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ÖZET 

Seçginli, S. (2007). Meme Kanserinde Erken Tanıya Yönelik Sağlığı Geliştirme 
Programının Tarama Davranışlarına Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul.  

 
 
Deneysel tasarım tipinde planlanan araştırmanın amacı, “meme sağlığı 

geliştirme programının”, kadınların yeterli ve etkin kendi kendine meme muayenesi 
(KKMM) yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi (KMM) yaptırma durumlarına, 
meme kanseri bilgisi ve meme kanserine ilişkin sağlık algılarına etkisini incelemektir. 
Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 40 yaş üstü, 
düzenli KKMM yapmayan, son bir yıl içinde KMM ve mamografi yaptırmayan kadınlar 
(deney grubu=97 ve kontrol grubu=93) oluşturmuştur. Sağlık inanç modeli temel 
alınarak planlanan meme sağlığı geliştirme programı kapsamında sağlık eğitimi, film 
gösterisi, meme maketi, kitapçık, broşür, kart yer almıştır. Araştırmada veriler Anket 
Formu, Tarama Davranışları İzlem Formu, Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol 
Listesi, Meme Kanseri Bilgi Formu ve Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile 
toplanmıştır. KKMM’ni “Üç ay içinde “üç kez” yapmak “Yeterli” olarak; klinik meme 
muayenesi ve mamografi için programdan sonra 6 ay içinde yaptırmış olmak istenen 
durum olarak değerlendirilmiştir. Veriler program öncesinde, sonrasında, 3. ayda ve 6. 
ayda olmak üzere dört kez toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemlerin yanısıra Student-t, Mann-Whitney U, eşleştirilmiş gruplarda t testi, 
Wilcoxon işaretli sıra testi, tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi, ki-kare ve Fisher 
kesin ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular, program sonrası 3. ve 6. ayda deney 
grubunun KKMM’ni yeterli ve etkin yapma oranlarının, meme kanseri bilgi puanlarının 
kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek olduğunu; KMM ve mamografi yaptırma 
yönünden anlamlı bir farkın olmadığını göstermiştir. Program sonrası her iki grupta 
sağlık algıları karşılaştırıldığında deney grubunda yatkınlık, ciddiyet, KKMM-yarar, 
KKMM-engel, güven ve mamografi-yarar algısı puan ortalaması anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak; sağlık eğitimi, film gösterisi, meme maketi, 
kitapçık, broşür ve kart kullanılarak yapılan programın, kadınların yeterli ve etkin 
KKMM yapma oranlarını ve meme kanseri bilgi düzeyini artırdığı; sağlık algılarını 
geliştirdiği; KMM ve mamografi yaptırma sıklığını artırmadığı belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişim, Kendi kendine meme muayenesi, Klinik meme 

muayenesi, Mamografi, Sağlık inanç modeli 
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ABSTRACT 

Secginli, S. (2007). The Effects of a Breast Health Promotion Program on Breast 
Cancer Screening Behaviors. Istanbul University, Institute of Health Science, Public 
Health Nursing Department. Doctoral Thesis. İstanbul 

 
 This experimental study evaluates the effects of a breast health promotion 
program on frequency and proficieny of breast self-examination (BSE), and rates of 
clinical breast examination (CBE) and mammography practices. The effects of program 
on breast cancer knowledge and breast cancer health beliefs were also evaluated. The 
sample consisted of women aged 40 or above, who were defined as not regularly 
performing BSE, and had not received a mammogram and CBE in the last 12 months 
(experimental group=97 and control group=93) in a health center area, in Istanbul. The 
intervention was based on health belief model and included health education, film, 
breast model, booklet, pamphlet, and card.  Data were collected with questionnaire, the 
screening behaviors’ follow form, breast self-examination proficiency rating instrument, 
breast cancer knowledge form and breast cancer health belief model scale in the study.  
Related with BSE, the frequency of BSE three times in 3 months was considered as 
“proficient”, and with CBE and mammography, having had them at 6 months post-
intervention was the outcome. Data were collected four times as at before the 
intervention, after the intervention, at 3 month and 6 month following intervention. The 
data were analysed by descriptive statistics, Student-t, Mann-Whitney U, paired t-test, 
Wilcoxon test, and repeated measures of variance analysis, chi-square and Fisher’s 
exact test. The results demonstrated the rate of performing proficient BSE and the breast 
cancer knowledge score were significantly higher in experimental group; and no 
significant difference was found between the two groups in respect to mammography 
and clinical breast exam practices. Comparative analyses for health beliefs in both two 
groups revealed a statistically significant increase after the intervention in the 
experimental group in perceived susceptibility, seriousness, benefits-BSE, barriers-BSE, 
confidence and benefits-mammogram. In conclusion, program that includes health 
education, film, breast model, booklet, pamphlet, and card was found effective in 
promoting BSE rates, in increasing breast cancer knowledge and health beliefs within 
the targeted population. The intervention was not found effective in increasing the rate 
of having CBE and mammograms among the study participants. 

 

Key Words: Intervention, Breast self-examination, Clinical breast examination, 

Mammography, Health belief model 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Meme kanseri tüm dünyada kadınları etkileyen önemli bir sağlık problemidir.  

Meme sağlığına ilişkin raporlar, meme kanserinin tüm kanserlerin beşte birini 

oluşturduğunu ve kanserden ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci 

sırada yer aldığını göstermektedir (Parkin ve ark. 2001; Parkin ve ark. 2005; American 

Cancer Society 2005;  American Cancer Society 2007a;  Susan G. Komen Breast 

Cancer Foundation 2007). Yanı sıra, meme kanserinin özellikle 40- 59 yaş arası 

kadınlarda kanserden ölüm nedenleri arasında ilk sırada olduğu bilinmektedir (Topuz ve 

Aydıner 2003; American Cancer Society 2005; Breast Cancer statistics in UK 2007).   

 
Meme kanseri sıklığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. En yüksek oranda 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerikada, en düşük oranda Asyada ve Afrikada görülmektedir 

(Parkin ve ark. 2001; Topuz ve Aydıner 2003; Parkin ve ark. 2005). Avrupa’da 

kadınlarda görülen kanserlerin % 26’sından fazlası ve kanserden ölümlerin % 18’i 

meme kanseri nedeniyle oluşmaktadır (Tyczynski ve ark. 2002; Parkin ve ark. 2005).  

Avrupa’da görülme sıklığındaki en büyük artış Hollanda, Danimarka, Fransa, Belçika 

ve İsveç’te ortaya çıkmıştır (Tyczynski ve ark. 2002).  Türkiye’ye ilişkin ulusal veriler, 

meme kanserinin kanserden ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci 

sırada yer aldığını, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı 

verileri kadınlarda kansere bağlı her dört ölümden birinin meme kanseri nedeniyle 

oluştuğunu göstermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2003; Özmen 2006).  

 

Günümüzde meme kanserinde birincil korunma önlemlerinin henüz olanaklı 

uygulamalar arasında yer almaması, tedavi şansını artırmaya yönelik olan ikincil 

koruma önlemlerinin önemini ön plana çıkarmaktadır. Meme kanserinde  erken tanı 

mortaliteyi azaltmakta, memede koruyucu cerrahi yapılabilme olanağı sağlamaktadır 

(Topuz ve ark. 2003). Günümüzde meme kanserinde mortalite oranlarını düşürmede en 

etkili yaklaşım erken tanı/ tarama yöntemleridir. Erken tanı/ tarama yöntemleri ile 

kadınların memelerindeki normal olmayan değişimlerin erken dönemde belirlenmesi 

hedeflenir. Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi (KMM) 

ve mamografi meme kanserinin erken dönemde belirlenmesinde yaygın olarak önerilen 

erken tanı/ tarama yöntemleridir (Smith ve ark. 2003; Susan G. Komen Breast Cancer 
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Foundation 2007). Nitekim meme kanserinin erken dönemde tanılanmasının insidans ve 

mortalite oranlarında dikkat çekici bir azalmaya yol açtığı araştırmalarla gösterilmiştir 

(Jatoi 1999; Moss ve ark. 1999; Miller ve ark. 2000; Anderson 2003; Austoker 2003).  

Bununla birlikte, çeşitli araştırma bulguları, mamografinin özellikle 50- 69 yaş arası 

kadınlar için güçlü bir tarama yöntemi olduğunu gösterirken, 50 yaşın altındaki 

kadınların meme dokularının daha yoğun olması nedeniyle mamografi ile yanlış 

pozitiflik oranının da fazla olduğunu göstermektedir (Jatoi 1999; Vahabi 2003; Lechner 

ve ark. 2004). Bu nedenle KMM ile birlikte sürdürülen kendi kendine meme muayenesi, 

20 yaşından itibaren genç yaş kadınlar için meme kanserinin erken dönemde 

tanılanmasında önemli bir yöntemdir (Breast self-exam is too valuable to discard 2001; 

Susan G. Komen Breast Cancer Foundation 2007). Diğer erken tanı ve tarama 

yöntemleri ile karşılaştırıldığında KKMM kolay, ucuz ve sağlık profesyoneli 

gerektirmeden kadınların kendi ortamlarında rahatlıkla yapabilecekleri bir uygulamadır. 

Özellikle kaynakları sınırlı olan ülkelerde KKMM’nin meme kanserinin erken 

tanısındaki değeri dikkate alınmalıdır (Epstein ve ark.  2001; Anderson ve ark. 2003; 

Epstein 2003;  Secginli ve Nahcivan 2007). 

 

Pekçok ülke meme kanserini erken dönemde belirlemek ve hastalık nedeniyle 

oluşan ölüm oranlarını azaltmak amacıyla ulusal hedefleri kapsamında meme kanseri 

tarama programlarına yer vermişlerdir.  Amerikada kadınların 20 yaşından itibaren her 

ay KKMM yapmaları ve 40 yaşından itibaren her yıl mamografi ve KMM yaptırması 

hedeflenmiştir (American Cancer Society 2007a).  Avustralya, Kanada ve İngiltere’de 

meme kanseri tarama programları benzer özellikler taşımaktadır. Türkiye’de ise 20 

yaşından itibaren her ay KKMM yapılması, her 2- 3 yılda bir KMM yaptırılması ve 50 

yaşından itibaren her yıl mamografi çektirilmesi önerilmektedir (Meme kanseri tarama 

yöntemleri rehberi 2006).  Bu şekilde özellikle 50 yaş ve üstündeki kadınlarda meme 

kanseri mortalitesini en az % 30 azaltmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2005 yılında 

çeşitli illerde kanser erken tanı ve tarama merkezleri kurulmuş olup, bu merkezlerde 

kadınların meme sağlığına ilişkin farkındalıklarını artırmak ve tarama programının 

uygulanması amaçlanmıştır (Sağlık Bakanlığı 2004; Özmen 2006).    
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Çeşitli ülkelerde kadınların meme kanserinin erken tanısına ilişkin sağlık inanç, 

tutum ve davranışlarını inceleyen çalışma raporları, kadınlarda KKMM, KMM ve 

mamografi çektirme gibi erken tanı/ tarama davranışlarının yetersizliğine ve birçok 

faktörün bu davranışları etkilediğine işaret etmektedir (Fulton ve ark. 1991;  Champion 

ve Menon 1997; Champion ve Scott 1997;  Fung 1998; Petro-Nustas ve Mikhail 2002; 

Champion ve Skinner 2003). Son 40 yıldır meme sağlığına ilişkin araştırmalarda, sağlık 

inançlarının (yatkınlık, ciddiyet, yarar, engel, güven, sağlık motivasyonu algıları vb.), 

bazı sosyodemografik özelliklerin (yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir durumu, 

sağlık sigortası vb.), meme kanserine ilişkin (düzenli jinekoloğa gitme, meme kanseri, 

KKMM, mamografi hakkında bilgi durumu vb.) ve diğer (ücret, ulaşım vb.) 

değişkenlerin, meme kanserinin erken tanısına yönelik davranışları etkileyen nedenler 

arasında yer aldığı belirtilmektedir (Fung 1998; Champion 1999; Jirojwong ve 

Manderson 2001; Gasalberti 2002; Jarvandi ve ark. 2002; Jirojwong ve MacLennan 

2003; Chouliara ve ark. 2004; Lechner ve ark. 2004).  

 

Bu değişkenler arasında sağlık inançları ile tarama davranışları arasındaki ilişki 

pek çok çalışmada kanıtlanmıştır. Buna göre, KKMM yapma, mamografi ve KMM 

yaptırmada; kadının meme kanseri olmaya yatkın hissetmesi, ilgili davranışların 

yararına ve yapabileceğine inanması, bu davranışları yapmayı engelleyen durumların 

farkında olması gibi sağlık inançlarının önemli etkisi belirlenmiştir. Sağlık inançlarının 

meme kanserinin erken tanısına ilişkin davranışlara etkisini açıklayan çalışmalarda 

sağlık inanç modeli sıklıkla kullanılmış bir modeldir (Fulton ve ark. 1991; Champion ve 

Menon 1997; Cole ve Bryant 1997; Champion ve ark. 2003; Saywell ve ark. 2003; 

Norman ve Brain 2005). Modele göre, meme kanserini ciddi bir hastalık olarak 

algılayan ve kendini meme kanserine yakalanma tehditi altında hisseden bir kadının 

tarama davranışlarını yaptırma eğiliminde olacağı; tarama davranışlarının yararını 

kavrayan ve bu davranışları gerçekleştirmede daha az engelle karşılaşan,  KKMM’ni 

yapabileceğine inanan ve sağlık motivasyon algısı yüksek olan bir kadının ilgili 

davranışları sergileme oranının da yüksek olacağı beklenir.   

Meme kanserinin kadın kanserleri arasında ilk sırada yer alması ve erken tanının 

kanser tedavisindeki sağlık giderlerini önemli oranda azaltması, kadınlarda meme 

kanseri tarama davranışlarını geliştiren programlara gereksinim olduğunu 
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göstermektedir. Farklı kültürlerdeki çalışmalarda (Janda ve ark. 2002; Champion ve ark. 

2003;  Rakowski ve ark. 2003; Saywell ve ark. 2003; Avis ve ark. 2004; Partin ve ark. 

2005; Ho 2006), meme sağlığına yönelik planlanan programların meme kanseri tarama 

oranlarını artırmada etkili olduğu belirtilmektedir.  Bu programlarda kadınların meme 

kanserine yönelik farkındalıklarının artırılması, KKMM’nin öğretilmesi ve yanısıra 

muayenenin etkin yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi, kadınların düzenli KKMM 

yapmaları konusunda hatırlatmalarla cesaretlendirilmelerinin önemi vurgulanmaktadır 

(Reis ve ark. 2004; Wood ve Duffy 2004; Sorenson ve ark. 2005). Yanı sıra, KKMM’ne 

ilişkin film gösterisi, meme maketi, meme sağlığına yönelik yazılı materyaller (broşür, 

kitapçık vb.) kullanımının, mektupla ve/veya telefonla danışmanlığın önemli olduğu 

bildirilmiştir (Bonfill ve ark. 2001; Champion ve ark.  2003;  Rakowski ve ark. 2003; 

Saywell ve ark.  2004; Partin ve ark. 2005; Glenn ve ark. 2006). Meme kanseri tarama 

oranlarını artırmada çeşitli yöntemlerin etkisinin araştırıldığı bu çalışmaların çoğunda, 

programlarının sağlık algılarını ve davranışları olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

 

Ülkemizde de meme kanseri tarama davranışlarını inceleyen tanımlayıcı ve 

kesitsel tipte pek çok çalışma bulunmasına karşın, erken tanı/tarama davranışlarını 

geliştirmede programların etkisini araştıran çalışmalar sınırlıdır (Öztürk ve ark. 2000; 

Aydın 2004).  Bu bağlamda, çalışmanın amacı sağlık inanç modeli temel alınarak 

oluşturulan “Meme sağlığını geliştirme programının”  bir grup kadında meme kanseri 

erken tanı/ tarama davranışlarına etkisini incelemektir. Elde edilen verilerin, meme 

sağlığı ile ilgilenen sağlık profesyonellerine KKMM yapma, KMM ve mamografi 

yaptırma oranlarının artırılmasında, meme sağlığı programlarının planlanmasında ve 

sağlık bakım politikalarının oluşturulmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, birinci basamak sağlık hizmetlerinde erken tanıya yönelik hemşirelik 

uygulamalarına ve toplum sağlık eğitim programlarına katkı sağlamak hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. MEME KANSERİ EPİDEMİYOLOJİSİ  

Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser olup, tüm kanserlerin 

yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır (American Cancer Society 2005; 2007a). Amerika 

Birleşik Devletleri’nde 2005 yılında 211.000’den fazla kadına meme kanseri tanısı 

konulduğu ve yaklaşık 41.000 kadının bu hastalık nedeniyle öldüğü belirtilmektedir 

(American Cancer Society 2005; National Cancer Institute 2007). Dünyada şuan 

yaşayan yaklaşık 4,4 milyon kadının yaşamlarının son beş yılı içinde meme kanseri 

tanısı konulduğu tahmin edilmektedir (Parkin ve ark. 2005).  

 

Tüm Avrupada, meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin dörtte birinden 

fazlasını oluşturmakta ve kansere bağlı ölümlerin yaklaşık beşte biri meme kanseri 

nedeniyle oluşmaktadır (Tyczynski ve ark. 2002; Parkin ve ark. 2005).  Meme kanseri 

insidansının en yüksek olduğu alan Kuzey Amerika iken, en düşük oranlara Asya ve 

Afrika’da rastlanmaktadır (Parkin ve ark. 2001). Avrupada ise meme kanseri insidans 

oranları en yüksek batı kuzey Avrupada olup, güney ve doğu Avrupada daha düşüktür. 

Öyle ki, oranlar batı Avrupada meme kanserine yakalanma riskinin doğu Avrupadan % 

60 daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu oranlar ışığında Avrupada yılda 180.000 

kadına yeni meme kanseri tanısı konulduğu rapor edilmektedir. İngiltere’de 2003 yılı 

içinde 36.000’den fazla kadına meme kanseri tanısı konulmuş ve 10.500 kadın bu 

hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir (Breast cancer statistics in UK, 2006).  

 

Dünyada meme kanseri sıklığı ülkeden ülkeye, ülkelerin bölgelerine ve etnik 

gruplara göre farklılık göstermektedir. Meme kanseri görülme sıklığındaki en büyük 

artış ise Kanada, Amerika, İspanya ve İsveç’de ortaya çıkmıştır (Topuz ve ark. 2003). 

Meme kanseri sıklığı Hawai, Kaliforniya ve Kanada’da yüz binde 80- 90 ile ilk 

sıralarda olup, Japonya’da yüz binde 12–15 arasındadır. Avrupa ülkelerinde ise görülme 

sıklığı kuzey ülkelerinden güneye ve batı ülkelerinden doğuya doğru gittikçe 

azalmaktadır. Görülme sıklığındaki farklılıklar aynı ülkede yaşayan farklı etnik gruplar 
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arasında (Kuzey Amerika’da yaşayan Hawaili, Çinli ve İspanyol kökenliler gibi) ve 

beyaz-siyah ırk arasında da izlenmektedir. Meme kanseri için henüz genetik bir köken 

bilinmediğinden bu fark çevresel faktörler, yaşam tarzı ve sosyo-ekonomik etkenlere 

bağlanmaktadır. Meme kanseri otuz yaşından önce nadir olup, bu yaştan sonraki 

yıllarda hızlı bir artış gösterir. Özellikle menopoz sonrası yıllarda devam eden bir artış 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 85 yaşındaki her dokuz kadından birinde meme kanseri 

gelişebileceği tahmin edilmektedir (Darendeliler ve Ağaoğlu 2003).  

 

Meme kanseri insidansındaki artışa paralel olarak mortalite de artmaktadır.  

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin % 18’i meme kanseri nedeniyle oluşmakta ve meme 

kanserine bağlı ölümler, akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır (American 

Cancer Society 2005; 2007a). Mortalite oranları yaşa bağlı olarak artmakta ve 80 

yaşından sonra yüz bin kadından 155’i meme kanserinden ölmektedir. Dünyada meme 

kanserine bağlı mortalite oranları, görülme sıklığında olduğu gibi ülkeden ülkeye 

değişmekte olup, İngiltere ve Galler’de en yüksek, Japonya ve Tayland’da ise en düşük 

seviyededir (Darendeliler ve Ağaoğlu 2003). Avrupada kadınlarda meme kanseri 

mortalitesinin batı ve kuzey Avrupada yüksek olduğu belirtilmektedir (Tyczynski ve 

ark. 2002).  Meme kanseri mortalite oranı, gelişmiş olan ülkelerde yüzde 30 (190.000 

ölüm/ 636.000 olgu), az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 43’dür (221.000 ölüm/ 514.000 

olgu). Diğer taraftan, meme kanserli hastalarda tüm evrelere göre beş yıllık sağ kalım 

oranları, gelişmiş ülkelerde % 73 iken, gelişmekte olan ülkelerde % 53 olarak 

bildirilmektedir (Özmen 2006).  

 

Türkiye’ye ilişkin ulusal veriler, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ¼’ünün meme 

kanseri nedeniyle oluştuğunu göstermektedir (Sağlık Bakanlığı 2003). Gelişmiş 

ülkelerde meme kanseri sıklıkla erken dönemde belirlenirken, gelişmekte olan 

ülkelerdeki profile uygun olarak Türkiye’de bu durum aksi yöndedir. Türkiye’nin ilk 

nüfus tabanlı kanser kayıt merkezi olan İzmir Kanser İzlem ve Denetim Merkezi 

öncülüğünde yapılan İzmir Kanser İnsidansı ve Veri Toplama Projesi verilerine göre 

meme kanserli olguların % 35’inin erken evre (I, II), % 61’inin lokal ileri, % 5’inin 

metastatik evrede olduğu saptanmıştır (Haydaroğlu ve ark. 2005).  Türkiye’de tanı 

sırasındaki meme kanseri evrelerine göre bölgeler arasında belirgin farklılıkların olduğu 
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ve Doğu Anadolu’da tanı sırasındaki evrenin daha çok lokal ileri ve metastatik meme 

kanseri olduğu, İstanbul Tıp Fakültesi Meme Ünitesi verilerine göre meme kanserlerinin 

büyük çoğunluğunun evre I ve II’de olduğu raporlandırılmıştır (Özmen 2006).   

 

2.2. MEME KANSERİ ETİYOLOJİSİ ve RİSK FAKTÖRLERİ 

 

Meme kanserinin oluşum nedeni henüz bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel, 

hormonal, sosyobiyolojik ve psikolojik etkenlerin, oluşumunda rol aldığı kabul 

edilmekte ve pek çok faktörün meme kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Diğer 

taraftan, meme sağlığı programlarının oluşturulmasında meme kanseri risk faktörleri 

değerlendirilmeli ve planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır (Bastani ve ark. 1999; 

Barth ve Barth 2004).  Amerikan Kanser Birliği meme kanseri risk faktörlerini rölatif 

risk özelliklerine göre üç bölüme ayırmıştır (American Cancer Society 2005; 2007a). 

Buna göre;  

 
• Rölatif riski 4.0’den fazla olan risk faktörleri:  

 

 Kadın olmak, ileri yaş, genetik mutasyonların varlığı (BRCA1 ve/veya BRCA2), 

erken yaşlarda iki veya daha fazla birinci derece akrabalara meme kanseri tanısının 

konması, meme kanseri öyküsünün bulunması, meme dokusunun yoğun olması.  

 
• Rölatif riski 2. 1 ve 4. 0 arasında olan risk faktörleri:  

 

 Birinci dereceden akrabaların birinde meme kanseri olması, biyopsi ile 

tanımlanmış atipik hiperplazi varlığı, göğüs bölgesine yüksek doz radyasyon 

uygulanması, menopoz sonrası dönemde kemik yoğunluğunun yüksek olması. 

 
 
• Rölatif riski 1. 1 ve 2. 0 arasında olan risk faktörleri:  

 

  İlk gebeliğin ileri yaşta olması (> 30 yaş), erken menarş (< 12 yaş), geç 

menopoz (> 55 yaş), hiç doğum yapmama, hiç emzirmeme, oral kontraseptif kullanımı, 

uzun süreli hormon replasman tedavisi kullanımı, obesite (menopoz sonrası dönemde), 
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endometriyum, over ve kolon kanseri hikayesi, alkol kullanımı, uzun boylu olma, 

yüksek sosyoekonomik durum, yahudi ırktan olma.  

  

 Meme kanserinin oluşumunda etkili olduğu düşünülen bu risk faktörleri ve 

meme kanseri oluşumuna etkileri Tablo 2-1’de özetlenmiştir (Akyolcu 1985; Dorcas 

1996; Aydıner ve ark. 1997; Vogel 2000; Ünal ve Ünal 2001; Tyczynski ve ark. 2002; 

Darendeliler ve Ağaoğlu 2003; Onat ve Başaran 2003; Barth ve Barth 2004; American 

Cancer Society 2005; Aslan ve Gürkan 2007). 
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Tablo 2- 1 Meme Kanseri Risk Faktörleri 
 

Faktör 
Risk 
Derecesi 

 
Açıklama 
 

• Cinsiyet 
      Kadın olmak 

Artırır 

Sadece kadın olmak bile meme kanseri gelişimi 

açısından önemli bir risktir. Her 100 meme 

kanserinden biri erkeklerde görülmektedir. 

• Yaş  
      50 yaş üzerinde  

olmak 

Artırır 

Meme kanseri menopoz öncesi dönemde azdır. 

Meme kanseri insidans ve ölüm oranları yaşla 

birlikte artmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde 

meme kanseri tanısı daha erken yaşlarda da 

konulabilir. 

• Habis ya da selim  
   meme kanseri 

öyküsünün olması 

Artırır 

Meme kanseri oluşan bir kadında hayatı boyunca 

ikinci bir meme kanseri olma riski ise % 25–30 

oranındadır. Memede atipik hiperplazi meme 

kanseri riskini 4–5 kez artırır. Selim meme 

hastalığının (fibrokistik meme hastalığı) kanser riski 

tartışmalıdır.  

• Aile öyküsü 
  Anne veya kız kardeş   

veya her ikisinde 

meme kanseri 

   Bulunması 

 

  BRCA-1 ve BRCA-2 

  genlerinde mutasyon   

olması 

Artırır 

Ailede meme kanseri öyküsünün olması, bireyde 

yaşamı boyunca meme kanseri gelişme riskini 

%15-30 arttırır. Annesinde ve kız kardeşinde 

menopoz öncesi dönemde ortaya çıkan meme 

kanseri olan bir kişide yaşamı boyunca meme 

kanseri oluşma riski iki kat artar. İki veya daha fazla 

birinci derecede akrabasında meme kanseri varsa bu 

risk çok daha fazla artar. Meme kanseri aile hikâyesi 

olanların üçte birinde 17. kromozomda BRCA1 

geninin mutasyonu ile ilgilidir. BRCA1 geni olan 

kadınların 80 yaşından önce meme kanserine 

yakalanma oranları %85 olup, olguların yarısından 

çoğunda kanser 50 yaşından önce gelişir. 
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Tablo 2- 1 Meme Kanseri Risk Faktörleri- Devam 

• Irk ---- 

Beyaz kadınlarda meme kanseri gelişme riski 

daha yüksek olmasına rağmen Afrika kökenli  

Amerikalı kadınların bu hastalıktan ölme riski 

daha yüksektir.  

• Menarş yaşı 
Erken menarş (12 

yaştan önce) 

Geç menapoz (55 

yaştan sonra) 

Artırır 

 

Menarş ve menapoz arasındaki sürenin uzaması 

meme kanseri riskini yükseltir, kısalması riski 

azaltır. Menarşın her bir yıl gecikmesi ile meme 

kanseri riskinin % 20 oranında azaldığı kabul 

edilmektedir. Menstruasyon dönemi 40 yıl veya 

daha fazla süren kadınlarda risk aynı dönemi 30 

yıl veya daha az olan kadınların iki katı olduğu 

kabul edilmektedir. 

• Doğum öyküsü 
  Hiç doğum 

yapmayanlar, ilk 

çocuğunu 30 

yaşından sonra 

doğuranlar 

Artırır 

İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapan bir 

kadında meme kanseri gelişme riski, ilk 

doğumunu 20 yaşından önce yapan bir kadına 

göre 4 kat fazladır. İlk doğumun koruyucu etkisi, 

doğum yapmış kadınlarda prolaktin düzeyinin, 

doğum yapmamış kadınlara göre daha düşük 

değerde olması ile açıklanabilir.  

• Laktasyon/ 

      Emzirme 
Azaltır 

Uzun süreli laktasyonun toplam ovulatuvar 

dönem süresini azaltarak koruyucu bir etki 

gösterdiği belirtilmektedir.  

• Östrojen alımı 
     Oral kontraseptifler 

(OK) ve hormon 

replasman tedavisi 

 

Tartışmalı 

10 yıl boyunca OK kullanan bir kadında, hiç OK 

kullanmayan bir kadına göre, meme kanseri riski 

%36 artmaktadır. Özellikle 35 yaş altında ve 6 

aydan uzun süre kullanım, hiç kullanmayanlara 

göre meme kanseri riskini % 70 artırmıştır. 

Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda beş 

yıldan fazla östrojen tedavisinin meme kanseri 

riskini arttırdığı, kısa süreli kullanımın ise 

herhangi bir risk oluşturmadığı belirlenmektedir.  
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Tablo 2- 1 Meme Kanseri Risk Faktörleri- Devam 

• Alkol kullanımı Artırır 

Günde iki kadeh (24 gram) alkol alımının meme 

kanseri riskini % 21 oranında arttığı 

belirtilmektedir. Alkol alımının kanserojenik 

olabilecek sitotoksik ürünlerin ortaya çıkmasına 

neden olduğuna ve alkolun meme dokusundaki 

hücre permabilitesinde değişikliğe yol açması 

olduğuna inanılmaktadır.  

• Yağlı diyet Tartışmalı 

Özellikle aşırı yağlı diyetin meme kanserini 

artırdığı düşünülmektedir. Yüksek yağlı diyet 

obesiteye yol açmakta ve salınan insülin düzeyini 

artırmaktadır. Menopoz öncesi dönemdeki 

dönemde düşük vücut ağırlığı meme kanseri 

riskini arttırırken, menopoz sonrası dönemde 

artmış vücut ağırlığının riski 

artırdığı belirtilmektedir. 

• Sigara kullanımı Tartışmalı 

Sigaranın meme kanseri gelişimine olan etkisi 

tam olarak açıklanamamakla birlikte, genel 

sağlık durumuna olan olumsuz etkisinden dolayı 

sigara içiminin bırakılması önemlidir. Bununla 

birlikte, pasif sigara dumanına maruz kalanlarda 

da meme kanserinin arttığına yönelik farklı 

çalışmalar bulunmaktadır. 

• Radyasyona 
maruz kalma 

Artırır 

Özellikle 30 yaşın altında ve puberteden önce 

radyasyona maruz kalma riski artırır. Radyasyona 

sık maruz kalanlarda meme kanseri gelişme riski 

yüksektir.  
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2.3. MEME ANATOMİSİ ve MEME KANSERİ  

Meme, kadınlarda süt üretimi için düzenlenmiş bir ter bezidir. Meme yukarıda 2. -

3. kaburgalar seviyesinden, aşağıda 6.-7. kaburgalar seviyesindeki meme altı kıvrımına 

kadar uzanır (Şekil 2–1). Lateralinde, anterior ya da mid-aksiller çizgi, medialinde 

sternumun lateral sınırı yer alır (Güllüoğlu ve İplikci 2003). Meme üst dış ucunda 

pektoralis major kasının alt kenarı boyunca koltuk altına doğru uzanır. Bu uzantı bazen 

ele gelen, hatta gözle görülebilen bir kitle oluşturabilir. Memenin özellikle üst dış 

kadranı geri kalan bölgelerinden daha fazla glandüler doku içerir. Bu nedenle lezyonlar 

daha sık üst dış kadranda görülür. Cooper ligamentleri meme parankimini sarar ve 

memeyi yerine tespit eder ve kanserin ilk belirtilerinin ortaya konulmasında önem taşır 

(Ustaoğlu 2000).  Erişkin sağlıklı bir kadında memeler simetriktir ancak tamamen eşit 

değildir. Memenin ölçüsü ve şekli kadının yaşı, genetik yapısı, beslenme durumu, 

gebelik, laktasyon ve menstruasyon durumuna bağlı olarak değişiklikler gösterir. 

Normal bir memenin dış görünüşünde herhangi bir çekilme (retraksiyon), çökme veya 

kabarıklık bulunmaz (Kaymakçı 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Şekil 2-1 Memenin yapısı   

(Kaynak: http://www.gebelikrehberi.com/meme/memeanatomi.asp)   
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Meme kanseri, meme dokusunda bulunan epitelyal kökenli hücrelerden 

kaynaklanan kötü huylu tümörlerin genel adıdır. Meme kanserinde en sık tutulan lenf 

nodları aksiller, internal meme ve supraklaviküler nodlardır (Şekil 2–2). Bu bölgelerde 

tutulum sıklığı ve anlamının bilinmesi meme kanserinin evreleme ve tedavi 

planlamasında önem taşımaktadır. Meme kanseri tedavi edilmezse biyolojik davranışına 

göre, uzak organ metastazları yapar ve sonunda ölüme neden olur. Ölümlerin büyük 

çoğunluğu organ metastazlarından olur. Kemik metastazları ile daha uzun süre 

yaşanabildiği halde, beyin, karaciğer, akciğer metastazları ortaya çıktıktan sonra 

yaşamda kalma süresi ayları geçmemektedir. Uzak organ metastazları ortaya çıktıktan 

sonra bugün için bilinen küratif bir tedavisi bulunmamaktadır (Bavbek 2003; Aydıntuğ 

2004; Barth ve Barth 2004). 

 

 

Şekil 2-2 Meme kanserinin oluşum bölgeleri 

(Kaynak: http://www.patient.co.uk/showdoc/40000260/) 

 

2.4. MEME KANSERİNDE TANI 

 Meme kanserinde tanı, anamnez, klinik meme muayenesi, mamografi, 

ultrasonografi, sitolojik inceleme, manyetik rezonans görüntüleme ve biyopsi 

yardımıyla konmaktadır. Bununla birlikte kesin tanı histopatolojik olarak konmaktadır.  

 

♦ Anamnez: Yaş, aile öyküsü, menarş yaşı ve düzeni, menapoz yaşı, doğum yaşı, 

meme ile ilgili geçirdiği hastalıklar vb. sorgulanır.  
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♦ Fizik muayene: Memelerin büyüklüğü, simetrisi, üzerinin ve kenarlarının 

görünümü, deride değişiklik, retraksiyon, ödem, ülserasyon ve meme başları dikkatle 

gözlenir.  Daha sonra kişiden önce oturması sonra sırt üstü uzanması söylenerek elle 

muayene yapılır. Kitle hissedildiğinde, kitlenin çapı, şekli, yoğunluğu, mobilitesi, 

sınırları, lokalizasyonu, yumuşaklığı tespit edilir. Aksiller ve subraklavikülar lenf nodlar 

muayene edilir.   

 

♦ Sitolojik inceleme: Meme başından gelen akıntıda habis hücre aranmasıdır. 

 

♦ Ultrasonografi: Memedeki kitlenin kistik veya solid olup olmadığının ortaya 

konmasına yardımcıdır.  Her iki memenin aynı planlarda elde edilen görüntülerinin 

karşılaştırılması, minimal değişikliklerin tanınmasında ve sekonder bulguların 

değerlendirilmesinde bilgi verir. Tanı ve tarama yöntemi olarak kullanılan meme 

ultrasonografisinde iyonize ışınlar kullanılmadığı ve insan sağlığına zararı tespit 

edilmediği için günümüzde girişimsel olmayan, ekonomik bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Selim lezyonlarda tanı kriterlerinin daha belirgin olmasından dolayı 

tanı değeri daha yüksektir. Ancak ele gelmeyen lezyonlarda yetersiz kaldığı için 

mamografi ile beraber yapılmalıdır. 

 

♦ Renkli doppler ultrasonografi: Meme kitlelerinin tanısal amaçlı incelemesinde 

kullanılmaktadır.  Meme lezyonlarının habis ve selim ayırıcı tanısında vaskülaritenin 

değerlendirilmesinin anlamlı olması nedeniyle kullanılır. 

 

♦ Manyetik rezonans görüntüleme: Güçlü bir manyetik alan içerisinde değişik 

dokuların, gönderilen radyo frekans dalgalarına bağlı olarak farklı yoğunluklarda 

sinyaller oluşturmaları esasına dayanır. Mamografide klinik olarak tanı konulamayan, 

erken evre meme kanserinin tanısında kullanılan duyarlılığı yüksek bir görüntüleme 

yöntemidir. 

 

♦ Biyopsi: Meme kanserinin kesin tanısı biyopsi ile konur.  İnsizyonel, eksizyonel ve 

ince iğne aspirasyon biyopsisi olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. İnsizyonel biyopsi, 

memedeki kitleden örnek doku parçası alınması esasına dayanır.  Eksizyonel biyopsi, 
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kitlenin tamamının çıkarılarak histopatolojik olarak incelenmesidir. Genellikle küçük ve 

tedavi edilebilir kitlelere yapılır.  İnce iğne aspirasyon biyopsisinde, ince bir iğne ile 

kitlenin içine girilir ve hücre alınır. Alınan materyal lama püskürtülerek sitolojik olarak 

incelenir. 

 

♦ Mamografi: Memenin yumuşak dokusunu ve patolojik değişikliklerini yansıtan 

primer görüntüleme yöntemidir. Varlığından klinik olarak şüphe edilen, fakat 

küçüklüğü nedeni ile elle hissedilemeyen kitleleri ortaya koyar, biyopsi alanını belirler. 

Aksiller bölgeye metastaz yapmış ancak memedeki yeri belirlenemeyen primer lezyonu 

bulmaya yarar ve tarama amacıyla yapıldığında asemptomatik devrede birçok kanserli 

hastayı saptar.  Memenin primer görüntüleme yöntemi olan mamografi tanı ve tarama 

amaçlı olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. 1960’lı yıllardan sonra yapılan tarama 

mamografileri sayesinde nonpalpabl meme lezyonları ile daha sık ve erken dönemlerde 

karşılaşılmaya başlanmıştır. Konvansiyonel mamografinin meme taramasındaki başarısı 

yüksektir. Diğer taraftan, mamografinin duyarlılığı deneyimli ellerde % 85’in üzerinde 

olmasına rağmen, klinik uygulamada % 70- 75’e kadar düşmekte, hatta meme dokusu 

yoğun olan kadınlarda duyarlılık % 30- 48 olarak bildirilmektedir. Bu nedenle yeni 

görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Digital mamografi bunlar arasında en 

ümit vaat eden yöntemlerdendir. Ayrıca, 50 yaş ve üzerindeki hastalarda ve genel 

popülasyonda konvansiyonel ve dijital mamografi eşdeğer bulunmuş, ancak pre ve 

perimenopozal dönemde, 50 yaşın altındaki kadınlarda, yoğun meme dokusu varlığında 

dijital mamografinin anlamlı olarak üstün olduğu tespit edilmiştir (Ustaoğlu 2000; 

Haydaroğlu ve ark. 2005). 

 

Günümüzde meme hastalıkları tanısında en sık kullanılan tanı yöntemleri 

mamografi, ultrasonografi ve biyopsidir. Dijital mamografi, manyetik rezonans 

görüntüleme ve positron emisyon tomografisi gibi yeni gelişen yöntemlerin meme 

kanserinin tanı, evreleme ve tedavi sonrası takibinde rol oynamaktadır (Ustaoğlu 2000; 

Müslümanoğlu 2003; Aydın 2004).  
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2.5. MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ve TARAMA PROGRAMLARI 

 

Meme kanserinde erken evrede tanı konulması, mortaliteyi azaltmakta ve meme 

koruyucu cerrahi yapılabilme olanağı sağlamaktadır. Erken tanı yöntemleri ile 

kadınların memelerindeki normal olmayan değişimlerin erken dönemde belirlenmesi 

hedeflenir. Dünyada bilinen ve uygulanan en yaygın erken tanı yaklaşımları tarama 

programlarıdır (Jatoi 1999; Vahabi 2003). Bu programlarla meme kanserinde erken 

tanının öneminin anlaşılması ve uygun tedavinin erken dönemde yapılması 

amaçlanmaktadır.  Hedef, meme kanserini biyolojik olarak başlamasından sonra klinik 

olarak belirti vermeden önce tespit edilmesidir (Smith ve ark. 2003; Susan G. Komen 

Breast Cancer Foundation 2007).  

 

Pek çok araştırma, meme kanserinin erken tanısında tarama yöntemlerinin 

önemine işaret etmektedir.  Geçmişten günümüze gelinceye kadar meme kanseri 

taramalarının hangi yöntemlerle, hangi yaş grubunda, ne kadar aralık ve süreler ile 

yapılması gerektiği çeşitli araştırma bulgularına göre belirlenmiştir (Jatoi 1999; Moss ve 

ark. 1999; Anderson ve ark. 2003; Epstein 2003; Lechner ve ark. 2004).  

 

 Tarihsel gelişim sürecinde meme kanseri tarama programı ilk kez 1963- 1967 

yılları arasında, sonrasında da 1973- 1978 yılları arasında yapılmıştır. Her iki 

programda, mamografinin meme kanseri mortalitesini azaltmada etkili olduğu 

belirlenmiştir.  İzleyen dönemde, erken tanıya olan katkıları nedeniyle, kadınların 

mamografi çektirmelerinin önemi vurgulanmıştır (Dorcas 1996;  Miller ve ark.  2000;  

İğci ve Asoğlu 2003; Özmen 2006).  Diğer taraftan,   1980 yılında yapılan Kanada 

Ulusal Meme Tarama Çalışması (Canadian National Breast Screening Study) sonuçları, 

mamografinin, özellikle in situ ve lenf nod negatif kanserlerinin sayısını arttırdığı, 

ancak sağkalım ve mortaliteye önemli bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bununla 

birlikte, meme kanserinin erken tanısı için yapılan tarama çalışmaları, 50- 69 yaş 

arasındaki kadınlarda tarama ile meme kanseri mortalitesinin yaklaşık % 30 oranında 

azaldığı belirtilmektedir (İğci ve Asoğlu 2003).  Kırk yaşından itibaren taramaların 

başlatılması ile daha fazla tümör, erken evrede ve metastaz yapmadan önce 

saptanabilmiştir. Meme kanserinin başlaması ile klinik bulgu vermesi arasındaki süre, 

genç kadınlarda tümör büyüme hızı fazla olduğu için kısadır. Bu nedenle 40- 49 yaş 
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grubunda tarama aralığının bir yıldan daha uzun olmaması gerekmektedir.  İki tarama 

arasında süre arttıkça interval kanser oranı da artmaktadır. Bu nedenle meme kanseri 

tarama programlarında önerilen aralıklarla tarama yöntemlerinin yaptırılması çok 

önemlidir.  Meme kanserinin % 60- 65’inin 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda görülmesi 

nedeniyle bu grupta tarama yapılması önemlidir. Ancak yaklaşık % 25 kanser görülme 

insidansı nedeniyle 40- 49 yaş grubunda yapılan taramalar da önemlidir. Diğer taraftan, 

genç yaş gruptaki kadınların memelerinin yüksek yoğunlukta olması nedeniyle, 

mamogarfi ile yanlış pozitiflik oranının ve biyopsi sayısının artacağı bilinmelidir.  

 

Tarama programları, dikkatli planlanması gereken güç uygulamalardır. Tarama 

etkili olmalı ve tarama yapılan hastalıkta mortalitede azalmaya yol açmalıdır. Aynı 

zamanda tarama programları pahalı ve yürütülmesi için eğitilmiş sağlık personeli 

gerektiren programlardır. Bu nedenle programlarda maliyet-yarar dengesinin korunması 

ve meme sağlığı konusunda uzman personelin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Tarama programlarının çok pahalı olması, yetişmiş eleman ve araç-gereç ihtiyacının 

fazla olması nedeniyle, Türkiye’de meme kanserine yönelik erken tanı ve tarama 

çalışmaları yetersizdir.  Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı  (SBKSDB), 

Ulusal Kanser Danışma Kurulu ve bunlara bağlı Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama 

Kurulu, ülkemizde meme kanserinin erken tanısı, kayıt altına alınması ve etkin tedavisi 

için çalışmalar yapmaktadırlar.  Bu amaçla Sağlık Bakanlığı 2005 yılında 41 ilde Meme 

Kanseri Erken Tanı ve Tarama merkezlerinin kurulması için çalışmalar başlatmıştır. 

Ayrıca 50 yaşın üzerinde, ekonomik durumu kötü ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 

kadınlara, ücretsiz mamografi çekimi sağlanmıştır.  Bu merkezlerde, bilimsel verilere 

dayalı, ekonomik, kültürel ve sosyal yapıya uygun bir tarama programı uygulanması 

amaçlanmıştır (Özmen 2006). Bununla birlikte, SBKSDB, ülkemizde topluma yönelik 

meme kanseri taraması için hedef nüfusu, coğrafi sınırları belirlenmiş 50–69 yaş grubu 

kadınlar olarak önermektedir. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı 

bünyesindeki konsensus kurulunun 1/3’ü bu öneriyi uygun bulurken, yarıdan fazlası 40 

yaş ve üstü kadınlarda taramaların yapılmasını önermiştir. Tarama aralığına ilişkin, 

SBKSDB topluma yönelik meme kanseri tarama aralığını 2 yıl olarak belirlemiştir. 

Konsensus kurulunda ise % 60 oranında tarama aralığının bir yıl olması benimsenirken, 

tarama aralığının iki yıl olması % 38, üç yıl olması ise % 2 oranında kabul görmüştür. 

Mamografi filmine ilişkin, SBKSDB, topluma yönelik taramada her iki meme için biri 
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medyolateral oblik, diğeri kranyokaudal olmak üzere ikişer poz mammografi filminin 

çekilmesini benimsemiştir. Sonuç olarak; topluma yönelik tarama organizasyonunda 

cihaz donanımı, yetişmiş personel (teknisyen, radyolog) ve kalite güvencesinin 

sağlanma süreçleri büyük önem taşımaktadır. Ülke çapında oluşturulacak bir tarama 

programı belirlenirken, mevcut alt yapı ve maliyetler göz önüne alınmalıdır 

(Haydaroğlu ve ark. 2005; Meme kanseri tarama yöntemleri 2006). 

 

2.6. MEME KANSERİ ERKEN TANI/ TARAMA YÖNTEMLERİ 

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), mamografi ve klinik meme muayenesi 

meme kanserinin erken tanısı için önerilen başlıca erken tanı/ tarama yöntemleri olarak 

tanımlanmakta, bireylerin bu yöntemleri uygulamaları erken tanı/ tarama davranışları 

olarak ifade edilmektedir (Vietri ve ark. 1997; McDonald ve ark. 1999; Barroso ve ark. 

2000; Miller ve ark. 2000; Sadler ve ark. 2001).  

 

2.6.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi 

 Meme sağlığı otoriteleri (American Cancer Society 2007a; 2007b; Susan Komen 

Foundation 2007) meme kanserinin erken dönemde tanılanması için kadınların her ay 

memelerini muayene etmesini önermektedir. Kadınların memelerini “kendi kendini 

muayene” yöntemi ile muayene etmeleri ucuz, kolay ve kadınların kendi ortamlarında 

yapabilecekleri zahmetsiz bir yöntemdir. Meme kanserlerin önemli bir bölümü 

kadınların kendileri tarafından belirlenmektedir. Fakat çalışmalar kadınların düzenli 

KKMM yapma oranlarının düşük olduğunu ve kadınların KKMM yapmasını engelleyen 

pekçok faktörün olduğunu belirtmektedir. Türk kadınlarında KKMM yapmayı 

engelleyen faktörler arasında bilgi eksikliği, KKMM yapmayı bilmeme, meme kanserini 

sağlığına bir tehdit olarak görmeme, kendi kendine elle muayenenin hoş olmayan bir 

durum olarak düşünülmesi,  kendi kendine meme muayenesi yapmanın unutulması 

sıralanabilir (Aydın 2004; Parlar ve ark. 2004; Yücel ve ark. 2005; Seçginli ve 

Nahcivan 2006b; Çavdar ve ark. 2007). 

  

 Kendi kendine meme muayenesi son 50 yıldan bu yana meme kanseri 

taramalarında önerilen bir yöntem iken, son dönemde yapılmış iki çalışmada 
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(Semiglazov ve ark. 1999; Thomas ve ark.  2002), KKMM’nin meme kanseri 

mortalitesini azaltmada etkisinin olmadığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle KKMM’ne 

ilişkin yeni önerilerde meme sağlığı konusunda kadınların farkındalıklarının 

arttırılmasının önemli olduğu belirtilmektedir (Tablo 2–2). Buna göre, tek başına 

KKMM yapmanın meme kanserinden ölümleri azaltmada sınırlı olduğu ve bu nedenle 

KKMM ile birlikte KMM ve mamografi yaptırmanın da önemli olduğu belirtilmektedir. 

(Champion 2003; Smith ve ark. 2003; American Cancer Society 2007a).   

Tablo 2-2 Semptomsuz Kadınlarda Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin 
Öneriler 

Tarama yöntemi Özelliği 

Kendi kendine  

meme muayenesi 

 

 

 

 

� 20 yaşından itibaren yaşam boyu ayda bir kez 

yapılmasının önemi anlatılmalıdır. 

� Her kadına KKMM’nin yararları ve sınırlılıkları 

anlatılmalıdır.  

� Normal olmayan bir değişim gözlendiğinde 

sağlık personeline başvurulmasının önemi 

belirtilmelidir. 

� KKMM yapan kadınların muayene tekniği 

kontrol edilmeli ve düzenli olarak sağlık 

kontrolü yaptırmanın önemi anlatılmalıdır. 

(Kaynak: American Cancer Society. (2007a). Cancer Facts & Figures 2007. Atlanta:  

American Cancer Society, 2007) 

 

 Çalışmalar KKMM yaptığını ifade eden kadınların ne yazıkki bu yöntemi aynı 

kalitede yapmadıklarını göstermektedir. Meme kanserinin erken dönemde tanılanması 

için KKMM’nin etkin bir şekilde yapılması gerekir. Bunun için her ay adetin 5- 7. 

günleri arasında ve 2.6.1.1’de belirtilen “KKMM nasıl yapılır?” başlığı altında yer alan 

aşamalara göre muayene yapılmalıdır (Seçginli 2002; American Cancer Society 2007b; 

Steps to breast self-examination 2007).  
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2.6.1.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır? 

Kendi kendine meme muayenesi hem “ayna karşısında” (Şekil 2–3) hem de “sırt 

üstü uzanarak” (Şekil 2–4) yapılmalıdır.  Ayna karşısında her iki kol havada, başın 

arkasında, belde ve göğüs bölgesi öne doğru biraz eğilmiş iken ve her iki kol kalçada 

iken, memeler aşağıdaki durumlar yönünden gözlenmelidir: 

 

� Memelerde kitle yada şişlik, 

� Memelerden birinde normal olmayan büyüme, 

� Bir memenin diğerinden normal olmayan şekilde sarkık olması, 

� Meme cildinde buruşukluk ve/veya çukurlaşma olması, 

� Meme ucu renginde değişiklik ve meme ucundan kanlı akıntı gelmesi, 

� Koltuk altı bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme, 

� Üst kolda normal olmayan şişlik. 

 

 

    

Şekil 2–3 Ayna karşısında memelerin gözlenmesi 

(Kaynak: http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/self_exam/bse_steps.jsp) 

 

Memelerin sırtüstü muayenesinde, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

� Sırtüstü uzanın ve muayene edilecek meme tarafındaki omuz altına küçük bir yastık 

yada katlanmış bir havlu koyulur. 

� Sağ meme muayene edilirken, sol elin orta üç parmağı kullanılır (Şekil 2-5). 

� Memenizi ya daireler çizerek, ya yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı ya da meme 

ucundan dışa doğru bastırarak muayene edilir (Şekil 2-6). 

� Tüm memenizi, meme ucu ve koltuk altı dahil olacak şekilde muayene edilir. 

� Sol meme de sağ elin orta üç parmağı kullanılarak aynı şekilde muayene edilir. 
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Şekil 2-4 Sırtüstü yatarak memelerin muayene edilmesi 

(Kaynak: http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/self_exam/bse_steps.jsp) 

 

   

 

 

 

Şekil 2–5 Meme muayenesinde parmakların kullanımı 

(Kaynak: http://www.bhawd.org/sitefiles/bse/bse_broc.html) 

 

Meme dokusunun tümüyle muayenesinde, memenin koltukaltından göğüs 

kemiğine, köprücük kemiğinden memenin alt sınırına kadar tüm alanların dikkatlice 

muayene edilmesi çok önemlidir.  Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi parmak uçlarınızı 

meme üzerinden kaldırmadan memenin tamamını ya daireler çizerek, ya yukarıdan 

aşağı ve aşağıdan yukarı ya da meme ucundan dışa doğru muayene edebilirsiniz (Şekil 

2–6).  Kendinize daha kolay gelen yöntemi deneyerek uygulayabilirsiniz.  Meme 

dokusunda olabilecek bir kitleyi hissedebilmek için meme hafif, orta, kuvvetli bir 

şekilde bastırılarak muayene edilmelidir (Şekil 2–7).  
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Şekil 2–6 Meme muayenesi yapma yöntemleri 

(Kaynak: http://www.cancernetwork.com/patientguides/bse_english.htm) 

                                     

       

Şekil 2–7 Meme muayenesinde parmakların durumu       

(Kaynak: http://www.whcenter.org/body.cfm?id=363)                                 

 

2.6.1.2 Kendi Kendine Meme Muayenesinde Sağlık Profesyonellerinin Rolü 

Meme kanseri mortalitesini azaltmak için, kendi kendine meme muayenesinin, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde mamografi ve klinik meme muayenesi ile birlikte 

önerilen aralıklarla yapılması önemlidir (Manasciewicz 2003; Smith ve ark. 2003; 

Seçginli ve Nahcivan 2006; Susan G. Komen Breast Cancer Foundation 2007).  Bu 

nedenle meme kanserinin kadınlarda hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 

aldığı ülkemizde de, özellikle genç yaşlardan itibaren kadınlara KKMM’nin öğretilmesi 

meme sağlığı farkındalığının arttırılmasında önemli bir uygulamadır (Epstein 2003; 

Manasciewicz 2003; Lechner ve ark. 2004).   

Meme dışından uca 
doğru Dairesel 

Yukarıdan aşağı ve 
aşağıdan yukarı doğru 

Hafif 

 

Orta 

 

Kuvvetli 
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Meme sağlığı otoriteleri meme kanserinin erken tanısında tarama yöntemlerinin 

önemine ve bu tarama yöntemlerinin geliştirilmesinde sağlık profesyonellerinin önemli 

sorumlulukları olduğuna işaret etmektedir (Epstein 2003; Susan G. Komen Breast 

Cancer Foundation 2007).  Mevcut araştırma kanıtları, sağlık profesyonellerinin 

KKMM’ sindeki sorumluluklarını tekrar gözden geçirmelerini gerekli kılmıştır. 

KKMM’nin öğretimi ve geliştirilmesi meme sağlığı uygulamalarının önemli bir aracıdır 

ve bu aracın etkin kullanılabilmesi için yeni öneriler ışığında meme sağlığı 

uygulamaları yeniden gözden geçirilmelidir. Bu doğrultuda; 

• Kadınların sadece meme kanseri ve muayene yöntemine ilişkin bilgileri değil, meme 

kanserine yönelik farkındalıkları artırılmalıdır.  

- Farkındalığı artırmak için, tüm kadınlara memelerindeki normal olmayan herhangi 

bir değişimin meme kanserinin erken dönem belirtilerinden biri olabileceği 

anlatılmalıdır. 

- Kadınlar düzenli KKMM yapmaları konusunda cesaretlendirilmelidir.  

- Memede özellikle kitle ya da şişlik, memelerden birinde normal olmayan büyüme, 

bir memenin diğerinden normal olmayan şekilde sarkık olması, meme cildinde 

buruşukluk ve/veya çukurlaşma olması, meme ucu renginde değişiklik ve meme 

ucundan kanlı akıntı gelmesi, koltuk altındaki lenf bezlerinde büyüme ve üst kolda 

normal olmayan şişlik gibi değişiklikler konusunda kadınların dikkatli olmalarının 

önemi belirtilmelidir (Smith ve ark. 2003; Vahabi 2003).  

- KKMM’nin meme kanserinden ölümü azaltmada etkisinin sınırlı olabileceği ve 

KKMM ile birlikte KMM ve mamografinin önemi vurgulanmalıdır (Jatoi 1999; 

Champion 2003; Smith ve ark. 2003).   

• KKMM’ne ilişkin eğitimlerde muayene işleminin etkin ve doğru yapılmasının 

önemi vurgulanmalıdır. Kadınlara KKMM’nin ancak etkin ve doğru bir şekilde 

yapıldığında meme kanserinin erken dönemde belirlenmesine yararı olacağı 

anlatılmalıdır. Bunun için kadınların KKMM yapma konusundaki yeterlilikleri 

değerlendirilmelidir (Champion 2003; Lechner ve ark. 2004). 

 

• Kadınlarda KKMM yapma oranını artırmak için KKMM’ini etkileyen faktörler           

(sağlık inançları, tutum ve algıları vb.) incelenmeli ve kültürel özelliklere uygun meme 

sağlığı eğitim programları planlanmalıdır (Petro-Nustas ve Mikhail 2002; Gözüm ve 

Aydın 2004; Seçginli ve Nahcivan 2006a; 2006b).  
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2.6.2. Klinik Meme Muayenesi 

 Meme kanserinin erken dönemde belirlenmesi için Amerikan Kanser Derneği 

20- 39 yaşlarındaki semptomsuz kadınların her üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her 

yıl memenin hekim tarafından klinik muayenesinin yaptırılmasını önermektedir (Tablo 

2–3) (Şekil 2–8). Menopoz öncesi dönemdeki kadınlar için klinik meme muayenesinin 

(KMM) hem yoğunluk, hem de hassasiyet yönünden en uygun olduğu zaman adetten 

sonraki haftadır.  

 

 Meme kanseri taramasında klinik meme muayenesinin önemini araştıran 

çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, özellikle 40- 49 yaş arasındaki kadınlarda KMM, 

meme kanserinin erken dönemde belirlenmesinde önemli rol oynar (McDonald ve ark. 

2004). Klinik meme muayenesi mamografi ile birlikte uygulandığında, meme 

kanserinin belirlenme oranı % 5- 20 artmaktadır. Klinik meme muayenesi, meme 

dokusu yoğun olan kadınlarda mamografi ile görüntülenemeyen veya periferde 

yerleşmiş mamografi sınırları içine girmeyen kitlelerin tanısında önemli rol 

oynamaktadır. Asemptomatik kadınlarda ideal tarama programında, memenin klinik 

muayenesi, kendi kendini muayene ve mamografi ile birlikte olmalıdır (İğci ve Asoğlu 

2003; McDonald ve ark. 2004). 

Tablo 2-3 Semptomsuz Kadınların Klinik Meme Muayenesi Yaptırmasına İlişkin 

Öneriler 

Tarama yöntemi Uygulama sıklığı 

Klinik meme muayenesi 

� 20- 39 yaş arasında üç yılda bir kez, 

� 40 yaşından itibaren yılda bir kez 

yaptırılmalıdır.  

(Kaynak: American Cancer Society.(2007a). Cancer Facts & Figures 2007. Atlanta: 

American Cancer Society, 2007) 
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Şekil 2-8 Klinik meme muayenesinin gösterilmesi 

(Kaynak: http://healthinfo.baptist-health.com/Library/Encyclopedia/3,85702) 

 

2.6.3. Mamografi 

 Mamografi memenin yumuşak dokusunu ve değişikliklerini ortaya çıkaran bir 

inceleme yöntemidir. Diğer bir ifadeyle, memenin primer görüntüleme yöntemidir.  

Mamografi tanı ve tarama amaçlı olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır. 1960’lı 

yıllardan sonra yapılan tarama mamografileri sayesinde elle hissedilmeyen meme 

lezyonları ile daha sık ve erken dönemlerde karşılaşılmaya başlanmıştır. Mamografiler 

yumuşak doku radyografisinin en güzel örneğidir ve yoğunlukları ve atom numaraları 

birbirine yakın olan memenin kas, yağ ve glandüler yapılarını incelemek amacıyla 

kullanılır. Mamografinin esası, memeyi oluşturan yumuşak dokular arasındaki yoğunluk 

değişikliğinin, röntgen ışınının farklı absorbsiyonuna dayanmaktadır (Ustaoğlu 2000) 

(Şekil 2- 9). Geçmişte ilk mamografi uygulamalarında 1- 4 rad. radyasyon dozu 

oluşmakta idi. Günümüzde ise teknik ilerlemeler, iki yönlü mamografi ile 0.04- 0.08 rad 

radyasyon dozu oluşturmaktadır. Mamografide oluşan radyasyon dozunun düşmesi, 

tarama programlarındaki radyasyona bağlı kanser ihtimalini en aza indirmiştir. 0.1 

rad’lık dozun 35 yaşın üzerindeki kadınlarda milyonda 4 kanser oluşmasına yol açtığı 

ileri sürülmü, bu oranın araba yolculuğu yapan veya sigara içen insanların risk 

olasılığından daha az olduğu belirtilmiştir (İğci ve Asoğlu 2003). 
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 Mamografi, en uygun şartlarda uygulandığında kadınlarda erken evre meme 

kanserleri tanısında en etkili ve en iyi görüntüleme yöntemidir. Günümüzde tarama 

amaçlı mamografinin yaygınlaşması nedeni ile asemptomatik meme lezyonları ve elle 

hissedilemeyen meme kanserleri erken evrede görüntülenebilmektedir. Klinik olarak 

elle hissedilemeyen meme kanserlerinin büyük çoğunluğunun erken evre meme 

kanserleri olduğu belirtilmektedir. Hissedilmeyen meme kanserlerinde palpasyonun 

yetersizliklerini gidererek erken evrede tanıya imkân vermesi nedeniyle mamografi 

önemli bir yöntemdir (Ustaoğlu 2000; İğci ve Asoğlu 2003; Vahabi 2003). Mamografi, 

memedeki kitleyi elle hissedilir olmadan 2 yıl önce belirleyebilmektedir. Mamografinin 

kullanılmaya başlaması ile, küçük meme kanserlerini invazyon yapmadan ve meme 

dışına yayılmadan önce tespit etmek mümkün olmaktadır. Günümüzde tarama amaçlı 

mamografinin yaygınlaşması nedeniyle klinik bulgu vermeyen meme lezyonları çok 

erken evrelerde saptanabilmektedir. Bu lezyonlar mamogramlarda 

mikrokalsifikasyonlar, asimetrik yoğunluklar, düzgün veya düzensiz konturlu kitleler 

şeklinde görülürler (Ustaoğlu 2000). Mamografinin, meme kanserinin % 10-15’ini 

belirleyememesine rağmen, duyarlılığı yüksektir.  Yanlış negatifliğin en önemli nedeni 

yoğun meme dokusudur. Mamografinin 30 yaş altındaki kadınlarda kullanılması, meme 

parankim dansitesinin yüksek, yağ oranının düşük olması nedeniyle sınırlıdır. 

 

 40- 49 yaşları arasındaki kadınların mamografi ile tarama programlarına 

alınmasında da tartışma devam etmektedir. Mamografi 50 yaşın üstündekilerde, 40 

yaşın üstündekilere göre daha duyarlı ve spesifiktir. İsveç’te iki bölge çalışmasında, 

mamografi ile 40- 49 yaşlarında kanserlerin % 38’inde, 50 yaşın üzerindekilerde ise % 

24’ünde tanı konulamamıştır (yanlış negatiflik). Küçük orandada olsa meme yoğunluğu, 

tümörün hızla büyümesi ve görüntüyü iyi değerlendirememe gibi nedenlerden dolayı 

bazı meme kanserleri mamografi ile belirlenemez.  

 

 Amerikan Kanser Birliği ve çeşitli otoriteler, asemptomatik 35- 40 yaşları 

arasındaki kadınlarda daha sonraki mamografiler ile karşılaştırmada esas teşkil etmesi 

için mamografi çekilmesini, 40- 49 yaşları arasında kadınlarda 1- 2 yılda bir, 50 yaşın 

üzerindekilerde ise her yıl mamografi çektirilmesini önermektedir (American Cancer 

Society 2007a) (Tablo 2–4). 
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Tablo 2–4 Semptomsuz Kadınların Mamografi Çektirmesine İlişkin Öneriler 

Tarama yöntemi Uygulama sıklığı 

   Mamografi 

� 40- 49 yaşları arasında kadınlarda 1- 2 yılda bir,  

� 50 yaşından itibaren yılda bir kez çektirilmelidir. 

� Kişinin genel sağlık durumu ve potansiyel riskleri 

değerlendirilerek tarama aralıkları kısaltılabilir ya da 

uzatılabilir. 

(Kaynak: American Cancer Society.(2007a). Cancer Facts & Figures 2007. Atlanta: 
American Cancer Society, 2007) 

 

 Sonuç olarak, tarama mamografisi meme kanserini erken evrede tespit etmesi, 

mortaliteyi azaltması, memede koruyucu cerrahi yapma oranını artırması ve sistemik 

tedavi oranını azaltması gibi avantajlarının yanında, gereksiz biyopsi oranını, radyasyon 

oranını ve gereksiz tanısal işlemlerin sayısını artırması gibi dezavantajlara da sahiptir.  

 

 

 

2.7. MEME KANSERİNDE ERKEN TANI/ TARAMA DAVRANIŞLARINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Pek çok araştırma bulgusu kadınlarda meme kanseri erken tanı davranışlarının 

yetersizliğine işaret etmektedir (Phillips ve Wilbur 1995;  Petro-Nustas ve Mikhail 

2002;  Chouliara ve ark. 2004; Secginli ve Nahcivan 2006; Çavdar ve ark. 2007).  Bu 

Şekil 2–9 Mamografi işleminin gösterilmesi 

(Kaynak: http:// www. imaginis. com/ breasthealth/ 
mammography.asp) 
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durum, kadınların erken tanıya ilişkin tutum ve davranışlarını etkileyen birçok nedenin 

varlığını düşündürmektedir. Bu nedenler arasında literatürde en sık bireyin kültürel 

inançları, sağlık/ hastalık algısı, aile ve çevre desteği, hastalığa yönelik bilgisi ve risk 

algısı, hastalığın erken dönemde tanılanmasında önemli olan uygulamalara olan inancı 

vb. faktörler belirtilmektedir   (Rosenstock 1965; Bluestein ve Rutledge 1993; 

Champion ve Scott 1997; McDonald ve ark. 1999). Aynı zamanda çeşitli çalışma 

bulguları kadınlarda erken tanı/ tarama davranışları ile sağlık inançları arasında önemli 

ilişkiler olduğunu göstermektedir (Miller ve Champion 1996; Holm ve ark. 1999). 

Sağlık inançlarının meme kanseri tarama davranışlarına olan etkisini açıklayan 

çalışmalarda sağlık inanç modeli sıklıkla kullanılan modellerdendir.  

 

2.7.1. Sağlık İnanç Modeli  (Health Belief Model) 

 

Sağlık inanç modeli (SİM) bireylerin davranışlarını etkileyen tutum ve inançlarını 

açıklayan psikososyal modellerden biridir. Model, ilk kez 1950 yılında Hochbaum, 

Kegeles, Leventhal ve Rosenstock tarafından geliştirilmiştir. 1950’li yıllarda 

Amerika’da halk sağlığı hizmetleri kapsamında sunulan sağlık taramalarına ve 

koruyucu programlara (ücretsiz tüberküloz tarama programları ve aşılanma programları) 

halkın katılımının düşük olmasının nedenlerini anlamak ve açıklık getirmek amacıyla 

yapılan çalışmalar modelin geliştirilmesinde etkili olmuştur (Janz ve Becker 1984; 

Fulton ve ark. 1991;  Mikhail 1994). Sağlık inanç modeli uzun yıllardır meme kanseri 

erken tanı/ tarama davranışları yanında diğer koruyucu davranışları (bağışıklama 

davranışları, prenatal davranışlar, sigara içme davranışı vb.) etkileyen faktörleri 

değerlendirmek için de kullanıldığı belirtilmektedir (Janz ve Becker 1984; Fulton ve 

ark. 1991; Mikhail 1994; Baltaş 2000).  Sağlık davranışlarını açıklayan farklı modeller 

olmasına rağmen, Medline’da 1974–1994 yılları arasında yapılan taramalarda 

çalışmaların büyük çoğunluğunda SİM kullanıldığı belirlenmiştir. 

Sağlık inanç modelinin oluşumunda Lewin ve Becker’in sosyopsikolojik 

kuramından yararlanılmıştır (Janz ve Becker 1984; Mikhail 1994). Model, kişinin 

hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için yaptığı davranışın nasıl 

şekillendiğini ve etkilendiğini açıklar. Kişinin inanç ve davranışları arasındaki ilişkiyi 

ve bireysel karar verme düzeyinde sağlık davranışlarına bireysel motivasyonun etkisini 



 29 

açıklar. Aynı zamanda, model kişiyi sağlığa ilişkin eylemleri yapmaya ya da 

yapmamaya neyin motive ettiğini ve özellikle sağlık davranışlarının sergilenmesinde 

etkili olan durumları tanımlamaktadır (Mikhail 1994). 

 

Modelin en temel bileşenleri; yatkınlık algısı, ciddiyet algısı, yarar algısı ve engel 

algısıdır. Güven ve sağlık motivasyonu algısı modele daha sonra eklenmiştir. Modele 

göre, meme kanserini ciddi bir hastalık olarak algılayan ve kendini meme kanseri 

olmaya yatkın hisseden bir kadının KKMM yapma, KMM yaptırma ve mamografi 

çektirme eğiliminde olacağı kabul edilmektedir.  Benzer şekilde, meme kanseri tarama 

davranışlarının yararını kavrayan ve bu davranışları gerçekleştirmede daha az engelle 

karşılaşan kadının meme kanseri tarama davranışlarını sergileme oranının da yüksek 

olacağı beklenir. Ayrıca, kadının KKMM’ni başarı ile yapabileceğine olan inancı 

(güven) ve sağlık motivasyon algısının yüksek olmasının ilgili davranışların sergileme 

oranını artırması beklenir.  Güven algısı özellikle kendi kendine meme muayenesi gibi 

beceri gerektiren davranışları içeren çalışmalarda kullanılmış olmakla birlikte, 

mamografiye ilişkin olarak da değerlendirilmiştir (Ferdous 2006).  

 

Modelde, bireysel algılar arasında yer alan yatkınlık ve ciddiyet algısı, tehdit 

algısını oluşturmaktadır. Modele göre bireyin hastalığı tehdit olarak algılamasında 

değişikliğe neden olan faktörler ve eyleme geçiriciler etkili olan değişkenlerdir (Şekil 2-

10) (Rosenstock 1965; Mikhail 1994). Aynı zamanda bireyin yaşı, cinsiyeti, etnik 

yapısı, sosyal sınıfı, bireyin hastalık hakkındaki bilgisi, kültürel inançları (değişikliğe 

neden olan faktörler) erken tanı uygulamalarına yönelik yarar, engel, yatkınlık, ciddiyet 

ve güven algısını; medya, sağlık kontrolünü hatırlatan uyarılar, arkadaş veya aile 

üyelerinden birinin hastalanması (eyleme geçiriciler) gibi değişkenler ise tehdit algısını 

etkilemektedir. Sağlık İnanç Modeline göre, bireyin sağlığını tehdit eden duruma ilişkin 

davranışında psikolojik hazır bulunuşluk önemlidir (Rosenstock 1965; Mikhail 1994; 

Baltaş 2000). Bu durum bireyin; 

• Hastalığın ciddi sonuçlarının ve hastalığa yakalanmada bireysel riskinin farkında 

olmasını, 

• Hastalığın önemini bilmesini ve sağlık davranışlarının yararına inanmasını, 

• Sağlık davranışlarını engelleyen faktörlerin farkında olmasını gerektirir. 
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Bireysel algılar            Değişikliğe neden olan faktörler         Beklenen davranışlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-10. Sağlık İnanç Modelinin Meme Kanseri Tarama Davranışlarına 

Uyarlanması 

(Kaynak: Mikhail, B. 1994. The health Belief Model: a review and critical evaluation of the model, 
research and practice. In Chinn PL (ed): Developing substance mid-range theory in nursing Science 
Series. An Aspen Publication, Maryland) 

 

Yatkınlık algısı 

Meme kanserine 
yakalanmada 
bireysel risk 

Ciddiyet algısı 

Meme 
kanserinin 
önemi 

 

Beklenen davranışlar 

1. KKMM yapma 
2. Klinik meme 
muayenesi yaptırma  
3. Mamografi çektirme 
 

� Meme kanseri 
bilgisi 

� Sağlık algısı 
� Cinsiyet  
� Yaş 
� Eğitim 
� Gelir düzeyi 
� Medeni durum 

Tehdit algısı 
Meme kanserinin 

tehdit olarak 
algılanması 

Eyleme geçiriciler 

� Meme kanseri bilgisinin 
verilmesi 

� Yazılı materyaller 
� Film gösterisi 
� TV, radyo, gazete haberleri 
� KKMM’nin öğretilmesi 
� Tarama davranışlarını hatırlatıcı 

uyarılar 
 

Yarar algısı  
Tarama davranışlarının yararı 
• Komplikasyonların 
azalması/ ortadan kalkması, 
ölüm  ve hastalık riskinin 
azalması, yaşam kalitesinin 
artması 
Engel algısı 
Tarama davranışlarını 
engelleyen durumlar 
• Ağrı, unutma, maliyet, vakit 
bulamama, radyasyon alma 
korkusu, kötü bir sonuçla 
karşılaşma endişesi vb. 

Tarama davranışını 
sergilemeye ilişkin 
inancı  güven 
 

Meme kanserinin erken 
tanısı için davranış 
değişimi 
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2.7.1.1. Sağlık İnanç Modeli Değişkenleri 

Modelde yer alan değişkenler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre:  

1. Tehdit algısı (Perceived Threat): İki bölümden oluşur. Bunlar yatkınlık algısı 

(perceived susceptibility) ve hastalığa ilişkin ciddiyet algısıdır (perceived seriousness).  

- Yatkınlık algısı (Perceived Susceptibility): Hastalığa yakalanmada bireysel 

riskin algılanmasıdır.  

- Ciddiyet algısı (Perceived Seriousness): Hastalığın öneminin, ciddiyetinin, 

bireysel tehditin, tıbbi, klinik ve sosyal sonuçlarının algılanmasıdır.  

2. Yarar algısı (Perceived Benefits): Hastalık tehditinin yada risklerin azaltılmasında 

kullanılan yöntemlerin olumlu sonuçlarının, yararlarının algılanmasıdır.  

 

3. Engel algısı (Perceived Barriers):  Sağlık davranışını engelleyen fiziksel, 

psikososyal ve finansal durumların algılanmasıdır. 

 

4. Güven (Confidence): Bireyin sağlık davranışını başarılı bir şekilde yapabilmeye 

olan bireysel inancıdır. Bu değişken, modele 1977 yılında Bandura tarafından 

eklenmiştir. 

 

5. Sağlık motivasyonu (Health Motivation): Eylemin davranışa geçirilmesi ya da 

davranışın sergilenmesinde istekli olma durumu olarak tanımlanır. 

 

6. Eyleme geçiriciler (Cues to Action): Bireyi eyleme geçiren etkenlerdir (hastalığın 

belirtileri, medya gibi).  

 

7. Diğer değişkenler: Bireyin algısını ve dolayısıyla sağlık davranışını etkileyen 

demografik, sosyo-psikolojik ve yapısal değişkenlerdir. 
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2.7.1.2. Meme Kanseri Tarama Davranışları ve Sağlık İnanç Modeli 

Modelin meme kanserine yönelik uyarlanmış kuramsal çerçevesi şekil 2-10’da 

gösterilmiştir. Buna göre model, “bireysel algılara, değişikliğe neden olan faktörlere ve 

beklenen davranışlara” ilişkin değişkenleri içerir. Bu yönüyle ele alındığında modelin, 

özellikle bireylerin sağlık davranışlarını etkileyen bireysel algılara temellendiği 

söylenebilir. Modelde sağlık davranışlarında etkili olduğu varsayılan bireysel algılar 

tanımlanmıştır (Vietri ve ark. 1997; Petro-Nustas ve Mikhail 2002). Bunlar; 

 

• Yatkınlık algısı: Meme kanserine yakalanmada bireysel riskin algılanmasıdır. 

Diğer bir ifadeyle kişinin meme kanseri olmadaki bireysel yatkınlığının farkında 

olmasıdır. 

 

• Ciddiyet algısı: Meme kanserine yönelik bireysel tehditin, hastalığın öneminin 

algılanmasıdır. Meme kanserinin oluşturacağı sonuçların öneminin farkında 

olunmasıdır. 

 

• Yarar algısı: Meme kanseri tarama davranışlarının (KKMM, mamografi ve klinik 

meme muayenesi) olumlu sonuçlarının, yararlarının algılanmasıdır. 

 

• Engel algısı: Bireyin meme kanseri tarama davranışlarını gerçekleştirmesini 

engelleyen faktörlerin (zaman bulamama, sağlık sigortasının olmaması, işlemin 

pahalı olması, işlemin zahmetli olması, zaman alması, ağrılı olması vb.) 

algılanmasıdır. 

 

• Güven algısı: Bireyin erken tanıya ilişkin davranışları (KKMM’ni doğru ve etkin 

yapabilme durumu) başarı ile yapabilmeye olan bireysel inancıdır. 

 

• Sağlık motivasyonu algısı: Bireyin genel olarak sağlıklı olmak için gerekli olan 

inanç ve davranışlarıdır (Champion 1993; Champion ve Scott 1997; Champion 

1999).  
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• Yatkınlık ve ciddiyet algısı  

Beklenen sağlık davranışının gerçekleşmesinde, bireyin hastalıkları önleme ve 

sağlığını sürdürmeye ilişkin konularda kendini nasıl algıladığı önemlidir.  Bireyde 

meme kanserine yönelik yatkınlık ve hastalığa ilişkin ciddiyet algısının bulunması 

gerekir. Örneğin, yakın akrabalarında meme kanseri öyküsü olan bireyin, meme 

kanserine yakalanma konusunda kendini daha yatkın hissetmesi beklenir (Rosenstock 

1965; Mikhail 1994). Benzer şekilde meme kanserinin ciddi bir hastalık olarak 

algılayan kişinin trauma davranışlarını sergilemesi beklenir. Modele göre, yatkınlık ve 

ciddiyet algısı birlikte tehdit algısını oluşturur. Meme kanserinin ciddiyetini kavramış 

ve meme kanserine yakalanmada kendini tehdit altında gören bir kadın, aynı yaştaki 

başka bir kadına göre daha fazla KKMM yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi 

yaptırma eğiliminde olacaktır. 

 

Modelde beklenen sağlık davranışları ile ciddiyet algısının önemi vurgulanmakla 

birlikte, bir çok toplumda kanserin ciddi bir hastalık olarak bilinmesi ve algılanması,  

bireyin meme kanserine yönelik davranışlarında ciddiyet algısının etkisini sınırladığı 

belirtilmektedir (Champion 1985; 1993). Bu nedenle meme kanserine yönelik SİM’in 

temel alınacağı çalışmalarda bireylerin ciddiyet algısının yüksek olması beklenen bir 

durum olarak ifade edilir.  Aynı zamanda bireysel sağlık algıları, erken tanıya yönelik 

davranışları başlatmada önemlidir. Bireyde davranışı başlatan en önemli etken bireydeki 

tehdit algısıdır. Örneğin, bir kadının mamografi yaptırması için öncelikle meme 

kanserine yatkın olduğunu hissetmesi ve meme kanserini ciddi bir hastalık olarak 

algılaması gereklidir. Çalışmalar (Mikhail 1994; Miller ve Champion 1996; Champion 

1999), yatkınlık algısındaki artış ile meme kanserinde erken tanıya yönelik tutum ve 

davranışların da daha fazla olacağını ileri sürmektedirler. Champion’un (1985; 1993) 

geniş bir bölgede 35 yaş üstü 581 Amerikalı kadın ile yaptığı çalışmalarında, yatkınlık 

algısı ile KKMM yapma arasındaki anlamlı ilişkinin gösterilmiş olması bu düşünceyi 

desteklemektedir. 

 

• Yarar ve engel algısı 

Meme kanserinin erken tanısında bireyin tutum ve davranışlarını etkileyen diğer 

sağlık algıları kapsamında, beklenen sağlık davranışlarının bireye sağlayacağı yarar ile 

davranışı uygulamadaki engel algısı yer almaktadır. Modele göre, meme kanserinde 
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erken tanıya yönelik davranışların yararını kavrayan ve bu davranışları gerçekleştirmede 

daha az engelle karşılaşan bir kadının beklenen sağlık davranışlarını sergileme oranının 

da yüksek olması beklenir (Holm ve ark. 1999; Petro-Nustas ve Mikhail 2002). Çeşitli 

çalışmalarda, kadınların meme kanserinin erken tanısına yönelik davranışlarını 

etkileyen başlıca engelleyici nedenler arasında; hekim önerisinin olmaması, bilgi 

eksikliği, utanma, ağrı, maliyet, vakit bulamama, radyasyon alma korkusu, işlemleri 

gereksiz bulma ve kötü bir sonuçla karşılaşma endişesinin yer aldığı belirtilmektedir 

(Miller ve Champion 1996; Champion ve Menon 1997; Champion ve Scott 1997; Holm 

ve ark. 1999; Yarbrough ve Braden 2001). Çalışmalarda, mamografiye ilişkin olarak en 

önemli engellerin mamografi isteminin olmaması ve işlemin pahalı olması 

belirtilmektedir (McDonald ve ark. 1999; Champion ve Scott 1997; Yarbrough ve 

Braden 2001). Daha önce de belirtildiği gibi erken tanıya ilişkin davranışların 

sergilenmesinde, engel algısına oranla yarar algısının yüksek olması önemlidir (Vietri 

ve ark. 1997; Champion 1999; Holm ve ark. 1999). Yarar algısı tarama davranışları ile 

pozitif ilişkili iken, engel algısı negatif ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle yarar algısı arttıkça 

tarama davranışları oranı artmakta olup, engel algısı arttıkça aynı oran düşmektedir 

(Champion ve Scott 1997; McDonald ve ark.  1999; Yarbrough ve Braden 2001).  

 

• Sağlık motivasyonu ve güven algısı 

Sağlık motivasyonu, eylemin davranışa geçirilmesi ya da davranışın 

sergilenmesinde istekli olma durumu olarak tanımlanırken; güven algısı, kişinin bir 

eylemi başarı ile yapabilmeye olan inancıdır (Rosenstock 1965; Mikhail 1994). 

Champion’un çalışmasında (1993) “güven algısını” Bandura’nın “öz-etkililik (self-

efficacy)” tanımı ile aynı anlamda kullanılmıştır. Gözüm ve Aksayan’ın çalışmasında 

(1999) bu kavram “bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri 

organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısı” olarak 

tanımlanmıştır. Bu nedenle güven algısı yüksek olan bir kadının KKMM’ni doğru ve 

etkin yapacağı varsayılır.  Benzer şekilde, sağlık motivasyon algısı yüksek olan 

kadınların düzenli KKMM yapma, KMM yaptırma ve mamografi çektirme eğilimleri 

daha yüksek olacaktır. Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalarda sağlık motivasyonu ve 

güven algısının, KKMM yapma ve mamografi yaptırma durumuna yönelik olumlu 

etkisi belirtilmiştir (Champion 1993; Champion ve Scott 1997; Petro-Nustas ve Mikhail 

2002). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ŞEKLİ 

Araştırmanın amacı, sağlık inanç modelini temel alarak planlanmış “meme sağlığı 

geliştirme programının”, (1) kadınların yeterli ve etkin kendi kendine meme 

muayenesini yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırma durumlarına, (2)  

meme sağlığı bilgisi ve meme kanserine ilişkin sağlık algılarına etkisini incelemektir. 

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel model 

kullanılmıştır. Bunun için deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve her iki grupta 

uygulama öncesi ve sonrası ölçümler yapılmıştır. Araştırma tasarımı şekil 3-1’de 

gösterilmiştir. 

3.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

 

Hipotez 1 

Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınlarda yeterli (KKMM’nin üç ayda 3 

kez yapılması) kendi kendine meme muayenesi yapma oranı, bu programa 

katılmayanlardan daha yüksek olacaktır. 

 
Hipotez 2 

Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınlarda etkin (doğru yapma ve memede 

kitle bulma becerisi) kendi kendine meme muayenesi yapma oranı, bu programa 

katılmayanlardan daha yüksek olacaktır.  

 
Hipotez 3 

Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınlarda, klinik meme muayenesi 

yaptırma oranı, bu programa katılmayanlardan daha yüksek olacaktır. 

 
Hipotez 4 

Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınlarda, mamografi çektirme oranı bu 

programa katılmayanlardan daha yüksek olacaktır. 
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Hipotez 5 

Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınların, program sonrası 3. ve 6. aydaki 

meme kanseri bilgi düzeyi, bu programa katılmayanlardan daha yüksek olacaktır.  

 
Hipotez 6: Meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınların, meme kanseri 

yatkınlık, güven, KKMM-yarar, mamografi- yarar algısı puan ortalaması, programa 

katılmayanlardan daha yüksek; KKMM-engel, mamografi-engel algısı puan ortalaması 

programa katılmayanlardan daha düşük olacaktır. Programına katılan ve katılmayan 

kadınlar arasında ciddiyet ve sağlık motivasyonu algısı puan ortalaması yönünden 

anlamlı fark olmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

           Evren- 40 yaş üstü kadınlar (N= 365) 

  

 

 

 

 

     

 

                    

 

           

 

  

 

 

 

 

  

 

       

    

 

         

                                                    

                                                                                                           

                  

  

                                            

   

 

               Değerlendirme 
 
    

Şekil 3–1 Araştırma Tasarımı 

Meme Sağlığı Geliştirme Programına katılan 

Meme sağlığı eğitimi (35 dakika), KKMM 

film gösterisi (20 dakika), meme maketi ile 

KKMM öğretimi (45 dakika), yazılı 

materyallerin dağıtılması (20 dakika) 

120  DAKİKA 

Meme Sağlığı Geliştirme Programına 

katılmayan, normal bakım alan 
 

3. aydaki izlemde 

6 kayıp 

     (4 kadın çalışmanın yapıldığı bölgeden taşındı, 

       2 kadın sağlık problemleri oldu) 

 

149 kritere uymayan 

 

Alınma kriterine uygun (N= 216) 

Deney Grubu  

(n= 98+10 yedek) 

3. aydaki izlemde 

7 kayıp 

                 (1 kadın bölgeden taşındı, 

                  3 kadın sağlık problemleri oldu, 

     3 kadın görüşmek istemedi) 

6. aydaki izlemde 

5 kayıp 

     (2 kadın çalışmanın yapıldığı bölgeden taşındı,  

      2 kadın sağlık problemleri oldu, 

      1 kadın görüşmek istemedi) 

 

6. aydaki izlemde 

8 kayıp 

                (3 kadın bölgeden taşındı, 

          2 kadın sağlık problemleri oldu,  

    3 kadın görüşmek istemedi) 

 

Kontrol Grubu  

(n= 98+10 yedek) 

Deney Grubu  

(n= 97) 

Kontrol Grubu  

(n= 93) 



 38 

3.3. ARAŞTIRMANIN YERİ ve ZAMANI 

Araştırma Ocak 2005- Nisan 2006 tarihleri arasında İstanbul İlinde Şişli Sağlık 

Grup Başkanlığına bağlı Mecidiyeköy Sağlık Ocağı’nda yapılmıştır.  

3.4. ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÖRNEKLEMİ 

Araştırma evrenini, Mecidiyeköy Sağlık Ocağının hizmet bölgesinde oturan 40 

yaş üstü kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı bölgede yaşayan 40 yaş üstü 

kadınların listesini elde etmedeki güçlükten dolayı, amaçlı olarak aynı bölgedeki bir 

ilköğretim okulunda öğrenim gören çocukların anneleri ve yakınları (N=365) çalışma 

evrenini oluşturmuştur.  

 

Örneklem büyüklüğü power analizi ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada, 0.80 

güçlük değeri, 0.05 yanılma düzeyi, 0.25 ortalama etki düzeyi ve 0.20’lik fark 

öngörülerek, her bir gruba (deney ve kontrol) 98 katılımcının alınması uygun 

bulunmuştur.  

 

Örneklemin oluşturulması için, ilgili okulun rehberlik biriminde bulunan öğrenci 

bilgi formları değerlendirilmiştir. Bilgi formlarında yer alan 40 yaş üstü kadınlar 

belirlenmiş ve kadınlara ait ad, soyad, adres ve telefon numaraları elde edilmiştir. Daha 

sonra oluşturulan listedeki katılımcılara, araştırmanın amacını, katılıp katılmayacakları 

ve örnekleme alınma kriterlerini kapsayan sorulardan oluşturulmuş bir kişisel bilgi 

formu hazırlanmıştır (Form–3). Bu form ilgili öğrencilere verilerek annelerine ya da 

çocuğun bakımı ile ilgilenen yakınına (anne çalıştığı yada boşandığı için) götürmeleri 

istenmiştir. Dağıtılan formlardaki bilgiler, yine öğrenciler aracılığıyla bir-iki hafta 

içinde geri toplanmıştır. Bu süre içinde geri gelmeyen formlardaki katılımcılara telefon 

yolu ile ulaşılmış ve gerekli bilgiler telefon görüşmesi ile elde edilmiştir. Çalışmada, 

135 kadın çalışmaya alınma kriterlerine uymadığı, 14 kadına davet formu ve telefonla 

ulaşılamadığı için çalışmaya alınmamıştır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaya alınma 

kriterlerine uygun olan toplam 216 kadın oluşturmuştur. Örneklem grubuna alınan 

kadınlar 1’den 216’ya kadar numaralandırılmış ve kura yöntemiyle deney (n=98) ve 

kontrol (n=98) grupları belirlenmiştir. Çalışma süresi boyunca çalışmadan ayrılanlar 

olabileceği göz önünde bulundurularak deney ve kontrol grubuna 10’ar kişi yedek 

olarak seçilmiştir.  
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Araştırmada örnekleme alınma kriterleri şunlardır;  

� 40 yaş üstünde olan,  

� Meme kanseri öyküsü bulunmayan, 

� Sağlıklı olan,  

� Okur-yazar olan, 

� Gebe olmayan ya da emzirmeyen, 

� Düzenli (her ay) kendi kendine meme muayenesi yapmayan, 

� Hiç yada son bir yıl içinde klinik meme muayenesi yaptırmamış ve mamografi 

çektirmemiş olan kadınlar. 

  

 Çalışmanın 3. ve 6. ayında yapılan izlemede, deney grubundaki katılımcılardan 

bazıları çalışmanın yapıldığı bölgeden taşınma, sağlık problemleri ve görüşmek 

istememe (11 kişi); kontrol grubunda ise bölgeden taşınma, sağlık problemleri ve 

görüşmek istememe (15 kişi) gibi nedenlerle çalışmadan ayrılmıştır. Çalışma sonunda 

deney grubundan 97 kadın, kontrol grubundan 93 kadın ile görüşmeler tamamlanmıştır. 

Çalışmanın başlangıcından itibaren 1 kadının ilk kez çektirdiği mamografi sonucunda 

meme kanseri tanısı konulduğu öğrenilmiştir.  

3.5. ETİK KONULAR 

Çalışmaya başlamadan önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden ve çalışmanın 

yapıldığı kurum yöneticilerinden izin alınmıştır (Form–1 ve Form–2). İlgili kurum 

yönetici ve çalışanlarına araştırmanın amacı ve yöntemi anlatılmıştır.  Yapılan tüm 

görüşmelerde araştırmaya alınan bireylerin gönüllü olmalarına özen gösterilmiş ve sözlü 

onayları alınmıştır.  Her katılımcıya çalışmanın amacı, çalışmanın nasıl sürdürüleceği, 

istedikleri zaman rahatlıkla çalışmadan ayrılabilecekleri, alınan bilgilerin gizli kalacağı 

açıklanmış ve merak ettikleri sorular yanıtlanmıştır. Ayrıca çalışma bitiminde deney 

grubuna uygulanan sağlık eğitim programı kontrol grubunda yer alan katılımcılara da 

uygulanmış, eğitim materyalleri verilmiştir. 
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3.6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada veriler “Anket Formu”, “Tarama Davranışları İzlem Formu”, “Kendi 

Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi”, “Meme Kanseri Bilgi Formu”, “Meme 

Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.  

3.6.1. Anket Formu (Form- 4) 

Anket formu “Sosyo-demografik özellikler” ve “Meme kanserine ilişkin 

özellikler” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Form literatürde (Champion ve 

Menon 1997; Fung 1998; Champion ve ark. 2000; Secginli 2002; Champion ve ark. 

2003; Chouliara ve ark. 2004; Ho 2006; Secginli ve Nahcivan 2006b) belirtilen ve 

meme kanseri tarama davranışlarının sergilenmesinde etkili olduğu düşünülen 

değişkenler dikkate alınarak oluşturulmuştur.   

 

Sosyo-demografik Özellikler 

• Yaş: Deneklere kronolojik yaşları doğrudan sorularak öğrenilmiştir. Analiz 

aşamasında, 41–49 ve 50- 59 olarak gruplandırılmıştır. 

• Medeni durum: Medeni durum doğrudan sorularak öğrenilmiş, evli ve diğer 

(boşanmış) olarak gruplandırılmıştır.  

• Sahip olunan çocuk sayısı: Sahip olunan çocuk sayısı doğrudan sorularak 

öğrenilmiş, 1 çocuk, 2 çocuk, 3 çocuk ve üstü olarak gruplandırılmıştır. 

• İstanbul’da oturma süresi: Katılımcılara doğrudan sorularak belirlenmiştir.  

• Öğrenim durumu: Öğrenim durumu en son mezun olunan okul sorularak 

belirlenmiştir. Öğrenim durumuna göre “Eğitimi yok- ilkokulu bitirmemiş, ilkokul 

mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu ve yüksekokul mezunu” olarak 

gruplandırılmıştır. Çalışmada eğitimi yok-ilkokulu bitirmemiş ve ilkokul, ortaokul 

mezunu olanların 0- 8 yıllık eğitim, lise ve yüksekokul mezunu olanların 9 yıl ve 

üstü eğitim aldığı kabul edilmiştir.  

• Çalışma durumu: Çalışmada sosyo-ekonomik durumun bir göstergesi olarak 

tanımlanmış olup, gelir getiren herhangi bir işte çalışma durumu sorgulanmış, 

“evet” ve “hayır” olarak gruplandırılmıştır. 
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• Gelir durumu: Katılımcılara “Evinize bir ayda giren toplam para hakkında 

yaklaşık bir fikir vermeniz gerekirse aşağıdakilerden hangisi gelir durumunuzu en 

iyi tanımlar?” sorusu sorulmuş ve “500 milyondan az”, “500- 750 milyon arası”, 

“751 milyon- 1 milyar arası”, ve “1 milyardan fazla” olarak gruplandırılmıştır.  

• Aylık gelir durum algısı: Katılımcılara “Aylık gelir durumunuzu nasıl 

tanımlarsınız?” sorusu sorulmuş ve “5-çok iyi”, “4-iyi”, “3-orta”, “2-kötü”, “1-çok 

kötü” seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir.  

• Sağlık algısı: Katılımcılara “Sağlığınız genel olarak nasıldır?” sorusu sorulmuş ve 

“5-çok iyi”, “4-iyi”, “3-orta”, “2-kötü”, “1-çok kötü” seçeneklerinden birini 

işaretlemeleri istenmiştir.  

• Sağlık güvencesi: Sağlık güvencesine sahip olma durumu doğrudan sorularak 

öğrenilmiş ve yok-var (SSK, emekli sandığı, bağ-kur, yeşil kart, özel sigorta, diğer) 

olarak gruplandırılmıştır. 

 

Meme Kanserine İlişkin Özellikler  

• Meme kanseri hakkında bilgi alma durumu: Katılımcılara “Meme kanseri ile 

ilgili daha önce bilgi aldınız mı?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar “Evet” ve 

“Hayır” olarak gruplandırılmıştır. 

• Ailede meme kanseri öyküsü: Katılımcılara “Anneniz, kız kardeşiniz, anneanneniz, 

teyzeniz, halanız vb. gibi yakın akrabalarınızda meme kanseri hastalığı olan var 

mı?”sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar “Evet” ve “Hayır” olarak gruplandırılmıştır. 

• Düzenli olarak kadın hastalıkları doktoruna gitme durumu: Katılımcılara “Her 

yıl düzenli olarak kadın hastalıkları ve doğum doktoruna muayene için gider 

misiniz?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar “Evet” ve “Hayır” olarak 

gruplandırılmıştır. 

• Kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi alma durumu: Katılımcılara 

“Kendi kendine meme muayenesi ile ilgili olarak doktor ya da hemşireden bilgi 

aldınız mı?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar “Evet” ve “Hayır” olarak 

gruplandırılmıştır. 

• Mamografiye ilişkin bilgi alma durumu: Katılımcılara “Mamografi ( meme filmi) 

ile ilgili olarak doktor ya da hemşireden bilgi aldınız mı?” sorusu sorulmuş ve 

alınan cevaplar “Evet” ve “Hayır” olarak gruplandırılmıştır. 
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3.6.2. Tarama Davranışları İzlem Formu (Form - 5) 

Form, program süresince kadınların KKMM yapma, KMM ve mamografi 

yaptırma oranlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Formda KKMM, KMM ve 

mamografiye ilişkin toplam 3 soru bulunmaktadır.  

 

• Kendi kendine meme muayenesi yapma sıklığı: Kadınlara “Son 3 ay içinde kaç 

kez kendi kendine meme muayenesi yaptınız” sorusu sorulmuş, alınan cevaplara göre; 

Son üç ayda 3 kez yapanlar “Yeterli”, Son üç ayda 3’den az yapanlar “Yetersiz” olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

• Klinik Meme Muayenesi yaptırma durumu: Kadınlara “Programdan sonra 

hekime klinik meme muayenesi yaptırdınız mı?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar 

“Evet” ve “Hayır” olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada 6 aylık sürede klinik meme 

muayenesi yaptırma durumu katılımcılara doğrudan sorularak öğrenilmiştir. 

 

• Mamografi çektirme durumu:  Çalışmada kadınlara “Programdan sonra 

mamografi (meme filmi) çektirdiniz mi?” sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar “Evet” ve 

“Hayır” olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada 6 aylık sürede mamografi çektirme 

durumu, katılımcılara doğrudan sorularak öğrenilmiştir. Aynı zamanda mamografi 

çektirdiğini ifade eden kadınlardan, mamografi raporunu belgelemeleri istenmiştir. 

Kadınların mamografi çektirme durumlarının, kendi bildirimlerine dayalı olarak 

sorgulandığı çeşitli çalışmalarda mamografi çektirme oranlarına ilişkin verilerin % 93 

ile % 100 arasında geçerli ve güvenilir olduğu belirtilmektedir (Norman ve ark. 1997; 

Vacek ve ark. 1997; Glenn ve ark. 2000; Caplan ve ark. 2003; Rivera ve ark. 2006). 

Ancak girişim sonrası mamografi çektirdiğini belirten 15 kadından 7 tanesi raporunu 

belgeleyebilmiştir. Sekiz kadın raporunun sağlık kuruluşunda olması, unutması ve 

kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı raporunu getiremediğini ifade etmiştir. Çalışmada 

bu değişkenin analizinde kadınların kendi bildirimleri dikkate alınmıştır.  
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3.6.3. Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi (Form- 6) 

 Kendi kendine meme muayenesi kontrol listesi (Form-6) (Breast self-examination 

proficiency rating instrument-BSEPRI), 1994 yılında Robin Wood tarafından 

İngilizce’de geliştirilmiştir (Form–7). Çalışmada form kadınların kendi kendine meme 

muayenesini uygun aşamalara göre yapma becerilerini ve memedeki kitleleri bulma 

becerilerini değerlendirmek amacı ile kullanılmıştır. Çalışma öncesinde Robin 

Wood’tan formun kullanımı için gerekli izin alınmıştır (Form–8). Formda, KKMM 

yapma aşamalarını içeren 10 ifade bulunmaktadır. Muayene ile ilgili doğru yapılan her 

aşamaya 10 puan, yanlış yapılan ya da yapılmayan aşamalara 0 puan verilmektedir. 

Buna göre formdan en az 0, en fazla 100 puan alınır. KKMM yapma puanın 90 ve 

üstünde olması “KKMM’nin doğru yapıldığını, 80 ve altında olması  “KKMM’nin doğru 

yapılmadığını” göstermektedir. KKMM yapma becerisini değerlendirmek için kadından 

kendi kendine meme muayenesini meme maketi üzerinde yapması istenir. Kadın 

KKMM yapar iken gözlemci meme muayenesi yapma aşamalarını izler ve formu 

doldurur. 

  

 Form, KKMM’nin doğru yapma becerisini değerlendirmesinin yanında, KKMM 

yaparken, memedeki kitleleri bulma becerisini değerlendirmek için de kullanılır. Bu 

amaçla kadından KKMM’ni bir maket üzerinde yapması istenir. Çalışmada içinde beş 

kitlenin yer aldığı ve HealthCo tarafından hazırlanmış, KKMM’ni öğretmek amacı için 

tasarlanmış meme maketi kullanılmıştır. Katılımcının KKMM yaptığı maket üzerinde 

bulduğu her kitle için 1 puan verilir. Buna göre toplam puan 0-5 arasında değişmektedir. 

Alınan puanın yüksekliği katılımcının kitle bulma becerisinin yüksekliğini gösterir. 

Çalışmada her kadından KKMM yapması istenmiş ve meme maketindeki kitleleri 

bulma durumları araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir.  

 

3.6.4. Meme Kanseri Bilgi Formu (Form- 9) 

 

Form, kadınların meme kanserine ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek 

amacıyla literatür bilgileri doğrultusunda (Secginli 2002; Champion ve ark. 2003; 

Chouliara ve ark. 2004; Ho 2006; Secginli ve Nahcivan 2006b)  bu çalışma için 

hazırlanmıştır. Formda meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi ve mamografiye 
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ilişkin toplam 22 ifade bulunmaktadır.  Formda 10 ifade meme kanseri, 8 ifade KKMM, 

4 ifade mamografi bilgisini ölçmektedir. Her bir ifade “doğru”, “yanlış” ve “fikrim yok” 

seçeneklerinden biri ile değerlendirilmiştir.  Formda doğru cevaplanan ifadelere “1 

puan”, yanlış veya fikrim yok cevaplarına “0 puan” verilmiştir. Buna göre, toplam 

meme kanseri bilgi puanı 0- 22 puan arasında değişmektedir.  Formdan alınan puanın 

yüksek olması, bireyin meme kanseri bilgisinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Formun 8- 10 dakikada doldurulduğu belirlenmiştir. Meme kanseri bilgi formu deney 

grubuna uygulama öncesi, sonrası ve 3 ay ara ile iki kez olmak üzere toplam dört kez; 

kontrol grubuna ise uygulama öncesi ve 3 ay ara ile iki kez olmak üzere toplam üç kez 

uygulanmıştır. 

 

3.6.5. Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (Form-10) 

 

Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği Victoria Champion tarafından 1984 

yılında ingilizcede geliştirilmiştir. Ölçek, kadınların KKMM yapma ve mamografi 

çektirmelerinde etkili olan sağlık algılarını tanımlamaktadır. Meme Kanseri Sağlık 

İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması 2002 yılında yapılmış olup, 

Türkçe Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.75- 0.87 

arasında değişmiştir. Bu özelliği ile ölçeğin Türk kadınlarında kullanımı için uygun 

özellik gösterdiği belirlenmiştir.  

 

Ölçeğin toplam sekiz alt boyutu bulunmaktadır ve 53 maddeyi içermektedir. 

Bunlar; yatkınlık algısı (5 madde), ciddiyet algısı (7 madde), KKMM- yarar algısı (6 

madde), KKMM- engel algısı (6 madde), mamografi- yarar algısı (6 madde), 

mamografi- engel algısı (5 madde), güven (11 madde) ve sağlık motivasyonu (7 madde) 

alt boyutlarıdır. Ölçek, 5’li likert tipte olup, her bir maddeye ilişkin 1-“Kesinlikle 

katılmıyorum”, 2-“Katılmıyorum”, 3-“Kararsızım”, 4-“Katılıyorum”, 5-“Tamamen 

katılıyorum” seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi gerekmektedir. Ölçekte, KKMM 

ve mamografiye ilişkin alt boyutlar ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, tüm alt boyutlar 

birlikte de kullanılabilir. Bu çalışmada ölçeğin tüm alt boyutları ile çalışılmıştır.  

Ölçekte engeller alt boyutundaki maddelerde (#19- #24) ve (#49- #53) puanlama ters 

döndürülür. Ölçekte engeller boyutları dışında diğer alt boyutlara ilişkin toplam puanın 
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yüksek olması, bireyin meme kanseri tarama davranışlarına yönelik ilişkili sağlık 

algılarının yüksek olduğunu ve davranışın sergilenme oranının yüksek olacağını 

açıklamaktadır. Öz değerlendirmeye dayalı ölçeğin uygulanması çok kolay olup, 8–10 

dakika içinde tamamlanabilmektedir.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 3–2 Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği Alt Boyutları 

 

3.7. VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ 

 

Anket Formu  

Literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan formun ön uygulaması 25 kişi 

üzerinde yapılmış, anlaşılır bulunmayan sorular yeniden düzenlenmiştir. Pilot çalışmaya 

alınan bu kadınlar çalışmanın bütününe dahil edilmemiştir.  

 

Meme Kanseri Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu  

Formun güvenirliğini belirlemek amacıyla Kuder-Richardson- 21 (KR- 21) 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda KR- 21 güvenirlik katsayısı 0.79 olarak 

belirlenmiştir.   

 

KKMM’ne ilişkin alt 
boyutlar 

Meme kanseri yatkınlık algısı 

Meme kanseri ciddiyet algısı 

KKMM- yarar algısı 

KKMM- engel algısı 

Güven algısı 

Sağlık motivasyonu algısı 

Mamografiye ilişkin alt 
boyutlar 

Meme kanseri yatkınlık algısı 

Meme kanseri ciddiyet algısı 

Mamografi- yarar algısı 

Mamografi- engel algısı 

Sağlık motivasyonu algısı 
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Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği  

Bu çalışmada ölçeğin güvenirliğini test etmek için iç tutarlık analizi yapılmış olup, 

Cronbach Alfa değerleri ölçek alt boyutları için 0.70- 0.88 arasında bulunmuştur (Tablo 

3–1).   

 

Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi 

 Kendi kendine meme muayenesi kontrol listesinin ön uygulaması 25 kişi üzerinde 

yapılarak kullanımı test edilmiştir.  

 

Tablo 3- 1 Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği Alt Boyut İç Tutarlılık 

Değerleri 

Sağlık algıları 
 

Madde sayısı 
 

Minimum-
Maximum 

puan 

İç tutarlılık 
(Cronbach alfa) 

Yatkınlık algısı 5 5-25 0. 86 

Ciddiyet algısı 7 7-35 0. 70 

KKMM-Yarar algısı 6 6-30 0. 78 

KKMM- Engel algısı 6 6-30 0. 84 

Güven algısı 11 11-55 0. 88 

Sağlık motivasyonu algısı 7 7-35 0. 73 

Mamografi-Yarar algısı 6 6-30 0. 73 

Mamografi- Engel algısı 5 5-25 0. 79 

 

3.8. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ   

 

Bağımlı Değişkenler  

• Yeterli kendi kendine meme muayenesi yapma oranı 

• Etkin kendi kendine meme muayenesi yapma oranı 

• Klinik meme muayenesi yaptırma durumu 

• Mamografi çektirme durumu 
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Bağımsız değişkenler 

• Meme kanseri bilgi düzeyi puan ortalaması 

• Sağlık algıları puan ortalamaları (yatkınlık, ciddiyet, güven, sağlık motivasyonu, 

KKMM-yarar, KKMM-engel, mamografi-yarar, mamografi-engel algısı)  

 

3.9. VERİLERİN TOPLANMASI 

Veriler deney ve kontrol grubundan programdan önce, programdan hemen sonra, 

programdan 3. ay ve 6. ay sonra olmak üzere dört kez toplanmıştır. Meme sağlığı 

geliştirme programı Mayıs- Haziran 2005 tarihleri arasında her bir katılımcı bir kez 

katılmak üzere toplam 13 oturumda gerçekleşmiştir. Her bir oturumda sayıları 6- 9 

arasında değişen kadınlar yer almıştır. Eğitim oturumlarından dördü sabah 10.30- 12.30; 

diğer oturumlar 13.30- 15.30 saatleri arasında yapılmıştır. Kadınlar eğitim gününden bir 

gün önce telefon ile aranmış ve okul kütüphanesine davet edilmiştir. Program için okul 

kütüphanesi eğitim için uygun hale getirilerek (aydınlık, sessiz, rahat) düzenlenmiştir. 

KKMM yapma becerisi, her kadının birbirinden etkilenmelerini önlemek amacıyla 

kütüphaneye çok yakın olan başka bir odada değerlendirilmiştir.  

 

3.9.1. Meme Sağlığı Geliştirme Programı 

Meme sağlığı geliştirme programı literatür bilgileri doğrultusunda ve sağlık 

inanç modeli temel alınarak oluşturulmuştur  (Rimer 1994; Scott 1997; Kalichman ve 

ark. 2000; Lee ve ark. 2003; Scott 2007). Program, tek oturumda ve toplam 120 

dakikada tamamlanmıştır. Sırasıyla meme kanseri ve tarama davranışlarına ilişkin 

eğitim (35 dakika); KKMM’ni uygulamasını içeren film gösterisi (20 dakika); doğru ve 

etkin KKMM yapma aşamalarını içeren KKMM’nin öğretimi (45 dakika); ve yazılı 

materyallerin (sağlık eğitim kitapçığı, KKMM broşürü, takvimli meme sağlığı için üç 

adım kartı) dağıtılmasını ve açıklanmasını (20 dakika) içermiştir.  

 

♦ Meme sağlığı eğitimi (35 dakika):  Meme kanserinde erken tanı ve tarama 

yöntemlerinin öneminin kavranması ve KKMM’sini doğru yapabilme becerisinin 

kazanılması amaçlanmıştır. Eğitim kapsamında, kadınların meme kanseri yatkınlık 

algısını artırmak amacıyla, meme kanseri ve epidemiyolojisi, memenin yapısı, meme 
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kanseri risk faktörleri paylaşılmıştır.  Kadınların meme kanseri ciddiyet algısını 

artırmak amacıyla, erken ve geç evrede tanılanan meme kanserinde kitlenin özellikleri 

ve tedavi rejimlerindeki farklılıklar anlatılmıştır. Kadınların KKMM-yarar ve 

mamografi-yarar algılarını artırmak için, meme kanserinin erken tanısının tedaviye olan 

yararı, radikal mastektomi yerine lumpektomi gibi alternatif yöntemlerin tedavideki yeri 

ve düzenli aralıklarla yapılan muayenelerin meme kanserinin mortalitesine olan etkisi 

anlatılmıştır. Doğru KKMM yapma aşamaları açıklanmıştır. Kadınların KKMM-engel 

ve mamografi-engel algılarını azaltmak için kadınların KKMM yapmalarını ve 

mamografi çektirmelerini engelleyen faktörler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu 

kapsamda mamografi çekiminde hissedilen ağrı, alınan radyasyon miktarı, düşük ücretle 

mamografi, KMM yapan kurumların adresleri ve muayene ücretleri ve mamografi 

işlemi hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Tablo 3-2 Meme Sağlığı Eğitiminde Verilen Mesajlar 

Yatkınlık algısı 

 

Meme kanserinin yaygınlığı, her sekiz kadından birisine meme kanseri 

tanısı konulduğu, tanı konulan kadınların büyük çoğunluğunda risk 

faktörlerinin bulunmadığı, yaş arttıkça meme kanseri olma riskinin önemli 

oranda arttığı 

 

Ciddiyet algısı 

 

Erken ve geç evrede tanılanan meme kanserinde kitlenin özellikleri ve 

tedavi rejimlerindeki farklılıklar  

Güven algısı 

 

Doğru ve etkin kendi kendine meme muayenesi yapma aşamaları  

 

KKMM-yarar ve 

mamografi-yarar 

algısı 

 

Meme kanserinin erken tanılandığında tedavi şansının yüksek olduğu, 

radikal mastektomi yerine lumpektomi gibi alternatif yöntemlerin 

tedavideki yeri ve önerilen aralıklarla yapılan KKMM, KMM,  mamografi 

ile memedeki kitlelerin çok küçük iken belirlenebildiği 

KKMM-engel ve 

mamografi-engel 

algısı 

Utanma, muayenenin hoş olmayan bir durum olarak algılanması, kanser 

olma korkusu, zamanın olmaması, ağrı, radyasyon alma korkusu, işlemin 

ücretli olması  
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♦ KKMM uygulamasını içeren film gösterisi (20 dakika): Katılımcılara sağlık 

eğitiminden hemen sonra KKMM’nin nasıl yapıldığını anlatan film gösterilmiştir. 

MammaCare şirketi tarafından hazırlanmış ve KKMM’nin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi 

veren film gösterisi eğitim oturumunu takiben toplu olarak izletilmiştir.   

 

♦ KKMM uygulamasının maket üzerinde öğretimi (45 dakika): Bu bölümde 

kadınlara doğru ve etkin KKMM yapabilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır. Bu 

amaçla HealthCo tarafından hazırlanmış ve KKMM’nin bire-bir ve grup eğitimleri ile 

kadınlara öğretmek amacı için tasarlanmış meme maketi kullanılmış ve etkin KKMM 

yapma aşamaları öğretilmiştir. Bunun için, KKMM uygulamasını içeren film gösterisini 

takiben her kadından KKMM yapması istenmiş ve maket içinde yer alan farklı 

büyüklükteki kitlelerin bulunması istenmiştir.  

 

♦ Yazılı eğitim materyallerinin dağıtılması ve açıklanması (20 dakika): KKMM 

uygulamasının meme maketi üzerinde öğretilmesinin ardından kadınlara, aşağıda 

açıklanan özelliklerde çalışma için hazırlanan ve eğitim içeriğini kapsayan yazılı eğitim 

materyalleri (sağlık eğitim kitapçığı, KKMM broşürü, takvimli meme sağlığı için üç 

adım kartı) verilmiş ve kullanım özellikleri anlatılmıştır.  

 

- Sağlık Eğitim Kitapçığı: Kitapçık A5 (15 x 21 cm) ebatlarında renkli ve toplam 27 

sayfadan oluşmuştur. Meme kanseri ve tarama davranışlarına ilişkin bilgileri ve 

konuya ilişkin resimleri içermektedir (Form–11). 

 

- KKMM Broşürü: Broşür (13 x 25 cm) ebatlarında renkli ve duvara, banyoya, elbise 

dolabına, kapı koluna vb. yerlere asılabilecek özellikte hazırlanmıştır. Broşürün bir 

tarafında KKMM’nin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler yer almakta olup,  

verilen bilgiler resimlerle gösterilmektedir. Ayrıca, broşür 12 ayın yer aldığı ve 

KKMM yapmayı unutmayı önlemek için her ay KKMM yapıldıktan sonra muayene 

yapılan ayın isminin koparılmasına uygun olarak hazırlanmıştır. Broşürün diğer 

yüzü, KKMM yapılırken normal olmayan bir durum belirlendiğinde 

başvurulabilecek ve çalışma bölgesine yakın sağlık kurumlarının (devlet, üniversite 

hastanelerinin meme polikliniklerinin ve meme kanserine ilişkin dernekler) isim, 

telefon ve adreslerinin bulunduğu bilgileri içermektedir (Form–11). 
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- Takvimli Meme Sağlığı için Üç Adım kartı: Kart (21 x 29 cm) meme sağlığı için 

önerilen üç yöntemi içermektedir. Kadınların doğru zamanda KKMM yapmaları 

için adet sonrası 5–7. günlerin işaretlenmesi amacı ile tasarlanmış, 2005 yılına 

ilişkin ayların bulunduğu takvimi içermektedir (Form–11).   

 

3.9.2. Veri Toplama Süreci 

 

Program öncesi : Deney ve kontrol grubundaki kadınlara araştırmanın amacı ve süreci 

anlatılarak her kadından “Meme Kanseri Bilgi Formunu” ve “Meme Kanseri Sağlık 

İnanç Modeli Ölçeğini” doldurmaları istenmiştir. Deney grubundaki kadınların meme 

kanserine ilişkin bir programdan beklentilerinin neler olabileceği sorgulanmış ve meme 

sağlığı geliştirme programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki kadınların meme kanseri 

dışındaki konulara ilişkin (okul çağı çocuğunda yeterli ve dengeli beslenme, kişisel 

hijyen alışkanlıkları, ergenlik dönemi özellikleri, aile planlaması, menopoz, osteoporoz) 

soruları cevaplandırılmıştır.  

 

Program sonrası: Deney grubundaki kadınlardan meme sağlığı geliştirme programı 

sonunda “Meme Kanseri Bilgi Formunu” doldurması istenmiş ve araştırmacıya 

ulaşabilecekleri telefon numaraları verilmiştir. Katılımcılara istedikleri zaman 

danışmanlık alabilmeleri için, araştırmacının haftanın iki günü sağlık ocağında 

bulunacağı belirtilmiştir. 

 

Programdan 3 ay sonra: Deney ve kontrol grubundaki kadınlar, görüşme gününden 

bir gün önce telefonla aranarak sağlık ocağında oluşturulan eğitim odasına davet 

edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki kadınlarla farklı günlerde görüşmeler 

yapılmıştır. Her kadının; 

• Geçen 3 ay içinde kaç kez KKMM yaptığı, programdan sonra mamografi ve KMM 

yaptırıp yaptırmadığı sorgulanmıştır. 

• Meme Kanseri Bilgi Formunu doldurması sağlanmıştır. 

• Meme maketi üzerinde kendi kendine meme muayenesini yapması istenmiş, 

araştırmacı tarafından “Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi” 

doldurulmuştur.  
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Deney grubunda isteyen kadınlara yazılı eğitim materyalleri tekrar verilmiş ve 3 

ay sonra kendilerine tekrar telefon edilerek görüşüleceği hatırlatılmıştır. Görüşmelerin 

yapıldığı sağlık ocağında, bir odanın haftanın iki gününde meme kanseri eğitim odası 

olarak kullanılacağı ve istedikleri zaman araştırmacıya sağlık ocağında 

ulaşılabilecekleri tekrar hatırlatılmıştır. Kontrol grubundaki kadınlarla yapılan 

görüşmelerde, kadınların meme kanseri dışındaki soruları (okul çağı çocuğunda yeterli 

ve dengeli beslenme, kişisel hijyen alışkanlıkları, ergenlik dönemi özellikleri, aile 

planlaması, menopoz, osteoporoz) cevaplandırılmış ve 3 ay sonra telefon edilerek 

görüşmeye davet edilecekleri hatırlatılmıştır.  

 

Programdan 6 ay sonra: Deney ve kontrol grubundaki kadınlar, görüşme gününden 

bir gün önce telefon edilerek sağlık ocağında oluşturulan eğitim odasına davet 

edilmiştir. Deney ve kontrol grubundaki kadınlarla farklı günlerde görüşmeler 

yapılmıştır. Her kadının; 

• Geçen 3 ay içinde kaç kez KKMM yaptığı, programdan sonra mamografi ve KMM 

yaptırıp yaptırmadığı sorgulanmıştır.  

• Meme Kanseri Bilgi Formunun doldurması sağlanmıştır. 

• Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin doldurulması sağlanmıştır. 

• Meme maketi üzerinde kendi kendine meme muayenesini yapması istenmiş, 

araştırmacı tarafından “Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi” 

doldurulmuştur. 

 

Kontrol grubundaki kadınlara meme kanseri ve meme kanserinde erken tanının 

önemini içeren eğitim sunusu gerçekleştirilmiştir. İsteyen katılımcılara KKMM yapımı 

öğretilerek soruları cevaplandırılmış ve yazılı eğitim materyalleri (sağlık eğitim 

kitapçığı, KKMM broşürü, takvimli meme sağlığı için üç adım kartı) verilmiştir.  

 

3.10. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırmada toplanan veriler bilgisayarda SPSS Windows 11.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart 
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sapma, frekans) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım 

gösteren parametrelerin, gruplar arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanılmıştır. 

Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann 

Whitney testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren parametrelerin, grup içi 

karşılaştırmalarında, eşleştirilmiş gruplarda t testi, normal dağılım göstermeyen 

parametrelerin, grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaretli sıra testi 

kullanılmıştır. Tekrarlı ölçümlerde varyans analizinde Pillai’s Trace testi kullanılmıştır. 

Ayrıca verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi ve Fisher kesin ki-kare testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir (Tablo 3–3). 

 

Tablo 3–3 Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiki analizler 

Değerlendirilen parametreler Uygulanan testler 

Deney ve kontrol grubunun homojenliğini 

değerlendirmede 

 

 

 

*Tanımlayıcı analizler 

 (ortalama, standart   sapma, oran, yüzdelik) 

* Ki-kare testi 

* Bağımsız gruplarda uygulanan t testi 

* Mann Whitney testi 

Deney ve kontrol grubunun meme kanseri 

tarama davranışlarına ilişkin bulguları 

değerlendirmede 

* Ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare testi 

* Bağımsız gruplarda uygulanan t testi 

 

 

Deney ve kontrol grubunun program öncesi, 

sonrası, 3. ay ve 6. ayda meme kanseri 

bilgi puanlarını karşılaştırmada 

 * Bağımsız gruplarda uygulanan t testi

  

 *  Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi  

 

Deney ve kontrol grubunun uygulama öncesi 

ve 6. ayda meme kanseri sağlık inanç 

modeli alt boyut puanlarını karşılaştırmada 

 

* Bağımlı gruplarda uygulanan t testi 

* Bağımsız gruplarda uygulanan t testi 

 

Deney ve kontrol grubunun KKMM yapma ve 

kitle bulma beceri puanlarını değerlendirmede 

 

* Ki-kare testi, Fisher kesin ki-kare testi 

*  Mann Whitney testi   

*  Wilcoxon İşaretli sıra testi 
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3.11. ARAŞTIRMADA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARIN TANIMI 

 

Tarama davranışı/ erken tanı davranışı: Hastalığa ait belirtilerin bulunmadığı 

dönemde sergilenen sağlık davranışıdır. 

 

Meme kanseri tarama davranışı: Bireyin kendi kendine meme muayenesi yapması, 

klinik meme muayenesi yaptırması ve mamografi çektirmesi olarak tanımlanmıştır. 

 

Yeterli KKMM yapma: KKMM’nin üç ayda 3 kez yapılması olarak tanımlanmıştır. 

 

Etkin KKMM yapma: KKMM’ni doğru aşamalara göre yapmak ve memede bulunan 

kitleyi belirleyebilmek olarak tanımlanmıştır. 

 

Sağlık inançları: Bireyin sağlık ve hastalık durumunu ve erken tanı davranışını 

etkileyen değişkenlerdir. Çalışmada sağlık inanç modeli kapsamında meme kanseri 

yatkınlık, ciddiyet, KKMM-yarar, KKMM-engel, mamografi-yarar, mamografi-engel, 

güven ve sağlık motivasyonu algıları değerlendirilmiştir. 

 

Meme kanseri yatkınlık algısı: Bireyin meme kanserine yakalanma riskini 

algılamasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Meme kanseri ciddiyet algısı: Bireyin meme kanseri hastalığının ciddiyetini, önemini, 

kendi sağlığına olan etkisini algılamasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli 

ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

KKMM- Yarar algısı: Bireyin KKMM yapmanın sağlığına olan olumlu ve yararlı 

sonuçlarını algılamasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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KKMM- Engel algısı: Bireyin KKMM yapmasını engelleyen faktörleri algılaması, 

farkında olmasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Mamografi- Yarar algısı: Bireyin mamografi çektirmesinin sağlığına olan olumlu ve 

yararlı sonuçlarını algılamasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Mamografi- Engel algısı: Bireyin mamografi çektirmesini engelleyen faktörleri 

algılaması, farkında olmasıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Güven algısı: Bireyin KKMM’ni başarı ile yapabilmeye olan inancıdır. Çalışmada 

meme kanseri sağlık inanç modeli ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Sağlık motivasyonu algısı: Bireyin genel olarak sağlıklı olmak/ sağlıklı kalmak için 

gerekli olan inanç ve davranışlarıdır. Çalışmada meme kanseri sağlık inanç modeli 

ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmada elde edilen bulgular; 

I. Katılımcıları tanıtıcı özellikler,  

II. Meme sağlığı geliştirme programının tarama davranışlarına etkisi, 

III. Meme sağlığı geliştirme programının meme kanseri bilgi düzeyine etkisi, 

IV. Meme sağlığı geliştirme programının sağlık algılarına etkisi olmak üzere toplam 

dört bölümde sunulmuştur. 

 

4.1. TANITICI ÖZELLİKLER 

4.1.1. Sosyo-demografik Özellikler  

Çalışmaya alınan kadınların, yaş ortalaması 46,59+4,23 olup (en az- en çok= 41–

59 yaş), çoğunluğu 41- 49 (% 80) yaş grubundadır. Kadınların büyük çoğunluğu ilkokul 

(% 40) ve lise mezunudur (% 38). Evli olanların oranı % 92’si (175 kişi) olup, bunların 

% 37’si (69 kişi) üç ve daha fazla çocuğa sahiptir. İstanbul’da oturma süresi ortalama 

26,94+11,12 yıldır (en az- en çok= 5–44 yıl). Katılımcıların tamamına yakını (% 92) 

sağlık güvencelidir ve genel sağlık algısı puan ortalaması 2,56+0,49’dur (en az- en çok= 

1–5).   

Katılımcıların çalışma ve gelir durumu incelendiğinde, % 27’sinin (51 kişi) gelir 

getiren herhangi bir işte çalıştığı, aylık gelir algısı puan ortalamasının 2,96+0,65 (en az- 

en çok= 1–5) olduğu bulgulanmıştır. Katılımcıların yarıdan fazlasının (% 53) aylık 

geliri 751 ve üstü Yeni Türk Lirasıdır (YTL).  

Deney ve kontrol gruplarının sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; gruplar 

arasında “yaş ortalaması, İstanbul’da oturma süresi, aylık gelir durum algısı, aylık eve 

giren para miktarı, genel sağlık algısı, medeni durum, sahip olunan çocuk sayısı, eğitim 

durumu, çalışma durumu ve sağlık sigortası” yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05) (Tablo 4-1).  
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Tablo 4–1 Deney ve Kontrol Grubunun Sosyo-demografik Özelliklerine Göre 

Dağılımı 

Değişkenler 
Deney Grubu (n:97) 

n (%) 
Kontrol Grubu (n:93) 

n (%) İstatistik 

Yaş grupları 

41-49 
50-59 

 
 

78 ( 80,4) 
19 ( 19,6) 

 
 

74 (79,6) 
19 (20,4) 

 
 

χ²: 0,44 
  p: ,834* 

Eğitim durumu  

0–8 yıl  
9 yıl ve üstü 

 
 

52 (53,6) 
45 (46,4) 

 
 

50 (53,8) 
43 (46,2) 

 
 

χ²: 0,000 
p: ,983* 

Medeni hali  

Evli 
Diğer (Boşanmış) 

 
89 (91,8) 
8 (8,2) 

 
86 (92,5) 
7 (7,5) 

 
χ²: 0,034 
p: ,854* 

Çocuk sayısı  

1  
2  
3 ve üstü 

 
 

17 (17,5) 
44 (45,4) 
36 (37,1) 

 
 

14 (15,1) 
44 (47,3) 
35 (37,7) 

 
χ²: 0,382 
p: ,944* 

Aylık gelir miktarı  

750 YTL’den az 
751 YTL ve üstü 

 
 

46 (47,4) 
51 (52,6) 

 

 
 

43 (46,2) 
50 (53,8) 

 

 
χ²: 0,027 
p: ,870* 

Çalışma durumu  

Evet 
Hayır 

 
 

26 (26,8) 
71 (73,2) 

 
 

25 (26,9) 
68 (73,1) 

 
 

χ²: 0,000 
p: ,990* 

Sağlık sigortası  

Var 
Yok 

 
 

89 (91,8) 
8 (8,2) 

 
 

86 (92,5) 
7 (7,5) 

 
 

χ²: 0,034 
p: ,854* 

İstanbul’da oturma 

süresi (yıl)** (ort.+ SS)       

 

27,01 (11,08) 

 

26,87  (11,21) 

 
t: 0,086 
 p: ,931* 

Aylık gelir algısı*** 

(Medyan)(3) (ort.+ SS)       
 

2,96 (0,66) 
 

2,97 (0,63) 

 
Z: -0, 240 

   p: ,811* 

Genel sağlık algısı*** 

(Medyan)(3) (ort.+ SS)       
 

2,57 (0,50) 
 

2,56 (0,50) 

 
Z: -0, 034 

   p: ,973* 

 * p>0,05 ** en az- en çok= 5- 44  *** en az- en çok= 1- 5 
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4.1.2. Meme Kanserine İlişkin Özellikler 

Katılımcıların meme kanserine ilişkin özellikleri incelendiğinde, % 59’unun (112 

kişi) meme kanserine yönelik daha önce bilgi aldığı, % 83’ünün (157 kişi) ailesinde 

(anne, kız kardeş, anneanne, teyze) meme kanseri öyküsünün bulunmadığı 

belirlenmiştir. Katılımcıların % 22’sinin (42 kişi) her yıl düzenli olarak kadın 

hastalıkları doktoruna muayene için gittiği, büyük çoğunluğunun KKMM (% 88) ve 

mamografiye (% 95) ilişkin bilgi almadığı saptanmıştır.  

Deney ve kontrol gruplarının meme kanserine ilişkin özellikleri incelendiğinde, 

gruplar arasında “meme kanseri bilgisi alma, ailede meme kanseri hikayesi bulunma, 

her yıl düzenli kadın hastalıkları doktoruna gitme, kendi kendine meme muayenesi ve 

mamografiye ilişkin bilgi alma”  yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir (p>0,05) (Tablo 4–2).  

Tablo 4–2 Deney ve Kontrol Grubunun Meme Kanserine İlişkin Özelliklerine 
Göre Dağılımı 

Değişkenler 
Deney Grubu 

 (n:97) 
n (%) 

Kontrol Grubu 
 (n:93) 
n (%) 

İstatistik 

Meme kanseri bilgisi alma 

Evet 

Hayır 

 

58 (59,8) 

39 (40,2) 

 

54 (58,1) 

39 (41,9) 

 
 

χ²: 0,059 

p: ,809* 

Ailede meme kanseri hikayesi  

Evet 

Hayır 

 

17 (17,5) 

80 (82,5) 

 

16 (17,2) 

77 (82,8) 

 
 

χ²: 0,003 

p: ,953* 

Düzenli kadın hastalıkları 

doktoruna gitme 

Evet 

Hayır 

 

21 (21,6) 

76 (78,4) 

 

21 (22,6) 

72 (77,4) 

 
 

χ²: 0,024 

p: ,877* 

KKMM bilgisi alma 

Evet 

Hayır 

 

12 (12,4) 

85 (87,6) 

 

11 (11,8) 

82 (88,2) 

 
 

χ²: 0,013 

p: ,909* 

Mamografi bilgisi alma 

Evet 

Hayır 

 

5 (5,2) 

92 (94,8) 

 

4 (4,3) 

89 (95,7) 

 
 

χ²: 0,077 

p: ,782* 

p>0,05 
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4.2. MEME SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMININ TARAMA 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

4.2.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma   

Durumlarının Karşılaştırılması 

• Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Sıklığı   

Şekil 4–1 ve 4-2’de deney ve kontrol gruplarının program sonrası 3. ve 6. ayda 

KKMM yapma sıklıkları gösterilmiştir. Çalışmada KKMM yapma sıklığı “Yeterli” (üç 

ayda 3 kez) ve “Yetersiz” (üç ayda 3’den az) olarak değerlendirilmiştir. Program sonrası 

3. ayda KKMM’sini yeterli yapanların oranı, deney grubunda % 36,1; kontrol grubunda 

% 11,8 olup, gruplar arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Deney ve kontrol gruplarının KKMM yapma oranları ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. 

Buna göre, meme sağlığı geliştirme programına katılan kadınların, KKMM’ni yeterli 

yapma oranı, katılmayan kadınlara göre 4 kere daha fazla olduğunu bulunmuştur (Tablo 

4–3). 

 

Program sonrası 6. ayda, deney grubunda KKMM’ni yeterli sayıda yapan 

kadınların oranı, kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur (deney grubu: % 26,8; 

kontrol grubu: % 9,7). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 6. ayda da grupların 

KKMM yapma oranları değerlendirildiğinde, meme sağlığı geliştirme programına 

katılan kadınların KKMM’ni yeterli yapma oranının, katılmayan kadınlara göre 3 kere 

daha fazla olduğu bulunmuştur (Tablo 4–3). 
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Şekil 4- 1 Grupların 3. Ayda KKMM Yapma Sıklığı 
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Şekil 4- 2 Grupların 6. Ayda KKMM Yapma Sıklığı 

 

Tablo 4–3 Deney ve Kontrol Gruplarında Kendi Kendine Meme Muayenesi 
Yapma Durumu 

KKMM yapma 

durumu 

Deney Grubu (n:97) 

n (%) 

Kontrol Grubu (n:93) 

n (%) 
 % 95 GA İstatistik 

3. ayda  

Yeterli (3 kez) 

Yetersiz (3’ten az) 

 

35 (36,1) 

62 (63,9) 

 

11 (11,8) 

82 (88,2) 

 

4,208 

(1,981- 8,940) 

 

  χ2: 15,222  

 p: ,001* 

6. ayda  

Yeterli (3 kez) 

Yetersiz (3’ten az) 

 

26 (26,8) 

71 (73,2) 

 

9 (9,7) 

84 (90,3) 

 

3,418 

(1,503- 7,770) 

 

χ2: 9,267 

p: ,002* 

* p<0,05               GA: Güven aralığı              

 

• Kendi Kendine Meme Muayenesini Doğru Yapma Durumu 

Program sonrası 3. ve 6. ayda grupların KKMM’sini doğru yapma durumları 

KKMM yapma beceri puanlarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmada KKMM yapma 

puanı 90 ve üstü olanlar ”doğru yapan”;  80 ve altı olanlar “doğru yapmayan” olarak 

tanımlanmıştır. Program sonrası 3. ayda deney grubundaki kadınların KKMM beceri 

puanı 80,00±13,77, kontrol grubunun 24,19±18,38 olup, gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (t: 23,755, p: 0,001). Program sonrası 6.ayda ise deney 
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grubunun KKMM yapma beceri puanı 69,48±13,34, kontrol grubunun 27,20 ± 17,84 

olup, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t: 18,555, p: 0,001).  

 Deney ve kontrol gruplarının program sonrası 3. ve 6. ayda KKMM’ni doğru 

yapma durumları Tablo 4-4’de karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 

deney grubundaki kadınların KKMM’ni doğru yapma oranı 3. (% 43,3) ve 6. ayda (% 

7,2) anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).  

 

Tablo 4–4 Deney ve Kontrol Gruplarının Kendi Kendine Meme Muayenesi Doğru 
Yapma Durumunun Karşılaştırılması 

KKMM doğru 

yapma durumu 

Deney grubu (n:97) 

n (%) 

Kontrol grubu (n:93) 

n (%) 
İstatistik 

3. ayda  

Doğru yapan (90 ve üstü) 

Doğru yapmayan (80 ve altı) 

 

  42 (43,3) 

55 (56,7) 

 

0 (0,0) 

93 (100,0) 

 

  χ2: 51,695 

  p: ,000* 

6. ayda   

Doğru yapan (90 ve üstü) 

Doğru yapmayan (80 ve altı) 

 

7 (7,2) 

90 (92,8) 

 

0 (0,0) 

93 (100,0) 

 

Fχ² 

p: ,014* 

* p<0, 05                 Fχ2: Fisher Kesin Ki-kare testi                  

 

Şekil 4-3’de program sonrası 3. ve 6. ayda memede bulunan kitle sayısının 

gruplara göre dağılımı gösterilmiştir. 3. ayda memede kitle bulma beceri puanı, deney 

grubundaki kadınlarda (3,88±0,84), kontrol grubuna göre (1,37±0,75) istatistiksel olarak 

daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Deney grubundaki kadınlarda 6. aydaki memede 

kitle bulma beceri puanı (3,31±0,73), kontrol grubundan (1,65±0,82) daha yüksek 

bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05) (Tablo 4–5). 
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Şekil 4- 3 Grupların Meme Maketinde Buldukları Kitle Sayılarının Dağılımı 

 

Tablo 4–5 Deney ve Kontrol Gruplarının Memede Kitle Bulma Beceri 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Memede kitle bulma 

 beceri puanı 

Deney Grubu 
(n=97) 

      Kontrol 
Grubu (n=93) İstatistik 

3. ay (Medyan)** 

ort. ± SS 
3,88 ± 0,84 (4) 1,37 ± 0,75 (1) 

Z: -11,529 

      p: ,000* 

6. ay (Medyan)** 

ort. ± SS 
3,31 ± 0,73 (3) 1,65 ± 0,82 (2) 

Z:-10,282 

      p: ,000* 

* p<0,05 ** min-max: 0-5 
 

 

4.2.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Klinik Meme Muayenesi Yaptırma 
Durumlarının Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-6’da deney ve kontrol gruplarının program sonrası 6. ayda KMM 

yaptırma durumları karşılaştırılmıştır. Program sonrası 6. ayda KMM yaptırdığını ifade 

edenlerin oranı deney grubunda % 11,3; kontrol grubunda % 6,5 olup, gruplar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05).  
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Tablo 4–6 Deney ve Kontrol Gruplarının Klinik Meme Muayenesi Yaptırma 
Durumlarının Karşılaştırılması 

KMM Yaptırma 

Durumu  

Deney Grubu (n:97) 

n (%) 

Kontrol Grubu (n:93) 

n (%) 
İstatistik 

Evet 

Hayır 

11 (11,3) 

86 (88,7) 

6 (6,5) 

87 (93,5) 

χ2: 1,393 

p: ,238* 

* p>0,05 

 

4.2.3. Deney ve Kontrol Gruplarının Mamografi Çektirme Durumlarının 

Karşılaştırılması 

 

Tablo 4-7’de deney ve kontrol gruplarının program sonrası 6.ayda mamografi 

çektirme durumu karşılaştırılmıştır. Mamografi çektirme oranı deney grubunda % 15,5; 

kontrol grubunda % 9,7 bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).  

 

Tablo 4–7 Deney ve Kontrol Gruplarının Mamografi Çektirme Durumlarının 

Karşılaştırılması 

Mamografi  

Çektirme Durumu 

 

Deney Grubu (n:97) 

n (%) 

Kontrol Grubu (n:93) 

n (%) 
İstatistik 

Evet 

Hayır 

15 (15,5) 

82 (84,5) 

9 (9,7) 

84 (90,3) 

χ2: 1,441 

p: ,230* 

* p>0,05 
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4.3. MEME SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMININ MEME KANSERİ BİLGİ 

DÜZEYİNE ETKİSİ 

Tablo 4-8’de deney ve kontrol gruplarının programdan önce, programdan hemen 

sonra, programdan 3 ay ve 6 ay sonraki izlemede, meme kanseri bilgi puanları 

karşılaştırılmıştır. Program öncesi deney grubunun meme kanseri bilgi puanı 8,85±2,40, 

kontrol grubunun 8,98±2,45’dir. Program öncesi deney ve kontrol grubu arasında meme 

kanseri bilgi puan ortalaması yönünden anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Program 

sonrası 3. ve 6. ayda deney grubunun meme kanseri bilgi puanı, kontrol grubundan 

anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Deney ve kontrol gruplarının meme 

kanseri bilgi puanlarının dağılımı şekil 4-4’de sunulmuştur.  

Tablo 4–8 Deney ve Kontrol Gruplarının Meme Kanseri Bilgi Puanlarının 
Karşılaştırılması (Program Öncesi, Program Sonrası, 3. ay ve 6. ay) 

Meme Kanseri Bilgi 
Puanı 

Deney Grubu 
Ort±SS 

Kontrol Grubu 
Ort±SS İstatistik 

Program Öncesi 8,85±2,40 8,98±2,45 
t: -0,349 

      p: ,728 

 
Program Sonrası 

18,92±1,09 - - 

3. ay 18,16±1,47 9,96±2,69 
t: 25,917  

      p: ,000* 

6. ay 16,46±1,35 10,13±2,63 
t: 20,714 

      p: ,000* 

*p<0,05   
Not: Program sonrasında kontrol grubunun meme kanseri bilgi düzeyi değerlendirilmediği için analiz yapılmamıştır. 
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Şekil 4- 4 Gruplarının Meme Kanseri Bilgi Puanlarının Dağılımı 
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Deney ve kontrol gruplarının, meme kanserine ilişkin bilgi puanlarının, zaman 

içindeki değişimini değerlendirmek amacıyla tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi 

yapılmıştır. Deney grubunun meme kanseri bilgi puan ortalamaları program öncesi ile 

karşılaştırıldığında, program sonrası, 3. ay ve 6. aydaki bilgi puan ortalamalarındaki 

artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F: 789,86, sd: 3, p<0,05).  Kontrol 

grubunun meme kanseri bilgi düzeyindeki zaman içindeki artış da istatistiksel olarak 

anlamlıdır (F: 8.21, sd: 2,  p<0,05) (Tablo 4–9). 

 

Tablo 4–9 Deney ve Kontrol Gruplarının Program Öncesi, Sonrası, 3. ay ve 6. 

aydaki Meme Kanseri Bilgi Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları 

 

Program 

Öncesi 

ort.±SS 

Program 

Sonrası 

ort.±SS 

3. ay 

ort.±SS 

6. ay 

ort.±SS 
sd F p 

Deney grubu 8,85±2,40 18,92±1,09 18,16±1,47 16,46±1,35 3 789,855 ,000* 

Kontrol grubu 8,98±2,45 - 9,96±2,69 10,13±2,63 2 8,213 ,000* 

*p<0,05 

F=  Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi testi 

 

4.4. MEME SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMININ SAĞLIK ALGI 

PUANLARINA ETKİSİ 

Deney ve kontrol gruplarının sağlık algı puanları program öncesi ve sonrası 6. 

ayda olmak üzere iki kez ölçülmüş ve Tablo 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16 ve 

4-17’de karşılaştırılmıştır. Buna göre:  

 

• Yatkınlık algısı: Gruplar arasında program öncesi yatkınlık algısı puan ortalaması 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Program sonrası 

6.aydaki yatkınlık algısı puan ortalaması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney 

grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gruplar kendi içinde 

karşılaştırıldığında, deney grubunda yatkınlık algısı puan ortalaması program öncesine 
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göre, 6. ayda daha yüksek bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 

Kontrol grubunda ise program öncesine göre 6. aydaki yatkınlık algısı puan ortalaması 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-10). 

Tablo 4–10 Deney ve Kontrol Gruplarının Yatkınlık Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Yatkınlık Algısı 
Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

12, 82± 3, 56 

16, 03± 2, 86 

t:-7,091;  p: ,001* 

12, 29± 3, 09 

11, 19± 3, 11 

t: 2,519;  p:,013* 

 t: 1,106 p: ,270 

 t: 11,159 p: ,001* 

 

* p<0,05  

 

• Ciddiyet algısı: Deney ve kontrol gruplarının program öncesi ciddiyet algısı puan 

ortalaması karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Program sonrası 6. aydaki ciddiyet algısı puan ortalaması ise 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur (p<0,05). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, deney grubunda 

ciddiyet algısı puanı program öncesine göre, 6. ayda daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise program öncesine göre 6. 

aydaki ciddiyet algısı puan ortalaması, daha düşük bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0,05) (Tablo 4-11). 

Tablo 4–11 Deney ve Kontrol Gruplarının Ciddiyet Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Ciddiyet Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

21,99± 4,12 

24,79± 2,93 

t:-4,976; p: ,001* 

21,47± 4,13 

20, 48 ± 4, 39 

t: -1.799; p: ,075 

t: 0,863  p: ,389 

 t:7,935   p:,001* 

 

* p<0,05     
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• KKMM-yarar algısı: Program öncesi deney ve kontrol grubunun KKMM-yarar 

algısı puan ortalaması karşılaştırılmış ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0,05). Program sonrası 6.aydaki KKMM-yarar algısı puan 

ortalaması ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney grubunda anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, deney grubunda 

KKMM-yarar algısı puanı program öncesine göre, 6. ayda daha yüksek bulunmuştur. 

Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise program öncesine 

göre 6. aydaki KKMM-yarar algısı puan ortalaması daha düşük bulunmuştur. Fark 

istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05) (Tablo 4-12). 

 

Tablo 4–12 Deney ve Kontrol Gruplarının KKMM-yarar Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

KKMM-Yarar 
Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

20, 32± 3, 72 

21,78± 2, 84 

t: -3,055; p: ,003* 

20, 35± 3, 56 

19, 59± 4, 87 

t: 1,144;   p: ,256 

t: -0,067  p: ,947 

t: 3,772  p: ,001* 

 

* p<0,05   

 

• KKMM-engel algısı: Deney ve kontrol gruplarının program öncesi KKMM-engel 

algısı puan ortalaması karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Program sonrası 6. aydaki KKMM-engel algısı puan 

ortalaması ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, deney grubunda anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, deney grubunda 

KKMM-engel algısı puanı yönünden program öncesi ve program sonrası 6.ayda 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Kontrol grubunda ise 

program öncesine göre 6. aydaki KKMM-engel algısı puan ortalaması daha düşük 

bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-13). 
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Tablo 4–13 Deney ve Kontrol Gruplarının KKMM-engel Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

KKMM-Engel Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

18, 69± 4, 81 

18, 61± 3, 89 

t: 0,182;   p: ,856 

18, 74± 4, 47 

17, 16± 3, 28 

t: 2.591; p: ,011* 

t: -0,076 p: ,940 

 t:2.778  p: ,006* 

 * p<0,05 

 

• Güven algısı: Program öncesi deney ve kontrol grubunun güven algısı puan 

ortalaması karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, program sonrası 6. aydaki 

güven algısı puan ortalaması, deney grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05). Grup içi karşılaştırmalarda hem deney hemde kontrol grubunun güven algısı 

puanı program öncesine göre, 6. ayda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05) (Tablo 4-14). 

Tablo 4–14 Deney ve Kontrol Gruplarının Güven Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Güven Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

31, 82± 6, 30 

39, 93± 2, 96 

t:-11,490; p: ,001* 

29, 29± 6, 24 

31, 34± 6, 44 

t: -2,272; p: ,025* 

t: 2,784  p: ,006* 

t:11,718 p: ,001* 

 

* p<0,05   

 

• Sağlık motivasyonu: Program öncesi deney ve kontrol grubu karşılaştırıldığında 

sağlık motivasyonu algısı puan ortalaması, deney grubu lehinde anlamlı olarak yüksek 

bulunurken (p<0,05), program sonrası 6. aydaki sağlık motivasyonu algısı puan 
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ortalaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, deney grubunun sağlık motivasyonu algısı 

puanı program öncesine göre, 6. ayda daha düşük bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0,05). Kontrol grubunda ise sağlık motivasyonu algısı puan ortalaması 

yönünden program öncesi ve program sonrası 6. ayda  istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-15). 

 

Tablo 4–15 Deney ve Kontrol Gruplarının Sağlık Motivasyonu Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Sağlık Motivasyonu 

Algısı 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

 

25, 04± 4, 24 

23, 98± 2, 85 

t: 2,322; p: ,022* 

 

23, 98± 2, 93 

23,78± 4, 99 

t: 0,312;   p: ,756 

t: 2,016  p: ,045* 

t: 0,241  p: ,810 

* p<0,05 

• Mamografi-yarar algısı: Program öncesi deney ve kontrol grubu 

karşılaştırıldığında mamografi-yarar algısı puan ortalaması kontrol grubu lehinde 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05).  Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 

program sonrası 6. ayda da mamografi-yarar algısı puan ortalaması, deney grubunda 

anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Gruplar kendi içinde 

karşılaştırıldığında, deney grubunda mamografi-yarar algısı puanı program öncesine 

göre, 6. ayda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunda ise 

program öncesine göre 6. aydaki mamografi-yarar algısı puan ortalaması da anlamlı 

olarak daha düşük bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-16). 
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Tablo 4–16 Deney ve Kontrol Gruplarının Mamografi-yarar Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Mamografi-yarar 

Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

20, 76± 2, 75 

22, 22± 1, 92 

t: -5,825; p: ,001* 

21, 74± 3, 21 

20, 58± 2, 52 

t: 2,465; p: ,016* 

t: -2,257 p: ,025* 

t: 5,050  p: ,001* 

 

* p<0,05  

 

• Mamografi-engel algısı: Program öncesi deney ve kontrol grubunun mamografi-

engel algısı puan ortalaması karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Program sonrası 6. ayda ise gruplar arasında 

mamografi-engel algısı yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında, deney grubunda mamografi-engel 

algısı puanı program öncesine göre, 6. ayda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur 

(p<0,05). Kontrol grubunda ise program öncesine göre 6. aydaki mamografi-engel algısı 

puan ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4-17). 

 

Tablo 4–17 Deney ve Kontrol Gruplarının Mamografi- engel Algısı Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Mamografi-engel 

Algısı 

 

Deney Grubu (n:97) 

Ort.±SS 

Kontrol Grubu (n:93) 

Ort.±SS 
İstatistik 

Program Öncesi 

6. ay 

Program Öncesi-6. ay 

17, 24± 3, 47 

15 ,40± 3, 26 

   t: -7,091; p: ,001* 

14, 63± 3, 69 

16, 12± 2, 99 

t: 2.8281; p: ,006* 

t: 5,016   p: ,001* 

t: -1.578  p: ,116 

 

* p<0,05  
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5. TARTIŞMA 

Meme sağlığına ilişkin çeşitli araştırma raporları, kadınlarda kendi kendine meme 

muayenesi yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırma gibi meme kanseri 

tarama/ erken tanı davranışlarının yetersiz olduğunu, bu davranışların önerilen sıklıkta 

ve nitelikte yapılmadığını göstermektedir (Strickland ve ark. 1997; Kalichman ve ark. 

2000; Avis ve ark. 2004; Danigelis ve ark. 2004;  Luszczynska 2004; Sorenson ve ark. 

2005;  Fry ve Prentice-Dunn 2006; Ho 2006). Meme kanseri tarama davranışlarını 

inceleyen çalışmalarda sağlık algıları, yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, gelir 

düzeyi, sağlık güvencesi, düzenli hekime gitme, bilgi eksikliği gibi pek çok faktörün 

tarama davranışlarını etkilediği, kadınlarda olumlu davranışları geliştirmek ve tarama 

oranlarını artırmak için ilgili faktörleri dikkate alan girişimlerin planlanması gerektiği 

ileri sürülmektedir (Luszczynska 2004; Boling ve ark. 2005; Fry ve Prentice-Dunn 

2006; Ho 2006) . Nitekim son yirmi yıllık araştırma raporlarında, tarama davranışlarını 

geliştirmeye yönelik girişimlerin etkisi, sıklıkla incelenmiş ve sağlık algılarına 

temellenen girişimlerin, KKMM yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi 

yaptırma oranlarını artırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır (Champion ve ark. 2000; 

Grindel ve ark. 2004; Michielutte ve ark. 2005; Champion ve ark. 2006; Ho 2006;  

Champion ve ark. 2007)  

 

Kadınlarda meme kanseri tarama oranlarını artırmayı amaçlayan çeşitli 

çalışmalarda “bireysel danışmanlık, telefonla danışmanlık, film gösterisi, eğitim ve 

hatırlatıcılar (mektup, telefon vb.)” gibi yöntemlerin tarama oranlarını artırmada etkili 

olduğu belirlenmiştir (Saywell ve ark. 1999; Janda ve ark. 2002; Champion ve ark. 

2003; Saywell ve ark. 2003; Avis ve ark. 2004; Saywell ve ark. 2004).  Bonfill ve 

arkadaşlarının çalışmasında (2007) 1966- 2000 yılları arasında kadınlarda toplum 

temelli tarama programlarına katılım oranlarını artırmayı amaçlayan randomize 

kontrollü toplam 151 çalışmanın sitematik değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuçlar, 

tarama programlarına katılım oranlarını artırmada en etkili yöntemlerin sırasıyla “yazılı 

materyaller, mektupla ve telefonla hatırlatma, eğitim aktiviteleri ile birlikte hatırlatma 

yapma, sadece telefonla hatırlatma ve sadece mektupla hatırlatma” olduğu 

belirlenmiştir. Aynı çalışmada “ev ziyaretinin” tarama programlarına katılım oranlarını 
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artırmada etkili olmadığı bulunmuştur. Diğer taraftan, Becker ve Foxall (2006), 1977- 

2005 yılları arasında mamografiye ilişkin girişimlerin sağlık eğitim modelleri ile 

ilişkisini incelemiştir. Aynı çalışmada mamografi çektirmede “hatırlatıcılarla birlikte 

yapılan telefonla danışmanlığın” en etkili yöntem olduğu ve sağlık eğitim 

modellerinden birine temellenmiş girişimlerin mamografi çektirmede anlamlı etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Yabroff ve Mandelblatt (1999) ise mamografiye ilişkin 63 girişim 

çalışmasını, meta-analiz yoluyla tekrar değerlendirmiş ve modeli temel alan girişimlerin 

mamografi oranlarını artırmada en etkili uygulamalar olduğunu belirlemiştir.  

 

Bu çalışmada sağlık inanç modelini (SİM) temel alarak planlanmış “meme sağlığı 

geliştirme programının”, (1) kadınların yeterli ve etkin kendi kendine meme 

muayenesini yapma, (2) mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırma durumlarına, 

(3)  meme sağlığı bilgisi ve meme kanserine ilişkin sağlık algılarına etkisi incelenmiştir. 

Çalışmamızda SİM temel alınarak geliştirilen girişim kapsamında sağlık eğitimi; sağlık 

eğitim kitapçığı;  kendi kendine meme muayenesi yapımını gösteren 20 dakikalık film 

gösterisi; etkin muayene yapabilme becerisi geliştirmek amacıyla maket üzerinde 

uygulama yapma; hatırlatıcı uyarıların yer aldığı KKMM broşürü;  ve doğru zamanda 

meme muayenesini yapmak için tasarlanmış takvimli meme sağlığı için üç adım kartı 

yer almıştır. KKMM’sini düzenli yapmayan, KMM ve mamografi yaptırmayan 

kadınlarla yapılan çalışmada,  örneklem grubunun çoğunluğunu sırasıyla 41- 49 

yaşında, ilkokul ve lise mezunu, evli, gelir getiren herhangi bir işte çalışmayan, orta 

gelir düzeyinde olan, sağlık güvenceli, meme kanseri, KKMM ve mamografiye ilişkin 

daha önce bilgi almamış kadınlar oluşturmuştur.  

 

Çalışma bulguları, grup sağlık eğitimi, kitapçık, broşür, kart, film gösterisi ve 

meme maketi kullanılarak yapılan girişimin kadınların yeterli ve etkin KKMM yapma 

oranlarını ve meme kanseri bilgi düzeyini artırdığını, sağlık algılarını geliştirdiğini; 

KMM ve mamografi yaptırma oranlarına herhangi bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 
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� Meme sağlığı geliştirme programının kendi kendine meme muayenesine etkisi 

 

Meme sağlığına katkı sağlayan ve meme kanserinin erken tanısına ilişkin olumlu 

davranışları geliştirmeyi hedefleyen pek çok çalışmada, genellikle mamografi ve 

KKMM ayrı ayrı incelenmiştir (Strickland ve ark. 1997; Audrain ve ark. 1999; Avis ve 

ark. 2004; Danigelis ve ark. 2004; Saywell ve ark. 2004; Champion ve ark 2006; 

Champion ve ark. 2007; Chan ve ark. 2007). Bu çalışmada ise uygulanan programın 

meme kanseri tarama davranışlarının tümüne  (KKMM, mamografi ve KMM) etkisi 

incelenmiştir.  

 

Çalışmada girişimden 3 ay sonra yapılan değerlendirmelerde, deney grubundaki 

kadınlarda yeterli KKMM yapma oranı % 36, kontrol grubunda % 12 bulunmuştur. 

Aynı oranın 6 ay sonra deney grubundaki kadınlarda % 27, kontrol grubundaki 

kadınlarda % 10 olduğu belirlenmiştir. Hem 3. hemde 6. ayda yeterli KKMM yapma 

oranına ilişkin gruplar arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Nitekim, Sorenson ve arkadaşlarının (2005) video ve meme maketi kullanılarak 

yaptıkları çalışmada, eğitim programına katılan kadınların KKMM yapma oranlarının 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Hintli kadınlarda yapılan çalışmada 

da (Rao ve ark. 2005) çalışmamızda kullanılan yöntemlerin KKMM yapma oranlarına 

etkisi araştırılmış ve programdan hem 1 hem de 3 ay sonra programın kadınların 

KKMM yapma oranlarını artırmada etkili olduğu bulunmuştur. Lee ve arkadaşlarının 

(2003)  çalışması da bizim çalışma bulgularımızı destekler niteliktedir. Broşür, video ve 

meme maketi kullanılarak yapılan KKMM eğitim programı, 3 ay sonra değerlendirilmiş 

ve deney grubundaki kadınların düzenli KKMM yapma oranlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Girişim kapsamında çalışmamızda kullanılan yöntemlerin (sağlık eğitimi, 

film, meme maketi, bilgi kartı)  KKMM yapma oranına etkisinin incelendiği bir başka 

randomize kontrollü çalışmada (Kalichman ve ark. 2000) düşük gelirli Afrikalı-

Amerikalı kadınlarda girişimden 1 ay sonra deney grubundaki kadınların KKMM 

yapma oranının kontrol grubundan 3.5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda ise aynı oranın programdan 3 ay sonra deney grubunda kontrol 

grubundan 4 kez, 6 ay sonra ise 3 kez  daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ho’nun (2006) 

ilave olarak meme maketinin verilerek katılımcıların evlerinde KKMM yapmalarına 
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olanak sağlayan yöntemi kullandığı çalışmasında,  girişimden 3 ay sonra deney 

grubundaki kadınların KKMM yapma oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, üç yöntemin (KKMM eğitimi, hekim hatırlatması, telefonla 

hatırlatma) etkisinin değerlendirildiği bir başka çalışmada (Strickland ve ark. 1997) 

girişimden 6 ay sonra yapılan değerlendirmede KKMM yapma oranının, yöntemlerin 

tümünün kullanıldığı grupta % 81; hekim hatırlatması ve KKMM eğitimi yapılan grupta 

% 62; sadece hekim hatırlatması yapılan grupta % 51 olduğu bulunmuştur. 

Luszczynska’nın (2004) genç yaş kadınlarda KKMM yapma oranlarının kadınların 

kendi bildirimleri ile belirlendiği çalışmasında, film gösterisi ve yazılı materyallerin 13 

hafta sonra KKMM yapma oranlarını artırmada etkili olduğu belirlenmiştir.   

 

Ülkemizde, girişimin tarama oranlarına etkisini inceleyen çalışmalar sınırlı 

olmakla birlikte, kullanılan farklı yöntemlerin KKMM yapma oranlarına anlamlı 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. Gaziantep’te sadece bir grup genç kadında yapılan 

çalışmada (Parlar ve ark. 2004), broşür, meme maketi ve sağlık eğitimi yöntemlerinin 1 

ay sonra kadınlarda KKMM yapma oranlarını artırmada anlamlı etkisinin olduğu 

belirlenmiştir.  İlkokul öğretmenlerinde yapılan çalışmada (Aydın 2004) KKMM, bir 

gruba video gösterisi, broşür ve telefonla hatırlatma; diğer gruba meme maketi, broşür 

ve telefonla hatırlatma yöntemleri ile öğretilmiş ve 3 ay sonra düzenli KKMM yapma 

oranının video grubunda %19, maket grubunda ise %17 olduğu, gruplar arasında 

anlamlı farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Çoğunluğu ilkokul ve lise mezunu olan 

kadınların yer aldığı çalışmamızda, programdan 3 ay sonra, düzenli KKMM yapma 

oranının daha yüksek (%36) bulunması dikkat çekici bir bulgudur. 

 

Sadece tek bir yöntemin KKMM yapma oranına etkisinin araştırıldığı 

çalışmalardan olan Janda ve arkadaşlarının çalışmasında (2002), sadece 15 dakikalık 

video gösterisi yapılan ve yapılmayan iki grupta, 3 ay sonra KKMM yapma oranının 

arttığı belirlenmiştir.  Aynı çalışmada iki gruptaki artış, çalışmanın yapıldığı dönemde 

her iki grubun da sağlık davranışını sergilemeyi hazır oluşlukları ile açıklanmış, 

KKMM yapma oranlarını artırmada video gösterisinin ucuz ve kolay uygulanabilir bir 

yöntem olduğu belirtilmiştir. Ahmad ve arkadaşlarının (2005) güney asyalı göçmen 

kadınlardaki çalışmasında, sadece yazılı eğitim materyalleri ile yapılan programın 

KKMM yapma oranlarını artırmada etkili olmadığı belirlenmiştir. Bunun, memenin elle 



 74 

muayenesinde, bedenin dokunulmasının bir tabu olarak algılanması ile ilişkili 

olabileceği ve bu nedenle KKMM’nin kadınlara bire-bir ve interaktif öğretim 

yöntemleri ile öğretilmesi önerilmiştir.   

 

Çeşitli araştırma raporlarında, kadınlarda sadece KKMM yapma oranlarını 

artırmanın tek başına yeterli olmadığı, KKMM yapma ile birlikte KKMM’sini etkin 

yapmanın (doğru yapma ve memede kitle bulma becerisi) da değerlendirilmesinin de 

gerektiği vurgulanmaktadır.  Aynı zamanda, KKMM’sinin ancak düzenli ve etkin bir 

şekilde yapıldığında, meme kanseri mortalite oranlarını düşürmede etkili bir uygulama 

olabileceği ileri sürülmektedir (Lu 2001; Wood ve ark. 2002; Lechner ve ark. 2004; 

Wood ve Dufy 2004; Sorenson ve ark. 2005; Yücel ve ark. 2005). Bu nedenlerle, bu 

çalışmada girişimin hem KKMM yapma oranlarına hem de etkin yapma durumlarına 

etkisi incelenmiştir.  

 

Çalışmamızda, girişim sonrası deney grubundaki kadınların hem 3. hemde 6. ayda 

etkin KKMM yapma oranları, kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur. Pekçok çalışmada (Champion 1995; Lu 2001; Parlar ve ark. 2004; 

Sorenson ve ark. 2005; Chan ve ark. 2007) kadınlara maket yardımıyla KKMM’nin 

öğretilmesi ve her kadına maket üzerinde muayene yaptırılarak muayene tekniğinin 

pekiştirilmesi ile kadınların etkin KKMM yapma oranlarının artırılabileceği 

belirlenmiştir. Champion (1995), KKMM’nin gözetim altında maket ile öğretilmesinin, 

kadınların muayeneyi başarıyla yapmaya olan inançlarını geliştirdiğini ve KKMM’ni 

etkin yapma oranlarını artırdığını belirtmiştir. Aynı zamanda iki çalışmada (Champion 

1995; Lu 2001), KKMM eğitim programlarında kadınların KKMM’ni rahatlıkla 

uygulayabilmeleri için uygun ortamın hazırlanmasının önemine işaret edilmiştir. 

Çalışmamıza benzer şekilde, video ve meme maketi kullanılarak yapılan girişimlerin 

KKMM’ni etkin yapma oranlarını artırdığı pek çok  çalışmada da bulgulanmıştır (Lu 

2001; Wood ve ark. 2002; Wood ve Dufy 2004; Sorenson ve ark. 2005). Çalışma 

grubumuzda kullanılan yöntemlerin etkin KKMM yapmaya etkisinin incelendiği bir 

başka çalışmada (Kalichman ve ark. 2000) girişimden 1 ay sonra deney grubundaki 

kadınların KKMM’ni etkin yapma oranının 5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Benzer durum, KKMM’nin maket ile öğretildiği ve telefonla hatırlatma yapılan bir 
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çalışmada (Lu 2001) da gözlenmiştir. Yine çalışma yöntemlerimizin kullanıldığı bir 

çalışmada (Wood 1996), girişimin kadınların etkin KKMM yapma oranlarını 

geliştirdiği, etkin KKMM yapma becerisinin geliştirilmesinde video gösterisinin birinci 

basamak sağlık merkezlerinde, hastanelerde ve okullarda kullanılabilecek uygun ve 

pratik bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Hekim hatırlatması, telefonla hatırlatma ve 

sağlık eğitimi yöntemlerinin kullanıldığı Strickland ve arkadaşlarının (1997) 

çalışmasında da, girişimden 6 ay sonra programa katılan kadınların KKMM’ni etkin 

yapma oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

 

Parlar ve arkadaşlarının (2004)  çalışmasında da,  sağlık eğitimi, broşür ve meme 

maketi yöntemlerinin, genç yaş kadınların KKMM’ni doğru yapma oranlarını artırmada 

etkili olduğu belirlenmiştir. Benzer durum hemşirelik öğrencilerinde yapılan 

çalışmalarda da (Leight ve Leslie 1998; Balkaya ve ark. 2007) bulgulanmış ve maket ile 

KKMM öğretilen öğrencilerin eğitim sonrası etkin KKMM yapma oranlarının arttığı 

belirlenmiştir. Agars ve McMurray’in (1993) hemşirelerde yaptığı çalışmada ise, film 

gösterisi ve grup tartışması yöntemlerinin KKMM’ni etkin yapma oranlarını artırmada 

etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

 Sonuç olarak, bu çalışmada sağlık eğitimi, film gösterisi, maket ve yazılı eğitim 

materyallerini içeren meme sağlığı geliştirme programının kadınlarda KKMM yapma 

oranlarını artırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Bu yönü ile bulgular, farklı yaş ve 

kadın gruplarında yapılmış, çalışmamızdaki yöntemlere benzer yöntemlerin kullanılarak 

KKMM yapma oranlarının değerlendirildiği girişimli çalışmalarla uyumludur. Kendi 

kendine meme muayenesi yapma sıklığı yanısıra etkin yapma oranlarının artırılmasında 

da meme sağlığı programlarının etkili olduğunu belirten çalışma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir (Lu 2001; Wood ve ark. 2002; Lee ve ark. 2003; Wood ve Dufy 2004; 

Mitchell ve ark. 2005; Ho 2006). Çalışmamızda girişimin KKMM’ni etkin yapma 

oranlarını artırmadaki etkisi, programda KKMM’nin kadınlara maket üzerinde 

öğretilmesinin ve her kadına muayeneyi gözetim altında yapma fırsatının verilmesi ile 

açıklanabilir. 
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� Meme sağlığı geliştirme programının klinik meme muayenesi ve mamografiye 

etkisi  

Son bir yılda klinik meme muayenesi ve mamografi yaptırmayan kadınların 

oluşturduğu örneklem grubunda, KKMM’nin aksine, girişimin klinik meme muayenesi 

ve mamografi yaptırma oranlarını artırmada anlamlı etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Nitekim program sonrası 6. ayda deney grubundaki kadınlarda klinik meme muayenesi 

yaptırma oranı % 11, kontrol grubundaki kadınlarda % 7;  mamografi çektirme oranı ise 

deney grubunda %16, kontrol grubunda ise %10 bulunmuştur. Çalışma bulgularımıza 

benzer şekilde, girişimin klinik meme muayenesine etkisinin incelendiği sınırlı sayıdaki 

çalışmalardan Ho’nun (2006) çalışmasında da uygulanan girişim KMM yaptırma 

oranlarına katkı yapmadığı bulgulanmıştır. Ahmad ve arkadaşları (2005) ile Coleman ve 

arkadaşlarının (2004) çalışmasında ise çalışma bulgularımızın aksine girişimin KMM 

yapma oranlarını artırmada etkili olduğu bulunmuştur.  KMM’ne ilişkin sınırlı sayıdaki 

araştırma bulgularına dayanarak yorum yapmak doğru olmamakla birlikte, mamografiye 

ilişkin oldukça fazla sayıda araştırma raporlarında farklı sonuçların test edilen girişim 

özelliğine göre yorumlanabileceği görülmektedir.  

 
 
Çalışmamıza benzer girişimin, mamografi çektirme oranlarına etkisinin 

incelendiği Ho (2006) ve Wood ve Dufy’nin (2004) çalışmasında da girişimlerin, 

mamografi çektirme oranlarına katkı yapmadığı belirlenmiştir.  Ho’nun (2006) 

çalışmasında, girişimin mamografi oranlarına anlamlı etkisinin olmaması, çalışmada 

izlem süresinin üç ay gibi kısa olması ve bu sürenin mamografi işlemi için gerekli 

randevuyu almak ve filmi çektirmek için yetersiz olabileceği ile açıklanmıştır. Benzer 

durumun bizim çalışmamızda da geçerli olabileceği düşünülmektedir. Yine, ülkemizde 

yapılan ve birinci derece akrabalarında meme kanseri hikayesi olan genç erişkin 

kadınlarda yapılan grup sağlık eğitiminin, bir ay sonra mamografi yaptırmaya etkisinin 

olmadığı belirlenmiştir (Gençtürk 2004). Ferdous’un (2006) çalışmasında da sağlık 

eğitimi programının 3 ay sonra kadınların mamografi oranlarına katkısının olmadığı 

belirlenmiştir. İki farklı yöntemin karşılaştırıldığı bir çalışmada (Avis ve ark. 2004) 

sadece broşür vermeye göre video gösterisinin, mamografi çektirmede daha etkili 

olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada hiç mamografi tecrübesi olmamış kadınlarda 

video gösterisinin önemine işaret edilmektedir.  Diğer taraftan, bir çalışmada 

(Champion ve ark. 2006) üç yöntemin mamografi çektirmeye etkisi karşılaştırılmış, 
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broşür ve film gösterisine göre bilgisayar temelli eğitimin en etkili yöntem olduğu 

belirlenmiştir. Aynı çalışmada bilgisayar temelli girişimlerin dikkat çekici uygulamalar 

olduğuna işaret edilmiş ve broşürlerin istenildiğinde okunabilmesi ve istenilen bilgiye 

tekrar ulaşmayı sağlamasından dolayı önemli olduğu belirtilmiştir. Yazılı eğitim 

materyallerinden olan broşürün mamografi çektirmedeki anlamlı etkisi Boling ve 

arkadaşları’nın (2005) çalışmasında da belirtilmiş ve broşürün basit ve maliyet-etkin bir 

yöntem olduğuna işaret edilmiştir.  Michielutte ve arkadaşları (2005) da yeterli sağlık 

hizmeti alamayan kadınlarda yazılı materyallerin telefonla danışmanlığa göre daha etkili 

olduğunu belirtmektedir.  

 

Mamografi çektirme davranışına birden fazla yöntemin etkisinin incelendiği 

çeşitli çalışmalarda (Saywell ve ark. 1999; Champion ve ark. 2003; Saywell ve ark. 

2003; Saywell ve ark. 2004) telefonla danışmanlık, bireysel danışmanlık, hekim 

tarafından mektupla hatırlatma, telefonla danışmanlık ile hekim tarafından mektupla 

hatırlatma ve bireysel danışmanlık ile hekim tarafından mektupla hatırlatma 

yöntemlerin etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve önemli bazı sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu yöntemlerden, girişimden 1-1,5 ay ve 2 ay sonra yapılan değerlendirmelerde, 

mamografi çektirme oranlarının telefonla danışmanlık ile hekim tarafından mektupla 

hatırlatma yapılan grupta (Saywell ve ark. 1999; Saywell ve ark. 2004), 4 ay (Champion 

ve ark.2003) ve 6 ay (Saywell ve ark. 2003) sonraki değerlendirmede bireysel 

danışmanlık ile hekim tarafından mektupla hatırlatma yapılan grupta en fazla arttığı 

belirlenmiştir. Adı geçen çalışmalarda bireysel danışmanlık ve mektupla hatırlatma 

yöntemlerinin de etkili yöntemler olduğu raporlandırılmıştır. Janz ve arkadaşlarının 

(1997) çalışmasında ileri yaş kadınlarda uygulanan telefonla hatırlatma yönteminin, 

mektupla hatırlatma yönteminin aksine mamografi çektirmede anlamlı etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Bireysel danışmanlığın ve bire-bir eğitimin mamografi çektirmedeki 

anlamlı etkisini gösteren başka çalışmalarda bulunmaktadır (Champion ve ark. 2000; 

Danigelis ve ark. 2004). Bizim çalışmamızda etkili olduğu varsayılan yöntemlerden 

sadece hemşire tarafından verilen bireysel danışmanlık kullanılmıştır.  

 

Birden fazla yöntemin mamografi çektirmeye etkisinin incelendiği bir meta-analiz 

çalışmasında (Mandelblatt ve Yabroff 1999), mamografi çektirme oranlarını artırmada 

en etkili yöntemlerin hatırlatıcılar (telefonla, mektupla) ve sağlık eğitimi olduğu 
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belirlenmiştir. Bununla birlikte, girişimlerin planlanmasında yöntemlerin 

uygulanabilirlik ve maliyet-yarar dengesi gibi özelliklerine dikkat edilmesinin önemli 

olduğu belirtilmektedir. Geniş katılımlı toplum düzeyinde mamografi tarama oranlarının 

artırılmasını amaçlayan Rimer’in çalışmasında (1994), mamografi çektirmede “medya 

kampanyalarının, bireye özgü girişimlerin, politika düzeyindeki girişimlerin, sivil 

toplum kuruluşlarını içeren birden fazla yöntemin kullanıldığı girişimlerin etkili olduğu 

belirlenmiş ve özellikle bir modeli temel alan, maliyet-etkin girişimler planlamanın 

önemi vurgulanmıştır.   

 
Bu çalışmada test edilmemekle birlikte, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde geniş 

kadın gruplarının taranmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden olan “çağrı sistemi ve 

yazılı hatırlatma” yöntemlerinin etkisi değerlendirilmiştir ve yazılı hatırlatıcıların düşük 

gelirli ve sağlık güvencesi olmayan kadınlarda mamografi oranlarını artırmada önemli 

olduğu belirlenmiştir (Slater ve ark. 2005).   

 

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular, çoğunluğu evli, ilkokul- lise 

mezunu, gelir getiren bir işte çalışmayan, geliri orta düzeyde olan, sağlık güvenceli, 

meme kanseri, KKMM ve mamografiye ilişkin daha önce bilgi almamış, meme kanseri 

tarama davranışlarını düzenli yaptırmayan 40 yaş üstü kadınlarda KKMM yapma 

oranlarını artırmak için kullanılan yöntemlerin etkili olduğunu göstermiştir. Ancak 

yöntemlerin KMM ve mamografi yaptırmada etkisiz olması, çalışmada ilgili 

davranışlarda hekim isteminin olmaması ile açıklanabilir. Çalışmamızda hekim istemi 

KMM ve mamografi oranlarının artırılmasında bir yöntem olarak test edilmemekle 

birlikte, ülkemizde benzer grupta yapılan tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışmada hekim 

isteminin önemli etkisinin olduğunu bulunmuştur (Seçginli ve Nahcivan 2006b). 

Araştırmalar sıklıkla hekim dışı sağlık personelinin eğitim ve danışmanlığının yanı sıra, 

hekim tarafından yapılan hatırlatmanın, mamografi çektirmede önemli olduğunu işaret 

etmektedir. Bu nedenle birinci basamakta çalışan hekimlerin, sağlık hizmeti almak için 

gelen 40 yaş üstü kadınların mamografi çektirme durumlarını mutlaka sorgulanmaları 

ve çektirmeleri yönünde istem yapmaları ile mamografi oranlarının artacağı 

düşünülmektedir.  
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� Programın meme kanseri bilgisi ve sağlık inançlarına etkisi 

 

Pek çok çalışmada kadınların meme kanserinin erken tanısına ilişkin bilgilerinin 

yetersiz olduğu ve tarama davranışlarını engelleyen en önemli nedenlerden birinin bilgi 

eksikliği olduğu belirtilmektedir (Fung 1998; Champion ve ark. 2000; Ahmad ve ark. 

2005; Ho 2006; Secginli ve Nahcivan 2006b). Bu nedenle çalışmalarda kadınların bilgi 

düzeylerini artırmayı amaçlayan yöntemlerin etkisi, sıklıkla değerlendirilmiş ve 

yöntemler arasında “konuya ilişkin broşürler, kitapçıklar, el kartları, video ve yüz- yüze 

yapılan eğitimlerin” meme kanseri bilgisini geliştirmede önemli olduğu belirtilmiştir 

(Wood ve ark. 2002; Wood ve Dufy 2004; Ahmad ve ark. 2005; Ho 2006; Soyer ve ark. 

2007).  Bu çalışmada da sağlık eğitimi, film gösterisi ve kitapçık, broşür ve bilgi kartı 

gibi yazılı eğitim materyallerinin kullanıldığı meme sağlığı geliştirme programının, 

deney grubundaki kadınların, meme kanserine ilişkin bilgilerini/farkındalıklarını 

artırmada etkili olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda meme kanseri bilgi puanları girişim 

öncesi, girişimden hemen sonra, 3. ay sonra ve 6. ay sonra değerlendirilmiş; girişim 

öncesi meme kanseri bilgi puanlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaz iken, 3. ve 6. ayda deney grubunun bilgi puanının, kontrol grubundan anlamlı 

olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum, bireylerin öğrenme gereksinimlerini 

karşılayan programların kadınların bilgi düzeylerini artırmada etkili olduğu görüşünü 

desteklemekte olup, beklenen bir bulgu olarak yorumlanabilir.  

 

Her iki grubun grup içi meme kanseri bilgi puan ortalamaları karşılaştırıldığında, 

girişim öncesi ve sonrası, 3. ay ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı bir artış 

bulunmuştur.  Benzer durum, Ho’nun çalışmasında (2006), kontrol grubunda olmalarına 

karşın, bir çalışma içerisinde bulunmanın kadınların meme kanseri farkındalığını 

artırması ile açıklanmıştır. Çalışmada kadınların program öncesi meme kanseri bilgi 

puanları incelendiğinde meme kanseri bilgilerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu 

yönüyle bulgular, kadınların meme kanseri ve tarama davranışlarına ilişkin bilgilerinin 

yetersiz olduğunu gösteren çeşitli araştırma sonuçları ile benzer özellikler 

göstermektedir (Champion ve ark. 2000; Ahmad ve ark. 2005; Ho 2006; Chan ve ark. 

2007). Nitekim tarama davranış oranlarının düşük olma nedenlerinden birinin bilgi 

eksikliği olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle çeşitli meme sağlığı otoritelerine benzer 
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şekilde Sağlık Bakanlığı da kadınlarda meme kanserinin erken tanısı için meme sağlığı 

farkındalığının artırılmasının önemini vurgulamaktadır (Sağlık Bakanlığı 2004).  

 

Çeşitli çalışmalarda farklı yöntemlerle yapılan programların meme sağlığı 

bilgisine etkisi değerlendirilmiş ve yöntemlerin bilgi oranlarını artırmada etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bu yöntemlerden bire-bir sağlık eğitiminin (Öztürk ve ark. 2000); grup 

eğitiminin (Gençtürk 2004; Ferdous 2006); telefonla ve bireysel danışmanlığın 

(Champion ve ark. 2000);  video gösterisinin (Wood ve ark. 2002); broşür, video ve 

meme maketinin (Lee ve ark. 2003);  video gösterisi, meme maketi, broşür ve kartın 

(Wood ve Dufy 2004); yazılı eğitim materyallerinin (Ahmad ve ark. 2005); sağlık 

eğitimi, meme maketi, yazılı materyallerin (Ho 2006); video gösterisi, meme maketi, 

CD-ROM ve hatırlatıcı kartın (Chan ve ark. 2007) kadınların meme sağlığı bilgi 

puanlarını artırmada etkili olduğu bulunmuştur.  

 

Bu çalışmada, meme kanseri, erken tanı yöntemlerini içeren meme sağlığına 

ilişkin bilgiler sağlık eğitimi ile anlatılmış, film gösterisi ve meme maketi ile 

pekiştirilmiş ve girişim sonrası çalışma için hazırlanan yazılı materyaller, kadınların 

kendi ortamlarında da istedikleri zaman, tekrar okumaları için kadınlara verilerek 

eğitim/bilgi pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, çalışma süresince araştırmanın yapıldığı 

sağlık ocağında ve tüm sağlık ocaklarında kanser haftası etkinlikleri kapsamında meme 

sağlığı eğitimlerinin yapılmış olmasının, yanı sıra yazılı ve görsel medyadaki (TV, 

radyo, gazete vb.) haberlerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

 

Sağlık inanç modeli değişkenlerini temel alarak geliştirilen ve meme sağlığı 

girişimlerinin test edildiği bu çalışmada, meme sağlığı geliştirme programının, KKMM 

yapma, KMM ve mamografi yaptırma oranlarına etkisi incelenmiştir. Çeşitli 

çalışmalarda meme kanseri tarama davranışlarını artırmada anlamlı etkisi kanıtlanan 

SİM, sağlık davranışlarının sergilenmesinde etkili olan özellikleri tanımlamaktadır 

(Champion ve ark. 2000; Rimer ve ark. 2001; Champion ve ark. 2002; Champion ve 

ark. 2003). Modele göre, kendini meme kanseri olmaya yatkın hisseden ve meme 

kanserini ciddi bir hastalık olarak algılayan bir kadının KKMM yapma, mamografi ve 

KMM yaptırma eğilimde olması beklenir. Benzer şekilde, tarama davranışlarının 
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sağlığına olan yararını algılayan ve bu davranışları yapmaktan alıkoyan nedenlerin 

farkında olan ve bu nedenlerle baş edebilen bir kadının KKMM yapması, mamografi ve 

KMM yaptırması beklenir.  Modelde, tarama davranışlarının erken tanıya ve 

mortaliteye olan yararı, tedavi şansını artırması, meme kanserinin erken tanılandığında 

tedavi seçeneklerinin fazla olması gibi özellikler yarar algısını; utanma, kanser olma 

korkusu, zaman bulamama, ağrı, radyasyon alma korkusu, maliyet gibi özellikler engel 

algısını oluşturan durumlar olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, KKMM’nin 

yapılabilmesi için kişinin muayeneyi başarı ile yapabileceğine inanması gereklidir.  

Ayrıca, bireyin genel olarak sağlıklı kalmayı sürdürmeye inancının yüksek olması 

tarama davranışlarının sergilenme olasılığını arttırmaktadır.  

 

Meme sağlığına ilişkin yapılmış çalışmaların çoğunda, tarama davranışları 

oranlarının artırılmasında kadınların kültürel, sosyoekonomik ve sağlık inançlarının 

dikkate alınarak planlanan meme kanseri sağlığı geliştirme programlarının önemine 

işaret edilmektedir (Champion ve ark. 2000; McGarvey ve ark. 2003; Grindel ve ark. 

2004; Michielutte ve ark. 2004; Champion ve ark. 2006; Ho 2006).  Becker ve Foxall 

(2006) sağlık eğitim modellerinin temel alındığı ve meme kanseri yatkınlık ve engel 

algısına odaklanan girişimlerin mamografi oranlarını artırmada anlamlı etkisinin 

olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan, model temelli çalışmaların özellikle daha önce 

mamografi çektirmemiş ve mamografi çektirmeyi düşünmeyen kadınlarda daha etkili 

olduğu bulunmuştur (Becker ve Foxall 2006). Champion ve Huster (1995) de kadınlara 

yapılacak bireysel danışmanlık ile bireysel sağlık algılarının olumlu yönde değiştirilerek 

mamografi çektirme oranlarının artırılabileceğini belirtmiştir. 

 

Bu çalışmada, uygulanan girişim kapsamında yer alan sağlık eğitiminde kadınların 

meme kanseri olmaya yatkın olabilecekleri, meme kanserinin erken tanı ve tedavisi 

yapılmadığı durumda mortalite oranının, erken tanılandığında kanserin tedavi oranının 

yüksek olduğu vurgulanmış, etkin KKMM yapma aşamaları öğretilmiştir.  Programdan 

6 ay sonra, deney ve kontrol gruplarının sağlık inanç alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırılmış ve meme sağlığı geliştirme programının grupların sağlık inançlarına 

anlamlı etkisinin olduğu bulunmuştur. Bulgular, programın kadınların meme kanseri 

yatkınlık, ciddiyet, KKMM-yarar, güven ve mamografi-yarar algılarını geliştirmede 

etkili olduğunu göstermiştir. Program öncesi deney ve kontrol grupları arasında meme 
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kanseri yatkınlık algısı yönünden anlamlı bir fark bulunmaz iken, program sonrası 6. 

ayda, deney grubunun yatkınlık algısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda yatkınlık algısına benzer şekilde, meme kanseri ciddiyet ve KKMM-

yarar algısı yönünden program öncesi anlamlı bir fark bulunmaz iken, program sonrası 

6.ayda deney grubunun ciddiyet ve KKMM-yarar algıları daha yüksek bulunmuştur. Bu 

durum programın ilgili algıları geliştirme anlamlı etkisinin olduğu ile açıklanabilir. 

Diğer bir ifadeyle, deney grubundaki kadınların meme kanseri tarama davranışlarının 

düzenli yapılması ile meme kanserinin erken dönemde tanılanmasına ve tedavisinin 

yapılabilmesine olan inancını göstermektedir. Diğer taraftan çalışmamıza benzer özellik 

gösteren Ho’nun (2006) çalışmasında ise girişimin yatkınlık algısını artırmada etkili 

olmadığı bulunmuştur. Aynı çalışmada, girişim sonrası kontrol grubunun ciddiyet 

algısının, deney grubunun ise KKMM-yarar algısının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Çalışmamızda beklenmedik şekilde program öncesi gruplar arasında KKMM-

engel algısı yönünden anlamlı bir fark bulunmaz iken, 6. ayda, deney grubunun 

KKMM-engel algısının daha yüksek bulunmuş olması, sağlık inanç modelinin kuramsal 

yapısı ile uyumsuzluk göstermektedir. Çünkü modele göre engel algısı yüksek olan bir 

kadının KKMM yapma oranının düşük olacağı varsayılmaktadır. Oysaki meme kanseri 

tarama davranışlarına ilişkin SİM’i temel alarak yapılmış çalışmalarda özellikle engel 

algısının davranışları etkileyen önemli bir algı olduğu belirtilmektedir (Fung 1998; Lu 

2001; Norman ve Brain 2005). Norman ve Brain’in (2005) çalışmasında kadınlarda 

KKMM yapma oranının artırılmasını amaçlayan girişimlerde özellikle engel algılarını 

azaltan ve güven algısını artıran uygulamaların etkili olacağı öngörülmektedir.  Ho’nun 

(2006)  çalışmasında ise, KKMM-engel algısı yönünden program öncesi ve sonrası 3. 

ayda gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ülkemizde eğitimli kadınlarda maket 

ve video yöntemlerinin etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada da deney ve kontrol 

grupları arasında KKMM-engel ve mamografi-engel algısı puan ortalaması yönünden 

anlamlı fark belirlenmemiştir (Aydın 2004). Çalışmızda da mamografi-engel algısına 

ilişkin bulgumuz Aydın’ın (2004) çalışması ile uyumludur. Sağlık motivasyonu algısına 

ilişkin olarak çalışmamıza benzer şekilde Aydın (2004) ve Ho’nun (2006) çalışmasında 

da programın sağlık motivasyonu algısını geliştirmede anlamlı etkisi bulunmamıştır. 

Aydın’ın (2004) çalışmasında programın sağlık motivasyonuna katkısının 
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bulunmaması, kadınların program öncesi dönemde sağlık motivasyonu algısının yüksek 

olması ile açıklanmıştır.  

 

Güven algısına ilişkin olarak SİM ile uyumlu olarak çalışmamızda deney 

grubunun program öncesi ve sonrası 6.ayda puanı daha yüksek bulunmuştur. Ho’nun 

(2006)  çalışmasında ise, gruplar arası anlamlı fark sadece program sonrası 3. ayda 

belirlenmiştir. Eğitimli kadınlarda video ve maket yöntemlerinin test edildiği bir 

çalışmada da (Aydın 2004) her iki yöntemin kadınların güven algısını geliştirdiği 

belirlenmiştir. Sorenson ve arkadaşları’nın (2005) çalışmasında da KKMM eğitim 

programının kadınların güven algısını geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgu, sağlık inanç modelinin varsayımları ile benzerdir. Modele göre, KKMM’ne 

ilişkin güven algısı yüksek olan bir kadının, güven algısı düşük olan bir kadına göre 

daha fazla KKMM yapması beklenir. Türk kadınlarının KKMM’ni düzenli yapma 

durumlarının araştırıldığı çalışmalar sınırlı olmakla birlikte (Dündar ve ark. 2006; 

Seçginli ve Nahcivan 2006b), çalışmamızda kadınların KKMM’ni etkin yapma 

durumunun geliştirilmesi ile kadınların güven algısının da gelişmesi beklenen bir 

bulgudur. Çalışmamızda meme sağlığı geliştirme programı kapsamında KKMM’nin 

öğretilmesi, maket ile pekiştirilmesi ve yazılı materyallerle desteklenmesi deney 

grubundaki kadınların KKMM’ne ilişkin güven algısını geliştirmiştir. KKMM film 

gösterisi ve broşür yöntemlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada (Reis ve ark. 2004), film 

gösterisi yapılan grupta KKMM’ni doğru yapma ve memedeki kitleleri bulmadaki 

güven algısının diğer gruptan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlarda, kısa KKMM film gösterisi ile 

kadınların KKMM yapmada etkili olan güven algılarının geliştirilebileceği ve etkin 

KKMM yapma oranlarının artırılabileceğine işaret edilmektedir.   

 

Bir başka çalışmada (Lu 2001), KKMM’nin öğretimi ve telefonla hatırlatmanın 

kadınların yatkınlık ve engel algısını azalttığı, yarar algısını arttığı belirlenmiştir. Fry ve 

Prentice-Dunn’un (2005) çalışmasında meme sağlığına ilişkin eğitimin ve video 

gösterisinin kadınların KKMM güven algısını geliştirdiği belirlenmiştir. Telefonla ve 

bireysel danışmanlık yöntemlerinin kadınların sağlık inançlarına etkisinin araştırıldığı 

diğer bir çalışmada da (Champion ve ark. 2000), yöntemlerin meme kanseri yatkınlık ve 
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mamografi-yarar algılarını arttırmada, mamografi-engel algısını ise azaltmada etkili 

olduğu belirlenmiştir.  

Çalışmamızda, kadınların engel algılarını azaltmaya yönelik yapılandırılan 

programın deney grubunun engel algı puan ortalamasını neden artırdığı çok açık 

değildir. Bu durum, kültürel özelliklerin ilişkisini yada engel algılarını belirlemeye 

yönelik kalitatif çalışmaların gereksinime işaret etmektedir. 

 

Türk kadınlarında KKMM’ni yapma oranının düşük olması nedeniyle, kadınların 

KKMM’ni yeterli ve etkin yapmalarını geliştirecek meme sağlığı programlarının 

planlanmasına gereksinim vardır. Meme kanseri insidans ve mortalite oranlarının 40 

yaşından itibaren önemli oranda arttığı düşünülürse, KKMM’nin etkin bir şekilde 

yapılması ayrıca önem kazanmaktadır. Ayrıca, maliyet ve sağlık kurumlarına olan 

uzaklık nedeniyle, özellikle kırsal bölgede oturan, gelir seviyesi düşük kişilerde ucuz ve 

pratik bir yöntem olan KKMM’nin yeterli ve etkin bir şekilde yapılması önemlidir. 

Belirtilen özelliklere sahip gelişmekte olan ülkeler için meme kanserinin erken tanısında 

etkin KKMM yapma aşamalarının kadınlara öğretilmesi özel önem taşımaktadır 

(Seçginli ve Nahcivan 2006a). Bu nedenle, her yaş grubundan kadının sık ziyaret ettiği 

birinci basamak sağlık merkezlerinde KKMM uygulaması ve eğitimi için uygun 

ortamların hazırlanması önemlidir. Diğer taraftan, çalışmamıza benzer şekilde, Lu’nun 

(2001) çalışmasında KKMM yapma oranının sıklıkla programdan hemen sonra istenen 

düzeyde olduğunu fakat sonraki aylarda oranın giderek azaldığı bulunmuştur. Bu 

nedenle, kadınlarda yeterli KKMM yapmayı kalıcı duruma getirecek yöntemlerin 

geliştirilmesi ve uygulanması sağlık profesyonelleri için ayrıca önem taşımalıdır. 

Bununla birlikte, çeşitli çalışmalarda meme kanseri ve KKMM eğitimini hemşirelerden 

alan kadınların, KKMM yapmaya daha eğilimli oldukları belirtilmektedir  (Champion 

ve ark. 2000; Lu 2001; Lee ve ark. 2003; Norman ve Brain 2005; Chan ve ark. 2007). 

Kadınlarla çeşitli ortamlarda sık karşılaşma fırsatı olan ve sağlık profeyonelleri arasında 

önemli bir oranı olan hemşireler, kadınların meme sağlığı farkındalığını artırmada 

anahtar konumdadırlar. Bu nedenle, KKMM yapma oranlarını yükseltmede özellikle 

koruyucu sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık kurumlarda çalışan hemşirelerin, 

kadınlarda meme kanseri farkındalığının artırılması ve KKMM yapmayı isteyen 

kadınların muayene tekniklerinin gözden geçirilmesi ve muayeneyi doğru yapıp 

yapmadıklarının değerlendirilmesi önemlidir.  
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Araştırmanın güçlü ve sınırlı yönleri 

 

Çalışmanın güçlü yönleri şunlardır: 

 

� Çalışmada kadınların KKMM yapma durumu, sadece muayeneyi yapıp 

yapmadıklarına göre değil, aynı zamanda muayeneyi yeterli ve etkin yapma (doğru 

yapma ve memede kitle bulma becerisi) durumlarının da değerlendirilmiş olması,  

� Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu, tekrarlayan ölçümlü deneysel tasarım 

tipinin kullanılmış olması, 

� Verilerin standardize araçlarla toplanması ve değerlendirilmesidir.  

 

Çalışmanın sınırlı yönleri şunlardır: 

 

� Çalışmaya alınan örneklem grubunun tek bir bölgeden seçilmiş olması nedeniyle, 

araştırma bulgularının Türkiye’deki tüm kadınlara genellenemeyeceği, sadece 

çalışma grubundaki özellikleri taşıyanlara genellenebilmesidir. 

� Çalışmada mamografi yaptırma durumu, kadınların hem kendi bildirimlerine hem 

de yazılı raporlarına göre değerlendirilmiştir. Ancak raporunu belgeleyen kadın 

oranının oldukça düşük bulunması nedeniyle, çalışmada mamografi yaptırma oranı, 

kadınların kendi bildirimleri ile değerlendirilmiştir.  
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SONUÇLAR 

 

Çalışma sonuçları çoğunluğu evli, ilkokul- lise mezunu, gelir getiren herhangi bir 

işte çalışmayan, orta gelir düzeyinde olan, sağlık güvenceli, meme kanseri, KKMM ve 

mamografiye ilişkin daha önce bilgi almamış, meme kanserinde erken tanı yöntemlerini 

düzenli yapmayan/ yaptırmayan 40 yaş üstü kadınlarda, meme sağlığı geliştirme 

programının önemli bazı etkileri olduğunu göstermiştir. Sağlık eğitimi, film gösterisi, 

meme maketi ve yazılı materyaller (kitapçık, broşür ve kart) gibi yöntemleri kapsayan 

programın, kadınların sadece kendi kendine meme muayenesini yeterli ve etkin 

yapmalarına katkısının olduğu, klinik meme muayenesi ve mamografi yaptırmaya 

katkısının olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, sonuçlar programın kadınların 

meme kanseri bilgisini, meme kanseri yatkınlık, ciddiyet, KKMM-yarar, güven ve 

mamografi-yarar algısını geliştirmede etkili olduğunu; KKMM-engel ve mamografi- 

engel algılarını azaltmada, sağlık motivasyonu algısını geliştirmede etkili olmadığını 

göstermiştir.  

 

ÖNERİLER 

 

� Meme sağlığı alanında çalışan sağlık profesyonelleri, kadınlarda KKMM’ni 

geliştirmek amacıyla meme sağlığı eğitimi, KKMM filmi, meme maketi ve yazılı 

materyaller (kitapçık, broşür ve kart) gibi yöntemleri kullanabilirler.  

� “Meme sağlığı geliştirme programının” kadınlarda yeterli ve etkin KKMM yapma 

oranlarını artırmaya olumlu etkisi olmakla birlikte, uygulanan programın sosyo-

demografik ve kültürel özellikleri yönünden farklı kadın gruplarında denenmesine 

gereksinim vardır. 

� “Meme sağlığı geliştirme programının” kadınlarda mamografi ve klinik meme 

muayenesi yaptırmaya katkı yapması nedeniyle, hem bu yöntemlerin farklı 

özellikteki kadın gruplarında denenmesine hemde bu davranışları artıracak başka 

yöntemlerin denenmesine gereksinim vardır.  
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� Meme sağlığını geliştirme programları, kadınların tarama davranışlarını etkileyen 

sağlık algılarını (yatkınlık, ciddiyet, KKMM-yarar, KKMM-engel, güven, 

mamografi-yarar, mamografi-engel ve sağlık motivasyonu) kapsayacak şekilde 

planlanmalıdır.  

� Çalışmada KKMM-engel algılarını azaltmaya yönelik yapılandırılan programın 

engel algısını artırma nedeni çok açık değildir. Bu nedenle engel algısının kültürel 

özelliklerle ilişkisini ortaya koyan, daha iyi açıklayan kalitatif çalışmalara 

gereksinim vardır.    

� Meme sağlığını geliştirmeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılan yöntemlerin tarama 

oranlarına etkisinin yanı sıra, maliyet-etkinliği ve uygulanabilirliğinin de 

değerlendirilmesine gereksinim vardır.    
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FORMLAR 

FORM– 1: Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı 

FORM– 2: Sağlık Müdürlüğü İzin Protokolü 

FORM– 3: Kişisel Bilgi Formu (Alınma Kriterlerine İlişkin) 

FORM– 4: Anket Formu  

FORM– 5: Tarama Davranışları İzlem Formu 

FORM– 6: Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi (Türkçe) 

FORM– 7: Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi (İngilizce) 

FORM– 8: Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi’nin Çalışmada Kullanım 

İzni 

FORM– 9: Meme Kanseri Bilgi Formu 

FORM– 10: Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği 

FORM– 11: Yazılı materyaller (Kitapçık, broşür, kart) 
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FORM-1: SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZİN YAZISI 
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FORM- 2: SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZİN PROTOKOLÜ 
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FORM- 3: KİŞİSEL BİLGİ FORMU (ALINMA KRİTERLERİNE İLİŞKİN) 

Aşağıda yanıtlamanız için bazı sorular yer almaktadır. Lütfen her bir soruyu dikkatle 
okuyarak cevaplamaya çalışınız. Size en uygun olan ifadeyi parantez içine (X) koyarak 
işaretleyiniz. Verdiğiniz size ait bilgiler gizli kalacaktır. Bu bilgiler İstanbul İlköğretim 
okulunda yapılması planlanan “Meme kanserinin erken tanısına yönelik hazırlanan 
sağlık eğitim programına” katılacak kişileri belirlemek için istenmektedir. Bu eğitimde 
KKMM’nin nasıl yapıldığı katılımcılara öğretilecektir. Katkılarınız ve desteğiniz için 
teşekkür ederim.  

Araştırma Görevlisi 
Selda Seçginli 

 
Adınız-soyadınız:.... 
Telefon numaranız: ....... 
 
Adresiniz: (Lütfen açık adresinizi yazınız) 
 
 
1.   Kaç yaşındasınız?       .......   
2. Öğrenim durumunuzu yazınız (en son bitirdiğiniz okul):  

         ����  Eğitimi yok- ilkokulu bitirmemiş                           ����  Lise mezunu           
         ����  İlkokul mezunu                     ����  Yüksekokul mezunu 

            ����  Ortaokul mezunu 
3. Daha önce hiç memeniz ile ilgili (meme kanseri gibi) bir sağlık probleminiz oldu mu?  

       ����  Evet          ����  Hayır  
4. Şuan uzman bir hekimin tedavisi altında mısınız? Ya da son 6 ayda ciddi bir hastalık 
geçirdiniz mi? 

                 ����  Evet           ����  Hayır  
5. Şuan hamile misiniz ya da emzirdiğiniz bir bebeğiniz var mı? 

����  Evet          ����  Hayır  
6. Her ay düzenli olarak kendi kendinize meme muayenesi yapar mısınız? 
             ����  Evet           ����  Hayır 
 
7. Son bir yıl içinde mamografi çektirdiniz mi? 
                  ����  Evet          ����  Hayır 
 
8. Son bir yıl içinde bir hekime meme muayenesi yaptırdınız mı? 
                   ����  Evet          ����  Hayır 
 
9. İstanbul İlköğretim okulu kütüphanesinde meme kanserinin erken tanısına yönelik 

düzenlenmesi planlanan eğitime katılmak ister misiniz? 
����  Evet          ����  Hayır 
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FORM- 4: ANKET FORMU 

Bu çalışma “Meme kanserinin erken tanısına yönelik hazırlanan sağlık eğitim 

programının” kendine kendine meme muayenesi yapma, klinik meme muayenesi ve 

mamografi (meme filmi) yaptırmaya etkisini incelenmek amacıyla planlanmıştır. 

Aşağıda yanıtlamanız için bazı sorular yer almaktadır. Lütfen her bir soruyu dikkatle 

okuyarak cevaplamaya çalışınız. Size en uygun olan ifadeyi parantez içine (X) koyarak 

işaretleyiniz. Verdiğiniz size ait bilgiler gizli kalacaktır. Bu eğitimde KKMM’nin nasıl 

yapıldığı katılımcılara öğretilecektir. Katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. 

 

Araştırma Görevlisi 

Selda Seçginli 

Adınız-soyadınız: ........  

Telefon numaranız:  1. ........    2. ....... 

Adresiniz: (Lütfen açık adresinizi yazınız. Mecidiyeköy Sağlık ocağına yakınlık 

açısından bu bilgi istenmektedir.) 

 

 

1.    Kaç yaşındasınız?       .......   

2.   Medeni haliniz nedir?  
             ����  Evli           ����  Dul             ����  Boşanmış       ����  Diğer 

3.   Kaç tane çocuğunuz var?  
       ����  Yok           ����  1 çocuk       ����  2 çocuk          ����  3 çocuk       ����  4 çocuk ve üstü  

4. Öğrenim durumunuzu yazınız (en son bitirdiğiniz okul):  
         ����  Eğitimi yok- ilkokulu bitirmemiş                           ����  Lise mezunu           

         ����  İlkokul mezunu                     ����  Yüksekokul mezunu 

               ����  Ortaokul mezunu 
   
5.   Gelir getiren herhangi bir işte çalışıyor musunuz?    ����  Evet           ����  Hayır        

 
6.   Aylık gelir durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

 

Çok  kötü            Kötü              Orta               İyi                  Çok iyi 

      1   2  3         4             5 
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7.   Evinize bir ayda giren toplam para hakkında yaklaşık bir fikir vermeniz gerekirse 
aşağıdakilerden hangisi gelir durumunuzu en iyi tanımlar? 

����  500 milyondan az.    ����  751 milyon- 1 milyar arası 

����  501- 750 milyon arası             ����  1 milyardan fazla 

  

 8. Sağlık sigortanız var mı?  

                               ����  Yok                               ����  Bağ-kur                 ����  Diğer........ 

                    ����  SSK                          ����  Yeşil kart        

                    ����  Emekli sandığı               ����  Özel sigorta       

 

9. Sağlığınız genel olarak nasıldır? 

 

  Çok kötü             Kötü               Orta              İyi             Çok iyi           

      1   2  3          4           5 

10. Meme kanseri ile ilgili daha önce bilgi aldınız mı? 

                  ����  Evet      ����  Hayır 

11. Anneniz, kız kardeşiniz, anneanneniz, teyzeniz, halanız vb. gibi yakın 
akrabalarınızda meme kanseri hastalığı olan var mı? 

        ����  Evet         ����  Hayır 

12. Her yıl düzenli olarak kadın hastalıkları doktoruna muayene için gider misiniz? 

                  ����  Evet          ����  Hayır 

13. Kendi kendine meme muayenesi ile ilgili olarak doktor ya da hemşireden bilgi 

aldınız mı? 

             ����  Evet          ����  Hayır 

14. Mamografi (meme filmi) ile ilgili olarak doktor ya da hemşireden bilgi aldınız mı? 

             ����  Evet          ����  Hayır  
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FORM– 5: TARAMA DAVRANIŞLARI İZLEM FORMU 

1. Son 3 ay içinde kaç kez kendi kendinize meme muayenesi yaptınız? 

                   ����  Hiç           ����  Bir kez    ����  İki kez          ����  Üç kez   

2. Programdan sonra 6 ay içinde hekime klinik meme muayenesi yaptırdınız mı? 

     ����  Evet         ����  Hayır 

3. Programdan sonra 6 ay içinde mamografi (meme filmi) çektirdiniz mi? 

����  Evet         ����  Hayır 
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FORM– 6: KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONTROL LİSTESİ 

(TÜRKÇE) 

Muayene yapılacak odada ayna ve meme maketi bulunmalıdır. Oda uygun ise 
kişi kendi bedeninde de KKMM yapabilir. Kişiye aynayı kullanması özellikle 
belirtilmemelidir. Aşağıdaki KKMM yapma beceri formu doldurulur. Her doğru 
işaretleme 10 puan değerindedir. En iyi puan 100’dür. 

 

Kişi ayna karşısında memelerini kitle yada şişlik, memelerden birinde normal 
olmayan büyüme, sarkma, meme cildinde buruşukluk yada çukurlaşma olması, 
meme ucunun renginde değişiklik açısından gözledi mi? 

1. Kollar yanda iken  

2.  Kollar başın arkasında iken  

3. Öne doğru biraz eğilmiş iken  

Memelerini kitle açısından muayene ederken kişi;  

4. Bir kolunu başının arkasına yerleştirdi mi?  

5. Memenin en üst bölümünden muayeneye başladı mı?  

6. Parmakların iç yüzeyi ile muayene etti mi?  

7. Memeyi dairesel hareketlerle biraz bastırarak muayene etti mi?  

8. Meme ucunun etrafını geniş dairesel hareketle muayene etti 

mi? (meme ucuna doğru küçük dairesel hareketle) 
 

9. Tüm memeyi muayene etti mi? (memenin koltuk altından 

göğüs kemiğine, köprücük kemiğinden memenin alt sınırına 

kadar olan tüm alanların muayenesi) 

 

10. Koltuk altını kitle açısından muayene etti mi?  

 

TOPLAM 
 

KİTLE BULMA DİAGRAMI 

Toplam bulduğu (doğru olarak) kitle sayısı: 

 

 

 

 

 

 



 114 

FORM– 7: KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONTROL LİSTESİ  

(İNGİLİZCE) 

Breast Self-Examination Proficiency Rating Instrument 
Robin Y. Wood, EdD, RN 
Connell School of Nursing 

Boston College 
Chestnut Hill, MA 02467 

 
 

BREAST SELF EXAM SKILL CHECK 
 

Instruct the subject/client to use the breast vest model.  Check the BSE 
skills she used below.  Each check = 10 points. 
A PERFECT SCORE IS 100 
 

 
Did she look in mirror for lumps, equal size and shape, 

dimples or puckered skin with: 

 

207.   Arms at sides  

208.   Arms over head  

209.   Leaning forward  

  

When she felt for lumps in both breasts, did she:  

210.  Put arm behind head  

211.  Begin at top of breast  

212.  Use pad of fingers (vs. tip)  

213.  Press lighter to deeper in little circles  

214.  Feel around breast in large circle 

            Circles smaller as she moved to inside 

 

215.  Cover entire breast 

             From collar bone to lower bra line and 

            underarm to center of breast bone 

 

216.  Feel under arm for lumps  

217.                                                      TOTAL  

DIAGRAM Mark an X below for any lumps she 

found correctly.   

218.  Total number correct lumps.              
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FORM– 8: KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONTROL LİSTESİ’NİN 

ÇALIŞMADA KULLANIM İZNİ 

 

From: "Robin Wood" <woodr@bc.edu>   

Sebject: Re: ?Breast Self-Examination Proficiency Rating Instrument (BSEPRI)? 

To: "Selda Merey" <vsmerey@yahoo.com> 

Date: Mon, 03 Jan 2005 15:51:35 -0500 

 

 

Selda--You may use the instrument (attached).  Please give me full  

credit in citations & references for the instrument.  You can use this  

article for citing: Wood, R.Y. (1994).  Reliability and validity of a breast  

self-examination proficiency rating instrument.  Evaluation & the Health Professions,  

17(4), 418-435. 

 

I see accuracy and proficiency as synonymous.  We use a vested breast  

simulation model when scoring the exam--and include a simple diagram  

with the instrument to note where the examinee finds lumps in the model.   

The model we use contains a total of 5 lumps in both breasts combined.   

Hope this is helpful.  All the best. 

Attachments 

Files 

 

BSEPRI_instrument.doc (31k) [Preview] Scan and Save to Computer - 
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FORM- 9: MEME KANSERİ BİLGİ FORMU 

Aşağıdaki ifadeler meme kanseri hakkındaki bilgilerinizi öğrenmek ve bu konuda size 
yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Vereceğiniz bilgiler sağlık eğitim programlarının 
hazırlanmasında katkı sağlayacaktır. Lütfen herbir ifadeyi dikkatle okuyarak size en 

uygun olan cevabı (x) işareti koyarak işaretleyiniz.  
Teşekkürler 

 

 

 

Meme Kanseri İle İligili İfadeler Doğru Yanlış Fikrim 
yok 

1. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir.    
2. Emzirme meme kanseri riskini azaltır.    
3. Ailesinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri daha 
fazla görülür. 

   

4. Meme kanseri ırsi (genetik yada ailesel) geçiş gösterir.    
5. Az yağlı yiyeceklerle beslenen kadınların meme kanseri olma 
riski daha azdır. 

   

6. Yaşlı kadınların meme kanserine yakalanma riski genç 
kadınlardan daha fazladır. 

   

7. Erken yaşta adet gören kadınların meme kanserine yakalanma 
riski daha fazladır. 

   

8. Meme kanseri bulaşıcıdır.    
9. Meme kanseri büyük göğüslü kadınlarda daha fazla görülür.    
10. Meme kanseri olan bir kadının yaşama şansı , kanser erken 
dönemde bulunsa bile çok düşüktür. 

   

11. Kendi kendine meme muayenesi yaparak meme kanserini 
erken dönemde belirlemek mümkündür. 

   

12. Memedeki kitleleri sadece doktorlar yada hemşireler bulabilir.    
13. Memedeki kitleleri muayene etmek için en iyi zaman adetin 
bitmesinden hemen sonraki zamandır. 

   

14. Menopoza girmiş bir kadında kendi kendine meme muayenesi 
her ayın belirli bir gününde yapılabilir. 

   

15. Kendi kendine meme muayenesi yapmak çok zaman alır.    
16. Memelerin ayna karşısında gözlenmesi, memelerin elle 
muayene edilmesi kadar önemlidir. 

   

17.  Kendi kendine meme muayenesi, elin orta üç parmağı ile 
dairesel hareketlerle yapılır. 

   

18. Kendi kendine meme muayenesi sırasında koltuk altı bölgesini 
muayene etmek gerekli değildir. 

   

19. 40 yaşından sonra her yıl meme filmi (mamografi) çektirmek 
meme kanserinin erken dönemde belirlenmesi için en iyi yollardan 
biridir. 

   

20. Meme filmi (mamografi) çektirmek çok ağrı verici bir 
işlemdir. 

   

21.  Meme filmi (mamografi) çektirmek çok zaman alır.    
22. Meme filmi (mamografi) çektirmek meme kanserine yol açar.    
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FORM– 10: MEME KANSERİ SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİ 

Aşağıda meme kanserine ilişkşn düşünceleri yansıtan ifadeler yer almaktadır. Lütfen tüm 

ifadeleri dikkatlice okuyunuz ve size en uygun gelen ifadeyi (x) işareti koyarak işaretleyiniz. 

Doğru yada yanlış fikir yoktur. Her bir ifadenin cevaplandırılması ve boş bırakılmaması çok 

önemlidir. Bazı ifadeleri cevaplamak zor gelirse, lütfen size en yakın gelen cevabı işaretleyiniz.          

Teşekkürler 

Selda Seçginli      

1.  Gelecekte büyük bir olasılıkla meme kanseri olacağım.  

 (  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

2. . Gelecekte meme kanseri olacağımı hissediyorum.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

3. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki 10 yıl içinde meme kanseri olacağım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

4. Meme kanserine yakalanma olasılığım çok yüksektir.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

5. Meme kanserine yakalanma olasılığım herhangi bir kadına göre daha fazladır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

6. Meme kanseri düşüncesi beni korkutur. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

7. Meme kanserini düşündüğüm zaman kalp atışlarım hızlanır. 

 (  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

8. Meme kanseri hakkında düşünmeye korkarım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

9. Meme kanserine yakalandığımda yaşayacağım sorunlar çok uzun sürecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

10. Meme kanseri erkek arkadaşım ya da eşim ile olan ilişkimi olumsuz yönde etkiler. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

11. Meme kanserine yakalansaydım bütün yaşamım değişirdi. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

katılmıyorum    (   )Katılmıyorum   (   )Kararsızım     (   )Katılıyorum    (   )Tamamen katılıyorum 

12. Meme kanserine yakalansaydım  5 yıldan fazla yaşamazdım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

13. Kendi kendime meme muayenesi yaptığım zaman kendimi iyi hissederim.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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14. Kendi kendime meme muayenesini her ay yaptığım zaman meme kanseri hakkında 

çok fazla endişelenmem. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

15. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yapmam kitleleri erken bulmamı sağlar. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

16. Önümüzdeki yıl her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, meme 

kanserinden ölme olasılığımı azaltırım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

17. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, meme kanseri olduğumda tüm 

alınması ya da şekil bozukluğu yapacak bir ameliyat olma olasılığımı azaltırım.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

18. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, doktor ya da hemşireden önce 

kanser olabilecek bir kitleyi bulmam kolaylaşır.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 19. Kendi kendime meme muayenesi yaparken kendimi tuhaf hissederim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

20.Önümüzdeki yıllarda kendi kendime meme muayenesi yapmak, meme kanseri 

konusunda beni endişelendirecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 21. Kendi kendime meme muayenesi yapmak beni utandırır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

22. Kendi kendime meme muayenesi yapmak çok fazla zaman alır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

23. Kendi kendime meme muayenesi yapmak hoş olmayan bir durumdur.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

24. Kendi kendime meme muayenesi yapmak için yeterli mahremiyetim yok. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

25. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını biliyorum. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

26. Kendi kendime meme muayenesini doğru yapabileceğimden eminim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

27. Eğer meme kanserine yakalanmış olsaydım, kendi kendime meme muayenesi 

yaparak kitleyi bulabilirdim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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28. Kendi kendime meme muayenemi tek başıma yaparsam, mememdeki kitleyi 

bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

29. Ceviz büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

30. Fındık büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

31. Bezelye büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

32. Kendi kendime meme muayenesi yapmak için izlenmesi gereken adımları 

bildiğimden eminim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

33. Kendi kendime meme muayenesi yaptığım zaman normal ve normal olmayan meme 

dokusunu anlayabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

34. Aynaya baktığımda mememdeki normal olmayan değişiklikleri fark edebilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

35. Mememi muayene ederken parmaklarımın doğru kısımlarını kullanabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

36. Sağlık sorunlarımı erken dönemde fark etmek isterim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

37. Sağlıklı kalmak benim için oldukça önemlidir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

38. Sağlığımın daha iyi olması için yeni bilgileri araştırırım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

39. Sağlığımın daha iyi olmasını sağlayacak etkinliklere katılmanın önemli olduğunu 

düşünürüm. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

40. Dengeli beslenirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

41. Haftada en az 3 kez egzersiz yaparım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

42. Hasta olmasam bile düzenli sağlık kontrolü yaptırırım.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

43. Önerilen mamografiyi (meme röntgeni) yaptırdığımda, kendimi iyi hissederim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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44. Mamografi (meme röntgeni) yaptırdığım zaman, meme kanseri hakkında çok fazla 

endişelenmem. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 45. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, kitlelerin erken bulunmasına yardım eder. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

46. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanserinden ölme ihtimalini azaltır.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

47. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanseri olduğumda tüm memenin 

alınması ya da şekil bozukluğu yapacak bir ameliyat olma olasılığımı azaltır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

48. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, bir kitlenin kendim yada bir sağlık 

personeli tarafından fark edilmeden önce bulunmasına yardım eder. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

49. Düzenli mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanseri hakkında beni 

endişelendirecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

50. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak beni utandırır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

51. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak çok fazla zaman alır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

52. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak ağrılı olur. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

53. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak oldukça pahalıdır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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