinde ölüm 

meydana gelmektedir. Enfekte kişilerin 

yaklaşık % 5-10’unda şiddetli sulu ishal ve 

kusma gelişir. Bu durum dehidratasyon ve 

şoka yol açar. Tedavi edilmezse birkaç saat 

içinde ölüm meydana gelebilir. Derhal 

rehidrasyon ile kolera hastalarının % 1'den 

azı ölür (34). V. cholerae'nin ana 

rezervuarları insanlar, sıcak ve tuzlu su 

kaynaklarıdır.  2015 yılı süresince 1,304 

ölüm dahil olmak üzere 42 ülkeden 

172,454 vaka bildirildi (35). Yemen’de 

Ekim 2016’da başlayan salgında 27 

Haziran 2017’ye kadar toplam 224,989 

kolera vakası şüphesi ve 1,416 ölüm gelişti 

(Vaka fatalite hızı % 0.6) (36). Vakaların 

%46’sının 15 yaştan küçük çocuklar, 

%33’ünün ise 60 yaş üzeri kişilerden 

oluştuğu bildirilmiştir (37). 

. 
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YAZARLARI BİLGİLENDİRME 

 

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Halk Sağlığı Dergisi Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın 

organıdır. Halk Sağlığı alanına özgü 

çalışmalar, bilimsel araştırmalar, olgu 

sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp 

tarihi ve etik alanında haber ve özet olmak 

üzere hakemli açık erişimli sadece internet 

ortamında yayınlanan bir dergidir. Derginin 

dili Türkiye Türkçesi’dir. Yazılar Türk 

dünyası ve akraba topluluklardan alınacaktır.       

Yazıların dergide yer alabilmesi için daha 

önce başka bir dergide yayınlanmamış olması 

ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması 

gereklidir.  

       Makalelerin formatı American American 

Psychological Association (APA) kurallarına 

göre düzenlenmelidir 

(https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537

/um/APA.pdf ). APA’nın 6. baskısı, 

yazarların dikkate alacağı versiyonu 

olmalıdır. Sunulan yazı öncelikle yayın 

kurulu tarafından kabul veya red edilir. 

Kabul edilen yazılar yayın kurulu tarafından 

belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız 

hakemlik (peer-review) ilkelerine göre en az 

iki hakem tarafından değerlendirilir. Son 

karar dergi yayın kurulunundur. Yayın 

kurulunda derginin inceleme aşaması; 1- 

Editör sekreter tarafından teknik inceleme, 2- 

Baş Editör tarafından İnceleme: [reddetmek 

ya da yayını ilerletme değerlendirmesi], 3- 

Bölüm editörü / Önlisans Editörler tarafından 

İnceleme, 4- Haftalık Yayın Kurulu 

Toplantısında Değerlendirme [reddetmek ya 

da yayını ilerletme değerlendirmesi], 5- İki 

veya daha fazla dış yorumcular tarafından 

İnceleme, 6- Gerekli ise bir biyoistatistikçi 

tarafından değerlendirme, 7- Benzerlikleri 

denetleme, 8- Bölüm Editörü tarafından 

değerlendirilme, 9- Kopya değerlendirilmesi, 

10- Benzerlikleri yeniden denetleme, 11- 

Proof Hazırlığı, ve 12- Yayınlama aşaması 

olmak üzere 12 adımdan oluşmaktadır.  

Yazılar bir başvuru mektubu ile 

gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm 

yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların 

sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarlar 

bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar 

çatışması olmadığını bildiren toplu imza 

ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara 

yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı 

yardımların hangi kurum, kuruluş, 

tarafından  yapıldığı dipnot olarak 

bildirilmelidir. 

Yazı kabul edildiği takdirde bütün baskı 

hakları (copyright) dergiye geçmiş olur. 

 

Etik  

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Halk Sağlığı Dergisinde 

yayınlanmak amacıyla gönderilen ve 

deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için 

etik kurul onay raporu gereklidir. Bakınız:  

(http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf)

. (Sayfa 5-6, 8-9). 

 

Yazım Kuralları 

Orjinal makaleler en fazla 3000, 

derlemeler en fazla 4000 kelime olmalı, 

olgu sunumları ise 1600 kelimeyi 

geçmemelidir.  

Yazılar A4 kağıdı boyutuna uygun 

olarak, 1.5 aralıklı olarak yazılmalı, 

sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer 

santim boşluk bırakılmalı, times new 

roman ve 12 font büyüklüğünde olmalıdır.  

Orijinal Makaleler, Başlık sayfası, 

Yazar(lar), Türkiye Türkçesi / İngilizce Özet, 

Anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem 

(istatistiksel analiz), Bulgular ve Analizler, 

Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve 

Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.  

Olgu sunumu, Başlık sayfası, Yazar(lar), 

Türkiye Türkçesi /İngilizce Özet, Anahtar 

kelimeler, Giriş, Olgu bildirisi, Tartışma ve 

Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden 

oluşmalıdır.  

Editöre mektup, son bir yıl içinde dergide 

yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların 

görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 
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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. 
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