
 

 

e-ISSN 2717-7653 

 



 

 

 

 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanmaktadır. 

Yıl/Year: 2020    Cilt/Volume: 01    Sayı/Number: 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi yayın hayatına başlarken… 

Ülkemizin güzide şehri Bingöl ve kısa zamanda Bingöl’ün en prestijli kurumu haline gelen 

Bingöl Üniversitesi’nde sağlık alanında hakemli ulusal akademik bir derginin yayın hayatına 

başlaması vesilesi ile huzurlarınızdayız.  

Bu derginin kuruluşu daha fikir aşamasında iken bizden desteklerini esirgemeyen başta 

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK ve Bingöl Üniversitesi’nin tüm senato üyelerine 

teşekkürü bir borç bilirim. Onların ve okulumuz akademisyenlerinin cesaretlendirmeleri ile 

çıkılan bu uzun yolda güzel çalışmalar yapabilecek olmanın heyecan ve umudunu taşıyoruz.  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun ev sahipliğini yapacağı bu derginin sağlık 

alanında her kademedeki çalışan ve araştırmacılara kapısı daima açık olacaktır. Dergimiz ulusal 

hakemli olarak kurulmakta ve gerekli şartları taşıdıktan sonra TR-Dizin ve uluslararası 

indekslerde taranır hale getirilmesi öncelikli hedefimizdir.  

Bilim dünyasında ve Türkiye’mizin akademik hayatında bilim insanları ve meraklıları tarafından 

tercih edilen bir dergisi olmak için çalışma azmimizin hiç eksilmemesi dileğiyle… 
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Muş ilinde Üretilen Ballarda Bazı Kalite Kriterleri ile Antibiyotik ve Pestisit 

Kalıntılarının Tespiti  

Determination of Antibiotic and Pesticide Residues and Some Quality Criteria in Honey Produced in Muş 

Province 

Mehmet Ali KUTLU1 , Aydın Şükrü BENGÜ2  

 

ÖZ 

Bal, insanoğlunun eski zamanlardan beri zevkle 

tükettiği bir besindir. Bununla beraber içerdiği zengin 

bileşenlerden dolayı şifa kaynağıdır. Türkiye’nin Doğu 

Anadolu bölgesinde bulunan Muş ili, arıcılıkta 

bölgesinde önemli bir yere sahiptir. Muş iline ait koloni 

ortalama bal verimi 14,32 kg ile ülkemiz ortalamasının 

az da olsa üzerindedir. Balın insan sağlığı için önemi ve 

hastalıkların iyileşmesindeki olumlu etkisi günden 

güne önem kazanmaktadır. Muş ili Zoveser Bölgesi ve 

Darabi bölgesinden temin edilen 10 farklı bal örneğinin 

analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğiʼni 

fazlası ile karşıladığı ve yine son yıllarda önem kazanan 

antibiyotik ve pestisit kalıntısı içermediği tespit 

edilmiştir. Muş ili özelinde ve ülkemiz genelinde bu 

bulguların sevindirici olduğu kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Bal Analizi, Muş 

Balı, Pestisit, Sağlık.

ABSTRACT 

Honey is a food that human beings have eaten with 

pleasure since ancient times. However, it is a source of 

healing because of the rich ingredients it contains. 

Muş province in the Eastern Anatolia region of Turkey 

has an important place in the beekeeping. The colony 

average honey yield of the province of Muş is 14.32 kg, 

albeit slightly above the average of our country. The 

importance of honey for human health and its positive 

effect on the healing of diseases gain importance day 

by day. The analysis results of 10 different honey 

samples obtained from the Zoveser Region and Darabi 

region of Muş province meet the Turkish Food Codex 

Honey Communiqué and did not contain any antibiotic 

and pesticide residues which gained importance in 

recent years. We believe that these findings are pleasing 

in the province of Muş and throughout Turkey. 

Keywords: Antibiotic, Health, Honey Analysis, Muş 

Honey, Pesticide. 
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GİRİŞ 

Arıcılık Anadolu’da çok eski yıllardan beri 

yapılan geleneksel bir faaliyet olup, arılardan 

bal üretimi başta olmak üzere, polen, propolis, 

bal mumu, arı sütü ve polinasyon hizmetleri 

gibi birçok yan üründe elde edilmektedir 

(Kutlu, 1998). Arıcılık ürünlerinin önemli 

çıktılarından olan bal, diğer arıcılık ürünlerine 

oranla daha yüksek miktarda üretilmektedir 

(Sunay, 2006). 

Muş ilinde Arı Yetiştiricileri Birliğine 

kayıtlı 230 adet üretici bulunmaktadır. İl 

genelinde 45000 arı kolonisi bulunmakta olup 

600 ton bal üretilmiş, koloni ortalaması ise 

13,33 kg olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 

2017). Muş İli koloniortalama bal verimi 

13,33 kg olup Türkiye koloni ortalama bal 

veriminden (14,32 kg) %7 daha fazladır.  

Bal, arıcılıktan elde edilen ürünler 

içerisinde en iyi bilineni ve tüketileni olup, 

insan beslenmesindeki faydalarına her geçen 

gün yenileri eklenmektedir. Ayrıca bağışıklık 

sistemini güçlendirerek hastalıkları önleyici 

ve iyileştirici özelliklere de sahip olduğu uzun 

yıllardır bilinmektedir. Bal saf ve doğal olmalı 

ve hiçbir katkı ve/veya kalıntı kesinlikle 

içermemelidir (TGK, 2012). Balın rengi, 

floranın çeşitliliğinden kaynaklı açık sarıdan 

koyu kahverengiye kadar değişik yelpaze 

gösterebilir. Ve bal rengi tek başına bir kalite 

kriteri değildir. Bal akıcı, viskoz, kısmen veya 

tamamen kristalize olabilen bir gıdadır. Bal 

tadını ve aromasını kaynağına ve bitkilerin 

çeşidine borçludur (Anonim, 2017). Balın 

kimyasal özelliklerine bağlı olan tedavi edici 

özellikleri arıların bulunduğu bölgedeki ve bal 

üretiminde kullandıkları flora çeşitliliğine 

göre çok değişmektedir (Kabakçı, 2011; 

Lermi, 2010). Başta bal olmak üzere tüm arı 

ürünlerinin kıymetli ve sağlığa faydalı 

olabilmeleri için doğal olmaları ve hiçbir 

yabancı madde içermemeleri gerekmektedir 

(Uludağ, 2008). 

Balın içerdiği ikiyüzden fazla bileşik ile 

antioksidan, antienflamatuvar ve 

antimikrobiyal etkilere sahip olduğu 

bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim dahil (Nahl 

suresi 69. ayet) birçok kutsal kitapta ‘Allah’ın 

bir armağanı ve şifa kaynağı’ olarak bahsi 

geçmektedir. Antibiyotiğin keşfine kadar en 

önemli tedavi aracı ve bağışıklık güçlendirici 

olarak kullanılmıştır (Hançer, 2019).  

Bal doğal ortamda üretilen bir ürün olması 

sebebiyle ortamdaki çevresel kirleticilerle 

veya arıcılık faaliyetleri esnasında çeşitli 

kimyasallara maruz kalabilmektedir (Johnson 

ve ark., 2010). Bu kimyasalların bal ve diğer 

arı ürünlerinde kalıntıya sebep olduğu 

bilinmektedir (Sunay, 2006).  

Arıcılar arı hastalıkları ve zararlıları ile 

mücadele etmeye çalışırken bazı kimyasal ve 

ilaçları (pestisitler ve antibiyotikler) 

kullanmak zorunda kalmışlar ve bunun 

neticesinde de bal ve arı ürünlerinde 

katkı/kalıntı sorunu ortaya baş göstermiştir. 

Ballarda rastlanan ilaç kalıntılarının iki 

önemli sebebi vardır. Birincisi, arı 

hastalıklarıyla mücadele esnasında kovanlara 

ilaç uygulanmasıdır. Bal arılarının hastalık ve 

zararlılarına karşı kullanılan kimyasalların 

bilinçsiz ve rastgele kullanımı, arılarda 

ölümlere ve ballarda ciddi kalıntı problemleri 

gibi telafisi zor olumsuz sonuçlara sebep 

olabilmektedir (Driss ve ark., 1994; Öğüt ve 

ark., 2009). İkinci sebebi ise, civardaki 

çiftçilerin kullandığı tarımsal ilaçlardır. Arılar 

bu ilaçlara bitkiye ulaştığında temas eder ve 

kovana taşımış olurlar. Pestisitler birçok canlı 

gibi arılar için de zehirlidir. Ancak kullanılan 

pestisit miktarı düşük ise bal arılarını 

öldürmese bile balda kalıntı oluşturduğu 

bilinmektedir (Seğmenoğlu ve Baydan, 2012). 

Ülkemizde kalıntıya sebep olan 

kimyasalların başında Varrova zararlısı ve 

Amerikan Yavru Çürüklüğü ile Avrupa Yavru 

Çürüklüğüne karşı kullanılan kimyasallar 

gelmektedir. Arılarda antibiyotik 

Paenibacillus larvae, Melissococcus pluton 

(bacillus larvae) tarafından oluşturulan 

Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü 

hastalıklarında kullanılmaktadır (Galarini, 

2015; Bogdanov 2016). Son yıllarda balda 

antibiyotik tespit edilmesi sorunu, bal 

ticaretindeki en önemli problemdir. Avrupa 

Birliği arı hastalıklarının antibiyotikle 

tedavisine izin vermese de bazı Avrupa 

ülkelerinde halen antibiyotik kullanıldığı da 
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bilinmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde 

antibiyotikler için Maksimum Kalıntı Limit 

(MRL) düzeyi belirlenmemekle birlikte 

İngiltere, İsviçre, Belçika gibi bazı ülkelerde 

‘aksiyon limiti’ olarak 0,01-0,05 mg/kg (ppm) 

seviyesindeki antibiyotik gruplarının 

kalıntısına müsaade edilmektedir (Bogdanov, 

2006; Korkmaz, 2015). 

Arıcılıkta antibiyotik kullanımına bağlı 

oluşan kalıntılar son tüketici olan insanlarda 

akut ve kronik toksisiteye sebep olmanın 

yanında bakteriyel direnç gelişimine de sebep 

olabilmektedir. (Şener, 2006; Zai ve ark., 

2013; Galarini ve ark., 2015) Sulfonamidler, 

antibiyotik etkisini bakteri hücresinin folik 

asit sentezini sekteye uğratarak gösterirler 

(Şenel, 2006). Streptomisin, hekimlikte 

çoğunlukla gram negatif bakterilerin sebep 

olduğu enfeksiyonların bertaraf edilmesinde 

kullanılan bir aminoglikozid antibiyotiktir. Ek 

olarak streptomisin ribozomların bir araya 

gelmesini engelleyerek polipeptidlerden 

protein oluşumunu da inhibe etmektedir 

(Şenel, 2006). Antibiyotiklerin bal arılarının 

Amerikan ve Avrupa Yavru Çürüklüğü 

hastalığında tedavi edici potansiyeli vardır. 

Avrupa Birliği müktesebatına göre diğer 

hayvansal gıdalarda 200 ppm’e kadar kalıntı 

üst limiti belirlenmişse de balda antibiyotik 

bulunmasına müsaade edilmemektedir 

(Granja, 2009, Seğmenoğlu ve Baydan 2012). 

Bu çalışmanın amacı Muş arıcılığında 

önemli bal üretimi alanlarından olan Zoveser 

Bölgesinden 4 ve Darebi Bölgesinden 6 

alandan alınan bal örneklerinde bazı kalite 

kriterlerinin belirlenmesi, içerisinde 

antibiyotik ve pestisit kalıntılarının bulunup 

bulunmadığını tespit etmektir. 

MATERYAL VE METOT  

Bu çalışmada Muş ili bal üreticileri birliği 

üyelerinin konakladıkları 10 farklı bölgedeki 

arılıklardan süzülerek alınmış bal örnekleri 

kullanılmıştır. 

Usulüne uygun olarak alınan bal örnekleri 

akredite bir laboratuvarda Çizelge 1’de 

belirtilen metotlar kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular yer almaktadır.                                                 

 

 

Tablo 1. Muş İli Zoveser Bölgesi ve Darabi Bölgesine Ait Bal Örneklerinde Bazı Analiz Değerleri 

 

Örnek 

No 

Fruktoz+ 

Glukoz 

%(m/m) 

Fruktoz/Glukoz 

Oranı 

Prolin 

(ppm) 

Elektriksel 

İletkenlik 

mS/cm 

Diastaz 

Sayısı 

Hidroksi 

Metil 

Furfural 

(HMF) 

(ppm) 

Naphthalene 

(ppb) 

1 71,75 1,34 743,9 0,28 16,85 1,83 Negatif 

2 72,04 1,33 669,9 0,28 21,6 2,54 Negatif 

3 71,69 1,37 660,2 0,21 18,15 2,60 Negatif 

4 72,15 1,35 588,9 0,21 22,1 1,92 Negatif 

5 72,34 1,36 708,2 0,22 24,3 1,47 Negatif 

6 71,82 1,31 681,3 0,22 18,23 2,48 Negatif 

7 73,08 1,34 701,8 0,24 17,90 1,88 Negatif 

8 71,14 1,36 645,8 0,23 19,8 1,84 Negatif 

9 72,02 1,33 714,2 0,21 20,14 1,41 Negatif 

10 72,24 1,33 684,7 0,21 19,30 1,93 Negatif 

Ortalama 72,03 1.34 679,8 0,23 19,84 1,99 Negatif 
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Tablo 1 (Devamı). Muş İli Zoveser Bölgesi ve Darabi Bölgesine Ait Bal Örneklerinde Bazı Analiz Değerleri 

Analizde Bakılan Değer Cihaz Analiz Metodu Limit 

Fruktoz+Glukoz HPLC-RID TS 13359 En az 100 g’da 60 g 

Fruktoz/Glukoz oranı HPLC-RID TS 13359 0,9-1,4 

Prolin  TS 13357 En az 180 

Elektriksel iletkenlik  TS 13366 En fazla 0,8 mS/cm 

Diastaz sayısı  HIC 6,2 2009 En az 8 

Hidroksimetil Furfurol HPLC-UV HMI 2001 En fazla 40 

Naphthalene GC-MS Inhouse Metod 2000 En fazla 10 ppb 

Balın bileşiminin önemli bir bölümünü 

şekerler oluşturmaktadır. Fruktoz ve glukoz 

balda oransal olarak en fazla bulunan 

monosakkarit grubu şekerlerdir. Araştırmada 

kullanılan bal örneklerinin fruktoz+glukoz 

oranı ortalama %72,03 ve fruktoz/glukoz 

oranı ortalaması ise 1.34 arasındadır. Türk 

Gıda Kodeksi Bal Tebliğiʼnde çiçek 

ballarının fruktoz+glukoz miktarının en az 

%60 olması gerektiğini ve fruktoz/glukoz 

oranının ise 0,9-1,4 arasında olması gerektiği 

belirtilmektedir. Elde edilen analiz değerleri 

bakımından fruktoz+glukoz miktarı ve 

fruktoz/glukoz oranları Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliğine uygun bulunmuştur. Elde 

edilen sonuçlar Konya’da yapılan bir 

çalışmanın değerleri ile karşılaştırıldığında 

fruktoz+glukoz oranı %65,2-73,5 (ortalama 

69,35) ve fruktoz/glukoz oranı 1,05- 1,19 

(ortalama 1,12) yüksek çıkmıştır (Çiftçi, 

2018).  

Balın protein içeriği prolin miktarı ile 

belirtilmektedir. Prolin, nektarın bala 

işlenmesi aşamasında arı tarafından bala 

katılan tek aminoasittir. Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliğiʼne göre çiçek ballarında 

bulunması gereken prolin miktarı en az 300 

ppm’dır. Çalışmada kullanılan bal 

örneklerinin prolin miktarları 679,8 ppm 

bulunmuştur. Prolin miktarı baldaki en 

önemli kalite kriterlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Artan prolin miktarı ile balın 

ticari değeri arasında doğru orantı vardır. 

Çalışmada kullanılan ballar prolin içeriği 

bakımından Türk Gıda Kodeksi Bal 

Tebliğine uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Diastaz sayısı, 100 g balda bulunan amilaz 

enziminin, belli sıcaklıkta ve sürede 

metabolize ettiği nişasta miktarını 

göstermektedir. Enzim içeriği balın önemli 

kalite kriterlerindendir. İnvertaz enzimi 

nektarın bala dönüştürülmesinden sorumlu 

olup aynı zamanda sukrozu glukoz ve 

früktoza hidrolizler, diastaz enzimi de 

nişastayı daha küçük monomerlere 

dönüştürür, β-glukozidaz enzimi, glikojen 

polimerini glukoz ve maltoz monomerlerine 

parçalar (Aydın ve ark. 2008, White 1994). 

Diastaz sayısı ise 16,85- 24,3 aralığında olup 

ortalama 19,84 çıkmıştır. Bulunan değer 

Gaziantep’te yapılan bir çalışma ile aynı 

(19,83) çıkmıştır (Kutlu ve ark., 2015). Türk 

Gıda Kodeksi Bal Tebliğiʼne göre çiçek 

ballarında diastaz sayısı en az 8 olmalıdır. Bu 

rakama göre örneklerden elde edilen 

rakamlar Türk Gıda Kodeksine uygundur. 

Hidroksi metil furfural (HMF), fruktozun 

asidik ortamda sıklıkla ısı ile dönüşümü 

sırasında ortaya çıkar. Zamanla ve sıcaklıkla 

miktarında artış gözlenir. HMF seviyesi aynı 

zamanda depolama ve sıcaklık koşullarının 

iyi bir göstergesidir (Akçadağ, 1914). 

Gerekenden fazla ısı işlemi uygulanmış 

ve/veya uzun süre depolanmış ballar ile taze 

balların ayırt edilmesinin en güvenilir 

yollarından biri diastaz ve HMF düzeylerinin 

ölçülmesidir (Aydın B.D ark., 2008). Avrupa 

Birliği, balda HMF miktarını tropikal 

bölgelerde elde edilen ballar hariç maksimum 

40 ppm ile sınırlamıştır. Etiketinde üretildiği 

bölge belirtilmek koşulu ile tropikal bölgeler 

için bu rakam 80 ppm’dir (Anonim 2005, 

Codex ve ark., 2001, Council ve ark. 2002). 

HMF’nin artan miktarları kanserojen bir 

bileşen olduğu için balda ne kadar az olursa o 

kadar iyi kabul edilmektedir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 

HMF miktarı 1,41-2,60 aralığında olup 

ortalama 1,99 olarak tespit edilmiştir. 

Bulunan değer Gaziantep (19,83 mg/kg) 

(Kutlu ve ark., 2015)    ve Konya da yapılan 

çalışmalardan (ortalama 13,90 mg/kg) düşük 

çıkmıştır (Çiftçi, 2018) ve olumlu bir veridir. 
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Tablo 2. Bal Örneklerinin Alındığı Köylerin Açık Koordinatları, Yükseklikleri ve Sulfanamid Grubu 

(Sulfachlorpyridazine, Sulfadiazine, Sulfadoxine, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamether, 

Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, Sulfamethoxypyridazine, Sulfapyridine, Sulfathiazole, Sulfisoxazole) ve 

Tetracycline Grubu (Demeclocyine, Doxycyine, Chlortetracycline, Oxytetraccycline, Tetracycline) 

Antibiyotiklerin Bulunma Miktarı 

Bölge Sulfanamid Grubu Tetracycline Grubu 

Zoveser Bölgesi: 

Enlem:14830.72 

Boylam:20429.20 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Darebi Bölgesi: 

Enlem:10317.82 

Boylam:12457.85 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Negatif Negatif 

Analiz Yöntemi   AOAC 2007.01.2013 

Kullanılan Cihaz QuEChERS, GC-MSD 

QuEChERS, UPLC-MS/MS 

 

Çalışma sonucundan elde edilen verilere 

göre; çalışılan bal örneklerinde Sulfanamid 

grubu (sulfadiazine, sulfathiazole, 

sulfadoxine, sulfameter, sulfabenzamide, 

sulfamethazine, sulfachlorpyridazine, 

sulfisoxazole, sulfamethoxazole, 

sulfadimethoxine) ve tetracycline grubu 

(oxytetracyline, chlorotetracyline, 

tetracyline, 4-epitetracyline, 4-

epichlortetracyline, doxycycline) antibiyotik 

kalıntılarına rastlanmamıştır.

 

Tablo 3. Muş İli Ballarındaki Pestisit Bulunma Miktarı 

Bölge Bromopropylate 

(4,4Dipromobenzophenone 

Dahil) 

Chlorfenvınphos, 

Flumethrin, 

Tau-Fluvalinate, 

Coumaphos 

Amitraz 

(Metebolitleri Dahil) 

Zoveser Bölgesi: 

Enlem:14830.72 

Boylam:20429.20 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Darebi Bölgesi: 

Enlem:10317.82 

Boylam:12457.85 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Negatif Negatif Negatif 

Analiz Yöntemi AOAC 2007.01.2013 

Kullanılan 

Cihaz 

QuEChERS, GC-MSD 

QuEChERS, UPLC-MS/MS 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucundan elde edilen verilere 

göre; çalışılan bal örneklerinde 

Bromopropylate (4,4 Dipromobenzop, 

Chlorfenvınphos, Flumethrin, Tau-

fluvalinate, Coumaphos ve Amitraz 

(Metebolitleri dahil) pestisit kalıntılarına 

rastlanmamıştır. 

Doğu Anadolu’nun merkezi bir 

konumunda bulunan Muş ili, arıcılıkta da 

hatırı sayılır bir yere sahiptir. Muşta üretilen 
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ballar gerek il içinde gerekse tüm ülkede 

hatta ihracat ile yurt dışında bile 

tüketilmektedir. Muş iline ait iki farklı 

bölgeden elde edilen toplam 10 farklı balda 

kalite göstergesi olan bazı analiz değerlerinin 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğiʼne uygun ve 

hatta fazlasıyla karşıladığı tespit edilmesi 

ülkemiz arıcılığı bakımından sevindiricidir. 

Bu ballarda antibiyotik ve pestisit 

bulunmaması da ayrıca takdire şayandır. Ve 

bölgedeki organik arıcılığın istenen 

düzeylere gelmeye başladığının işareti olarak 

görülebilir. Yurt içi ve dışındaki ülkemiz 

balının tüketicileri bu şifa kaynağı ve gıda 

takviyesi olan balı güvenle tüketebilirler. 
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Hipertiroidi Geliştirilen Ratlarda Çörek Otu Çayı ve Çinko Desteğinin Paraoksanaz 

Aktivitesi ve Diğer Bazı Antioksidanlar Üzerine Etkisi 

The Effect of Black Seed Tea and Zinc Supplementation on Paraoxanase Activity and Some Other 

Antioxidants in Rats with Hyperthyroidism 

Rüveyda Esra ERÇİM1 , Burhanettin BAYDAŞ2 , Tuğçe ATAÇLI3  

 

ÖZ 

Çörek otu (nigella sativa) ve çinkonun antioksidan özelliği ve 

hipertiroidizmdeki oksidatif stres üzerine etkileri bilinmekte, ancak 

önemli bir antioksidan ve damar endotelinde yangı önleyici bir enzim olan 

Paraoksonaz 1 (PON1) aktivitesi ile ilişkileri bugüne kadar 

çalışılmamıştır.  Kalp dolaşım sistemi, hipertiroidizmin hedef 

organlarından olduğu için bu çalışma, çörek otu çayının ve çinko ikilisinin 

paraoksonaz 1 enzimi üzerindeki etkisini araştırmak için planlanmıştır.  
Deneysel bir araştırma olan bu çalışmada, ortalama 9 haftalık, 40 adet 

Wistar Albino erkek rat kullanılmıştır. Ratlar rastgele sağlıklı kontrol 

(G1), hipertiroidi geliştirilmiş kontrol (G2), hipertirodi ve çinko grubu 

(G3), hipertirodi ve çörekotu grubu (G4) ile hipertirodi, çinko ve çörek 

otu grubu (G5) olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Paraoksonaz enzim 

aktivitesi açısından bakıldığında, hem çörek otu ve hem de çinkonun 

pozitif etkilerinin olduğu ancak çinkonun etkisinin daha belirgin olduğu 
görülmektedir (p<0.05). Toplam antioksidan kapasite (TAC) değerleri 

üzerine çörek otu-çinko ikilisinin kısmen etkili olduğu görülmektedir. 

Serum toplam oksidan durum (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) 

değerlerinde ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Yüksek dansisiteli lipoprotein (HDL) değerlerinin, özellikle 

çörek otu ve çinko ikilisinin etkisiyle arttığı görülmektedir (p<0.05). 

Leptin ve adiponektin hormonlarının düzeyleri arasında gruplar arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Bu çalışmada bazı 
parametreler açısından anlamlı sonuçlar saptanmamış olmasına rağmen, 

çörek otu ve çinkonun antioksidan özelliklerinin özellikle paraoksonaz ve 

TAC enzim aktivitelerindeki anlamlı değişmelere etkisi önemlidir. Ayrıca 

paraoksonaz enzimi tarafından oksidatif stresin modifikasyonlarından 

korunan ve dolaşım sistemi için faydalı görülen HDL değerlerinin 

çörekotu-çinko gruplarında artmış olması önemli bir parametre olarak 

görüldü. Çörek otu çayının çörek otu yağı kadar yoğun antioksidan 

içermemesi ve etkisinin daha belirgin gözlenmesi için daha uzun süre 
verilmesi yararlı olacaktır. Çörek otu yağı gibi kalori değeri yüksek türevi 

yerine, ağırlık kontrolü açısından çörek otu çayının tüketilmesi, çörek 

otunun sağlık üzerine olumlu özelliklerinden faydalanmayı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çinko, Çörek Otu, Hipertiroidi, Paraoksonaz, HDL. 

 

 

 

ABSTRACT 

The antioxidant properties of black seed (nigella sativa) and zinc and 

their effects on oxidative stress in hyperthyroidism are known. But their 

relation with Paraoxonase 1 (PON1) activity, which is an important 

antioxidant and anti-inflammatory enzyme in vascular endothelium, has 

not been studied yet. Because the cardiovascular system is one of the 

target organs of hyperthyroidism, this study was planned to investigate the 

effect of black seed tea and zinc duo on the paraoxonase 1 enzyme. Forty 

male Winstar albino rats, 9 weeks old, were used in this experimental 

study. The rats were divided into 5 groups as rats, healthy control (G1), 

hyperthyroidism improved control (G2), hyperthyroidism and zinc group 

(G3), hyperthyroidism and nigella sativa group (G4) and hyperthyroidism, 

zinc and nigella sativa group (G5). In terms of paraoxonase enzyme 

activity, it was seen that both black seed and zinc had positive effects, but 

the effect of zinc was more pronounced (p <0.05). On the total antioxidant 

capacity (TAC) values, it was seen that the black seed-zinc duo was 

partially effective. No significant difference was found between the 

groups in serum total oxidant status (TOS) and oxidative stress index 

(OSI) values (p> 0.05). High density lipoprotein (HDL) values appeared 

to increase especially with the effect of black seed and zinc duo (p<0.05). 

It was observed that there was no significant difference between the levels 

of leptin and adiponectin hormones between the groups (p> 0.05). 

Although no significant results were found in terms of some parameters 

in this study, the effect of the antioxidant properties of black seed and 

zinc, especially on paraoxonase and TAC enzyme activities is important. 

In addition, it is an important parameter that HDL values, which are 

protected by the modification of oxidative stress by the paraoxonase 

enzyme and found beneficial for the circulatory system, are increased in 

the black seed tea-zinc groups. It would be beneficial to give the black 

seed tea a longer amount of antioxidants as much as black seed oil and to 

give it a longer time to observe its effect more clearly. Instead of its high-

calorie derivative such as black seed oil, consuming black seed tea in 

terms of weight control will benefit from the positive properties of black 

seed on health. 

Keywords: Black Cumin, Hyperthyroid, Nigella Sativa, Oxidatif Stress, 

Zinc.
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GİRİŞ 

Tiroid hormonlarının (T3 ve/veya T4’ün) 

aşırı üretilmesi ile karakterize yaygın 

endokrin bir hastalık olan hipertiroidizmin, 

bazal metabolizmayı hızlandırdığı 

bilinmektedir. Bu durumun, kalp ve vasküler 

sistemi etkileyerek kardiyak performansı 

etkilediği, kardiovasküler sistem ve iskelet 

sistemiyle ilgili komplikasyonlardan dolayı 

morbidite ve mortaliteye neden olduğu ileri 

sürülmektedir (1). Hipertirodizm, 

hiperdinamik kardiyovasküler durumu, düşük 

sistematik vasküler direnç, artmış kalp hızı, 

sol ventrikülün sistolik ve diastolik 

fonksiyonunda artış gibi yollarla 

uyarmaktadır (2). 

Hayvan modelleri üzerinde yapılan 

çalışmalarda, tiroit hormonlarının hücresel 

solunum aktivitesine önemli etkileri olduğu 

ve bazı aktiviteleri artırdığı gösterilmiştir (3-

5). Metabolik aktiviteler sonucu üretilen 

reaktif oksijen türleri yüksek 

konsantrasyonlarda lipitler, proteinler ve 

DNA gibi hücre bileşenleri ile olumsuz 

modifikasyonlar oluşturmaktadırlar (6). 

Oksidan-antioksidan dengenin oksidanlar 

lehine bozulması olarak tanımlanan oksidatif 

stres (7), lipit, protein ve DNA’da hasara yol 

açarak nörolojik bozukluklar, aterosklerozis, 

hipertansiyon ve diyabet gibi birçok patolojik 

durumun oluşumunda rol alır (8). 

Hipertiroidizm, oksidatif metabolizma 

üzerinde doğrudan etkili olduğundan, 

oksidan-antioksidan denge bozulabilmekte, 

oksidatif hasar oluşabilmektedir (8). 

Çörek otu ve çinko, antioksidan özellikleri 

bilinen ve sağlıklı beslenme amacıyla 

besinlerle birlikte veya ayrı olarak alınan iki 

öğedir. Çinkonun antioksidan özelliği, serbest 

radikal oluşumunu engelleyici ve oksidatif 

stresten koruyucu rolünden kaynaklanır. 

Ayrıca çinko antioksidan etkili bir enzim olan 

süperoksit dismutazın ve dokuları serbest 

radikallerin zararlı etkilerinden koruyan 

metallotiyoneinlerin yapısında yer alır (9). 

Çörekotunun antioksidan, antihipertansif 

etkilerinin olduğu (10), çoklu doymamış yağ 

asitleri (PUFA), fitosteroller ve timokuinon, 

carvacrol, t-anetol ve 4terpinol gibi 

fitokimyasallardan zengin olduğu ve bu 

maddelerin sinerjetik antioksidan özellik 

göstermesinden ötürü terapötik amaçlarla 

kullanıldığı ileri sürülmektedir (11).  

Bu çalışma, çörekotunun farklı bir 

kullanımı olan çörek otu çayının ve çinkonun 

antioksidan özelliğinden yararlanılarak, 

hipertroizmde serum paraoksonaz ve HDL 

değerlerine olası olumlu etkilerini ve mevcut 

antioksidan özellikleri ile karşılaştırılması 

amacıyla planlanmıştır.   

MATERYAL VE METOT  

Çalışma deneysel bir vaka kontrol 

çalışmasıdır. Çalışmanın etik izni, 09.06.2017 

tarihinde 06/01 karar numarası ile Bingöl 

Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik 

Kurulu’ndan alınmıştır. Çalışma prosedürü 

aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

Deney Hayvanların Hazırlanması ve 

Bakımı 

Çalışmada her biri 250-300 g ağırlığında 8-

10 haftalık 40 adet Wistar Albino rat 

kullanılmıştır. Ratlar Bingöl Üniversitesi 

Deney Hayvanları Laboratuvarında, aynı 

gruptan olan dört tanesi bir kafeste, 

20±2ºC’de sıcaklıkta, %50-60 nemde, 

merkezi havalandırma sistemi ile hava akışı 

olacak şekilde ve 12 saat gece-gündüz 

döngüsünde barınma ortamı sağlanmıştır. 

Hayvanlar rastgele 5 gruba ayrılmıştır ve 

adaptasyon süresi ile birlikte 5 hafta süresince 

bakılmış ve beslenmiştir.  

Deneysel Hipertiroidizmin Oluşturulması 

Deney grubundaki ratlara 4 hafta süresince 

günlük olarak L-T4 (Sigma, T2376), 0.1 N 

NaOH’de çözdürülüp serum fizyolojik ile 

sulandırılarak İP olarak uygulandı (12).  

Çörekotu Çayı ve Çinko Desteğinin 

Hazırlanışı ve Verilişi 

Çörek otu çayı, Farida ve arkadaşlarının 

belirttiği ve daha sonra diğer bazı 

araştırmacıların da kullandığı yönteme göre 

hazırlandı (13-15). Çinko desteği ise 227 
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mg/L çinko sülfat içerecek şekilde içme 

suyuna eklenerek, 4 hafta boyunca verildi 

(16).  

Deney Gruplarının Oluşturulması 

Alınan deney hayvanları; sağlıklı ratlardan 

oluşan ve hiçbir müdahalenin olmadığı grup 

(Grup 1), L-Tiroksin verilerek hiptertiroidizm 

oluşturulan grup (Grup 2), L-tiroksin ile 

birlikte çinko verilen grup (Grup 3),  L-

tirokoksin ile birlikte çörek otu çayı verilen 

grup (Grup 4) ve son olarak L-tiroksin ve 

çörek otu çayı içerisine çinko eklenerek 

yukarıda belirtilen ölçüler dahilinde verilen 

grup (Grup 5) olmak üzere 5 gruba ayrılarak 1 

haftalık adaptasyon sürecinden sonra gruplara 

bahsedilen uygulamalar yapıldı.  

Örneklerin Alınması ve Saklanması 

Dört haftalık deneysel süreç sonunda, bir 

gece öncesinde yem verilmeyen ve 12 saat aç 

bırakılan ratlara, 10 mg/kg ksilazin ve 50 

mg/kg ketamin HCl enjeksiyonu ile anestezi 

altına alınıp; daha sonra tekniğine uygun 

olarak göğüs kafesleri kalpten 10 ml’lik 

enjektörle 5-8 ml kan alındı, pıhtılaştıktan 

sonra çizilerek 5000 rpm devirde santrifüj 

edilerek serumları çıkarıldı ve ileriki analizler 

için 2 ml’lik eppendorf tüplere paylaştırılarak 

-80ºC’de saklandı. 

Biyokimyasal Parametrelerinin Analizi 

Tiroit hormonlarının ölçümü, 

hipertroidizmin tanısında kullanılan serum 

serbest triiyodotironin (fT3) ve serbest 

tiroksin (fT4) düzeyleri otoanalizör cihazında 

(Roche Hitachi Cobas 8000) yine aynı 

firmanın ticari kitleri kullanılarak 

gerçekleştirildi.   

Plazma Toplam Antioksidan Kapasitesinin 

(TAC) ve Toplam Oksidan Durumunun 

(TOS) belirlenmesinde, uygun ticari kitler 

(Rel Assay Diagnostics kit, Mega Tıp, 

Gaziantep, Türkiye; TAC kit no:RL0017, 

TOS kit no: RL0024) kullanılarak, -800C‘de 

saklanan serumlarda spektrofotometrik 

yöntemle dublike çalışılarak saptandı. 

Plazma Paraoksanaz 1 (PON1) enzim 

aktivitesi, ölçüme uygun ticari kit (Rel Assay 

Diagnostics kit, Mega Tıp, Gaziantep, 

Türkiye; PON1 kit no: RL0031) prosedürüne 

uygun olarak spektrometrik yöntemle 

belirlenmiş ve analizler dublike çalışılarak 

gerçekleştirildi.  

Plazma leptin ve adiponektin düzeyinin 

ölçülmesinde de, Leptin ve adiponektin 

düzeyleri analize uygun ticari kitin (Optima 

Elisa Kits, Optima Tıbbi ve Kimyevi 

Maddeler, İstanbul, Türkiye ve Leptin kit no: 

OPR1F0441; Adiponektin kit no: 

OPR1F0032) içeriğindeki prosedüre göre 

spektrometrik yöntemle belirlendiği gibi ve 

dublike çalışıldı. 

Verilerin İstatistiksel Analizi  

Verilerin analizinde SPSS 22 istatistiksel 

analiz programı kullanıldı. Sonuçlar normal 

dağılım göstermediği için verilerin 

değerlendirilmesinde Kruskall Wallis 

Varyans analizi kullanıldı. Güven aralığı %95 

ve %5 hata payı ile p değeri 0,05’in altında 

olduğu durumlarda istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmaya alınan deney hayvanlarının 

canlı ağırlık ve yaşları ortalama ve standart 

sapma değerleri sırası ile 234,08±49,0 g ve 

9,03±0,77 hafta olarak bulunmuştur.  

Tüm gruplara ait tiroit hormonu 

parametrelerinin ortalama ve standart sapma 

değerleri incelendiğinde (Tablo 1), serbest T3 

ve T4 değerlerinin deney grubunda kontrol 

grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0,05).  

  



BÜSAD 2020; 1(1): 7-14  Araştırma Makalesi  

BUSAD 2020; 1(1): 7-14   Original Article 

~ 10 ~ 

Tablo 1. Tüm Gruplara Ait Tiroit Hormonu Parametrelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

*Kruskal Wallis varyans analizi yapılmıştır. *p<0,05. HT: hipertroit, ÇÖ: çörek otu; Zn: çinko. fT3: serbest 

triiyodotironin; fT4:serbest tiroksin 

 

Tüm gruplara ait antioksidan ve oksidan 

parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Buna 

göre, OSİ ve TOS değerleri gruplar arasında 

benzer dağılımda iken; PON1 değerinin 

kontrol grubunda düşük, diğer gruplarda 

yüksek olduğu ancak çinko-hipertiroidi 

grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yükseldiği görülmektedir (p<0.05).  

TAC değerinin ise, kontrol grubunda diğer 

gruplara kıyasla yüksek olduğu (p<0.05), 

istatistiksel olarak anlamlı görülmese de 

hipertiroidi oluşturulan grupta en düşük ve 

diğer gruplarda bu gruba kıyasla bir miktar 

yükselmiş olması dikkati çekmektedir (Şekil 

1). HDL değerine bakıldığında, çörek otu ve 

çinko desteği verilen grupta, hipertirodi 

geliştirilen kontrol grubuna göre anlamlı 

şekilde artmıştır (p<0,05). 

Leptin ve adiponektin değerlerine 

bakıldığında (Tablo 3), leptin değerleri 

birinci, dördüncü ve beşinci gruplarda benzer 

olduğu, hipertiroit grubu (2. Grup) ile 

hipertiroit ve çörek otu (3. Grup) verilen 

gruplarda diğer gruplara göre yüksek olduğu 

saptandı (p<0,05). Adiponektin değerlerinin 

gruplar arasında önemli bir farklılık 

göstermediği saptandı (p>0,05). 

 

Tablo 2. Tüm Gruplara Ait Antioksidan ve Oksidan Parametrelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Parametreler 

Çalışma Grupları  

G1 

(Kontrol) 

G2 

(HT) 

G3 

(HT+ÇÖ) 

G4 

(HT+Zn) 

G5 

(HT+ÇÖ+Zn) 
P değeri 

TAC (µmol/L) 1345,7±138,8a 1140,9±166,3b 1187,6±43,4b 1188,6±201,0b 1206,5±38,4b 0,05* 

PON1 (U/L) 119,1±45,6a 213,3±101,6b 239,1±115,5b 267,5±112,8c 237,5±104,81b 0,04* 

TOS (µmol/L) 11,5±5,5 11,0±4,9 11,7±2,4 11,5±3,9 11,1±3,7 0,897 

OSİ 0,0085±0,004 0,0103±0,006 0,0105±0,003 0,0099±0,004 0,0099±0,003 0,590 

HDL Kolesterol 

(mg/dL) 
31,9±5,3a 56,1±8,2b 59,9±7,2b 55,4±6,3b 60,3±10,2b 0,004* 

*Kruskal Wallis varyans analizi yapılmıştır. *p<0,05. HT: hipertroit, ÇÖ: çörek otu; Zn: çinko. TAC: total 

antioksidan kapasite; TOS: total oksidan durum; PON1: paraoksanaz 1 enzimi; OSİ: oksidatif stres indeksi, HDL: 

yüksek dansiteli lipoprotein 

 

Tiroit 

Hormonu 

Parametreleri 

Çalışma Grupları  

G1 

(Kontrol) 

G2 

(HT) 

G3 

(HT+ÇÖ) 

G4 

(HT+Zn) 

G5 

(HT+ÇÖ+Zn) 
P değeri 

fT3 (pg/mL) 3,87±2,1a 20,3±1,1b 21,5±2,6b 20,8±2,0b 19,8±2,3b 0,001* 

fT4 (ng/mL) 3,05±0,4a 19,3±1,2b 20,1±1,1b 19,2±0,42b 18,7±1,6b 0,001 
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Şekil 1. Tüm Grupların Antioksidan Parametrelerinin Dağılım Grafiği 

 

Tablo 3. Grupların Ait Leptin ve Adiponektin Hormonlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Parametreler 

Çalışma Grupları  

G1 

(Kontrol) 

G2 

(HT) 

G3 

(HT+ÇÖ) 

G4 

(HT+Zn) 

G5 

(HT+ÇÖ+Zn) 

P değeri 

Leptin 

(ng/mL) 
0,22±0,07a 0,33±0,15b 0,29±0,09b 0,21±0,09a 0,22±0,05a 0,04* 

Adiponektin 

(ng/mL) 
4,69±1,3 4,35±0,9 4,17±2,1 3,15±1,9 4,12±0,9 0,166 

*Kruskal Wallis varyans analizi yapılmıştır. *p<0,05. HT: Hipertroit, ÇÖ: Çörek otu; Zn: Çinko. 

 

Oksidatif stres, kalp- damar hastalıkları, 

diyabet, kanser gibi birçok kronik hastalığın 

patojenezinde ve ilerleyişinde yer aldığını 

gösteren çalışmalar olduğu gibi, hipertiroit 

hastalığının da patojenezinde ve 

ilerlemesinde etkili olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (17, 18).  

Çörek otu bazı antioksidan bileşikleri 

içermekte ve eksojen antioksidan özellik 

göstermektedir (10). Çinkonun antioksidan 

özelliği ise, serbest radikal oluşumunu 

engelleyici ve oksidatif stresten koruyucu 

rolünden kaynaklanır. Çinko, oldukça güçlü 

antioksidan etkili bir enzim olan süperoksit 

dismutazın ve dokuları serbest radikallerin 

zararlı etkilerinden koruyan 

metallotiyoneinlerin yapısında yer alır (9).  

Çörekotunun (Nigella Sativa) biyolojik ve 

terapötik etkilerinin derlendiği bir çalışmada, 

çörekotunun antioksidan,  antihipertansif, 

antikanser, antiinlamatuar ve renal koruyucu 

gibi birçok etkisinin olduğu belirtilmektedir 

(10).  

Çinkonun antioksidan enzimlerin 

yapısında yer almasından dolayı, serbest 

radikallerin hücreye vereceği zararı azaltmak 

ve böylece sağlığı korumak amacıyla hem 

insan hem de hayvanlarda diyetlere 

eklenmesi önerilmektedir (19). Bu çalışmada, 

tüm gruplara ait antioksidan ve oksidan 

parametrelerin ortalama ve standart sapma 

değerleri incelendiğinde, ratlarda hipertiroidi 

geliştirilmesiyle birlikte serum TAC 

değerinde azalış ve PON1 değerinde artış 

olduğu (p<0,05), OSİ ve TOS değerinde ise 

gruplar arasında benzer dağılım olduğu 

saptanmıştır (p<0,05; Bkz. Tablo 2).  Ayrıca, 

grafiklerde de görüldüğü gibi, OSİ ve TOS 

değerleri gruplar arasında benzer dağılımda 

iken; TAC ve PON1 değeri kontrol grubunda 

en düşük (p<0,05) ve PON1 enziminin, diğer 

gruplarda istatistiksel olarak anlamlı olmasa 

bile yüksek çıktığı ve çinko verilen grupta 
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diğer gruplara göre istatistiksel olarak 

anlamlı yükseliş göstermiştir (p<0,05). Çinko 

düzeyi yüksek yemle beslenen sıçanlarda 

antioksidan aktivitenin arttığı (20), ayrıca 

klinik ve subklinik inflamasyon gelişen 

hayvanlarda oksidatif hasarın artığı ve bu 

hayvanların yemlerine yüksek düzeyde çinko 

ilavesinin bu hasarı azalttığı belirtilmiştir 

(21, 22). Bunun aksine, çinko ilave edilmiş 

yemle beslenen hayvanlarda lipid 

peroksidasyonu, total antioksidan ve 

glutasyon değerlerinde anlamlı bir 

değişikliğin olmadığını da gösteren 

çalışmalar mevcuttur (23). Çalışma 

sonuçlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. 

Bu çalışmada da, çörek otu çayı ve çinko 

desteğinin hipertiroidi geliştirilen ratlarda 

antioksidan ve oksidan parametrelere anlamlı 

bir etkisinin olmadığı, ancak hipertiroidi 

gelişmesiyle birlikte ratların TAC 

değerlerinde azalma, çinko desteği verilmesi 

ile PON1 düzeyinin anlamlı bir artış olduğu 

saptanmıştır. Çörek otu çayı ve çinko 

desteğinin, hipertiroidi geliştirilmesiyle 

oluşan TAC düzeyindeki bu azalmayı biraz 

düzelttiği ama sonuçların gruplar arasında 

anlamlı olmadığı görülmüştür. PON1 

düzeyinde artışı ise çinkonun antioksidan 

özelliği sağlamış olabilir. Gerek çinko ve 

gerekse çörek otu çayının, PON1 enzimi ile 

doğrudan ilişkisini araştıran herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çinko ve çörek 

otunun PON1 ile ilişkisi direkt olarak 

araştıran bir çalışma olmadığı için, mevcut 

çalışmalarla karşılaştırılması genel 

antioksidan sistem üzerinden yapılmıştır. 

Paraoksonaz enziminin, diğer 

antioksidanlardan farklı olarak, antioksidan 

özelliğinin HDL kolesterol ile 

ilişkilendirilmesi (24) ve çörek otu ve çinko 

ile ilişkisinin hususi olarak ortaya konmaya 

çalışması açsısından bu çalışma önem arz 

etmektedir. HDL kolesterol seviyesinin, 

çörek otu çayı-çinko ikilisinin etkisinde 

PON1 ile paralel olarak görülen artışı, kalp-

dolaşım sistemi üzerinde bu maddelerin 

spesifik etkilerini ortaya koymaktadır.  

Tüm gruplara ait tiroit hormonu 

parametrelerinden serbest T3 ve T4 

değerlerinin deney grubunda kontrol 

grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0,05; Bkz. Tablo 1). Tiroid 

hormonlarındaki artış, hem deney 

hayvanlarında hipertiroidinin uygulanan 

yöntem ile belirgin şekilde oluştuğunu 

kanıtlamaktadır hem de artan bu 

hormonların, oksijenin yakılması, vücut ısısı, 

nabız, sistolik kan basıncı, lipolizis ve kilo 

kaybındaki artışını belirginleştirdiği kabul 

edilmektedir (25). Leptin ve tiroid 

hormonlarının termogenez ve enerji 

metabolizması üzerine benzer etkileri olması 

her ikisinin de bu etkilerini başlıca adrenerjik 

üst ayarlama olmak üzere sempatik sinir 

sistem aktivasyon regülasyonu gibi benzer 

fizyolojik yollarda gösterme olasılığı ortaya 

çıkmıştır. Açlıktan beslenmeye geçişte tiroid 

hormonları bazal metabolizmanın 

düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. 

Kemirgen hayvanlarda açlık durumlarında 

enerjinin korunması ve metabolizmanın 

yavaşlaması T3 ve T4 düzeylerini önemli 

derecede azaltmaktadır (26). Adiponektin 

düzeyleri ile dolaşımdaki leptin 

konsantrasyonu ve insülin duyarlılığı 

arasında ters orantı sözkonusudur. Genellikle 

leptin düzeylerindeki artış ile adiponektinde 

azalma görülmektedir (27). Hipertiroidli 

ratlarda serum leptin düzeylerinin azaldığını 

ve hipotiroidli ratlarda leptin seviyelerinin 

arttığını gösteren çalışmalar olmakla birlikte 

aynı durumlarda leptin seviyelerinin 

değişmediğini gösteren çalışmalarada 

rastlamak mümkündür (26, 28). Bu 

çalışmada, leptin değerlerinin kontrol 

grubunda, çinko verilen HT grubunda ve 

çinko ile çörek otu verilen HT grubunda 

benzer olduğu, hipertiroit geliştirilen grupta 

diğer gruplara göre yüksek olduğu (p<0,05); 

adiponektin değerlerinin ise tüm gruplarda 

benzer değerlerde olduğu (p>0,05; Bkz. 

Tablo 3) saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada, 

dışarıdan leptin infüzyonu ile oksidatif stres 

belirteçlerinde artma, antioksidan enzimlerde 

ise azalma olduğu belirtilmiştir (29). 

Adiponektin ve oksidatif stres arasındaki 

ilişkinin incelendiği çalışmalarda ise 

oksidatif stres artışı ile adiponektin seviyeleri 

arasında negatif yönde ilişki olduğu 

belirlenmiştir (30, 31). Bu çalışmada 

oksidatif stres ve antioksidan kapasite ile 

leptin ve adiponektin düzeyi arasında bir 
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ilişki olmadığı, leptin düzeylerinin hipertiroit 

gelişimi ile anlamlı bir şekilde arttığı, çinko 

ve çörek otu uygulaması ile bu artışın biraz 

azaldığı saptanmış, ancak gruplar arasındaki 

fark anlamlı bulunmamıştır. Farkın daha 

belirgin görünebilmesi ve mekanizmanın 

açıklanması için oksidatif hasar hücresel 

boyutta incelenmesi de gerekmektedir. Tiroit 

hastalığında oksidatif stresin DNA hasarı 

oluşumu üzerine etkisi incelenerek, çörek otu 

ve çinko desteğinin direk etkisine bakılması 

uygun olabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hipertiroidizm gruplarında total 

antioksidan kapasitenin azaldığı ve oksidatif 

parametrelerin ise anlamlı bir değişiklik 

göstermediği saptandı. Bu durumu özellikle 

hipertirodizme bağlı olarak hücre içi 

oksidatif hasarın artışına bağlamak gerekir. 

Zira tiroid hormonlarına bağlı olarak daha 

çok hücre içinde oksidatif hasarın gelişeceği 

kabul edilmektedir.  Bir diğer parametre olan 

PON1 enzim aktivitesi ile ilgili olarak, 

hipertiroidi vakalarında bu enzim 

aktivitesinde kısmen bir artışın olduğu ve 

özellikle çinkonun bu enzimin aktivitesini 

anlamlı derecede artırdığı saptandı. Nihai 

itibariyle, mevcut çalışma bize çinkonun 

özellikle PON1 üzerinde önemli bir artışa 

neden olduğunu göstermek ve bu etkinin 

faydalı olacağı; çörek otu çayı yeterli etkiyi 

sağlayamamasını ise referans alınan 

çalışmalarda çörek otu çayı hazırlanmasında 

gösterilen metodun yeniden ve daha detaylı 

çalışmalar için denenmesi gerektiği kanısına 

varılmıştır. Çörek otu çayının yeterli etkiyi 

sağlayamamasında, çörek otu çayının çörek 

otu yağı kadar yoğun antioksidan içermemesi 

ve etkisinin daha belirgin gözlenmesi için 

daha uzun süre verilmesi gerekliliğidir. 

Çörek otu yağı gibi kalori değeri yüksek 

formu yerine, ağırlık kontrolü açısından 

çörek otu çayının tüketilmesi, çörek otunun 

sağlık üzerine olumlu özelliklerinden 

faydalanmayı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının 

İncelenmesi (Bingöl İli Örneği) 

Study on Preschool Teachers Attitudes Toward Use of Technology Tools (Bingol Province Sample) 

Suna TARKOÇİN1 , Nurcan ALAGÖZ2 , Alev TAZE3  

 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin 

teknolojik araç gereç kullanımına yönelik tutumlarının 

belirli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu kapsam 

doğrultusunda Bingöl il merkezi, ilçe ve köylerde 

çalışan okul öncesi öğretmenlerinin tutumları 

incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu Bingöl 

ilinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

anaokulu ve anasınıflarında görev yapan 156 okul 

öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın temel 

dayanağı olan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen 

öğretmene yöneltilen “Öğretmen Bilgi Formu” ve Kol 

(2012)“ Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç 

Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği (OÖETTÖ)”  

aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma betimsel tarama 

modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda, 

okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanım tutumlarının cinsiyet, medeni durum, öğrenim 

durumu, çalışılan kurum türü, çalışılan kurumun 

muhiti, teknolojik araç-gereç kullanım yeterliliği, 

teknolojik araç-gereç kullanımıyla ilgili daha evvel bir 

eğitim alıp almaması, sınıf içi etkinliklerde internet 

sitelerinden faydalanması ve sosyal medyada okul 

öncesi eğitim ile ilgili sayfaları takip etmesine göre 

farklılık göstermediği (p>.05) ve öğretmenlerin en çok 

müzik %87,8 ve oyun %65,4 etkinliğinde, en az da alan 

gezilerinde %12,2 teknolojik araç-gereç kullandıkları 

ve öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri esnasında en çok 

bilgisayar %84 ve internet %71,8, en az da tepegöz 

%9,6 ve akıllı tahta %10,3 kullandıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi, 

Teknoloji. 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the attitudes 

of preschool teachers towards the use of technology 

tools according to certain variables. In this context, 

attitudes of pre-school teachers working in Bingol 

province center as well as across the districts and 

villages were examined. The study group of this 

research constitutes 156 pre-school teachers working in 

kindergartens affiliated to the Directorate of National 

Education in Bingol province. “Teacher Information 

Form” developed by researcher and “Attitude Scale of 

Technology Tool Usage in Preschool Education” 

developed by Kol (2012) were used as data collection 

tools. The study is a quantitative research in the 

descriptive scanning model. As a result of the research, 

it is observed that the attitudes of the pre-school 

teachers towards the use of technology tools did not 

show any (p>.05) difference regarding the gender, 

marital status, education status, type and location of 

institution worked, sufficiency of the use of technology 

tools and materials, whether or not to receive training 

on the use of technological equipment before, using 

internet for interclass activities or using social media on 

preschool education. Also it was found that teachers 

use technology tools and materials mostly in musical 

activities with 87.8 percent and school games with 65.4 

percent but use rarely in school trips with 12.2 percent. 

It was also seen that the teachers mostly use computer 

with 84 percent and the Internet with 71.8 percent while 

rarely use overhead projector with 9.6 percent and 

smart board with 10.3 percent. 

Keywords: Child Development, Pre-School, 

Technology.
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GİRİŞ 

Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan 

itibaren, dünyayı keşfetmeye ve öğrenmeye 

yönelik doğal bir eğilime sahiptirler. Bu 

eğilim onların bir şekilde, çevrelerini 

tanımalarına, iletişim kurmalarına olanak 

sağlar. Bu doğal eğilim yaşamlarının sonuna 

kadar devam eder. Öğrenmeye ve keşfetmeye 

olan ilgi çocukların kendi becerilerine yönelik 

olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar ve bu 

da okul başarısını pozitif yönde etkiler. 

Olumlu tutumların geliştirilebilmesi nitelikli 

bilişsel uyarıcılara, etkin dil kullanımına, 

çocuğa olumlu sosyal-duygusal yaşantılar 

sunulmasına olanak tanıyacak bir çevreye 

bağlıdır (MEB, 2013). Bu çevreyi okul öncesi 

dönemdeki çocuklara sağlayacak, 

zenginleştirilmiş uyarıcılarla düzenlenmiş en 

sağlıklı alan okul öncesi eğitim kurumlarıdır. 

Okul öncesi eğitim kurumları çocuklara 

eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak ve hayatı 

kolaylaştıracak her türlü araç gereç ve 

teknoloji ile donatılmalıdır. 

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler, 

hayatımızın birçok alanında olduğu gibi 

eğitim-öğretim etkinliklerinde de yenilikler 

getirmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle eğitim 

ortamlarının teknolojik materyallerle 

donatılması, bunların eğitime entegre 

edilebilmesi için eğitim programlarının 

düzenlenmesi, teknolojik yazılımların 

üretilmesi ve eğitimin her alanında bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanılması gelişen 

teknolojinin eğitim alanındaki etkileri olarak 

ifade edilebilir (Kayaduman, Sırakaya, & 

Seferoğlu, 2011). Dolayısıyla eğitimde 

teknolojinin nasıl kullanılacağıyla ilgili 

çalışmalar yapılmalıdır (Sayan, 2016). 

Günümüzde okul öncesi eğitimde 

kullanılan araçlar; elektronik hikaye kitapları, 

müzik çalar, tepegöz, data projeksiyon, 

televizyon, bilgisayar, bilgisayar yazılımları 

ve diğer elektronik araçlardır. Teknolojik 

araçların kullanımı öğretmenlerin yeterlilik 

düzeyleri ve okulun olanakları doğrultusunda 

farklılıklar göstermektedir.  Teknolojik 

araçların kullanıldığı etkinliklerde çocukların 

üst düzeyde güdülendiği görülmektedir. 

Eğitim ortamında, öğretme-öğrenme 

arasındaki bağın düzenlenmesini, öğrencinin 

öğrenme için teşvik edilmesini, kolay 

öğrenme için ihtiyaç duyulan her türlü araç-

gerecin nasıl sağlanacağını, nasıl 

hazırlanacağını ya da nasıl kullanılacağını 

eğitim teknolojileri araştırır (Kol, 2012). 

Öğrenme sürecini daha verimli hale 

getirebilmek için oluşturulan sistem ve 

tekniklerin bütünü eğitim teknolojisini 

kapsamaktadır (Sayan, 2016).  

Okul öncesi eğitimde kaliteyi artırmak ve 

çocukların gelişimlerine katkı sağlamak 

amaçlı teknolojik araçların kullanılması 

gerekir. Örneğin, okul öncesi eğitimde farklı 

etkinliklerde tepegöz ve projeksiyon 

kullanımı çocukların farklı deneyimler 

kazanmasını sağlar. Sanat etkinlikleri ile 

serbest etkinlik zamanlarında çocukların 

farklı figürleri çizmeleri ve boyamalarında, 

çizimler arasında bağlantı kurmalarında, 

problem çözme becerilerini, yaratıcılığı ve 

aynı zamanda hayal gücünü geliştirmelerinde 

yardımcı olur. Bilgisayar ve televizyona 

bağlanabilen kameralar ve video kameralar; 

dil, oyun, müzik, sanat, bilim, okuma yazma 

aktivitelerinde, çocukları sınıf içi ve sınıf 

dışında görsel ve işitsel olarak kaydedebilen 

teknolojik ürünlerdir. Çocukların 

deneyimlerini kaydetmesine ek olarak 

kameralar ve video kameralar, aktivitelerin 

oluşturulmasında öğretmene yardım eder ve 

çocukların somut deneyimlerini görsel ve 

işitsel olarak kaydeder (Can-Yaşar, İnal, 

Uyanık, & Kandır, 2012).  

Okul öncesinde faydalanılan teknolojik 

araçlar arasında en kapsamlı olan ve çok 

kullanılanlardan biri bilgisayar olsa da, en çok 

kullanılan araç televizyondur. Televizyon 

okulöncesi dönemindeki çocuklar için 

günümüze kadar güvenli bir dost ve araç 

olarak gelmiştir. Çocukların televizyon 

kullanma şekli toplumun kültürel ve 

ekonomik şartlarına göre değişiklikler 

göstermektedir. Toplumun refah düzeyi 

arttıkça, çocuğun televizyon seyretme süresi 

azalmaktadır. Televizyon reklam aracılığıyla 

çocuklar üzerinde yoğun etkiye sebep 

olabilmekte, bu nedenle eğitimcilere, 

ebeveynlere, program ve reklam 

yapımcılarına önemli sorumluluklar 
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düşmektedir. Zimmerman ve arkadaşlarına 

göre televizyonun eğitimde kullanılması, 

çeşitli duyu organlarına etki etmesi açısından 

uygun bir araç olarak görülmektedir. 

Psikomotor gelişim, sosyal gelişim, dil 

gelişimi ve bilişsel gelişime katkı sağlamanın 

yanı sıra ulaşılabilir bir araçtır. Gerçek 

hayatın sağlayamadığı etkili birçok yaşantıyı 

bir arada sunmakta ve öğrenmeyi eğlenceli 

hale getirmektedir.  Hayal gücü ve yaratıcılığa 

faydalı katkılarının olduğu ifade edilmiştir 

(Sayan, 2016). 

Çağımıza ayak uydurmak, eğitimde 

kaliteyi artırmak amaçlı teknolojik araç 

gereçlerin etkin kullanımı sağlanmalıdır. 

Buradan hareketle öncelikli olarak 

eğitimcilerin teknolojik araç gereçleri etkin 

bir şekilde kullanabilmesi gerekir. Ülkemizde, 

eğitimde teknoloji kullanımına yönelik 

yapılan çalışmalar öğretmenin etkinliğini ve 

dolayısıyla öğrenmenin niteliğini de 

artırmaktadır. Ayrıca eğitimci ve öğrencinin 

amaca yönelik harcadıkları süreyi azaltmakta 

ve eğitimde maliyeti de düşürmektedir  (Öğüt, 

Altun, A. Sulak, & Koçer, 2004). 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda bu 

çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin 

teknolojik araç gereçleri ne derece 

kullandıklarına, hangi araç gereçlerden daha 

fazla yararlandıklarına, okul öncesi eğitimde 

teknolojiye ne kadar yer verdiklerine, hangi 

etkinliklerde teknoloji kullanımına daha fazla 

ihtiyaç duyduklarına ve bu teknolojileri 

kullanımlarına yönelik tutumları çeşitli 

değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin 

teknoloji kullanımına bakış açılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır; 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımları yaşa, cinsiyete, 

medeni duruma, öğrenim durumuna, mesleki 

kıdeme, görev yaptıkları yere ve çalıştığı 

kurumun türüne göre farklılaşmakta mıdır? 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımları teknolojik araç gereç 

kullanma konusunda kendilerini yeterli bulup 

bulmadıklarına göre farklılaşmakta mıdır? 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımları daha önce teknolojik 

araç gereç kullanımı ile ilgili eğitim alıp 

almamasına göre farklılaşmakta mıdır? 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımları sınıf içi etkinliklerini 

planlarken okul öncesi eğitim ile ilgili internet 

sitelerinden faydalanıp faydalanmamalarına 

göre farklılaşmakta mıdır? 

MATERYAL VE METOT  

Araştırmanın Amacı 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımına yönelik tutumlarının 

belirli değişkenlere göre incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin 

teknolojik araç gereç kullanımına yönelik 

tutumları “Öğretmen Bilgi Formu’’ ve Kol 

(2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi 

Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına 

Yönelik Tutum Ölçeği (OÖETTÖ)” ile 

belirlenmeye çalışıldığı betimsel tarama 

modelinde nicel bir araştırmadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Bingöl 

İlinde görev yapmakta olan 156 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin 

çözümlenmesi sürecinde, 156 öğretmenin 

“Öğretmen Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi 

Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına 

Yönelik Tutum Ölçeği (OÖETTÖ)” 

çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak 

okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik araç 

gereç kullanımını belirlemeye yönelik 

“Öğretmen Bilgi Formu “ve Kol (2012) 

tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde 

Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik 

Tutum Ölçeği (OÖETTÖ)” kullanılmıştır. 

Öğretmen Bilgi Formu 

Araştırma kapsamında çeşitli değişkenler 

oluşturabilmek adına, örneklem gurubundaki 

öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim 

düzeyleri, hizmet süreleri, çalıştıkları kurum 
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türü gibi sosyo-demografik bilgilerin ve 

teknoloji kullanımına yönelik soruların yer 

aldığı bir form oluşturulmuştur. 

Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği 

(OÖETTÖ) 

Kol (2012); okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitimde teknolojik araç gereçlerin 

kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek 

amacıyla tutum ölçeği geliştirmiştir. 6 

olumsuz 14 olumlu toplam 20 maddeden 

oluşturulan ölçeğin maddelerinin faktör 

yüklerinin “0.481” ile “0.787” arasında 

değiştiği ve Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı 0.92 olarak hesaplandığı 

belirtilmiştir. Ölçek 6 olumsuz, 14 olumlu 

maddeden oluşmaktadır. Olumlu maddeler 

“Hiç katılmıyorum” seçeneğinden başlamak 

üzere 1’den 5’e doğru, olumsuz maddeler ise 

“Hiç katılmıyorum” seçeneğinden başlamak 

üzere 5’den 1’e doğru puanlanmıştır. Bu 

durumda ölçek sonucundan en düşük 20 ve en 

yüksek 100 puan alınabilmektedir. Alınan 

puanlar öğretmenlerin okul öncesi eğitimde 

teknolojik araç gereç kullanımına yönelik 

tutumlarının 20 ile 100 puan aralığında en 

düşükten en yükseğe doğru sıralanışını 

belirtmektedir. Ölçeğin ilgili araştırma 

içerisinde kullanılabilmesi için hazırlayıcıdan 

gerekli izin alınmıştır. 

Verilerin Toplanma Yöntemi 

Araştırma verileri Bingöl Valiliğinin izni 

ile 2017-2018 Öğretim Yılında Bingöl İl Milli 

Eğitim’e bağlı anasınıfı ve anaokullarında 

görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak 

katılmak isteyen öğretmenlere araştırmacı 

tarafından ulaştırılmış, gerekli açıklamalar 

yapılarak ölçekler ve öğretmen bilgi formu 

öğretmenlere verilmiştir. Ölçek ve öğretmen 

bilgi formu uygulandıktan sonra yine 

araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmacılar tarafından uygulanan veri 

toplama araçları değerlendirilmeye alınmış, 

156 okul öncesi öğretmeninin doldurduğu veri 

toplama aracı değerlendirmeye alınmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 16,0 paket 

programına girilmiş ve verilerin analizine 

başlamadan önce analizlerde kullanılacak 

testlerin belirlenebilmesi adına ölçek için 

toplanan verilerin normal dağılıp dağılmadığı 

test edilmiştir. Bunun için normallik testi 

yapılmış ve histogram grafikleri 

incelenmiştir. Veri profilinin belirlenmesi 

amacıyla ortalama, standart sapma, çarpıklık 

ve basıklık değerleri hesaplanmıştır. Okul 

öncesi öğretmenlerinin eğitimde teknolojik 

araç-gereç kullanımına yönelik tutum 

ölçeğinden (Kolmogorov-Smirnov 

Statistic=.007, p<.05) elde edilen verilerin 

normal dağılmadığı görülmüştür. Ancak, 

verinin normal dağılıma sahip olduğunun 

söylenebilmesi için çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin Tabachnick ve Fidell’e göre 

(2013) -1,5 ile +1,5, George ve Mallery’e göre 

(2010) -2.0 ile +2.0 ve Shao’ya göre (2002) -

3.0 ile +3.0 arasında yer alması yeterli bir 

sonuçtur.  Sonuçlar incelendiğinde, değerlerin 

söz edilen aralıkta olduğu aşağıdaki tabloda 

görülmekte ve buradan hareketle çalışmanın 

verilerinin normal bir dağılım gösterdiği 

söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra verilerin 

normal dağıldığını gösteren Q-Q Plot 

diyagramı da aşağıda verilmiştir. Bu yüzden 

parametrik testlerin uygulanması uygun 

görülmüştür. Bundan sonraki analizlere 

normal dağılım gösteren veriler üzerinden 

yapılan uygun parametrik testler 

uygulanacaktır.  
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Tablo 1. Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Çarpıklık ve Basıklık 

Değerleri 

 İstatistik Std. Hata 

Teknolojik Araç-Gereç 

Kullanımı 

Anlamlılık 3,41 ,020 

95% Güven Aralığı 
Alt sınır 3,37  

Üst sınır 3,45  

5% Düzeltilmiş Ortalama 3,41  

Medyan 3,40  

Varyans ,063  

Std. Sapma ,251  

Minimum 3  

Maksimum 4  

Açıklık 1  

Çeyrek Açıklık 0  

Çarpıklık -,217 ,194 

Basıklık ,391 ,386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Q-Q Plot Diyagramı

Okul öncesi öğretmenlerin demografik 

değişkenler ile teknolojik araç-gereç 

kullanımına yönelik tutumları ölçeğinin 

madde toplam puanları arasındaki ilişkinin 

tespitinde parametrik testler olan bağımsız 

örneklem T-testi ile Tek yönlü varyans testi 

(Anova testi) analizleri yapılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında yer alan okul 

öncesi öğretmenlerinin demografik 

özelliklerine baktığımızda; yaklaşık olarak 

yarısı evli olan örneklemin çok büyük bir 

çoğunluğunun (yaklaşık %90) bayan 

öğretmenler olduğu, bu kişilerin 30 yaşın 

altında olan kişilerin oranının yaklaşık olarak 

%72 olduğu, her 5 kişiden yalnız birinin ön 

lisans mezunu olduğu ve diğerlerinin genelde 

lisans mezunu oldukları, kurum türü olarak 

hemen hemen aynı oranda olduğu, 

kurumların genel olarak il merkezlerinde 

oldukları (yaklaşık %70’i),  teknolojik araç-

gereç kullanımında büyük bir bölümünün 

kendilerini yeterli gördükleri (yaklaşık %86), 

bu teknolojik araç-gereçlerin nasıl 

kullanılması gerektiği konusunda eğitim 

alanlar ile almayanların hemen hemen aynı 

oranda oldukları (yaklaşık %50), sınıf içi 

etkinlik planlamada internet sitelerinden 

faydalanma oranının çok büyük seviyede 

(yaklaşık %97) olduğu anlaşılmaktadır.  
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Buna göre ankete katılan katılımcılar için 

genel olarak il merkezinde kalan 30 yaş altı 

bayanların oluşturduğu teknolojik araç 

gereçleri kullanan ve takip eden bireyler 

demek mümkündür.

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 Demografik Özellikler F % 

Cinsiyet Bay 16 10,3 

Bayan 140 89,7 

Medeni Durum 

 

Bekâr 76 48,7 

Evli 78 50,0 

Diğer 2 1,3 

Öğrenim Durumu 

 

Ön Lisans 32 20,5 

Lisans 123 78,2 

Yüksek Lisans 2 1,3 

Yaş Grubu 20-25 64 41,0 

26-30 49 31,4 

31-35 25 16,0 

36-40 14 9,0 

41 ve üstü 4 2,6 

Kıdem Yılı 1-5 yıl 93 59,6 

6-10 40 25,6 

11-15 18 11,5 

16 ve üzeri 5 3,2 

Çalıştığınız kurumun türü Anaokulu 76 48,7 

Anasınıfı 80 51,3 

Çalıştığınız Kurumun Muhiti 

 

Köy 19 12,2 

İlçe 30 19,2 

İl 107 68,6 

Teknolojik araç-gereç 

kullanımında yeterlilik 

Yeterli 134 85,9 

Yetersiz 22 14,1 

Teknolojik araç-gereç kullanımı 

ile ilgili eğitim alımı 

Var 77 49,4 

Yok 79 50,6 

Sınıf içi etkinlik planlamada 

internet sitelerinden faydalanma 

Var 151 96,8 

Yok 5 3,2 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bazı Değişkenlere Göre T-Testi Sonuçları 

   N X SS t p 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Cinsiyet Bay 16 3,41 ,194 
,044 ,965 

Bayan 140 3,41 ,257 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Çalışılan kurum türü Anaokulu 76 3,43 ,248 
1,015 ,312 

Anasınıfı 80 3,39 ,253 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Teknoloji kullanımı yeterliği Yeterli 134 3,42 ,241 
1,192 ,235 

Yetersiz 22 3,35 ,303 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Teknolojik araç-gereç kullanımı 

ile ilgili eğitim alımı 

Var  77 3,44 ,230 
1,462 ,146 

Yok  79 3,38 ,268 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Sınıf içi etkinlik planlamada 

internet sitelerinden faydalanma 

Var  151 3,41 ,252 
1,150 ,252 

Yok 5 3,28 ,208 

Teknolojik Araç-

Gereç Kullanımı 

Sosyal medyada okul öncesi 

eğitim ile ilgili sayfaları takip 

etme durumu 

Var  144 3,41 ,250 

1,358 ,176 Yok  
12 3,31 ,246 
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Araştırmanın sorularından okul öncesi 

öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanımı yönündeki tutumlarının cinsiyet, 

çalışılan kurum türü, teknolojik araç-gereç 

kullanım yeterliliği, teknolojik araç-gereç 

kullanımıyla ilgili daha evvel bir eğitim alıp 

almama, sınıf içi etkinliklerde internet 

sitelerinden faydalanma, sosyal medyada 

okul öncesi eğitim ile ilgili takip durumu ve 

akıllı telefon kullanma durumları açısından 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız gruplar t-Testi sonuçları yukarıda 

tabloda verilmiştir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç-gereç kullanım tutumlarının bahsedilen 

değişkenler açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etme amaçlı yapılan 

bağımsız örneklemler t-testi sonucunda 

aradaki farkın hiçbiri için farklılaşmadığı 

görülmektedir (p değerleri > .05). 

Buna göre, cinsiyetin, çalışılan kurum 

türünün, teknolojik araç-gereç kullanım 

yeterliliğinin, teknolojik araç-gereç 

kullanımıyla ilgili daha evvel bir eğitim alıp 

almamanın, sınıf içi etkinliklerde internet 

sitelerinden faydalanmanın ve sosyal 

medyada okul öncesi eğitim ile ilgili sayfaları 

takip etme gibi değişkenlerin okul öncesi 

öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanımı tutumlarına etki eden birer faktör 

olmadığı söylenebilir. 

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerin Bazı Değişkenlere Göre Yapılan Anova Testi Sonuçları 

   N X SS F p 

Teknolojik 

Araç-Gereç 

Kullanımı 

Medeni 

Durum 

Bekar 76 3,41 ,265 

,111 ,895 Evli 78 3,41 ,238 

Diğer 2 3,33 ,318 

Teknolojik 

Araç-Gereç 

Kullanımı 

Yaş 20-25 64 3,39 ,260  

 

,217 

 

 

,929 
26-30 49 3,42 ,235 

31-35 25 3,40 ,214 

36-40 14 3,44 ,312 

41 ve üstü 4 3,40 ,374 

Teknolojik 

Araç-Gereç 

Kullanımı 

Kıdem Yılı 1-5 yıl 93 3,38 ,256  

1,053 

 

,371 6-10 40 3,45 ,222 

11-15 18 3,45 ,261 

16 ve üzeri 5 3,44 ,336 

Teknolojik 

Araç-Gereç 

Kullanımı 

Öğrenim 

Durumu 

Önlisans 32 3,40 ,237 

,609 ,545 Lisans 122 3,41 ,255 

Yüksek Lisans 2 3,60 ,212 

Teknolojik 

Araç-Gereç 

Kullanımı 

Çalışılan 

kurumun 

muhiti 

Köy 19 3,39 ,230 

,131 ,878 İlçe 30 3,40 ,270 

İl 107 3,41 ,251 

 

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin 

teknolojik araç-gereç kullanım tutumlarına 

ilişkin görüşlerinde medeni durum, 

mezuniyet durumu ve çalışılan kurumun 

muhiti açılarından anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız 

gruplar Anova sonuçları tabloda verilmiştir.  

Ortalamalar arasında oluşan farkların 

farkları anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek için yapılan 

Anova testi sonucunda medeni durum 

faktörünün (F=,111; p>.05), öğrenim durumu 

faktörünün (F=.609; p>.05), kıdem durumu 

faktörünün (F= 1,053; p>.05), yaş grubu 

faktörünün (F= ,217; p>.05) ve çalışılan 

kurumun muhiti faktörünün (F=,131; p>.05) 

tablodan da anlaşılacağı üzere anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Buna 

göre, söz konusu bu faktörlerin okul öncesi 

öğretmenlerin teknolojik araç-gereç 

kullanma tutumlarını etkileyen birer faktör 

olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 5. Sınıf İçi Etkinliklerde Teknolojik Araç-Gereç Kullanılan Etkinlikler 

Etkinlik  F % 

Türkçe Etkinliği Evet 91 58,3 

Hayır 65 41,7 

Sanat Etkinliği Evet 53 34,0 

Hayır 103 66,0 

Drama Etkinliği Evet 64 41,0 

Hayır 92 59,0 

Müzik Etkinliği Evet 137 87,8 

Hayır 19 12,2 

Hareket Etkinliği Evet 92 59,0 

Hayır 64 41,0 

Oyun Etkinliği Evet 102 65,4 

Hayır 54 34,6 

Fen Etkinliği Evet 69 44,2 

Hayır 87 55,8 

Matematik Etkinliği Evet 59 37,8 

Hayır 97 62,2 

Okuma Yazmaya Hazırlık Evet 48 30,8 

Hayır 108 69,2 

Alan Gezileri Evet 19 12,2 

Hayır 137 87,8 

Araştırmada öğretmenlere yöneltilen 

“Türkçe etkinliği, Sanat etkinliği, drama 

etkinliği, müzik etkinliği, hareket etkinliği, 

oyun etkinliği, fen etkinliği, matematik 

etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

ve alan gezilerinde teknolojik araç-gereç 

kullanıyor musunuz?” sorusuna 

öğretmenlerin %87,8 (137) en çok müzik ve 

oyun etkinliğinde %65,4 (102) teknolojik 

araç gerek kullandıkları, en az da %12,2 (19) 

alan gezilerinde kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 6. Sınıf İçi Etkinliklerde Kullanılan Bilişim Teknoloji Araçları 

Etkinlik  F % 

Bilgisayar Evet 131 84,0 

Hayır 25 16,0 

İnternet Evet 112 71,8 

Hayır 44 28,2 

Projeksiyon Evet 66 42,3 

Hayır 90 57,7 

Tepegöz Evet 15 9,6 

Hayır 141 90,4 

Eğitim Yazılımları Evet 25 16,0 

Hayır 131 84,0 

Online Eğitim Sistemi Evet 21 13,5 

Hayır 135 86,5 

Akıllı Tahta Evet 16 10,3 

Hayır 140 89,7 

Araştırmada öğretmenlere yöneltilen 

“Sınıf içi etkinliklerinin esnasında bilgisayar, 

internet, projeksiyon, tepegöz, eğitim 

yazılımları, online eğitim sistemi ve akıllı 

tahtadan hangilerini kullanıyorsunuz?” 

sorusuna öğretmenlerin en çok %84 (131) ‘i 

bilgisayar ve %71,8 (112) ‘si de interneti 

kullandıklarını, en az da %9,6 (15) tepegöz 

ve %10,3 (16) akıllı tahta kullandıkları 

görülmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç gereç kullanımına yönelik tutumlarını 

belirli değişkenlere göre incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilen araştırmada 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

%89,7’inin bayan, %10,3’ünün bay olduğu; 

%50’sinin evli, %48,7’sinin bekar olduğu; 

%78,2’sinin lisans mezunu, %20,5’inin ön 

lisans ve %1,3’ünün yüksek lisans mezunu 

olduğu; %41’inin 20-25 yaş aralığında, 

%31,4’ünün 26-30 yaş aralığında, %16’sının 

31-35 yaş aralığında, %9’unun 36-40 yaş 

aralığında ve %2,6’sının 41 ve üstü yaş 

aralığında olduğu; %48,7’sinin anaokulunda 

ve %51,3’ünün anasınıfında çalıştığı; 

%68,6’sının ilde,%19,2’sinin ilçede ve 

%12,2’sinin köyde göre yaptığı; %59,6’sı 1-

5 yıl arası kıdeme, %25,6’sı 6-10 yıllık 

kıdeme, %11,5’i 11-15 yıllık kıdeme ve 

%3,2’si 16 ve üstü kıdeme sahiptir. 

Öğretmenlerin %85,9’unun teknolojik 

araç-gereç kullanmada kendini yeterli 

gördüğü ve %14,1’inin teknolojik araç-gereç 

kullanmada kendini yetersiz gördüğü; 

%49,4’ünün teknolojik araç-gereç kullanımı 

ile ilgili eğitim aldığı, %50,6’sının da 

teknolojik araç gereç kullanımı ile ilgili 

eğitim almadığı; %96,8’inin sınıf içi etkinlik 

planlamada internet sitelerinden 

faydalandığı, %3,2’sininde faydalanmadığını 

belirtmiştir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi 

öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanım tutumlarının cinsiyet, yaş, medeni 

durum, öğrenim durumu, çalışma yılı, 

çalışılan kurum türü, çalışılan kurumun 

muhiti, teknolojik araç-gereç kullanım 

yeterliliği, teknolojik araç-gereç kullanımıyla 

ilgili daha evvel bir eğitim alıp almaması, 

sınıf içi etkinliklerde internet sitelerinden 

faydalanması ve sosyal medyada okul öncesi 

eğitim ile ilgili sayfaları takip etmesine göre 

farklılık göstermediği (p>.05) sonucuna 

varılmıştır. Bu gibi değişkenlerin okul öncesi 

öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanımına yönelik tutumlarına etki eden 

birer faktör olmadığı söylenebilir. Biyoloji 

öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç 

kullanımına yönelik tutumlarının incelendiği 

çalışmada, Köseoğlu (2006), cinsiyetin, 

meslek kıdemin, öğrenim durumunun ve 

lisans eğitimi sırasında teknolojik araç-gereç 

kullanımına yönelik eğitimin alınıp 

alınmamasına göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışmamızı 

destekler nitelikte olan bu çalışmanın yanı 

sıra okul öncesi öğretmenlerinin teknolojik 

araç-gereç kullanımına yönelik tutumlarının 

incelendiği ilgili çalışmada, teknolojik araç-

gereç kullanımına yönelik tutumların 

cinsiyete göre farklılaştığı, kadınların 

erkeklere göre olumlu tutumlarının daha 

yüksek düzeyde olduğu görülmektedir 

(Yılmaz ve arkadaşları, 2016). Kadınların 

lehine olan bu durum araştırmaya katılan 

okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir 

çoğunluğunun kadın oluşuyla açıklanabilir. 

Yılmaz ve arkadaşlarına göre okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki deneyimleri ve 

öğrenim durumlarına göre teknolojik araç-

gereç kullanımına yönelik tutumları anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir. Bu durum, 

üniversitelerin lisans ve ön lisans düzeyinde 

verilen teknoloji kullanımına yönelik öğretim 

faaliyetlerinde benzer bir eğitim içeriğine 

sahip olması ile açıklanabilir.  

Okul öncesi öğretmenlerine yöneltilen 

“Türkçe etkinliği, Sanat etkinliği, drama 

etkinliği, müzik etkinliği, hareket etkinliği, 

oyun etkinliği, fen etkinliği, matematik 

etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği 

ve alan gezilerinde teknolojik araç-gereç 

kullanıyor musunuz?” sorusuna 

öğretmenlerin %87,8 (137) en çok müzik ve 

oyun etkinliğinde %65,4 (102) teknolojik 

araç gereç kullandıkları, en az da %12,2 (19) 

alan gezilerinde kullandıkları yönünde 

görüşlerini belirtmişlerdir. Alan gezilerinde 

teknolojik araç-gereç kullanımının düşük 

düzeyde olmasının kaynağı, alan gezilerin 

çoğunlukla okul dışında yapılması ve bunun 

da teknolojik materyal kullanımını 

güçleştirmesi ile açıklanabilir. 

Okul öncesi öğretmenlerine yöneltilen 

“Sınıf içi etkinliklerinin esnasında bilgisayar, 

internet, projeksiyon, tepegöz, eğitim 
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yazılımları, online eğitim sistemi ve akıllı 

tahtadan hangilerini kullanıyorsunuz?” 

sorusuna öğretmenlerin en çok %84 (131) ‘i 

bilgisayar ve %71,8 (112) ‘si de interneti 

kullandıklarını, en az da %9,6 (15) tepegöz 

ve %10,3 (16) akıllı tahta kullandıkları 

görülmektedir. Okul öncesi eğitimde 

bilgisayar destekli eğitimin rolünün 

incelendiği, 80 okul öncesi öğrencisinin 

katıldığı bir çalışmada bilgisayar destekli 

eğitim yönteminin geleneksel eğitim 

yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Kacar ve Doğan, 2007). 2007’de 

yapılan bu çalışma bilgisayarların ders 

programlarına yarar sağlayacak şekilde 

yerleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Nitekim çalışmamız teknolojik araç-gereç 

olan bilgisayarın sınıf içi etkinliklerde 

sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. 

Araştırmanın sonuçları benzer çalışmalar 

doğrultusunda ele alınmıştır. Araştırmanın 

sınırlılıkları doğrultusunda, bazı öneriler 

şunlardır: 

Akıllı tahtaların sınıflarda anaokulu ve 

anasınıflarında yaygınlaştırılması 

sağlanabilir, 

Eğitim etkinliklerini daha verimli hale 

getirmek için teknolojiyi etkin bir şekilde 

kullanılması sağlanabilir, 

Okul öncesi öğretmenlerinin değişen ve 

gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmeli 

ve bunları amacına uygun olarak 

kullanabilmeleri konusunda kendilerini 

geliştirmelidirler.
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2003-2018 Yıllarındaki TNSA Verilerine Göre Türkiye’nin Çocuk Sağlığındaki Genel 

Durumu 

General Situation of Turkey in Children Health According to TDHS Data Between the Years of 2003-2018 

Abdullah SARMAN1 , Suat TUNCAY2 , Emine SARMAN3  

 

ÖZ 

Sağlık, en temel insan haklarından biridir. Sağlığın 

korunması ve geliştirilmesi toplum refahının artmasına 

yardımcıdır. Tüm toplumlarda sağlık alanında hizmet 

sunarken dikkat edilmesi gereken öncelikli gruplar 

vardır. Bunların başında kadın, bebek, çocuk ve 

ergenler gelmektedir. Özellikle çocukların sağlığını 

korumak ve iyileştirmek sağlıklı nesiller yetişmesinin 

ön koşullarından biridir. Bu çalışmada Hacettepe 

Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda 

bir kez yayımlanan Sağlık Araştırmaları Serisi 

(TNSA)’nın ayrıntılı incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

sayede toplumsal kalkınma ölçütlerinin ülkemizde 

2003-2018 arasındaki genel durumu özetlenebilecektir. 

Araştırma sonuçları süreç içerisinde çocuk sağlığında 

olumlu yönde iyileşme olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuçlar çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında gelecek 

için umut oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bebek, Çocuk, Hemşirelik,   

Nüfus, Sağlık, Yenidoğan. 

ABSTRACT 

Health is one of the most basic human rights. 

Protecting and improving health helps increase public 

welfare. In all societies, there are priority groups to be 

considered when providing services in the field of 

health. Among these are women, babies, children and 

adolescents. It is necessary to protect and improve the 

health of children, in particular. This is one of the 

prerequisites for growing healthy generations. In this 

study, it is aimed to examine the Demographic and 

Health Survey Series (TDHS), published once every 5 

years by Hacettepe University Institute of Population 

Studies. In this way, the general situation of social 

development standard between 2003 and 2018 in our 

country can be summarized. Research results have 

shown that there is a positive improvement in child 

health in the process. These results constitute hope for 

the future in the field of child health and diseases. 

Keywords: Baby, Child, Health, Newborn, Nursing, 

Population.
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GİRİŞ 

Sağlık, en genel anlamıyla hastalık veya 

sakatlığın olmama hali olarak tanımlansa da 

bu anlamda en fazla kabul gören Dünya 

Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı sağlık 

tanımıdır. DSÖ’ye göre sağlık, “yalnızca 

hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik 

durumudur” şeklinde tanımlanmıştır (1). 

Sağlık, subjektif ve objektif kriterleri olan bir 

olgudur. Sağlığın bu iki kriterinin yanı sıra 

sürdürülebilir olması gerekmektedir (2). 

Birçok ülke sürdürülebilir kalkınmanın 

ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını 

sağlayabilmek için vatandaşlarının sağlık 

düzeylerini arttırma amacı içerisindedir. 

Ancak bu sayede gelecek nesillerin sağlıklı 

olabilecekleri gerçeği kabul edilmiştir (3). 

Vatandaşların sağlık ve hastalıklarla ilgili 

sosyodemografik bilgilerinin toplanması, 

bunların analiz edilmesi, yapılacak önleyici 

faaliyet planlarının şekillenmesini 

kolaylaştırabilmektedir. Ülkemizde bu amaca 

ulaşmak için Hacettepe Üniversitesi Nüfus 

Etütleri Enstitüsü ilk kez 1968 yılında geniş 

kapsamlı bir alan çalışması başlatmıştır. 

Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Serisi (TNSA) 

adıyla, sonuçları beş yılda bir düzenli şekilde 

yayımlanan bu araştırmalar ülkemizin 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin 

göstergelerde kullanılacak önemli bir veri 

kaynağı haline gelmiştir (4). Bu makalede 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 

Enstitüsü tarafından yayımlanan Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları Serisi’nin 2003, 2008, 

2013 ve 2018 yıllarına ait sonuçlarının analiz 

edilmesi ve 15 yıllık süreçte ülkemizdeki 

adölesan anneler, yenidoğan, bebek, çocuk ve 

ergenlerle ilgili sağlık istatistiklerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT  

Bu makalede Hacettepe Üniversitesi Nüfus 

Etütleri Enstitüsü tarafından yayımlanan 

Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Serisi’nin 

2003-2018 yılları arasındaki çocuk sağlığını 

ilgilendiren verileri retrospektif olarak 

incelenmiştir. Karşılaştırmalarda çocuk 

sağlığını direkt veya doğrudan etkileyebilen 

ortanca evlenme ve doğurganlık yaşı, toplam 

doğurganlık hızı, adölesan anne oranları, 

ortalama canlı çocuk sayısı, ideal çocuk 

sayıları, doğum aralıkları, ülkelerin 

kalkınmışlık seviyelerini gösteren neonatal, 

post-neonatal bebek ve çocuk ölüm hızları ile 

beslenme, aşılama, doğum öncesi ve doğum 

sonrası bakım alma oranları gibi parametreler 

kullanılmıştır. 

Verilerin özetlenmesi için bir form 

oluşturulmuş, veriler bu forma göre 

incelenmiştir. Çalışmayı yürüten her iki 

araştırmacı da tüm araştırma serilerini 

bağımsız olarak değerlendirdikten sonra 

oluşturdukları özetler bir araya getirilerek 

ayrıntılı olarak karşılaştırılmıştır. İncelenen 

sonuçlarda ortak karara varılmasının ardından 

son düzenlemeler yapılmış ve makaleye son 

şekli verilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

TNSA 2003 hakkında genel bilgiler 

2003 yılı Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 

Serisi’nin alan çalışmasının Aralık 2003-

Mayıs 2004 tarihleri arasında yürütüldüğü 

belirtilmiştir. Raporda, doğurganlık çağında 

olan 10,836 hane halkı ile görüşüldüğü 

bildirilmiştir (5). Türkiye nüfusun %29’unun 

15 yaşın altında ve genç bir nüfus yapısına 

sahip olduğu bildirilmiştir. Ortanca evlilik 

yaşının 45-49 yaş grubunda 19,2 ve 25-29 yaş 

grubunda 21 olduğu belirtilmiştir. Raporda, 

toplam doğurganlık hızının 2,23 olduğu 

bildirilmiştir. Doğurganlık yaşına 

bakıldığında, ortalama bir kadın 25 yaşında 

bir çocuğa, 30 yaşında ise iki çocuğa sahip 

olmaktadır. Fakat 25-49 yaş grubundaki 

kadınlarda ilk doğum yaşı yaklaşık 22 olarak 

bildirilmiştir. Adölesan dönemde anne olan 

kadınların oranı ise %6 olarak belirtilmiştir. 

TNSA 2003 raporunda kadınların doğurganlık 

döneminin sonunda ortalama canlı doğum 
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sayısı 3,5 olarak hesaplanmıştır. Bu durum 

ortalama bir kadının 1,84 çocuk doğurduğunu 

göstermektedir. Ortalama ideal çocuk sayısı 

hem evlenmiş hem de halen evli kadınlar için 

2,5 olarak belirtilmiştir. Raporda ortalama 

ideal çocuk sayısının 2,5 olarak belirtilmesi 

kadınların küçük aile yapısını istediğini 

göstermektedir. Ortanca doğum aralığı 36 

aydır. 15-19 yaş grubundaki kadınların 

%8’inin doğurganlık davranışına başladığı 

bildirilmiştir. Türkiye’de gebeliklerin %21’i 

düşükle sonuçlanmıştır. Bunların %11’i 

isteyerek yapılan düşüklerdir. TNSA 2003’te 

neonatal ölüm hızı binde 17, post-neonatal 

ölüm hızı binde 12, bebek ölüm hızı binde 29, 

çocuk ölüm hızı binde 9 ve beş yaş altı ölüm 

hızı binde 37 olarak hesaplanmıştır. Perinatal 

ölüm hızı ise binde 24’tür. Bebeklerin 

%21’inin sezaryenle dünyaya geldiği 

bildirilmiştir. Annelerin %81’inin doğum 

öncesi bakım aldığı ve bu bakımların 

%75’inin hekimden alındığı belirtilmiştir. 

Rapora göre, kadınların %71’i gebeliklerinin 

altıncı ayından önce, en az bir bakım almıştır. 

Türkiye’de yapılan doğumların %78’i bir 

sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmiştir. Bir 

yaş altındaki çocukların aşıyla önlenebilen 

hastalıklara karşı bağışıklanmaları, bebek ve 

çocuk hastalıklarını ve ölümlerini 

azaltmaktadır. Çocuğun bakımını %37 

oranında annenin sağladığı bildirilmiştir. 12-

23 aylık çocukların %54’üne tavsiye edilen 

sekiz aşının tamamı yapılmış ve ilk bir yaşta 

tamamen aşılanmış çocukların oranı %48 

olarak belirtilmiştir. Aynı rapor içeriğine 

göre, akut solunum yolu enfeksiyonları 

(ASYE) beş yaşın altındaki çocuklarda en 

yaygın görülen hastalıklardır. Çocukların 

%29’unda ASYE, %40’ında ateş görülmüştür. 

Türkiye’de çocukların %97’sinin bir süre 

emzirildiği, emzirilen çocukların sadece 

%54’ünün doğumdan sonraki bir saat içinde 

emzirilmeye başlandığı, %16’sının ise 

doğumdan sonraki ilk 24 saatte hiç 

emzirilmediği belirtilmiştir. Sadece anne sütü 

ile beslenme oranı %21’dir. Hayatlarının ilk 

iki ayında sadece anne sütü ile beslenenlerin 

oranı %44’tür. Çocukların %40’ının anne 

sütünden önce başka gıdalarla beslendiği 

belirlenmiştir. İlk iki ay yalnızca anne sütüyle 

beslenme oranı %44 iken, ilk altı ayda bu oran 

%20,8’dir. Ortalama emzirme süresi 14 aydır. 

Emzirilirken veya 6 aylıktan daha küçükken 

hazır mama verilen çocukların oranı %18’dir. 

Beş yaşın altındaki çocukların %12’si 

bodurdur (yaşına göre kısadır). Çocukların 

%4’ü yaşlarına göre zayıftır. Annelerin 

%57’si şişman, bunların %23’ü obezdir. 

Türkiye’de 18 yaşın altındaki çocukların 

%92’si anne ve babası ile birlikte 

yaşamaktadır (5).  

TNSA 2008 hakkında genel bilgiler 

2008 yılı Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 

Serisi’nin alan çalışmasının Ekim 2008-

Aralık 2008 tarihleri arasında yürütüldüğü 

belirtilmiştir. Rapor incelendiğinde aşağıdaki 

verilerin yer aldığı görülmüştür. Araştırmada 

doğurganlık çağında olan 10,525 hane halkı 

ile görüşülmüştür (6). Nüfusunun %27’sinin 

15 yaşın altında olduğu belirlenmiştir. 

Ortanca evlilik yaşının 45-49 yaş grubu için 

19,5 ve 25-29 yaş grubunda 22,1 olduğu 

belirtilmiştir. Adölesan dönemde olan 

kadınların %6’sının çocuk doğurmaya 

başladığı bildirilmiştir. Toplam doğurganlık 

hızı kadın başına 2,16 doğum olarak 

belirtilmiştir. Bu gebeliklerin %22’sinin 

düşükle sonlandığı, bunların %10’unun 

isteyerek yapılan düşükler olduğu 

bildirilmiştir. Ortalama canlı doğum sayısı ise 

3,31 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın 

yapıldığı tarihte evli kadınlar arasında 

ortalama ideal çocuk sayısı geçen yıllarda 

olduğu gibi 2,5 olduğundan, kadınların 

çoğunun küçük aile yapısını istedikleri sonucu 

ortaya çıkmaktadır. İlk doğum yaşı 25-49 yaş 

grubundaki kadınlar için 22,3’tür. Adölesan 

dönemde olan kadınların %6’sının bu 

dönemde çocuk doğurmaya başladığı 

görülmektedir. Ortanca doğum aralığı ise 44 

aydır. TNSA 2008’de bebek ölüm hızı binde 

17, çocuk ölüm hızı binde 6, beş yaş altı ölüm 

hızı binde 24, olarak belirtilmiştir. Neonatal 

ölüm hızı binde 13, post neonatal ölüm hızı 

binde 4’tür. Perinatal ölüm hızı ise binde 

19’dur. Annelerin %92’si doğum öncesi 

bakım aldıklarını belirtmiştir. Bu bakımların 

%90’ının hekimlerden alındığı belirlenmiştir. 

Kadınların %87’sinin gebeliklerinin altıncı 

ayından önce doğum öncesi en az bir bakım 

aldığı, doğumların %90’ının bir sağlık 
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kuruluşunda gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

Çalışmadan önceki son beş yılda meydana 

gelen tüm doğumların %37’sinin sezaryen ile 

yapıldığı, bebeklerin %90’ının doğum 

sonrasında bir sağlık personelinden bakım 

aldığı ve bunların %67’sinin doğumdan 

sonraki ilk dört saat içinde yapıldığı 

belirtilmiştir. Yuva veya kreş gibi 

kuruluşlarda çocuk bakım oranı %7’dir. 15-26 

aylık çocukların %81’ine tavsiye edilen sekiz 

aşının tamamı yapılmıştır. Ortalama emzirme 

süresi 16 aydır. Çocukların %97’si bir süre 

emzirilmiştir. Sadece anne sütü ile beslenme 

%42’dir. Emzirilen çocukların sadece %39’u 

doğumdan sonraki ilk bir saat içinde 

emzirilmişken %27’si doğumdan sonraki ilk 

24 saatte hiç emzirilmemiştir. Genel olarak, 

çocukların %23’ü anne sütünden önce başka 

bir gıda almıştır. İlk iki ayda yalnızca anne 

sütüyle beslenme oranı %69’dur. Ortalama 

emzirme süresi 16 aydır. Emzirilirken veya 6 

aylıktan daha küçükken hazır mama verilen 

çocukların oranı %25’dir. Beş yaşın altındaki 

çocukların %10’u bodurdur (yaşına göre 

kısadır). Annelerin %58’i şişman, bunlardan 

%24’ü obez olarak belirlenmiştir. Beş yaşın 

altındaki çocukların %3’ü düşük kiloludur. 

Türkiye’de 18 yaş altındaki çocukların %93’ü 

ebeveynleriyle ile birlikte yaşamaktadır. 6-13 

yaş arası çocukların %93’ünün ilköğretime, 

14-16 yaş arasındaki çocukların %61’inin ise 

lise eğitimine devam etmekte oldukları 

görülmektedir (6). 

TNSA 2013 hakkında genel bilgiler 

2013 yılı Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 

Serisi’nin alan çalışması Eylül 2013-Ocak 

2014 tarihleri arasında yürütülmüş ve 11,794 

hane halkıyla görüşmeler yapılmıştır (7). 

Rapor incelendiğinde aşağıdaki verilerin yer 

aldığı görülmüştür. Yapılan çalışmada 

Türkiye nüfusunun %26’sının 15 yaşın altında 

olduğu belirlenmiştir. Ortanca evlilik yaşının 

45-49 yaş grubunda 20,2 ve 25-29 yaş 

grubunda 22 olduğu belirtilmiştir. Toplam 

doğurganlık hızı 2,26’dır. Gebeliklerin %19’u 

düşükle sonuçlanmıştır.    

Bu oranın %5’i isteyerek yapılan 

düşüklerdir. Küçük aile beklentisinin devam 

ettiği ve halen evli kadınlar arasında ortalama 

ideal çocuk sayısının 2,9 olduğu 

belirlenmiştir. Ergenlik dönemde olan 

kadınların neredeyse %5’i çocuk doğurmaya 

başlamıştır. İlk doğum yaşı 22,9’dur. Doğum 

aralıklarının 45 ay olduğu belirtilmiştir. 

Bebek ölüm hızı binde 13, çocuk ölüm hızı 

binde 2 ve beş yaş altı ölüm hızı binde 15 ve 

neonatal ölüm hızının binde 7 olduğu 

açıklanmıştır. Annelerin %97’sinin doğum 

öncesi bakım aldığı ve %95’inin bu bakımı 

hekimlerden aldıkları bildirilmiştir. 

Doğumların %97’sinin bir sağlık kuruluşunda 

gerçekleştirildiği, %48’inin sezaryen ile 

yapıldığı belirlenmiştir. Doğan bebeklerin 

yaklaşık %95’i sağlık personelinden bakım 

almıştır. Yuva veya kreş gibi kuruluşlarda 

bakım oranı yaklaşık %15’tir. 15-26 aylık 

çocukların %74’üne tavsiye edilen beş aşının 

tamamı yapılmıştır. Çocukların %96’sı bir 

süre emzirilmiştir. Çocukların %50’si 

doğumdan sonraki ilk bir saat içinde 

emzirilmiştir. Çocukların %26’sının anne 

sütünden önce başka gıdalarla beslendiği 

belirlenmiştir. Sadece anne sütü ile beslenme 

oranının %30 olduğu bildirilmiştir. Üç yaş altı 

çocukların ilk iki sadece anne sütü alma 

oranları %58’dir. Tüm çocuklar için ortanca 

emzirme süresi 17 aydır. Rapora göre, altı 

aydan daha küçük olup, emzirilirken hazır 

mamayla beslenen çocukların oranı ise 

%28’dir. Beş yaşından küçük çocukların 

bodurluk oranı (yaşına göre kısalık) %10’dur. 

Çocukların %2’sinin yaşlarına göre düşük 

kiloda oldukları belirlenmiştir. Kadınların 

%55’i kilolu, %27’si şişmandır. 6-13 yaş arası 

çocukların %94’ünün ilkokul ve ortaokul, 14-

16 yaş arasındaki çocukların %76’sının lise 

eğitimine devam ettiği görülmektedir. 

Türkiye’de 18 yaş altındaki çocukların %93’ü 

ebeveynleriyle ile birlikte yaşamaktadır. 

TNSA 2018 hakkında genel bilgiler 

2018 yılı Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 

Serisi’nin alan çalışması 10 Ekim 2018-10 

Şubat 2019 tarihleri arasında 11,056 hane 

halkıyla yapılmıştır  (8). Rapor incelendiğinde 

aşağıdaki verilerin yer aldığı görülmüştür. 

Toplam nüfusun %25’i 15 yaşın altındadır. 

25-49 yaşlarındaki kadınların ortanca ilk 

evlenme yaşı 21,4’tür. Akraba evliliği oranı 

15-19 yaş grubunda en yüksek %31’dir. 15-19 

yaş grubunda çok eşli evliliklerin oranı 
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%2’dir. Toplam doğurganlık hızı 2,3’tür. 25-

49 yaş grubundaki kadınlar için ortanca ilk 

doğum yaşı 23,3’tür. 15-19 yaşlarında çocuk 

doğuran adölesanların oranı %3,5’tir. 

İlkokulu bitirmiş kadınların %20’si adölesan 

dönemde çocuk sahibidir. Lise ve üzeri eğitim 

alan kadınlar arasında çocuk sahibi olma oranı 

%1 düzeyindedir. İdeal çocuk sayısının üç 

olduğu belirlenmiştir. Gebeliklerin %22’sinin 

düşükle sonuçlandığı bildirilmiştir. Bunların 

%15’i isteyerek yapılan düşüklerdir. Raporda, 

çocuk ölüm oranlarıyla ilgili net bir bilgi 

olmadığı için Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verileri dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde bebek ölüm hızı binde 

9,3, neonatal ölüm hızı binde 6, post-neonatal 

ölüm hızı binde 3,3, beş yaş altı ölüm hızı 

binde 11,4’tür (9). Doğum öncesi doktor 

tarafından bakım alan kadınların oranı %96,4 

ve doğumu doktor tarafından yapılanların 

oranı %99,2’dir. Tüm doğumların %52’sinin 

sezaryen ile yapıldığı belirtilmiştir. 

Doğumdaki ağırlığı bildirilmiş çocukların 

%12’si düşük doğum ağırlıklıdır. Ortanca 

doğum aralığı 44 aydır. 12-23 ayda doğum 

sonrası ilk dört saat içinde bakım alan 

kadınların oranı %66’dır. Bebeklerin %58’i 

doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde sağlık 

kontrolünden geçmiş ve bu bebeklerin %56’sı 

doğumdan sonraki ilk dört saat içinde kontrol 

edilmiştir. 12-23 ayda yaşına göre tüm aşıları 

olan çocukların oranı %66,9’dur. Çocukların 

%98'i hayatlarının bir noktasında 

emzirilmektedir. Ortanca emzirme süresi 16,7 

aydır. %42’si emzirme öncesi anne sütü 

dışında gıda almaktadır. Altı aydan küçük 

bebeklerin %41'i sadece anne sütü ile 

beslenmiştir. Doğum sonrası ilk bir saat içinde 

emzirme oranı %71, ilk bir gün içinde 

emzirme oranı %86'dır. 0-23 aylık tüm 

çocukların %53'ü biberon ile beslenmiştir. 15-

49 yaşlarındaki kadınların %4'ü çok zayıftır. 

Kadınların %59’u obezdir. Beş yaş altı 

çocukların, %6'sı yaşlarına göre kısa (bodur), 

%1,5’i ciddi şekilde bodur, %2'si zayıf, %2'si 

düşük kilolu ve %8'i fazla kiloludur. 14-17 yaş 

arasında liseye devam etme oranı kızlarda 

%77, erkeklerde %78’dir. 18 yaş altındaki 

çocukların %92 sinin ebeveynleriyle birlikte 

yaşadığını belirlenmiştir. 6-13 yaş arasındaki 

çocuklardan ilkokul ve ortaokula devam etme 

oranı kızlarda %95, erkeklerde %94’tür. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 

Enstitüsü tarafından her beş yılda bir 

yayımlanan TNSA araştırmaları yenidoğan, 

çocuk ve bebek sağlığını belirlemede 

kullanılan belirli ölçütlerde iyileşmeler 

meydana geldiğini göstermiştir. Bu raporlar 

Türkiye’nin hala genç bir nüfusa sahip 

olduğunu; fakat bu nüfusun yıllar içerisinde 

giderek azaldığını göstermektedir (Grafik 1). 

Evlilik yaşının yükseldiği ve bireylerin daha 

geç çocuk dünyaya getirme eğiliminde 

oldukları görülmüştür (Grafik 2). Buna 

rağmen adölesan gebelikler Türkiye’nin 

önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir 

(10). Son 15 yıllık süreçte ergenlik döneminde 

olmasına rağmen kadınların hala çocuk sahibi 

olmaya devam ettikleri belirlenmiştir (Grafik 

3). Bu durum hem anne hem de çocuk 

açısından ilerleyen yıllarda da sorun 

oluşturma potansiyeline sahiptir (11). 

Grafik 1. 15 Yaş Altı Nüfus Dağılımı (%) 

 

  

 

 

 

Grafik 2. İlk Evlenme Yaşına Göre Dağılım (%) 
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Grafik 3. Adölesan Gebelerin Dağılımı (%) 

Araştırma sonuçları kadınların çocuk 

doğurma yaşının ve ideal çocuk sayısının 

arttığını, isteyerek düşük oranının 2003 ve 

2013 yılları arasında azalmakla birlikte 

2018’de kendiliğinden ve isteyerek 

gerçekleşen düşük sayısının arttığını 

göstermiştir (Grafik 4). 

Ülkelerin kalkınma düzeylerinin 

belirlenmesinde birçok demografik 

parametreden yararlanılmaktadır. Bunlar 

çocuk ölüm oranları, perinatal ve çocukluk 

çağı ölüm hızları, beş yaş altı çocuk ölüm hızı 

olarak belirtilmektedir (12). Bunlar içinde 

bebek ölüm hızları, ülkelerin ekonomik 

kalkınma seviyesi hakkında önemli bilgiler 

sağlamaktadır. Esas olarak bu göstergeler 

ülkelerin sağlık alanında kat ettiği olumlu 

sürecin de bir göstergesidir. Tüm bu oranları 

etkileyen farklı alt boyutlar olduğu da 

belirtilmektedir (13). Türkiye’de 2003-2018 

tarihleri arasında belirtilen hız ve oranlarda 

düşme olduğu belirlenmiştir (Grafik 5 ve 6) 

(5–8).  

Çocuk sağlığı ölçütlerinin iyileşmesinin iyi 

bir doğum öncesi ve sonrası bakım almanın 

sonucunda görülebildiği düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalar doğum öncesi ve 

sonrasında verilen sağlık bakımının annelerin 

fiziksel, ruhsal ve sosyal birçok 

gereksinimlerinin karşılanmasını 

sağlayabileceğini göstermektedir. Bu 

bakımların etkili bir şekilde verilmesi 

annelerin kendilerini rahat hissetmeleri 

kolaylaştırarak anne ve bebek sağlığı üzerinde 

olumlu etkiler yaratacaktır. Bu nedenle 

gerekli bakım ve destek sağlanarak 

yaşanabilecek sorunlarının engellenmesi 

sağlanmalıdır (14). TNSA 2003-2018 

arasında doğum yöntemleri, doğum 

sonrasında anne ve bebeklerin aldığı bakım 

oranları ile ilgili veriler Grafik 7’de 

verilmiştir. 

 

Grafik 4. Doğum Yaşı, Ortanca Doğum Aralığı, İdeal Çocuk Sayıları ve Düşükler (%) 
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Grafik 5. 2003-2013 Yılları Arasında Erken Yaş Ölüm Hızları (‰) 

 

Grafik 6. 2018 Yılında Erken Yaş Ölüm Hızları (‰) 

Çocukların beslenmesi büyüme ve gelişme 
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doğumdan sonra bir saat içinde emzirmeye 
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yıla kadar emzirme ile birlikte yeterli ve 

güvenli tamamlayıcı (katı) gıdaların 

verilmesini önermektedir (15). 2003-2018 

yılları arasındaki süreçte TNSA’da bu 

konudaki veriler Grafik 8’de belirtilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumun sağlıklı olması ancak sağlıklı 

nesiller yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu 

çalışmada TNSA 2003, 2008, 2013 ve 2018 

yıllarına ait sonuçlar analiz edilmiş ve 15 

yıllık süreçte ülkemizdeki adölesan anneler, 
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sağlık istatistikleri karşılaştırılmıştır. Birçok 

sağlık göstergesinde olumlu gidişat yaşandığı 

görülmüştür. Çocuk ve ergen sağlığını 

yükseltecek çalışmalara öncelik verilmesinin 

fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Grafik 7. 2003-2013 Yılları Arasında Doğum Yöntemleri ve Anne-Çocukların Bakım Alma Oranları 

 

Grafik 8. Doğum Sonrası Çocukların Beslenmesine İlişkin Veriler 
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