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ÖZET 

Coşansu (Kuzu), Gülhan. (2009). Tip 2 Diyabetlilerde Özbakım Aktiviteleri ve 
Diyabete İlişkin Bilişsel-Sosyal Faktörler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD.Doktora Tezi. İstanbul.         

Metodolojik ve tanımlayıcı- ilişki arayıcı tipte tasarlanan bu çalışmanın amacı, erişkin 
tip 2 diyabetlilerin özbakım aktiviteleri ve glisemik kontrol düzeyleri ile bilişsel ve 
sosyal faktörler arasındaki ilişkileri incelemek; kuramsal bir model geliştirerek analiz 
etmek; sonuçları ile hemşirelik girişimlerine katkı sağlamaktır. Ayrıca Diyabet 
Özbakım Aktiviteleri Anketi (DÖBA) ve Çok Boyutlu Diyabet Anketi’nin (ÇBDA) 
Türkçe geçerlik ve güvenirliği değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın örneklemini İstanbul’da üç diyabet polikliniğinden seçilen 350 tip 2 
diyabetli birey oluşturmuştur. Veriler görüşme formu, DÖBA ve ÇBDA kullanılarak, 
özbildirim yöntemi ile toplanmış, verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA), t testi, korelasyon analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal 
eşitlik modeli (YEM) kullanılmıştır.  

Analizler sonucunda DÖBA ve ÇBDA geçerli ve güvenilir bulundu. Diyabetlilerin 
ortalama yaşı 53,42±8,02, diyabet süresi 8,61±6,03, A1c düzeyi 7,34±1,62’idi. % 
59,7’si kadın, % 68,6’sı temel eğitim düzeyinde, % 52,6’si obez ve % 58,4’ü Oral 
antidiyabetik ilaç kullanıyordu. Son bir haftada uyguladıkları özbakım davranışları 
sıklık sırası ile diyet, ayak bakımı, egzersiz ve kendi kendine kan şekeri testi idi. Eğitim 
süresi ile egzersiz ve kan şekeri testi, ekonomik durum ile kan şekeri testi uygulamaları 
arasında olumlu ilişki bulundu. Erkekler kadınlardan daha fazla egzersiz yapıyordu. 
Kadınların özyeterlik ve destek algıları erkeklere göre daha düşük, engel ve ciddiyet 
algıları daha yüksek idi. Diyabetlilerin ekonomik durumu ve eğitim düzeyi arttıkça 
destek ve özyeterlik algıları arttı, ciddiyet ve engel algıları azaldı. Özyeterliği, desteği  
ve sonuç beklentisi artan hastaların özbakım davranışları da arttı. Yapısal eşitlik 
modeline göre özyeterlik algısı özbakımı etkileyen güçlü bir değişken, diğer 
değişkenlerle (destek algısı, engel algısı, sonuç beklentisi ve eğitim süresi) özbakım 
arasında aracı değişken olarak bulundu. 

 Bu sonuçlara göre, diyabetlilerin özbakım davranışları ve glisemik kontrol düzeyleri 
bilişsel ve sosyal faktörlerden etkilenebilir. Daha iyi özbakım için hastaların özyeterlik, 
destek ve sonuç beklentisi algılarının artırılması gereklidir.  

Anahtar Kelimeler :  Tip 2 Diyabet, Özbakım, Özyeterlik, Sonuç beklentisi, Yapısal 
Eşitlik Modeli, Çok Boyutlu Diyabet Anketi, Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi 
 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: T-771/27122005         
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ABSTRACT 

Cosansu (Kuzu) Gülhan. Self care activities and cognitive - social factors in people with 
type 2 diabetes. Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Public 
Health Nursing. Doctoral Thesis. Istanbul. 
 
The aim of this methodological and descriptive-correlative study is to investigate 
relationships between self-care activities, glycemic control and cognitive-social factors 
in adults with type 2 diabetes (T2D) to develop a model for use its results in nursing 
interventions. The validity of Turkish translations of Summary of Diabetes Self-Care 
Activities Questionnaire (SDSCA) and Multidimensional Diabetes Questionnaire 
(MDQ) was also assessed. 
The sample of the study is composed of 350 people with T2D from three outpatient 
clinics in İstanbul. Data were collected by self-report questionnaire. One-way Anova, t-
tests, pearson product moment correlation, exploratory and confirmatory factor analysis 
and structural-equation modeling (SEM) were used in statistical analysis.   
SDSCA and MDQ were found to be valid and reliable tools. Means age was 
53.42±8.02, duration of diabetes was 8.61±6.03, mean A1c level was 7,34±1,62. Of the 
sample 59.7 %  was female, 68.6 % was graduated of primary school, 52.6 % was obese 
and 58.4% used oral antidiabetic drugs. The self-care activities implementing frequently 
during last week were dieting, foot care, exercising and self monitoring blood glucose 
respectively. It was found a positive correlation between educational background and 
level of exercise and self monitoring blood glucose. Economic status and self 
monitoring blood glucose were associated significantly. Males exercised more than 
females. Females had a lower self-efficacy and support perception however they had 
interference and severity perception. People with T2D with higher level of economic 
and education level had higher self-efficacy and support perception, and a lower 
interference and severity perception. Self-care behaviors were correlated with self-
efficacy, social support, interference, outcome expectation. According to structural-
equation modeling, self-efficacy was found as a predictor and also mediator for self care 
activities.  

In conclusion self-care activities can be affected from cognitive and social factors in 
people with T2D. Perception of self –efficacy, social support and outcome expectation 
should be improved to provide a better self-care in people with T2D. 

 
Key word: type 2 diabetes; self care; self efficacy; outcome expectation; social support; 
structural-equation modeling (SEM); The Multidimensional Diabetes Questionnaire-
MDQ; The Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire – SDSCA 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği veya insülinin etkili kullanılamaması 

sonucu oluşan, akut  komplikasyonların yanısıra uzun dönemde makro ve 

mikrovasküler komplikasyonları ile morbidite ve erken ölüm riskini arttıran, tıbbi bakım 

alma oranı ve bakım maliyeti yüksek bir hastalıktır (Altuntaş 2001; Goldstein ve Müller-

Wieland 2003; Oliva ve ark. 2004; Roglic ve ark. 2005; ADA 2008a). Dünyada giderek artmakta 

olan diyabetin görülme sıklığı toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte ortak 

nokta bu hastalığın her geçen gün çok daha fazla insanı etkilemesidir. (Diabetes Atlas 2003; 

WHO 2008; IDF 2008a; WDF 2008)  

 

Diyabet biyolojik ve psiko-sosyal etkileri ile bireyin tüm  yaşamını etkilemekte, 

diyabetlinin yaşam boyu sürdürmek zorunda kaldığı tedavi ve bakım planının getirdiği 

sınırlılık ve yanısıra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar yaşam kalitesini 

azaltabilmektedir. Çalışmalar iyi planlanmış bir tedavi ve bakım süreci ile diyabet 

yönetiminin sağlanabildiğini, komplikasyonların azaldığını ve diyabetlinin yaşam 

kalitesinin arttığını  göstermektedir (DCCT 1993; UKPDS 1998). Bu olumlu sonuçlar 

diyabetlinin bireysel yönetimini başarma düzeyi ile yakından ilişkilidir.  

 

Diyabetin bireysel yönetimi genellikle diyet, egzersiz, ayak bakımı, ilaç ve 

insülin kullanımını ve kendi kendine kan şekeri izlemini kapsayan çok bileşenli 

özbakım aktivitelerini ve yaşam tarzı değişikliğini kapsar. Diyabette başarılı bireysel 

yönetim ve daha kaliteli ve uzun yaşam üzerinde özbakım davranışlarının önemli 

olduğu, bununla birlikte özbakım aktivitelerinin istenilen düzeyde olmadığı pek çok 

çalışma ile gösterilmiştir (Toobert ve ark.2000; Aljasem ve ark. 2001, Norris ve ark. 2002a; Sousa 

ve ark. 2005; Tan ve Magarey 2008).  

 

Diyabette bireysel yönetim sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmek ve 

sürdürmekle yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir yaşam tarzına uyumdaki amaç ise daha iyi 

bir metabolik kontrol sağlayarak akut ve kronik komplikasyonların  önlenmesi ve 

geciktirilmesidir (Toobert ve ark. 1994; Aalto ve Uutela 1997). Bireysel yönetimi 

başarmada eğitimin yanısıra çevresel ve psikososyal fakörler etkili olmaktadır (Glasgow 

1994;Talbot ve ark.1997; Bernal ve ark. 2000, Aljasem ve ark. 2001; Williams ve Bond 2001; Kuijer ve 
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de Ridder 2003; Gallant 2003;Whittemore ve ark.2005; Sousa ve ark. 2005; Nakahara ve ark. 2006; Wu 

ve ark. 2007; Xu ve ark. 2008).Bu faktörlerin en önemlilerinden biri özyeterlik algısıdır. 

Özyeterlik insanların yaşamlarını etkileyen olaylar üzerindeki kontrolleri ve başetme  

kapasiteleri hakkındaki inançları ve bireyin yönetim ve özbakım davranışlarını 

sürdürmede etkin olma gücü olarak tanımlanır(Bandura 1977; 1980;1994). Özyeterliğin 

özbakım davranışlarını belirlemede iyi bir belirleyici olduğu bildirilmektedir (Aljasem ve 

ark. 2001; Williams ve Bond 2002; Nakahara ve ark.2006; Sarkar ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu ve 

ark. 2008).Bandura  davranışların oluşumunda sonuç beklentisinin de özyeterlik kadar 

önemli olduğunu ve özyeterliği harekete geçiren bir güç olduğunu belirmiştir. (Bandura 

1977; 1994) 

 

Özbakım davranışlarını etkilediği düşünülen bir diğer önemli faktör sosyal 

destektir (Glasgow 1994, Toljamo ve Hentinen 2001a; van  Dam ve ark. 2005; Williams ve Bond 

2002). Algılanan sosyal desteğin artması ile davranış değişimi, daha iyi uyum ve daha iyi 

glisemik kontrol sonuçları gösterilmiştir. Sosyal destek yalnızca aile desteği değil, aile 

dışında bireyin etkileşim içinde olduğu kişileri (arkadaş) ve sosyal olanakları (finansal 

destek, hizmetler vb) da kapsar (Glasgow 1994; Talbot ve ark. 1997; Toljamo ve Hentinen 2001a; 

van Dam  ve ark. 2005; Tang ve ark.2008; ).  

 

Diyabetlilerde özbakım davranışlarını ve bu davranışları etkilediği düşünülen 

ilişkili faktörleri belirlemeye yönelik araştırmalar daha iyi bir diyabet yönetimi için 

rehber olacaktır. Bu araştırmanın amacı diyabetlilerde özbakım davranışlarını ve ilişkili 

bilişsel ve sosyal faktörleri belirlemek, belirlenen bu değişkenlerin birbirleri ile 

ilişkilerini öngören teorik bir model geliştirerek bu modeli test etmek ve bunların 

sonucunda diyabetlilerin eğitimi ve bakımın yönetiminde hemşirelik girişimlerine katkı 

sağlamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. DİYABETİN TANIMI VE EPİDEMİYOLOJİSİ 

Diabetes Mellitus insülin hormon sekresyonunun ve/veya insülin etkisinin 

mutlak veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında 

bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır. Diyabet , 

koroner arter hastalığı, inme, periferik vasküler hastalıklar, körlük, böbrek hastalıkları 

ve alt ekstremite ampütasyonları da dahil pek çok hastalık için potansiyel bir durumdur 

(Altuntaş 2001; ADA 2008a, WHO 2008). 

 

Diyabet yaşadığımız yüzyılın en ciddi sağlık sorunlarından biridir ve tüm 

dünyada hızla artmaya ve  her geçen gün daha fazla insanı etkilemeye devam 

etmektedir.  Büyüyen pandemi her ülkede sağlık kaynaklarının tüketimini arttırmakta ve 

çalışma çağında olan pek çok insanın çalışamaz duruma gelmesine ve erken ölmesine 

neden olmaktadır (Wild ve ark. 2004; WHO 2008, IDF 2008a).  

 

Dünya’da 1985 yılında 30 milyon olan diyabetli sayısı, 2003 yılında 194 

milyona, 2007 yılının başında 246 milyona ulaşmıştır. Diyabetli sayısının 2025 yılında 

380 milyona ulaşacağı ve bu vakaların % 80’inin az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde olacağı öngörülmektedir (IDF 2008a; WDF 2008). Dünya üzerinde ortalama her 

100 erişkin insandan 6’sının diyabetli olduğu tahmin edilmektedir Uluslararası Diyabet 

Federasyonu’na  (IDF) üye ülkelerde 20-79 yaş arası erişkinlerde ortalama diyabet 

prevansı %7.3’tür. Bozulmuş Glikoz Toleransı (IGT)  prevalansının da benzer olduğu 

bildirilmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 6-7 milyon insanda diyabet gelişmektedir ve 

daha da ötesi diyabetlilerin yaklaşık yarısı diyabetli olduklarının farkında değildir 

Diyabet prevalansı en yüksek olan bölge % 9.2 ile Kuzey Amerika bölgesidir. Onu % 

8.4 ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesi izlemektedir (IDF 2008a). 

Türkiye’de diyabet prevelansı erişkin grupta % 7.2’dir. İlerleyen yıllarda diyabet olma 

olasılığı yüksek olan IGT’li bireylerin oranı ise % 6.7’dir  (Satman ve ark. 2002).  

Diyabet,  Tip 1, Tip 2, Gestasyonel Diyabet ve Diğer Spesifik Tipler olmak 

üzere 4 grupta sınıflanır (ADA 2008a). Diyabetin etyolojik sınıflaması Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo  2-1 Diyabetin Sınıflaması 

Tip 1 Diyabet 
İmmün nedenli 
Nedeni bilinmeyen  

 
 
 

Tip 2 Diyabet 
Periferik insülin direncinin ön planda olduğu 
İnsülin sekresyon yetmezliğinin ön planda olduğu 

 
 

 

Gestasyonel Diyabet  
 
 
Diğer Tipler 
Beta hücre fonksiyonundaki genetik 
bozukluk 
İnsülin fonksiyonunda genetik bozukluk 
Pankreasın egzokrin  hastalıkları 
Endokrinopatiler 
Ilaç yada kimyasal maddeye bağlı 
durumlar 
Infeksiyonlar 
Diyabetle ilişkili diğer genetik sendromlar 

 

Tip 1 diyabet pankreas ß hücre harabiyetine bağlı olarak mutlak insülin 

eksikliği ile daha çok çocuk ve gençlerde akut olarak ortaya çıkar. Hipoglisemi ve 

ketoasidoz gibi ciddi akut komplikasyonların daha sık yaşandığı diyabet tipidir ve 

bireyin yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka dışarıdan insülin verilmesi  gereklidir. 

Tüm diyabetlilerin yaklaşık % 5-10’u tip 1 diyabetlidir.  

Tip 2 diyabet insülin eksikliğinden çok hücresel düzeyde insülinin 

kullanılamaması ile karakterize bir formdur. Tip 2 diyabetliler genellikle obezdir ve 

obezite insülin direncinin en başta gelen sebebidir. Obeziteden ayrı olarak kriterlere 

göre obez yada fazla kilolu olmayan bireylerde de genelde bel ve karın çevresindeki 

yağlanma diyabet için ciddi bir risktir. Tip 2 diyabet  genellikle 40 yaş ve üstü grupta 

görülür, ancak ortaya çıkma yaşı yaşam tarzı değişikliklerine bağlı olarak her geçen gün 

düşmekte gençlerde ve hatta çocuklarda görülebilmektedir. Bunun yanısıra yaş arttıkça 

görülme sıklığı artmaktadır. Tip 2 diyabet klasik diyabet belirtilerinin çok belirgin 

olmadığı, sinsi başlangıçlı olan ve yıllarca asemptomatik kalabilen, kronik 

komplikasyonların sık görüldüğü, başlangıçta genellikle insülin tedavisine gerek 

duyulmayan diyabet tipidir ve tüm diyabetlilerin yaklaşık % 90- 95’ini tip 2 

diyabetlidir.  

Gestasyonel diyabet  gebelik sırasında ortaya çıkan diyabeti tanımlarken, diğer 

spesifik tipler pankreası etkileyen bir çok nedenle ortaya çıkan kan şekeri yüksekliğini 

tanımlar. (ADA 2008a; WHO 2008). 
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2.2. DİYABETİN TEDAVİSİ VE BAKIMI  

 

Diyabet bireylerin ve ailelerin yaşamlarını tüm yönleri ile etkileyen , 

komplikasyonları ile yaşam kalitesini azaltan ve zorunlu yaşam tarzı değişiklikleri 

gerektiren, sürekli tıbbi bakım ve eğitim gerektiren  kronik bir hastalıktır (ADA 2008a). 

Diyabetli yaşamı boyunca bakımı ve tedavisi konusunda uzman yardımına gereksinim 

duyar. Diyabet tedavisi ve kontrolünde hedeflenen sonuç, diyabetlinin bireysel 

yönetimini başarabilmesi ve sonucunda metabolik kontrolün iyileşmesi, 

komplikasyonların ortaya çıkışının ve ilerlemesinin engellenmesi ve yaşam kalitesinin 

korunması ve geliştirilmesidir (ADA 2008a, Loveman ve ark. 2008).  

 

Kanıt düzeyindeki çalışmalar iyi planlanmış bir tedavi ve bakım süreci ile 

diyabet kontrolünün sağlanabildiğini ve komplikasyonların azaltılabildiğini ve aynı 

zamanda yaşam kalitesinin arttığını göstermektedir (UKPDS 1998 ; DCCT 1993).  

 

Diyabet tedavisinde temel amaç glisemik kontrolü sağlamak ve sürdürmektir. 

Glisemik kontrolü belirlemede iki temel teknik vardır. Bunlar A1c ölçümü ve hastanın 

kendi kendine yaptığı kan glikozu ölçümleridir (ADA 2008a).  

 Diyabetli erişkin bireyler için hedef glisemi değerleri tablo 2-2’de özetlenmiştir. 

Tablo  2-2. Diyabetli Erişkin Bireylerde Hedef Glisemi Değerleri 

Parametre ADA önerisi  IDF önerisi  

A1c < %7 ≤6,5 

Açlık kapiller plazma glikozu 70-130 mg/dl <110 mg/dl 

Tokluk kapiller plazma glikozu* < 180 mg/dl <145 mg/dl 

* Yemek sonrası 2.saat tokluk değeri 
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Hedef glisemik değer için rehberlerde farklı öneriler bulunmasına karşın “Etkili 

Diyabet Yönetimi için Küresel Ortaklık” önerileri de A1c’nin %6,5’in altında 

tutulmasına işaret etmektedir. Etkili Diyabet Yönetimi için Küresel Ortaklık tip 2 

diyabetlilerin daha iyi bir glisemi hedefine ulaşması için 10 temel öneride bulunmuştur 

(McGill ve Felton 2007;  IDF 2008b) Bu öneriler Tablo 2-3’te sıralanmıştır. 

Tablo  2-3. 0n Adımda Daha İyi Glikoz Kontrolü 

1. İyi glisemik kontrol A1c’yi % 6,5*’in altında tutmaktır. 

2. Düzenli olarak yapılan kendi kendine kan şekeri izlemine ilave olarak her 3 ayda bir A1c 
düzeyi izlenmeli. 

3. Daha iyi sonuçlara ulaşmak için hiperglisemi, dislipidemi ve hipertansiyonun tedavisi aynı 
şiddette ve agresif bir biçimde olmalı. 

4. Yeni tanı almış tüm diyabetliler imkan dahilinde mutlaka diyabet merkezlerine gönderilmeli. 

5. İnsülin direncinin tedavisi de dahil olmak üzere altta yatan patofizyolojik etmenler dikkate 
alınmalı. 

6. Tanıdan sonraki ilk 6 ay içinde A1c’yi % 6,5’in altına düşürecek şekilde yoğun bir tedavi 
başlanmalı. 

7. Hasta 3 ay sonra eğer % 6,5 ‘in altındaki hedefe ulaşamamışsa kombine tedavi düşünülmeli. 

8. Tanıda A1c düzeyi % 9 ve üzerinde olan hastalara acilen insülin tedavisi ya da kombine tedavi 
başlanmalı. 

9. Etki mekanizmaları birbirini tamamlayan oral antidiyabetik kombinasyonları kullanılmalı. 

10. Diyabetin yönetiminde intersisipliner ve multidisipliner ekip yaklaşımı kullanılmalı ve hastanın 
hedeflenen glisemik kontrole ulaşması için sorumluluklar paylaşılmalıdır. 

* A1c ölçümü yapmak mümkün değilse Açlık ya da öğün öncesi kan şekerinin <110 mg/dl olması da iyi glisemik kontrol olarak 
değerlendirilir  

   Diyabet yönetiminin pek çok bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; 

1. İlaç Tedavisi 

2. Tıbbi Beslenme Tedavisi 

3. Egzersiz  

4. Bireysel Yönetim Eğitimi 

5. Bireysel İzlem 

2.2.1. İlaç Tedavisi 

ADA ve Avrupa Diyabet Çalışma Grubu’nun  yayınladığı konsensusa göre ; tip 

2 diyabetli bireylerde hipergliseminin yönetilmesinde temel yaklaşım; tanıda yaşam 

tarzı değişikliği (Tıbbi Beslenme Tedavisi ve egzersiz) ile kombine metformin tedavisine 

başlamak ve  ilerleyen zamanlarda diğer ajanları da (erken insülin tedavisi de dahil) 

ekleyerek hedeflenen glisemik kontrol olan % 7’nin altındaki A1c düzeyine ulaşmaktır. 

(ADA2008a).  
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Şekil  2-1. Yeni Tanı Almış Bireylerde Hipergliseminin Yönetimi İçin Küresel Ortaklık 
Önerileri 

Kaynak: McGill, M., Felton, A.M.(2007). The new global recommentation: A multidisciplinary approach to 
improving outcomes in diabetes. Primary Care Diabetes 1,49-55. 

 

Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar; İnsülin ve Oral 

Antidiyabetik (OAD) İlaçlardır. 

2.2.1.1. Oral Antidiyabetik İlaçlar 

Tip 2 diyabette yüksek kan glikoz seviyesinin düşürülmesinde OAD’ler insülin 

direncini ortadan kaldırarak  ve yetersiz olan insülin salınımını arttırarak kan glikoz 

seviyesi istenilen sınırlarda tutmaya çalışır. OAD’ler etki mekanizmalarına göre 3 ana 

grupta toplanır. Bunlar; 

� İnsülin salgılatıcı ilaçlar: Sülfonilüre ve Glinidler pankreas β hücresinden 

insülin salınımını arttırırlar 

� İnsülin duyarlılığını arttıran ilaçlar:  Metformin ve Glitozanlar periferik 

dokularda insülin duyarlılığını arttırırlar 

� Glikozidaz inhibitörü ilaçlar: α glikozidaz inhibitörleri  barsaklardan 

karbonhidrat emilimini yavaşlatarak yemek sonrası kan şekeri yükselmesini 

engellerler (Satman ve Salman 2001). 

Tanıda A1c ≥≥≥≥%9 
Diyet ve egzersizle 
paralel olarak 
insülin tedavisi ya 
da kombine tedavi 

Tanıda A1c <%9 
Diyet ve egzersizle 
paralel olarak 
monoterapi  

3 ay sonra A1c >%6,5 
Diyet ve egzersizle 
paralel olarak kombine 
tedavi 
 

 
Tedavinin 
hedefi 6 ay 
sonra  A1c 
düzeyini 
%6,5’in 
altına 
düşürmektir.  
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2.2.1.2. İnsülin  

1921 yılında insülinin keşfedilmesi ile diyabet tedavisinde önemli bir adım 

atılmış, diyabet öldürücü bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Günümüzde teknolojik 

gelişmeler sonucu insülin tedavisinde gelinen nokta son derece umut vericidir. İnsülin 

çeşitlerindeki artış ve uygulama yöntemlerindeki gelişmeler diyabet tedavisinde başarı 

düzeyini arttırmaktadır. Tüm tip 1 diyabetlilerde yaşam boyunca ve tip 2 diyabetlilerde 

OAD’lerin yeterli olmadığı dönemlerde, gebelikte, cerrahi müdahale öncesi ve 

sonrasında, ağır enfeksiyon durumlarında ve miyokard enfarktüsü gibi sıkı metabolik 

kontrol gerektiren durumlarda insülin tedavisi uygulanır (Tuncel ve İmamoğlu 2001).  

 

2.2.2. Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Tıbbi Beslenme Tedavisinin (TBT)  diyabetin önlenmesinden, diyabet 

komplikasyonların azaltılmasına ve önlenmesine kadar diyabetin her aşamasında kritik 

öneme sahiptir (ADA 2008b)  

 

Tıbbi tedavinin yanısıra diyabetlilerin tedavilerinde önemli bir yeri olan 

beslenme ile ilgili hedeflere ulaşılabilmesi ancak bir diyabet ekibinin kontrolü ve bu 

ekibin yapacağı eğitimle mümkün olur (ADA 2008b;Alphan 2001).  

 

Tıbbi Beslenme Tedavisinin kısa ve uzun vadede metabolik kontrol üzerindeki 

iyileştirici etkileri pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. TBT’nin tip 2 diyabetlilerde 

A1c düzeyinde %1-2 düşme sağladığı, benzer olarak lipid profilini düzenlediği rapor 

edilmektedir (Pastors ve ark., 2002; Pastors ve ark. 2003). Bu kanıtlar çerçevesinde  diyabetli 

bireyin yaşı, cinsiyeti, boyu ve kilosu, yaşam tarzı alışkanlıkları, sosyo-ekonomik 

durumu, kültürel özellikleri ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak , bir diyetisyen 

tarafından  bireysel olarak bir TBT’nin düzenlenmesi önerilmektedir  (ADA 2008a; ADA 

2008b; Alphan 2001; Pastors ve ark., 2002; Pastors ve ark. 2003) 
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2.2.3. Egzersiz 

Son yıllarda egzersiz diyabet yönetiminde TBT ve ilaç tedavisi ile birlikte 

önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir (Sigal ve ark. 2004). Tüm diyabet tipleri için 

tedavinin önemli bir parçası olan düzenli egzersizin kan şekeri kontrolünü iyileştirdiği, 

insülin direncini azalttığı, kilo kontrolüne yardım olduğu, lipid profilini düzenleyerek 

kardiyovasküler riskleri azalttığı ve bireyin kendini iyi hissetmesine yardımcı olduğu,  

bilinmektedir (ADA 2004, ADA 2008b). 

 

Yapılan çalışmalarda, diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile IGT’li 

bireylerde diyabet insidansının azaldığı, diyabetlilerde yapılandırılmış egzersiz 

programlarının kilodan bağımsız olarak A1c düzeyinde düşme sağladığını, benzer 

olarak direnç egzersizlerinin de metabolik kontrolü iyileştirdiği bildirilmektedir (Sigal ve 

ark. 2004; Boulé ve ark.2001). 

 

Amerikan Diyabet Birliği’nin fiziksel aktivite ile ilgili önerisi haftada 150 

dakika  orta yoğunlukta egzersiz yapmaktır. Ayrıca herhangi bir kontrendikasyon yoksa 

tip 2 diyabetliler haftada 3 gün direnç egzersizi yapmalıdır.  İdeali hergün günlük en az  

30 dakika orta yoğunlukta  egzersiz yapılmasıdır (ADA 2008b).  

 

2.2.4. Bireysel Kan Şekeri İzlemi 

Diyabetlilerde bireysel olarak yapılan kan şekeri izlemi tedavinin önemli bir 

bileşenidir (ADA 2008a, Evan 2002). Büyük ölçekli klinik çalışmalar, özellikle insülin 

kullanan diyabetlilerde komplikasyonların önlenmesi ve kontrolünde sıkı glisemik 

takibin yararını ortaya koymuştur (Martin ve ark. 2006; ADA 2008a, Welschen ve ark. 2008). 

 

Bireysel izlem, diyabetli bireyin kendi tedavisinde sorumluluk alması ve kendini 

tanımasına imkan verirken, bunu yapabilmesi hastanın uygun şekilde eğitilmesine 

bağlıdır (Evan 2002; ADA 2008a,) 

Bireysel izlemin, daha iyi glisemik kontrolün sağlanmasına, hipoglisemi ve 

hiperglisemilerin  erken tanılanmasına – önlenmesine ve dolaylı olarak akut 

komplikasyonlar nedeni ile hastaneye yatışların azalmasına, tedavi dozlarının 
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ayarlanmasında yardımcı olduğu, iyi glisemik kontrol sayesinde uzun dönemde 

komplikasyonların önlenmesi ve azaltılmasına katkı sağladığı ve yaşam kalitesini 

arttırdığı bildirilmektedir (Evan 2002; ADA 2008a). 

 

Bireysel izlemin sıklığı ve zamanı hastanın glisemi hedeflerine ve 

gereksinimlerine göre hastadan hastaya farklılık gösterir. Özellikle insülin kullanan 

diyabetlilerde hipergliseminin ve asemptomatik hipogliseminin önlenmesi ve izlenmesi 

için daha sık takip gerekirken, insülin kullanmayan diyabetlilerde sıklık hastanın 

durumuna göre değişebilmektedir. Bu bağlamda ADA çoklu insülin enjeksiyonu ya da 

insülin pompası kullanan diyabetlilere günde en az 3 kez veya daha fazla, daha az 

insülin enjeksiyonu yapan, insülin kullanmayan ya da sadece TBT ile tedavi edilen 

diyabetliler glisemik hedeflerine ulaşmak için gerekli gördüklerinde bireysel kan şekeri 

izlemi yapmalarını önermektedir (ADA 2008a). 

 

2.2.5. Bireysel Yönetim Eğitimi  

Bireysel yönetim diyabeti başarılı şekilde yönetmenin temelidir. Diyabette 

bireysel yönetim, ancak bireysel yönetim eğitimi ile sağlanabilir ve bu eğitim diyabet 

tedavisinin en önemli bileşenidir (ADA 2008c; Norris ve ark. 2002a; Funnell ve ark.2008)  

 

Diyabetlinin diyabetini yönetebilmesi için yapılan bir öğretim süreci olan 

bireysel yönetim eğitimi, yeni tanı alan diyabetlilerin özbakım uygulamalarına etkin 

olarak başlamalarına , diyabetlilerin hastalıklarını etkin olarak yürütmesine, değişen 

tedavi programları ve uygulamalara uyum sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda 

metabolik kontrolün sağlanmasına, komplikasyonların önlenmesi ve yönetilmesine uzun 

vadede de yaşam kalitesinin arttırılmasına ve bakım harcamalarının azalmasına 

yardımcı olur  (Funnell ve ark.2008; Norris ve ark.2002a) 

Bireysel yönetim eğitiminin kapsamında diyabetliler, diyet, fiziksel aktivite ve 

ilaçların , emosyonel ve  fiziksel streslerin glisemik kontrol ile ilişkisi öğrenir ve bunu 

günük hayatlarına uyarlamaya çalışırlar (Funnell ve ark.2008; ADA 2008c) 
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Bireysel yönetim eğitimlerinin klasik bilgi aktarımından çok hastayı 

güçlendirecek, hastanın karar verme ve davranışları sürdürme süreçlerini olumlu 

etkileyecek şekilde olması gerektiği belirtilmektedir (Anderson ve Funnell 2002; Funnell ve 

ark.2008) 

 

Şekil 2.2’de hasta eğitiminin yapısı, kısa ve uzun dönemli sonuçları 

görülmektedir. Davranış değişikliği sağlanmasında bilginin tek başına yeterli olmadığı 

davranışların psikososyal faktörlerden de etkilendiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  2-2. Diyabette Bireysel Yönetim Eğitimi Girişimlerinin Analitik Yapısı 

Oval şekil girişimi, kenarları yuvarlatılmış kare eğitimin uzun vadeli sonuçlarını, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgenler ise eğitimin 
kısa vadeli sonuçlarını göstermektedir. 

Kaynak: Norris,S.L., Nichols, P.J., Caspersen, C.J., Glasgow, R.E., ve ark.. (2002b). Increasing Diabetes Self-
Management Education in Community Setting. A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine, 22 
(4S):39-66. 

 

 

 

 Bireysel Yönetim 
Eğitimi 

Kısa Dönem Hasta Sonuçları: 
kan basıncı, lipid düzeyi, glisemik 

kontrol, kilo, sağlık kontrolü 

Uzun Dönem Hasta Sonuçlar: 
morbidite, mortalite, yaşam kalitesi 

Bilgi 

Davranış: 
Bireysel KŞ 

izlemi 
diyet, sigara, 

fiziksel aktivite 
 

Psikososyal Arabulucular: 
inanç, tutum, başetme 

becerisi 
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Norris ve arkadaşları (2001) randomize kontrollü 72 çalışma üzerinde yaptıkları 

literatür incelemesinde bireysel  yönetim eğitimlerinin özellikle kısa dönemde (<6 ay) 

bilgi düzeyinde, ölçüm becerisinde, diyet alışkanlıklarında ve glisemik kontrolde 

iyileşme sağladığını, düzenli ve tekrarlı eğitimlerin, diyabetlinin aktif katıldığı grup 

çalışmalarının başarısının daha fazla olduğunu rapor etmiştir (Norris ve ark. 2001). 

 

 

Benzer olarak 2002 yılında yapılan litetarür inceleme çalışmasında ise bireysel 

yönetim eğitiminin diyabetlinin bulunduğu her ortamda (toplumda, evde, okulda, 

işyerinde vb) yapılmasının glisemik kontrolün iyileşmesinde etkili olduğu 

belirtilmektedir (Norris ve ark. 2002b). Özellikle toplum sağlığı çalışanlarından bu konuda 

yararlanılması gerektiği , toplum sağlığı çalışanlarının diyabetin bireysel yönetiminin 

eğitiminde önemli bir role sahip olduğu (Davis ve ark. 2007), hasta eğitiminde klasik 

yaklaşımlara alternatif yöntemlerin (elektronik ortamda eğitim vb.) yaygınlaştırılması 

gerektiği vurgulanmaktadır ( Peyrot ve Rubin, 2008). 

 

2.3. DİYABET YÖNETİMİNDE ÖZBAKIM ve BİLİŞSEL - SOSYAL 
FAKTÖRLER 

 

Diyabetlilerin hastalığın bireysel yönetimini başarmalarında eğitimin yanısıra 

çevresel ve psikososyal fakörler de etkili olmaktadır (Glasgow 1994;Talbot ve ark.1997; 

Bernal ve ark. 2000, Aljasem ve ark. 2001; Williams ve Bond 2001; Kuijer ve de Ridder 2003; Gallant 

2003;Whittemore ve ark.2005; Sousa ve ark. 2005; Nakahara ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu ve ark. 

2008). Bu faktörlerin bilinmesi diyabetliler için planlanacak girişimlerin başarıya 

ulaşmasında etkili olacaktır. Diyabetlilere bakım veren sağlık çalışanları davranışsal ve 

psikososyal girişimlerle diyabetlilerin etkin olarak özbakım aktivitelerine başlamalarına 

ve sürdürmelerine yardımcı olabilir (Peyrot ve Rubin 2007). Davranış değişimini sağlamak 

için engellerin tanımlanması ve onlara yönelik girişimler önem kazanmaktadır. Bu 

çerçevede;   

- Tedavinin etkinliğine olan inancın yetersiz olması 

- Özyeterliğin eksik olması 
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- Desteklerin yetersiz olması 

- Zaman ve maddi sıkıntılar 

- Fiziksel ortamın uygun olmaması en önemli engeller olarak tanımlanmaktadır 

(Peyrot ve Rubin 2007). 

 

Çalışmalar özyeterlik, sonuç beklentisi ve sosyal desteğin diyabetlilerde 

hastalığın yönetimi, özbakım davranışlarını sürdürme ve metabolik göstergelerle 

yakından ilişikili olduğunu göstermektedir (Rapley ve Fruin 1999; Glasgow ve ark.2001;Aljasem 

ve ark. 2001; Toljamo ve Hentinen 2001a ; Williams ve Bond 2002;  Kuijer ve ark. 2003; Kott 2008; 

Chlebowy 2002; Tang ve ark. 2008). 

 

2.3.1. Özbakım Kavramı ve Diyabette Özbakım 

 

Özbakım Orem'in Genel Hemşirelik Kuramı'nın  ana kavramlarından biridir. 

"Yaşamı, sağlığı ve iyilik durumunu sürdürmek için bireyler tarafından başlatılan ve 

gerçekleştirilen etkinlikler" olarak tanımlanır. Özbakım bireylerin kendi sağlıkları için 

kendilerine düşeni yapmalarıdır. Özbakım hem uygulama hem de tedaviye yönelik bir 

yaklaşımı içeren pozitif bir eylemdir ve özbakım etkinlikleri sürekliliği olan kararlarla 

ve güdülenme ile gerçekleştirilir (Orem 1991; Eben ve ark. 1986; Velioğlu 1999).  

 

 

Özbakım anlayışı içinde en önemli kavramlardan biri olan özbakım gücü sağlığı 

geliştiren ve sürdüren özbakım performansını açıklar. Özbakım gücü bireyin sürekli 

bakım gereksinimlerini karşılaması için kendi yaşam sürecinin düzenlenmesini ve 

gelişmesini sağlayan , bireyin karmaşık ve kazanılmış, bireyin yaşamı, sağlığı ve iyilik 

durumunu sürdürmek için sağlık etkinliklerini başlatma ve uygulama yeteneğidir. 

Çocukluktan yaşlılığa kadar değişme ve gelişme gösteren bu yetenek, kendiliğinden 

öğrenme süreci , zihinsel etkinlik, merak, eğitim , denetim ve deneyim yolu ile gelişir 

(Nahcivan 1993; Velioğlu 1999). 
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Diyabetin yönetimi genellikle diyet, egzersiz , ayak bakımı, ilaç ve insülin 

kullanımını ve kendi kendine kan şekeri izlemini kapsayan çok bileşenli özbakım 

aktivitelerini ve yaşam tarzı değişikliğini kapsar. Diyabette başarılı bireysel yönetim ve 

daha kaliteli ve uzun yaşam üzerinde özbakım davranışlarının önemli olduğu, bununla 

birlikte özbakım aktivitelerinin istenilen düzeyde olmadığı pek çok çalışma ile 

gösterilmiştir (Toobert ve ark.2000; Aljasem ve ark. 2001, Norris ve ark. 2002b; Sousa ve ark. 2005 

Tan ve Magarey 2008).  

 

Diyabet komplikasyonlarının ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılması için etkin 

bir diyabet tedavisinin yanısıra diyet, egzersiz, ve tedaviye uyum gibi özbakım 

aktivitelerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi büyük önem taşır (McCollum ve ark.2005). 

Bu aktiviteleri yerine getirmek için yaşam tarzı değişikliği yapmak ve bunu sürdürmek 

gerekli olmasına rağmen bunu başarmak oldukça güçtür (Rapley ve Fruin 1999).  

 

Bandura’ya göre özbakım davranışları bir takım bilişsel süreçler sonucunda 

ortaya çıkar ve birey sosyal öğrenme yolu ile bunu geliştirir (Bandura 2001;Norris ve ark. 

2002a). Özbakım aktiviteleri sağlık inançları, özyeterlik algısı, sonuç beklentisi ve 

sosyal-çevresel faktörler (engeller, sosyal destek, sağlık bakım çalışanları ile etkileşim, toplum 

kaynakları ve hizmetler) gibi değişkenler ile ilişkilidir (Glasgow 1994; Talbot 1997; Aljasem ve 

ark. 2001; Williams ve Bond 2002;  Kuijer ve De Ridder. 2003; Kott 2008; Chlebowy 2002; Clark ve ark. 

2004; Bernal 2000; Wu ve ark.2007). 

 

Özetle, diyabet yönetiminde diyabetlinin bireysel sorumluluğu ve özbakım 

aktiviteleri önemlidir ancak bunu gerçekleştirmek için gerekli olan davranış 

değişikliğini sağlamak ve sürdürmek oldukça zordur. Bu nedenle davranış değişiminde 

etkili olan süreçlerin ve bu süreçleri etkileyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. 
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2.3.2. Özyeterlik - Sonuç Beklentisi  Kavramları ve Diyabette Özyeterlik 

 

Özyeterlik , davranışları etkileyen bir kavram olarak 1977 yılında Bandura 

tarafından ifade edilmiştir. Bandura’ya göre “özyeterlik, bireyin belli bir performansı 

göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesine 

ilişkin kendi yargısıdır”.Başka bir deyişle, bireyin belli bir sonuca ulaşmak için gerekli 

olan düzenlemeler ve uygulamaları gerçekleştirmede kendi kapasitesine olan inancıdır 

(Bandura 1977;1980;1994; Senemoğlu 2002 ) .Özyeterlik, bireyin gelecekte karşılaşabileceği 

güç durumların üstesinden gelmede ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendisi 

hakkındaki yargısı ve inancını ifade eder (Senemoğlu 2002).   

 

Özyeterlik sosyal  bilişsel teorinin anahtar kavramıdır. Bu teoriye göre, 

davranışların  bireyin belli bir eylemi gerçekleştirebileceğine inancı (özyeterlik 

beklentisi) ile bu eylemin arzu edilen sonuca yol açacağına inancının (sonuç beklentisi)  

bileşiminden kaynaklandığı belirtilmektedir ve kendi yeteneklerine güvenen kişilerin 

zor işlere girişme, bu işlerin üstesinden gelmek için daha fazla çaba harcama ve 

güçlüklere rağmen girişime devam etme olasılıklarının daha fazla olduğunu 

öngörmektedir (Bandura 1977; 1994 ;Senemoğlu 2002; Rapley ve Fruin 1999).  

 

Bilgi ve beceriler tek başına bir davranışın ortaya çıkması için yeterli değildir. 

Bandura, bireyin kendini geliştirme konusunda sahip olduğu beklentilerin değişimin 

tüm aşamalarında belirleyici olduğunu ve istenen davranış değişikliğinin beklentiler ile 

şekillendiğini belirtmektedir. Bandura  inançların önemini ve etkililik beklentisi (efficacy 

expectancy) ile sonuca ilişkin beklenti (outcome expectancy) arasındaki farkı vurgulamıştır 

(Bandura 1977).  Şekil 2.1’de sonuç beklentisi ile etkililik beklentisi arasındaki fark 

gösterilmiştir. 
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Şekil  2-3. Sonuç Beklentisi ve Etkililik Beklentisi Arasındaki Fark  

Kaynak: Bandura A (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of behavioral Change. Psychological Review, 

84(2): 191-215. 

 

“Etkililik beklentisi (yetkinlik/yeterlik beklentisi)”, istenen sonucu ortaya 

çıkarmak için bireyi gerekli davranışları yerine getirebileceğine dair kendisine olan 

inancı ve yargısıdır. Bu inanç bireyin bir davranışa başlama, devam ettirme ve bunu 

yaşamına yansıtma sürecinde etkili olduğundan, özyeterlik beklentisinin düşük olması 

bireyin performansını olumsuz yönde etkiler. “Sonuca ilişkin beklenti” ise bir bir görevi 

yerine getirmenin olası sonuçlarının tahmin edilmesidir. Başka bir ifade ile bireyin 

gerçekleştirdiği davranışın belli bir sonucu ortaya çıkaracağına ilişkin kendi kendine 

yaptığı değerlendirmedir. Birey olumlu ya da olumsuz geçmiş deneyimlerinden genel 

bir yargı oluşturur bu yargı bireyin sonuca ilişkin beklentisini etkiler (Bandura 1977; 1994). 

 

Özyeterlik  beklentisini etkileyen, bireyin kendisi ile ilgili yargısı ve inancını 

belirleyen 4 temel kaynak vardır.   

1) Bireyin Geçmiş Deneyimleri: Özyeterlik birikiminin en önemli kaynağı bireyin 

daha önce deneyimlediği başarılardır. Bir işi başarılı bir şekilde tamamlama öz-yeterlik 

algısını güçlendirirken başarısızlık bu algıyı azaltabilir  

2) Başkalarının Deneyimleri: Bireyin çevresindeki kişilerin/ başkalarının istenen/ 

gerekli davranışı başarılı bir şekilde gerçekleştirme deneyiminin gözlenmesi ve bunun 

farkında olunması güçlü özyeterlik algısı yaratmadaki bir diğer yoldur. Birey gözlem 

yoluyla edindiği bu deneyimi kendi yaşantısına aktararak, onun başarısından kendisi 

için çıkarımda bulunarak kendisi ile ilgili olan algısını artırır. 

 

BİREY DAVRANIŞ SONUÇ 

ETKİLİLİK 

BEKLENTİSİ 

SONUÇ  

BEKLENTİSİ 
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3) Sosyal Destek ile Bireyin Kendi Yeteneğine İnanması: Kişinin bir davranışı 

yapabileceğine dair başkaları tarafından cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi onun kendi 

kapasitesine olan inancını güçlendirir . 

4) Durumsal Faktörler: Duygusal ve fizyolojik durum özyeterlik beklentisini 

etkileyebilir. Kişinin kendi kapasitesine olan güvenini belirlemede psikolojik durumu ve 

fiziksel sağlığı önemli bir belirleyicidir. Örneğin, yoğun stres reaksiyonları olumsuz 

duygu durumu ve fizisel hastalıklar bireyin özyeterlik algısını değiştirebilir ya da 

azaltabilir (Bandura 1977; 1994; Pajares 2006). 

 

Özyeterlik diyabet araştırmalarında anahtar psikososyal değişken olarak 

tanımlanmıştır. Özyeterliğin diyabetlilerde beklenen sağlık davranışları ile ilişkisi pek 

çok çalışma ile ortaya konmuştur. Mevcut çalışmalar özellikle özyeterlik algısı ile 

kronik hastalığın yönetimi için gerekli olan davranışlar arasındaki ilişkiyi 

açıklamaktadır. Aljasem ve arkadaşları (2001) özbakım davranışlarının %10’luk 

varyansını özyeterlik ile ilişkilendirmiş, Williams ve Bond (2001) ise diyabetlilerin 

diyet, egzersiz, ve kan şekeri testini içeren özbakım aktivitelerinin %26’sını özyeterlik 

ile açıklamıştır. Bernal ve arkadaşları (2000)  özyeterlik ile özellikle insülin ve diyet 

yönetimini ilişkili bulurken , Xu ve arkadaşları (2008) özbakımı etkileyen en önemli 

faktörlerin özyeterlik ve tedavi etkinliğine olan inanç olduğunu belirtmişlerdir. Benzer 

pek çok çalışmada da özyeterlik diyabette tedavinin önemli parçası olan özbakım 

aktivitelerine uyumda en önemli belirleyici olarak bulunmuştur (Talbot ve ark.1997; 

Chlebowy 2002;Purdie ve McCrindle 2002; Krichbaum ve ark.2003; Rapley ve ark. 2003; Kuijer ve  De 

Ridder 2003; Clark ve ark. 2004; Grinslade 2005; Hanna 2006; Skarbek 2006; Wu ve ark. 2007; Kott 

2008)    

 

Özetle; diyabet gibi kronik hastalıklarda özyeterlik ve sonuç beklentisi bireyin 

başetme kapasitesinin geliştirilmesinde, özbakım aktivitelerinin sürdürülmesinde, ve 

hastalığa psikolojik uyumda anahtar kavramdır.  
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2.3.3. Sosyal Destek Kavramı ve Diyabette Sosyal Destek 

 

Diyabetin tedavisi diyabetlinin pek çok özbakım aktivitesini sürdürmesini 

gerektirdiğinden günlük yaşantısında yapacağı değişikliklerin sağlanmasında ve 

sürdürülmesinde onun çevresinde olan kişilerin ve sosyal desteğin önemi büyüktür 

(Fisher ve ark. 1997; Gleeson-Kreig ve ark. 2002; Ingram ve ark. 2007)  

 

Sosyal destek, son yıllarda kronik hastalıkların bakımında özellikle de  diyabet 

bakımında önem kazanan ve üzerinde çalışılan bir kavramdır (Gallant 2003; Finfgeld-

Connett 2005; Göz ve ark 2007; Gleeson-Kreig ve ark. 2002; Toljamo ve Hentinen 2001a; Tang ve 

ark.2008; van Dam ve ark. 2005; White ve ark. 2007; Ingram ve ark. 2007; Tang ve ark.2008 ). 

 

Tang ve arkadaşları diyabetliler için 4 tür sosyal destekten söz etmektedir. 

Bunlar; emosyonel destek (örn; sevgi ifade etme, bireyi onaylamak, kabul etmek), 

enstrümantal destek (örn; kendi kendine yönetime yardımcı olmak, diyabetle ilgili gereksinimler 

ve ilaçlar için maddi destek sağlamak), bilgi desteği ( örn; diyabetliyi bilgilendirmek, tavsiyelerde 

bulunmak, eğitimini sağlamak) ve onay desteği (örn; özbakımı ile ilişkili davranış ve çabalarını 

onaylamak, doğrulamak) olmak üzere çeşitli alt boyutlarda ifade edilmiştir (Tang ve 

ark.2008). 

 

Pek çok çalışmada  diyabetlilerde sosyal destek iyi glisemik kontrol, tedavi 

rejimine uyum , emosyonel iyi oluşluk ve sağlık davranışlarındaki olumlu değişim ve 

yaşam kalitesi için anahtar değişkenlerden biri olarak ifade edilmektedir. Sosyal destek 

ve özbakım ilişkisini inceleyen altı randomize kontrollü araştırmayı kritik eden van 

Dam ve arkadaşları (2005) olumlu sosyal desteğin özbakım üzerinde olumlu etkiler 

yaptığını, negatif yönde desteğin ise diyabet bakımını olumsuz etkilediğini rapor 

etmiştir. Benzer olarak Gallant (2003) kronik hastalıklarda sosyal desteğin özbakım ile 

olan ilişkisini incelediği gözden geçirme çalışmasında sosyal desteğin özellikle 

diyabetlilerde diyet ve egzersiz ile ilişkisini rapor etmiştir. Benzer sonuçlar rapor eden 

pek çok çalışmada (Williams ve Bond 2002; Trief ve ark 2004; Armour ve ark. 2005; Whittemore ve 

ark. 2005; Tang ve ark. 2008;) sosyal desteğin diyabet yönetimi ile ilişkisi açıklanmıştır. 
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Bu olumlu sonuçların yanısıra kronik hastalıklı bireylerde aşırı sosyal destek ve 

ilgi beklenenin aksine olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Aşırı destek bireyin başetme 

gücünü azaltarak otonomisine zarar verebilir. Diyabetlilere aşırı sosyal destek , 

gereğinden fazla sorumluluk vermek ve eşin aşırı ilgisinin  bireysel yönetimi 

zorlaştırdığı ve hastalığa uyumu  bozduğunu rapor eden çalışmalar mevcuttur (Fisher ve 

ark.1997; van Dam ve ark.2005; Hagedoorn ve ark. 2006). 

 

Özetle; bazı istisnaları dışında sosyal destek diyabetlilerde özbakım 

davranışlarına ve tedaviye uyumun , metabolik göstergelerde iyileşme ve bireyin 

kendini iyi hissetmesinde rol alan anahtar belirleyicilerden biridir. 

 

2.4. DİYABET YÖNETİMİNDE EKİP YAKLAŞIMI VE HEMŞİRENİN 

ROLÜ 

 

Diyabetin kronik bir hastalık olması nedeni ile, diyabetli yaşamı boyunca 

planlanmış bir bakımı sürdürmek zorundadır. Bu bakımın ve tedavinin sürdürülmesinde 

uzman yardımı almak kaçınılmazdır (Özcan 2001; Loveman ve ark.2008). Diyabet 

yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada “bütüncü bakım ve 

interdisipliner ekip yaklaşımı” başarıyı arttıran en önemli faktörlerdir. Bütüncü bakım 

süreci hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel bir bütün olarak ele alır, eğitim, 

danışmanlık ve tedavi birlikteliği ile hastalık yönetimini gerçekleştirir. Amaç diyabetli 

bireyin gereksinim duyduğu bakımı tüm yönleri ile ve kaliteli bir hizmet ile 

karşılamaktır (Özcan 2001).  

 

 Bütüncü bakım hastayı merkeze alan bir ekip yaklaşımını gerektirir ve bu 

ekibin en başta gelen üyeleri; hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı, ruh sağlığı uzmanları 

ve diyabetle ilgilenen tüm uzmanlardır (ADA 2008a, McGill ve Felton 2007). 
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Diyabet için küresel ortaklık oluşumu, diyabet bakımında optimal sonuçlara 

ulaşılabilmesi için ekip yaklaşımını önermektedir . Bu yaklaşımda kilit nokta tüm ekip 

üyelerinin birbirine bağımlı ancak eşit düzeyde olmasıdır (McGill ve Felton 2007).  

 

Bu ekibin bir üyesi olarak hemşireye diyabet bakımında önemli sorumluluklar 

düşmektedir. 

Avrupa Diyabet Hemşireliği Federasyonu (Federation of European Nurses in 

Diabetes- FEND) diyabet hemşiresini; “diyabet alanında çalışan hemşire, eğitimci , 

danışman, yönetici, araştırmacı, iletişim ve değişim rollerine sahip olan diyabet 

yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip klinisyen hemşiredir” şeklinde 

tanımlamaktadır (Özcan 2001). 

 

 

Diyabetin kronik bir hastalık olması ve bireylerin tüm yaşamını etkilemesi 

nedeni ile hastalığın başarılı şekilde yönetilmesi büyük önem kazanır. Bu noktada 

diyabet hemşirelerinin vaka yönetimi, eğitim ve danışmanlık rolleri büyük önem kazanır 

(Loveman ve ark.2008). 

 

Diyabet hemşiresinin bu rollerinin hastalar üzerindeki olumlu sonuçlarını 

gösteren çalışmalara göre, uygun hemşirelik girişimleri metabolik göstergelerde anlamlı 

iyileşme, akut diyabet komplikasyonları nedeni ile acil servislere başvurma ve 

hastaneye yatış oranında azalmanın yanısıra hastanın güçlendirilmesine de katkı 

sağlamaktadır(Taylor ve ark. 2003; Spollett 2003; Davidson ve ark. 2007). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE TİPİ  

Bu araştırma, 

• Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi (DÖBA) ve Çok Boyutlu Diyabet 

Anketi’nin (ÇBDA) geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yaparak bu araçları 

Türk diline ve kültürüne uyarlamak, 

• Bu araçları kullanarak erişkin tip 2 diyabetlilerin özbakım aktivitelerini ve 

özbakım aktiviteleri ile  ilişkili bilişsel ve sosyal faktörleri belirlemek, 

• Özbakım aktiviteleri ile bilişsel sosyal faktörlerin birbirleri ile ilişkilerini 

öngören teorik bir model geliştirerek bu modeli test etmek ve bunların 

sonucunda diyabetlilerin eğitimi ve bakımın yönetiminde hemşirelik 

girişimlerine katkı sağlamak amacı ile metodolojik ve tanımlayıcı- ilişki 

arayıcı tipte planlanmıştır. 

 

3.2. ARAŞTIRMA SORULARI  

 

1) Diyabetlilerin diyet, egzersiz, kan şekeri testi ve ayak bakımına ilişkin özbakım 

aktiviteleri hangi düzeydedir? 

2) Özbakım aktiviteleri ile sosyo-demografik özellikler arasında ilişki var mıdır? 

3) Hastaların diyabet ile ilişkili bilişsel ve sosyal algıları (destek , özyeterlik, sonuç 

beklentisi , ciddiyet , engel  ve eşinin tutumu) hangi düzeydedir? 

4) Diyabetlilerin özbakım aktiviteleri, hastalıkla ilişkili bilişsel ve sosyal algıları ve  

glisemik kontrolleri arasında nasıl bir etkileşim vardır? 
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3.3. ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ 

 

Araştırmanın verileri, İstanbul’da diyabetlilere hizmet veren merkezler arasında 

hasta kayıt ve dosya sistemi olan ve hasta kapasitesi en fazla olan üç diyabet 

polikliniğinden toplanmıştır. Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,  

Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Kartal 

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyabet poliklinikleri seçilmiştir.   

Araştırmaya, 

- Tip 2 diyabetli,  

- 35-65 yaşları arasında, 

- Tanı süresi en az 1 yıl olan, 

- Gebe olmayan, 

- Kayıtlarında DSM IV kriterlerine göre tanımlanmış psikiyatrik ve serebral sorunu 

olmayan, 

- Türkçe okuyup yazabilen , 

- Çalışmaya katılmayı kabul eden diyabetliler alınmıştır. 

 

Örneklem sayısı, araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının geçerlik ve  

güvenirlik hesaplaması için gerekli olan sayıyı karşılayacak şekilde hesaplanmıştır 

(Pierce 1995). Hesaplamada Çok Boyutlu Diyabet Anketi-41 madde temel alınmış ve 

örneklem büyüklüğü 350 olarak belirlenmiştir Diyabet merkezlerine göre örneklemin 

dağılımı Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo  3-1. Diyabet Merkezlerine Göre Örneklemin Dağılımı 

Diyabet Merkezi 
Çalışmaya Katılan 

Diyabetli Sayısı 
Örneklemin 
Yüzdesi (%) 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Diyabet Polikliniği 

94 26,9 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Diyabet Polikliniği 

109 31,1 

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Diyabet Polikliniği 

147 42,0 

Toplam 350 100 
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3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Araştırmada kullanılan veri toplama seti 3 bölümden oluşmaktadır.  

1. Görüşme Formu  

2. Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi – DÖBA 

 [The Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire – SDSCA] 

3. Çok Boyutlu Diyabet Anketi –ÇBDA  

 [The Multidimensional Diabetes Questionnaire-MDQ] 

 

Çalışmanın verileri, öz-bildirim yöntemi ile Mart 2006- Ekim 2007 tarihleri 

arasında, polikliniğe başvuran hastalar arasından  çalışma kriterlerine uyan hastalarla 

görüşülerek toplanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara çalışmanın amacı ve 

formların doldurulması ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra uygun bir ortamda 

formları doldurmaları sağlanmıştır.  Formların doldurulması yaklaşık 10-15 dakika 

sürmüş, bu aşamada sorun yaşayan hastalara gerekli açıklamalar yapılmıştır. Çalışmada 

kullanılacak klinik veriler ise aynı gün hastaların izni ile dosyalarından elde edilmiştir. 

  

Ölçeklerin güvenirlik çalışmasını yapmak üzere 45 hastadan 3 ay sonra tekrar 

formları doldurmaları istenmiş ve bu amaçla  üzerinde araştırmacının adresi bulunan ve 

posta pulu yapıştırılmış olan zarflara yerleştirilerek hastalara verilmiştir. Belirlenen 

sürenin sonunda 45 formdan 40’ı geri dönmüştür.  

 

Araştırma sürecinin aşamaları  Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil  3-1. Araştırma Süreci  

 

 

Ölçeklerin İngilizce formları elde edildi 

İki ayrı dil uzmanı tarafından ölçekler Türkçe’ye çevirildi. 
 

Çeviriler karşılaştırılarak tek form haline getirildi 

Türkçe formlar başka bir dil uzmanı tarafından 
İngilizce’ye çevirildi (Back Translation) 

İçerik geçerliği için  uzman görüşüne sunuldu (12 kişi)  

Uzman görüşlerinden sonra yeniden düzenlenen formlar ile pilot 
çalışma yapıldı (n:25) 

Çalışmanın verileri  elde edildi (n: 350) ve  3 ay ara ile test-tekrar test 
uygulaması yapıldı (n: 40) 

ÖLÇEKLERİN KULLANIMA HAZIRLANMASI 

VERİLERİN TOPLANMASI 

VERİLERİN ANALİZİ 

Ölçeklerin geçerlik- güvenirlik 
analizleri yapıldı 

Tanımlayıcı ve ilişki 
arayıcı analizler yapıldı. 

Model geliştirildi ve test edildi 

ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI 
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3.5. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  

3.5.1.  Görüşme Formu (Ek 1) 

Görüşme formu, araştırmacı tarafından diyabet ile ilgili literatür incelerek 

hazırlanmıştır. Bu formda diyabetlilerin sosyo-demografik özellikleri, hastalık öyküsü, 

klinik ve labaratuvar bulgularına ilişkin toplam 23 soru bulunmaktadır.  

 

� Sosyo-demografik özellikler: yaş, cinsiyet, medeni durum, kiminle 

yaşadığı, eğitim durumu, sağlık güvencesi, çalışma ve gelir durumuna 

ilişkin 8 soru, 

� Hastalık öyküsü: ailede diyabet öyküsü, diyabet süresi, hastaneye yatma 

öyküsü, tedavi  şekli ve kendi kendine kan şekeri izlemine ilişkin 6 soru, 

� Klinik ve labaratuvar bulgular: antropometrik ölçümler (boy, tartı, BKİ), 

komplikasyonlar, A1c ve lipid profiline ilişkin 9 soru  

 

3.5.2. Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi – DÖBA [The Summary of Diabetes Self-
Care Activities Questionnaire – SDSCA](Ek 2A, Ek 2B) 

 

Bu çalışmada diyabetli bireylerin özbakım aktivitelerini belirlemek için Toobert 

ve Glasgow (1994) tarafından geliştirilen "Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketinin 

(DÖBA) yeniden düzenlenen şekli kullanılmıştır (Toobert ve ark. 2000).  

Diyabet Özbakım Aktiviteleri anketinin uzun yıllardır çok yaygın olarak 

kullanılan formunun alt boyutlarının geçerlik ve güvenirlik değerlerini rapor eden pek 

çok çalışma bulunmaktadır. Ölçek 2000 yılında Toobert ve arkadaşları tarafından bu 

ölçeğin kullanıldığı yedi büyük çalışmanın bulguları dikkate alınarak yeniden 

düzenlenmiş ve daha önce bu kapsamda sorgulanmayan  ayak bakımı ve sigara ile ilgili 

maddeler de eklenerek kapsamı genişletilmiştir. Araştırmacılara ve klinisyenlere 

puanlama kolaylığı sağlayan ve kullanılmış en geçerli maddeleri içeren bu yeni 11 

maddelik formun kullanılması ve bu şeklinin  geçerlik ve güvenirliğinin kanıtlanması 

için çalışılması önerisinde bulunulmuştur. Bu araç ile hastaya ; diyet, egzersiz, kan 

şekeri testi, ayak bakımı ve sigara başlıkları altında yer alan  özbakım aktivitelerini son 

yedi gün içinde kaç gün gerçekleştirdiği (gün / hafta) sorulmaktadır.  
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Yanıtlar bir sayı doğrusu  üzerinde gün olarak (0-7 arasında)  işaretlenmekte, sadece 

sigara içimini sorgulayan 11. madde 0- içmiyorum, 1- içiyorum (içilen sigara miktarı/ 

adet) şeklinde belirtilmektedir.  

 

Ölçeğin her alt boyutu ayrı ayrı puanlanmakta ve bağımsız olarak 

kullanılabilmektedir. Buna göre; 

 

Diyet: İlk 4 madde beslenme uygulamalarına ilişkin durumu belirlemek için kullanılır.  

1. ve 2. maddenin toplamının ortalaması genel diyet puanını,  4. madde ters puanlanmak 

koşulu ile 3. ve 4 maddenin toplamının ortalaması ise önerilen özel diyet puanını 

oluşturur. Tüm maddelerin toplamının ortalaması ise “diyet puanını” oluşturur. 

Egzersiz: 5. ve 6. maddenin toplam puan ortalaması “egzersiz puanını” oluşturur. 

Kan Şekeri Testi: 7 ve 8. maddenin toplam puan ortalaması “kan şekeri testi puanını” 

oluşturur. 

Ayak Bakımı: 9 ve 10 maddenin toplam puan ortalaması “ayak bakımı”  puanını 

oluşturur. 

Sigara İçme Durumu: 11. madde sigara içme durumunu (0= içmiyor, 1= içiyor) ve 

günde içilen sigara sayısını gösterir. 

  

 Sigara içmeyi sorgulayan 11. madde dışındaki bölümlerde puanın yüksek olması 

beklenir. Puanın yüksekliği o özbakım aktivitesinin daha fazla gerçekleştirildiğini 

gösterir. 

 

Ölçeği geliştiren ve yeniden düzenleyen araştırmacılar (Toobert ve ark. 2000) yeni 

form ile (gün/hafta şeklinde) elde edilecek verilerin, daha önceki çalışmalardan elde 

edilmiş olan bulgularla (100 puan üzerinden) doğrudan karşılaştırılamayacağını ancak 

dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra elde edilecek sayıların kıyaslamaya olanak 

vereceğini belirtmiştir. 

 

 Bu araç için ölçek uyarlama çalışması kapsamında geçerlilik ve güvenirlik 

analizleri yapılmıştır. 
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3.5.2.1. Geçerlik Çalışmaları 

 

Dil  ve Kapsam Geçerliği 

Bu çalışma ile Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi (DÖBA) Türk Diline 

uyarlanmıştır. Ölçek çeviri-geri çeviri yöntemine uygun olarak iki ayrı bağımsız uzman 

tarafından Türkçe’ye çevirilmiş, daha sonra her iki uzmanın ortak kararı ile oluşturulan  

Türkçe form  başka bir uzman tarafından tekrar İngilizce’ye çevirilmiştir. Orjinal 

İngilizce form ile geri çevirisi yapılan form arasındaki uyum gözden geçirilerek küçük 

düzeltmeler yapılmıştır.  

Elde edilen Türkçe form içerik geçerliliği için diyabet alanında çalışan 12 

uzmanın (6 Akademisyen Hemşire, 4 Tıp Doktoru, 1 Diyetisyen ve 1 Klinisyen 

hemşire)  görüşüne sunulmuştur . Görüş alınan uzmanların listesi Ek 7’de gösterilmiştir. 

Uzmanlardan her bir ölçek maddesinin uygunluğunu ve anlaşılırlığını kapsam geçerlik 

indeksine (KGİ) [Content Validity İndex] göre 1-4 puan arasında  [1 puan: Uygun değil,  

2 puan:Biraz uygun (maddenin/ifadenin revizyonu gerekli), 3 puan: Oldukça uygun 

(uygun ancak ufak değişiklikler gerekli), 4 puan: Çok uygun] değerlendirmeleri 

istenmiştir (Talbot,1995; Burns ve Grove,1997). Değerlendirmede ölçek maddelerinin 

%80’inin 3 ve üzerinde puan değeri alması beklenmiş, 3 puandan daha düşük puan alan 

maddeler tekrar gözden geçirilerek değişiklikler yapılmıştır. Çalışmada yapılan yüzdelik 

değerlendirmeye göre DÖBA Anketinin KGİ:  .97 bulunmuştur. 

 

3.5.2.2. Güvenirlik Çalışmaları 

 

Zamana Karşı Değişmezlik (test- tekrar test) 

Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini test etmek için  40 diyabetli üzerinde 3 ay 

ara ile yapılan  test tekrar test değerlendirmesi sonucunda  Diyet .86, Egzersiz .92, Kan 

Şekeri Testi .17,  ve Ayak Bakımı .73 bulunmuştur. Kan şekeri testi alt boyutu dışında 

diğer alt boyutların test tekrar test güvenirlik katsayısı istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur.  
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İç tutarlık 

Toobert ve arkadaşları bu ölçek için maddelerin arasındaki ilişkilerin 

değerlendirilmesinde α katsayısı yerine maddeler arası korelasyonun kullanılmasını 

önermiştir. Bunun nedenini α katsayısının hem madde sayısından hem de maddeler 

arası ilişkiden etkilenmesi olarak açıklamaktadırlar (Toobert ve ark. 2000).  

 

Bu çalışmada DÖBA anketinin alt boyutlarının maddeler arası korelasyon 

değerleri  Diyet için .24, Egzersiz için .54, Kan Şekeri Testi için .89 ve Ayak Bakımı 

için .62 bulunmuştur.  

 

Ayrıca  DÖBA anketinin alt boyutlarının cronbach alpha katsayıları da 

hesaplanmıştır. Buna göre α katsayıları, Diyet .59, Egzersiz .70, Kan Şekeri testi .94 ve 

Ayak Bakımı .77 olarak bulunmuştur.  

 

Bu sonuçlara dayanılarak Diyabet Özbakım Aktiviteleri anketinin geçerli ve 

güvenilir bir araç olduğu söylenebilir. Bu çalışmada  araç bundan sonra Türkçe Diyabet 

Özbakım Aktiviteleri Özeti Anketi (T-DÖBA) olarak ifade edilecektir. 

 

3.5.3. Çok Boyutlu Diyabet Anketi –ÇBDA [The Multidimensional Diabetes 
Questionnaire-MDQ] (Ek 3A Ek 3B) 

 

Bu çalışmada diyabet ile ilişkili bilişsel- sosyal faktörlerin değerlendirilmesi 

amacı ile Talbot ve arkadaşları (Talbot ve ark. 1997) tarafından geliştirilen  "Çok Boyutlu 

Diyabet Anketi –ÇBDA kullanılmıştır. Bu aracın orijinal hali 3 ana bölüm, 7 alt boyut 

(ölçek) ve toplam 41 maddeden  oluşmaktadır.  Ölçeğin toplam puanı yoktur ve her bir 

alt boyut ayrı ayrı değerlendirilir ve ayrı ayrı kullanılabilir.  

 

1. Bölüm; Genel olarak diyabetin algılanması ve sosyal destek üzerine 

odaklanır. 3 alt boyut (ölçek) ve 16 maddeden oluşur.  
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Engel Algısı diyabetlinin günlük aktivitelerinin iş, sosyal ve eğlence aktivitelerinin 

diyabet nedeni ile ne kadar olumsuz etkilendiğini ve sınırlandığını  sorgulayan 9 

maddeden oluşur ( Bölüm 1: 1,4,7,8,11,13,14,15,16. maddeler). 

Ciddiyet Algısı  bireyin diyabetin ciddiyetini algılama derecesini  ölçen 3 maddeden 

oluşur ( Bölüm 1: 3,6,9. maddeler).  

Sosyal Destek Algısı diyabetlinin hayatındaki önemli kişilerin, ailenin, arkadaşların 

ve sağlık çalışanlarının sağladığı sosyal destek algısının sorgulandığı 4 maddeden 

oluşur ( Bölüm 1: 2,5,10,12. maddeler). 

  

1. Bölümün yanıtları her bir ölçek için  7’li likert tipi ölçek üzerinden  (0-Hiç 6- 

Oldukça Çok) elde edilir. Her bir alt boyut için bireyin yanıtladığı maddelerin puanları 

ayrı ayrı toplanır ve  yanıtlanan madde sayısına bölünerek ortalama puan elde edilir.  

 

 

2.Bölüm; Bu bölümde diyabetlinin eşinin (ya da onun için önemli olan bir 

başkasının) diyabetlinin hastalığına ilişkin özbakım aktivitelerine yönelik destekleyici 

ve destekleyici olmayan davranışlarının düzeyi sorgulanmaktadır. Bu bölüm 2 alt boyut 

(ölçek) ve 12 maddeden oluşmaktadır 

 

Pozitif Destekleyici Davranışlar  diyabetlinin eşinin ya da onun için önemli olan bir 

başkasının diyabetlinin hastalığını yönetmesinde onu destekleyen olumlu davranışlarını 

belirlemeye yönelik 8 maddeden oluşur (Bölüm 2:1,3,5,6,7,8,10,12. maddeler).  

 

Yanlış Yönlendirmeye Dayalı Davranışlar (YYDD)  diyabetlinin eşinin ya da onun 

için önemli olan bir başkasının diyabetlinin hastalığını yönetmesinde onu desteklemek 

amacını taşıyan ancak diyabetliyi rahatsız eden, zorluk çıkaran destekleyici olmayan 

davranış biçiminin düzeyini belirlemeye yönelik 4 maddeden oluşur 

(Bölüm 2: 2,4,9,11. maddeler).     

 

2. bölümün yanıtları 7’li likert tipi ölçek üzerinden  (0-Asla ,6-Her zaman) elde 

edilir. Her bir alt boyut için bireyin yanıtladığı maddelerin puanları toplanır ve 

yanıtlanan madde sayısına bölünerek ortalama puan elde edilir. Yalnız yaşayan bireyler 

bu bölümü doldurmazlar.    
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3. Bölüm; Bu bölümde bireyin hastalığın yönetimine ilişkin özyeterlik ve sonuç 

beklentisi algısını belirlemeye yönelik 2 alt boyut (ölçek) ve 13 madde yer alır.  

 

Özyeterlik Algısı bireyin hastalığına yönelik özbakım aktivitelerini gerçekleştirmede 

kendine olan güvenini belirlemeye yönelik 7 maddeden oluşur (Bölüm 3: 

1,2,3,4,5,6,7.maddeler). Yanıtlar 7’li likert tipi ölçek üzerinden  (0 -Hiç emin değilim, 100 

çok eminim)  elde edilir.  

 

Sonuç Beklentisi Algısı bu bölüm metabolik kontrolün sağlanması ve 

komplikasyonların önlenmesi üzerine dayalı özbakım davranışlarının ve tedavinin 

etkisinin algılanmasını değerlendiren 6 maddeden oluşur ( Bölüm 3: 8,9,10,11,12,13. 

maddeler). Yanıtlar 7’li likert tipi ölçek üzerinden  (0-hiç önemli değil, 100-Çok önemli) 

elde edilir.  

 

Bu araç için ölçek uyarlama çalışması kapsamında geçerlilik ve güvenirlik 

analizleri yapılmıştır. 

 

3.5.3.1. Geçerlik Çalışmaları 

 

Dil  ve İçerik Geçerliği 

Bu çalışma ile Çok Boyutlu Diyabet Anketi-ÇBDA Türk Diline uyarlanmıştır. 

Bu süreçte izlenen yol DÖBA anketi için izlenen yol ile aynıdır.  

Çalışmada yapılan yüzdelik değerlendirmeye göre ÇBDA’nin KGİ: .96 

bulunmuştur. 

 

Yapı Geçerliği 

 Yapı geçerliğini test etmek için faktör analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Ölçeğin faktor yapısı açımlayıcı faktör analizi (exploratory factor analysis) , madde 

faktör ilişkileri ve faktörler arası ilişki ise  doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory 

factor analysis) tekniği kullanılarak test edilmiştir.  
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Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör analizi tüm veri yapıları için uygun olmayabilir. Verilerin faktör analizi 

için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ile bulunur. KMO'nun .50'den 

yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

gösterir (Akgül 2005). Bu çalışmanın sonuçları (KMO=0.80; χ2 = 3950,44; p= 0.00), veri 

grubunun faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Temel bileşenler (principal 

components) analizi ve varimax döndürme yöntemi ile elde edilen faktör yapısı Tablo 

3.2'de gösterilmiştir. 

 

Buna göre orjinalinde 7 alt boyutu olan  ölçek 6 faktörlü bir yapı göstermiştir. 

Tüm faktörlerin özdeğeri 1’den büyük ve total varyansı % 60,36 bulunmuştur. Ölçeğin 

sosyal destek algısı (SD) ve pozitif destek davranışları (PDD) alt boyutlarındaki 

maddeler tek faktörde toplanmıştır. Bu maddeler “Destek” altboyutu olarak ifade 

edilmiştir. Ölçeği geliştiren araştırmacılar  (Talbot ve ark. 1997) bu iki alt boyut 

arasında yüksek korelasyon (.68, p<0.01) bulmuş ve bu alt boyutların kavram 

benzerliğine dikkat çekmiştir. Ölçeğin diğer maddeleri orijinal ölçeğin yapısına uygun 

dağılım göstermiştir.  Sosyal Destek alt boyutunda bir madde (SD12. Doktorunuz ya da 

sağlık ekibinin diğer üyeleri diyabetiniz ile ilişkili olarak  size ne kadar destek oluyor veya yardım 

ediyor?) birden fazla faktöre dağıldığı için analizden çıkarılmış ve analizlere 40 madde 

üzerinden devam edilmiştir.  
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Tablo  3-2. Çok Boyutlu Diyabet Anketi Faktör Dağılımı 

Faktör Yükleri 

Faktör 1 
Destek  

Faktör 2 
Engel  

Faktör 3 
Sonuç Beklentisi 

Faktör 4 
Özyeterlik 

Faktör 5 
Ciddiyet  

Faktör 6 
Yanlış 
Yönlendirmeye 
Dayalı 
Davranışlar 

Madde 21   0.827 Madde 14  0.853 Madde 39  0.874 Madde 28   0.788 Madde 9   0.810 Madde 17    0.721 

Madde 10   0.783 Madde 12  0.810 Madde 35   0.867 Madde 33  0.780 Madde 6   0.778 Madde 19    0.678 

Madde 16   0.780 Madde 13  0.805 Madde 40  0.862 Madde 32  0.762 Madde 3   0.620 Madde 24    0.621 

Madde 2     0.769 Madde 15  0.780 Madde 36   0.858 Madde 31  0.726  Madde 26    0.605 

Madde 25   0.760 Madde 11  0.765 Madde 38  0.816 Madde 34  0.690   

Madde 27   0.749 Madde 7   0.710 Madde 37  0.723 Madde 30  0.632   

Madde 22  0.742 Madde 1    0.644  Madde 29   0.551   

Madde 18   0.739 Madde 4    0.525     

Madde 23   0.723 Madde 8   0.471     

Madde 20   0.601      

Madde 5     0.545      

      

Özdeğer      

6,17 4,96 4,59 3,96 2,36 2.08 

Açıklanan Varyans % 

15,42 12,40 11,47 9,92 5,92 5,21 

Toplam Açıklanan Varyans % 

15,42 27,83 39,31 49,23 55,15 60,36 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Açımlayıcı Faktör Analizi ile belirlenen faktörlerin, hipotezle belirlenen faktör 

yapılarına uygunluğunu test etmek üzere yararlanılan faktör analizi türüdür. Açımlayıcı 

faktör analizi ile belirlenen faktörler ile değişkenler (maddeler) arasındaki uyumun 

araştırıldığı bu analiz açımlayıcı faktör analizine göre daha karmaşık bir teknik olup , 

özellikle ölçek geliştirme çalışmalarında olmak üzere ölçek uyarlama çalışmalarında da 

kullanılan bir tekniktir (Şimşek 2007). 

Doğrulayıcı faktör analizi elimizdeki verinin ölçmek istediğimiz değişkenleri ne 

derece yordadığı hakkında fikir verir. Bu analizlerin sonucunu değerlendirebilmek için 

bağımsız değerlendirme ölçütlerine başvurmak gerekir. Uyum İyiliği İstatistikleri 
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Goodness of Fit Indices) olarak adlandırılan bu değerler her bir modelin bir bütün 

olarak data tarafından kabul edilebilir bir düzeyde desteklenip desteklenmediğine ilişkin 

yargıya ulaşmamıza olanak sağlar. Bu uyum iyiliği istatistiklerinden hangisinin 

kullanılacağına dair literatürde tam bir uzlaşma bulunmamaktadır (Şimşek 2007). Uyum 

iyiliği değerlerinin değerlendirme kriterleri tablo 3.3’de gösterilmiştir. 

Tablo  3-3. Uyum İyiliği İstatistikleri Değerlendirme Krtiterleri 

İstatistik Açıklama ve Değerlendirme Kriteri 

    χχχχ2 

Evren kovaryans matrisi ile örneklem kovaryans 
matrisinin birbiri ile uyumuna bakar ve sözkonusu 
değerin anlamlı çıkması iki kovaryans matrisinin 
birbirinden farklı olduğunu gösterir. Ancak burada 
beklenen sonuç bu değerin anlamlı çıkmamasıdır. 
Yani her iki kovaryans matrisinin birbirine benzer 
olduğunun ortaya konmasıdır. 
 

   χχχχ2 /df 

χ2 değerinin serbestlik derecesine bölünmesi ile 
elde edilen değerdir. Bu oranın 2 veya altında 
olması modelin iyi bir model olduğunu, 5’in 
altında bir değer alması ise modelin kabul 
edilebilir olduğunu göstermektedir. 
 

- Goodness of Fit Index (GFI) 
- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
- Comperative Fit Index (CFI) 
 

0-1 arasında değişen değerler alır. 
0.95’den büyük olması iyi bir uyum iyiliği 
göstergesidir. 
0.90’dan büyük olması kabul edilebilir uyum 
iyiliği göstergesidir. 
 

- Root Mean Square Error  
   Approximation (RMSEA) 
- Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) 
 

0.05’in altında olması iyi bir uyum iyiliği 
göstergesidir. 
0.08’in altında olması kabul edilebilir uyum 
iyiliği göstergesidir. 

 Bu çalışmada açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı 

faktör analizine tabi tutulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum 

iyiliği değerleri Tablo 3.4’de elde edilen t değerleri diyagramı Ek 8A , standardize 

edilmiş yol katsayıları diyagramı ise Ek 8B’de gösterilmiştir.  

Tablo  3-4 Çok Boyutlu Diyabet Anketinin Uyum İyiliği Göstergeleri 

N χχχχ2 df p χχχχ2/ df GFI AGFI CFI RMSEA SRMR 

350 2757,3 725 .00 3,80* 0,72 0,68 0,74 0,09 0,07* 

Doğrulayıcı Faktör Analizi çalışması sonucunda elde edilen uyum iyiliği 

değerleri  incelendiğinde ölçeğin kabul edilebilir değerler ürettiği ve elde edilen  altı  

faktörlü yapıyı doğruladığı görülmüştür. 
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3.5.3.2. Güvenirlik Çalışmaları 

 

Zamana Karşı Değişmezlik (test- tekrar test) 

Bu çalışmada  40 hasta üzerinde 3 ay ara ile yapılan  test tekrar test 

değerlendirmesi sonucunda test- tekrar test korelasyonları ; Engel Algısı için .90, 

Destek Algısı için .98, Ciddiyet Algısı için .95, Yanlış Yönlendirmeye Dayalı 

Davranışlar için .87, Özyeterlik algısı için .97, Sonuç Beklentisi Algısı için .95 

bulunmuştur.  

 

İç Tutarlık 

Bu çalışmada ÇBDA’nin cronbach alfa  değerleri Engel algısı için .90, Destek 

algısı için .91, Ciddiyet algısı için .77, Yanlış Yönlendirmeye Dayalı Davranışlar için 

.58, Özyeterlik için .82, Sonuç beklentisi için .86 bulunmuştur. 

Madde analizleri pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre; ÇBDA alt boyutlarının madde toplam puan 

korelasyonları Tablo 3.5’de her bir maddenin madde toplam puan korelasyonu ise Ek 

9’da gösterilmiştir. 

Tablo  3-5. Çok Boyutlu Diyabet Anketi Madde Toplam Puan Korelasyonları 

Alt Boyut Madde sayısı n r aralığı 

Engel algısı  9 298 0,58- 0,84 

Destek Algısı 11 169 0,58- 0,84 

Ciddiyet Algısı 3 348 0,62- 0,69 

Yanlış Yönlendirmeye Dayalı Davranışlar 4 196 0,58- 0,77 

Özyeterlik Algısı 7 223 0,62- 0,77 

Sonuç Beklentisi Algısı 6 229 0,65- 0,80 

Analizler sonucu elde edilen 6 alt boyutlu – 40 maddeli Türkçe Çok Boyutlu 

Diyabet Anketinin (T-ÇBDA) (Ek 4) geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ortaya 

konmuştur. 
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3.6. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde  SPSS 12.0 ve LISREL 

8.50 programları kullanılmıştır. Öncelikle veriler etiketlenmiş ve girişleri yapılmıştır.  

Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS programı ile; chronbach 

alfa, test-tekrar test korelasyonu, maddeler arası korelasyon, madde toplam puan 

korelasyonu ve açımlayıcı faktör analizi, LISREL programı ile doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. 

Diyabetlilerin tanıtıcı özellikleri ile ilgili veriler SPSS’de yüzdelik, ortalama, 

standart sapma ve frekans ile değerlendirilmiştir. İlişki arayıcı analizlerde; tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), Korelasyon analizi, t-testi ve χ2 testi kullanılmıştır.  

SPSS ile sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir.   

Özbakım, bilişsel sosyal faktörler ve glisemik kontrol arasındaki ilişkileri 

açıklamak / tahmin etmek üzere  geliştirerek model LISREL programında Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) – örtük değişkenlerle yol analizi tekniği ile test edilmiştir. Bu 

analizde t- değeri için anlamlılık düzeyi 0.05 düzeyine karşılık gelen 1,96 değeri 

seçilmiştir. LISREL programı seçilen sınır değerin altında kalan yolların t değerini çıktı 

dosyasında kırmızı renkte gösterir. Bu durum o yolun modelden çıkarılmasına işaret 

eder. Değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğü standardize edilmiş yol katsayıları (β) 

ile değerlendirilir. Bu değerlendirmede .10’dan küçük değerler küçük etkiyi,  .30 

civarındaki değerler orta düzeyde etkiyi, .50 ve üzerindeki değerler ise yüksek 

düzeydeki etkiyi göstermektedir (Şimşek 2007). 
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 Araştırmada kullanılan istatistiksel analizler tablo 3.6’da gösterilmiştir. 

Tablo  3-6. Çalışmada kullanılan istatistiksel analizler 

Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi  
Uyarlama Çalışması 

İç tutarlılık (chronbach alfa, maddelerarası 
korelasyon) 
Test-tekrar test korelasyonu 
 

Çok Boyutlu diyabet Anketi Uyarlama 
Çalışması 

İç tutarlılık (chronbach alfa) 
Test-tekrar test korelasyonu 
Faktör analizi 
Madde toplam puan korelasyonu 
 

Tanımlayıcı analizler 
Yüzdelik, ortalama, median 
 

Karşılaştırmalı ve ilişki arayıcı analizler 

Bağımsız gruplarda t testi 
Tek yönlü varyans analizi 
χ 2 testi 
Korelasyon analizleri 
Yapısal Eşitlik Modeli 

 

3.7. ETİK KONULAR 

Çok Boyutlu Diyabet Anketinin  ve Diyabet Özbakım Aktiviteleri Özeti Anketinin 

kullanımı için geliştiren kişilerden izin alınarak işbirliği sağlanmıştır (Ek 5A , Ek 5B).  

 

Çalışmanın etik ilkelere uygunluğu  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik kurulu 

tarafından değerlendirilmiş ve etik onam alınmıştır (Ek 10, Ek 11) 

 

Çalışmanın yürütülebilmesi için  ilgili kurumların yöneticilerinden izin alınmıştır  (Ek 

6 A, Ek 6B, Ek 6C).  

 

Veri topma aşamasında, hastaların soruları yanıtlanmış ve bakım gereksinimleri 

doğrultusunda bireysel danışmanlık yapılmıştır.  
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4. BULGULAR 

Çalışmadan elde edilen bulgular: (1) diyabetlilerin özellikleri, (2) özbakım  

aktiviteleri,  (3) diyabet ile ilişkili bilişsel-sosyal faktörler, (4) özbakım aktiviteleri ile  

bilişsel-sosyal faktörler arasındaki ilişkiler ve (5) diyabetlilerin özellikleri, özbakım 

aktiviteleri, bilişsel sosyal değişkenler ve glisemik kontrol arasındaki etkileşimleri test 

eden yapısal modelin analizine ilişkin bulgular olmak üzere beş bölümde sunulmuştur. 

 

4.1. DİYABETLİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde çalışmaya katılan diyabetlilerin sosyo-demografik özellikleri ve 

hastalığa ilişkin bulguları -tedavi şekli, komplikasyonlar, metabolik göstergeler, kendi 

kendine kan şekeri izleme durumu- sunulmuştur. 

 

4.1.1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Diyabetlilerin yaş ortalaması 53,42± 8,02 yıldır ve % 59,7’si (n:209) kadındır. 

Katılımcıların % 82,8’i (n:289) evli ve  % 79,7’i (n: 278) eşi ve çocukları ile birlikte 

yaşamaktadır. Diyabetlilerin ortalama eğitim süresinin 7,32±2,95 yıl olduğu ve % 

68,6’sının (n:236) sekiz yıl ve altı eğitim aldığı, % 95,1’inin (n:331) sağlık güvencesine 

sahip olduğu, % 85,4’ünün (n:298) bir işte çalışmadığı ve % 47’sinin (n:163) maddi 

durumunu “orta” olarak değerlendirdiği görülmüştür (Tablo 4.1). 
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Tablo  4-1. Diyabetlilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellikler N % 

Kadın 209 59,7 

Erkek 141 40,3 Cinsiyet 

Toplam 350 100 

Evli 289 82,8 

Bekar 60 17,2 Medeni Durum 

Toplam 349 100 

Var 331 95,1 

Yok 17 4,9 Sağlık Güvencesi 

Toplam 348 100 

İlköğretim (8 yıl ve altı) 236 68,6 

Ortaöğretim (9-11 yıl) 57 16,6 

Yükseköğretim (12 yıl 
ve üstü) 51 14,8 

Eğitim Düzeyi 

Toplam 344 100 

Çalışıyor 51 14,6 

Çalışmıyor 156 44,7 

Emekli 142 40,7 
Çalışma Durumu 

Toplam 349 100 

Ancak geçiniyor 140 40,3 

Orta 163 47,0 

Iyi 44 12,7 
Maddi Durum 

Toplam 347 100 

Yalnız  35 10,0 

Eşi ve çocukları ile 
birlikte 

278 79,7 

Diğer (Çocuklarının  ya 
da akrabalarının yanında) 

36 10,3 

Birlikte Yaşadığı 
Kişiler 

Toplam 349 100 
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4.1.2. Diyabete  Özgü Bulgular 

 

Diyabetlilerin % 62,4’ünün (n:214) tanı süresi 1-9 yıl arasında , ortalama tanı 

süresi 8,61±6.03 yıldır (en az-en çok: 1-30 yıl). Çalışma grubunu oluşturan diyabetlilerin 

% 58,4’ü (n:201) OAD kullanmaktadır. Bunu % 28,5 ile (n:98) OAD ve İnsülini birlikte 

kullananlar  izlemektedir. Akut bir komplikasyon nedeni ile son 1 yıl içinde hastaneye 

yatan diyabetlilerin oranı % 3,7 (n: 13), en az bir kronik komplikasyonu olan 

diyabetlilerin oranı ise % 66,7’dir (n:228). Diyabetlilerin komplikasyon sayısı 0-4 

arasında olup ortalama komplikasyon sayısı 0,95±0,89’dir. En sık görülen kronik 

komplikasyonlar sırası ile % 59,6 (n:204) oranında “Hipertansiyon” % 14,9 (n:51) 

oranında “İskemik Kalp Hastalığ”ı ve %13,7 (n:47) oranında “Retinopati”dir (Şekil 

4.1). Çalışmaya katılan diyabetlilerin % 66,6’sı (n:233) ailesinde en az 1 kişinin 

diyabetli olduğunu, % 6,9’u (n:20) ise eşinin diyabetli olduğunu belirtmiştir (Tablo 4.2). 
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Şekil  4-1.Diyabetlilerin Kronik Komplikasyon Oranları 
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Tablo  4-2. Diyabetlilerin Hastalığa İlişkin Özellikleri 

Hastalık ile ilişkili değişkenler n % 

1-9 yıl 214 62,4 

10-19 yıl 104 30,3 

20 yıl ve üstü 25 7,3 
Tanı Süresi 

Toplam 343 100 

OAD 201 58,4 

İnsülin 45 13,1 

OAD+insülin 98 28,5 
Tedavi protokolü 

Toplam 344 100 

Hayır 335 96,3 

Evet 13 3,7 
Son 1 yıl içinde akut 
komplikasyon nedeniyle 
hastaneye yatma 

Toplam 348 100 

Yok 114 33,3 

En az bir komplikasyon 228 66,7 Kronik komplikasyon 

Toplam 342 100 

Var 233 66,6 

Yok 117 33,4 Ailede Diyabet Öyküsü 

Toplam 350 100 

Var 20 6,9 

Yok 271 93,1 Eşinde Diyabet  Öyküsü 

Toplam 291 100 

 

Diyabetlilerde glisemik kontrolün en önemli belirleyicisi olan A1c ortalaması 

çalışma grubunda % 7,34±1,62’dir ve karşılaştırmada cinsiyetler arasında fark 

bulunmamıştır (t:0,28, p >0,05) (Tablo 4.3). A1c düzeyine göre diyabetlilerin sadece %  

48,5 ‘inin (n:165) hedef değer olan (<%7) A1c düzeyinde olduğu diğerlerinin ise 

(%51,5) bu hedefe ulaşmadığı görülmüştür. 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin total kolesterol ortalaması 188,29±43,33, 

trigliserid ortalaması 155,59±79, HDL ortalaması 49,58±11,84 bulunmuştur. Kadınların 

total kolesterol ve HDL ortalamaları erkeklere göre daha yüksek (p<0,05), trigliserid 

ortalamaları ise her iki cinsiyette benzer bulunmuştur (p >0,05) (Tablo 4.3). 

Kardiyovasküler riskler açısından çok önemli olan lipid değerlerine göre diyabetlilerin 
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%44,2’sinin hedeflenen (<150 mg/dl) trigliserid düzeyinde %41,2’sinin ise hedeflenen 

(>50 mg/dl) HDL düzeyinde   olmadığı görülmüştür. 

 

Çalışmaya katılan diyabetlilerde  ortalama BKİ 30,86±5,35 kg/m2 dir (n:340). 

Kadınların BKİ ortalaması erkeklere göre daha fazladır (t: 0,20, p<0,05) (Tablo 4.3). 

Grubun % 52,6’sı obez (BKİ >30 kg/m2) , % 35,9’u fazla tartılı iken sadece % 11,5’i 

(n:39) normal kiloludur (BKİ< 25 kg/m2) (Şekil 4.2).  
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Şekil  4-2. BKİ Kategorilerinin Dağılımı  

 

Tablo  4-3.Diyabetlilerin Antropometrik Özellikleri ve Metabolik Durumları 

Kadın Erkek  

Değişken 
 
n 

_ 
X ± SD 

 
n 

_ 
X ± SD 

İstatistik 

A1c (%) 201 7,41±1,70 137 7,24±1,51 
t: 0,288 
p: 0.337 

BKİ (kg/m2) 202 32,10±5,59 138 29,03±4,39 
t: 0,020 
p: 0.000 

Total Kolesterol (mg/dl) 199 193,83±42,77 138 180,31±43,04 
t: 0,057 
p: 0.005 

Trigliserid (mg/dl) 199 157,25±76,40 136 153,16±84,67 
t: 0,334 
p: 0.646 

HDL (mg/dl) 199 52,49±12,04 138 45,39±10,22 
t: 0,080 
p: 0.000 
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Tedavi protokollerine göre A1c ortalamaları incelendiğinde OAD kullananların 

6,69±1,03, insülin kullananların 8,50± 2,10 ve OAD+insülin kullananların  8,16±1,73 

bulunmuş, gruplar karşılaştırıldığında  OAD kullananlarla OAD+ insülin ve yalnızca 

insülin kullananlar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (F:50,56, p<0,00). 

 

Tablo 4.4’te diyabetlilerin tedavi seçeneklerine göre evde kan şekeri ölçme 

(bireysel izlem) durumlarına ilişkin bulgular özetlenmiştir. Buna göre,  OAD ve insülini 

birlikte  kullananların % 93,9’u (n:92), insülin kullananların % 91,1’i (n:41) ve OAD 

kullananların % 44,1’i (n:86) kan şekeri ölçümü yapmaktadır.  

 

KŞ ölçümü yaptığını belirten diyabetlilerin A1c ortalaması 7,70±1,75, 

yapmadığını belirtenlerin ise 6,69±1,09’dur ve aralarındaki fark anlamlıdır (t: -6,48, 

p<0.00). 

Tablo  4-4. Diyabetlilerin Tedavi Seçeneklerine Göre Bireysel İzlem Yapma Durumu  

 

Sağlık çalışanlarının diyabetlilere evde kan şekeri ölçümü önerisinde bulunma 

durumları incelendiğinde OAD kullananların % 40,8’ine, insülin ve OAD+insülin 

kullananların ise tümüne evde kan şekeri ölçümü önerildiği ancak insülin kullananların 

% 8,9’unun, OAD+İnsülin kullananların ise % 6,1’inin hiç kan şekeri ölçümü 

yapmadığı dikkat çekmiştir. İnsülin kullananların % 48,8’inin, OAD+İnsülin 

kullananların ise %  32,7’sinin günde en az 1kez ölçüm yaptığı, OAD kullananların % 

35,9’unun, insülin kullananların % 86,7’sinin, OAD+İnsülin kullananların ise % 

81,7’sinin ve tüm diyabetlilerin ise % 55,5’inin haftada en az 1 kez  ölçüm yaptığı 

görülmüştür. (Şekil 4.3).  

Kan Şekeri Ölçümü Yapma 

Evet Hayır Toplam 
 
 
Tedavi Şekli 

n % n % n % 

OAD 90 44,8 111 55,2 201 100 

İNSÜLİN 41 91,1 4 8,9 45 100 

OAD+İNSÜLİN 92 93,9 6 6,1 98 100 
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Şekil  4-3. Tedavi seçeneklerine göre kan şekeri ölçüm sıklığı  

 

Günde en az 1 kez ölçüm yapan diyabetlilerin A1c ortalaması 8,31±1,53, haftada 

en az 1 kez ölçüm yapanların 7,46±1,65, arasıra ölçüm yapanların ise 7,59±2,29 

bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark günde en az 1 kez ölçüm yapanlar lehinde 

anlamlıdır (F: 5,11, p<0,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günde en az 1 ölçüm 

OAD: % 4 

insülin: %48,8 

OAD+insülin: %32,7 

Haftada  en az 1 ölçüm 

OAD: % 35,9 

insülin: % 86,7 

OAD+insülin: % 81,7 

Hiç ölçüm yapmayan 

OAD: % 55,2 

insülin: % 8,9 

OAD+insülin: %6,1 
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4.2. DİYABETİLERİN ÖZBAKIM AKTİVİTELERİ  

 

Bu bölümde Türkçe Diyabet Özbakım Aktiviteleri anketi (T-DÖBA) ile 

belirlenen günlük özbakım aktivitelerine ilişkin bulgular incelenmiştir. 

Diyabetlilerin son 1 haftada uyguladıkları özbakım aktivitelerinin sıklığı sırası 

ile Diyet, Ayak Bakımı, Egzersiz ve KŞ testi  olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre 

Özbakım aktiviteleri karşılaştırıldığında egzersiz dışındaki özbakım aktivitelerinin 

cinsiyetler arasında benzer olduğu, egzersizde ise erkekler lehinde fark olduğu 

görülmüştür (Tablo 4.5). 

 

Tablo  4-5.Cinsiyete Göre Özbakım Aktivitelerinin Ortalaması (gün/hafta) 

Kadın Erkek Toplam Özbakım 
Aktiviteleri 
(min:0-Max:7) 

 
n 

_ 
X ± SD 

 
n 

_ 
X ± SD 

 
n 

_ 
X ± SD 

İstatistik 

Diyet 207 4,67±1,45 139 4,65±1,47 347 4,66±1,46 
t: 0,13 
p: 0,89 

Ayak 
Bakımı 

208 4,44±2,69 141 4,52±2,43 349 4,47±2,59 
t: -0,28 
p: 0,78 

Egzersiz 204 2,61±2,24 138 3,27±2,09 342 2,88±2,20 
t: -2,71 
p: 0,00 

KŞ Testi 205 1,66±2,33 140 1,60±1,96 345 1,64±2,19 
t: 0,27 
p: 0,78 

 

 
 

Diyabetlilerin tedavi şekline göre özbakım aktiviteleri Tablo 4.6’da 

gösterilmiştir. Tedavi şekli ile KŞ Testi ortalaması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 

(F: 42,31, p: 0,000). İnsülin + OAD ve sadece insülin kullananlar OAD kullananlara 

göre daha fazla KŞ ölçümü yapmaktadır. 
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Tablo  4-6. Tedavi Şekline Göre Özbakım Aktivitelerinin Dağılımı 

 Tedavi Şekli 

OAD İnsülin OAD+İnsülin 
İstatistik 

Özbakım 
Aktiviteleri 
 

_ 
X ± SD 

_ 
X ± SD 

_ 
X ± SD 

F* p Tukey HSD** 

Diyet 4,56±1,42 4,77±1,52 4,95±1,47 2,74 0,06 Yok 

Ayak Bakımı 4,29±2,71 4,46±2,45 4,96±2,36 2,20 0,11 Yok 

Egzersiz 3,03±2,26 2,42± 2,17 2,89±2,12 1,25 0,28 Yok 

KŞ Testi 0,82±1,52 2,80±2,58 2,82±2,44 42,31 0,00 
İnsülin >OAD 

OAD+İnsülin > OAD 
* ANOVA testi ,  ** ANOVA  POST HOC TEST 

 

Özbakım aktiviteleri medeni duruma göre farklılık göstermez iken  eğitim 

durumuna göre  karşılaştırıldığında yükseköğretim mezunlarının ilköğretim mezunlarına 

göre daha fazla egzersiz yaptığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmüştür. Eğitim durumuna göre özbakım aktiviteleri Tablo 4.7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo  4-7. Eğitim Durumuna Göre Özbakım Uygulamaları 

 Eğitim Düzeyi İstatistik 

Özbakım 
Aktiviteleri 

İlköğretim 
(8 yıl ve altı) 
        _ 

 X ±SS 

Ortaöğretim 
(9-11 yıl) 

       _   
X±SD 

Yükseköğretim 
(12 yıl ve üstü) 

     _   
     X±SD 

F* p Tukey HSD** 

Diyet 4,62±1,49 4,80±1,26 4,70±1,52 0,38 0,68 Yok 

Ayak Bakımı 4,41±2,62 4,85±2,42 4,40±2,54 0,69 0,50 Yok 

Egzersiz 2,70±2,16 3,00±2,01 3,72±2,40 4,40 0,01 Yükseköğretim > ilköğretim 

KŞ Testi 1,50±2,11 2,05±2,31 1,94±2,43 1,88 0,15 Yok  

* ANOVA testi ,  ** ANOVA  POST HOC TEST 

 

Özbakım aktiviteleri bireylerin ekonomik durum algısına göre 

karşılaştırıldığında KŞ testi dışındakilerde fark bulunmamıştır. Ekonomik durumunu iyi 

olarak algılayanlar kötü olarak algılayanlara göre daha fazla KŞ testi yapmaktadır 

(F:4,87, p:0,009). 
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Her bir özbakım aktivitesi ile bazı sosyodemografik özellikler ve hastalıkla 

ilişkili bazı değişkenlerin ilişkisi Tablo 4.8’de gösterilmiştir. Buna göre, tüm özbakım 

aktivitelerinin birbiri ile pozitif yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Diyet uygulamaları 

arttıkça egzersiz (r: .20, p:0,00), KŞ testi (r: .19, p:0,00), ayak bakımının  (r: .27, p:0,00) arttığı, 

Egzersiz arttıkça KŞ testi (r: .14, p:0,00) ve  ayak bakımı uygulamalarının (r: .23, p:0,00) 

arttığı ve KŞ testi sayısı arttıkça (r: .18, p:0,00) ayak bakımının arttığı dikkati çekmiştir. 

Özbakım aktiviteleri ile yaş arasında ilişki bulunmaz iken, diyabet yaşı (tanı süresi) 

arttıkça diyabetlilerin ayak bakımı uygulamaları (r: .11, p:0,04), eğitim süresi arttıkça 

egzersiz (r: .14, p:0,00) ve KŞ testi uygulamaları (r: .11, p:0,04) artmıştır. Eğitim düzeyi 

arttıkça (r: -.16, p:0,00) ve egzersiz uygulamaları arttıkça (r: -.11, p:0,04)  BKİ azalmıştır. 

Kan Şekeri ölçüm sayısı ile A1c ortalaması arasında (r: .28, p:0,00)  pozitif yönde bir ilişki 

bulunmuştur. Diğer bir deyişle kan şekeri ölçüm sayısı arttıkça A1c düzeyi de artmıştır.  

Komplikasyon sayısı ile özbakım uygulamaları arasında ilişki bulunmamış ancak 

diyabetlilerin yaşı (r: .21, p:0,00) , tanı süresi (r: .22, p:0,00)  ve BKİ arttıkça (r: .13, p:0,01)  

komplikasyon sayısı da artmıştır. 

 

Tablo  4-8. Her Bir Özbakım Aktivitesinin Bireysel ve Hastalık Değişkenleri Ile Ilişkisi  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Diyet 1.00          

2. Egzersiz .202** 1.00         

3. KŞ testi .191** .146** 1.00        

4. Ayak Bakımı .276** .213** .189** 1.00       

5. Yaş .054 .040 .006 .021 1.00      

6. Tanı Süresi .020 .083 .092 .111* .338** 1.00     

7.Eğitim Süresi .028 .146** .111* .036 -.019 -.016 1.00    

8. A1c -.002 -.026 .288** .088 -.094 .155** -.059 1.00   

9. BKİ -.063 -.112* .009 .031 -.040 -.103 -.163** -.005 1.00  

10.Komplikasyon 
sayısı 

.071 .013 .056 .102 .213** .224** -.020 -.097 .139* 1.00 

* p<0,05 , ** p<0,01 
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Özbakım aktiviteleri kapsamında diyabetlilerin sigara içme durumları da 

sorgulanmıştır. Buna göre, diyabetlilerin % 13,7’sinin sigara içtiği , günlük  ortalama 12 

adet sigara içildiği, sigara içme açısından kadınlarla erkekler arasında anlamlı fark 

olmadığı (χ2:0,03, p:0,84), sigara içen ve içmeyen diyabetlilerin A1c ortalamasının (t:-

0,92, p:0,35) ve komplikasyon sayılarının (t: 1,54, p:0,12) benzer olduğu görülmüştür. 
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4.3. DİYABET İLE İLİŞKİLİ BİLİŞSEL - SOSYAL FAKTÖRLER 

 

Bu bölümde Türkçe Çok Boyutlu Diyabet Anketi (T-ÇBDA) ile elde edilen 

bulgular ve  bu bulgularla ilişkili özellikler gösterilmiştir.  

Çok boyutlu diyabet anketi alt ölçeklerinin her birinin puan ortalamaları, Engel 

Algısı için 2,47±1,71, Ciddiyet Algısı için 5,11±1,35, Destek Algısı için 4,122±1,66, 

YYDD Algısı için 0,44±0,94, Özyeterlik Algısı için 61,24±20,70, Sonuç Beklentisi 

Algısı için 95,93±9,24 bulunmuştur.  

Tablo 4.9’da diyabetlilerin ÇBDA alt boyutlarından aldıkları puanların  

cinsiyetler arası karşılaştırması gösterilmiştir. Buna göre, engel algısı, destek algısı, 

YYDD, özyeterlik algısı ve ciddiyet algısında cinsiyetler arasında fark bulunmuştur. 

Kadınlar erkeklere göre diyabeti daha fazla engel olarak algılamakta ve ciddi 

görmektedir. Bununla birlikte kadınların YYDD algıları erkeklere göre daha fazla, 

erkeklerin ise  özyeterlik ve destek ve algıları kadınlara göre daha fazladır.    

Tablo  4-9.T-ÇBDA Alt Boyutları Puan Ortalamaları 

Kadın Erkek 
Değişkenler en az- en çok 

 
n 

_ 
X ± SD 

 
n 

_ 
X ± SD 

İstatistik 

Engel 0-6 208 2,64±1,72 141 2,20±1,67 
t: 2,33 
p: 0.01 

Ciddiyet 0-6 208 5,36±1,13 141 4,76±1,56 
t: 4,14 
p: 0,00 

Destek 0-6 178 3,59±1,77 128 4,86±1,15 
t: -5,73 
p: 0,00 

YYDD 0-6 180 0,53±1,07 129 0,32±0,72 
t: 1,85 
p: 0,04 

Özyeterlik 0-100 208 58,83±19,90 140 64,81±21,42 
t: -2,66 
p:0,00 

Sonuç 
Beklentisi 

0-100 207 96,45±5,94 140 95,15±12,63 
t: 1,28 
p:0,25 

 

T-ÇBDA alt boyutları medeni duruma göre değerlendirildiğinde, bekarların daha 

fazla engel  (t:-2,64, p:0,00), evlilerin ise daha fazla destek algıladığı (t:2,62, p:0,03) 

görülmüştür.  
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Eğitim durumu ile T-ÇBDA alt boyutları karşılaştırması Tablo 4.10’da 

gösterilmiştir. Buna göre eğitim durumu ile engel , ciddiyet ve destek algısı ilişkili 

bulunmuştur.  

Tablo  4-10.Eğitim Düzeyi İle T-ÇBDA Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 

 
* ANOVA testi ,  ** ANOVA  POST HOC TEST 

 

Tablo 4.10’a göre, 8 yıl ve altı eğitim alan ilköğretim mezunları ortaöğretim ve 

yükseköğretim mezunlarına göre daha fazla engel, yükseköğretim mezunlarına göre 

daha fazla ciddiyet algılamakta, aksine ilköğretim mezunları ortaöğretim mezunlarına 

göre daha az destek algılamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 Eğitim Düzeyi İstatistik 

ÇBDA Alt 
Boyutları 

İlköğretim 
   (8 yıl ve altı) 
         _ 

 X ±SS 

Ortaöğretim 
(9-11 yıl) 

        _   
X±SD 

Yükseköğretim 
(12 yıl ve üstü) 

     _   
     X±SD 

F* p Tukey HSD** 

Engel 2,72± 1,69 2,07±1,72 1,65±1,51 10,47 0,00 
   İlköğretim>Ortaöğretim      

İlköğretim > Yükseköğretim 

Ciddiyet 5,19±1,31 5,17±1,31 4,63±1,58 3,72 0,02 İlköğretim > Yükseköğretim 

Destek 3,86±1,80 4,66±1,32 4,46±1,48 6,68 0,01    İlköğretim<Ortaöğretim      

YYDD 0,50±1,31 0,39±0,86 0,21±0,52 1,83 0,16 Yok 

Özyeterlik 59,14±20,74 65,83±17,65 66,48±22.87 4,28 0,01 Yok 

Sonuç 
Beklentisi 

95,71±10,42 96,06±7,05  96,59±5,25 0,19 0,83 Yok 
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ÇBDA alt boyutlarının birbirleri ile olan ilişkileri Tablo 4.11’de gösterilmiştir.  

Tablo  4-11. T-ÇBDA Alt Boyutlarının Korelasyonları 

 1 2 3 4 5 6 

1. Engel 1.00      

2. Ciddiyet .331** 1.00     

3. Destek -.119* -.049 1.00    

4. YYDD .205** .081 -.130* 1.00   

5. Özyeterlik -.161** -.041 .201** -.028 1.00  

6. Sonuç Beklentisi  .068 .272** .020 .010 .295** 1.00 

* p<0,05 , ** p<0,01 

 

Tablo 4.11’e  göre;  

- Hastaların özyeterlik algıları arttıkça yakın çevrelerinden destek gördüğüne         

(r:.20, p: 0,00), hastalığın engel olmadığına (r:-.16, p: 0,00), ve diyabetin yönetimine 

ilişkin uygulamalara (sonuç beklentisi) olan inancı (r:.29, p: 0,00) artmıştır. 

- Diyabetin  engel olarak algılanması ile hastalığın ciddiyeti arasında (r:.33, p: 0,00) 

pozitif yönde bir ilişki belirlenirken, engel algısı artan hastaların  destek algıları 

(r:-.11, p: 0,02) azalmıştır. Ciddiyet algısı artan hastaların daha iyi bir yönetim için 

sonuç beklentileri (r:.27, p: 0,00) artmıştır. 

- Diyabetlilerin yanlış yönde desteklendiklerine olan inançları  arttıkça hastalığın 

hayatları için engel olduğu algısı da (r:.20, p: 0,00) artmış, yeterli desteklendikleri  

konusundaki algıları ise (r: -.13, p: 0,02) azalmıştır.  
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Çok Boyutlu Diyabet Anketi alt boyutlarının  diyabetlilerin yaşı, tanı süresi, 

komplikasyon sayısı  ve A1c düzeyleri ile ilişkisi Tablo 4.12’de gösterilmiştir.  

Tablo  4-12. T-ÇBDA’nin Bireysel Özellikler ve Hastalık Değişkenleri  ile İlişkisi  

 Engel 

 

Ciddiyet Destek YYDD Özyeterlik 

Sonuç 

Beklentisi 

Yaş .114* .042 .118* .031 .087 -.047 

Eğitim Süresi -.245** -.127* .187** -.077 .149** .035 

Maddi Durum -.264** .019 .112* -.132* .112* .059 

Tanı Süresi .240** .163** .024 .005 .021 .010 

A1c .086 .016 .058 .004 -.162* .016 

Komplikasyon sayısı .160** .044 -.000 .003 .032 .071 

* p<0,05 , ** p<0,01 

 

Tablo 4.12’ye göre,  

- Diyabetlilerin yaşları arttıkça destek algısının  arttığı (r:.11, p: 0,02) ve   

hastalığın daha fazla engel olarak algılandığı (r:.11, p: 0,02),  

- Eğitim süresi arttıkça destek algısının (r:.18, p:0,00) ve özyeterlik algısının  

arttığı (r:.14, p: 0,00) , engel (r: -.24, p: 0,00) ve ciddiyet algısının (r:-.12, p: 0,01)  

azaldığı,  

- Maddi durum olumlu yönde arttıkça engel algısının (r:-.26, p:0,00) ve 

YYDD algısının (r:-.13, p:0,02) azaldığı, destek algısının (r:.11, p:0,03) ve 

özyeterlik algısının (r:.11, p:0,03) arttığı, 

- Diyabet yaşının artışına paralel olarak hastalığın daha fazla engel olarak 

algılandığı (r:.24, p: 0,00) ve ciddiyet algısının (r:.16, p: 0,00),  arttığı, 

- Komplikasyon sayısındaki artışın engel algısındaki artışla (r:.16, p: 0,00),   

paralel olduğu ve  

- A1c ortalaması azaldıkça (r: -.16, p: 0,01) özyeterlik algısının arttığı 

görülmüştür.  
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4.4. ÖZBAKIM AKTİVİTELERİ ile  BİLİŞSEL-SOSYAL FAKTÖRLER 
ARASINDAKİ  İLİŞKİLER 

  

Bu bölümde diyabetlilerin özbakım aktivitelerinin bilişsel-sosyal faktörlerle 

ilişkisini gösteren bulgulara yer verilmiştir.  

Özbakım aktivitelerinin T-ÇBDA alt boyutları ile ilişkisi Tablo 4.13’de gösterilmiştir.  

Tablo  4-13. Özbakım Aktivitelerinin T-ÇBDA Alt Boyutları ile İlişkisi 

* p<0,05, **p<0,01 

 

- Özyeterlik algısı arttıkça  diyet (r:.46, p:0,00), egzersiz (r:.37, p:0,00), KŞ ölçümü 

(r:.27, p:0,00) ve ayak bakımına ilişkin özbakım uygulamaları (r:.33, p:0,00) dahil 

toplam özbakım puanı da (r:.56, p:0,00) artmıştır.  

- Destek algısı arttıkça egzersiz (r:.21, p:0,00), KŞ ölçümü (r:.23, p:0,00) ve  ayak 

bakımına ilişkin özbakım uygulamaları (r:.14, p:0,00) ile birlikte toplam özbakım 

puanı da (r:.27, p:0,00) artmıştır.  

- Sonuç beklentisi algısı arttıkça diyet (r:.17, p:0,00), egzersiz (r:.16, p:0,01) ve ayak 

bakımı uygulamaları (r:.19, p:0,00) ile toplam özbakım puanı (r:.22, p:0,00) artmıştır. 

- Engel algısı arttıkça, egzersiz uygulamaları (r: -.23, p:0,00) azaltmıştır. 

- Ciddiyet algısı ve YYDD ile özbakım uygulamaları arasında ilişki 

bulunmamıştır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere özyeterlik, sonuç beklentisi ve destek algıları 

neredeyse tüm özbakım aktiviteleri ve toplam özbakım puanı ileri düzeyde ilişkili 

bulunmuştur. 

Çok Boyutlu Diyabet Anketi Alt Boyutları 

Özbakım aktiviteleri Engel Ciddiyet Destek YYDD Özyeterlik 

Sonuç 

Beklentisi 

Diyet .025 .055 .102 -.049 .465** .173** 

Egzersiz -.230** -.092 .213** -.034 .372** .160* 

KŞ Ölçümü .006 .043 .230** .037 .276** .060 

Ayak Bakımı .026 .058 .140** -.002 .331** .191** 

Özbakım toplam puanı -.074 .021 .274** -.012 .562** .221** 
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4.5. ÖZBAKIM, BİLİŞSEL SOSYAL FAKTÖRLER, BİREYSEL 
ÖZELLİKLER VE GLİSEMİK KONTROL ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİMİN YAPISAL MODELE GÖRE ANALİZİ 

 

Bu bölümde diyabetlilerin bireysel özellikleri, özbakım aktiviteleri, bilişsel-

sosyal faktörler ve glisemik kontrol düzeyi arasındaki ilişkileri test etmek amacı ile 

geliştirilen model çalışmasının analiz sonuçları gösterilmiştir. Modelin analizi üç 

aşamada tamamlanmıştır.  

1. Model Geliştirilmesi 

Daha önce yapılan bazı çalışmalar (Talbot ve ark. 1997; Chlebowy 2002;  Grinslade 

2005; Nakahara ve ark.2006;  Skarbek 2006; Xu ve ark. 2008; Kott 2008 ) ve bu çalışmaki alt 

boyutların korelasyon matrikslerinin sonuçları doğrultusunda ve  aşağıda belirtilen 

hipotezlere göre teorik bir model geliştirilmiştir (Şekil 4.4).  

Bu modele göre; (1) Diyabetlilerin eğitim düzeyleri daha yüksek, destek ve 

sonuç beklentileri artmış ve engel algıları azalmış ise özyeterlikleri daha yüksek 

olacaktır. (2) Artan  özyeterlik hem özbakımı hem de glisemik kontrolü olumlu yönde 

etkileyecektir. (3) Ayrıca destek, sonuç beklentisi algısı ve eğitim özbakım aktivitelerini 

doğrudan etkileyen belirleyiciler olarak öngörülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Destek Algısı: T-ÇBDA Destek Ölçeği, 2 Engel Algısı: T-ÇBDA Engel Ölçeği, 3Eğitim Süresi: Diyabetlilerin 
formal eğitim süresi (yıl), 4 Sonuç Beklentisi Algısı: T-ÇBDA Sonuç Beklentisi Ölçeği, 5 Özyeterlik: T-ÇBDA 
Özyeterlik Ölçeği , 6Özbakım: DÖBA Anketi Diyet, Egzersiz, KŞ testi ve Ayak Bakımı alt boyutları toplamı, 7  
Glisemik Kontrol: Diyabetlilerin A1c değeri  

Şekil  4-4. Bilişsel Sosyal Faktörler, Bireysel Faktörler ve Özbakım Arasındaki İlişkinin 
Teorik Modeli 

SONUÇ4 

ENGEL2 

DESTEK1 

ÖZYETERLİK5 

ÖZBAKIM6 

A1C
7 EĞİTİM 

SÜRESİ3 
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2. Modelin Ölçümü 

Bu analiz bir önceki aşamada geliştirilen modelde yer alan örtük değişkenlerin 

geçerliğini ve güvenirliğini test etmek ve bir bütün olarak modelin  sonraki aşamada 

analiz edilecek olan yapısal model analizi için uygunluğunu belirlemek amacı ile 

yapılmıştır. Bu aşamada Şekil 4.4’de tanımlanan teorik model analiz edilmiş ve 

gözlenen değişkenlerin her bir gizli değişkeni ne kadar iyi ölçtüğü belirlenmiştir. Ölçme 

modeline ilişkin t değerleri şekil 4.5’de,  standardize edilmiş yol katsayıları şekil 4.6’da, 

uyum iyiliği değerleri Tablo 4.14’de gösterilmiştir. 

 

Şekil  4-5. Ölçme modeline ilişkin t değerleri 
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Şekil  4-6. Ölçme modelinin standardize edilmiş yol katsayıları 

 

Tablo  4-14. Ölçme Modelinin Uyum İyiliği Değerleri  

χχχχ2 sd p χχχχ2/ sd CFI GFI AGFI SRMR RMSEA 

132 46 .00 2,86* 0,95** 0,94* 0,89 0,03** 0,07* 

* Kabul edilebilir uyum değeri  ** İyi uyum değeri 

 

Yukarıdaki tablo’ya göre model, 0-1 arasında değer alan ve 0.95’in üstü iyi, 0.90’ın 

üstü kabul edilebilir uyum iyiliği kabul edilen CFI, GFI ve AGFI değerlerinden  CFI 

için iyi, GFI için kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur.  SRMR ve RMSEA değerleri  

için  0.05’in altı iyi, 0.08’in altı kabul edilebilir uyum iyiliği kabul edilir. Bu çalışmada 

öngörülen model SRMR için iyi, RMSEA için kabul edilebilir düzeyde sonuçlar 

üretmiştir. Ayrıca, 5’in altı kabul edilebilir değer olan  χ2/ sd değeride yeterli 

bulunmuştur.  

Bu sonuçlarla ölçme modeli doğrulanmış ve  üçüncü aşama olarak yapısal 

modelin test edilmesine geçilmiştir. 
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3. Yapısal Model Analizi 

Ölçme modelinin uygunluğu kanıtlandıktan sonra Yapısal Model YEM-Örtük 

değişkenlerle yol analizi kullanılarak test edilmiştir. Yapısal model gizli değişkenler 

arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirlemektedir. Modelin ilk analizinde, Sonuç 

Beklentisi Algısından Özbakım’a, Eğitim süresinden Özbakım’a ve Destek Algısından  

Özbakım’a  giden yollar anlamsız (t<1,96, p>0.05) bulunduğu için bu yollar modelden 

çıkarılarak analizlere devam edilmiştir. Bu yollar çıkarıldıktan sonra tekrar test edilen 

yapısal modelin uyum iyiliği değerleri CFI (0.95), ve SRMR (0.04) değerleri ile iyi, GFI 

(0.94), AGFI (0,90), RMSEA (0.07) ve χ2/ sd (2,70) değerleri ile kabul edilebilir 

düzeyde bulunmuştur. Modelin son şeklinin t değerleri  ve yol katsayıları  Şekil 4.7 ve 

Şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4-7. Yapısal Modelin t değerleri 
* p<0.05 (t>1.96),  **p<0.01 (t>2.576) 
 
 

Şekil 4.7’ye göre modelde; 

� Sonuç beklentisinin özyeterlik ile ilişkisi olumlu yönde ve anlamlıdır (t:5,35, 

p<0,01), 

� Engel algısının özyeterlik üzerindeki etkisi ters yönde ve anlamlıdır (t:-4,40, 

p<0,01) 

SONUÇ 

ENGEL 

DESTEK 

ÖZYETERLİK 5.35** 

-4.40** 

4,48** 

2.15* 

ÖZBAKIM 

A1C 

11.67** 

2.85** 

-2.66** 

EĞİTİM 
SÜRESİ 
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� Destek algısının özyeterlik üzerindeki etkisi olumlu yönde ve anlamlıdır (t:4,48, 

p<0,01), 

� Eğitim süresinin özyeterlik üzerindeki etkisi olumlu yönde ve anlamlıdır (t:2,15, 

p<0,05) 

� Özyeterliğin özbakım üzerindeki etkisi olumlu yönde ve anlamlıdır (t:11,67, 

p<0,01), 

� Özyeterliğin özbakım üzerindeki etkisi beklendiği şekilde ters yönde ve 

anlamlıdır (t:-2,66, p<0,01) 

� Özbakımın özyeterlik üzerindeki etkisi beklenenin aksine pozitif yönde ve 

anlamlıdır (t:2,85, p<0,01) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  4-8.Yapısal Modelin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları 
* Küçük düzeyde etki, **Orta düzeyde etki, *** Büyük düzeyde etki 

 

Şekil 4.8’e göre model içindeki değişkenlerin etkileşimi yorumlanacak olursa, 

- Özyeterliğin (β=0,70) Özbakım üzerindeki etkisinin yüksek düzeyde,  

- Özyeterliğin (β=-0,23) A1c üzerindeki etkisinin orta düzeyde, 

SONUÇ 

ENGEL 

DESTEK 

ÖZYETERLİK 0.30** 

-0.24** 

0.25** 

0.11* 

ÖZBAKIM 

A1C 

0.70*** 

0.25* 

-0.23* 

EĞİTİM 
SÜRESİ 
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- Özbakım’ın (β=0,25) A1c üzerindeki etkisinin orta düzeyde olduğu bu etkinin  

beklenenin aksine ters yönde olduğu, 

- Sonuç beklentisinin (β=0,30), Engel Algısının (β=-0,24) ve Destek Algısının 

(β=0,25) Özyeterlik üzerindeki etkisinin orta düzeyde, Eğitim Süresinin 

(β=0,11) etkisinin ise küçük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, araştırmacı tarafından geliştirlen ve test edilen yapısal modele göre;  

� Özyeterlik, hem özbakım için hem de glisemik kontrol için aracı değişken olarak 

bulunmuştur. 

�  Sonuç beklentisi, destek algısı, engel algısı ve eğitimin  özbakım üzerindeki 

etkisi tümüyle Özyeterlik aracılığı ile sağlanmıştır. Bu değişkenlerden hiçbiri 

doğrudan özbakımı etkilememiştir. 

� Özyeterliğin A1c üzerindeki etkisi ise kısmen özbakım aracılığı ile kısmen de 

doğrudan olmaktadır.  

 

Bu sonuçlara göre, bu modelde kullanılan değişkenlerle özbakım değişkeninin 

varyansının % 49’luk (R2=0.49) kısmı açıklanabilmiştir. açıklanan bu varyansın % 

70’ini özyeterlik, % 017’sini sonuç beklentisi, % 087’sini destek algısı değişkeni 

açıklamaktadır. Modelde açıklanamayan % 51’lik varyansı bu değişkenlerle açıklamak 

mümkün olmamıştır. 

 

Glisemik kontrol (A1c) değişkeninin varyansının ise çok küçük bir kısmı (% 

032, R2=0.032) bu model çerçevesinde kullanılan değişkenlerle açıklanabilmektedir. 
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5. TARTIŞMA 

 

Önceki  araştırmalar, diyabette başarılı bireysel yönetim ve daha kaliteli ve uzun 

yaşam üzerinde özbakım davranışlarının önemli olduğunu, bununla birlikte diyet 

yönetimi, egzersiz, kan şekeri testi, ilaç ve insülin kullanımı ve ayak bakımı gibi 

özbakım aktivitelerinin istenilen düzeyde olmadığını göstermiştir (Toobert ve ark. 1994; 

Talbot ve ark. 1997; Aalto ve Uutela 1997; Aljasem ve ark. 2001, Norris ve ark. 2002a; van der Ven ve 

ark. 2003; Sousa ve ark. 2005 ;Tan ve Magarey ;2008).  

Diyabetlilerin özbakım aktivitelerini yerine getirmesinde pek çok faktör etkili 

olabilmektedir. Kişisel ve hastalıkla ilgili özelliklerin yanısıra, bilişsel ve sosyal 

faktörlerin bireysel diyabet bakımı ile ilişkili olduğunu gösteren bir çok araştırma 

bulunmaktadır. Diyabet yönetiminde önemli olduğu düşünülen bu faktörler arasında 

özyeterlik algısı (Talbot ve ark. 1997; Bernal ve ark. 2000, Aljasem ve ark. 2001; Williams ve Bond 

2001; Chlebowy 2002; Krichbaum ve ark.2003; Kuijer ve de Ridder 2003; Whittemore ve ark.2005; 

Sousa ve ark. 2005; Skarbek 2006; Nakahara ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu ve ark. 2008; Kott 

2008), sosyal destek (Talbot ve ark.1997;Toljamo ve Hentinen 2001a; Williams ve Bond 2001; 

Gleeson-Kreig ve ark. 2002; Chlebowy 2002; Gallant 2003; van Dam 2005; Skarbek 2006; Tang ve 

ark.2008; Xu ve ark. 2008), sonuç beklentisi (Talbot ve ark. 1997; Williams ve Bond 2001; Chlebowy 

2002; Wu ve ark. 2007;Kott 2008, Grinslade 2005)  yanlış yönelimli destek, engel ve  ciddiyet 

algıları (Aalto ve Uuleta 1997; Fisher ve ark. 1997; Talbot 1997; Skarbek 2008)  sayılabilir.  

Bu çalışma orta yaş grubunda, yaklaşık 10 yıldır diyabeti olan, çoğu düşük 

eğitimli ve yaklaşık yarısı kötü kontrol grubunda olan 350 tip 2 diyabetli bireyin 

özbakım davranışlarını, bilişsel sosyal algılarını ve bu değişkenlerin birbiri ve glisemik 

kontrol değerleri ile etkileşimlerini ortaya koymuştur.  

Çalışmanın bulguları dört bölüm halinde tartışılmıştır.  

Birinci bölümde, veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğine ilişkin 

bulgular, ikinci  bölümde, diyabetlilerin özbakım aktiviteleri ve bu aktivitelerin bireysel 

özellikler ve hastalıkla ilgili değişkenlerle olan ilişkisi, üçüncü bölümde, bilişsel sosyal 

faktörler ve bu faktörlerin bireysel özellikler ve hastalıkla ilgili değişkenlerle olan 

ilişkisi, dördüncü bölümde ise, özbakım aktiviteleri, bilişsel sosyal faktörler ve glisemik 

kontrol  arasındaki etkileşim durumu  tartışılmıştır. 
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5.1. VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE  
GÜVENİRLİĞİNE  İLİŞKİN BULGULARIN TARTIŞILMASI 

 

Bu çalışma ile tip 2 diyabetliler için geliştirilen Diyabet  Özbakım Aktiviteleri 

Anketi (DÖBA) ve Çok Boyutlu Diyabet Anketi (ÇBDA) Türk diline 

uyumlaştırılmıştır.  

Türkçe Diyabet  Özbakım Aktiviteleri Anketi’nin (T-DÖB) dört alt boyutunun 

alfa katsayısı .59-.94 arasında, test tekrar test korelasyon katsayıları ise KŞ ölçümü alt 

boyutu hariç (r: .17) .73-.92 arasında bulunmuştur.KŞ ölçümü alt alt boyutunun test-

tekrar test katsayısının düşük olması aradan geçen 3 aylık sürede KŞ ölçümü ile ilgili 

uygulamaların değişiklik göstermiş olabileceğini düşündürmüştür. 

  Bu çalışmada aracı geliştiren araştırmacının önermesi üzerine, DÖBA’nın yeni 

versiyonu kullanılmıştır. Ancak literatürde aracın bu şeklini kullanan yeterli çalışmaya 

ulaşılamadığı için T-DÖBA’nın güvenirlik sonuçları başka araştırma sonuçları ile 

kıyaslanamamıştır. Bununla birlikte elde edilen   sonuçlar Türk diyabetlilerde aracın 

geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

Çok Boyutlu Diyabet Anketi (ÇBDA) açımlayıcı faktör analizi sonucunda 6 

faktörlü bir yapı göstermiş ve bu yeni yapı ölçek uyarlama çalışmalarında kullanılması 

istenen doğrulayıcı faktör analizi (Şimşek 2007)  ile doğrulanmıştır. Alt boyutlarının 

cronbach alfa  değerleri .58 ile .91 arasında değişmiş ve bu değerler ölçeği geliştiren 

Talbot ve arkadaşlarının (1997) bulduğu .70- .91 arasındaki değerlerle, ölçeğin 

özyeterlik (.80) ve sonuç beklentisi (.70) alt boyutlarını kullanan Nakahara ve 

arkadaşlarının (2006)  ve Grislade’nin (2005) sonuç beklentisi algısı için belirttiği .92 

değerlerle ile benzer bulunmuştur.  

Bu sonuçları ile  Türkçe Çok Boyutlu Diyabet Anketinin (T-ÇBDA) tüm alt 

boyutlarının geçerli ve güvenilir olduğu, pek çok bilişsel ve sosyal faktörü bir arada 

değerlendirmeye fırsat vermesi nedeni ile hem klinisyenler hem de araştırmacılar için 

kullanışlı bir araç olduğu ortaya konmuştur.        
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5.2. DİYABETİLERİN  ÖZBAKIM DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN  
BULGULARIN TARTIŞILMASI 

 

Bu bölümde diyabetlilerin özbakım davranışları ile ilişkili bireysel ve hastalıkla 

ilişkili bazı değişkenler tartışılmıştır.  

Bu çalışmada diyabetlilerin son bir haftada gerçekleştirdikleri özbakım  

aktiviteleri sıklık sırası ile diyet, ayak bakımı, egzersiz ve kan şekeri testi olmuştur. 

Toobert ve ark. (2000)’nın özbakım aktiviteleri anketinin kullanıldığı yedi araştırmanın 

sonuçlarına dayandırarak hazırladıkları rapor bu bulguları desteklemiştir.  Bu raporda da 

diyabetlilerin diyet ile ilgili özbakım aktivitelerinin özellikle egzersize göre daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir. Whittemore ve arkadaşları ise (2005) kadınların % 70’inin 

önerilen diyet programına uyduğu halde yalnızca % 26’sının yeterli düzeyde egzersiz 

yaptığını rapor etmiştir. Bu çalışmada haftada 4,6 gün olarak belirlenen diyet 

uygulamaları sıklığı Kim ve arkadaşlarının (2004) bildirdiği haftada 5,2- 6 arasındaki ve 

French ve arkadaşlarının (2008) bildirdiği haftada 5-5,6 arasındaki ortalamalara göre 

daha düşüktür. Çalışmamızda diyet uygulamaları yaşla ilişkili bulunmaz iken  bazı 

araştırmacılar (Toobert ve ark. 2000;  Nelson ve ark. 2002; Whittemore 2005; Xu ve ark. 2008) yaşla 

birlikte diyet uygulamalarının arttığını belirtmektedir. Sarkar ve arkadaşları (2006) 

ekonomik durumla diyet uygulamaları arasında ilişki olmadığını bildirmektedir. 

 

Amerikan Diyabet Birliği diyabetlilere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta 

aerobik aktivite önermektedir (ADA 2008a). Çalışma grubunu oluşturan diyabetliler 

ortalama olarak yaklaşık haftanın 3 günü 30 dakikalık egzersiz yaptığını belirtmiştir. Bu 

miktar diyabetlilere yapılan egzersiz  önerilerinden  düşük olmakla birlikte diğer 

çalışmalarla (Toobert ve ark. 1997; Kim ve ark.2004; French ve ark. 2008) benzerdir.  

 

Tan ve Magarey’in  (2008) Malezya’da 126 diyabetli üzerinde yaptığı çalışmada 

ise diyabetlilerin yarıdan fazlasının sedanter ya da hafif aktif bir yaşam sürdüğü ve bu 

çalışmanın bulgularına benzer olarak erkeklerin kadınlara göre daha aktif olduğu 

bulunmuştur. Başka bir çalışmada (Nelson ve ark.2002) ise, diyabetlilerin yalnızca % 

31’inin önerilen egzersiz programına uyduğu, yaşla birlikte egzersizin azaldığı ve 

kadınların erkeklere göre daha az egzersiz yaptığı rapor edilmiştir.  
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Bu çalışmada ayakların ve ayakkabıların gözden geçirilmesini kapsayan ayak 

bakımı uygulamalarına haftada yaklaşık 5 gün yer verildiği ve özbakım aktiviteleri 

arasında sıklık olarak ikinci sırada yer aldığı görülmüştür. Bu bulgu Kim ve 

arkadaşlarının (2004) bulgusu ile benzer, Toobert ve arkadaşlarının bulduğu 

ortalamadan daha yüksektir. Bu çalışmada incelenen parametrelere benzer ölçütler 

kullanılarak  yapılan bir başka çalışmada yaşlı diyabetlilerin % 64,7’sinin hergün 

ayağını gözlemlediği ve kontrol ettiği, % 35,6’sının ise hergün ayakkabısını kontrol 

ettiği rapor edilmiştir (Bell ve ark. 2005).Sarkar ve arkadaşlarının çalışmasında ise ayak 

bakımı önerilerine uyan diyabetlilerin oranı % 63 olarak bildirilmektedir. Bu bulguların 

aksine İran’da (Khamseh ve ark. 2007) ve Malezya’da (Rahimah ve Elenser 2008) yapılan  

çalışmalarda diyabetlilerin ayak bakımı konusundaki bilgilerinin ve uygulamalarının 

yetersiz olduğu rapor edilmiştir. 

 

Bu çalışmada en düşük özbakım aktivitesi kendi kendine kan şekeri ölçümü 

olmuştur. Diğer bir deyişle diyabetliler günün farklı zamanlarında kan şekerleri 

hakkında fikir edinme ve kendi durumlarını daha yakından izleme fırsatını çok az 

kullanmıştır. Kendi kendine kan şekeri ölçümü konusunda çok kesin öneriler yok ise de, 

Amerikan Diyabet Birliği (ADA 2008a) yoğun insülin tedavisi ve pompa kullanan 

hastaların günde en az üç kez, günde 1-2 doz insülin ve /veya OAD kullanan hastaların 

gerekli gördüklerinde kan şekeri ölçümü yapması önerilmiştir. Bu bağlamda kan şekeri 

ölçüm sayısı ve sıklığı ile ilgili bir standart olmadığı için bu sonuçları grup temelinde 

değerlendirmek ve yorumlamak sınırlı olmaktadır. 

 

Bu çalışmada haftalık kan şekeri ölçümü ortalaması haftada 1,64 gün 

bulunmuştur. İnsülin kullanan diyabetlilerin % 8,9’unun, OAD+İnsülin kullananların % 

6,1’inin ve OAD kullananların yaklaşık yarısının hiç ölçüm yapmaması ortalamanın bu 

denli düşük olmasına neden olmuştur. Bu bulgu Toobert ve ark.(1997) Kim ve ark. 

(2004) ve Davis ve ark. (2006)’nın sonuçlarına göre oldukça düşük, Tan ve Magarey’in 

(2008) diyabetlilerin sadece % 15’inin bireysel kan şekeri izlemi yaptığını ve 

Skarbek’in (2006) diyabetlilerin ancak  üçte birinin günde bir kez ölçüm yaptığını 

tanımlayan çalışması ile uyumludur. Bu çalışmada insülin kullandığı halde hiç KŞ 
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ölçümü yapmayanların oranının yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Toljamo ve 

arkadaşlarının (2001b) Finlandiya’da insülinle tedavi edilen 213 diyabetli ile yaptığı 

çalışmada hastaların % 6’sının hiç ölçüm yapmadığı, haftada 2 kez ve daha fazla ölçüm 

yapanların oranının ise % 18 olduğu bildirilmektedir. 

 

Oysa, insülin kullanmayan hastalar üzerinde yapılan altı randomize kontrollü 

çalışmanın özetlendiği rapora (Welschen ve ark. 2005) göre kendi kendine kan şekeri 

ölçümü ile A1c arasında ilişki gösterilmiş, kan şekeri ölçüm sayısının artmasının 

A1c’de azalma sağladığı, dolayısı ile komplikasyonların önlenmesinde çok önemli rol 

oynadığı vurgulanmıştır. Martin ve arkadaşları (2006) kendi kendine kan şekeri ölçenler 

ile ölçmeyenleri diyabete bağlı ölümler ve ölümcül olmayan sonuçlar açısından 

incelemiş ve ölçüm yapanların durumunun daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

çalışmaların aksine Harris’in (2001) ve Franciosi ve arkadaşlarının(2001) bulgularına 

benzer olarak kan şekeri testi sayısı arttıkça A1 değerinin de arttığı görülmüştür. Sözü 

edilen çalışmalara benzer olarak bu sonuç A1c düzeyi daha yüksek olan, insülin ve 

OAD+insülin kullanan hastaların diğerlerine oranla daha fazla ölçüm yapmaları ile 

ilişkilendirilmiştir. 

 

Özbakım aktivitelerinin kişisel ve hastalıkla ilgili  bazı değişkenlerle ilişkisi 

incelendiğinde benzer çalışmaların (Wu ve ark. 2007; Tan ve Magarey 2008)   bulguları ile 

paralel olarak özbakım aktivitelerinin hiç biri yaşla ilişkili bulunmaz iken diyabetlilerin 

örgün eğitim süreleri ile egzersiz ve kan şekeri testi uygulamaları arasında ilişki 

bulunmuştur. Eğitim süresi arttıkça egzersiz KŞ testi yapma sayısı artmıştır. Wu ve 

arkadaşlarının (2007) Tayvan’da tip 2 diyabetlilerle yaptığı çalışmanın bulguları ve 

benzer diğer çalışmalar (Karter ve ark. 2000; Aljasem ve ark.2001; Nelson ve ark. 2002) bulguları 

da bunu desteklemektedir. Çalışmamızda diyabet süresi ile özbakım davranışlarından 

sadece ayak bakımı arasında ilişki bulunurken Wu ve arkadaşları (2007) diyabet süresi 

ile birlikte tüm özbakım aktivitelerinin arttığını göstermiştir.  
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Ayrıca bu çalışmada bireylerin ekonomik durum algıları ile KŞ testi yapma 

arasında bir ilişki belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar (Karter ve ark.2000; Sarkar ve ark. 2006) 

gelirin özbakım davranışları ile ilişkisi olmadığını bildirse de bu çalışmada ekonomik 

durumunu daha yüksek algılayanların daha fazla KŞ testi yaptığı görülmüştür. KŞ testi 

için gerekli olan malzemelerin sağlık sigortası tarafından ödenmesi ile ilgili 

belirsizlikler ve zorluklar nedeni ile hastaların  malzemeleri kendi bütçelerinden alması 

bu sonuçla ilişkili olabilir. 

 

Bu çalışmada, özbakım aktiviteleri kapsamında diyabetlilerin % 13,7’sinin 

sigara içtiği belirlenmiştir. Sigara içme oranı Türk diyabetlilerle çalışan Özcan (1999) 

ve Yeşilbalkan (2001)’ın bulduğu oranlardan (% 28,3 ve % 18) daha düşüktür. Sigara 

içen ve içmeyen hastaların A1c ortalamaları benzer bulunmuştur. Ancak sigaranın 

glisemik kontrol üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Bu çalışma bulgusunun 

aksine, Gunton ve arkadaşları (2002) sigara içmeyenlerin A1c ortalamasını içenlere 

göre anlamlı olarak daha düşük bulmuştur. 

Türkiye’de diyabetliler ile çok sayıda araştırma yapılmasına karşın özbakım 

davranışlarına yönelik çok az sayıda çalışmaya ulaşılabilmiştir. Bu hali ile  çalışmanın 

bulguları Türk diyabetlilerin özbakım aktiviteleri için temel bilgi sağlayabilir.  

 

5.3. BİLİŞSEL-SOSYAL FAKTÖRLERİN  BİRBİRLERİ İLE, BİREYSEL 
ÖZELLİKLERLE VE HASTALIK DEĞİŞKENLERİ İLE 
İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN BULGULARIN TARTIŞILMASI 

 

Bu çalışmada diyabetlilerin bilişsel ve sosyal faktörlerini belirlemek için 

kullanılan T-ÇBDA alt boyutlarının,  hem birbirleri ile hem de hastalıkla ilgili diğer 

değişkenlerle ilişkisi bu bölümde tartışılacaktır. 

Bu çalışmanın belirleyici değişkenlerinden biri olan özyeterlik, diyabetlinin 

gerekli durumlarda harekete geçme ve eylemleri gerçekleştirme konusunda kendine 

olan inancını tanımlar. Özyeterliği yüksek olan kişilerin düşük olanlara göre daha fazla 

çaba gösterdiği, engellerle karşılaştığı zaman bunu daha kolay aştığı belirtilmiştir 

(Bandura 1977; 1994 ;Senemoğlu 2002). Davranışların hayata geçmesinde özyeterlik inancının 
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yanısıra, bu davranışın olumlu sonuçlarının beklentisi içinde olmak ve bu iki faktörün 

bir arada bulunması önemle vurgulanmıştır (Bandura 1977, 1994; Williams ve Bond 2002). Bu  

bilgilerle uyumlu olarak, bu çalışmada diyabetlilerin özyeterlik algıları arttıkça sonuç 

beklentisi ve destek algılarının da arttığı, engel algısının ise azaldığı görülmüştür. 

Bulgular yukarıda belirtilen teorik bilgilerle ve diğer çalışmalarla (Talbot ve ark. 1997; 

Grinslade 2005; Nakahara ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu ve ark. 2008) benzerlik 

göstermektedir. Özyeterlik arttıkça sonuç beklentisinin azaldığını rapor eden sadece bir 

çalışma bulunmuştur (Kott 2008). 

 

Bu bağlamda çalışma grubunda özyeterlik algısının artışına paralel olarak sonuç 

beklentisi algısının da artmış olması özbakım davranışlarının artacağı yönünde ümit 

vericidir. Yanısıra diyabetlilerin özyeterlik algısı arttıkça destek algıları da artmıştır. 

Williams ve Bond (2002)’a göre, kişinin davranışı gerçekleştireceğine olan inancı 

arttıkça bunu gerçekleştirmek için arayış içine girer ve çevresinde bulunan fırsatları da 

harekete geçirir. Bu yönü ile de çalışmadan elde edilen bulgular literatür bilgileri ile 

uyumlu bulunmuştur.  

 

Bu çalışmada eğitim düzeyinin ve ekonomik durumun olumlu yönde artışına 

paralel olarak özyeterlik algısı da artmış, yaş ile özyeterlik arasında ise bir ilişki 

bulunmamıştır. Aksine Talbot ve ark. (1997) çalışmalarında eğitim düzeyi ve ekonomik 

durum ile özyeterlik algısı arasında bir ilişki olmadığını, Aalto ve Uutela (1997) ve 

Bernal ve arkadaşları (2000) ise yaşla birlikte özyeterliğin arttığını bildirmiştir.  

 

Diyabetlilerin yakın çevreleri tarafından desteklenmesinin onların hastalığa 

uyumunu kolaylaştırdığı ve özbakım aktivitelerini desteklediği bilinmektedir (Fisher 

1997; Trief ve ark. 2001; Gallant 2003; Chesla ve ark. 2004, van Dam 2005; Tang ve ark. 2008; 

Chlebowy 2002; Skarbek 2006). Bu bağlamda bu çalışmada özyeterlik arttıkça ve YYDD ve 

engel algısı azaldıkça olumlu yöndeki destek algısı artmıştır. Talbot ve arkadaşları 

(1997), bu bulgulara benzer olarak sosyal destek algısındaki artış ile özyeterliği pozitif 

yönde ilişkili bulurken, bu çalışmaın aksine, YYDD ile destek algısı arasında ve sonuç 

beklentisi ile destek arasında olumlu yönde ilişki olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmada 
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yaş ile sosyal destek algısı arasında bir ilişki olmadığı bulunurken, bu çalışmada yaş 

arttıkça destek algısı da artmıştır. Bu ilişki Türk toplumunda yaşla birlikte özellikle 

kronik hastalığı olan  kişilere gösterilen ilgi ve desteğin artmasından kaynaklanmış 

olabilir. Bu çalışmada erkek diyabetlilerin kadınlardan, evli olanların ise bekarlardan 

daha yüksek düzeyde destek algıladığı görülmüş ve bu bulgular başka çalışmalarla da 

desteklenmiştir (Talbot ve ark. 1997; Tang ve ark. 2008; van Dam 2005). Ayrıca, Tang ve 

arkadaşlarının (2008) bulgularının aksine bu çalışmada da eğitim düzeyi arttıkça destek 

algısı artmıştır.  

 

Diyabet yönetiminde yanlış yönelimli destek davranışları olarak ifade edilen, 

diyabetlinin yakınında bulunan kişilerin (eşi, çocukları vb) aslında yardımcı olmak 

amacını taşıyan ancak diyabetliyi rahatsız eden (dırdır etmek, sürekli hatırlatmak, 

gereksiz olduğunu söylemek, zorluk çıkarmak vb.) davranışları diyabetlileri bazen 

olumlu, çoğu zaman olumsuz etkilediği bildirilmiştir (Fisher 1997; Skarbek 2006; van Dam 

2005; Tang ve ark. 2008). 

 

Bu çalışmada Talbot ve arkadaşlarının (1997) bulgularının aksine kadınların 

erkeklere göre daha fazla YYDD algıladığı görülmüştür. Bu durum kadınların aynı 

zamanda daha az olumlu destek algılaması ve destek algısı azaldıkça YYDD algısının 

artması ile açıklanabilir. Yanısıra, beklenildiği gibi, diyabetlilerin yaşı, tanı süresi ve 

komplikasyon sayısı arttıkça, eğitim düzeyi ve ekonomik durumu azaldıkça engel algısı 

da artmıştır. Nitekim Talbot ve arkadaşları (1997),  yaşın ve komplikasyon sayısının 

engel algısı ile, Aalto ve Uutela (1997) yaşın engel algısı ile birlikte arttığını 

göstermiştir. 
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5.4. ÖZBAKIM AKTİVİTELERİ İLE BİLİŞSEL SOSYAL FAKTÖRLER 
VE GLİSEMİK KONTROL ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN 
TARTIŞILMASI 

 

Daha önce de değinildiği gibi, son yıllarda yapılan birçok araştırma, diyabetliler 

hastalıklarını nasıl daha iyi yönetirse kısa ve uzun dönem komplikasyonlar önlenebilir, 

yetersizler azaltılabilir, yaşam kalitesi artırılabilir sorularına yanıt aramıştır. Ulaşılabilen 

kaynaklara göre, 1997 yılından bu yana çok sayıda çalışma bireysel yönetim üzerinde 

anahtar rolün özbakım davranışları ve onu olumlu yönde etkileyebilecek etkenler 

üzerine odaklanmıştır. Bu doğrultuda diyabetlinin özbakım davranışları ve glisemik 

kontrol düzeyi ile özyeterlik algısı(Aalto ve Uutela 1997; Bernal ve ark. 2000, Aljasem ve ark. 

2001; Williams ve Bond 2001; Chlebowy 2002; Krichbaum ve ark.2003; Kuijer ve de Ridder 2003; 

Whittemore ve ark.2005; Sousa ve ark. 2005; Skarbek 2006; Nakahara ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu 

ve ark. 2008; Kott 2008), sosyal destek algısı (Talbot ve ark.1997;Toljamo ve Hentinen 2001a; 

Williams ve Bond 2001; Gleeson-Kreig ve ark. 2002; Chlebowy 2002; Gallant 2003; van Dam 2005; 

Skarbek 2006;Tang ve ark.2008; Xu ve ark. 2008) ve sonuç beklentisi (Talbot ve ark. 1997; Williams 

ve Bond 2001; Chlebowy 2002; Grinslade 2005 ;Wu ve ark. 2007; Kott 2008, Xu ve ark. 2008)  ilişkisi 

irdelemiştir. 

 

  Yukarıda belirtilen değişkenlerin Türk diyabetliler üzerinde ilk kez  incelendiği 

bu çalışmada, daha önceki araştırma bulguları ve bu çalışmadan elde edilen korelasyon 

matriksi sonuçları temel alınarak özbakım davranışlarını ve glisemik kontrol düzeyini 

açıklayacak bir model geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu bölümde diyabetlilerin 

özbakım aktiviteleri ve glisemik kontrol düzeyleri ile bilişsel sosyal faktörlerin 

doğrudan ve dolaylı etkileşimleri istatistik uygunluğu sağlanmış model çerçevesinde 

tartışılmıştır. 

 

Özyeterlik Algısının Özbakım Davranışları  ve Glisemik Kontrol ile ilişkisi:  

Bu çalışmada özyeterlik algısı özbakımın tüm boyutları ile ─diyet yönetimi, egzersiz, 

kan şekeri testi, ilaç ve insülin kullanımı ve ayak bakımı ─ ilişkili bulunmuştur 

(p<0,000) Özyeterliğin özbakımın hiçbir alt boyutu ile ilişkisi olmadığını belirten 

Chlebowy (2002)  dışında  bir çok araştırmacı özyeterliğin özbakımla ilişkisini ortaya 
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koymuştur (Aalto ve Uutela 1997; Aljasem ve ark. 2001; Williams ve Bond 2002; Sousa ve ark. 2005; 

Hanna 2006; Nakahara ve ark. 2006; Sarkar ve ark. 2006; Wu ve ark. 2007; Xu ve ark. 2008). Talbot ve 

arkadaşları (1997), Nakahara ve arkadaşları (2006) bu ilişkiyi özellikle diyet ve egzersiz 

ile açıklarken, Skarbek (2006) özyeterliğin egzersiz özbakımı ile ilişkili olduğunu 

bulmuştur. Aljasem ve arkadaşları (2001) özyeterliğin KŞ testi ve diyetle, Bernal ve 

arkadaşları (2000) ise insülin kullanan 97 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 

özyeterliğin özellikle diyet ve insülin yönetimi ile ilişkili olduğunu  belirtmiştir. 

 

Bu çalışmada özyeterlik ile A1c arasında ilişki bulunmuş ve beklenildiği gibi 

özyeterlik arttıkça hastaların A1c düzeyi azalmıştır. Bu ilişki aynı zamanda model 

çalışması ile de doğrulanmıştır. Bu bulgu Chlebowy (2002), Sousa ve arkadaşları (2005) 

hariç, diğer çalışmalar  (Hanna, 2006; Nakahara ve ark., 2006; Kott, 2008) ile de desteklenmiştir 

 

Özetle, bu çalışmada hem öngörülen teorik modelde, hem de doğrulanan 

modelde  diyabetlilerin özyeterlikleri artan özbakım davranışları ve azalan glisemik 

kontrol düzeyleri ile ilişkilidir. Özyeterlik doğrudan özbakımı etkilediği gibi pek çok 

değişkene de araclık etmektedir. Bu sonuç, benzer modeller kullanan ve özyeterlik ile 

özbakım davranışları ve diyabet yönetimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteren 

araştırmacıların (Aalto ve Uutela 1997; Nakahara ve ark. 2006; Xu ve ark. 2008) bulguları ile 

uyumludur. 

 

Sonuç beklentisi algısının özbakım ve glisemik kontrol ile ilişkisi: 

Bu çalışmada sonuç beklentisi artan diyabetlilerin, özellikle ayak bakımı ve 

diyet olmak üzere toplam özbakım davranışlarının sıklığı da artmıştır. Williams ve 

Bond’un  (2001) KŞ testi ve egzersiz davranışları, Chlebowy’un (2002) ve Wu ve 

arkadaşlarının (2007) tüm özbakım davranışları ile sonuç beklentisi arasında ilişki 

bulduğunu belirten çalışma sonuçları bulguları doğrulamaktadır. Ancak bu çalışmada 

diğerlerinden farklı olan bulgu, modele göre  sonuç beklentisinden özbakıma öngörülen 

yolun anlamlı bulunmaması ve bu iki değişken arasında doğrudan bir ilişkinin 

olmamasıdır. Yani, sonuç beklentisinin özyeterlik üzerinden dolaylı olarak özbakımı 

etkilediği ortaya konmuştur (Şekil 4.7 ve Şekil 4.8). Burada da özyeterlik anahtar rol 

oynama özelliğini göstermiştir.  
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Bu çalışmada da Talbot ve arkadaşları (1997), Chlebowy (2002) ve Kott ‘un 

(2008) bulguları gibi, sonuç beklentisi ile glisemik kontrol arasında ilişki 

bulunmamıştır.  

 

Destek algısının özbakım davranışları ve glisemik kontrol ile ilişkisi 

Bu çalışmada destek algısının özbakımın diyet alt boyutu dışındaki tüm 

boyutları -egzersiz, ayak bakımı, KŞ testi- ve toplam özbakım puanı ile iyi düzeyde 

ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Bu konuda araştırmalar farklı sonuçlar göstermiş ise 

de çoğu destek algısının önemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 

Örneğin, Skarbek (2006) olumlu desteğin hem diyet hem de egzersizle ilişkili 

olduğunu, Tang ve arkadaşları sosyal desteğin hem özbakımla hem de hastaların yaşam 

kaliteleri ile ilişkisi olduğunu, Toljamo ve Hentinen (2001a) ise aile ve arkadaşlar 

tarafından sağlanan sosyal desteğin özbakıma uyum ile ilişkisi olduğunu belirtmiştir. 

Williams ve Bond (2002) özbakım davranışlarından diyet ve egzersiz ile aile desteği 

arasında ilişki olduğunu bildirirken Whittemore ve arkadaşları (2005) 53 kadın üzerinde 

yaptıkları çalışmada ve Trief ve arkadaşları (2004) çalışmasında sosyal desteğin 

özellikle diyet ile ilişkisini ortaya koymuştur. Sosyal destek ve özbakım ilişkisini 

inceleyen altı randomize kontrollü araştırmayı kritik eden van Dam ve arkadaşları 

(2005) olumlu sosyal desteğin özbakım üzerinde olumlu etkiler yaptığını, negatif yönde 

desteğin ise diyabet bakımını olumsuz etkilediğini rapor etmiştir. Benzer olarak Gallant 

(2003) kronik hastalıklarda sosyal desteğin özbakım ile olan ilişkisini incelediği 

literatür inceleme çalışmasında sosyal desteğin özellikle diyabetlilerde diyet ve egzersiz 

ile ilişkisini rapor etmiştir. 

 

Aksine, Chlebowy (2002) ve Gleeson-Kreig (2002) özbakımın ve diyabet 

yönetiminin  sosyal destek ile ilişkisi olmadığını bildirmiştir.   

 

Bu çalışmada, geliştirilen modelde desteğin hem özbakım ile hem de özyeterlik 

ile ilişkisi olduğu varsayılmış ve varsayım kısmen doğrulanmıştır. Şöyle ki, modelde 

destekten özbakıma giden yol anlamlı bulunmamış bununla birlikte destek ile özyeterlik 
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arasında ilişki gösterilmiştir. Bu  durumda özyeterliğin özbakım ile güçlü ilişkisi 

dikkate alınarak, desteğin özyeterlik aracılığı ile özbakımı etkilediği belirlenmiştir 

(Şekil 4.7 ve Şekil 4.8). 

 

Benzer özellikleri inceleyen Xu ve arkadaşlarının (2008) Çin’de yaptıkları 

model çalışmasında sosyal destekten özbakıma öngörülen yol, model ile doğrulanmamış 

ve iki değişken arasındaki ilişkinin özyeterlik ve sonuç beklentisi aracılığı ile sağlandığı 

rapor edilmiştir. Yanısıra Japonya’da yapılan model çalışmasında sosyal desteğin 

özyeterlik kanalı ile özbakımı etkilediği gösterilmiştir (Nakahara ve ark. 2006). Burada 

da görülmektedir ki diyabetlilerin özbakım davranışları özyeterlik ve sonuç beklentisi 

algıları ile etkilenmektedir. 

 

Bu çalışmada glisemik kontrol ile destek arasında bir ilişki olmadığı  

görülmüştür. Böyle bir ilişki öngörülen modelde de gösterilememiştir. Benzer olarak 

sosyal destek ile A1c arasında ilişki olmadığını rapor eden çalışmalar mevcuttur (Trief  

ve ark. 2001; Chlebowy 2002; Trief ve ark. 2004; Nakahara 2006;  Kott 2008). Sosyal desteği artan 

diyabetlilerin glisemik değerlerinin de azaldığını bildiren sınırlı sayıda araştırmaya 

ulaşılmıştır (Armour ve ark. 2005; Whittemore ve ark. 2005)  

  

Engel algısının özbakım davranışları ve glisemik kontrol ile ilişkisi 

Bu çalışmanın ön analizlerinde, engel algısı egzersiz yapma davranışları için önemli bir 

değişken olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda engel algısının özyeterlik ile olan ilişkisi 

dikkate alınarak bu değişkenin özyeterlik üzerinden özbakımı etkileyeceği öngörülmüş 

ve bu teori modelde doğrulanmıştır. Engel algısı ile glisemik kontrol arasında ise ilişki 

bulunmamıştır. 

 

Eğitim düzeyinin özbakım davranışları ve glisemik kontrol ile ilişkisi 

Bu çalışmada diyabetlilerin demografik özelliklerinden sadece eğitim süresi, 

özbakım davranışlarından egzersiz yapma ve kan şekeri ölçme ile ilişkili bulunmuştur. 

Nelson ve arkadaşları (2002) diyet uygulamalarında eğitim düzeyinin fark 

yaratmadığını ancak eğitim düzeyi yüksek olan  diyabetlilerin daha fazla egzersiz 
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yaptığını bildirmiştir. Benzer iki çalışmada da (Aljasem ve ark. 2001, Wu ve ark. 2007) eğitim 

düzeyindeki artışın özellikle KŞ testi yapma ile pozitif yönde ilişkili olduğu rapor 

edilmiştir. Ancak modelde eğitim süresinden özbakıma giden yol anlamlı bulunmaz 

iken eğitim süresinden özyeterliğe giden yol anlamlı bulunmuştur. Diğerlerinde olduğu 

gibi burada da eğitimin özbakım üzerindeki etkisinin özyeterlik aracılığı ile sağlandığı 

görülmüştür. Eğitim süresi ile glisemik kontrol arasında bir ilişki bulunmamıştır.  

  

Özbakım ve Glisemik Kontrolün ilişkisi 

Bu çalışmada sonuç değişkeni olarak özbakım ve  A1c değerlendirilmiş ve 

özbakım davranışlarını daha fazla uygulayan diyabetlilerde glisemik kontrol 

değerlerinin (A1c) düşeceği öngörülmüştür. Ancak korelasyon analizlerinde özbakım 

davranışlarından yalnızca KŞ ölçümü A1c ile ilişkili bulunmuş, üstelik Welschen ve 

arkadaşlarının (2005) bulgusunun aksine KŞ ölçüm sayısının artması ile A1c değerleri 

düşmemiş tersine artmıştır. Bu çalışmada özbakım ile A1c arasında öngörülen ilişki 

doğrulanamamıştır. Özbakımın artması ile A1c üzerinde beklenen düşüş 

görülememiştir. 

 

Hastaların glisemik kontrollerinin davranışlardan bağımsız olarak pek çok 

faktöreden etkilenebileceği, özbakım davranışları ile A1c’nin her zaman beklenen 

ilişkiyi göstermeyebileceği bildirilmiştir (Rapley ve Fruin 1999). Sousa (2005) ve Kott’un 

(2008) çalışma bulguları da bu bilgiyi doğrulamıştır. Diğer taraftan Hanna (2006) ve  

Nakahara (2006) toplam özbakım aktivitelerinin A1c ile beklenen ilişkiyi gösterdiğini, 

özbakım aktivitelerindeki artışın A1c’nin düşmesi ile paralel olduğunu bildirmiştir. 

Çalışmaların bu farklı sonuçları araştırmacıların özbakımı değerlendirmek için 

kullandığı farklı araçlardan ve farklı yaklaşımlardan kaynaklanmış olabilir. 
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Sonuç olarak modelde, 

1. Özbakım değişkeninin  varyansının kaydadeğer bir kısmı (R2: 0,49) modelin  

değişkenleri ile açıklanabilmiştir. 

2. Glisemik Kontrol (A1c) değişkeninin  varyansı yeterince açıklanamamıştır (R2: 

0,032) 

3. Özbakım değişkeni ile A1c arasında öngörülen ilişki kanıtlanamamıştır.  

4. Özyeterlik değişkeni, doğrudan hem özbakım hem de A1c üzeride etkili olmuştur. 

5. Özyeterlik değişkeni diğer değişkenlerle (destek algısı, engel algısı, sonuç beklentisi 

ve eğitim süresi) özbakım arasında aracı değişken olmuştur. 

6. Özyeterlik özbakım davranışlarını etkileyen güçlü bir belirleyici, A1c için daha 

zayıf bir belirleyici olmuştur.   

 

SONUÇLAR 

Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi (DÖBA) ve Çok Boyutlu Diyabet 

Anketi’ni (ÇBDA) Türk diline uyarlayarak literatüre kazandırmak; bu ölçekleri 

kullanarak diyabetlilerde özbakım davranışlarını, diyabetle ilişkili bilişsel-sosyal 

faktörleri belirlemek;  özbakım davranışları, bilişsel sosyal faktörler ve glisemik kontrol 

arasındaki ilişkileri öngören bir model geliştirerek bunu test etmek; böylece hemşirelik 

girişimlerine rehber olacak bilgi sağlamak amacı ile planlanan ve uygulanan bu 

çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

 

- Türkçe Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi (T-DÖBA) ve Türkçe Çok Boyutlu 

Diyabet Anketinin (T-ÇBDA) geçerli ve güvenilir araçlar olarak Türk 

diyabetlilerde kullanılabileceği gösterilmiştir. 

- Çalışma yaş ortalaması 53,42±8,02, diyabet yaşı 8,61±6,03, % 59,7’si kadın, % 

68,6’sı temel eğitim düzeyinde olan tip 2 diyabetliler üzerine yapılmıştır. 

Diyabetlilerin yarıdan fazlası (% 58,4) OAD kullanmakta, % 51,5’i kötü kontrol 

grubundadır ve grubun A1c ortalaması 7,34±1,62 bunmuştur. BKİ ortalaması 
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30,86±5,35 kg/m2’dir ve kadınlar erkeklere göre daha kiloludur. İnsülin kullanan 

diyabetlilerin % 8,9’u, OAD+insülin kullananların ise % 6,1’i evde kan şekeri 

ölçümü yapmamaktadır. 

- Diyabetlilerin son bir haftada uyguladıkları özbakım davranışları sıklık sırası ile 

diyet, ayak bakımı, egzersiz ve kan şekeri testi olarak sıralanmıştır.  

- Yaş ile özbakım davranışları arasında ilişki bulunmaz iken, eğitim süresi ile 

egzersiz ve KŞ testi arasında olumlu yönde ilişki belirlenmiştir. Egzersiz dışındaki 

özbakım davranışları cinsiyetler arasında benzerdir, kadınlar erkeklerden daha az 

egzersiz yapmaktadır. 

- Özyeterlik , destek  ve sonuç beklentisi artan hastaların özbakım davranışları 

artmıştır. 

- Kadınlar erkeklere göre daha az özyeterlik ve destek daha fazla engel ve ciddiyet 

algılamaktadır. 

- Diyabetlilerin ekonomik durumu ve eğitim düzeyi arttıkça destek ve özyeterlik 

algıları artmakta, ciddiyet ve engel algıları azalmaktadır. 

- Yaşla birlikte destek ve engel algısı ile komplikasyon sayısı artmaktadır. 

- Özbakım davranışlarından KŞ ölçümü dışındaki tüm değişkenler ile A1c arasında 

ilişki bulunmamıştır. A1c düzeyinin artması ile KŞ testi yapma sayısı artmıştır. 

- Bilişsel sosyal faktörlerden özyeterlik dışındaki tüm değişkenler ile A1c arasında 

ilişkili bulunmamıştır. Özyeterlik arttıkça A1c azalmıştır. 

- Yapısal eşitlik modeline göre özyeterlik algısının özbakımı etkileyen güçlü bir 

değişken olduğu, diğer değişkenlerle (destek algısı, engel algısı, sonuç beklentisi 

ve eğitim süresi) özbakım arasında ise aracı değişken olduğu doğrulanmıştır. 

- Modelde öngörülen özbakım davranışları ile A1c’nin ilişkisi doğrulanamamıştır. 
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ÖNERİLER 

Klinik Uygulamalar için Öneriler 

• Bu çalışma diyabetlilerin özbakım uygulamalarının özellikle “özyeterlik”, “sosyal 

destek” ve “sonuç beklentisinden” olumlu yönde etkilendiğini ortaya koymuştur. 

Diyabetlilerin özbakım davranışlarının şekillenmesinde önemli olan bu faktörlerin 

belirlenmesi ve diyabetliye yapılacak girişimlerin bu faktörler dikkate alınarak 

planlanması ve uygulanması diyabetlilere ve diyabet ekibine yarar sağlayacaktır. 

• Özellikle hasta eğitimlerinin bilişsel-sosyal faktörleri dikkate alan öğrenme 

modellerine temellendirilmesi başarıyı artıracaktır. 

• Diyabetlilerin özbakım aktivitelerini ve diyabetlileri etkileyen bilişsel sosyal 

faktörleri değerlendirmek için T-DÖBA ve T-ÇBDA geçerliği ve güvenirliği 

kanıtlanmış, kısa ve kullanışlı araçlar olarak kullanılabilir. 

 

Araştırmacılar için Öneriler 

• Bu çalışmada, glisemik kontrol ile özbakım arasında modelde öngörülen ilişki 

kanıtlanamamıştır. Bunun tüm özbakım davranışlarının tek bir değişken olarak ele 

alınmış olmasından ve glisemik kontrolün alt gruplara ayrılmadan tek bir grup olarak 

değerlendirilmiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle özbakım 

ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin her bir özbakım aktivitesi ile ayrı ayrı ve  

metabolik kontrol alt gruplarına göre test edilmesi uygun olacaktır.  

• Bu çalışma ile özbakım değişkeninin varyansının önemli bir kısmı açıklanmış olsa da 

daha fazla değişken kullanılarak geliştirilecek modellerle çalışılması özbakımın 

açıklanmasında daha da yararlı olacaktır. 

• Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak yapılan model çalışmaları Türkiye’de özellikle 

davranış bilimlerinde ve sosyal bilimlerde kullanılmış olmasına rağmen hemşirelik 

araştırmalarında kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmaların arttırılması hemşirelik 

literatürünün gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
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  ARAŞTIRMANIN GÜÇLÜ YÖNLERİ VE SINIRLILIKLARI  

Çalışmanın güçlü yönleri 

1. Geçerli ve güvenilir araçlarla veri toplanmış olması, 

2. Uygulamanın etik ilkeler çerçevesinde yürütülmüş ve etik kurul kararı 

alınmış olması, 

3. Örneklem sayısının büyük olması, 

4. Değişkenler arasında öngörülen ilişkilerin bir model çerçevesinde ve güçlü 

bir analiz yöntemi olan “Yapısal Eşitlik Modeli” ile değerlendirilmesi. 

 

Çalışmanın sınırlılıkları 

1. Olasılıksız örmeklem yöntemi kullanılması nedeni ile sonuçlar Türkiye’de 

yaşayan tüm diyabetlilere genellenemez. 

2. Veriler özbildirim yöntemi ile toplanmış olduğu için verilerin doğruluğu 

diyabetlilerin bildirimleri ile sınırlıdır. 

3. Bu araştırmada incelenen konular sosyal arzu edilirlik hatalarına açıktır. 

Diğer bir ifade ile, kişiler olan durumu değil olmasını istedikleri durumu 

rapor edebilirler. 

4. Diyabetlilerin özbakım davranışları yukarıda sözü edilen faktörlerin yanında  

diyabet bilgisinden de etkilenebilmektedir. Ancak bu çalışmada 

diyabetlilerin diyabet bilgileri ve diyabet eğitimleri sorgulanmamıştır. 
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FORMLAR 
 
Ek 1. Görüşme Formu 

GÖRÜŞME FORMU 
Değerli katılımcı, 
Bu çalışma diyabetlilerin hastalığa uyumunu,  hastalığın yönetiminde etkili olan faktörleri ve 
diyabetlilerin öz-bakım aktivitelerini (diyet, egzersiz, ilaç kullanımı, kan şekeri takibi ve ayak bakımı) 
belirlemek amacı ile planlanmıştır. Elde edilecek sonuçların diyabet eğitimine ve tedavinin planlanmasına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aşağıdaki soruları lütfen dikkatle okuduktan sonra cevaplayınız. Her 
sorunun cevaplanması büyük önem taşımaktadır.Doğru yada yanlış cevap yoktur. Size en uygun olan 
cevabı işaretleyiniz. Verdiğiniz bilgiler araştırmacı tarafından gizli tutulacaktır.  
Katıldığınız için teşekkür ederim.     Uzm. Hemşire Gülhan Coşansu 
 

Form No: ………. 
Protokol No: ……………… 
Hastane : �  İstanbul Tıp Fakültesi   � Şişli Etfal Hastanesi    � Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi 
Adı-Soyadı: ………………………………………….. 
Tel: …………………………………………………... 

1. Yaş : ………… 
2. Cinsiyet:   �  Kadın  �  Erkek 
3. Medeni Durum:     �  Evli      �  Bekar     
4. Sağlık Güvencesi :     �  Yok   �  Var (Belirtiniz ……………………) 
5. Eğitim Durumu:    �  İlkokul  �  Ortaokul    �  Lise 

   �  Üniversite  �  Lisansüstü 
6.  Gelir getiren bir işte çalışıyor musunuz?   �  Emekli   �  Hayır   �  Evet (Belirtiniz……) 
7.  Maddi durumunuzu nasıl yorumlarsınız?   � Muhtaç     �  Ancak geçinebiliyorum    

            �  Orta     �  İyi     �  Çok iyi 
8. Kiminle birlikte yaşıyorsunuz? 

  �  Yalnız yaşıyorum   �  Eşimle birlikte   �  Eşim ve çocuklarımla   
    �  Çocuklarımla 
  �  Akrabalarımla   �  Diğer belirtiniz)……………………………………………. 

9. Kaç yıl önce diyabet tanısı aldınız? ………..yıl/ ……………ay  
10. İlk tanı konduğunda hastaneye yatırıldınız mı? 

  �  Hayır   �  Evet 
11. Son 1 yıl içinde diyabete bağlı olarak hastaneye yattınız mı? 

   �  Hayır   �  Evet (Kaç kez?: ………., Toplam kaç gün?: …………..) 
12. Ailenizde sizden başka diyabetli birey var mı? 

   �  Hayır 
   �  1. derece akrabalarımda (anne, baba, çocuk,kardeş) var. Kaç kişide olduğunu belirtiniz:…… 
   �  2. derece akrabalarımda (teyze, dayı,amca, hala ) Kaç kişide olduğunu belirtiniz:…………… 
   �  Eşimde var 

13. Evde kan şekeri ölçümü yapıyormusunuz? 
  �  Hayır  �  Evet        haftada………/ günde ……...kez 
Bu bölüm araştırmacı tarafından doldurulacaktır. Lütfen boş bırakarak arka sayfaya geçiniz. 
14. Boy:……………   
15. Tartı:………….. 
16. BKİ: …………… 
17. A1c: ………….. 
18. T. Kolesterol:……………….. 
19. Trigliserid:………………….. 
20. HDL:………………………. 
21. Mikroalbüminüri:…………. 
 

22. Diyabet komplikasyonları:     
    �  Nefropati       �  Nöropati         �  Retinopati   
  �  Ayak yarası   �  Ampütasyon       �  Hipertansiyon  
    �  İskemik kalp  hastalığı                 �  CVA 
23. Tedavi Şekli 
 OAD ………………… 
  İnsülin……………….. 
  OAD+İnsülin ………….. 
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Ek 2A. Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi  

Aşağıda diyabetle ilişkili öz-bakım aktivitelerinizi belirlemek için bazı sorular yer almaktadır. Lütfen her 
bir soruyu dikkatlice okuyarak son 7 gün içinde bu aktiviteleri uygulama durumunuzu sorunun altında yer 
alan rakamların üstünde işaretleyerek belirtiniz.  Eğer son 7 günü hasta olarak ya da olağandışı bir durum 
(seyahat, misafir ağırlama, çok yoğun iş temposu gibi) yaşayarak geçirdiyseniz lütfen  soruları ondan 
önceki bir haftayı düşünerek cevaplayınız. 

Diyet 

1. Son 7 günün kaç gününde sağlıklı bir beslenme planı izlediniz? 
0 1 2 3 4 5 6 7  

 

2. Geçen ay içinde ortalama olarak haftada kaç gün beslenme planınıza uydunuz? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Son 7 günün kaç gününde beş porsiyon ya da daha fazla meyve ve sebze yediniz? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Son 7 günün kaç gününde  kırmızı et veya tam yağlı süt ürünleri gibi yüksek yağ içeren besinler 
tükettiniz? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Egzersiz 

5. Son 7 günün kaç gününde  en az 30 dakikalık fiziksel bir aktivitede bulundunuz? (yürüme dahil 
olmak üzere ara vermeksizin, sürekli ve düzenli  yapılan aktivitelerin dakika olarak toplamı) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Son 7 günün kaç gününde  evde veya işinizde yaptıklarınızın dışında ayrıca yüzme,  bisiklete 
binme ve yürüme gibi   egzersizler yaptınız? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Kan Şekeri Testi 

7. Son 7 günün kaç gününde    kan şekerinizi ölçtünüz ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Son 7 günün kaç gününde    kan şekerinizi  sağlık ekibinizin önerdiği sıklıkta ölçtünüz? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Ayak  Bakımı 

9. Son 7 günün kaç gününde  ayaklarınızı kontrol ettiniz? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Son 7 günün kaç gününde    ayakkabılarınızın içini gözden geçirdiniz?  
0 1 2 3 4 5 6 7 

Sigara 

11. Son 7 gün içinde sigara içtiniz mi? (bir nefes bile olsa) 
0- Hayır          1- Evet (Cevabınız evet ise günde ortalama kaç adet sigara içtiniz?)  

  Günde içilen sigara sayısı: ............. 
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Ek 2B. The Summary of Diabetes Self- Care Activities 
 

The questions below ask you about your diabetes self- care activities during the past 7 days. If you were 

sick during the past 7 days, please think back to the last 7 days that you were not sick. 

 

Diet 

1) How many of the last SEVEN DAYS have you followed a healthful eating plan? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2) On avarage , over the past month , how many DAYS PER WEEK have you  followed your 
eating plan? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

3) On how many of the last SEVEN DAYS did you eat five or more servings of fruits and 
vegetables? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

4) On how many of the last SEVEN DAYS did you eat high fat  foods such as red meat or full-fat 
dairy products? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Exercise 

5) On how many of the last SEVEN DAYS did you participate in at least 30 minutes of psysical 
activity? (Total minutes of continuous activity, including walking). 
0 1 2 3 4 5 6 7 

6) On how many of the last SEVEN DAYS did you participate in specific exercise session (such as 
swimming, walking, biking) other than what you do around the house or as part of your work? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Blood Sugar Testing 

7) On how many of the last SEVEN DAYS did you test your blood sugar? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

8) On how many of the last SEVEN DAYS did you test your blood sugar the number of times 
recommended by your health care provider? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Foot Care 

9) On how many of the last SEVEN DAYS did  you check your feet? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

10) On how many of the last SEVEN DAYS did you inspect the inside of your shoes? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Smoking 

11) Have you smoked a cigarette- even one  puff- during the past SEVEN DAYS? 
0. No 
1. Yes. If yes, how many cigarettes did you smoke on an avarage day? 

   Number of cigarettes: _____________________ 
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Ek 3A. Çok Boyutlu Diyabet Anketi 

Bölüm I 

Bu bölümde diyabetin hayatınızı nasıl etkilediği hakkında daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Lütfen her 
soruyu dikkatle okuyunuz ve her bir soru için durumunuza en çok uyan sayıyı daire içine alınız. 
 

1. Diyabetiniz  günlük aktivitelerinize ne kadar engel oluyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

2. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi, diyabetiniz ile ilgili size ne 
kadar  destek oluyor? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

3. Diyabetinizi  ne kadar ciddi  bir sağlık problemi olarak görüyorsunuz? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

4. Diyabetiniz sosyal hayattan veya eğlenceli aktivitelerden  aldığınız keyfi ve memnuniyeti  ne 
kadar   azaltıyor? 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

5. Aileniz ve arkadaşlarınız diyabetiniz ile ilgili size ne kadar  destek oluyor veya  yardım ediyor?  
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

6. Diyabetin  uzun vadede organlarınızda oluşturabileceği  hasarlar  hakkında ne kadar 
endişeleniyorsunuz? 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

7. Diyabetiniz işlerinizdeki verimliliğinizi ne kadar olumsuz etkiliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

8. Diyabetiniz eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi  ile olan ilişkinizi ne 
kadar olumsuz etkiliyor? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

9. Diyabetiniz hakkında ne kadar endişeleniyorsunuz? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

10. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi  , diyabetli  olduğunuz için size 
ne kadar özen gösteriyor ? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 
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11. Diyabetiniz dilediğiniz kadar seyahat etmenizi ne kadar önlüyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

12. Doktorunuz ya da sağlık ekibinin diğer üyeleri diyabetiniz ile ilişkili olarak  size ne kadar destek 
oluyor veya yardım ediyor?  

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

13. Diyabetiniz sosyal ya da eğlenceli aktivitelere  katılabilmenizi  ne kadar engelliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

14. Diyabetiniz aktivitelerinizi planlayabilmenizi ne kadar etkiliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

15. Diyabetiniz istediğiniz kadar aktif olabilmenizi ne kadar önlüyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

16. Diyabetiniz istediğiniz programa göre hareket etmenizi  ne kadar  önlüyor? (Örneğin geç yatmak 
gibi) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

Bölüm II.  

Bu bölümde, Eşinizin veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişinin, sizin öz-bakım 
programınız ile ilgili  tepkisini  öğrenmek istiyoruz. Lütfen ifadeleri dikkatle okuyunuz ve ifadelerin size 
göre uygunluğunu  altında bulunan  uygun sayıyı  işaretleyerek belirtiniz. Eğer yalnız yaşıyorsanız bu 
bölümü işaretlemeden diğer bölüme geçiniz. 
 

Eşim veya  aynı evi paylaştığım ve benim için önemli olan kişi; 

1. Diyetime uyduğum zaman  beni kutlar. 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Diyabet ilaçlarımla  (hap- insülin) ilgili  bana zorluk çıkartır. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Kan şekerimi düzenli ölçtüğüm için beni kutlar. 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Egzersiz  konusunda bana zorluk çıkartır. 
(Egzersiz tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 
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5. Ayaklarıma bakmamı bana  hatırlatır 
(Ayak bakımı önerilmemiş se  burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Öğün programıma  uyduğum zaman beni kutlar (ana ve ara öğünler). 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Diyabet ilaçlarımı (haplar- insülin )almamı hatırlatır. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Egzersiz yaptığım zaman besin alımımı ayarlamamda bana yardımcı olur. 
(Egzersiz yapmanız tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

9. Diyetim konusunda bana zorluk çıkartır. 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Aile faaliyetlerini ilaçlarımı zamanında alabileceğim şekilde planlar. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Kan şekerimi ölçme konusunda bana zorluk çıkartır. 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz___ ) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Egzersiz yapmam için beni teşvik eder. 
(Egzersiz yapmanız tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Bölüm III. 

Diyabetin tedavisi diyet, egzersiz gibi birçok  öz-bakım aktivitesini kapsar.  Bazen bu öz-bakım 
aktivitelerini yapmak insanlara zor gelebilir veya bunları  yapmanın ne kadar önemli olduğunu 
göremeyebilirler. Bu bölümde bu durumun  sizin için nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz. Her soruyu 
dikkatle okuyunuz ve sizin  durumunuza uyan sayıyı daire içine alınız. 

 

1. Diyetinize uyabildiğinizden ne kadar eminsiniz ?  
Hiç emin değilim        Çok eminim 

________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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2. Kan şekerinizi önerilen sıklıkta  ölçebildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
(Kan şekeri ölçümü önerilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

3. Düzenli olarak egzersiz yapabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
(Egzersiz tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

4. Kilonuzu kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

5. Kan şekerinizi kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

6. Yasak olan yiyeceklere karşı koyabildiğinizden (kendinizi tutabildiğinizden) ne kadar eminsiniz?  
Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

 

7. Diyabet tedavinize (diyet, ilaç kullanımı, kan şekeri testi, fiziksel aktivite gibi) uyabildiğinizden  
ne kadar eminsiniz ? 
Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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8. Diyabetinizi  kontrol altında tutmak için diyetinize uymak sizce   ne kadar önemli ?  
Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

9. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   ilaçlarınızı önerildiği şekilde almak sizce  ne kadar 
önemli? 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____ ) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

10. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için  egzersiz sizce  ne kadar önemli ?   
(Egzersiz önerilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

11. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   kan şekerinizi ölçmek sizce ne kadar önemli? 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz____ ) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

12. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   diyabet tedavinize bağlı kalmak sizce ne kadar önemli?  
Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

13. Uzun vadede diyabete bağlı olarak gelişebilecek hasarları (böbrek, göz , kalp ve ayakla ilgili 
problemler)  önlemek veya geciktirmek için tedaviye bağlı kalmak sizce  ne kadar önemli?  
Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 



 

 

105 

Ek 3B.Multidimensional Diabetes Questionnaire 

Section I 
We are interested to learn more about your diabetes and the way it affects your life. For each 
question, circle the number that corresponds best to your situation. 
1. To what extent does your diabetes interfere with your daily activities? 
          

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
2. To what extent does your spouse (or significant other) support you with your diabetes? 
(-------Check here if you live alone) 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
3. To what extent do you consider your diabetes to be a severe health problem? 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
4. To what extent does your diabetes decrease your satisfaction or pleasure from social or recreational 
activities? 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
5. To what extent do your family and friends support you or help you with your diabetes? 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
6. To what extent do you worry about long-term complications of diabetes? 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
7. To what extent does your diabetes interfere your effectiveness at work? 

1 2 3 4 5 6 
Not at all      Extremely 

 
8. To what extent does your diabetes interfere with your relationship with your spouse (or significant 
other)? 
( -------Check here if you live alone) 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
9. To what extent do you worry about your diabetes? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
10. To what extent does your spouse (or significant other) pay attention to you because of your diabetes? 
( -------Check here if you live alone) 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
11. To what extent does your diabetes prevent you from traveling as much as you would like? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
 
12. To what extent does your doctor or health care team support you or help you with your diabetes? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 
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13. To what extent does your diabetes interfere with your ability to participate in social or recreational 
activities? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
14. To what extent does your diabetes interfere with your ability to plan your activities? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
15. To what extent does your diabetes prevent you from being as active as you would like? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

16. To what extent does your diabetes prevent you from having a schedule that you like (e.g., to sleep 
late)? 

0 1 2 3 4 5 6 
Not at all       Extremely 

 
 
Section II 
We are interested to learn about the way your spouse (or significant other) responds to you 
concerning your self-care program. On the scale listed below each question, circle the number 
that best indicates how often he or she responds to you in that particular way. 
 
My spouse (or significant other): 
1. Congratulates me when I follow my diet. 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
2. Hassles me about my diabetes medication (pills, insulin). 
( ---Check here if you do not take medication for your diabetes) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
3. Congratulates me for regularly measuring my blood glucose level. 
(--- Check here if self-monitoring of blood sugar levels has not been recommended) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
4. Hassles me about exercise. 
( ----Check here if you have been advised not to exercise) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
5. Reminds me to take care of my feet. 
(---- Check here if foot care has not been recommended) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
6. Congratulates me when I follow my meal schedule (meals and snacks). 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
7. Reminds me to take my diabetes medication (pills, insulin). 
( ---Check here if you do not take medication for your diabetes) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
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8. Helps me to adjust my food intake when I exercise. 
( ---Check here if you have been advised not to exercise) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
9. Hassles me about my diet. 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
10. Plans family activities in a way that allows me to take my medication at the right time. 
( ----Check here if you do not take medication for your diabetes) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
11. Hassles me about measuring my blood sugar. 
(----Check here if self-monitoring of blood sugar levels has not been recommended) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
12. Encourages me to exercise. 
( ----Check here if you have been advised not to exercise) 

0 1 2 3 4 5 6 
     Never      Very often 
 
Section III 
Treatment of diabetes involves several self-care activities (e.g. diet, exercise etc.). People sometimes find 
it difficult, or do not see the importance of following one or more of these selfcare activities. We like to 
know how this applies to you. Read each question carefully and circle the number that corresponds best to 
your situation. 
 
1. How confident are you in your ability to follow your diet? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
   
2. How confident are you in your ability to test your blood sugar at the recommended frequency? 
( ---Check here if measuring of blood sugar levels has not been recommended) 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
 
3. How confident are you in your ability to exercise regularly? 
(--- Check here if you have been advised not to exercise) 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
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4. How confident are you in your ability to keep your weight under control? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
 
 
5. How confident are you in your ability to keep your blood sugar level under control? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
 
6. How confident are you in your ability to resist food temptations? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
 
7. How confident are you in your ability to follow your diabetes treatment (diet, medication,blood sugar 
testing, physical activities)? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very confident 
confident         
 
8. To what extent do you think that following your diet is important for controlling your 
diabetes? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
 

9. To what extent do you think that taking your medication as recommended (pills, insulin) is important 
for controlling your diabetes? 
(--- Check here if you do not take medication for your diabetes) 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
 
10. To what extent do you think that exercise is important for controlling your diabetes? 
(--- Check here if you have been advised not to exercise) 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
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11. To what extent do you think that measuring your blood sugar is important for controlling your 
diabetes? 
( ---Check here if self-monitoring of blood sugar levels has not been recommended) 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
 
 
12. To what extent do you think that following your diabetes treatment (diet, medication, blood sugar 
testing, exercise) is important for controlling your diabetes? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
 
13. To what extent do you think that following your diabetes treatment (diet, medication, blood sugar 
testing, exercise) is important for delaying and/or preventing long-term diabetes complications (problems 
related to eyes, kidneys, heart or feet)? 
________________________________________________________________________ 
/ / / / / / / / / / / 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Not at all          Very important 
important         
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Ek 4. Türkçe Çok Boyutlu Diyabet Anketi (T-ÇBDA) 

Bölüm I 

Bu bölümde diyabetin hayatınızı nasıl etkilediği hakkında daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Lütfen her 
soruyu dikkatle okuyunuz ve her bir soru için durumunuza en çok uyan sayıyı daire içine alınız. 
 

1. Diyabetiniz  günlük aktivitelerinize ne kadar engel oluyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

2. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi, diyabetiniz ile ilgili size ne 
kadar  destek oluyor? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

3. Diyabetinizi  ne kadar ciddi  bir sağlık problemi olarak görüyorsunuz? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

4. Diyabetiniz sosyal hayattan veya eğlenceli aktivitelerden  aldığınız keyfi ve memnuniyeti  ne 
kadar   azaltıyor? 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

5. Aileniz ve arkadaşlarınız diyabetiniz ile ilgili size ne kadar  destek oluyor veya  yardım ediyor?  
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

6. Diyabetin  uzun vadede organlarınızda oluşturabileceği  hasarlar  hakkında ne kadar 
endişeleniyorsunuz? 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

7. Diyabetiniz işlerinizdeki verimliliğinizi  ne kadar olumsuz etkiliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

 

8. Diyabetiniz eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi  ile olan ilişkinizi ne 
kadar olumsuz etkiliyor? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

9. Diyabetiniz hakkında ne kadar endişeleniyorsunuz? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

10. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi  , diyabetli  olduğunuz için size 
ne kadar özen gösteriyor ? 
(Eğer yalnız yaşıyorsanız burayı işaretleyiniz_____) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 
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11. Diyabetiniz dilediğiniz kadar seyahat etmenizi ne kadar önlüyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

12. Diyabetiniz sosyal ya da eğlenceli aktivitelere  katılabilmenizi  ne kadar engelliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

13. Diyabetiniz aktivitelerinizi planlayabilmenizi ne kadar etkiliyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

14. Diyabetiniz istediğiniz kadar aktif olabilmenizi ne kadar önlüyor? 
Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

15. Diyabetiniz istediğiniz programa göre hareket etmenizi  ne kadar  önlüyor? (Örneğin geç yatmak 
gibi) 

Hiç      Oldukça çok 

  0 1 2 3 4 5 6 

Bölüm II.  

Bu bölümde, Eşinizin veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişinin, sizin öz-bakım 
programınız ile ilgili  tepkisini  öğrenmek istiyoruz. Lütfen ifadeleri dikkatle okuyunuz ve ifadelerin size 
göre uygunluğunu  altında bulunan  uygun sayıyı  işaretleyerek belirtiniz. Eğer yalnız yaşıyorsanız bu 
bölümü işaretlemeden diğer bölüme geçiniz. 
 

Eşim veya  aynı evi paylaştığım ve benim için önemli olan kişi; 

16. Diyetime uyduğum zaman  beni kutlar. 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Diyabet ilaçlarımla  (hap- insülin) ilgili  bana zorluk çıkartır. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Kan şekerimi düzenli ölçtüğüm için beni kutlar. 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Egzersiz  konusunda bana zorluk çıkartır. 
(Egzersiz tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Ayaklarıma bakmamı bana  hatırlatır 
(Ayak bakımı önerilmemişse  burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

21. Öğün programıma  uyduğum zaman beni kutlar (ana ve ara öğünler). 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 
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22. Diyabet ilaçlarımı (haplar- insülin)almamı hatırlatır. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

23. Egzersiz yaptığım zaman besin alımımı ayarlamamda bana yardımcı olur. 
(Egzersiz yapmanız tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

24. Diyetim konusunda bana zorluk çıkartır. 
Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

25. Aile faaliyetlerini ilaçlarımı zamanında alabileceğim şekilde planlar. 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

26. Kan şekerimi ölçme konusunda bana zorluk çıkartır. 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz___ ) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

27. Egzersiz yapmam için beni teşvik eder. 
(Egzersiz yapmanız tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Asla      Her zaman 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Bölüm III. 

Diyabetin tedavisi diyet, egzersiz gibi birçok  öz-bakım aktivitesini kapsar.  Bazen bu öz-bakım 
aktivitelerini yapmak insanlara  zor gelebilir veya bunları  yapmanın ne kadar önemli olduğunu 
göremeyebilirler. Bu bölümde bu durumun  sizin için nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz. Her soruyu 
dikkatle okuyunuz ve sizin durumunuza uyan sayıyı daire içine alınız. 
 

28. Diyetinize uyabildiğinizden ne kadar eminsiniz ?  
 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

29. Kan şekerinizi önerilen sıklıkta  ölçebildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
(Kan şekeri ölçümü önerilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 



 

 

113 

30. Düzenli olarak egzersiz yapabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
(Egzersiz tavsiye edilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

31. Kilonuzu kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

32. Kan şekerinizi kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 
 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

33. Yasak olan yiyeceklere karşı koyabildiğinizden (kendinizi tutabildiğinizden) ne kadar eminsiniz?  
 

Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

34. Diyabet tedavinize (diyet, ilaç kullanımı, kan şekeri testi, fiziksel aktivite gibi) uyabildiğinizden  
ne kadar eminsiniz ? 

 
Hiç emin değilim        Çok eminim 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

35. Diyabetinizi  kontrol altında tutmak için diyetinize uymak sizce   ne kadar önemli ?  
 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 



 

 

114 

36. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   ilaçlarınızı önerildiği şekilde almak sizce  ne kadar 
önemli? 
(Diyabetiniz için ilaç almıyorsanız burayı işaretleyiniz____ ) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

37. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için  egzersiz sizce  ne kadar önemli ?   
(Egzersiz önerilmemişse burayı işaretleyiniz____) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

38. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   kan şekerinizi ölçmek sizce ne kadar önemli? 
(Kendi kendinize kan şekerinizi ölçmeniz önerilmemişse  burayı işaretleyiniz____ ) 

Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

39. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   diyabet tedavinize bağlı kalmak sizce ne kadar önemli?  
 

Hiç önemli değil                 Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40. Uzun vadede diyabete bağlı olarak gelişebilecek hasarları (böbrek, göz , kalp ve ayakla ilgili 
problemler)  önlemek veya geciktirmek için tedaviye bağlı kalmak sizce  ne kadar önemli?  

 
Hiç önemli değil                  Çok önemli 

_________________________________________________________________________ 

/ / / / / / / / / / / 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Ek 4_Devamı  

Türkçe Çok Boyutlu Diyabet Anketi (T_ÇBDA) Puan Hesaplaması 

 

Engel Algısı: maddeler (1+4+7+8+11+12+13+14+15) / 9* 

Ciddiyet Algısı: maddeler (3+6+9) / 3 

Destek Algısı: maddeler (2+5+10+16+18+20+21+22+23+25+27) /11 

YYDD Algısı: maddeler (17+19+24+26) /4 

Özyeterlik Algısı: maddeler (28+29+30+31+32+33+34) / 7 

Sonuç Beklentisi Algısı: maddeler (35+36+37+38+39+40) /6 

 

*Tüm bölümlerde toplam puan hastanın yanıtladığı soru sayısına bölünür. Örneğin 

hasta  Engel algısı ile ilgili olan 9 sorudan 3’ünü cevaplamamış ve boş bırakmışsa 

toplam puan 9 yerine 6’ya bölünerek bu ölçekten alınan puan hesaplanır. 
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Ek 5A. Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi Kullanım izni 
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Ek 5B. Çok Boyutlu Diyabet Anketi Kullanım İzni 
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Ek 6A. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  

İzin Formu 
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Ek 6B. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği  

İzin Formu 

 

 

 

 



 

 

120 

Ek 6C. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği İzin 

Formu 
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 Ek 7. Diyabet Özbakım Aktiviteleri Anketi ve Çok Boyutlu Diyabet Anketi için 
görüş alınan uzmanların listesi 

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı* Kurumu 

1. Prof.Dr.Türkinaz Aştı İ.Ü. F.N.H.Y.O. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 

2. Prof. Dr. Sevim Buzlu İ.Ü. F.N.H.Y.O. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 

3. Uzm.Dr. Oğuz Coşansu Türk Onkoloji Vakfı Yeniköy Tıp Merkezi /İç Hastalıkları Uzmanı  

4. Uzm.Hemş. Selda Çelik İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Diyabet Polikliniği 

5. Prof. Dr. Semra Erdoğan İ.Ü. F.N.H.Y.O. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

6. Prof.Dr. Kubilay Karşıdağ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

7. Prof. Dr. Nursen Nahcivan İ.Ü. F.N.H.Y.O. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 

8. Prof.Dr. Nermin Olgun Marmara Üniversitesi HYO İç Hastalıkları  Hemşireliği Anabilim Dalı 

9. Yard.Doç.Dr. Şeyda Özcan İ.Ü. F.N.H.Y.O. İç Hastalıkları  Hemşireliği Anabilim Dalı 

10. Doç. Dr. Dyt. Emel Özer İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

11. Uzm.Dr. Fatih Salman İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

12. Uzm.Dr. Sema Uçak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği 

* Sıralama soyadına göre alfabetik yapılmıştır. 
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Ek 8A. ÇBDA Doğrulayıcı Faktör Analizi t diyagramı 
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Ek 8B. ÇBDA Doğrulayıcı Faktör Analizi standarsize edilmiş yol katsayıları 
diyagramı 
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Ek 9. Türkçe Çok Boyutlu Diyabet Anketi Madde Toplam Puan Korelasyonu Katsayıları 

Ölçek Alt Boyutu Maddeler r  p 

1.  Diyabetiniz günlük aktivitelerinize ne kadar engel oluyor?  0,70 0,00 

4. Diyabetiniz sosyal hayattan veya eğlenceli aktivitelerden aldığınız keyfi ve  
memnuniyeti ne kadar azaltıyor?  

0,69 0,00 

7. Diyabetiniz işlerinizdeki verimliliğinizi  ne kadar olumsuz etkiliyor?  0,76 0,00 

8. Diyabetiniz eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi ile olan 
ilişkinizi ne kadar olumsuz etkiliyor?  

0,58 0,00 

11. Diyabetiniz dilediğiniz kadar seyahat etmenizi ne kadar önlüyor?  0,75 0,00 

12. Diyabetiniz sosyal ya da eğlenceli aktivitelere  katılabilmenizi  ne kadar engelliyor?  0,80 0,00 

13. Diyabetiniz aktivitelerinizi planlayabilmenizi ne kadar etkiliyor?  0,82 0,00 

14.Diyabetiniz istediğiniz kadar aktif olabilmenizi ne kadar önlüyor?  0,84 0,00 

E
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14.Diyabetiniz istediğiniz programa göre hareket etmenizi  ne kadar  önlüyor?  0,74 0,00 

2. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi, diyabetiniz ile ilgili 
size ne kadar  destek oluyor? 

0,77 0,00 

5. Aileniz ve arkadaşlarınız diyabetiniz ile ilgili size ne kadar  destek oluyor veya  
yardım ediyor?  

0,58 0,00 

10. Eşiniz veya aynı evi paylaştığınız ve sizin için önemli olan kişi  , diyabetli  
olduğunuz için size ne kadar özen gösteriyor ? 

0,79 0,00 

16. Diyetime uyduğum zaman  beni kutlar. 0,79 0,00 

18. Kan şekerimi düzenli ölçtüğüm için beni kutlar. 0,76 0,00 

20. Ayaklarıma bakmamı bana  hatırlatır. 0,63 0,00 

21. Öğün programıma  uyduğum zaman beni kutlar (ana ve ara öğünler). 0,84 0,00 

22. Diyabet ilaçlarımı (haplar- insülin)almamı hatırlatır. 0,75 0,00 

23. Egzersiz yaptığım zaman besin alımımı ayarlamamda bana yardımcı olur. 0,71 0,00 

25. Aile faaliyetlerini ilaçlarımı zamanında alabileceğim şekilde planlar. 0,78 0,00 
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27.Egzersiz yapmam için beni teşvik eder. 0,76 0,00 

3. Diyabetinizi  ne kadar ciddi  bir sağlık problemi olarak görüyorsunuz? 0,62 0,00 

6. Diyabetin  uzun vadede organlarınızda oluşturabileceği  hasarlar  hakkında ne kadar 
endişeleniyorsunuz? 

0,69 0,00 
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9. Diyabetiniz hakkında ne kadar endişeleniyorsunuz? 0,65 0,00 

17.Diyabet ilaçlarımla  (hap- insülin) ilgili  bana zorluk çıkartır. 0,77 0,00 

19. Egzersiz  konusunda bana zorluk çıkartır. 0,71 0,00 

24. Diyetim konusunda bana zorluk çıkartır. 0,61 0,00 

Y
Y

D
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26. Kan şekerimi ölçme konusunda bana zorluk çıkartır.  0,58 0,00 

28. Diyetinize uyabildiğinizden ne kadar eminsiniz ?  0,72 0,00 

29. Kan şekerinizi önerilen sıklıkta  ölçebildiğinizden ne kadar eminsiniz? 0,62 0,00 

30. Düzenli olarak egzersiz yapabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 0,64 0,00 

31. Kilonuzu kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 0,72 0,00 

32. Kan şekerinizi kontrol altında tutabildiğinizden ne kadar eminsiniz? 0,77 0,00 

33. Yasak olan yiyeceklere karşı koyabildiğinizden (kendinizi tutabildiğinizden) ne 
kadar eminsiniz?  

0,74 0,00 
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34. Diyabet tedavinize (diyet, ilaç kullanımı, kan şekeri testi, fiziksel aktivite gibi) 
uyabildiğinizden  ne kadar eminsiniz ? 

0,72 0,00 

35. Diyabetinizi  kontrol altında tutmak için diyetinize uymak sizce   ne kadar önemli ?  0,80 0,00 

36. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   ilaçlarınızı önerildiği şekilde almak sizce  
ne kadar önemli? 

0,66 0,00 

37. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için  egzersiz sizce  ne kadar önemli ? 0,77 0,00 

38. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   kan şekerinizi ölçmek sizce ne kadar 
önemli? 

0,80 0,00 

39. Diyabetinizi kontrol altında tutmak için   diyabet tedavinize bağlı kalmak sizce ne 
kadar önemli?  

0,76 0,00 
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40. Uzun vadede diyabete bağlı olarak gelişebilecek hasarları (böbrek, göz , kalp ve 
ayakla ilgili problemler)  önlemek veya geciktirmek için tedaviye bağlı kalmak sizce  ne 
kadar önemli? 

0,65 0,00 
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ETİK KURUL KARARI 

Ek 10. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Kararı 
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Ek 10. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Kararı- devam 
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Ek 11. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu 
kararı 
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