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SSTB DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1

Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.

2

Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www. sstbdergisi.com adresinden edinilebilir.

3

Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık”
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir
ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4

Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite
belgeleriyle ve (2015/04313-2015-GE-18969) Marka patent ile güvence altına alınmıştır.
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5

Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2146-8508 / Online: 2147-1711
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.

6

Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,

III

kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Üniversiteler Arası Futsal Müsabakalarına
Katılan Sporcuların Başarı Yönelim ve Motivasyon Davranışlarının İncelenmesi, SSTB
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı: 15, Cilt: 5,
ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili
sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir.
İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının
başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir
zorunluluktur.
7

Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8

Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9

Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT SSTB JOURNAL

1

Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal
in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the
editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s)
have accepted this situation beforehand.

2

Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about
our journal can be obtained from the website of the journal www. sstbdergisi.com.

3

Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months
“March, June, September and December” All readers can download the articles from the
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4

All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04313-2015-GE-18969). Articles
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information.

5

Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print 2146-8508 Online
ISSN NO: 2147-1711
V

6

Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the
reference part YILMAZ, M., (2015). Futsal Competition Between University Athletes Who
Participated Orientation And Motivation Of Conduct Investigation Of Success , SSTB
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences Issue:15,
Volume:5, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the
print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the
access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references
and below the page by giving numbers.

7

References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of
the journal should be taken into account by all authors.

8

Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9

Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to
be in an article format” and these publications are also included.

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
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Prof. Dr. Çetin YAMAN
Baş Editör

Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,
Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza
yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek
ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem
yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli
bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi
konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına
dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız.
Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere
esenlikler dileriz.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve
şartlardaoluşan ya da oluşacak bir sorunda problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı
işleri, hakem vebilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak
vermekle yükümlüdür.Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve
manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu
tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer
ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli
fikri sınai haklarkanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu
nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir
sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması
söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların
sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers, precious scholars.,
In this issue of our journal, there are a total of 04 research and application studies. In this issue of
the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of
the editorial board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for
making an effort in the background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue
our applications and works to enable our journal to be in different indices. Our announcements about the
evaluation of the studies published in our journal to be assessed by different readers and literatures also
still continue. We have also speeded up our communication studies and the delivery of the journal and
its issues to scientists and scholars all around the world. We thank you for your support and contributions
already, and we pray for reconciliation.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to
enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and
journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science
boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this issue
belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via
published works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal
within the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees,
editor, science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers
with scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart
from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual
property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as
accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on
our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong
to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to
literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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Öz: Amaç: Bu çalışmada stres üriner inkontinans (SÜİ)
hastalarında transobturator teyp (TOT) ameliyatının cerrahi sonuçlarını, komplikasyonlarını ve hasta memnuniyetini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde TOT yapılan 156 hastanın inkontinans tipi ve süresi,
menapoz durumu, operasyon süresi, yapılan ek cerrahileri,
demografik bilgileri, preoperatif ve postoperatif günlük
ped sayısı, Q tip test ve stres test sonuçları, işeme sonrası
rezidü idrar miktarı, yaşam kalite sorgulaması için yapılan
Urinary Distress Inventory-6 (UDİ-6) ve Incontinence Impact Questionnaire-7 ( IIQ-7) anket sonuçları, intraoperatif
ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi. Operasyon
başarısı tam iyileşme, kısmi iyileşme ve başarısız olmak
üzere 3 grupta değerlendirildi. Bulgular: TOT ameliyatı sonrası 146 (%93.58) hastada tam veya kısmi iyileşme
sağlandı. 10 (%6.41) hastada tedavi başarısız olarak kabul
edildi. Ameliyat sırasında 20 hastada komplikasyon gözlendi. Bunlar 2 (%1,28) hastada 200 ml’den fazla kanama,
2 (%1,28) hastada vajinal perforasyon, 6 (%3,84) hastada de novo urge inkontinans, 2 (%1,28) hastada perineal ağrı, 2 (%1,28) hastada disparoni, 4 ( %2,56) hastada
mesh erozyonu, 1 (%0,64) hastada idrar yapma zorluğu, 1
(%0,64) hastada mesane perforasyonudur. Sonuç: Kliniğimizde 5 yıl içinde yapılan operasyon kayıtlarının analizine
göre, TOT işlemi stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde literatürle uyumlu olarak yüksek başarı ve düşük
komplikasyon oranları ile tercih edilebilir.

Abstract: Aim: In this retrospective study, we aimed to
evaluate the surgical results, complications and patient
satisfaction of the transobturator tape (TOT) operation in
patients with stress urinary incontinence (SUI). Method:
Incontinence type and duration, demographic information,
menopause status, operation time , additional surgeries,
preoperative and postoperative daily pad amount, Q type
and stress test results, amount of residual urine after voiding, quality of life questionnaire Urinary Distress Inventory-6 and Incontinence Impact Questionnaire-7 (UDI-6
and IIQ-7) results, intraoperative and postoperative complications of 156 patients were recorded. The success of
the operation was evaluated in 3 groups as complete recovery, partial recovery and failure. Results: Complete
or partial recovery was achieved in 146 patients (93.58%)
after TOT operation. Success of operation was considered
as failure in 10 (6.41%) patients. Complications were observed in 20 patients. These were bleeding more than 200
ml in 2 (1.28%), vaginal perforation in 2 (1.28%), de novo
urge incontinence in 6 (3.84%), perineal pain in 2 (1.28%),
dyspareunia in 2 (1.28%), mesh erosion in 4 (2.56%), urinary difficulty in 1 (0.64%), and bladder perforation in 1
(0.64%) patient. Conclusion: TOT procedure can be preferred as the surgical treatment of stress urinary incontinence, with high success and low complication rates, in
line with the literature.
Keywords: Transobturator Tape (TOT), Complication,
Satisfaction
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GİRİŞ

sinde esas mekanızmanın mesane boynu ve
üretral desteğin kaybolması olduğu gösterildikten sonra, 1995 yılında Ulmsten ve Petros
(1995:75) tarafından tanımlanan subüretral
dokunun desteklendiği tension free (gerilimsiz) vaginal tape (TVT) ameliyatıdır. Subüretral dokuya hamak benzeri destek sağlayan
transvajinal teyp yöntemi Burch kolposüspansiyon kadar başarılı olmasına rağmen TVT
yönteminde iğnenin retropubik mesafeden
körlemesine geçişi ile ilgili hayati komplikasyonlardan dolayı SÜİ tedavisinde her geçen
gün mevcut cerrahi teknikler geliştirilip, yeni
teknikler sunulmaktadır. Güncel cerrahi teknikler içerisinde en yaygın kullanılanlardan
biri 2001 yılında Delorme (2003:203) tarafından tanımlanan transobturator teyp (TOT)
operasyonudur. Bu yöntem trokar ya da iğne
retropubik alandan geçmediğinden TVT gibi
hayati komplikasyonlara yol açmaz. TOT, güvenilir, etkili, kolay uygulanabilir olması ve
%80-92 gibi yüksek tedavi başarı oranları ve
düşük komplikasyon oranları nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Costa
et al., 2004:106).

Üriner inkontinans, International Continence
Society (ICS) tarafından istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. Üriner inkontinans
sosyal veya hijyenik bir sorun şeklinde karşımıza çıkabilir ve objektif olarak gösterilebilmelidir (Abrams et al., 2002:116). Üriner
inkontinansın en sık görülen tipleri stres üriner inkontinansı (%45), urge (sıkışma) inkontinansı (%25) ve mikst tip inkontinansdır
(%28) (Carls, 2007:21). Stres üriner inkontinans (SÜİ) en sık görülen tipi olup, detrüsor
aktivitesinde artış olmaksızın, intravezikal
basıncın üretral kapanma basıncını aşması
durumunda ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırmadır. Bu durum öksürme, hapşırma, gülme,
ağır kaldırma, ıkınma gibi karın içi basıncını artıran durumlar sırasında oluşur. Bunun
nedeni pelvik taban kaslarının yetersizliğine
bağlı oluşan üretrovezikal bileşkedeki mobilite artışı ve sfinkterik yetmezliktir. Tedavileri arasında cerrahi, pelvik taban egzersizleri,
mesane eğitimi ve medikal tedavi sayılabilir
(Abrams et al., 2002:116). Marshall–Marchetti–Krantz mesane boynu ve paraüretral
mesafeden geçen dikişleri pubis kemiğine
bağlayarak gerçekleştirilen MMK operasyonunu 1949 yılında tanımlamıştır. Bu tarihten
sonra subüretral dokunun desteklendiği retropubik ve transobturator yaklaşımlarla yapılan
midüretral askı cerrahi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan biri, SÜİ patofizyoloji-

Bu çalışmada stres üriner inkontinans nedeniyle dıştan içe TOT ameliyatı olan hastalar
demografik özellikleri, inkontinans tipi, operasyon başarısı, komplikasyon oranları ve
hasta memnuniyeti açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
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YÖNTEM

yon öncesi yazılı onam formları alındı.

Çalışmamız 01.07.2015 ve 01.09.2020 tarihleri arasında Antalya Serik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde aynı cerrah tarafından yapılan 170 TOT
operasyonu kayıtlarının retrospektif olarak
incelenmesi ile yapılmıştır. 14 hasta kontrole
gelemedikleri ve dosya kayıtları eksik olduğu
için çalışmaya dahil edilmemiştir. Kalan 156
hastanın verileri geriye dönük incelenmiştir.
Demografik bilgileri, yaş, vücut kitle indeksi, parite ve menapoz durumları, inkontinans
tipi, inkontinans süresi, operasyon süreleri ve
operasyon sırasında gelişen komplikasyonları kaydedildi. Yapılan ek cerrahi tipleri sadece
TOT, ön onarım (ÖO), arka onarım (AO), ön
ve arka onarım (ÖO+AO), vajinal histerektomi +ön onarım+arka onarım (VH+ÖO+AO)
olarak gruplandırıldı. Preoperatif ve postoperatif 6. ayda yapılan kontrollerde Urinary
Distress Inventory-6 (UDI-6) ve Incontinence Impact Questionnaire-7 (IIQ-7) anketleri,
Q-tip testi, stres testi, günlük ped sayısı ve rezidüel idrar miktarı sonuçları karşılaştırılarak
istatistiki analizleri yapıldı.

Pelvik organ prolapsusu olan veya olmayan,
35-75 yaş aralığında olan, sonraki yaşantısında doğum yapmayı planlamayan, idrar yolu
enfeksiyonu olmayan, kanamaya yatkınlık
göstermeyen, önceden anti inkontinans cerrahisi uygulanmamış olan, öksürmekle hapşırmakla istemsiz idrar kaçıran, üretrovezikal
bileşkenin mobilizasyonunu değerlendirmek
için yapılan Q-tip testi ile 30 dereceden fazla
değişim tespit edilen, stres testi pozitif olan,
işeme sonrası sonda takılarak ölçülen rezidü
idrar miktarı 100 mililitreden az olan , nörolojik bir hastalığı olmayan hastalar operasyona alındı.
Sıkışma inkontinansı olan (aşırı aktif mesane
hastaları), kronik sistit, kanamaya yatkınlık
gösteren, doğum planlayan, önceden anti inkontinans cerrahisi uygulanmış olan, 35 yaş
altı ve 75 yaş üstü, ilerleyici nörolojik durumu olanlar operasyona alınmadı.
Cerrahi Teknik: TOT operasyonuna alınan
tüm hastalara spinal anestezi uygulandı. Hastanın dorsal litotomi pozisyonunda cerrahi
hazırlıkları tamamlandı. Eksternal üretral
meatusun 1 cm proksimaline yaklaşık 1,5
cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Submukozal mesafeden periüretral fasya künt ve keskin diseksiyonla bir cm laterale kadar diseke
edildi. İskiopubik ramus palpe edilerek lokalize edildi ve klitoris hizasından yaklaşık

Tüm hastalardan operasyon öncesi ayrıntılı anamnez alındı. Fizik, nörolojik ve pelvik
muayeneleri, serolojik testleri, tam idrar tetkiki, idrar kültürü yapıldı. Yukarıda bahsedilen
testler ve ölçümler preoperatif olarak uygulandı. Üriner enfeksiyon saptanan hastaların
uygun antibiyotik tedavileri yapıldı. Operas3
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2 cm uzaklıkta genitoinguinal katlantıda iki
taraflı olarak 0,5 cm’lik kesi yapıldı. İnsizyondan ObtryxTM (Boston Scientific Natick
MA, USA) ile çengel şeklindeki iğne sokuldu. Aynı zamanda iğneye klavuzluk yapmak
üzere paraüretral alana işaret parmağı yerleştirilerek iğne obturator foramenden geçirildi
ve paraüretral alandan çıkarıldı. Sonrasında
iğnenin ucuna polipropilen askı materyali takıldı ve geriye doğru çekildi. Uygulama karşı
tarafta da gerçekleştirildi. Askı materyalinin
gergin olmaması için üretra ile arasına klemp
yerleştirilerek askı materyali geri çekildi ve
yanlardaki kesilerden mesh’in çıkarılan uçları cilt altı hizasında kesildi. Mukozadaki kesi
ise eriyebilen 2/0 poliglaktin ile kapatıldı.
Vaginaya povidon iyotlu gazlı bez konularak
işlem tamamlandı. Profilaksi amaçlı operasyonlardan yaklaşık 1 saat önce ve operasyonlardan yaklaşık 6 saat sonra 1 gr sefazolin
sodyum flakon intravenöz uygulandı. Operasyon sırasında oluşan komplikasyonlar kayıt edildi ve gereken tedavileri yapıldı. Postoperatif 24 saat içinde foley sonda ve vajinaya
yerleştirilen gazlı bez çıkarıldı. Postoperatif
rezidü idrar miktarını ölçmek için hastanın
idrara çıkmasını takiben sonda takılarak mesane içinde kalan idrar miktarı ölçüldü. 100
ml’ den fazla rezidüel idrarı olan hastalarda
6-8 saat daha kateterizasyona devam edildi.
Sonrasında aynı yöntemle rezidü idrar miktarı tekrar ölçüldü. Rezidü idrar miktarı 100 ml
den az olan hastalar idrar yapma yönünden

değerlendirildi ve sorunu olmayan hastalar
oral antibiyotik verilerek taburcu edildi. Tüm
hastalara 45 gün süreyle cinsel perhiz önerildi ve vaginal östrojen verildi.
Postoperatif hastalar birinci ve altıncı ayda
kontrollere çağrılarak ürojinekolojik muayeneleri, yaşam kalitesini belirleme anketleri
UDI-6 ve IIQ-7, nörolojik değerlendirmeleri,
rezidü idrar miktarı ölçümü, Q- tip test, stres
test, günlük ped sayısı değerlendirmeleri tekrar yapıldı. Operasyon başarısı ve perioperatif
komplikasyonları değerlendirildi. Operasyon
sonrası post operatif stres testi negatif olan,
rezidü idrar miktarı 100cc’nin altında ve tam
kontinans sağlanan hastalar ‘tam iyileşme’
olarak kabul edildi. Post operatif stres testi
pozitif olan ama inkontinans tarif etmeyenler
‘kısmi iyileşme’ olarak değerlendirildi. Tam
iyileşme ve kısmi iyileşme olarak sınıflandırılan hastalar başarılı kabul edildi. Operasyon
sonrası inkontinansı devam eden hastalar ise
‘TOT başarısızlığı’ olarak kabul edildi.
Etik Onay: Bu çalışma için İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.
No:10.3.2021/90.
İstatistiksel Analiz: Çalışmanın veri analizi için Windows 24.0 için Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, Chicago,
Illinois, ABD) programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve kategorik değişken-
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ler sayı ve yüzde, sayısal veri değişkenler
ortalama±standart sapma (ss), median (min
ve max) olarak belirtildi. Preoperatif ve postoperatif iki grup karşılaştırmalarında normal dağılım varsayımı sağlandığında bağımlı
gruplarda t testi kullanıldı. Normallik varsayımı karşılanmayan durumlarda Wilcoxon
Testi uygulanarak p değeri 0.05 veya 0.001
altında olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

grupların demografik özellikleri gösterilmiştir. Hastaların hepsi multipardı. 37 (%23,7)
hastanın menopozda olduğu saptandı. Parite
ortalaması 3,13±1,92 (1-7), vücut kitle indeksi ortalaması 29,41±4,66 kg/m2 olarak hesaplandı. 109 (%69,8) hastada stres inkontinans,
47 (%30,2) hastada mikst üriner inkontinans
saptandı. Tablo 2’de yapılan eş zamanlı cerrahiler gösterilmektedir. 128 (%82.05) hastada sadece TOT operasyonu, 28 (%17.94)
hastada TOT operasyonun yanında ek cerrahiler yapıldı. 17 (%10.89) hastada ön onarım,
4 (%2.56) hastada arka onarım , 3 (%1.92)
hastada ön ve arka onarım, 4 (%2.56) hastada vajinal histerektomi ile birlikte ön ve arka
onarım ameliyatları yapıldı.

BULGULAR
35-75 yaşları arasında, yaş ortalaması
48,15±7,96 yıl olan toplam 170 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya değişik nedenlerle
devam edemeyen ve dosya bilgileri eksik
olan 14 hasta çalışmadan çıkarıldı. Tablo 1’de

Tablo 1. Grupların Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
Ortalama ±SS

Aralık(min-max)

Yaş (yıl)

48,15 ± 7,96

35-75

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2)

29,41 ± 4,66

18-41

Parite (n)

3,13 ± 1,92

1-7

İdrar Kaçırma Süresi (yıl )

4,55 ± 0,7

1-8

Operasyon Süresi (dakika )

46.4±6.7

20-80

n

%

Menapoz (n)

37

23,7

Premenapoz/Üreme çağı

119

76,3

Stres Tipi İdrar Kaçırma (n)

109

69,8

Karışık tipte İdrar Kaçırma (n)

47

30

İdrar Kaçırma Tipi
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Tablo 2. Eş Zamanlı Yapılan Cerrahi İşlemler
n

%

Sadece TOT

128

82.05

Ön Onarım (ÖO)

17

10.89

Arka Onarım (AO)

4

2.56

Ön ve Arka Onarım (ÖO+AO)

3

%1.9

Vajinal histerektomi, ön onarım ve arka onarım (VH
+ÖO+AO)

4

2.56

*TOT ; Transobtutaror Teyp
Hastalar post operatif birinci ve altıncı ayda
kontrole çağrıldı. Sonuçları değerlendirmeye
alındı. Tablo 3’de tedavi başarısı ve komplikasyonlar gösterilmektedir. TOT operasyonu
sonrası 146 (%93.58) hastada tedavide tam
veya kısmi iyileşme sağlandı. 10 (%6.41)
hastada ise tedavi başarısızlığı vardı. Operasyon sırasında gelişen komplikasyonlar
kaydedildi. 20 hastada komplikasyon izlendi. Bunların dağılımı 6 (%3.84) de novo sıkışma tipi inkontinans, 4 (%2.56) hastada
mesh erozyonu, 2 (%1.28) hastada 200ml
den fazla kanama, 2 (%1.28) hastada perineal ağrı, 2 (%1.28) hastada vajen zedelenmesi,
2 (%1.28) hastada disparoni, 1 (%) hastada
idrar yapmada zorluk , 1 (%0.64) hastada
mesane zedelenmesi şeklindeydi. Tablo 4’de

UDI-6 ve IIQ-7 anketleri, Q- tip test, günlük
ped sayısı ve rezidü idrar miktarı karşılaştırmaları gösterilmektedir. Yaşam kalitesini
değerlendirmek için uygulanan geçerliliği
onaylanmış UDI-6 ve IIQ-7 anket sonuçlarına göre, ameliyat sonrası ameliyat öncesine
göre istatistiksel anlamlı bir düzelme saptandı. (UDI-6 9,2±2.2 ve 2,8±1.78, p<0.001),
(IIQ-7 11.0±2.0 ve 3,25±2.1, p<0.001). Preoperatif ve postoperatif günlük kullanılan
ped sayıları (2,5±1.4 ve 0.3±-0,6, p<0.001)
ve ölçülen rezidü idrar miktarları (62.0±28.8
ve 34.2±19.2, p<0.05) açısından istatiksel anlamlı bir azalma görüldü. Preoperatif ve postoperatif Q- tip test değerlerinde ise istatiksel
anlamlı bir düzelme görülmedi (49.5±17.3ve
37.7±12.7, p>0.05).
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Tablo 3. Tedavi Başarısı ve Komplikasyonlar
Tedavi Başarısı

n

%

Tam İyileşme

121

77.56

Kısmi İyileşme

25

16.02

Başarısızlık

10

6.41

Komplikasyonlar

20

12.8

Kanama (200ml’den fazla)

2

1.28

Mesh Erezyonu

4

2.56

İdrar Yapmada Zorluk

1

0.64

Mesane Zedelenmesi

1

0.64

Perineal Ağrı

2

1.28

De Novo İdrar Kaçırma

6

3.84

Vajinal Zedelenme

2

1.28

Disparoni

2

1.28

Tablo 4. UDI-6 ve IIQ-7 Anketleri, Q- Tip Testi, Günlük Ped Sayısı ve Rezidü İdrar Karşılaştırmaları
Preoperatif
Median±SS

Postoperatif
Median±SS

p değeri

UDI-6

9.2±2.2

2.8±1.78

<0.001

IIQ-7

11.0±2.0

3.25±2.1

<0.001

Günlük Ped Sayısı

2.5±1.4

0.3±0.6

<0.001

Rezidü İdrar Miktarı

62.0±28.8

34.2±19.2

<0.05

Q- Tip Testi (açı)

49.5±17.3

37.7±12.7

NS

*SS: Standart Sapma, UDİ-6: Urinary Distress Inventory, IIQ-7: Incontinence Impact
Questionnaire, NS: Not significant (istatiksel
açıdan anlamsız)

kasyon oranları sırasıyla retropubik askı operasyonları için %4,3-75.1, midüretral askı
operasyonları için %10.5-31.3 arasında değişmektedir (Daneshgari et al., 2008:1890).
Stres inkontinans tedavisinde kullanılan
cerrahi yöntemler esas olarak üretrovezikal
bileşkenin yukarı kaldırılması ve desteklen-

TARTIŞMA
Sling operasyonları için bildirilen kompli7
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mesi prensibine dayanır. Günümüzde üriner
inkontinans cerrahisi olarak kolposüspansiyon ve orta üretral askı operasyonları tercih
edilmektedir. Hastanın iyileşme düzeyi, inkontinans cerrahisi başarısını değerlendirmek
açısından önemlidir (Grise et al.,2006:109).

değişmektedir (Houwert et al., 2009:1327).
Çalışmamızda, %77.56 tam iyileşme, %16.02
kısmi iyileşme ve %6.41 başarısızlık tespit
ettik. TOT operasyonu için literatürde belirtilen ortalama operasyon süresi 20-25 dakikadır (Costa et al., 2004:102). Çalışmamızda
ortalama operasyon süresi 46.4±6.7 (20-80)
dakikadır. Operasyon süremizin daha uzun
olmasının nedeni ise 28 (%17.9) hastaya ek
yapılan prolapsus cerrahisi olduğunu düşünmekteyiz.

İnkontinansa ait operasyon öncesi ve sonrasında hastanın yaşam kalitesini araştırmak
için geçerliliği onaylanmış yaşam kalitesi
sorgulama formlarının kullanılması önerilmektedir (FitzGerald et al., 2001:20 ). Çalışmamızda stres üriner inkontinansı olan ve
TOT operasyonu uygulanmış olan hastalara
yaşam kalitesini değerlendirmek için, UDI6 ve IIQ-7 anketi uyguladık. Operasyonun
işlevsel etkinliğini ve hasta memnuniyetini
değerlendirdik. Operasyon öncesi ve operasyondan 6 ay sonra yapılan UDİ-6 ve IIQ7
skorlarında ameliyat öncesine göre istatistiki
olarak anlamlı düşüşler tespit ettik.

TOT operasyonu sonrası bildirilen komplikasyon oranları %10.5-31.3 arasıdır (Dangashari et al., 2008:1890). Bizim çalışmamızda
%12.82 olarak saptanmıştır. Mesane perforasyonu TOT operasyonlarında nadir de olsa
(%0.5) görülebilir (Krauth et al., 2005:102).
Nedeni ise genelde geçirilmiş vaginal cerrahi
veya TOT operasyonu ile beraber yapılan ek
cerrahilerdir. Çalışmamızda 1 (%0.64) hastada mesane perforasyonu oluştu ve intraoperatif 2/0 poliglaktin ile çift tabaka suture edildi. Tanısı klinik olarak kondu. Tamir sonrası
aynı cerrah tarafından sistoskopi yapılarak
kontrol edildi. Operasyonlarda sistoskopi rutin uygulanmadı, 10 gün mesane kateterizasyonu sonrası sistografi çekildi ve mesanenin
intakt olduğu gözlendi.

Orta üretral askı operasyonlarında üretral
mobilitenin düzelmesi gerekli değildir (Lo
TS et al., 2001:65). Çalışmamızda Q-tip
teste göre mesane boynu mobilitesinde anlamlı bir düzelme olmamıştır (49.5±17.3 ve
37.7±12.7derece, p>0.005). Rezidü idrar volümü ise operasyon öncesi ve sonrası istatistiki olarak anlamlı olarak azalmıştır (62.0±28.8
ve 34.2±19.2, p<0.05).

TOT sonrası %4.5-24 arasında disparoni görüldüğü bildirilmiştir (Cholhan et
al.,2010:202). Bu çalışmada ise %2.5 olarak
bulunmuştur. Literatürde erken postopera-

Literatürde TOT işleminde kür oranı değişkenlik göstermekle beraber, %51-95 arasında
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tif dönemde idrar retansiyonu %1.5 ve idrar
yapma güçlüğü %5.4 olarak bildirilmiştir
(Deval et al., 2007:373). Dört günden fazla
süren idrar yapma zorluğu olan durumlarda
mesh’in gevşetilmesi veya eksizyonu önerilmektedir (Zaragoza et al., 1996: 156). Bizim
çalışmamızda idrar retansiyonu görülmedi
ama operasyon sonrası 1( %0.64) hastada
işeme güçlüğü oluştu. 24 saat süreyle mesane
kateterizyonu sonrası düzeldi. Çalışmamızda
erken dönemde teyp gevşetilmesi veya kesilmesini gerektiren obstrüktif bulguya rastlanmamıştır.

tırır. Diabetes mellitus, kortikosteroid kullanımı ve menopoz gibi kişisel faktörler de
etiyolojide rol oynayabilmektedir (But et al.,
2005:506).
Çalışmamızda 4 (%2.56) hastada mesh erozyonu gözlendi. Mesh parsiyel olarak çıkarıldı.
Bizim çalışmamızda mesh erozyonunun literatüre göre daha düşük olmasının nedenleri,
postoperatif hasta takip süresinin 6 ay olması,
makropor mesh kullanımı ve post operatif vajinal östrojen kremi kullanımı olabilir. Ayrıca
mesh erozyonu operasyondan yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Literatürde mesh erozyon oranı %1-10.9 arasında bildirilmiştir (Costa et al.,1996:1620).
Meshin vaginal erozyonu TOT sonrası gözlenebilen önemli komplikasyonlardan biridir.
Yapılan bir çalışmada farklı marka mesh kullanarak 233 olguya uygulanan TOT operasyonlarında postoperatif 27 ay takip sonucu %
7.6 vaginal erozyon saptanmıştır. Farklı kullanılan meshler arasında erozyon oranı açısından anlamlı farlılık saptanmıştır (%4, %17
ve %0) (Kaelin-Gambirasio et al., 2009:9).
Mesh erozyonu gelişiminde kullanılan meshin kalitesi, uygulanan cerrahi teknik, erken
cinsel aktivite bireysel hijyen ve post operatif takip süresi gibi özellikler etkilidir. Monofilament, makroporlu mesh’lerde erozyon
daha az görülmektedir. Mesh’e karşı oluşan
yabancı cisim reaksiyonları ve enfeksiyonlar
ve özensiz cerrahi erozyon oluşumunu art-

TOT operasyonu sonrası erken dönemde
gözlenen komplikasyonlardan biri kasık bölgesindeki ağrıdır. Yapılan çalışmalarda bu
oranın %5-26 arasında değiştiği bildirilmiştir.
Hastaların çoğunda oluşan ağrı genellikle geçici olup birkaç ay içinde kendiliğinden düzelmektedir. Ağrının oluşum mekanizmaları
arasında obturator sinirinin dallarına yakın
yerden geçen meshe karşı oluşan yabancı
cisim reaksiyonu, obturator membran ve kaslara karşı oluşan travma sayılabilir. Çalışmamızda 2 (%1.28) hastada perineal ağrı tespit
edildi ve antienflamatuar laçlarla tedavi edildi.
Kanama ,TOT operasyonlarında görülen
önemli bir komplikasyondur. Genelde üretrovaginal diseksiyon sırasında venöz pleksusun zedelenmesine bağlıdır. Abdel Fettah
9
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malzemelerindeki iyileştirmeler, erezyon ve
reaksiyon oranlarını azaltarak daha başarılı
sonuçlar alınmasına katkı sunacaktır diye düşünmekteyiz.

(2011:1070). 200 ml’den fazla kanama oranını %3.3 olarak bildirmiştir. Çalışmamızda
2 (%1.28 ) hastada 200ml’den fazla kanama
görüldü. Kompresyon ve hemostas ile durduruldu.

Limitasyonlar: Post operatif uzun süreli takip olmaması ve ameliyattan yıllar sonra ortaya çıkabilmesi nedeniyle mesh erozyonu tam
tespit edilememiş olabilir. Ayıca tanımlayıcı
nitelikte bir çalışma olması ve vaka sayısının
düşük olması limitasyonlarımızdır.

Literatürde, midüretral sling operasyonu
sonrası de novo urge tipi inkontinans oranları %3-26 arasında değişmektedir (Zullo et
al.,2007:1376). En önemli nedeni mesh’in
normalden fazla sıkı olması nedeniyle üretral
obstrüksiyona neden olmasıdır. Tedavisinde
antikolinerjik ilaçlar etkindir. Bizim çalışmamızda yaşam kalitesini olumsuz şekilde
etkileyen de novo urge inkontinans 6 hastada
( %3.84) oluştu. Antikolinerjik ilaçlarla düzeldi. Çalışmamızda 2 (%1.2) hastada trokar
geçişi sırasında oluşan ve sütür ile iyileşen
vaginal laserasyon meydana geldi.

Yazar Katkısı
AB, Çalışmanın konsept ve tasarımını yaptı.
AB,NO Veri toplama ve makale yazımı yaptı
DE, Çalışmanın analizini yaptı
AB,NO,DE Makalenin incelemesi ve nihai
onayını yaptı.

SONUÇ

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Çalışmamızda TOT operasyonu başarısı
%93.58 olarak ölçülmüştür. Saptadığımız
komplikasyon oranı ise %12.8 dir. TVT gibi
retropubik uygulanan askı ameliyatları sırasında retropubik alandan körlemesine yapılan
geçiş sırasında oluşabilecek hayati komplikasyon risklerine karşın TOT hayati risk
oluşturacak komplikasyonlar açısından avatajlıdır. Kolay uygulanması yanında yüksek
başarı oranı ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle stres üriner inkontinans tedavisinde tercih edilebilir. Zaman içinde mesh
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EXTENDED ABSTRACT
Definition and Importance: Urinary incontinence is defined by the International Continence
Society (ICS) as involuntary urinary incontinence that has become a social or hygienic problem
and can be objectively demonstrated (Abrams et al., 2002:116). The most common types of
urinary incontinence are stress urinary incontinence (SUI) (45%), urgency incontinence (25%),
and mixed type incontinence (28%) (Carls., 2007:21). Stress urinary incontinence, the most
common type, is the involuntary leakage of urine that occurs when the intravesical pressure
exceeds the urethral closure pressure without an increase in detrusor activity. It occurs during
situations that increase intra-abdominal pressure such as coughing, sneezing, laughing, heavy
lifting, and straining. The reason for this is the urethral hypermobility due to insufficiency of
pelvic floor muscles and sphincteric insufficiency. Treatment approaches include behavioral
therapy, bladder training, Kegel exercises, pharmacotherapy, and surgical treatments (Abrams
et al., 2002:116). After identifying the bladder neck and loss of urethral support as the main
mechanism in the pathophysiology of SUI, tension-free vaginal tape (TVT) surgery, which
provides hammock-like support to the urethro-vesical junction, was described by Ulmsten and
Petros (1995:75). Although the TVT method is as successful as Burch colposuspension, current
surgical techniques are being developed and new techniques are introduced every day for SUI
treatment due to the vital complications related to the blind passage of the needle from the retropubic distance in this method. One of them is the transobturator tape (TOT) operation described by Delorme (2003:203). TOT has been widely used because of its high treatment success
rate of 80-92% and low complication rates (Costa et al., 2004:106). Aim: In this study, patients
who underwent TOT surgery due to stress urinary incontinence were evaluated retrospectively
in terms of success, complication rates and patient satisfaction. Method: The records of TOT
operations performed at Serik State Hospital Gynecology and Obstetrics between 2015 and
2020 with the diagnosis of SUI were analyzed retrospectively. Demographic information, age,
body mass index, parity and menopause status, type of incontinence, duration of incontinence,
operation times, additional surgery types, preoperative and postoperative daily pad amount,
Q-tip and stress test results, amount of residual urine after voiding, quality of life questionnaire (UDI-6 and IIQ-7) results, intraoperative and post-operative complications of 156 patients
were recorded. Patients with or without pelvic organ prolapse, between 35 and 75 years of age,
not planning to give birth in future, without urinary tract infection, not prone to bleeding, no
former anti-incontinence surgery, with involuntary urine leakage when coughing and sneezing,
13
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with urethral hypermobility detected more than 30 degrees by Q test and female patients with a
post-void residual urine of less than 100 milliliters and without any neurological disease were
included in this study. Patients with urge incontinence (overactive bladder), chronic cystitis,
bleeding tendency, planning delivery, previously performed anti-incontinence surgery, patients
younger than 35 years of age and over 75 years of age, and those with progressive neurological
status/disease were excluded from the study. All operations were performed with the “outsidein” technique under spinal anesthesia. The success of the operation and perioperative complications were evaluated and recorded. After the operation, those who had a negative post-operative
stress test, a residual urine amount of less than 100 cc and were fully continent were considered as ‘full recovery’, those who had a positive post-operative stress test but did not describe
incontinence were considered as ‘partial recovery’. The patients who were evaluated as ‘full
recovery’ and ‘partial recovery’ were accepted as successful, and the patients whose incontinence continued after the operation were considered as ‘TOT failure’. Data analysis of the study
was performed with the Statistical Package for Social Sciences (SPS S Inc, Chicago, Illinois,
USA) for Windows 24.0. Descriptive statistics were expressed as numbers and percentages for
categorical variables and mean±standard deviation (SD) for numerical data variables. T- test
and Wilcoxon was applied. Results: No complications were observed in 136 (87.17%) patients.
Complications were detected in 20 patients, 2 (1.28%) bleeding more than 200 ml, 2 (1.28%)
vaginal perforation, 6 (3.84%) de novo urge incontinence, 2 (1.28%) perineal pain, 2 (1.28%)
dyspareunia, 4 (2.56%) mesh erosion, 1 (0.64%) difficulty urinating ,1 (0.64%) bladder perforation. 121 (77.56%) patients had ‘full recovery’ and 25 (16.02%) had ‘partial recovery’. A
statistically significant improvement was found after surgery compared to preoperative results
in UDI-6 (9.2± 2.2 vs 2.8±1.78, p<0.001) and IIQ-7 (11.0±2.0 vs 3.25±2.1, p<0.001). There
was a statistically significant decrease between the number of pads used daily preoperatively
and postoperatively (2.5±1.4 vs 0.3±-0.6, p<0.001). There was a statistically significant decrease in the amount of residual urine measured preoperatively and postoperatively (62.0±28.8
vs 34.2±19.2, p<0.05). There was no statistically significant improvement in preoperative and
postoperative Q-tip test values (49.5±17.3 vs 37.7±12.7, p>0.05). Conclusion: TOT operation
can be used in the treatment of stress urinary incontinence due to its easy application, high success rate and low complication rate. Limitations: The mesh erosion that may occur years after
surgery may not be detected due to lack of post-operative long term follow-up.
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Abstract: Aim: This study was conducted to evaluate the
health behaviors and hand hygiene practices of healthcare workers who have positive COVID-19 test and work
as nurses before and after the pandemic. Materials and
Methods: The study, which was descriptive and crosssectional, included 99 health personnel who worked as
nurses at a training research hospital and tested positive
for COVID-19. A questionnaire consisting of 55 questions
in total, 25 questions about demographic information and
30 questions about health behaviors and hand hygiene
practices, was directed to the participants. Results: 11%
of the participants reported that they washed at least 10
times a day before the pandemic, 9.1% reported that they
continued this washing practice for 20 seconds, and 5.1%
reported that they participated in the training programs related to personal health and hygiene. Both pre-pandemic
and post-pandemic rates in the same title are 86.9%,
90.9%, 68.7%, respectively. Conclusion: There was no
difference in health behaviors and hand hygiene practices
before and after the pandemic in healthcare workers. Despite this, improving the factors (more specific nutrition,
good manpower planning, vaccination, etc.) related to the
frequent catching of COVID-19 infection in healthcare
workers should be considered.

Öz: Amaç: Bu çalışma COVID-19 testi pozitif çıkan ve
hemşire olarak çalışan sağlık çalışanlarının pandemi öncesi ve sonrasındaki sağlık davranışları ve el hijyeni pratiklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmaya bir
eğitim araştırma hastanesinde hemşire olarak görev yapan
ve COVID-19 testi pozitif çıkan 99 sağlık personeli dahil
edildi. Katılımcılara sosyo-demografik ve COVID-19 a
maruziyet ve temas ile ilişkili 25 soru, sağlık davranışları ve el hijyeni uygulamalarına dair 30 soru olmak üzere
toplamda 55 sorudan oluşan anket yönlendirildi. Bulgular: Katılımcıların %11’i pandemiden önce günde en
az 10 defa ellerini yıkadıklarını, % 9.1’i bu yıkamayı 20
sn boyunca sürdürdüğünü, %5.1’i bireysel sağlık bakımı
ile ilgili eğitim programlarına katıldıklarını bildirmiştir.
Aynı başlıktaki hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası
oranlar sırasıyla %86.9, %90.9, %68.7 şeklindedir Sonuç:
Sağlık çalışanlarında pandemi öncesi ve sonrasında sağlık
davranışları ve el hijyeni pratiklerinde fark görülmemiştir.
Buna rağmen sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyonuna sık yakalanma ile ilgili faktörlerin ( daha özel beslenme, iyi insan gücü planlanması, vb.) iyileştirilmesi akla
getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Sağlık Davranışı, El Hijyeni, COVID-19
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GİRİŞ

%38.9’a kadar yükseldiği bildirilmiştir (Agarwal et al., 2020). Hemşirelerin COVID-19 ile
enfekte olan hastalara bakım verirken SARSCoV-2’ye maruz kalmasını en aza indirmek,
COVID-19 enfeksiyonundan korumak için
en iyi seçenektir (Ashinyo et al., 2021: 1-13).
Hemşirelerin enfeksiyon kontrol protokolleri doğrultusunda kendilerini korumaları için
desteklenmesi, sağlıklı yaşam için sağlık davranışları ve el hijyeni pratiklerine sadık kalmaları yaşamsal önem arz etmektedir (Yücel
ve Görmez, 2019: 32-39).

Başlangıçta pnömoni vakalarına yol açan koronavirüs, WHO tarafından, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) adlı hastalığı üreten
şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) olarak tanımlanmıştır (Helmy et al., 2020: 1125). Doğrulanmış
vakaların artışı ile COVID-19 tüm dünyaya
hızla yayılmış ve çok sayıda ülkeyi etkileyen
pandemik oranlara ulaşmış, milyonlarca insanın enfekte olmasına sebep olmuştur. DSÖ
salgını 30 Ocak 2020 de Uluslararası Öneme
Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etmiş ve
11 Mart 2020’de salgın küresel bir salgın olduğu açıklanmıştır (Adil vd., 2020: 110-116;
Arora and Grey, 2020: 1155-1163; Sun et al.,
2020: 483-495).

Sağlık açısından, fayda sağlayan koruyucu
davranışları bilmek ve uygulamak çok önemlidir (Kıssal, 2020: 391-403). Coronavirüs
bulaşını kontrol etme ve azaltma çabaları
davranış değişikliğine ve sağlık bakım davranışlarına dayanmaktadır (Arden and Chilcot,
2020: 231-232). DSÖ tarafından salgını önlemeye yönelik sağlık davranışları(sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku düzeni, egzersiz, sigara
içme davranışı, stresle baş etme) ve el hijyeni davranışları şiddetle tavsiye edilmektedir
(Nguyen et al., 2020: 965).

Pandeminin kontrol altına alınmasında ve
milyonlara varacak vaka ve ölümlerin önlenmesinde en temelde hizmet sunacak sağlık
çalışanlarının, özellikle en ön safhalarda yer
alan ve hastayla birincil derecede temas eden
hemşirelerin sağlıklı olması vazgeçilmez bir
koşuldur (Choi, Jeffers and Logsdon, 2020:
1486-1487). Salgının ön saflarında yer alan
milyonlarca sağlık çalışanı COVID-19 pandemisinde mesleki maruziyet nedeniyle enfekte olmuştur (Bohlken et al., 2020: 190).
Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında sağlık çalışanlarında enfeksiyon riski yaklaşık
11 kat artmıştır. Çeşitli çalışmalarda sağlık
çalışanının COVID-19 enfeksiyonu insidansı

Toplumda enfeksiyon kaynağı olan mikroorganizmaların yayılmasını önlemenin en etkili
yollarından biri hijyendir (Altun, 2020: 312317). Hastane tabanlı araştırmalar, el hijyeni
önerilerine uyulmasının, sağlık bakımı ile
ilişkili enfeksiyonları ve salgınları önlemede
büyük oranda katkıda bulunduğunu göstermiştir (Kaya vd., 2019: 219-224). Bir başka
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AMAÇ

çalışma sonucuna göre el hijyeni kurallarına
uymanın mide-bağırsak hastalıklarında %31,
solunum yolu hastalıklarında %21 oranında
azalma sağladığı görülmüştür (Aiello, Coulborn, Perez and Larson, 2008: 1372-1381).

Bu çalışma bir eğitim araştırma hastanesinde
çalışan, COVID-19 testi pozitif çıkan hemşirelerde pandemi öncesi ve sonrasındaki sağlık
ve hijyen davranışlarının ne düzeyde olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Literatürde
böyle bir çalışma bulunmayıp bu çalışmanın
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hemşirelerin sağlık davranışları ve el hijyeni
konusunda farklı araştırma sonuçları vardır
(Huang et al., 2021: 27-34). Sağlık davranışı
ve el hijyeni davranışı, karmaşık bir konudur.
El hijyeni davranışında tutum, algılanan sosyal norm, algılanan davranışsal kontrol, algılanan enfeksiyon riski, el hijyeni uygulamaları, algılanan rol modeli, algılanan bilgi ve
motivasyon gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır (Alfahan et al., 2016: 1-6). Coronavirüs pandemisi ile ilgili olarak tüm toplumun
alması gerekli zorunlu önlemlere, koruyucu
sağlık davranışları ve hijyen uygulamaları
bağlamında el hijyeninin önemine dair yayınlanmış çok sayıda çalışma vardır (Arora and
Grey, 2020: 1155-1163). Ancak virüsle mücadelede kilit rol oynayan hemşirelerin kendilerini, hastaları ve toplumu korumak adına
sergiledikleri sağlık davranışları ve el hijyeni uygulamalarına ilişkin birçok soru cevap
beklemektedir (Agarwal et al., 2021: 200211). Sorgulanacak olan sağlık davranışları
ve hijyen uygulamalarının COVID-19 tanısı
alan hemşirelerde hastalık öncesi ve sonrası
farklılık gösterip göstermediği de araştırılacak konulardandır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir
araştırmadır.
Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma
hastanesinde hemşire olarak çalışan 828 kişiden 130 pozitif tanı alan hemşire üzerinden
araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Ancak sadece 99 (%76) kişi çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur.
Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik
ve COVID-19 a maruziyet ve temas ile ilişkili 25 soru, sağlık davranışları ve el hijyeni
uygulamalarına dair 30 soru olmak üzere toplamda 55 sorudan oluşan online anket formu
kullanılmıştır (Bahar vd., 2008; Pittet et al.,
2004: 1-8; Walker et al., 1987: 76-80; Woynarowska-Soldan et al., 2019: 76-85).
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Sağlık davranışları ve el hijyeni pratiklerine
ait sorular bireyin sağlık davranışlarını ve
el hijyeni pratiklerini değerlendirir. Çalışma
verileri Google formlar kullanılarak online
olarak elde edilmiştir. Veriler 15 gün içinde
toplanmıştır.

71522473/050.01.04/448 sayı ve numaralı
etik kurul izni alınmıştır. Ayrıca katılımcı olmada gönüllülük esasına uyulmuştur.
BULGULAR
Araştırmaya katılanların %87.9’u hemşire
olarak çalışmakta, %79.8’inin mesleki yıl
deneyimi 1-10 yıl arasında değişmektedir.
%58.6’sı pandemi döneminde COVID-19 yoğun bakımda çalışmakta, %90.9’unun kronik
hastalığı bulunmamaktadır. Yine katılımcıların %72.7’sine pandemi nedeniyle asıl çalıştıkları birimden başka birimlere görevlendirme yapılmamış, %87.9’unun evinde COVID-19 hastalığı için riskli grupta olan birey
bulunmamakta, %90.9’ u COVID-19 tanılı
hastalara hemşirelik girişimi yapmış olup,
%40.4’ü günlük ortalama 24 saat çalışmakta, %71.7’si pandemi döneminde ruh sağlığı
profesyonelinden yardım alma ihtiyacı duymamıştır (Tablo 1).

Verilerin Değerlendirilmesi
Analizler bir uzman aracılığıyla, SPSS 21.0
programı ile yapılmıştır ve %95 güven düzeyinde çalışılmıştır. Kategorik değişkenler için
frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.
Demografik değişkenler ile Sağlık Davranışları ve El Hijyeni Pratikleri arasındaki ilişki
Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık
p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Etik
Araştırmanın yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformundan
izin alındıktan sonra 27.07.2020 tarihinde
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Tablo 1. Demografik Değişkenler ve COVID-19 Maruziyet ve Temasa Ait Bulguların
Dağılımı
n

%

18-22 arası

11

11,1

23-27 arası

43

43,4

22

22,2

23

23,2

1-10 yıl

79

79,8

11-20 yıl

13

13,1

7

7,1

Kadın

64

64,6

Erkek

35

35,4

Evli

50

50,5

Bekar

49

49,5

9

9,1

10

10,1

72

72,7

8

8,1

Eğitim araştırma hastanesi

84

84,8

Eğitim araştırma hastanesi dışındakiler

15

15,2

Yaş

28-32 arası
33 ve üzeri
Çalışma yılı

21-30 yıl
Cinsiyet

Medeni durum

Eğitim durumu
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Çalışılan kurum

19

SSTB
www.sstbdergisi.com
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March Number: 42 Winter Semester Year: 2022
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 42 Kış Dönemi Year: 2022
ID:546 K:641
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

COVID-19 nedeniyle asıl çalışılan birimden
başka birime görevlendirme yapılma durumu
Evet

27

27,3

72

72,7

99

100,0

87

87,9

6

6,1

6

6,1

58

58,6

20

20,2

15

15,2

6

6,1

Evet

28

28,3

Hayır

71

71,7

60

60,6

6

6,1

27

27,3

6

6,1

Evet

9

9,1

Hayır

90

90,9

Hayır
Yaşanılan şehir
Sakarya
Çalışılan birimdeki unvan
Hemşire
Ebe
Sağlık memuru
COVID-19 sürecinde görev yapılan birim
COVID-19 yoğun bakım
COVID-19 servisi
Normal klinik/servis
Acil servis

Çocuğunuz var mı

Aile tipi

Çekirdek aile
Geniş aile
Yalnız yaşama
Diğer
Kronik hastalık olma durumu
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COVID-19 hastalığı için riskli grupta olan
herhangi bir kişi ile yaşama durumu
Evet
Hayır

12

12,1

87

87,9

90

90,9

9

9,1

8

35

35,4

12

12

12,1

12

12,1

40

40,4

36

36,4

24

24,2

39

39,4

eldiven, N95, siperlik, cerrahi maske, gözlük,
tulum, önlük

27

27,3

eldiven, N95, siperlik, önlük, gözlük, cerrahi
maske

48

48,5

16

16,2

8

8,1

COVID-19 tanılı hastaya hemşirelik
girişimi yapılma durumu
Evet
Hayır
Günlük ortalama çalışma saati

16
24
COVID-19 döneminde çalışma saati ve
sisteminde değişiklik durumu
Çalışma saatleri azaldı
Çalışma saatleri arttı
Çalışma saatlerinde değişiklik olmadı
Bulaştan korunmak için kullanılan yöntemler

önlük, eldiven, cerrahi maske, siperlik, gözlük
önlük, eldiven, cerrahi maske, gözlük
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COVID-19 ile birlikte kurum tarafından
verilen eğitimler
COVID-19 hakkında bilgi, koruyucu önlem,
izolasyon

80

80,8

11

11,1

8

8,1

47

47,5

17

17,2

23

23,2

12

12,1

32

32,3

11

11,1

COVID-19(+) tanısı alan ve şüpheli kişi ile
temas

21

21,2

COVID-19(+) tanısı alan kişi ile temas

15

15,2

19

19,2

1

1,0

Koruyucu önlemler, izolasyon
Sadece COVID-19 hakkında bilgilendirme
COVID-19 un özel hayattaki insanlara
bulaşını önlemeye yönelik izolasyonla ilgili
mevcut durum
Evde ailemle birlikte yaşıyorum
Evde ev arkadaşı ile birlikte yaşıyorum
Evde tek başıma yaşıyorum
Kurumun ayarladığı yurt lojman vs. kalıyorum

Meslek gereği COVID-19 ile ilgili son zamanlarda temas durumu
COVID-19(+) tanısı alan ve şüpheli kişi ile
temas
COVID-19(+) li araç gereç ile temas

COVID-19(+) şüpheli kişi ile temas hiçbiri ile
karşılaşmadım
COVID-19(+) tanısı alan kişi ve araç gereç ile
temas
COVID-19 sürecinde ruh sağlığı profesyonelinden yardım alma ihtiyacı
Evet
Hayır
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28

28,3

71

71,7
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COVID-19 sürecinde fazladan temizlik ve
hijyen malzemesi alışverişi yapma durumu
Evet
Hayır
84

84,8

15

15,2

COVID-19 gelecekte sosyal hayatımı hiç etkilemez

0

0,00

COVID-19 gelecekte sosyal hayatımı çok az
etkiler

10

10,1

COVID-19 gelecekte sosyal hayatımı biraz
etkiler

27

27,3

COVID-19 gelecekte sosyal hayatımı belirgin
etkiler

30

30,3

COVID-19 gelecekte sosyal hayatımı çok
fazla etkiler

32

32,3

COVID-19 salgınının gelecekteki sosyal
yaşantınızı etkileme durumu

Katılımcıların sağlık davranışı ve el hijyeni
pratiklerine ait bulguların dağılımı Tablo 2’
de sunulmuştur. Tablo 2’deki bulgular “uyku
dinlenme ve egzersiz”, “beslenme”, “sağlık

sorumluluğu ve maneviyat”, “genel hijyen”,
“hasta ile temas ve invaziv işlemler sonrası
uygulamalar” şeklinde beş başlık altında toplanmıştır.
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Tablo 2. Sağlık Davranışları ve El Hijyeni Pratiklerine Ait Bulguların Dağılımı
Pandemiden
önce

Hem pandemiden önce
hem sonra

Hiçbir zaman

n

%

n

%

n

%

Düzenli 8 saat uyurum

8

8,1

76

76,8

15

15,2

Uyumadan önce güzel şeyler düşünürüm

13

13,1

76

76,8

15

15,2

Yorulmaktan kendimi korurum

4

4,0

64

64,6

31

31,3

Düzenli spor yaparım

6

6,1

66

66,7

27

27,3

Günlük işler sırasında egzersiz yaparım

9

9,1

69

69,7

21

21,2

Yorulmaktan kendimi korurum

4

4,0

64

64,6

31

31,3

UYKU ve DİNLENME

BESLENME
Protein ağırlıklı beslenirim

8

8,1

88

88,9

3

3,0

6

6,1

71

71,7

22

22,2

13

13,1

82

82,8

4

4,0

13

13,1

84

84,8

2

2,0

8

8,1

70

70,7

21

21,2

10

10,1

82

82,8

7

7,1

8

8,1

74

74,7

17

17,2

Vitamin takviyesi alırım
Her gün ortalama 8-10 bardak su içerim
Sebze meyve tüketimine özen gösteririm
İşe gitmeden önce evde kahvaltı yaparım
Günde 3 öğün beslenirim
Gıda paketlerinin üzerindeki besin, yağ ve sodyum
içeriklerini belirleyen etiketleri okurum
SAĞLIK SORUMLULUĞU ve MANEVİYAT
Bireysel sağlık bakımı ile ilgili eğitim programlarına
katılırım
Kendimle barışık ve kendimi yeterli hissederim
Yaşamımın bir amacı olduğuna inanırım
Sigara kullanma durumu
Konuşarak ve uzlaşarak çatışmaları çözerim
Kendime nasıl daha iyi bakabileceğim konusunda
sağlık personeline danışırım
GENEL HİJYEN

24

5

5,1

68

68,7

26

26,3

8

8,1

87

87,9

4

4,0

10

10,1

86

86,9

3

3,0

6

6,1

35

35,4

58

58,6

8

8,1

91

91.9

0

0,0

4

4,0

76

76,8

19

19,2
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Her mesai/nöbet sonrasında hemen duş alırım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

Günde en az 10 defa ellerimi yıkarım

11

11,1

86

86,9

2

2,0

En az 20 sn boyunca ellerimi yıkarım

9

9,1

90

90,9

0

0,0

Lavaboya gitmeden önce ve gittikten sonra ellerimi
yıkarım

12

12,1

87

87,9

0

0,0

Eldivenlerimi çıkardıktan sonra ellerimi yıkarım

12

12,1

87

87,9

0

0,0

13

13,1

896

86,9

0

0,0

Hastanın yarasına pansuman ve bakım yapmadan
önce ve yaptıktan sonra ellerimi yıkarım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

Kontamine olmuş ortam ve objelere dokunduktan
sonra ellerimi yıkarım

10

10,1

89

89,9

0

0,0

Hastanın ter, balgam ve 4 vücut salgılarıyla temastan
sonra ellerimi yıkarım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

Hastaya invaziv bir girişim ve tedaviden sonra ellerimi yıkarım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

İzole edilmiş hasta ile ilgili yapılan tüm işlermlerden
sonra ellerimi yıkarım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

Hastaya aspirasyon işlemini yaptıktan sonra ellerimi
yıkarım

11

11,1

88

88,9

0

0,0

Toplam

99

100

99

100

99

100

Ellerimin temiz olmadığını ve kontamine olduğunu
düşündüğüm ve gördüğüm an ellerimi yıkarım
HASTA ile TEMAS ve İNVAZİV İŞLEM SONRASI EL HİJYENİ

Tablo 2 incelendiğinde hasta ile temas ve invaziv işlemler sonrası el hijyeni ve pratikleri
gerçekleştirme oranı %88.9’ dur.

Evinde COVID-19 hastalığı için riskli grupta
olan herhangi bir kişi olma durumu ile sağlık
davranışları ve el hijyeni pratikleri arasındaki
ilişki Tablo 3’ te verilmiştir.
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Tablo 3. Evinde COVID-19 Hastalığı İçin Riskli Grupta Olan Herhangi Bir Kişi Olma
Durumu ile Sağlık Davranışları ve El Hijyeni Pratikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Evinizde COVID-19
hastalığı için riskli grupta
olan (65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan) herhangi
bir kişi var mı?
evet

Ki-kare

p

8,787a

,012*

1,543a

,462

1,689a

,430

hayır

n

%

n

%

Hem pandemiden önce
hem sonra

3

50,0

3

50,0

7

10,6

59

89,4

Hiçbir zaman

2

7,4

25

92,6

Pandemiden önce

1

25,0

3

75,0

Hem pandemiden önce
hem sonra

6

9,4

58

90,6

5

16,1

26

83,9

3

23,1

10

76,9

8

10,5

68

89,5

1

10,0

9

90,0

UYKU ve DİNLENME
Düzenli spor yaparım
Pandemiden önce

Yorulmaktan kendimi
korurum

Hiçbir zaman
Uyumadan önce güzel
şeyler düşünürüm
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
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Günlük işler sırasında
egzersiz yaparım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

3

33,3

6

66,7

6

8,7

63

91,3

3

14,3

18

85,7

Düzenli 8 saat uyurum

1

12,5

7

87,5

Pandemiden önce

9

11,8

67

88,2

2

13,3

13

86,7

1

12,5

7

87,5

9

12,9

61

87,1

Hiçbir zaman

Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman

4,654a

,098

,027a

,986

,170a

,919

3,462a

,177

5,547a

,062

8,613a

,013*

BESLENME
İşe gitmeden önce evde
kahvaltı yaparım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
Günde 3 öğün beslenirim
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

2

9,5

19

90,5

3

30,0

7

70,0

8

9,8

74

90,2

1

14,3

6

85,7

3

37,5

5

62,5

9

10,2

79

89,8

Hiçbir zaman
Protein ağırlıklı beslenirim
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

3

100,0

Vitamin takviyesi alırım

3

50,0

3

50,0

Pandemiden önce

7

9,9

64

90,1

2

9,1

20

90,9

Hiçbir zaman

Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
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Her gün ortalama 8-10
bardak su içerim
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

3

23,1

10

76,9

9

11,0

73

89,0

0

0,0

4

100,0

3

23,1

10

76,9

9

10,7

75

89,3

2,118a

,347

1,897a

,387

1,595a

,450

5,647a

,059

Hiçbir zaman
Sebze meyve tüketimine
özen gösteririm
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

2

100,0

Hiçbir zaman
SAĞLIK SORUMLULUĞU ve MANEVİYAT

Bireysel sağlık
bakımı ile ilgili eğitim
programlarına katılırım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman

Kendimle barışık ve
kendimi yeterli hissederim
Pandemiden önce

0

0,0

5

100,0

10

14,7

58

85,3

2

7,7

24

92,3

3

37,5

5

62,5

9

10,3

78

89,7

0

Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
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Sigara kullanıyorum
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
Kendime nasıl daha
iyi bakabileceğim konusunda sağlık personeline danışırım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

2

33,3

4

66,7

3

8,6

32

91,4

7

12,1

51

87,9

0

0,0

4

100,0

9

11,8

67

88,2

3

15,8

16

84,2

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

2,949a

,229

,797a

,671

2,667a

,102

2,868a

,238

4,182a

,041*

Hiçbir zaman
GENEL HİJYEN
Her mesai/nöbet
sonrasında hemen duş
alırım.
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

0

0,0

3

27,3

8

72,7

9

10,5

77

89,5

Hiçbir zaman
Günde en az 10 defa
ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

2

100,0

3

33,3

6

66,7

9

10,0

81

90,0

Hiçbir zaman
En az 20 sn boyunca
ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

Hiçbir zaman

29

0,0

0

0,0
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Eldivenlerimi
çıkardıktan sonra ellerimi yıkarım

3

25,0

9

75,0

9

10,3

78

89,7

Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

0

0,0

3

23,1

10

76,9

9

10,5

77

89,5

2,126a

,145

1,686a

,194

2,126a

,145

Hiçbir zaman
Ellerimin temiz
olmadığını ve kontamine olduğunu
düşündüğüm ve
gördüğüm an ellerimi
yıkarım.
Pandemiden önce

0

0,0

0

0,0

25,0

9

75,0

9

10,3

78

89,7

0

0,0

0

0,0

Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
Lavaboya gitmeden
önce ve gittikten sonra
ellerimi yıkarım

3

Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
HASTA ile TEMAS
ve İNVAZİV İŞLEM
SONRASI EL HİJYENİ
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Hastanın yarasına
pansuman ve bakım
yapmadan önce ve
yaptıktan sonra ellerimi
yıkarım

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

0

3

30,0

7

70,0

9

10,1

80

89,9

2,667a

,102

3,338a

,068

2,667a

,102

2,667a

,102

0,0

Hiçbir zaman
Kontamine olmuş ortam ve objelere dokunduktan sonra ellerimi
yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

0,0

0

0,0

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

0

0,0

0

0,0

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

Hiçbir zaman
Hastanın ter, balgam
ve 4 vücut salgılarıyla
temastan sonra ellerimi
yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman
Hastaya invaziv bir
girişim ve tedaviden
sonra ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

0

Hiçbir zaman
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İzole edilmiş hasta
ile ilgili yapılan tüm
işlemlerden sonra ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

0

0,0

0

0,0

3

27,3

8

72,7

9

10,2

79

89,8

0

0,0

0

0,0

2,667a

,102

2,667a

,102

Hiçbir zaman
Hastaya aspirasyon
işlemini yaptıktan sonra
ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden önce
hem sonra
Hiçbir zaman

*p<0.05
Tablo 3 incelendiğinde “Evinde COVID-19
hastalığı için riskli grupta olan bir bireyin varlığı” ile vitamin takviyesi alma, düzenli spor
yapma, sağlık davranışlarında ve el hijyeni

pratiklerinden ise sadece, en az 20 sn boyunca ellerini yıkama” değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır
(p<0,05).
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Tablo 4. COVID-19 Salgını Döneminde Çalışma Saati ve Sisteminin Değişme Durumu ile
Sağlık Davranışları ve El Hijyeni Pratikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
18-COVID-19 salgını döneminde
çalışma saatiniz ve sisteminiz değişti
mi?
Çalışma
saatleri
azaldı

Çalışma
saatleri arttı

Çalışma
saatlerinde
değişiklik
olmadı

n

%

n

%

n

%

Sigara kullanıyorum

2

33,3

1

16,7

3

50,0

Pandemiden önce

6

17,1

9

25,7

20

57,1

28

48,3

14

24,1

16

27,6

3

27,3

6

54,5

2

18,2

33

37,5

18

20,5

37

42,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Ki-kare

p

11,031a

,026*

6,382a

,041*

9,891a

,042*

SAĞLIK
SORUMLULUĞU
ve MANEVİYAT

Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
GENEL HİJYEN
Her mesai/nöbet
sonrasında hemen
duş alırım.
Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
Günde en az 10 defa
ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra

3

27,3

5

45,5

3

27,3

33

38,4

17

19,8

36

41,9

0

0,0

2

100,0

0

0,0

Hiçbir zaman
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En az 20 sn boyunca
ellerimi yıkarım
Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra

3

33,3

5

55,6

1

11,1

33

36,7

19

21,1

38

42,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6,039a

,049*

6,382a

,041*

6,382a

,041*

6,382a

,041*

Hiçbir zaman
HASTA ile TEMAS
ve İNVAZİV İŞLEM
SONRASI EL
HİJYENİ
Hastanın yarasına
pansuman ve bakım
yapmadan önce ve
yaptıktan sonra ellerimi yıkarım

3

27,3

6

54,5

2

18,2

33

37,5

18

20,5

37

42,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
Hastanın ter, balgam ve 4 vücut
salgılarıyla temastan sonra ellerimi
yıkarım

3

27,3

6

54,5

2

18,2

33

37,5

18

20,5

37

42,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
Hastaya invaziv
bir girişim ve tedaviden sonra ellerimi
yıkarım

3

27,3

6

54,5

2

18,2

33

37,5

18

20,5

37

42,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
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İzole edilmiş hasta
ile ilgili yapılan tüm
işlemlerden sonra
ellerimi yıkarım

3

27,3

6

54,5

2

18,2

33

37,5

18

20,5

37

42,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

,3

33

37,5

Pandemiden önce

6,382a

,041*

6,382a

,041*

Hem pandemiden
önce hem sonra
Hiçbir zaman
Hastaya aspirasyon
işlemini yaptıktan
sonra ellerimi
yıkarım

6

54,5

2

18,2

18

20,5

37

42,0

Pandemiden önce
Hem pandemiden
önce hem sonra

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Hiçbir zaman

p<0.05

yıkama, hastaya aspirasyon işlemini yaptıktan
sonra ellerini yıkama” değişkenleri arasında
“COVID-19 salgını döneminde çalışma saati
anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0.05).
ve sisteminin değişme” durumu ile sağlık davranışları ve el hijyeni pratikleri arasındaki iliş- TARTIŞMA
ki Tablo 4’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde
Örneklemimizi
oluşturan
hemşirelerin
“COVİD-19 salgını döneminde çalışma saati
ve sisteminin değişme durumu” ile “Yorul- %15’inin COVID-19 testi pozitif çıkmış ve
maktan kendini koruma, sigara kullanma, her hastalığı aktif olarak geçirmişlerdir. Çin’de ermesai/nöbet sonrasında duş alma, günde en az ken dönemde yapılan çalışmada hemşirelerin
10 defa ellerini yıkama, en az 20 sn boyunca yarısından fazlasının COVID-19 testi pozitif
ellerini yıkama, hastanın yarasına pansuman çıkmış, ABD’deki araştırma sonucunda ise
ve bakım yapmadan önce ve yaptıktan sonra COVID-19 hastalarının birçoğunu hemşireellerini yıkama, hastanın ter, balgam ve 4 vü- lerin oluşturduğu bildirilmiştir (Zheng, 2020:
cut salgılarıyla temastan sonra ellerini yıka- 2109-2113; Hartmann, 2021: 1850-1854).
ma, hastaya invaziv bir girişim ve tedaviden Bizdeki vaka sayılarının Çin’e göre daha az
sonra ellerini yıkama, izole edilmiş hasta ile olması salgının başlangıç yerinin Çin olmailgili yapılan tüm işlermlerden sonra ellerini sıyla ilişkili bulunurken ABD ye göre daha

*
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düşük olmasının da salgının iyi yönetilmesine,
döneme özgü ve pandemi kontrolü açısından
kritik karar alınmasına ve pek çok uygulamalara dayalı olabileceğini söyleyebiliriz (Varol,
G., Varol, B.T., 2020: 579-594). Bu bölümde
elde edilen bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır. Bu çalışmamızın pandeminin ortalarında yapılmış olması ve çalışmaya COVID-19
testi pozitif olup hemşire olarak çalışan sağlık personellerinin dahil edilmesi çalışmanın
güçlü yönlerindendir. Yapılan araştırmalarda
ülkemizde ve dünya genelinde hemşireler ve
sağlık çalışanlarının katıldığı çok sayıda çalışma olmasına rağmen genelde psikososyal
etkiler ve sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarını kullanma durumu incelenmiştir.
Yine araştırmalar COVID-19 hastalığı geçirip
geçirmeme kriterlerinden bağımsız olarak yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilerin
literatüre katkı sağlayacak olması çalışmayı
güçlü kılan diğer bir özelliktir.
Çalışmamızda “uyku dinlenme ve egzersiz”,
“beslenme”, “sağlık sorumluluğu ve maneviyat”, “genel hijyen”, “hasta ile temas ve invaziv işlemler sonrası uygulamalar” başlıklarıyla
incelediğimiz sağlık davranışları ve el hijyeni
pratiklerine baktığımızda pandemiden bağımsız olarak yüksek oranlarda doğru ve sağlıklı
davranış sergilendiği görülmektedir. Bunun
nedeni katılımcıların meslekleri gereği bilgi
ve farkındalıklarının genel anlamda yüksek
seyretmesi ve düzenli sağlık bilgi akışlarının

olmasından kaynaklanabilir. Literatüre bakıldığında; Derin (2021: 35-40) tarafından sağlık
çalışanlarında gerçekleştirilen bir araştırmada
el hijyeni ve izolasyon önlemlerine uyum düzeyi araştırılmış COVID-19 tanısı alan sağlık
çalışanları ile tanı almamış olanlar ve son üç
yılda el hijyeni ile ilgili eğitim alan ile almayan
gruplarda bir farklılık saptanmamıştır. Araştırma sonuçlarımız birlikte değerlendirildiğinde
COVID-19 tanısı alanlarda sağlık davranışı
ve el hijyeni pratiklerinin hastalığı geçirme
ve pandemiye bağlı olarak artış göstermediği
anlaşılmaktadır. Bu durumun, katılımcılarda
hijyen ve sağlık davranışları konusunda yer
etmiş bir kültür sonucu oluştuğu söylenebilir.
Çalışma sonuçlarımız incelendiğinde evinde
COVID-19 hastalığı için riskli grupta olan herhangi bir kişinin olma durumu ile vitamin takviyesi alma değişkenleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05).
Bu ilişki hiçbir zaman vitamin takviyesi almadıklarını belirten grubun %90.9 gibi yüksek
düzeylerde olmasından kaynaklanmaktadır.
Özkan ve Yılmaz’ın (2008: 89-105) çalışmalarında da hastanede çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından en düşük
puanın beslenme, egzersiz ve stres yönetimi
alt boyutlarından alındığı belirlenmiştir.
Araştırma sonuçlarımız incelendiğinde katılımcıların spor yapma alışkanlıklarının evlerinde COVID-19 açısından riskli bireyler
bulunması ile değişmediği görülmüştür. Bu
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durum spor yapmayanların oranının %92,6
gibi yüksek düzeylerde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonucumuz Lindwall et al.
(2014: 1309) yaptığı çalışma ile desteklenmektedir. Sağlık çalışanlarının yoğun iş gücü,
boş zamanlarının olmayışı, sık nöbet tutmaları
gibi nedenler düzenli spor yapmaları için engel oluşturabilir. Ayrıca hastanede çalışmak
genellikle fiziksel olarak zorlayıcı bir iştir ve
bu durum sağlık çalışanlarının fiziksel aktivitelere katılma isteğini azaltabilir.
Çalışma sonuçlarımıza bakıldığında evinde
COVID-19 hastalığı açısından riskli bireylerin bulunmadığı sağlık çalışanlarında 20 sn
boyunca el yıkama alışkanlığının pandemiden
etkilenmediği görülmüştür. Literatürde benzer
çalışma bulunmamakta olup çalışmamızdan
farklı olarak Stangerup et al. (2021: 11181122) el yıkama ile ilgili yaptığı çalışmada
pandemiden önce el yıkama oranının %46
iken pandemiden sonra bu oranın %34’e düştüğünü saptamıştır.
Çalışma sonuçlarımıza göre COVID-19 salgını döneminde çalışma saati ve sisteminde değişiklik olmayanlardan sigara içenlerin oranı
pandemiden sonra, pandemiden öncesine kıyasla artış göstermiştir. Bu artış, katılımcıların
sigara içme alışkanlıklarının pandemiden etkilenme durumuyla açıklanabilir. Fırat, Gökmen
ve Karakurt’ un (2021:1-6) sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemi sürecinde sigara alışkanlıklarını inceleyen çalışması da bu sonu-

cumuzu desteklemektedir. Çalışma sonucuna
göre COVID-19 pandemisinden önceki sigara
içme sıklığı ile karşılaştırıldığında, pandemi
sırasında sigara içenlerin %20,3’ünde sigara içme sıklığı azalırken, %22,4’ünde sigara
içme sıklığı artış göstermiştir.
COVID-19 salgını döneminde çalışma saati
ve sisteminde değişiklik olmayanlardan hasta
ile temas ve invaziv işlem sonrası el hijyeni
pratiklerine uyanların oranı tüm başlıklarda
(Hastanın yarasına pansuman ve bakım yapmadan önce ve yaptıktan sonra ellerimi yıkarım, Hastanın ter, balgam ve 4 vücut salgılarıyla temastan sonra ellerimi yıkarım, Hastaya
invaziv bir girişim ve tedaviden sonra ellerimi
yıkarım, İzole edilmiş hasta ile ilgili yapılan tüm işlermlerden sonra ellerimi yıkarım,
Hastaya aspirasyon işlemini yaptıktan sonra
ellerimi yıkarım) pandemiden önce %18.2
hem pandemiden önce hem pandemiden sonra
%40.2’dir. Koşucu vd. (2015: 105-108) yaptığı çalışmada, sağlık personelinde el hijyeni
uyum oranı hasta ile temastan önce %60, temastan sonra %63, vücut sıvılarının sıçrama
durumunda %71 olarak buldu. Vietnam’da
yürütülen bir başka çalışmada el hijyenine genel uyum %31 olup bu oran hemşirelerde %39
iken doktorlar ise %15 ile en düşük uyum oranı göstermişlerdir (Le et al., 2019: 607). Ataei
et al. (2013: 69-72) yaptığı çalışmada hemşirelerin el hijyeni uyum hızını %8.4, Rosenthal
et al. (2010: 1264-1274) Türkiye’yi de kapsa-
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yan 8 ülkede yürüttüğü çalışmasında; meslek edindikleri tecrübe ile yaşamsal kazanımlarıgrupları arasında en fazla el hijyeni uyumunun nı değerlendirebilecekleri ortam oluşturmak
hemşirelerde olduğunu bildirmiştir.
yaşama aktif katılım sürecinde önemlidir.
Hemşirelerin yaşam konforunu artıracak daSONUÇ
nışmanlık hizmetleri ve bu hizmetlerin ulaşıCOVID-19 pandemisi sağlık çalışanlarının labilirliği onları yaşam alanında huzur içinde
sağlık davranışı ve el hijyeni pratiklerinde bir kalma yönünde destekler.
değişikliğe neden olmamıştır. Bu durum, sağKAYNAKÇA
lık personellerinin el hijyeni ve sağlık davranışları pratiklerine uyumunun pandemiden bağım- ADİL, M.D., T., RAHMAN, R., WHİTELAW,
sız olarak bir sağlık profesyoneli olarak rutinde
D., JAİN, V., TAAN, O.A., RASHİD, F.,
de istendik durumda olması ile açıklanabilir.
MUNASİNGHE, A., JAMBULİNGAM,
Buna rağmen sağlık çalışanlarında COVID-19
P., (2021). SARS-CoV-2 and the Pandeenfeksiyonuna sık yakalanma ile ilgili faktörmic of COVID-19. Postgraduate Medical
lerin (daha özel beslenme, iyi insan gücü planJourna, 97:110-116
lanması, vb.) iyileştirilmesi akla getirilmelidir.
Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının, spor AGARWAL, A., RANJAN, P., SARASWAT,
A., KASİ, K., BHARADİYA, V., VİKRAM,
yapma oranının düşük çıkması hastanedeki yoN., CHAKRAWARTY, A., (2021). Are
ğun iş gücüne bağlı olabilir, bu durum hastaHealth Care Workers Following Preventinedeki yoğun iş gücünü azaltmaya yönelik olave Practices in the COVID-19 Pandemic
rak daha iyi insan gücü planlaması ile çözüme
Properly?-A Cross-Sectional Survey from
kavuşabilir. Pandemi öncesine kıyasla sigara
India. Diabetes & Metabolic Syndrome:
içme oranının artmış olması pandemiyle birlikClinical Research & Reviews, 15(1), 69-75
te artan strese bağlı olabilir. Pandemi ile birlikte
gelen sık nöbetler, yoğun geçen mesailer, sağlık
AGARWAL, A., RANJAN, P., SAİKAUSçalışanları arasında artmış COVID-19 vakalaTUBH, Y., ROHİLLA, P., KUMARİ, A.,
rı birer stresör olarak düşünülürse hasta başına
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EXTENDED ABSTRACT
The coronavirus that initially caused pneumonia cases was defined by the WHO as severe
acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), which produces the coronavirus disease-2019 (COVID-19).(Helmy et al., 2020:1125) Confirmed COVID-19 cases increased and
spread rapidly all over the world and reached pandemic proportions affecting many countries,
causing millions of people to be infected. WHO declared the outbreak a Public Health Emergency of International Concern on January 30, 2020, and the outbreak was declared a global
epidemic on March 11, 2020. (Adil et al., 2020:110-116; Arora and Grey, 2020: 1155-1163;
Sun et al.,2020:483-495) It is an indispensable condition that health workers, who will provide
the most basic service in controlling the pandemic and preventing millions of cases and deaths,
especially nurses who are at the forefront and have primary contact with the patient, are healthy.
(Choi, Jeffers and Logsdon, 2020: 1486-1487) It is vital that nurses are supported to protect
themselves in line with infection control protocols, and that they remain loyal to health behaviors and hand hygiene practices for a healthy life. (Yücel ve Görmez, 2019) There are many
studies published on the importance of hand hygiene in the context of the mandatory precautions that the whole society should take regarding the coronavirus pandemic, preventive health
behaviors and hygiene practices. (Arora and Gray, 2020) Many questions regarding the health
behaviors they exhibit and their hand hygiene practices await answers. (Agarwal et al., 2021)
It will also be investigated whether the health behaviors and hygiene practices to be questioned
differ in nurses diagnosed with COVID-19 before and after the illness. Aım: This study aims
to determine the level of health and hygiene behaviors before and after the pandemic in nurses
who work in a training and research hospital and whose COVID-19 test is positive. There is
no such study in the literature and it is thought that this study will contribute to the literature.
Method: This research is a descriptive and cross-sectional type of research. The sample of
the research was composed of 130 nurses who received positive diagnoses from 828 nurses
working in a training research hospital. However, only 99 (76%) people volunteered to participate in the study. As a data collection tool, an online questionnaire consisting of 55 questions,
including 25 questions related to socio-demographic and exposure to COVID-19 and contact,
and 30 questions about health behaviors and hand hygiene practices, was used. It was studied at
95% confidence level. Frequency and percentage values were calculated for categorical variables. The relationship between demographic variables and Health Behaviors and Hand Hygiene
Practices was analyzed with the Chi-square test. Significance was evaluated at the p<0.05 level.
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Results: Of the participants, 87.9% work as nurses, 58.6% work in the COVID intensive care
unit during the pandemic period, and 90.9% do not have a chronic disease. 87.9% of them do
not have individuals in the risk group for COVID-19 disease at home, 90.9% of them have
made nursing interventions for patients with a diagnosis of COVID-19, and 40.4% of them
work an average of 24 hours a day. In our study, there is a statistically significant relationship
between the variables “the presence of an individual at risk for COVID-19 disease at home”
and the variables of taking vitamin supplements, doing regular sports, washing their hands for
at least 20 seconds in health behaviors and hand hygiene practices. “Changing working hours
and system during the COVID-19 epidemic” and “Protection from fatigue, smoking, taking a
shower after each shift/watch, washing your hands at least 10 times a day, washing your hands
for at least 20 seconds, dressing the patient’s wound, and washing hands before and after care,
washing hands after contact with sweat, sputum and body secretions of the patient, washing
hands after an invasive procedure and treatment, washing hands after all procedures related to
the isolated patient, washing hands after aspiration to the patient There is a significant relationship between the “washing” variables. Conclusıon: The low rate of doing sports among the
healthcare professionals participating in our study may be due to the intensive workforce in the
hospital, which can be resolved with better manpower planning to reduce the intensive workforce in the hospital. The increased rate of smoking compared to the pre-pandemic period may
be due to the increased stress associated with the pandemic. If the frequent seizures that come
with the pandemic, heavy work hours, and increased covid-19 cases among healthcare workers
are considered as stressors, if the number of nurses per patient is increased, the reduction of the
mentioned stressors may reduce smoking rates. It is important in the process of active participation in life to increase the quality of life of healthcare professionals and to create an environment where they can evaluate their vital gains with the experience they have gained during their
professional development processes. Counseling services that will increase the comfort of life
of nurses and the availability of these services support them to stay in peace in the living area.
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Abstract: The main purpose of this research is to determine the views of students studying child development
about the Covid-19 epidemic and its vaccine. In the study,
phenomenology design, one of the qualitative research
methods, was used. The participants, determined by the
homogeneous sampling method, consist of 102 students
studying in the associate degree program of a university
in the Malazgirt district of Muş province. A fully structured interview form was used to collect the data, and
these data were analyzed by content analysis by making
trilogy (theme-category-code). According to the findings
obtained; It has been determined that there is no consensus on the covid-19 epidemic among students studying
child development, and there are differences in opinions.
Participants stated that it is an epidemic that creates negative feelings about covid-19, is revealed intentionally, is
hoped to end one day like other epidemics, and affects the
whole world. In addition, although there are undecided
and negative opinions about the development or use of the
covid-19 vaccine, it has been determined that the majority
of the participants stated that the vaccine should be given.
Psychological counseling and social adaptation assistance
should be provided to individuals who have emotional and
psychological problems due to the epidemic.

Öz: Bu araştırmanın temel amacı çocuk gelişimi okuyan
öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
olgu bilim deseni kullanılmıştır. Homojen örneklem yöntemi ile belirlenen katılımcılar Muş ili Malazgirt ilçesindeki bir üniversitenin önlisans programında okuyan 102
öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında tam
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu veriler
üçleme (tema-kategori-kod) yapılarak içerik analizi ile
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; çocuk gelişimi okuyan öğrenciler arasında covid-19 salgını hakkında
görüş birliğinin olmadığı, görüşlerde farklılıkların olduğu
tespit edilmiştir. Katılımcılar covid-19 ile ilgili olumsuz
duygular yaratan, kasten ortaya çıkarılan, diğer salgınlar
gibi bir gün bitmesi ümit edilen ve tüm dünyayı etkileyen bir salgın olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca covid-19
aşısının geliştirilmesi veya kullanılmasına yönelik kararsız ve olumsuz fikirlerin olmasına rağmen katılımcıların
çoğunluğunun aşının yapılması gerektiğini ifade ettikleri
tespit edilmiştir. Salgından dolayı duygusal ve psikolojik
sorunlar yaşayan bireylere psikolojik danışmanlık ve sosyal uyum yardımlarının sağlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Aşısı, Covid-19 Salgını,
Çocuk Gelişimi, Görüşler

Keywords: Covid-19 Vaccine, Covid-19 Epidemic, Child
Development, Views
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GİRİŞ

lişimi programı olduğu görülmektedir (Yükseköğretim Kurumları Atlası, 2022).

Bir ülkenin sahip olduğu en önemli kaynakların başında insan gelmektedir. Uygarlığa ulaşma ve kalkınmaya dair hedefleri olan ülkeler,
toplumu oluşturan bireylerin gelişmesini kendi hedeflerine göre yönlendirip değerlendirirler (Ekici, 2003). Geleceği inşa edecek kişiler
olan çocuklar ve onları dolaylı veya doğrudan
etkileyecek her konunun detaylıca incelenmesi toplumların geleceği için oldukça önemli konuların başında gelmektedir. Çocukların
0-18 yaş aralığında büyümeleri, gelişmeleri
toplumlar için önemli bir dönemdir. Bu, yoğun gelişimsel bir süreç yaşayan çocukların
toplumsal destek almaları gereken bir dönemdir (Şirin, 2011).

Çocuk gelişimi programında okuyan öğrenciler lisans tamamlama yaptıklarında çocuk
gelişimi eğitimcisi olarak yetiştirilmek üzere
eğitim görmektedirler. Bu program sonunda eğitimci adaylarına, Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtildiği
dönemde bireylerin bilişsel, dil, duygusal,
sosyal, fiziksel ve öz bakım gelişim alanlarına yönelik uygulamaya dönük ve teoriye yönelik eğitim içerikleri verilmektedir (Gülen
ve Dönmez, 2020). Eğitimci adaylarına verilen eğitimler özel eğitim gerektiren bireyler,
normal gelişim gösteren bireyler, hastanede
tedavi amaçlı yatan bireyler, korumaya muhtaç olan bireyler gibi tüm çocukları kapsayacak şekilde ayrım yapılmadan verilmektedir
(Bağcı ve Aslan Bağcı, 2018; Bölükbaş, Kahraman, Kahraman ve Kalaycı, 2010; Gülen ve
Dönmez, 2020). Çocuk gelişimi programından mezun olan öğrenciler, çocuklara, ailelere, araştırmacılara ve öğretmenlere çocuk
eğitimi ve gelişimine yönelik yardımlar yapabilmektedirler.

Çocuk gelişimi kavramı, çocuğun bilişsel,
fiziksel ve duygusal gelişim alanlarına yönelik yeni kazanımlar edinmesi olarak ifade edilebilmektedir. Çocuğun doğum öncesi dönemden ergenlik dönemine kadar olan
kazanımları olarak belirtilebilmektedir (Aral
ve diğ., 2015). İnsanlar çocuk gelişimini ve
çocukların özelliklerini kavrama ve anlamayı
sağlayabilmek amacıyla okuryazar olma veya
okuma eğilimindedirler (Bağcı ve Aslan Bağcı, 2018). Bu nedenle, ülkemizde çocuk gelişimi ile ilgili eğitimler veren programlar ve
bölümler tercih edilmektedir. Genel anlamıyla üniversitelerin programlar bazında doluluk
oranları incelendiğinde doluluk oranlarının
yüksek olan bölümlerden birinin de çocuk ge-

Pandemi Sürecinde Eğitim
Covid-19 hastalığının ilk başladığı yer olan
Çin dışında birçok ülkede de görülmesi ile 30
Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil
durumu” sınıflandırılması yapılmış ve vakaların giderek artması, virüsün hızlı bir şekilde
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yayılması ve şiddetiyle beraber Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) 11 Mart 2020’de Covid-19
salgınını pandemi olarak değerlendirmiştir
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). WHO tarafından ilan edilen Covid-19 salgını; hem ruhsal
hem fiziksel hem de sosyal olarak insanoğlu
için bir tehdit unsuru olmaya devam etmektedir (Budak-Korkmaz, 2020; 62). Salgınla
mücadelede önlemler ivedilikle alınmaya
çalışılmıştır. Zorunlu yerler haricinde okullar, üniversiteler, çoğu kamu kurumu ve özel
sektörün içindeki tüm işyerleri kapatılmış,
adeta hayat durmuştur. Bunun akabinde belli
yaş gruplarına kademeli olarak sokağa çıkma
yasağı getirilerek insanların evde kalmasının
sağlanması ve dışarıya çıkmasının engellenmesi çalışılmıştır. Hastalığa yakalanan da bu
durumu evde ya da hastanede kimi zaman
da yurtlarda karantina altında geçirilmektedir. Covid-19 pandemisinin hızlı bir şekilde
yayılması tüm dünyayı psikolojik, sosyal,
biyolojik ve ekonomik olarak etkilemiş ve
toplumsal düzende hızlı bir değişim ve dönüşüme sebep olmuştur (Öztürk ve diğ., 2020;
Tamer, 2020). Covid-19 Strateji Güncelleme
Raporu olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda, pandemi ile sıkıntılı
anlarda güven veren geleneksel sosyal, halk
sağlığı ağlarının ve ekonominin çok büyük
baskılara maruz kalarak dünyadaki bütün
bireyler, aileler, toplumlar ve toplulukların
meydana gelen pandemi ve bu pandemiye

karşı alınan tedbirlerden büyük oranda etkilendiği belirtilmiştir (WHO, 2020).
Bu salgının en çok etkilediği alanlardan biri
de hiç şüphesiz eğitim sistemi olmuştur. İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan Covid 19
pandemisi insanların sağlığını etkilemesinin
yanında yaklaşık olarak 1,5 milyar öğrencinin ve 63 milyon öğretmenin hayatını etkilendiği belirtilmektedir (UNESCO, 2020). Bu
etkilere baktığımızda, okulların kapanması,
uzaktan eğitim hizmetlerinin verilmeye başlanması, izole bir hayat tarzına göre hayatın
devam ettirilmesi, bilinmeyen bir durum ile
karşılaşınca özellikle küçük çocukların içine
girdikleri korku duygusu gibi birçok faktör
eğitimi ve öğrencilerin hayatını ve genel ruh
hallerini etkilemiştir (Karakaya, Arık, Çimen
ve Yılmaz, 2020; 247; Görgülü Arı ve Arslan,
2020; 508). Dünya genelinde hem yüz yüze
eğitim hem de online (uzaktan) eğitim verilmektedir. Bu durum salgının etkisine göre
toplumdan topluma farklılık göstermektedir.
Kimi toplumlar salgının seyrine göre sadece
uzaktan eğitim verirken kimisi de her iki eğitim modelini birlikte yürütmeye çalışmıştır
(Bakioğlu-Çevik, 2020; 112).
Pandemi Sürecinde Aşı Çalışmaları
İnsanlığın var olduğu günden bu güne insanların başına gelen en büyük sorunlardan bir
tanesi bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar olmuştur. Bu hastalıkların giderilmesi ve hastalıkla-
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rın önüne geçilmesi amacıyla birçok yöntem
denenmiştir. Özellikle aşılardan önce insanlar
hastalıklardan korunma amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Yedinci yüzyılda
yılan sokmalarına karşı bağışıklık kazanma
amacıyla yılan zehrinin içilmesi, çiçek hastalığı için hastalığı hafif geçirmiş bireylerden
alınan materyali hastalık geçirmemiş kişilerin derisine çizilmesi gibi yöntemler bireylerde bağışıklanmanın sağlanması amaçlı girişimlere örnektir. Aşı ile önlenebilecek olan
hastalıklara yönelik olarak bağışık kazanma
çalışmalarının devam etmesi toplum sağlığı
açısından önem arz etmektedir (Sinanoğlu
Seyhan, 2021). Bağışıklanmanın sağlanması ve bireyin sağlığının korunmasında aşılar
yeri ve önemi yadırganamaz ilaçlardır.

koruma amacıyla vücudumuzun doğal savunma sistemleri ile birlikte çalışarak hastalığa yakalanma riskini en aza indirir (WHO,
2021). İlk olarak modern aşı çalışmaları laboratuvar ortamlarında 19.yüzyılda başlarken,
günümüzde aşı çalışmaları immünolojik ve
moleküler biyoloji çalışmaları ile önemli bir
yol almıştır (Plotkin, 2014). Günümüzde pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüne
karşı verilen mücadelede, etkili ve güvenli aşı
geliştirilmesi ile bireylerin aşılanması oldukça önemlidir (Yıldırım Baş, 2021). Bu amaçla dünya üzerindeki çeşitli ülke ve firmalar
tarafından farklı teknolojilerle aşı üretim
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 1 Nisan
2021 tarihi itibarıyla DSÖ tarafından değerlendirmeye alınmış on sekiz adet Covid-19
aşısı bulunmaktadır (Ünal Adanır, 2021). Günümüzde dünya üzerinde Covid-19’a karşı
bireylerde bağışıklanmanın sağlanması amacıyla kullanılan aşılardan bazıları Tablo 1’de
yer verilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre aşılar,
bağışıklık sistemimizin virüs ve bakterileri
tanıyarak onlarla savaşmasını sağlayan ve
bunların oluşturduğu hastalıklara karşı vücudumuzu koruyan ilaçlardır. Bu ilaçlar bizleri

Tablo 1. Covid-19 Aşıları
Sıra

Aşı

Ülke

Yöntem

Etkinlik

1

Moderna/INH

ABD

mRNA

95%

2

Pfizer/BioNTech

Almanya

mRNA

95%

3

Sputnik V

Rusya

Vektör

92%

4

CoronaVac/Sinovac

Çin

İnaktif

90%

5

Oxfort/AstraZeneca

İngiltere

Vektör

70%

6

Turcovac

Türkiye

İnaktif

?
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Tablo 1’de üretilen ve dünya geneli kullanılan aşılar belirtilmiştir. Özellikle BioNTech
ve Sinovac gibi aşıların dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca
ülkemizin aşısı olan Turcovac ise üçüncü faz
sonuçları henüz açıklanmadığından dolayı
etkinlik oranı verilmemiştir (Çankal, 2021;
Kahraman ve Altındiş, 2020; Kaya, 2021;
URL 1, 2021).

stoklanması dünyadaki bütün toplumları ilgilendirdiği için evrensel bir öncelik olarak
değerlendirilebilir. Bununla beraber hızlı bir
şekilde aşı geliştirme çalışmaları yapılmakta
ve bazı aşıların acil kullanım izinleri verilerek uygulanmaya başlandığı görülmektedir.
Aşı çalışmalarının önünde görülen en büyük
engellerden birinin de aşı karşıtlığı olduğu
bilinmektedir. Bu hastalığın giderilmesinin
temelinde aşılama olmasına rağmen dünya
üzerinde insanların aşı karşıtlığı ve kararsızlığı nedeniyle bugün aşılama istenen düzeyde
değildir. Aşı karşıtlığı veya kararsızlığı nedeniyle aşılanmayan kişiler nedeniyle pandemi
sıcaklığı hala devam etmektedir ve gücünü
koruyarak hepimizi tehdit etmektedir (Yumru ve Karakoç Demirkaya, 2021). İnsanlar
aşıların içerdiklerindeki kimyasal etkenlerin
etkisinden, aşı üretimindeki ranttan dolayı
sağlıklı bilgilerin oluşmamasından, doğal bağışıklık geçirilmek istenmesinden ve felsefik
ya da dini inanç gibi etkenlerden dolayı aşılanma karşıtı olabilmektedir (Bozkurt, 2018).

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından hastalığın önüne geçerek pandemi öncesi sosyal
hayata geri dönebilme amacıyla Covid-19
aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Bu plan
doğrultusunda 13 Ocak 2021’de CoronaVac/
Sinovac ile başlayan aşılama ilerleyen zamanlarda Pfizer/BioNTech ile birlikte devam
etmiştir. Ülkemizde sağlıkçıların aşılanmalarının ardından mesleki olarak öncelik sağlıklı
bir şekilde eğitim-öğretim devamının sağlanması amacıyla öğretmenlere tanınmış ve 24
Şubat 2021 günü öğretmen aşılamaları hızlı
bir şekilde köy öğretmenleri ile başlamıştır.
Ülkemizde 27 Ocak 2022 tarihi itibariyle iki
doz aşı uygulanan kişi sayısı 18 yaş üstü nüfusun % 90 civarındadır (URL 2, 2022).

Mevcut Çalışma
Lisans tamamlama sonrası geleceğin eğitimcileri ve danışman adaylarının, toplumu bütün yönleri ile etkileyen Covid-19 pandemisi
ve bu pandemiye karşı üretilen aşılar ve aşı
çalışmalarına yönelik düşüncelerinin incelenmesi oldukça önem arz etmektedir. Çünkü
eğitim gördükleri dönemde karşılaştıkları bu
durumun bir öğrenci olarak kendi üzerlerin-

Toplumsal hayatı bu kadar derinden ve bütün boyutları ile etkileyen Covid-19 pandemisinin etkisinin azaltılması noktasındaki
en önemli faktörler olan maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra aşılanmanın da ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Bu nedenle,
Covid-19 aşılarının geliştirilmesi, üretimi ve
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YÖNTEM

deki etkisinin yanı sıra toplumda yer alacak
olan bir anne-baba, bir eğitimci, bir yönetici
veya toplumu oluşturan bireylerden herhangi
biri konumunda olabilecekleri dönemde toplumsal hayatı bu kadar derinden etkileyen küresel olaylar ve bu olayların etkileri noktasında etkin rol alabilmek ancak bu günlerinden
kendilerine iyi dersler çıkarıp kendilerini ve
toplumu zor şartlara ve zor durumlara hazırlayabilirler. Yukarıda da ifade edildiği üzere
eğitim hayatlarını bitirdikten sonra ailelere,
öğrencilere, araştırmacılara ve toplumun diğer bireylerine çocuk gelişimi alanında yardımcı olan çocuk gelişimi programı öğrencilerinin Covid-19 salgını ve aşıya yönelik
düşüncelerinin incelenmesi bu anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır.
Olgu bilim deseni; belli bir konuda var olan
olgulara yönelik algıların, görüşlerin belirlenip incelenmesinde ve yorumlanmasında kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu
kapsamda çocuk gelişimi programı okuyan
öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşı çalışmalarına yönelik görüşleri belirlenmiştir.
Katılımcılar
Çalışmada homojen örneklem yöntemi tercih
edilmiştir. Homojen örneklem; benzer özellik
gösteren katılımcılardan belli bir konu hakkındaki görüşlerinin toplanmasında kullanılmaktadır (Creswell, 2013). Araştırmaya tüm
öğrencilerin katılımı istenmiş fakat gönüllü
olanlarından veri toplanmıştır. Bu kapsamda
araştırmanın katılımcıları Muş ili Malazgirt
ilçesindeki bir üniversitenin önlisans programında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
Bu katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyo
ekonomik düzeylerinin birbirine yakın olduğu, ülkenin güney ve doğu Anadolu bölgelerinden geldikleri belirlenmiştir. Araştırma
10 erkek ve 92 kadın olmak üzere 102 kişi
katılmıştır. Bu araştırma Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kurulunun 28.10.2021 tarih ve
E-10879717-050.01.04-27877 sayılı kurul
toplantısında etik onayı alınmıştır.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı çocuk gelişimi
okuyan öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerini belirlemektir. Buna
göre aşağıdaki araştırma sorularının cevabı
aranmıştır.
1. Çocuk gelişimi programı okuyan öğrencilerin Covid-19 salgınına yönelik görüşleri nelerdir?
2. Çocuk gelişimi programı okuyan öğrencilerin Covid-19 aşısına yönelik görüşleri
nelerdir?
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Veri Toplama Aracı

elde edilmiştir. Bu oran Güvenirlik=[Görüş
birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı)] x100
formülü kullanılarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi % 80 ve üzeri sonuçlar güvenilir olarak kabul edilmektedir (Miles ve Huberman,
1994). Katılımcılardan elde edilen bulguların
sunumunda katılımcı alıntıları olduğu gibi
sunulmuştur (katılımcı sayısı fazla olduğundan alıntılar rastgele seçilmiştir). Bu durum
araştırmanın objektifliğini artırmaktadır. Ayrıca araştırma katılımcı grubunun genel özellikleri verilerek sonraki çalışmalar için rehber
olması tutarlı sonuçların toplanmasında kaynak olması sağlanmıştır.

Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Bu form dört
alan uzmanı tarafından hazırlanmıştır (Bir
eğitim doktoralı, iki doktora öğrencisi ve bir
yüksek lisans mezunu). Bu uzmanların eğitim ve araştırma yaşantılarında birden fazla
görüşme formu hazırladıkları teyit edilmiştir.
Yüz yüze uygulanan formda aşağıdaki sorular bulunmaktadır.
1. Covid-19 salgını hakkında neler düşünüyorsunuz?
2. Covid-19 aşısı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar
incelendiğinde 2 katılımcının ilk soruya cevap vermediği belirlenmiştir. İlk sorunun
analizinde bu iki veri kullanılmamıştır. Veri
toplanırken katılımcı isimleri kullanılmamıştır. Katılımcılar numerik olarak kodlanmıştır
(Katılımcı=K, K1, K2… vb).

Veri Analizi
Verilerin analizinde üçleme (tema-kategorikod) yapılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaç,
katılımcı görüşlerinin derinlemesine incelenmesi ile görüşlerdeki neden ve niçin durumlarının belirlenmesini sağlamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Ayrıca verilerin betimlenmesi
ve yorumlanmasının kolaylaşması için yüzde
(%) ve frekans (f) teknikleri de kullanılmıştır.
Bu çalışmada temalar veri toplama aracındaki sorulara göre belirlenmiş olsa da katılımcı görüşlerindeki amaca yönelik kodların
kullanılması ile kategoriler belirlenmiştir. İki
doktoralı alan uzmanının görüş birliğine varması sonucunda % 93 oranında tutarlı veriler

BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular araştırma
soruları sırasına göre aşağıda sunulmuştur.
Çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin Covid-19
salgınına yönelik görüşleri; bu kapsamda
katılımcıların araştırmanın birinci sorusuna
verdikleri cevaplar kod-kategori-tema üçlemesi ile analiz edilerek aşağıda sunulmuştur.
Analiz sonucunda elde edilen tema-kategori
ve katılımcı durumları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcı Görüşleri Durumu
Tema 1. Covid-19 salgınına yönelik görüşler
Kategoriler

Katılımcılar (K)

f

%

1.

Dünya genelini etkileyen
salgın

1,2,3,7,8,9,10,12,13,18,19,21,22,30,32,36,37,56,62, 63
,65,66,68,69,74,77,80,81,82,86,87,90,95,102

34

33.33

2

Olumsuz duygular yaratan
salgın

6,11,23,25,26,27,28,29,33,34,35,38,39,40,42,
49,52,55,57,58,59,67,72,73,78, 84,94,98,100

29

28.43

3

Temenni belirten ifadeler

4,15,16,17,20,24,31,41,43,60,70,71,75,83,92,93,97,1
01

18

17.65

4

Kasten ortaya çıkarılan salgın

44,45,46,47,48,50,51, 53,64,76,85,89,91,96

14

13.73

5

Normal gribal enfeksiyon

14, 54, 79, 88, 99

5

4.90

Tema 2. Covid-19 aşısına yönelik görüşler
1

Olumlu

1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15,16,18,20,22,24,25,26,29, 31,
32,33,37,40,41,42,43,46,49,50,55,56,60,62,64,66, 67,6
8,69,77,78,82,83,88,89,90,92,93,94,95,97,101

52

50.98

2

Olumsuz

8,17,19,21,23,30,34,36,38,39,44,47,48,51,52,53,57,58,
59,61,65,70,73,76,79,80,81, 84,85,86,87,96,98,99,100

35

34.31

3

Kararsız

4,11,14,27,28,35,45,54,63,71,72,74,75,91,102

15

14.71

Tema 1. Covid-19 Salgınına Yönelik Görüşler

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların görüşleri Covid-19 salgınına ve Covid-19 aşısına yönelik görüşler olmak üzere iki tema
altında analiz edilmiştir. Katılımcıların Covid-19 salgınına yönelik görüşlerinin; dünya
genelini etkileyen salgın, olumsuz duygular
yaratan salgın, temenni belirten ifadeler, kasten ortaya çıkarılan salgın ve normal gribal
enfeksiyon şeklinde kategorilendiği görülmektedir. Ayrıca katılımcıların Covid-19 aşısına yönelik ifadelerinin; olumlu, olumsuz ve
kararsız kategorilerini oluşturduğu anlaşılmaktadır

Bu temada katılımcıların görüşlerinin kategoriler eşliğinde sunularak analizi verilmiştir.
Buna göre katılımcıların Covid-19 yönelik
görüşleri aşağıda sunulmuştur.
Kategori 1. Dünya genelini etkileyen salgın
Bu kategori altında katılımcıların Covid-19
hakkında Dünya genelini etkileyen bir salgın
olduğunu belirttikleri anlaşılmaktadır. Buna
göre;
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Bu kategori kapsamında katılımcıların Covid-19 için belirttikleri olumsuz duygular
bulunmaktadır. Katılımcıların alıntıları incelendiğinde;

Tüm insanları etkileyen bir sağlık sorunu. İnsanları her yönden etkileyip yaşam standartlarımızı etkilemiştir (K7).
Bütün dünyayı ele alan bir salgın. Bu salgın
yüzünden binlerce insan ölmekte ve eski yaşam artık yok denecek bir ortamdayız (K13).

İnsanların hayatını değiştirdi. Bütün hayatımızı etkiledi, eğitim hakkımız, sosyal hakkımız kısıtlandı (K23).

Dünyayı ele geçiren ölümcül bir hastalıktır
(K18).

Covid dünyada birçok kısıtlamaya neden
oldu. Hem maddi hem de manevi çöküşe uğradı (K25).

Ülkemizi ve neredeyse tüm dünyayı ele alan
tüm insanlığı kötü yönden etkileyen olumsuz
bir durum… (K56).

Tüm dünya geneli korkulan bir salgın olduğu için kendi fikrimce korktuğumu bir virüs…
(K40).

Dünya genelini kapsayan salgın bir hastalıktır ve hemen hemen herkesi eve kapatan bir
salgın… (K74).

Covid-19 ülkemize büyük derecede kötü etkiledi. Bu hastalık geldiği zamanda belli fiyatlarda baya bir yükselme oluştu. Çünkü
insanlar bu durumu kendi aleyhine çevirip
amaçları para kazanmak (K49).

Tüm dünyayı etkisi altına alan resmen bütün
dünyayı çok kötü bir duruma sokan bir hastalıktır (K87).
Covid 19 dünya genelinde bir hastalık olup
her yeri sarmış bir hastalıktır… (K102).

Pandemi hayatımıza çok etkiledi. Fiziksel,
psikolojik ve sosyal açıdan çok zorluk çektik.
Çok yıprandık (K57).

Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı gibi katılımcılar Covid-19 salgınını “dünyayı”, “ülkemizi ve tüm dünyayı”, “tüm insanları” ve
“yaşamı” etkileyen “ölümcül” bir “hastalık”
veya “salgın” olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. Katılımcıların % 33.33’nün Covid-19’u
dünyayı etkileyen küresel çapta bir salgın
olarak algıladıkları söylenebilir

Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri baya
şeyden geri bırakıldık. Birçok şeyden eğitim,
sağlık vb gibi hayatımızın dönüm noktası da
denilir (K73).
Herkesin düzenini bozdu, birçok kişi hayatını
kaybetti, eğitim diye bir şey kalmadı, bu durum yüzünden birçok kişi işinden oldu ve şimdi biz gençlerde gelecek kaygısı var (K84).

Kategori 2. Olumsuz duygular yaratan salgın
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Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı gibi katılımcıların Covid-19 pandemisi sürecinde “kısıtlamalar”, “zorluklar”, “korkular”, “maddi-manevi çöküşlerden” ve “ölümlerden”
dolayı “düzenlerinin bozulduğu” hayatlarının
“değiştiği” anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı katılımcılar pandemi koşullarından dolayı bazı
sektörlerde “maddi fırsatçılıklar” yapıldığı
ya da “iş kaybetme” durumlarının yaşandığını
belirtmişlerdir. Genel olarak katılımcıların %
28.43’nün Covid-19 sebebiyle hayatlarında
olumsuz duygular yaşadıkları anlaşılmaktadır.

Herkesin tedbirli bir şekilde dolaşıp sadece
kendi için değil toplum içinde hayatının riske
atmadan tedbirli olunması (K92).
Katılımcıların alıntılarından anlaşıldığı gibi
insanların “dikkat” ederek, “tedbir” ve “önlemler” alarak hastalığın üstesinden gelebileceği “umut” edilmektedir. Katılımcıların
% 17.65’nin hastalığın bitmesine yönelik temennilerde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kategori 4. Kasten ortaya çıkarılan salgın

Kategori 3. Temenni belirten ifadeler

Kategori kapsamında katılımcıların salgının
kasten yaratıldığına dair alıntıları söz konusudur. Buna göre;

Katılımcıların bir bölümünün Covid-19 süreci için temenni dileklerinin olduğu aşağıda
görülmektedir

Kimyasal bir saldırı olduğunu düşünüyorum.
Laboratuar ortamında yapılmış bir tür virüs
olduğunu düşünüyorum (K44).

… sağlık açısından kendimize dikkat etmemiz
lazım (K17).

Biyolojik bir savaş olduğunu düşünüyorum.
Sınanıp ama halen önlemini almakta zorlandığımız bir süreç (K46).

… umarım bir an önce aldığımız tedbirler sayesinde atlatmayı başarırız ve bir daha karşılaşmayız (K24).

Covid insan toplumu için en önemli etki olmuştur. Ekonomik sistem düzeltmek için hastalığı çıkardılar (K48).

Öğrenciler ve ailelerin tedirgin olduğunu
düşünüyorum. Fakat tedbirler ve önlemler
sayesinde önüne geçilebileceğimizi düşünüyorum (K43).

… Covid 19 dünya nüfusunun azaltmak için
yapılan bir oyun (K64).
İnsanlarının vücut direncini düşürebilmek
için yaratılmış bir virüs (K89).

Zor zamanlar geçirdik. Bu belayı başımızdan
gitmesini umud ediyorum (K70).

Katılımcılar “laboratuar” ortamında yaratılan, “biyolojik” ya da “kimyasal” bir silah
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olabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca dünya “nüfusunun azaltılması”, “vücut direncini”
değiştirmek veya “ekonomik” sebeplerden
dolayı salgının yaratıldığı düşünülmektedir.
Katılımcıların % 13.73’nün Covid-19 salgının kasten oluşturduğuna inandığı söylenebilir.

Alıntılar incelendiğinde Covid-19 salgınının aşırı derecede “korkulacak” bir hastalık
olmadığı, “normal” bir “gribal enfeksiyon”
olduğu, “kronik” rahatsızlıkları olanlar için
endişe verici olsa da o tarz hastaların normalde de “ölüm” tehlikelerinin bulunduğu ifade
edilmektedir. Katılımcıların az bir bölümünün (% 4.9) Covid-19 salgınının normal bir
gribal enfeksiyon olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır.

Kategori 5. Normal gribal enfeksiyon
Bu kategori kapsamında katılımcıların az bir
bölümünün Covid-19 salgının normal bir gribal enfeksiyon olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Buna göre;

Tema 2. Covid-19 Aşısına Yönelik Görüşler
Bu tema altında aşıya yönelik görüşlerin
oluşturulduğu kategoriler alıntıları ile beraber verilmiştir.

Covid-19 bir gribal enfeksiyondur. Bulaşıcı
ve kronik hastalığı olanlar için ölümcül olabilir (K14).

Kategori 1. Olumlu görüşler

Aslında bu hastalığın öldürdüğünü düşünmüyorum. Her ne kadar öyle gösterseler de zaten
ağır hastalıklı insanların ekstra bir hastalığa
daha geçirmesi onları öldürüyor bu bünye ile
ilgili (K79).

Pandemi sürecinde üretilen aşılar veya bu
aşıların güvenirliğine yönelik katılımcı alıntıları aşağıdadır.
Aşı bizim için olmasa bile aile ve çevremizdekileri düşünmemiz lazım. O yüzden aşı olmalıyız (K6).

Covid-19 hakkında düşündüğüm, benim için
artık normal bir salgın gibi (K88).
Benim düşüncem sadece salgın bir grip. İnsanlara ilk başlarda korku yüklediler. Sonra
öyle öyle alıştırma falan oldu. Çok aşırı derecede korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Normal bir bulaşıcı grip…
(K99).

Aşı aslında kişisel sorumluluktan daha çok
sosyal sorumluluk oluyor. Bu yüzden aşı olmak gerekir (K9).
Herkesin olması gereken bir aşı. Çünkü toplumun sağlığı için başta kendimiz ve ailemiz
olmak üzere yapılması gereken bir uygulama
(K22).
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Virüsün yayılmaması için yaptırılması ge-

İşe yarabileceğini düşünmüyorum. Tam tersi
ileride bazı hastalıklara, sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum. Okula gelebilmek
için aşı oldum. Zorunlu olmasaydı aşı olmazdım (K8).

rekir. Mantıken önemli bir buluştur bence
(K40).
Aşı hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü
aşıdan önce milyonlarca insan hayatını kay-

İşe yaramadığı, yarasaydı şimdi koronanın
bitmesi gerekirdi (K34).

bederken aşıdan sonra bu ölüm oranını azaldığını düşünüyorum (K56).

Aşı boş bir şey yani bir aşının kullanılabilmesi için o hastalığın üzerinden 4-5 yıl geçmesi
gerekir. Fakat bu hastalığın 2. Yılında kullanılmaya başlandı (K47).

Hastalığa karşı direnç sağladığından önemlidir (K68).
Bence sağlık nedeniyle vurdurmamız gerek.
Çünkü hepimizin dikkat etmesi gereken bir

Aşıya inanmıyorum, insan vücudu için zarar
verici. İnsanlarda psikolojik mi bilmiyorum
ama hastalıklar ortaya çıktı (K52).

durum. Benden ona ondan diğerine bulaşmaması için vurdurmalıyız (K83).
Normal hayata geçiş için yapılması şart

Aşı hakkında düşüncem iki dozda oldum ama
bir etkisi olduğunu düşünmüyorum (K73).

(K101).
Katılımcıların alıntılarından anlaşıldığı gibi

Aşı hakkında çeşitli söylentiler olduğu herkes
tarafından biliniyor. Bende aşının Covid-19’a
çare olacağına düşünmüyorum (K85).

bireyin “aile ve çevresini”, “toplumu”, “herkesin sağlığı” için aşının olunması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca “salgının yayılmaması”

Aşıya karşıyım aşı olan ve olmayan elbet virüse yakalanacak ve yakalandı (K100).

ve “insan hayatının yitirilmemesi” gibi “sosyal sorumluluk” duygusuyla aşı olunması
gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre katılım-

Alıntılara göre Covid-19 aşısı “etkisiz”, farklı
“hastalıklara yol açmakta” ve “ilerde” insan
vücudunda çeşitli “sorunlara” yol açacağı
düşünülmektedir. Ayrıca “ölüm” oranlarının devam etmesi ve aşıya yönelik olumsuz
“söylentilerden” dolayı katılımcı görüşlerinin
olumsuz olduğu görülmektedir. Genel olarak
katılımcıların % 34.31’nin Covid-19 aşısına

cıların yarısının (% 50.98) Covid-19 aşısının
olunması yönünde olumlu görüşlerinin olduğu söylenebilir.
Kategori 2. Olumsuz görüşler
Pandemi sürecinde üretilen aşılara yönelik
katılımcıların olumsuz alıntıları aşağıdadır.
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yönelik olumsuz düşüncelerinin olduğu söy-

Aşı hakkında pek emin bir bilgiye sahip değilim. Her zaman insanlarda farklı şeyler görülüyor. O yüzden ölen insanlar oluyor (K102).

lenebilir.
Kategori 3. Kararsız görüşler

di. İnsanların batıl inanç ve kulaktan duyma

Katılımcılar aşı hakkında “yan etkileri”,
ilerde sebep olacağı “sorunlar”, “içerdiği
maddelerin etkisi” gibi unsurlar konusunda
insanların “bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi” gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar
yöneticilerin-uzmanların söylemleri ile batıl
inanç, söylentiler ve farklı alan uzmanlarının
söylemleri arasında kararsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Genel olarak katılımcıların %
14.71’nin Covid-19 aşısı konusunda kararsız
oldukları söylenebilir.

sözlerle aşı hakkında yorumlar yapılıyor. Bu

TARTIŞMA

Pandemi sürecinde üretilen aşılara yönelik
olumlu ve olumsuz görüşlere ek olarak kararsız görüşlerde mevcuttur. Covid-19 aşıları
hakkında kararsız olan katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur.
Aşı hakkında insanların bilinçlendirilmesi
gerekiyor. Ülkemizde 2 tür aşı var ve insanlar kesinlikle yeterli olarak bilgilendirilme-

yüzden insanlar aşı olup olmama hakkında

Pandemi döneminde çocuk gelişimi programı
okuyan katılımcıların covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda ulusal ve
uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.

çok korkuyor (K14).
Vücudumuza koydukları madde hakkında
hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bunu vücudumuza aşılıyorlar. İleride ne olacağı belli değil.

Covid-19 salgınına yönelik bulgular; katılımcılar covid-19 ile ilgili olumsuz duygular
yaratan, kasten ortaya çıkarılan, diğer salgınlar gibi bir gün bitmesi ümit edilen ve tüm
dünyayı etkileyen bir salgın olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak katılımcılar salgının
insanda ölüm, korku ve kısıtlama gibi olumsuz duyguları hatırlattığı, ekonomik kazanç
sağlamak isteyen ülke ya da kuruluşların biyolojik silah olarak kullanmak için veya nüfusu kontrol altına almak için geliştirdikleri

Sadece baştakilerin dediklerini yapıyoruz
(K45).
Aşı hakkında etrafımdakiler ilerde başka hastalıklara yol açacağını söylüyorlar. Bazıları
da aşının çok iyi olduğunu ve olmamız gerektiğini söylüyorlar (K71).
Aşının pek bir işe yaradığını düşünmüyorum.
Doz olarak yeterli kalmıyor. İleride ne gibi
hasarlar bırakır bilemiyoruz (K75).
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belirtmişlerdir. Ayrıca bazı katılımcılar bu
salgının diğer gribal enfeksiyonlar gibi olduğunu ve gerekli tedbirler alarak üstesinden
gelineceğini ümit etmektedirler. Sonuç olarak
covid-19’un tüm dünyayı etkileyen bir salgın
olduğu ifade edilmiştir. Genel olarak katılımcıların covid-19 salgını hakkında çeşitlenen
görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Katılımcı
görüşlerinde bu çeşitlilik ani ve hızlı yayılan
bir salgın olması, toplumu hazırlıksız yakalaması ve yeteri düzeyde bilginin olmaması
gibi etkenler sebep olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların ekonomik
çıkarlarını korumak için geçmişte de benzer
durumlarda rant sağlama faaliyetlerinde bulunması gibi nedenlerin de bu durumu etkilediği düşünülmektedir. Benzer şekilde Görgülü Arı ve Hayır Kanat (2020) öğretmenler ile
yaptığı çalışmalarında covid-19’un hızlı ve
etkili yayılabilen ve tüm dünyayı etkisi altına
alan salgın olarak nitelendirdiği belirlenmiştir. Ayrıca salgının üstesinden gelinebilmek
için toplumca gerekli tedbirler alınması ve
bu tedbirlere mutlak şekilde uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Şahin Çakır ve Cömert
(2021) çalışmalarında öğretmenlerin, salgının olumsuz duyguların oluşmasına neden
olduğunu ve anca sıkı tedbirlerin alınması ile
baş edilebileceğini belirttikleri anlaşılmıştır.
Ayrıca Çiçek, Tanhan ve Tanrıverdi (2020)
çalışmalarında pandemiden dolayı öğretmenlerde duygusal (uykusuzluk, depresyon,
iştahsızlık, aşırı stres, korku, endişe) sıkın-

tıların oluştuğu belirlenmiştir. Yine benzer
şekilde Zhang ve diğ., (2022) ile Aloğlu ve
Sönmez (2021) çalışmalarında katılımcıların
pandemiden dolayı psikolojik ve sosyolojik
travmalar yaşadıkları belirlenmiştir. Bunlara
ek olarak Sangster, Stoner ve Flood, (2020)
çalışmalarında pandeminin öğrenci ve öğretim üyeleri üzerinde strese neden olduğunu
belirlemişlerdir. Pandeminin bireyin duygusal düzeni üzerindeki etkisi anlaşılmaktadır.
Ayrıca salgın nedeniyle güvensiz davranışlardan dolayı insanların covid-19 yönelik güvensiz duyguların oluştuğu anlaşılmaktadır
(Jennings ve diğ., 2021). Bu yüzden yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından halkın anlayabileceği şekilde tarafsız ve bilimsel sunumlar
ile sosyal ve psikolojik desteklerin yapılması
gerekmektedir (Han ve diğ., 2021).
Covid-19 aşısına yönelik bulgular; çocuk
gelişimi programı okuyan katılımcıların covid-19 aşılarına yönelik olumlu, olumsuz ve
kararsız görüşlerinin olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların az bir bölümü aşıların içerikleri ve olası yan etkilerini bilmedikleri
yetkili kişilerin bu konuda yeterli açıklama
yapmadıklarına inandıkları için aşılar veya
aşı yapma konusunda kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların bazıları ise aşıların etkisiz olduğunu ya da insan vücudunda
şimdi ya da ileriki zamanda başka hastalıklara yol açacağına inandıkları için covid-19
için üretilen aşılara güvenmedikleri ve aşı
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olmak istemedikleri belirlenmiştir. Covid-19
salgınına yönelik dünya geneli birçok haberin
ya da canlı takiplerinin yapılması, küresel etkenlerden dolayı farklı bölgelerde farklı aşıların kullanılması ve farklı sonuçların olması
gibi sebeplerden dolayı toplumda covid-19
aşı çalışmalarına yönelik olumsuz duyguların oluştuğu düşünülmektedir. Benzer şekilde literatürde aşı karşıtlığı olan bireylerin aşı
yapılırken kullanılan kimyasal maddelerin
vücuda zarar verme olasılığını düşünülmesi,
üretici firmaların ekonomik kazançlarından
dolayı yeterli ve detaylı bilginin verilmemesi, dini veya felsefik inançları dışında doğal
yolla hastalığı geçirme isteği ve alternatif
yöntemlerin tercih edilmesi gibi nedenler bulunmaktadır (Bozkurt, 2018). Fakat bu araştırmada, katılımcıların çoğunluğunun; aileleri, toplum ve herkesin sağlığının korunması,
covid-19 için üretilen aşılara güvendikleri ve
salgının yayılmaması, yaşamların yitirilmemesi ve sosyal sorumluluklarından dolayı aşı
olmak istedikleri belirlenmiştir. Bu araştırma
bulgusu ile literatürdeki bulguların bazıları
arasında benzerlik tespit edilmiştir. Katılımcıların aşıya yönelik olumlu görüşlerine benzer şekilde Gök ve Güzel (2022) çalışmalarında katılımcıların yarısının aşıların yararlı
olduklarını düşündükleri ve aşı olmaya engel
durumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Biasio, Bonaccorsi, Lorini ve Pecorelli, (2021)
çalışmalarında katılımcıların covid-19 aşısına tutumlarının olumlu olduğunu belirle-

mişlerdir. Ayrıca Elmaoğlu, Sungur, Çelik
ve Öztürk Çopur (2021) çalışmalarında covid-19 aşısına yönelik tutumların yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Bu araştırmalara ek
olarak araştırma bulgularına benzer şekilde
Kilic, Ustundag Ocal ve Uslukiliç (2021) ile
Yılmaz ve diğ., (2021) çalışmalarında katılımcıların yarısına yakın bir bölümünün covid-19 aşısına güvendiği geri kalanların ise
kararsız veya olumsuz görüşlerde olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca bu kararsız ve olumsuz
düşünen katılımcıların, aşı üreten firmalara
güvenmedikleri, yeni aşı olmasından dolayı
yan etkilerinin olabileceği ve covid-19 salgının laboratuvarda üretilen biyolojik bir silah
olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığı
belirlenmiştir. Bu bulguların dışında Aloğlu
ve Sönmez (2021) çalışmalarında katılımcıların yarısına yakınının covid-19 sebebiyle
yakınlarını kaybetmiş olmalarına rağmen aşı
olmak istemediği, eğer bir zorunluluk olursa
yerli aşının bekleneceği belirlenmiştir. İnsanların ölümlere rağmen yaşadıkları tereddütlerin bunda etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim Zhu ve diğ., (2021) tereddüt gibi duyguların covid-19 aşısı olma üzerinde olumsuz
fakat anlamlı bir etkisi olduğunu belirlemiştir. Ayrıca insanların covid-19 aşısına yönelik düşüncelerinde medyanın da önemli bir
etkisi olduğu söylenebilir (Zakharchenko ve
diğ., 2022). Nitekim Bonnevie ve diğ., (2021)
medyadan kaynaklı aşı karşıtlığının ve sağlık
yetkililerine güvensizliğin oluştuğunu belir59
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lemişlerdir. Ayrıca Özbalıkçı ve diğ., (2021)
çalışmalarında medyadan kaynaklanın bir aşı
kararsızlığının olduğunu tespit etmişlerdir.
Covid-19 aşı çalışmaları konusunda bilgi kirliliği ve taraflı yayınların önüne geçilmesi ve
doğru bilimsel yayınların halka ulaşması sağlanmalıdır (Han ve diğ., 2021). Genel olarak
katılımcıların bilgi kirliliği veya güven problemlerinden dolayı aşı karşıtlığı yaşadıkları
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Yeşiltepe, Aslan ve Bulbuloglu (2021) çalışmalarında katılımcılar covid-19 aşısının yan etkilerinin olabileceğini ve aşının içeriğine güvenmedikleri
için aşılanma karşıtı oldukları belirlenmiştir.
Bunlara ek olarak bazı çalışmalarda pandemi
korkusu, asılsız bilgi kirliliği gibi nedenlerden
toplumda aşı karşıtlığının olduğu söylenebilir
(Demir Uslu, Yılmaz ve Altun, 2021; Yılmaz,
Karaman ve Yılmaz, 2021). Tüm bunlara ek
olarak Covid-19 aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı ebeveynlerde de kendisini göstermektedir.
Goldman ve diğ., (2021) çalışmasında çok az
sayıda bir ebeveyn grubu (çocukları büyük)
aşı çalışmaları için çocuklarına izin verebilecekleri belirlenmiştir. Yine Zhang ve diğ.,
(2021) çalışmalarında ebeveynlerin önemli
bir bölümünün çocukların COVID - 19’a karşı
aşılamasında tereddüt ettikleri belirlenmiştir.
Genel olarak araştırma bulguları ile literatürde
benzer bulgulara ulaşıldığı belirlenmiştir.

SONUÇ
Çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin covid-19
salgını hakkında bir görüş birliğinin olmadığı,
görüşlerde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar covid-19’u kasten ortaya atılan ve birey üzerinde olumsuz duygular oluşturduğu düşünülen küresel bir salgın olduğuna
inanmaktadırlar. Ayrıca bazı öğrencilerin bu
salgının diğer salgınlar gibi bir gün biteceğini
umdukları belirlenmiştir. Salgının daha önce
bilinmemesinin ve çok ani gelişmesinin bunda
etkisi olduğu düşünülse de toplumda yeterli
bilgi paylaşımının olmadığı söylenebilir. Bu
ve buna benzer salgınlarda özellikle akademik bir kurulun sürekli bir şekilde bilimsel
söylemler yapması gerekmektedir. Salgın dönemlerinde devlet kontrolünde bilimsel çalışmaların yapılmasının ekonomik kazanç peşindeki kuruluşların art niyetlerini engelleyeceği
düşünülmektedir. Salgınlarda otoritenin takibinin yapılması, bireyler arasında eşgüdümün
sağlanması ve duygusal düzeninin sağlanması
için erken çocukluk yaşlarından itibaren küresel salgınlar konusunda eğitimlerin verilmesi
gerekmektedir. Salgın sürecinde ve sonrasında da devam edecek şekilde özellikle, ölüm,
korku, stres gibi duygusal ve psikolojik sorunlar yaşayan bireylere psikolojik danışmanlık
ve sosyal uyum yardımlarının sağlanması gerekmektedir.
Genel olarak çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin çoğunluğunun covid-19 aşısına güven-
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dikleri ve aşı olunması gerektiğine inandıkları Araştırmaya katılan katılımcıların objektif ve
belirlenmiştir. Covid-19 aşısının geliştirilmesi tarafsız bir şekilde görüşlerini ifade ettikleri
veya kullanılmasına yönelik kararsız ve olum- varsayılmaktadır. Verilerin analizinde oluştusuz fikirlerin olmasına rağmen katılımcıların rulan tema-kategori-kodların alan uzmanlarıçoğunluğunun aşının yapılması gerektiğini nın, alandaki yeterlilikleri doktora dereceleifade ettikleri tespit edilmiştir. Küresel salgın- rinden dolayı varsayılmaktadır. Ayrıca görüşme formunun hazırlanmasında araştırmacılalarda devletlerin ortak hareket etmesi ve birın beyanlarının doğruluğu varsayılmıştır.
limsel doğruluğu kabul edilen verilerin sürekli
halk dilinde insanlara sunulması gerekmekte- Açıklayıcı Bilgi
dir. Toplumda aşı çalışmaları ve uygulamaları

Bu araştırma Muş Alparslan Üniversitesi Reksonucu insanlardaki etkileri hakkında birçok törlüğü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
bilginin olması, bu bilgilerden bazılarının bir- Kurulunun 28.10.2021 tarih ve E-10879717birlerini çürütmesi gibi etkenlerin insanlarda 050.01.04-27877 sayılı kurul toplantısında
olumsuz düşüncelere neden olduğu düşünül- etik onayı alınmıştır.
mektedir. Bu düşüncelerin ortadan kaldırılma“Bu araştırmanın planlanması, verilerin topsı için aşıların içerikleri, etkileri, hazırlanma
lanması, analizi ve raporlanması sırasında
ve uygulanma süreçlerinin halka açık yapıl“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırmasında fayda olacağı önerilmektedir. Ayrıca ma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde yer alan etik
salgınlar sürecindeki tüm hareketlenmeler, ilke ve kurallara uyulmuştur. Bilimsel Araştırdezenfektan kullanımından aşı çalışmaları- ma ve Yayın Etiği’ne aykırı herhangi bir uyguna kadar tamamının devlet eliyle ve ücretsiz lama yapılmamış ve araştırmaya katılan tüm
yapılmasının yerel veya küresel ekonomik bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş onam
güçlenme fırsatının önüne geçileceği düşünül- alınmıştır.”
mektedir.
Varsayımlar ve Sınırlılıklar

Araştırma yazarları arasında herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan ederim.

Araştırma Muş ili Malazgirt ilçesindeki bir

KAYNAKÇA

devlet yüksekokulu çocuk gelişimi programı ALOĞLU, N., SÖNMEZ, M., (2021).
102 öğrenci ile sınırlıdır. Araştırma verileri
Türkiye’de Covıd-19 Pandemisi ve Aşısıcovid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerin
na Yönelik Tutum ve Davranışların Bazı
Değişkenler ile İncelenmesi. Uluslararası
belirlenmesi ile sınırlıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
It is very important to examine the thoughts of the educator candidates, who are the educators
of the future, about the Covid-19 pandemic, which affects the society in all its aspects, and the
vaccines produced against this pandemic and vaccine studies. Because, in addition to the effect
of this situation on themselves as a student as a student, the global events that affect the social
life so deeply and the effects of these events in the period when they can be a parent, an educator, an administrator or any of the individuals that make up the society. They can only take
good lessons from these days and prepare themselves and the society for difficult conditions
and difficult situations. As stated above, it is thought that examining the thoughts of the students
of the child development program, who will be counseling and educators to families, students,
researchers and other members of the society after completing their education life, about the
Covid-19 epidemic and vaccine will contribute to the literature in this sense. Purpose of the
Research: The main purpose of this research is to determine the opinions of students studying
child development about the Covid-19 epidemic and its vaccine. Accordingly, answers to the
following research questions were sought.
1. What are the views of students studying child development on the Covid-19 epidemic?
2. What are the opinions of students studying child development about the Covid-19 vaccine?
Method: The phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, was
used in the study. In this context, the opinions of the educator candidates studying the child
development program about the Covid-19 epidemic and vaccine studies were determined. Participants: Homogeneous sampling method was preferred in the study. In this context, the participants of the research are students studying in the associate degree program of a university
in the Malazgirt district of Muş province. It was determined that the socio-economic levels of
the majority of these participants were close to each other and they came from the southern and
eastern Anatolian regions of the country. 102 people, including 10 men and 90 women, participated in the research. Data Collection Tool: A fully structured interview form was used to collect data. This form was prepared by four field experts (one with a doctorate in education, two
doctoral students and one graduate). The face-to-face form includes the following questions.
1. What do you think about the Covid-19 epidemic?
2. What do you think about the Covid-19 vaccine?
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Data Analysis: In the analysis of the data, trilogy (theme-category-code) was made. The data
were analyzed by making content analysis. In addition, percentage (%) and frequency (f) techniques were used to facilitate the description and interpretation of the data. In this study, although the themes were determined according to the questions in the data collection tool, the
categories were determined by using the codes for the purpose in the participants’ opinions.
Consistent data of 93% were obtained as a result of the consensus of two doctoral field experts.
In the presentation of the findings obtained from the participants, the participant citations are
presented as they are (the citations were chosen randomly due to the large number of participants). This increases the objectivity of the research. In addition, by giving the general characteristics of the research participant group, it was provided to be a guide for future studies and a
source for the collection of consistent results. Conclusion: It has been determined that students
studying child development do not have a consensus about the covid-19 epidemic, and there
are differences in opinions. Participants believe that covid-19 is a global epidemic that is deliberately put forward and is thought to create negative emotions on the individual. In addition,
it has been determined that some students hope that this epidemic will end one day like other
epidemics. Although it is thought that the epidemic was not known before and its very sudden
development is thought to have an effect on this, it can be said that there is not enough information sharing in the society. In this and similar epidemics, especially an academic committee
should make scientific discourses continuously. In general, it was determined that the majority
of students studying child development trust the covid-19 vaccine and believe that they should
be vaccinated. Although there are undecided and negative opinions about the development or
use of the Covid-19 vaccine, it has been determined that the majority of the participants stated
that the vaccine should be made. In global epidemics, it is necessary for states to act jointly and
to present scientifically accepted data to people in the public language. It is thought that factors such as the fact that there is a lot of information in the society about the effects of vaccine
studies and applications in humans, and that some of these information refute each other, cause
negative thoughts in people.
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KADIN FUTBOL OYUNCULARINDA SÜRAT, ÇEVİKLİK VE SIÇRAMA
PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ (1)
THE EXAMINATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN SPEED, AGILITY
AND JUMP PERFORMANCE IN FEMALE SOCCER PLAYERS
Halit EGESOY1, Ayşegül YAPICI ÖKSÜZOĞLU2
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Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli / Türkiye
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Abstract: Aim: The purpose of this study was to examine the relationships between speed, agility and jump
values of female soccer players. Method: Twenty female
soccer players playing soccer in Turkey Female Soccer Third League participated in this study voluntarily
(n=20, age: 16.70±0.80 years, height=161.70±0.05 cm,
weight=58.14±4.30 kg). 20 m sprint, active jump and agility T tests were applied to the participants. The correlation
analysis technique was used for the determination of relationships between agility, speed and jump values obtained
from tests and correlations between parameters were determined by Pearson correlation coefficient. Results: According to the results of the analysis, the mean sprint speed
values of female football players were 3.75±0.19 seconds,
vertical jump values were 26.86±3.49 cm, and t-test values
were 10.46±1.06 seconds. In addition, when the relationships between the sprint speed, vertical jump and agility
characteristics of female football players were examined
by correlation analysis, it was determined that there were
significant relationships at the p<0.01 level between the
values of all parameters. Conclusion: it is recommended
to include drills such as jumping, changing direction and
sprinting with explosive power sufficiently in the training
plan in order to improve the performance of female athletes at the desired level.

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadın futbolcuların sürat, çeviklik ve sıçrama performansları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya Türkiye Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele eden bir futbol kulübünde
futbol oynayan 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır (n=20, yaş: 16,70±0.80 yıl, boy uzunluğu=161,70±0.05
cm, vücut ağırlığı=58,14±4.30 kg). Katılımcılara, 20 m
sprint, aktif sıçrama ve çeviklik T testleri uygulanmıştır.
Testlerden elde edilen çeviklik, sürat ve sıçrama değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek için, korelasyon analizi
tekniği kullanılmış ve parametreler arası ilişkiler Pearson
korelasyon katsayısıyla belirlenmiştir. Bulgular: Yapılan analiz sonuçlarına göre, kadın futbolcuların ortalama
sprint sürati değerleri 3.75±0.19 sn, dikey sıçrama değerleri 26.86±3.49 cm ve t-testi değerleri de 10.46±1.06
sn olarak bulunmuştur. Ayrıca, kadın futbolcuların sprint
sürati, dikey sıçrama ve çeviklik özellikleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelendiğinde, tüm parametrelerin değerleri arasında p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler
bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Kadın sporcuların performanslarını istenen düzeyde geliştirmek için özellikle
patlayıcı güç içeren sıçrama, yön değiştirme ve sprint gibi
drillerin olduğu antrenmanlara antrenman planında yeteri
kadar yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Kadın, Motorik Özellikler

Keywords: Soccer, Female, Motoric Featu
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GİRİŞ

bir yere hareket etme ya da uygulama becerisi olarak tanımlanmaktadır. Sürat performansında önemli olan birim zamanda yapılan
hareketlerin mümkün olduğunca fazla sayıda
yapılmasıdır. Sürat, bir müsabaka sırasında sporcunun optimal performansını ortaya
koyabilmesinde en önemli performans parametresi olarak ifade edilmektedir. Bunun
yanında, diğer motorik özelliklere göre sürat
özelliği geliştirilmesi en zor ve en uzun olan
yeti olarak da belirtilmektedir (Özkara, 2002;
Göral ve Göral, 2015).

Futbol, müsabaka sırasında birçok farklı hareketi barındıran, anaerobik proseslerin baskın
olduğu aerobik tabanlı bir takım sporu olarak
ifade edilmektedir. Günümüzde futbol müsabakası sırasında sporcuların en iyi performanslarını ortaya koyabilmeleri için gelişmiş
motorik özelliklere sahip olmaları gerektiği
ifade edilmektedir. Bu özelliklerin; dayanıklılık, kuvvet, sürat, çeviklik, koordinasyon,
denge ve esneklik olduğu belirtilmektedir
(Bloomfield vd., 2007). Futbol oyun yapısı
gereği diğer branşlara göre farklılık göstermektedir. Futbolcuların gelişmiş fiziksel ve
motorik özelliklere sahip olmaları, futbol gibi
rekabetçi takım sporlarında sporculara önemli
avantaj sağlayacaktır (Eniseler, 2010; Köklü
vd., 2009).

Futbol oyunu analiz edildiğinde, oyuncuların
müsabaka sırasında pozitif ve negatif ivmelenmeyi içeren sprintlerle yön değiştirmeli
koşuları daha fazla sayıda yaptıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca, müsabaka sırasında oyuncular tarafından yapılan sprintlerin %96’sının, 30 m’ den daha kısa olan mesafelerdeki
sprintlerden meydana geldiği ortaya konmuştur (Popowczak vd., 2019).

Futbolda sporcuların müsabaka sırasında optimal performans ortaya koyabilmelerine katkı yapan temel motorik özelliklerden birisinin
sürat performansı olduğu kabul edilmektedir.
Sporcuların sürat performanslarını geliştirmek için antrenörlerin bilimsel verilere göre
düzenlenmiş antrenmanları uygulamaları gerekmektedir. Bir plan ve program dahilinde
yapılacak antrenmanlar ile sporcuların sürat
performanslarında bir gelişim sağlanacak,
buda sporcuların müsabaka performanslarının yükselmesine neden olacaktır (Günay ve
Yüce, 2008). İlgili literatür incelendiğinde
sürat, bir sporcunun yüksek hızda bir yerden

Çevikliğin, ivmelenme ve maksimal sürat
gibi yüksek süratli aktivitelerin yer aldığı spor
dallarında, sporcuların optimal performanslarını ortaya koyan önemli bir performans bileşeni olduğu belirtilmektedir (Homoud, 2015).
Bir futbol müsabakası sırasında oyuncular
tarafından sıklıkla yapılan yön değiştirmeli
koşular, çeviklik yeteneğinin önemini ortaya
koymaktadır. Sporcuların çeviklik performansının geliştirilmesi, müsabaka sırasında
oyuncuların optimal performanslarını ortaya
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koymalarına hizmet edecektir. Oyuncuların
çeviklik performanslarının geliştirilmesi antrenörlerin antrenman planlarında bu özeliğin
gelişimine hizmet eden drill’lere yer vermesiyle mümkün olacaktır (Eniseler, 2010).

Araştırma Grubu
Bu çalışmaya, Türkiye Kadınlar Futbol 3.
Liginde mücadele eden bir futbol kulübünde futbol oynayan toplam 20 kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır (n=20, yaş:
16,70±0.80 yıl, boy uzunluğu=161,70±0.05
cm,vücutağırlığı=58,14±4.30 kg). Katılımcılar, çalışmanın amacı ve uygulanacak değerlendirme yöntemleri hakkında sözlü ve yazılı
olarak bilgilendirilmiş ve tüm sporculardan
‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’
alınmıştır.

Dikey sıçrama ilgili literatürde, bir kişinin
durarak ulaşabildiği yükseklik ile sıçrayarak
ulaşabildiği yükseklik arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır. Bunun yanında bu beceri,
atlama ve sıçrama gibi aktivitelerin olduğu
çalışmalarda, alt ekstremite kaslarının açığa
çıkardığı patlayıcı kuvvet yeteneği olarak da
ifade edilmektedir (Günay, Tamer ve Cicioğlu, 2006). Sporcuların performans gelişimleri
için yapılan antrenmanların çok yönlü olarak
planlanması oldukça önemlidir. Antrenörler,
sporcuların tüm performans parametrelerin uyumlu gelişimlerini sağlayarak onların
performans artışlarına katkıda bulunabilirler
(Günay ve Yüce, 2008).

Veri Toplama Araçları
Antropometrik Ölçümler
Katılımcıların boy uzunluğu 0,1 cm hassasiyetle ölçüm yapabilen duvara monte stadiometre (Holtain, İngiltere) ile ölçülmüştür. Katılımcıların vücut ağırlıkları da 0,1 kg hassasiyetle ölçüm yapabilen elektronik baskül ile
(Tanita TBF 401A, Japonya) alınmıştır.

Futbol oyunu sırasında sporcuların performanslarını etkileyen çeviklik, sürat ve sıçrama gibi parametreler arasındaki ilişkilerin
ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Kadın
futbolcular üzerinde söz konusu performans
parametreleriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmaların azlığı, bu çalışmanın bilimsel literatüre katkılar sunabilmesi açısından önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bu
çalışmanın amacı kadın futbolcularda sürat,
çeviklik ve sıçrama parametreleri arasındaki
ilişkilerin incelenmesidir.

20 m Sürat Testi
Katılımcılara test öncesi 10 dk’lık standart
bir ısınma protokolü uygulanmıştır. Test parkurunda başlangıç ve 20 m olmak üzere iki
kapılı fotosel sistemi yerleştirilmiştir. Teste
katılan katılımcılardan, başlangıç çizgisinden hazır olduklarında ayakta çıkış yapmaları
ve 20 m’lik parkuru en hızlı şekilde tamam-
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lamaları istenmiştir. Katılımcılar testi 2 kez
uygulamışlar ve her iki test arasında 2 dk’lık
dinlenme verilmiştir. Ölçümler sonunda katılımcıların en iyi derecesi sn cinsinden kaydedilmiştir (Şekil 1).

Şekil 2. T-Testi Parkuru (McFarland vd.,
2016)
Sıçrama Testi
Çalışmada yer alan katılımcıların aktif sıçrama değerleri, bir sıçrama matı ve entegre bilgisayarlı sistem (Fusion Sport, Avusturalya)
yardımıyla ölçülmüştür (Resim 1). Aktif sıçrama testi uygulamasında, katılımcıdan matın üstüne çıkması, her iki elini beline koyması, 90 ° ‘lik skuat pozisyonuna gelene kadar
dizlerini bükmesi ve bu pozisyonda bekleme
yapmadan tüm gücü ile sıçrama yapması istenmiştir (Hara vd., 2008). Bu uygulamada
iki ölçüm alınmış ve sporcunun en iyi derecesi cm cinsinden kaydedilmiştir. Her iki ölçüm
arasında 2 dakika dinlenme verilmiştir.

Şekil 1. 20m Sürat Testi Parkuru (Rinaldo
vd., 2020)
Çeviklik T Testi
T-testi, 9,14 metrelik bir ileriye hızlı koşuyu, sola 4,57 metre yana kayma adımı, sağa
9,14 metre yana kayma adımı, sola 4,57 metre yana kayma adımı ve ardından 9,14 metre geriye koşma aşamalarını kapsayan bir
hız testidir. Test sırasında kat edilen toplam
mesafe 36,56 m’dir. Katılımcılar testi 2 dakika dinlenme aralığıyla 2 defa tekrarlamış ve
yaptıkları en iyi derece saniye cinsinden kaydedilmiştir (Şekil 2) (McFarland vd., 2016).
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sapma değerleri olarak verilmiştir. Çalışmadaki verilerin dağılımının normalliği Shapiro
Wilk testi ile test edilmiştir ve verilerin normal
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların sürat, çeviklik ve sıçrama performansları
arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson
Korelasyon Analizi uygulanmıştır.
BULGULAR
Resim 1. Sıçrama Matı ve Entegre Sistem
(Rouis Vd., 2015)

Katılımcıların demografik ve antropometrik
tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’ de, performanslarına ait tanımlayıcı istatistikleri de
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Verilerin Analizi
Yapılan çalışmada elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler olan ortalama ve standart

Tablo 1. Katılımcıların Demografik ve Antropometrik Tanımlayıcı İstatistikleri Tablosu
Değişkenler

N

Min

Maks

Ort ± Ss

Yaş (yıl)

20

16

18

16,70±0.80

Boy uzunluğu(cm)

20

154

171

161,70±0.05

Vücut ağırlığı(kg)

20

52.3

67.5

58,14±4.30

VKI (kg/m2)

20

16.24

20.21

17,97±0.98
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Tablo 2. Katılımcıların Performanslarına ait Tanımlayıcı İstatistik Tablosu
Değişkenler

Min

Maks

Ort ± Ss

Shapiro-Wilk testi
p değeri

3,32

4,05

3,75±0,19

0,82

9,03

12,49

10,46±1.06

0,07

19,20

31,60

26,86±3.49

0,05

20 m Sprint (sn)
T-Testi (sn)
Dikey Sıçrama (cm)

*Anlamlılık düzeyi p>0.05
16.70±0.80 yıl yaş ortalamasına sahip kadın futbolcuların ortalama sprint değerleri 3.75±0.19 sn, dikey sıçrama değerleri 26.86±3.49 cm ve t-testi değerleri de
10.46±1.06 sn olarak bulunmuştur. Ayrıca

yapılan Shapiro Wilk normallik testine göre
verilerin normal dağıldıkları belirlenmiştir.
Katılımcıların performans değerleri pearson
korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Performans Değerleri Pearson Korelasyon Analizi Tablosu
Değişkenler

20 m Sprint
Dikey Sıçrama

Dikey
Sıçrama

t-Testi

r

0.65

0.75

p

0.00*

0.00*

r

0.84

p

0.00*

*Anlamlılık düzeyi p<0.01

TARTIŞMA

Bu çalışmada, kadın futbolcuların sprint, dikey sıçrama ve çeviklik performansları arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelendiğinde, tüm parametre değerleri arasında
p<0.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu
tespit edilmiştir.

Bu çalışma, kadın futbol oyuncularında
sprint, çeviklik ve dikey sıçrama performansları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile
yapılmıştır. Bu çalışmada, kadın futbolcuların 20m sprint ve dikey sıçrama performansları arasında orta düzey (r =0.65, p < 0.01),
75
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t testi ile 20 m sprint (r =0.75, p < 0.01) ve
dikey sıçrama değerleri arasında (r =0.84, p
< 0.01) ise yüksek düzeyde ilişkiler olduğu
tespit edilmiştir (Tablo 3).

ları (Comfort vd., 2014; Ferreira vd., 2019)
doğrular niteliktedir. Bu bakımdan, çalışmamızdaki genç kadın futbol oyuncularının sürat ve çeviklik performanslarının, sporcuların
kuvvet performanslarının optimal düzeye çıkarılmasıyla geliştirilebileceği söylenebilir.

Bizim çalışmamız bulgularındaki, dikey sıçrama ile t-testi arasında bulunan yüksek ilişki
(r = 0.84, p < 0.01) (Tablo 3), kadın futbolcularda optimal performans için gerekli alt ektremite kuvvetinin önemini ortaya koymaktadır.

Konuyla ilgili rugby oyuncularının üzerinde yapılan çalışmada, katılımcıların çeviklik
değerleriyle 5, 10, 20 m sprint değerleri arasında orta ve yüksek düzeyde ilişki belirlerken, 5 m sprint değerleriyle reaktif çeviklik
testi değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (Gabbett vd., 2008).
Arı vd., (2020) tarafından yapılan bir başka
çalışmada, katılımcıların sürat değerleriyle
çeviklik değerleri arasında pozitif bir ilişki
olmadığı rapor edilmiştir (Arı vd., 2020). Simonek vd., (2017), yaptıkları çalışmalarında,
futbol oyuncularıyla karşılaştırıldığında sürat
ve çeviklik parametreleri arasındaki ilişkinin
basketbol, voleybol ve hentbol oyuncularında daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Simonek vd., 2017). Yine Simonek vd.,
(2016), tarafından yapılan benzer bir başka
çalışmada, genç basketbol, voleybol ve futbol
oyuncularında Illinois ve Fitro çeviklik testi
değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
ve parametreler arası korelasyon katsayısının
futbol oyuncularında en düşük değerde olduğu tespit edilmiştir (Simonek vd., 2017).

Bu çalışmanın sonuçları, erkek ve kadın futbolcuların sprint ve sıçrama performansları arasında orta düzey ilişkinin bulunduğu
McFarland vd., (2016) tarafından yapılan
çalışmanın bulgularıyla desteklenmektedir.
Ayrıca, Köklü vd., (2015) yaptıkları çalışmalarında, katılımcıların t testi ile 20 m sprint
değerleri arasında (r =0.74, p = 0.01) güçlü
bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Krızaj
(2020) tarafından kadın futbolcular üzerinde
yapılan benzer bir çalışmada ise, aktif sıçrama ve çeviklik arasında orta düzeyde (r =
–0.59, p = 0.01) ve 20m sprint ve çeviklik
arasında ise yüksek düzeyde (r = 0.80, p =
0.00) bir ilişki olduğu rapor edilmiştir.
Bu sonuçlar da bizim çalışma bulgularımızla
benzerlik göstermektedir. Bunlara ek olarak,
bu çalışmanın sonuçları, futbolcularda sprint
ve sıçrama performansını iyileştirmek için
yüksek düzeyde alt ekstremite kuvveti geliştirmenin önemini vurgulayan diğer çalışma-

Konuyla ilgili yapılan bir başka çalışmada,
genç elit ve elit altı seviyedeki futbol oyun76
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SONUÇ

cularının topla yapılan T testi ve modifiye Illinois testi değerleri bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (Trecroci vd., 2018). Asadi (2012) yaptığı
çalışmasında, derinlik sıçraması ve aktif sıçrama antrenmanları yapan katılımcıların Illinois ve T testi performansında önemli gelişmeler olduğunu rapor etmiştir (Asadi, 2012).

Yapılan çalışmada, kadın sporcuların sürat,
çeviklik ve sıçrama performansları arasında
orta ve yüksek düzey bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Literatürde konuyla ilgili yapılan araştırmaların bulguları, kadın sporcularda çeviklik
performansının geliştirilmesinde sprint ve
sıçrama performanslarının önemini ortaya
koymaktadır. Sporcularda, optimal çeviklik performansına, iyi dizayn edilmiş güç ve
kuvvet antrenmanlarıyla ulaşılabilir.

Zileli ve Söyler (2021) yaptıkları benzer bir
çalışmada, sporcuların 10-30m sprint performanslarıyla aktif ve skuat sıçrama değerleri arasında yüksek bir ilişki olduğunu tespit
etmişlerdir. Konuyla ilgili yapılan bir başka
çalışmada, Norveç milli futbol takımı sporcularının 10-30 m sprint değerleriyle dikey
sıçrama değerleri arasındaki ilişki incelenmiş
ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Wisloff vd., 2004). Ayrıca Yelken
vd., (2018) tarafından yapılan benzer bir başka çalışmada, 2 lig’de oynayan futbolcuların 5-10m sprint değerleri ile aktif ve skuat
sıçrama değerleri arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı fakat 30m sprint değerleri arasında
ise anlamlı bir ilişki olduğu rapor edilmiştir.

Bu nedenle, kadın sporcuların müsabaka sırasında optimal performans gösterebilmeleri için yapılması planlanan antrenmanlarda
özellikle sıçrama, yön değiştirme ve sprint
drillerinin olduğu çalışmalara yeteri kadar
yer verilmesi önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Modern football is rapidly evolving in all components of the game, but especially
in terms of physical qualities. The amount of high-speed running during the football match increases constantly at high performance levels. In literature, it is generally considered that sprinting skills in all forms are becoming more and more important in modern football.The fact that
the performance and body characters of the football players are different from other branches is
also related to the different activities of football. The fact that the physical and motoric features
of the players are at high levels will provide a significant advantage in competitive team sports
such as football. It is very important to reveal the relationships between parameters such as agility, speed and jump, which affect the performance of the athletes during the football game. The
scarcity of scientific studies on the performance parameters of female football players reveals
the importance of this study in terms of contributing to the scientific literature There are many
studies on the relationship between linear sprinting, change of direction, and explosive power
abilities, but the results are discordant. Several results of this research demonstrated strong correlations between these parameters, others pointed at poorer relationships. The female and male
football players need to have the ability for high speed linear sprinting and for fast change of
direction on the pitch. This gives them an advantage over opponents and puts them in a position
which could be match-deciding. Aim: The aim of this study was to examine the relationships
between speed, agility and jumping values of female soccer players. Method: Twenty female
soccer players playing soccer in Turkey Female Soccer Third League participated in this study
voluntarily (n=20, age: 16.70±0.80 years, height=161.70±0.05 cm, weight=58.14±4.30 kg). 20
m sprint, active jump and agility T tests were applied to the participants. All female football
players were fully informed about the requirements of the research. Standardized progressive
warm-up program was applied before the evaluation. It included 10 minutes of activation and
mobilization exercises, such as light jogging, stretching, skipping drills, and bounding drills,
as well as a few acceleration sprints. There was an approximately 10–15-minute rest between the assessments. The data were processed by using the IBM SPSS Statistics software for
Windows 25.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). The analysis included descriptive statistics with
means ± standard deviations, and 95% confidence intervals. The distribution of each variable
was examined for the assumption of normality with the Shapiro-Wilk’s normality distribution
test. The correlation analysis technique was used for the determination of relationships between agility, speed and jumping values obtained from tests and correlations between parameters
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were determined by Pearson correlation coefficient. Statistical significance level was accepted
as p<0.05.Findings: The results of demographic and anthropometric descriptive statistics of
the participants (elite female football players) are shown in Table 1. The results of elite female
football players’ performance tests are presented in Table 2. The results of Pearson’s correlation
analysis (r) in the women football players are in shown in Table 3. According to the results of
the analysis, the mean sprint speed values of female football players were 3.75±0.19 seconds,
vertical jump values were 26.86±3.49 cm, and t-test values were 10.46±1.06 seconds. In addition, when the relationships between the sprint speed, vertical jump and agility characteristics
of female football players were examined by correlation analysis, it was determined that there
were significant relationships at the p<0.01 level between the values of all parameters. Also,
20m sprint and vertical jump performances of female football players were moderate (r =0.65, p
< 0.01), and between t-test and 20 m sprint (r =0.75, p < 0.01) and vertical jump values (r =0.84,
p). < 0.01), a high level of correlation was found (Table 3). Conclusion: The findings of the
studies on the subject in the literature reveal the importance of sprint and jump performances
in the development of agility performance in female athletes. Therefore, it is recommended to
include drills such as jumping, changing direction and sprinting with explosive power sufficiently in the training plan in order to improve the performance of female athletes at the desired
level. Coaches should ensure that adult elite female players develop the mentioned physical
abilities to a high level of performance as part of a well-planned training program, which, in this
case, does not request high equipment costs. The implementation of effective exercises aiming
to improve explosive power of lower limbs, speed, and agility appeared to be very useful for
reaching a high performance level in female football players.
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DERGİ HAKKINDA

Dergimiz 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır. Başta spor bilimleri olmak koşulu ile sağlık
bilimleri ve spor bilimlerinin ortak kabul ettiği alandan yayınlar kabul edilmektedir. Günümüz
koşullarında teknolojinin getirdiği kolaylık ve bilimsel çalışmalara duyulan ihtiyaç nedeni ile
dergimiz bu anlamda duyulan eksikliği bir nebze olmak koşulu ile gidermeye çalışmak amacıyla yayın hayatına girmiştir. Dergimiz başta spor bilimleri, spor eğitimi, sporcu sağlığı, sağlık
yönetimi, spor hekimliği, tıp tarihi ve etik, sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, spora yönelik
tıbbı ve biyolojik bilimler “doping” gibi bilim dallarından yayın kabul etmektedir. Ayrıca bu
ana bilim anabilim dallarının alt bilim dallarında yapılan çalışmaları kendi alanında uzman
hakemlerin değerlendirmesi ve olumlu sonuç alan çalışmaların yayınını kabul etmektedir. Farmakoloji bilimi içerisinde yer alan fakat sporcu ve sporcu sağılığına yönelik çalışmalar da yine
dergimizde kabul edilip değerlendirmeye alınmaktadır. Spor ve sporculara yönelik adli bilimler
alanında yapılan çalışmalar da yine dergimiz bünyesinde kabul edilerek değerlendirmeye alınmaktadır. Gerçek anlamda bilimsel nitelik taşıyan, bilim dünyasına bilimsel anlamda hizmet
edecek ve katkı sağlayacak çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin araştırma, derleme ve çeviri
içerikli yayınları dergimiz kabul etmekte olup bünyesinde yayınlamaktadır.
Dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup her bir sayı yılın üç ayında bir basılı olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz çalışma prensibi doğrultusunda her alana ait çalışmaya eşit ve adil şekilde
yer vermektedir. Dergimize gelen çalışmalar iki ayrı alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmekte olup bu değerlendirme süresi hakemlerin iş yoğunluğu kapsamında iki aylık süreci
kapsamaktadır. İki ayrı hakemden onay alan çalışmalar dergimizin yayın kurulu onayı ile sıraya
alınarak basılı şekilde yayınlanmaktadır. Dergimizde yazım kuralları apa sistemine göre düzenlenmekte olup, örnek bir makale formatı sistemden indirilmek koşulu ile yazarlar tarafından
kullanılabilmektedir. Editör makamı derginin her türlü sisteminden sorumlu olup, hiçbir hakem
ve yazar yükümlülüğünü taşımamaktadır. Yazarlar kendi hür irade ve bilgileri doğrultusunda
yayın yapma hakkına sahip olup yayına kabul edilip yayınlanan çalışmalar konusunda bütün
yükümlülüğü kabul etmiş bulunmaktadır. Dergimiz yayıncı ve okuyucu arasında bir köprü vazifesi yüklenmiştir. Dergimiz ve yayınlar hakkında değerlendirme yapan hakemler yayınlanan
yayın hakkında hukuki bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yükümlülük yazarlara aittir.
Dergimiz hiçbir yayın hakkında hakemler üzerinde etki ve zorlayıcı bir yaptırıma sahip değildir. Hiçbir çalışma bir başka çalışmaya karşı öncelik hakkına sahip değildir. Her bir çalışma
kendi açısından aynı koşul ve şartlara tabidir. Bir öncelik ve ayrıcalığı bulunmamaktadır. Hiçbir
yazar değerlendirme yapan hakem hakkında bilgi sahibi olamaz ve hakemler üzerinde yüküm-

lülük oluşturamaz. Dergi yönetimi ve editör hiçbir çalışmanın öncelikli olduğunu belirleyemez
ve hiçbir yazara öncelik veremez. Sistem her çalışma ve her yazar için aynı koşul ve şartlarda
işletilir. Dergimizin yazım dili İngilizce’dir.
Dergimiz uluslararası nitelikte olup bu niteliklere sahip çalışmaları kabul eder. Bir başka dergiye herhangi bir nedenle gönderilmiş çalışmalar dergimizde yayınlanmak amacıyla kabul edilse
bile tekzip yayınlanmak koşulu ile red edilir. Dergimize gönderilen her bir çalışmanın hakkı
yazar tarafından dergimize verilmiştir. Yazar bunu peşinen kabul etmiştir. Bu durum ve koşullar; yayın dergimizin sistemine yüklendiğinde işletilmeye başlanır. Bunun için yazarlardan
özel bir beyan ve imza alınmaz. Oluşan veya oluşabilecek hukuki sorunlarda dergimizin hukuk
danışmanları dergimiz ve dergimiz hakemlerini korumak adına her türlü işlemi tek taraflı olarak
yapma hakkına sahiptir.
T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı Başvuru koşulu olarak 101 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin, 1-Uluslararası makale bölümünün (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler
dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi (10 puan)
istenmektedir. Uluslararası Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi (SSTB) alan endeksli dergi
kriterlerinde yer almakta ve değerlendirilmektedir.

ABOUT
Our Journal introduced its publishing activities in 2011. Publications are accepted from the
fields accepted jointly by health sciences and sports sciences, especially including sports sciences. With the facilities brought by technology in today’s conditions, our Journal entered into
publication arena to meet the need for scientific studies, at least to some extent. It mainly accepts publications from such fields as sports sciences, sports education, sports medicine, history
of medicine and ethics, nutrition for the athlete, athlete psychology, medical and biological
sciences for sports, and “doping”. Moreover, it accepts studies from the sub-branches of these
scientific fields which are evaluated and assessed positively by referees expert in their fields.
Studies which are included in the pharmacology, but are on athletes and athlete health are also
accepted and evaluated in our Journal. Moreover, studies which are conducted in the field of
forensic sciences for sports and athletes are accepted and evaluated in our Journal. Our Journal
accepts and publishes studies which are originally scientific and will serve and contribute to the
science world as well as research, collection and translation for these studies.
Our Journal publishes four issues every year, each of which is published as printed in the first
quarter of the year. In line with the working principle, our Journal includes studies from all
fields equally and fairly. Studies which come to our Journal are reviewed by two different field
expert referees, and the time period of reviewing is two months within the scope of the workload of the referees. Studies approved by two referees are queued to be published as printed
following the approval of the council of publication. Our magazine article writing rules should
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the right to publish in line with their independent will and knowledge, and they are regarded as
accepted all the responsibility of studies which are accepted for publication and published. Our
Journal serves as a bridge between publishers and readers. Our Journal and referees who review
publications do not have any legal obligation for the published study. All kinds of obligations
belong to authors. Our Journal does not have any impact and forcing sanction on referees in
terms of publications. No study has any priority against another. Each study is subject to the
same conditions and requirements. It does not have a priority or privilege. No author can have
information about the referee who review and create an obligation on referees. Journal management and editor cannot decide that a study or author is priority. The system is operated with
the same conditions and requirements for each study and author. Our journal writing language
is English.

Our Journal is international and accepts studies with such qualities. Studies which have been
sent to another journal for any reason are rejected even if they have been accepted to be published in our Journal, provided that a refutation is issued. Rights of a study which has been sent
to our Journal have been given by the author to the Journal. It is regarded that the author has
accepted it in advance. Such conditions and requirements begin to be operated once the publication is uploaded on our Journal’s system. No special declaration or signature is requested from
authors in this regard. In cases of legal problems occurring or likely to occur, legal advisors of
our Journal reserve unilaterally the right to take all actions to protect our Journal and its referees.
The Article No. 101 has been brought as the condition to Apply for the Exam of Associate Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity Council. In this
article, 1- (b) section of the international article part states that Original research articles (10
points) published in the journals indexed by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 1a) are required. International Refereed Academic Journal of
Sports, Health and Medical Sciences (SSTB) is included in the criteria for the journals indexed
in its field and evaluated accordingly.
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