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ÖZET 

Serin, Ö. (2009) Kanserli Çocuğuna Refakat Eden Bir Grup Annede Sağlığı Geliştirme 

Programının Meme Sağlığı İnançlarına, Tutum ve Davranışlarına Etkisi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Bu araştırma annelerin  meme sağlığı inanç, tutum ve davranışlarını belirlemek ve  

Sağlık İnanç Modeli (SİM)‟ni temel alarak planlanmış sağlığı geliştirme programının bu 

değişkenlere etkisini saptamak amacıyla tek grupta ön test-son test karşılaştırmalı    

yarı-deneysel tipte tasarlandı. Araştırma Ekim 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nde yatarak tedavi alan ve takip edilen  

çocuğuna refakat  eden 51 anne üzerinde gerçekleştirildi. 

Araştırmada kapsamındaki annelere, içinde kitleler bulunan meme maketi, broşür, 

hatırlatıcı bilezik, bireysel danışmanlık ve yüz yüze meme sağlığı eğitimi ile SİM‟ini 

temel alarak planlanmış sağlığı geliştirme programı sunuldu. Verilerin bilgisayarda 

Statistical Package For Social Sciences (SPSS) paket programı kullanılarak Kolmogrov 

Smirnov, One-way Anova, Mc Nemar test, Paired Samples t Test ve Wilcoxon işaretli 

sıra testi ile değerlendirildi.  

Bu araştırma SİM doğrultusunda hazırlanan sağlığı geliştirme programının annelerin 

Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) yapma durumunu artırdığı, klinik meme 

muayenesi yaptırmaya ve mamografi çektirmeye herhangi bir etki etmediğini gösterdi. 

Ayrıca sağlığı geliştirme  programının annelerin tarama davranışlarına yönelik güven ve 

yarar algısını arttırdığı, engel algısını azaltığı, yatkınlık, ciddiyet ve sağlık motivasyonu 

algısına  ise etkisi olmadığı saptandı. 

Araştırma sonucunda; meme sağlığı inanç, tutum ve davranışlarını değiştirmeye yönelik 

düzenlenen sağlığı geliştirme programlarında sağlık inançlarının göz önünde 

bulundurulması, görsel eğitim araçlarının kullanılması ve eğitiminin sonucunda mutlaka 

değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık İnanç Modeli, Meme kanseri, Meme Sağlığı, Kanserli 

Çocukların Anneleri, Meme Sağlığı Tutum ve Davranışları. 
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ABSTRACT 

Serin, Ö. (2009) The Affect of Health Development Programme on Breast Health 

Beliefs, Attitude and Behaviours In a  Group of Mother Those Who Keep Their Cancer 

Children Accompany. Istanbul University Health Science Institution, Department of 

Obstetrics and Gynaecology Nursery. Post Graduate Thesis. İstanbul. 

The aims of the study were to  determine mothers‟ breast health belief, attitude and 

behaviours and  to find the health development programmmes affect on these variations 

which takes Health Belief Model as basic. This study was designed in one group        

pre-test / final test quasi experimental type in order. This research was made between 

October 2008-May 2009 among mothers who keep their children accompany during the 

process of having treatment and follow-up care in Hematology&Oncology Service of 

Istanbul University Cerrahpaşa Medicine Faculty, Child Health and Diseases 

Department. 

Mothers who are in the extent of the research are given health development programme 

with cyst breast model, brochure, calling bracelet, individual meet and face to face 

breast health education that takes Health Belief Model as basic. The data were evaluated 

by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Kolmogrov Smirnov, One-way 

Anova, Mc Nemar test, Paired Samples t Test and Wilcoxon marked line test.  

This study showed that health promotion programme which was prepared according to 

the Health Belief Model increased mothers self breast examination and it also showed 

us that it didn‟t any affect mothers have a mammography x-ray or clinical breast 

examination. Besides this, health promotion programme increased the perception of 

benefit and confidence of mothers‟ search behaviours and decreased the perception of 

barrier and also it didn‟t affect susceptibility, seriousness and perception of health 

motivation. 

As a result of the study; the health promotion programmes which is arranged for 

changing breast belief, attitude and behaviours, should take health beliefs into 

consideration. Visual training materials should be used and it must absolutely be 

evaluated in the end of training. 

 

Key words: Health Belief Model, Breast Cancer, Breast Health, Mothers of Cancer 

Children, Attitude and Behaviour of Breast Health. 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kanser, ölümü ve yaşam üzerindeki kontrolün sınırlılığını sembolize eden 

kronik bir hastalıktır. Bilinmeyen bir tehlikenin, acının, suçluluk ve utanç duygusunun, 

izolasyonun, karmaşa ve kaygının sembolüdür (Bilge ve Çam 2008). Kanser 

hastalığının adı, adının verdiği korku, gelecek kaygısı, hastalık ve tedavi sürecinde 

yaşanabileceklerin yarattığı stres, hasta ve hasta yakınlarını hiç bir hastalık grubunda 

olamayacak kadar çok olumsuz etkilemektedir (Cimete ve Kuğuoğlu 2002; Bostancı ve 

ark 2007). Meme kanseri tüm dünyadaki kadınlarda en sık görülen kanserlerdendir 

(Holmes ve Willett 2004; Sağlık Bakanlığı 2005; Güner ve ark. 2007; Beydağ ve 

Karaoğlan 2007; Aslan ve ark. 2007; Kılıç, Uçar ve ark. 2006; Edwards ve Palomares 

2008). Yaşam boyunca her on kadından biri meme kanseri olma, üçte biri ise meme 

kanserinden ölme tehlikesi ile karşı karşıyadır (Güner ve ark. 2007; Beydağ ve 

Karaoğlan 2007; Aslan ark. 2007). Türkiye‟deki sağlık verileri, meme kanserinin 

kadınlarda görülen tüm kanser olguları içinde %24,1‟lik bir oran ile ilk sırada olduğunu 

göstermektedir (Sağlık Bakanlığı 2000; Nahcivan ve Seçginli 2003; Beydağ ve 

Karaoğlan 2007; Aslan, Temiz ve ark. 2007). 

Kanserde erken tanı konulduğu zaman hastanın kesin tedavi şansı, yaşam süresi 

ve kalitesi artmaktadır (Nural ve Akdemir 2000; Nahcivan ve Seçginli 2003; Holmes ve 

Willett 2004; Yücel ve ark. 2005; Kılıç ve ark. 2006; Güner ve ark. 2007; Beydağ ve 

Karaoğlan 2007; Edwards ve Palomares 2008; Canbulat ve Uzun 2008). Kendi kendine 

meme muayenesi (KKMM), mamografi ve klinik meme muayenesi (KMM) meme 

kanserinin erken tanısı için önerilen başlıca erken tanı yöntemleridir (Nahcivan ve  

Seçginli 2003; Yücel ve ark. 2005; Kılıç ve ark. 2006; Aslan, Temiz ve ark. 2007; Avcı, 

Altay ve ark. 2008; Canbulat ve Uzun 2008). Bireylerin bu uygulamaları yapmaları 

erken tanı ya da tarama davranışları olarak da ifade edilirken (Nahcivan ve  Secginli 

2003); kadınların tarama davranışlarının yetersiz olduğu (Uçar ve ark. 2006; Aslan ve 

ark. 2007; Karayurt ve ark. 2008) ve erken tanıya ilişkin tutum ve davranışları etkileyen 

birçok nedenin bulunduğu düşünülmektedir. Bu nedenler arasında; bireyin kültürel 

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

algısı, hastalığın erken dönemde tanılanmasında önemli olan uygulamalara olan inancı 
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vb. faktörler yer almaktadır (Champion ve Scott 1997; Nahcivan ve  Seçginli 2003; 

Yücel ve ark. 2004; Güner ve ark 2007; Canbulat ve Uzun 2008).   

Sağlık İnanç Modeli (SİM)‟de  koruyucu sağlık davranışlarının açıklanmasında 

sıklıkla kullanılan, hastalıktan korunma ve tarama programlarına yetersiz katılımı 

açıklamak amacıyla kullanılmaktadır. Model, sadece tarama davranışlarını açıklamakla 

kalmayıp, hasta davranışı, hasta rolü davranışlarını ve sağlık davranışlarının 

gerçekleştirilmesini kolaylaştıran etmenleri de açıklamaktadır (Janz ve Becker 1984; 

Merey 2002; Nahcivan ve Seçginli 2003; Çenesiz ve Atak 2007; Canbulat ve Uzun 

2008).  Hemşirelik alanında da Victoria Champion SİM‟ini temel alarak 1984 yılında 

Meme Kanseri Taramalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği‟ni geliştirmiş, 1993, 1997 ve 

1999‟da revize etmiş, kadınların meme kanseri, KKMM ve mamografiye ilişkin 

inançlarını SİM çerçevesinde değerlendirmiştir (Champion ve  Scott 1997; Champion 

1985; 1993; 1999). Bu ölçeğin, kadınların meme kanseri ve tarama davranışlarına 

ilişkin inanç ve davranışlarını anlamak, değiştirmek/geliştirmek üzere girişimde 

bulunacak hemşirelerin güvenle kullanabileceği de bildirilmiştir (Nahcivan ve  Seçginli 

2003; Gözüm ve ark. 2004; Avcı ve ark. 2008). 

Meme kanserinde tek bir etiyolojik faktörden söz etmek olası olmasa da 

doğurganlık yaşı ve çocuk sayısı, beslenme alışkanlığı, sosyoekonomik durum, yaşam 

tarzı, çevresel ve kalıtsal etkenlerin önemi vurgulanmaktadır. (Merey 2002; Aydıntuğ 

2004; Elik 2006; Aydıner ve Topuz 2006; Aslan ve Gürkan 2007; Attar ve Ata 2007). 

Bununla beraber  selim meme hastalıkları, daha önce meme kanseri ya da endometrium 

kanseri geçirme, viral kanserojenler, kronik psikolojik zorlanmalar, radyasyon,  

kimyasal maddelere ve ilaçlara maruz kalma öyküsü olan kadınlar risk altındadır 

(Güner, Tetik ve ark. 2007). Meme kanseri açısından  tüm kadınlar risk altında olmasa 

da tarama davranışlarının yaygınlaştırılması, toplumun kendi içinde meme kanseri 

risklerini ortaya koyması, risk gruplarını belirlemesi gerekmektedir (Aydıntuğ 2004; 

Aslan ve Gürkan 2007; Karayurt ve ark. 2008). Türkiye‟deki kadınların, meme kanseri 

ve riskleri kadar kanser taraması ve kanserden korunma konularında farkındalıklarının 

yetersiz olduğu düşünülmektedir (Merey 2002; Çiçeklioğlu ark. 2005; Yücel ve ark. 

2005). Bu nedenle risk faktörlerinin, erken tanı belirtilerinin saptanması ve önlenmesine 

yönelik araştırmaların, özellikle de alan araştırmaların artırılması, risk gruplarının 
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belirlenmesi ve bu gruplara yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması gereklidir 

(Kolutek ve Karataş 2007).  

Çocukluk çağı kanserleri tüm yaşamdaki kanserlerin içinde %2‟lik bir paya 

sahip olsa da bu hastalıkla baş eden ailelerin üyesi olan kadınlar, ailedeki çocuğa kanser 

tanısı konulmasıyla birlikte yoğun ve uzun sürece girmekte ve yaşam kaliteleri 

bozulmaktadır (Eiser ve ark. 2005; Bostancı ve ark. 2007). Yoğun tedavi süreci ve 

çocukta tedavi sürecinde oluşan yan etkiler ailenin mental ve fiziksel sağlığının 

bozmaktadır (Sloper 2000; Eiser ve ark. 2005; Kurt ve Çetinkaya 2008). Annelerin, 

diğer aile bireylerine yeterince zaman ayıramamalarına, yoğun stres ve sağlık sorunları 

yaşamalarına, meme kanseri risk faktörlerinden olan kronik psikolojik zorlanma, 

radyasyon, kimyasal madde ve ilaçlara maruz kalmalarına, beslenme alışkanlıklarında 

değişmelere neden olmaktadır (Akçay 2004; Er 2006; Karakavak ve Çırak 2006; Güner 

ve ark. 2007). Ayrıca en sık görülen çocukluk çağı kanserlerinden olan Akut Lenfositik 

Lösemi‟de kemoterapi tedavisi yaklaşık 3 yıl sürmekte (Eiser ve ark. 2005; Kurt ve 

Çetinkaya 2008) ve aileler tedavi süresince zamanının büyük çoğunluğunu hastanede 

geçirmektedir (Björk ve ark. 2008). Bu kazanılmış fırsat ile ilgili çocuk hastanelerindeki 

sağlık çalışanları; sağlık merkezlerine herhangi bir nedenle gelen bireylere verilebilecek 

sağlık eğitimlerine katkıda bulunmalıdır (Çakmak ve Ertem 2005; Kılıç ve ark. 2006).  

Bu araştırmanın amacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nde yatarak 

tedavi gören çocuğuna refakat eden annelerin, meme sağlığı inanç, tutum ve 

davranışlarını belirlemek ve SİM‟ini temel alarak planlanmış sağlığı geliştirme 

programının bu değişkenlere etkisini saptamaktır. Aynı zamanda yapılacak benzer 

çalışmalara veri oluşturmak ve sağlık eğitimlerine katkıda bulunmaktır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Memenin Anatomik Yapısı 

Meme, derinin bir eki ve modifiye bir dermal bez olarak toraks fasiasının 

yüzeysel ve derin tabakaları arasında bulunur. Memeler üreme organı olmasa da üreme 

sistemini etkileyen hormonların etkisi altındadır (Elik 2006). Meme,  toraks duvarının 

ön bölgesinde pektoral kasların üstüne yerleşmiş, genellikle 2.-6. kostalar arasında 

bulunan, meme başından başlayarak ışınsal şekilde yerleşmiş 15-20 lobdan oluşan 

tubulo-alveolar tipte bir bezdir. Meme bezi; glandüler doku, lobları birbirine bağlayan 

fibröz destek dokusu ve aralarındaki yağ dokusundan oluşmaktadır. Her lob 20-40 

lobulus ve her bir lobulus da 10-100 asinustan oluşur. Asinuslar birleşerek terminal 

kanal adı verilen bir kanala açılırlar. Her bir lobun süt kanalı meme başına doğru 

birbirine yaklaşarak ilerler ve meme başı tabanından içeri girer girmez genişler. Bu 

kısma laktifer duktus denir (Şahmay ve Atasü 2001; Elik 2006). Meme uçlarına papilla 

mammae, etrafındaki koyu pembe renkli, yuvarlak bölüme de areola mammae denir. 

Meme uçlarında pek çok sinir ucu bulunur, bu nedenle çok duyarlıdır. Papilla ve 

areolada görülen ve meme uçlarının ıslaklığını sağlayan bir salgı yapan küçük 

kabarcıklara montgomery tüberkülleri denir (Süzen 2002). 

Memenin damarları internal mamarian arter ve lateral toraksik arterdir. 

Memenin lenf drenajı aksiler ve internal mamal lenf bezlerine olur. Bu bezler özellikle 

memenin malign lezyonlarında önemlidir. Meme dokusunun kendine has bir glandüler 

nodülaritesi mevcuttur ve en çok lateral üst kadranda belirgindir. Östrojen duktal 

gelişmeyi arttırırken  ve progesteronla birlikte  alvoellerin gelişmesini uyarır. Bu 

nedenle proliferatif fazda  nodülarite artar, meme dokusu bal mumu kıvamı alır ve 

stromal doku venoz konjesyon ile ödemli bir hal alır (Attar ve Ata  2007). 

Memenin derin yüzeyi göğüs kaslarını kaplayan fasianın üzerindedir. Göğüs 

duvarının yüzeysel fasiasından oluşan fasial stroma, bir çok fasial bantlar şeklinde 

yoğunlaşarak, memeden subkutan dokuların içine ve derinin korium tabakasına doğru 

yayılır. Bu fasial bantlar (cooper ligament) memeyi göğüs duvarı üzerinde dik tutarlar. 

Cooper bağları kanserli hücreler tarafından infiltre edildiğinde kısalır ve bu kısalma 

meme derisinde bir çöküntüye yol açar. Buna retraksiyon adı verilmektedir. Deri 
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çekintisi meme kanseri açısından çok önemli bir bulgudur (Şahmay ve Atasü 2001; 

Canbulat 2006; Elik 2006). 

Beden kitle indeksi (BKİ) ile doğru orantılı olarak meme hacmi artmaktadır. 

Kadın kilo aldıkça memeler daha büyük ve daha sarkık bir duruma gelmektedir. 

Genelde her iki meme arasında büyüklük açısından fark bulunmaktadır. Memenin 

yukarı-aşağı çapı ortalama 10-12 cm ve santral bölgede maksimum kalınlığı yaklaşık   

5-7 cm dir (Şahmay  ve Atasü  2001; Elik 2006; Ömerli ve ark. 2008). 

Bir kadının yaşamı boyunca memede büyük değişiklikler olur. Bu değişimler 

endokrin sistemin etkisi altında olup, menstürel siklus, menopoz, gebelik ve laktasyonda 

dinamik bir denge söz konusudur. Meme gelişiminde östrojen, progesteronun dışında 

insülin, kortizol, tiroksin, büyüme hormonu ve prolaktin gibi diğer hormonlar etkilidir 

(Şahmay  ve Atasü  2001; Attar ve Ata  2007; Ömerli ve ark. 2008). 

2.2. Meme Kanseri 

2.2.1. Meme Kanseri Epidemiyolojisi 

Kanser, dünyada önemli bir sağlık sorunu olup, ülkemizde de önemi gittikçe 

artmaktadır. Meme kanserinin  kadın kanserleri arasında birinci  sırada yer aldığı, 

kadınlarda görülen kanserlerin ¼‟ünün  meme kanseri olduğu, 1998 yılı ölüm 

istatistiklerine göre meme kanserinin kanser ölümleri arasında akciğer kanserinden 

sonra ölüm nedeni olarak ikinci sırada olduğu görülmektedir (Sağlık Bakanlığı 2004). 

Sağlık bakanlığının 1999 yılı verilerine göre, Türkiye‟de meme kanseri insidansı 

%24,1 olup, meme kanseri tanısı konulan olgu sayısı  2390‟dır. Meme kanseri sıklığı 

dünya üzerinde ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Hawai, Kaliforniya, Kanada 

yılda yüzbinde 80-90 görülme sıklığı ile ilk sıralarda yer alırken, aynı değer Japonya‟da 

sadece yüzbinde 12-15 arasındadır. Avrupa ülkelerinde ise görülme sıklığı kuzey 

ülkelerinden güneye, batı ülkelerinden doğuya doğru gittikçe azalmaktadır. Görülme 

sıklığındaki en büyük artış Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve İsveç‟te 

ortaya çıkmıştır (Ünal ve  Kars  2004; Haydaroğlu ve ark. 2005; Kılıç ve ark. 2006). 

Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinde çok fazla görülmekte, Asya ve Afrika 

ülkelerinde ise çok az rastlanmaktadır. Kore ve Japon kadınlarında çok az görülmekte, 

Eskimolarda ise hemen hemen hiç rastlanmamaktadır (Elik 2006).  
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2.2.2. Meme Kanseri Etyolojisi 

Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen pek çok risk 

faktörünün (genetik, çevresel, hormonel, sosyal, biyolojik ve psikolojik) olduğu 

bilinmektedir (Merey 2002; Elik 2006; Aslan ve Gürkan 2007). Meme kanserinin 

bilinen risk faktörleri aşağıdaki gibidir: 

Cinsiyet: Kadın olmak meme kanserinin gelişimi açısından önemli bir risk 

faktörüdür  Meme kanseri ender olarak erkeklerde de görülmektedir (Merey 2002; 

Aydıntuğ 2004).  

YaĢ: İleri yaş meme kanseri için önemli bir faktördür. Kansere yakalanma riski 

yaşla beraber artar ve her 10 yılda iki katına çıkar. 25 yaşın altında nadir olmakla birlikte  

meme kanseri tanısı kınulan kadınların %70-80‟i 50 yaş ve üstündedir. Ayrıca meme 

kanseri kırsal alanda daha çok görülüp, 50 yaş üzeri olan kadınların, 50 yaş ve altındaki 

kadınlara göre meme kanserine yakalanma sıklığı da daha fazladır (Merey 2002; 

Haydaroğlu ve ark. 2005; Elik 2006; Koçyiğit 2007).  

KiĢisel Kanser Öyküsü: Meme kanserine yakalanan kadınların %12-13‟ünde 

ailesel ve kişisel kanser öyküsü bulunmaktadır (Edwards ve Palomares 2008). Tüm 

kanserlerde ve meme kanserli kadınların yaklaşık %5-10‟unda BRCA1 ve BRCA2 

genlerinde mutasyon olduğu tahmin edilirken; bu gen mutasyonlarını taşıyan kadınların 

genellikle erken yaşlarda meme kanserine yakalandıkları bilinmektedir. BRCA1 17. 

kromozom üzerinde yer alır ve mutasyonu sonucu ailevi meme ve over kanseri 

gelişiminde etkili olur. BRCA1, ailevi meme kanseri vakalarının %45‟inden meme ve 

over kanseri vakalarının %90‟ından sorumludur. BRCA2 ise, 13. kromozomda  yer alır 

ve mutasyonu bugünkü bilgilere göre daha çok erken yaşta ve her iki taraflı meme 

kanserine yakalanma durumlarının %90‟ından, ailevi meme kanserlerinin %35‟inden 

sorumludur (Merey 2002; Modugno 2003; Haberal 2004; Edwards ve Palomares 2008).  

             Meme kanserine yakalanma veya tedavi görme öyküsü bulunan kadınlarda 

kanser oluşma riski 3-4 kat fazladır. Ayrıca tarama sonucunda mamografi bulgularında 

anormal bir durum olmasa da artmış doku aktivitesi olan, meme biopsisi veya cerrahisi 

geçiren, duktal ya da lobuler hiperplazisi olan kadınlarda risk 4-5 kat artmaktadır 

(Edwards ve Palomares 2008). Bunun yanı sıra overkanseri, kalınbarsak kanseri ve 

endometrium kanseri geçiren kadınların da meme kanserine yakalanma olasılığı 

artmaktadır (Merey 2002; Elik 2006; Edwards ve Palomares 2008).  
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Ailede Kanser Öyküsü: Meme kanseri risk belirlemede ailesel hikaye önemli 

olsa da, kadınların %70-90‟inde hastalık ailesel durum ile bağlantılı değildir (Haberal 

2004; Ünal ve Kars 2004; Koçyiğit 2007; Edwards ve Palomares 2008). Meme 

kanserinin genç yaşta ortaya çıkması, genetik yatkınlığın en önemli göstergesi olsa da  

ailesel riskin ne kadarının genetik olarak geçmiş etkenlere, ne kadarının da ailenin ortak 

yaşam tarzına ve beslenme alışkanlığına bağlı olduğunu söyleyebilmek pek mümkün 

değildir (Koçyiğit 2007).  

Kendisinde her hangi bir sorun saptanmasa da birinci, ikinci ve üçüncü derece 

akrabalarında aşağıdaki durumlardan biri bulunan kişilerde  kalıtsal meme ve over 

kanseri riski düşünülmelidir (Haberal 2004; Aydıner ve Topuz 2006): 

- Yakın akrabalarda meme ve over kanseri durumu, 

- BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu varlığında, 

- Yakın erkek  akrabalarda meme kanseri varlığında, 

- Li-Fraumen sendromu (aynı ailede akut kan kanseri, erken yaşta meme 

kanseri, beyin tümorü, böbrek üstü bezi kanseri, kemik ve yumuşak doku 

sarkomu ve diğer nadir rastlanan adeno kanserler ve çocukluk çağı 

kanserleri) durumunda. 

Ailede birinci ve ikinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş, hala teyze ve kız 

çocuğu) meme kanseri öyküsünün bulunması riski belirgin şekilde artırmaktadır (Merey 

2002). Özellikle anne ve kız kardeşte menopoz öncesi bilateral meme kanseri görülmesi 

riski çok fazla arttırırken (Elik 2006; Koçyiğit 2007), menopoz sonrası ve tek taraflı 

olması, hala, büyük anne, teyze gibi akrabalarda görülmesi riskin kısmen azalmasına 

neden olmaktadır (Elik 2006). Ailesinde BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonu bulunan ve 

over kanseri sendromu bulunan kadınların risk altında olduğu bilinirken ailede prostat, 

kalın barsak ve endometriyum kanseri öyküsü bulunanlarda da meme kanseri riskinin 

önemli derecede arttığı bildirilmiştir (Ünal ve Kars 2004; Elik 2006). 

Doğurganlık Süresi ve Hikayesi: Doğurganlık ile ilgili faktörlerin meme 

kanseri gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir. Erken menarşın (12 yaş ve altı), geç 

menopozun (40 yıldan uzun süren menstrual dönem), İlk doğum yaşının geç olmasının 

(30 yaş ve üzeri) meme kanseri riskini artırdığı, ovulasyanda sayısında azalmaya neden 

olan durumların (ooforektomi, emzirme, doğum gibi) ise riski azaltğı bildirilmektedir 
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(Merey 2002; Elik 2006; Koçyiğit 2007; Barcly ve Nghiem 2008; Edwards ve 

Palomares 2008).  

Sosyo-ekonomik Düzeyin Yüksekliği: Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek 

olduğu ailelerde kadınlar daha iyi beslendikleri için erken yaşta adet görmeye 

başlamaktadır (Merey 2002; Elik 2006). Ayrıca geç evlenip ve geç çocuk sahibi 

oldukları için meme kanseri riski artmaktadır (Elik 2006). 

 Östrojen Ġçeren Ġlaçların Kullanımı: Ooferektomi sonrası postmenopozol 

dönemdeki kadınlarda, meme  kanserinin gerilediğinin görülmesi  ile östrojenin meme 

kanseri gelişimiyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır (Travis ve Key 2003; Bush 2007). Uzun 

süre (10 yıl ve üzeri) östrojen ya da oral kontraseptif kullanan  kadınlarda meme kanseri 

riski artmaktadır (Ünal ve Kars 2004; Elik 2006). Genel olarak hiç doğum yapmamış 

kadınların 8 yıldan fazla kesintisiz olarak oral kontrosepif kullanmasının riski hafif 

düzeyde  artırdığı, postmenopozal dönemdeki kadınlarda ise uzun süreli östrojen 

kullanımının riski artırdığı fakat kısa süreli kullanımın risk açısından bir etkisi olmadığı 

bildirilmiştir (Merey 2002; Ünal ve Kars 2004). 

Alkol, Sigara ve Kafein   Kullanımı: Sigara kullanımın, meme kanseri 

gelişiminde ve metastazlarda etkisi olduğu bilinmekle birlikte kısıtlı çalışmalar 

göstermektedir ki  pasif içici olan  kadınlar  meme kanseri açısından daha fazla risk 

altındadır (Elik 2006; Nelson ve Vega 2008). Düşük miktarlarda kafein tüketiminin 

meme kanseri riskini artırmadığı tespit edilmekle birlikte yüksek miktarlarda kafein 

tüketiminin  kadınlarda bening meme oluşumlarında artışa neden olduğu, negatif 

östrojen ve progesteron reseptörlü ya da 2 cm‟den daha büyük meme tümörü 

oluşumlarına neden olduğu tespit edilmiştir (Nelson ve Vega 2008). 

Günlük düzenli alkol kullanımının meme kanseri risk faktörü olduğu tespit 

edilmiştir (Holmes ve Willett 2004). Günde 2-5 bardak arasında alkol kullanan 

kadınların kullanmayanlara göre  meme kanseri oluşumu açısından 1,5 kat daha fazla 

risk altında olduğu belirtilmektedir (Edwards ve Palomares 2008).  

Beslenme, Kilo ve Fiziksel Aktivite: Meme kanseri kadınların BKİ ve egzersiz 

yapma durumları ile bağlantılı bulunmuştur (Edwards ve Palomares 2008).  

Doymuş yağların aşırı miktarda ve sık tüketilmesinin meme kanseri riskini 

arttırdığı düşünülse de orta yaşlarda yağlı diyetin meme kanseri oluşumuna katkıda 
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bulunduğu görüşünü desteklememektedir. Fakat artan vücut ağırlığının meme kanseri 

riskini artırdığı bilinmektedir (Elik 2006; Holmes ve Willett 2004). 

Obezitenin meme kanserine yakalanma riskini artırdığı bilinmektedir. Özellikle 

abdominal ve kalça bölgesindeki yağ dokusu arttıkça kanser riski de artmaktadır. 

Menopoz öncesi dönemde BKİ‟nin 35‟in üzerinde olması riski 0,7 oranında artırırken, 

menopoz sonrası dönemde BKİ‟nin 35‟in üzerinde olması riski 2 kat artırmaktadır (Elik 

2006; Dönmez ve ark. 2008). Ayrıca obezitede memedeki yağ dokusundeki artış 

nedeniyle meme tümörleri daha geç farkedilmektedir (Holmes ve Willett 2004; Dönmez 

ve ark. 2008). 

Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde özellikle kolon ve meme kanseri 

gelişme riski belirgin olarak azalmaktadır. Haftada 3 kez yapılan düzenli egzersiz, 

adipos dokudan endojen östrojen salınımını azalmaktadır (Canbulat 2006). Çoğunlukla 

postmenopozal dönemde kadınlarda 30 dakika yürümenin bile meme kanseri riskini % 

20 oranında azalttığı bildirilmiştir. Bu sonuç, BKİ‟i normal sınırlar içinde olan       

(20,0-24,9 kg/m2) bireylerde çok daha olumludur (Meme kanseri riskinde %37 azalma). 

Düzenli fiziksel aktivitenin  kilolu ve obez kadınlarda  kanser riskini azaltıp azaltmadığı 

henüz kanıtlanmış değildir (Dönmez ve ark. 2008).  Genel olarak haftada 1,25 ile 2,5 

saat yürüyüş yapan kadınların meme kanseri riskinin %18 azaldığı bildirilmiştir 

(Edwards ve Palomares 2008). 

Radyasyon: Matürasyonunu tamamlamamış meme dokusu radyosyona çok 

duyarlıdır. Kız çocuklarında 10 yaşından önce toraks duvarına yüksek dozda ionizan 

radyasyon alanlarda meme kanseri riski artırmaktadır. Risk radyasyona maruz kaldıktan 

10-15 yıl sonra daha fazla, 40 yaşından sonra radyasyona maruz kalanlarda ise çok az 

artmaktadır (Merey 2002; Elik 2006; Edwards ve Palomares 2008). 

Memede Selim Hastalıklar: Memede oluşan nonproliferatif değişiklikler riski 

artırmazken, proliferatif değişiklikler meme kanseri riskini artırmaktadır (Merey 2002). 

Fibrokistik hastalık çoğu zaman risk faktörleri arasına girmektedir. Bu nedenle 

proliferatif meme hastalığı tanısı konan kadınlar  dikkatle izlenmelidir (Elik 2006). 

2.2.3. Meme Kanseri GeliĢim ve Yayılımı  

Meme kanseri en çok lobül ile terminal duktus birleşme yerindeki epitelden 

köken alan yavaş gelişim gösteren bir adenokanserdir. Meme kanseri gelişmeden önce 
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duktus epiteli, atipik duktal hiperplazi, duktal karsinoma insitu gibi evrelerden geçerek 

meme kanseri gelişir. Bu gelişim yıllarca sürebilir. Genellikle malign hücrenin ortaya 

çıkmasından, 1 cm çapında bir hacime ulaşması 7-8 yıllık bir süre alır (Merey 2002; 

Aydıntuğ 2004; Elik 2006). Primer meme lezyonları üst dış kadranda %40-50, areola 

bölgesinde %18, üst iç kadranda %15, alt dış kadranda %11, alt iç kadranda %6 

oranında görülmektedir. Meme kanseri yavaş büyümekte ve hastaların %70‟inde 2-9 

ayda kitle hacmini  ikiye katlamaktadır (Canbulat 2006; Elik 2006). Meme içinde tümor 

yayılımında, meme parankiminin  doğrudan infiltrasyonu ve  süt kanalları boyunca 

yayılım oldukça sık görülmektedir. Bunun nedeni ise, bu kadranda daha fazla meme 

dokusu bulunmasıdır. Meme kanserinde en sık tutulan lenf nodları ise, aksiler ve 

supraklaviküler nodlardır (Merey 2002). Bazı tümörler daha çok küçük çapta iken 

metastaz yapma potansiyeline sahipken, bazı tümörler 3-4 cm çapa ulaştıkları halde 

aksiller lenf nodu metastazı yapmamaktadırlar. Ölümlerin büyük çoğunluğu organ 

metastazlarından olmaktadır. En sık kemik, akciğer, karaciğer metastazları 

görülmektedir. Bunun yanı sıra deri ve beyin metastazları da görülmektedir. Hastalığın 

evrelendirilmesinde ve tedavisinde tümörün boyutu, lenf düğümlerine ve uzak organlara 

metastaz yapıp yapmaması değerlendirilir (Merey 2002; Aydıntuğ 2004; Aydıner ve 

Topuz 2006; Elik 2006). 

2.2.4. Meme Kanseri Belirtileri  

Meme kanserinin ilk belirtisi genellikle bir sertlik ya da kitlenin ortaya 

çıkmasıdır. Kitle  genellikle tek taraflı, sürekli, ağrısız, sert ve kenarları düzensizdir. 

Bununla birlikte, bazı kanserlerin ağrılı, yumuşak ve düzgün kenarlı olabileceği 

unutulmamalıdır. Meme kanserinin diğer klinik belirtileri arasında; meme derisinde ya 

da areolada kalınlaşma, ödem, renk değişikliği, memelerde  ya da meme ucunda 

asimetri, çekilme olmasıdır. Pek sık rastlanmamakla birlikte meme ucundan genellikle 

kanlı, kahverengi renkte bir akıntı gelebilir. Koltuk altında kitle ele gelmesi ve 

memedeki damarlarda belirginleşme ileri safhalarda da kitle olan meme tarafındaki 

kolda ödem, sırt ve kemik ağrıları görülebilir (Şahmay ve Atasü 2001; Canbulat 2006; 

Elik 2006; Attar ve Ata  2007). 

2.2.5. Meme Kanserinde Primer Korunma 

Meme kanseri erken tanı ile sağ kalım oranı yüksek bir hastalıktır. Meme 

kanserinden önlenmesi, meme sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi adına kesin 
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öneriler olmamakla birlikte; meme kanseri etyolojik faktörleri dikkate alındığında, 

meme kanseri gelişiminde etkili olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve kontrol altına 

alınması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak kişinin meme kanseri etyolojik 

faktörlerini bilmesi ve mümkün olduğunca riski azaltma yoluna gitmesi primer koruma 

kapsamındadır (Merey 2002; Elik 2006; Aslan ve Gürkan 2007; Edwards ve Palomares 

2008).   

Tüm kanserlerin % 85‟inin yaşam tarzı faktörleriyle ilişkili olduğunu ve kontrol 

edilebilir kişisel alışkanlıklardan kaynaklandığını bildirilmektedir (Nural ve Akdemir 

2000). Dengeli beslenme, sebze, meyve ve yüksek lifli gıdaların bolca tüketilmesi, 

diyette yağ miktarını azaltılması, alkol ve sigarayı bırakma, haftada 3 kez egzersiz 

yapma, stresin ve genç yaşlarda kilonun  kontrol altına alınması, 30 yaşından önce 

doğum yapmak, emzirmek, östrojen içeren ilaçların yaşam içinde kullanım süresinin 

azaltılması, gereksiz radyasyondan kaçınılması meme kanserinden korunmada primer 

korunma yollarıdır (Holmes ve Willett 2004; Travis ve Key 2005; Canbulat 2006; Elik 

2006; Smeltzer ve ark. 2009). Mamografi  ve memenin manyetik rezonans görüntüleme 

ile incelemesinde meme kanserine yakalanma riski %20-25 oranından daha fazla olan 

kadınlar ile herediter meme kanseri sendromu bulunan yüksek riskli kadınlarda 

kimyasal korunma (tamoksifen ya da raloksifen), bilateral mastektomi veya ooferektomi 

de primer koruma olarak önerilmektedir (Merey 2002; Aydıntuğ 2004; Travis ve Key 

2005; Edwards ve Palomares 2008). 

2.2.6. Meme Kanserinde Sekonder Korunma 

Meme kanserinde beş yıllık yaşam oranının erken tanı ile %84'e ulaştığı 

bildirilmektedir. Erken tanı mortaliteyi azaltığı gibi, memede koruyucu cerrahi 

yapabilme imkanı da sağlamaktadır. Türkiye‟de meme kanserinin erken tanı ve tedavisi, 

batı ülkelerindeki kadınlar göz önüne alındığında oldukça düşüktür. Bu durum 

Türkiye‟deki kadınların meme kanseri ve riskleri kadar kanser taraması ve kanserden 

korunma konularında haberdarlıklarının yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca 

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

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

çalışmaları yetersizdir (Merey 2002; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Yücel ve ark. 2005; 

Canbulat ve Uzun 2008). 
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        Meme kanserinde erken tanı ve tarama yöntemlerinin ortaya çıkmasındaki amaçlar, 

meme kanserinin hangi yöntemlerle, hangi yaş grubunda, ne kadar aralıklarla ve süre ile 

taramanın devam ettirilmesi, tanı koyma ve mortalitedeki azalmayı belirlemektir 

(Merey 2002). KKMM, mamografi ve KMM‟si meme kanserinin erken tanısı için 

önerilen başlıca erken tanı yöntemleridir (Nahcivan ve  Seçginli 2003; Kılıç ve ark. 

2006; Aslan ve ark. 2007; Canbulat ve Uzun 2008). Amerikan Kanser Birliği (1999)‟nin 

meme kanserinin erken tanısı için önerileri şöyledir (Merey 2002; Elik 2006; Attar ve 

Ata  2007): 

 20 yaş  ve üzeri kadınlar için, her ay menstrual periyodun hemen sonunda 

KKMM, 

 20-40 yaş arası her 3 yılda bir, 40 yaş üzerinde her yıl doktor ya da  hemşire 

tarafından KMM, 

 35-39 yaş grubu kadınlar  için temel mamografi, 

 40-49 yaş grubu kadınlar için 1-2  yılda bir tekrarlanan mamografi, 

 50 yaş ve üzeri kadınlar için yıllık mamografi. 

Yüksek riski olduğu düşünülen, özellikle genetik hikayesi bulunan kadınlar 18 

yaşından itibaren her ay KKMM, 25-35 yaşlarından itibaren yıllık veya 6 ayda bir 

KMM, 25 yaşın altında ya da kadının ailesinde meme kanseri tanısı konulan kişinin 

yaşından 10-15 yıl önce yıllık mamografi önerilmektedir. Bunun yanısıra pelvik 

muayene, proflaktik mastektomi, proflaktik salpingoooferektomi, TVUS ve serum 

CA125 düzeyi (30-35 yaşlarında meme ve over kanseri taramaların iki yılda bir 

bakılmalı) kontrolü önerilmektedir (Haberal 2004; Aydıner ve Topuz 2006; Edwards ve 

Palomares 2008; Smeltzer ve ark. 2009). 

2.2.6.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) 

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM); 20 yaşından sonra kadınların kendi 

belirlediği rahat bir ortamda, 20-30 dakikalık bir sürede, adet dönemlerinin 5.-7. 

günlerinde ayda bir kez memelerini  sistemli olarak muayene ettiği etkili bir erken tanı 

yöntemidir. KKMM'nin kolay öğrenilip uygulanabilmesi, zararsız ve ekonomik olması 

bu yönteme üstünlük kazandıran özelliklerdir (Merey 2002; Gaskie ve Nashelsky 2005; 

Elik 2006; Kılıç ve ark. 2006; Karayurt ve ark. 2008). Ayrıca menopozdaki, hamile, 

emziren ve meme ameliyatı geçirmiş kadınlara da her ay KKMM yapması önerilir. 

Emziren kadınların emzirme sonrası, ameliyat geçirmiş kadınların  ameliyat bölgesine 
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dikkat ederek, menopozdaki kadınlar ise her ayın belli gününde KKMM yapmalıdır. 

(Merey 2002) 

Her ay düzenli olarak yapılan KKMM‟nin kanser mortalitesinin %19 oranında 

azaltığı bildirilmektedir ayrıca  vakaların bir çoğu (%90) memelerindeki hastalığı 

kendileri fark etmektedirler (Merey 2002; Kılıç ve ark. 2006). Buna rağmen Türkiye‟de 

daha önce yapılan bazı çalışmalar (Gözüm ve ark. 2004; Kılıç ve ark. 2006; Aslan ve 

ark. 2007; Çavdar ve ark. 2007; Güner ve ark. 2007; Altunkan ve ark. 2008; Karayurt ve 

ark. 2008), Türk populasyonunun meme kanseri konusunda bilgilerinin yetersiz 

olduğunu, çoğu kadının aynı zamanda kadın sağlık çalışanının ve adaylarının KKMM 

yapmadığını ve KKMM nasıl yapılacağını bilmediğini ortaya koymuştur. 

KKMM‟nin meme kanseri mortalitesini önlemede KMM ve mamografiden daha 

az etkili olduğu ayrıca KKMM‟nin erken yaşlarda (18-20) öğretilmesinin biopsi 

sayısında  artışa neden olabileceği bildirilmektedir (Barclay 2002; Gaskie ve Nashelsky 

2005; Yücel ve ark. 2005; Elik 2006; Aslan ve ark. 2007; Canbulat ve Uzun 2008; Avcı 

ve ark. 2008). KKMM‟nin Türkiye‟de KMM ve mamografi meme kanseri 

taramalarında rutin olarak kullanılmamakla birlikte son yıllarda  KKMM ve mamografi 

ile birlikte asemptomatik kadınların taranmasında kullanılmaktadır (Aydıntuğ 2004; 

Canbulat ve Uzun 2008). Meme kanseri tarama programlarının uygulama düzeyi 

dikkate alındığında KKMM‟nin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca mamografi ile 

taranan kadınlarda bile KKMM  ile ara dönem kanserleri saptanabilmektedir. Bu 

nedenle KKMM‟sinin erken yaşlardan itibaren öğretilmesi gerekmektedir (Barclay 

2002; Gaskie ve Nashelsky 2005; Gözüm ve ark. 2004; Elik 2006). Ayrıca düzenli 

KKMM yapma kadınlarda „meme farkındalığı‟ yaratarak erken tanıyı 

kolaylaştırmaktadır (Yücel ve ark. 2005; Avcı ve ark. 2008). Meta analiz çalışmalarında 

da düzenli KKMM uygulamalarının  meme kanserinde erken tanıyı kolaylaştırdığı tespit 

edilmiştir (Gaskie ve Nashelsky 2005) 

KKMM sırasında değerlendirilmesi gereken bulgular; meme ya da aksiller 

bölgede kitle ya da kalınlaşma, meme başı derisinde pullanma, çekilme, kalınlaşma ya 

da akıntı, deride ödem, eritem, ülserasyon ve düzensiz ven genişlemeleridir. KKMM üç 

aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar her iki memenin ayna karşısında  inspeksiyonla 

muayenesi ve her iki memenin ayakta ve yatarak palpasyon ile muayenesidir. 

İnspeksiyon ile değerlendirme KKMM ilk basmağıdır. Bunun için aydınlık bir odada 
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belden yukarıdaki kıyafetler çıkarılarak ayna karşısında Şekil 2-1‟deki pozisyonlarda 

meme, meme başı ve çevresindeki dokuda; şişlik, çekilme, renk değişiklikleri, yüzeysel 

damarlarda önceden var olmayan belirginleşme hali, memelerde asimetri, portakal 

kabuğu görüntüsü, kuruma, pullanma, yara, meme başı akıntısı olup olmadığına bakılır 

(Şahmay ve Atasü 2001; Merey 2002; Canbulat 2006; Elik 2006; Attar ve Ata 2007).  

Daha sonra memenin ayakta ve yatarak muayenesine geçilir. Ayakta muayene 

odada yapılabileceği gibi, banyodayken duşun altında eller sabunluyken de 

gerçekleştirilebilir. Sol meme muayene edilecekse o taraftaki kol başın arkasına konur 

ve sağ elin 2., 3. ve 4. parmaklarının iç yüzeyleri ile meme ucundan başlayarak 1 cm‟lik 

daireler çizerek klavikuladan alt meme çizgisine, sternumdan arka aksiller çizgiye kadar  

 

ġekil 2-1:Memenin inspeksiyon ile değerlendirilmesi 

Kaynak: http://www.allwomensclinic.com/breastexam.htm 

 

koltuk altını da içine alan kısım  muayene edilir. Muayene esnasında aşamalı olarak 

önce hafif ardından orta ve daha sonra da kuvvetli basınç uygulayarak memenin tüm 

tabakaları hissedilmeye çalışılır. Bu muayenede normal dışı bir kitle ya da sertlik olup 

olmadığına bakılır. Muayenenin sonunda meme başında akıntı olup olmadığı da kontrol 

edilir. Aynı muayene diğer meme içinde tekrar edilmelidir. 

 Ayakta muayeneden sonra sırt üstü yatar pozisyonda muayene edilecek 

tarafdaki omuz altına bir yastık konularak her iki meme belirtilen şekilde tekrar 

muayene edilir (Şekil 2-2) (Şahmay ve Atasü 2001; Merey 2002; Canbulat 2006; Elik 

2006; Attar ve Ata 2007). 

 

http://www.allwomensclinic.com/breastexam.htm
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ġekil 2-2: Memenin ayakta ve yatarak muayenesi  

Kaynak: http://www.allwomensclinic.com/breastexam.htm 

2.2.6.2. Klinik Meme Muayenesi (KMM) 

Klinik meme muayenesi (KMM), uzman doktor, ebe ya da hemşireler  

tarafından semptomatik ya da asemptomatik  olgularda meme  lezyonlarının taranması 

ve saptanması için kullanılır. Meme muayenesi için hastaya uygun pozisyon verilir. 

Meme öncelikle  herhangi bir çekilme, asimetri kızarıklık varlığı açısından  

gözlemlenir. Ardından palpasyon ile  meme dokusu  kitle varlığı ve doku yapısı  

yönünden ayakta ya da oturur ve yatar pozisyonda değerlendirilir (Merey 2002; 

Canbulat 2006; Elik 2006; Attar ve Ata 2007). Muayenenin bitiminde kadına KKMM 

yapması öğretilir, yapıyorsa doğruluğu kontrol edilir (Merey 2002). Mamografi ve 

KMM‟si meme kanseri taramalarında büyük önem taşımaktadır. Taramalarda meme 

kanserlerinin %10‟u KMM ile tespit edilmektedir (Gaskie ve Nashelsky 2005; Yücel ve 

ark. 2005; Avcı ve ark. 2008). Fakat KMM bulgularının hiç birisi maligniteyi ekarte 

etmede yeterli değildir. KMM ile memede bir kitle ya da bir patoloji tespit edilebilir. Bu 

lezyonun benign ya da malign olduğunu ayırt etmek için ise görüntüleme ve tanı 

yöntemleri kullanılmalıdır (Attar ve Ata 2007). İlk KMM 20-39 yasları arasında 

yapılmalı  ve her 3 yılda bir normal fizik muayene ile tekrarlanmalıdır. 40 yaşından 

sonra için her yıl KMM uygulanmalıdır. Risk faktörleri olan kadınlarda ise, etkilenmiş 

aile ferdinin tam yaşından 5-10 yıl önce muayenelere başlanmalıdır. KMM 

zamanlaması mamografi öncesi ve sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanmalıdır 

(Merey 2002; Yücel ve ark. 2005; Canbulat 2006; Elik 2006; Attar ve Ata 2007). Bilgi 

eksikliği, maliyet, zaman alması, sağlık çalışanlarının KMM‟sini uygun yaş gruplarına 

önermemesi, KMM‟sinin düzenli yapılmamasını etkileyen faktörlerdendir (Merey 2002; 

Nahcivan ve Seçginli 2003; Canbulat ve Uzun 2008). 

http://www.allwomensclinic.com/breastexam.htm
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2.2.6.3. Mamografi   

     Mamografi meme kanserinde hem tarama amaçlı, hem de tanı amaçlı olarak 

kullanılabilmektedir. Erken tanı yöntemleri içinde en etkili olan yöntemdir. Çünkü 

mamografi memedeki kitleyi el ile hissedilmeden 2 yıl önce belirleyebilmekte ve 40 yaş 

ve üstü kadınlarda mortaliteyi %24 oranında azaltmaktadır (Merey 2002; Yücel ve ark. 

2005; Attar  ve Ata 2007; Canbulat ve Uzun 2008).  

Tarama  amaçlı mamografi, hiç bir şikayeti olmayan kadınlarda olası meme 

kanserlerini erken aşamada tanılamak için kullanılır ve erken tanı olasılığını arttırarak 

tedavinin başarıya ulaşma şansını da önemli ölçüde arttırır. Ayrıca sistematik tedavi 

oranını azaltırken memede koruyucu cerrahi yapma olanağını sağlar (Merey 2002; Attar  

ve Ata 2007).  

Meme kanserini erken evrede belirlemek amacıyla; Amerikan Kanser Derneği 

(1999), 35-40 yaşları arasındaki kadınlarda daha sonraki yıllara temel oluşturması 

amacıyla bir mamografi çektirmeyi önermektedir. 40- 49 yaş üzeri her kadının 1-2 yılda 

bir kez ve 50 yaş üzerindeki kadınların her yıl tarama  amaçlı mamografi çektirmesini 

önermektedir. Göreceli olarak daha yüksek risk taşıdığı var sayılan kadınlar daha erken 

yaşlarda bu uygulamaya başlayabilirler. Özellikle ailede meme kanseri tanısı konmuş 

kişinin yaşından 10 yıl öncesi taramalar başlamalıdır Tarama programları ile tüm 

dünyada mortalitede %25-30 düşüş sağlanmıştır (Merey 2002; Yılmaz 2006; Attar  ve 

Ata 2007).  

Mamografide saptanabilecek bulgular; kitleler (kitle, asimetrik yoğunluk, 

yapısal bozulma), kalsifikasyonlar, cilt ve meme başında meydana gelen değişiklikler 

ile aksiller lenf nodlarının durumudur (Yılmaz  2006). Fakat bu bulguların doğruluğu; 

kitlenin büyüklüğü, kitlenin görünülebilirliği, meme dokusunun yoğunluğu, kişinin yaşı, 

mamografi çekimindeki görüntü kalitesi ve radyoloğun yeterliliği gibi faktörlere 

bağlıdır (Merey 2002). Mamografi çekilirken maksimum oranda dokunun 

görüntülenebilmesi için memenin bir miktar sıkıştırılarak yassılaştırılması gerekir (Şekil 

2-3). Memenin sıkıştırılması rahatsızlık yaratabilir fakat  bu rahatsızlık acı verecek 

düzeyde olmamalıdır (Elik 2006).  

Mamografi işlemi sırasında kullanılan radyasyon düzeyi günümüzde çok düşük 

olmakla birlikte kanser oluşturma düzeyi milyonda dörttür. Mamografi işlemi sırasında 
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radyasyon alma endişesi olan kadınlara bu risk uygun bir şekilde açıklanmalıdır (Merey 

2002; Yücel ve ark. 2005). 

 

 

ġekil 2-3: Mamografi iĢlemi  

Kaynak:http//www.meme-kanseri.com 

 

Kadınların eğitim seviyelerinin düşük ve bilgi düzeylerinin yetersiz olması, 

çoğunlukla mamografinin doktor tarafından herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın 

tavsiye edilmemesi ve kolay ulaşılabilir olmaması, meme kanseri tanısı, ağrı duyma ve 

radyasyon alma korkusu gibi nedenlerden dolayı mamografi ile taramaların yetersiz 

olduğu bildirilmiştir (Merey 2002; Yücel ve ark. 2005; Elik 2006). 

2.3. Meme Kanserinde Risk Belirleme ve Değerlendirme 

Risk, sağlığın bozulmasına ya da hastalıkların oluşmasına neden olan ekonomik, 

sosyal, psikolojik, çevresel ve davranışsal etkenler olarak tanımlanıp, rölatif risk 

(göreceli risk-relative risk) ve belirlenmiş risk (atfedilen risk-attributable risk) olarak iki 

şekilde ölçülebilir. Belli bir özelliği ve/veya risk etkeni olan grupta kanser gelişme 

olasılığı ile herhangi bir özelliği ve/veya risk etkeni olmayan grupta kanser olma 

olasılığı arasındaki oran göreceli kanser riskini verir. Belirlenmiş risk ise, bir etkenle 

karşılaşan bireylerde, bu etkene bağlı sorunun oranı olup, risk etkeninin halk sağlığına 

etkisini göstermektedir. Diğer bir deyişle belirlenmiş risk, bir etkenle karşılaşan ve 

karşılaşmayan gruplar arasındaki kanser oranının aritmetik farkıdır (Canbulat 2006). 
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Meme kanseri riskin belirlenmesi için bir çok matematiksel model bulunmakla 

birlikte günümüzde kabul görmüş olanları Gail ve Claus modelleridir (David ve Euhus 

2001; David ve ark. 2002; Miller 2002; Canbulat 2006; Edwards ve Palomares 2008). 

Gail modelinde; 35 yaş ve üzerindeki hastalardan menarş yaşı, şu an ki yaş, ilk 

doğum yaşı, daha önce geçirilmiş meme biopsisi sayısı, atipik hiperplazi varlığı ve 

ailedeki birinci derece meme kanserinden etkilenen kişi sayısı verileri bilgisayar 

ortamında değerlendirilerek, kişinin  meme kanserine yakalanma olasığına ilişkin 

bulguları verir. Bu modelin ailesel geçişte ikinci dereceden akrabalık faktörü ile kişisel 

hikayede lobuler neoplasinin önemsenmemesi, postmenopoz ile premenopozal 

tedavinin aynı sayılması gibi bazı eksiklikleri olmakla birlikte tüm dünyada kabul 

görmüştür. Buna göre önündeki beş yıl içinde meme kanserine yakalanma riski 

%1,67'den fazla olan bir kadın, tamoksifen ile kemoprofilaksi programı içine alınabilir. 

Bu durumdaki kadınlarda genetik çalışmalar (BRCA1 mutasyon araştırması) ve sık 

kontrol önerilebilir. Uç noktadaki uygulamalardan birisi profilaktik mastektomi ya da 

ooferektomidir.  Claus modeli ise genetik geçiş değerlendirmesini esas alan fakat 

genetik olmayan hiçbir veriyi önemsemeyen ayrıca bilateral meme kanseri ve over 

kanserinin bulunması durumlarının değerlendirilmediği bir modeldir. Bu modelde, risk 

belirlemede, akrabalarda görülen kanserler ve bunların ortaya çıktığı yaş 

kullanılmaktadır (David ve Euhus 2001; David ve ark. 2002; Miller 2002; Aydıntuğ 

2004; Canbulat 2006; Edwards ve Palomares 2008). Matematiksel modellerin 

kullanılması epidomiyolojik veriler açısından önemlidir. Modeller eksik yönleri 

bilinerek ve düzenlenerek klinikte kullanılmalıdır (David ve Euhus 2001). 

Türkiye‟de var olan geleneksel aile modelinin, toplumsal ve dinsel özelliklerin 

getirdiği bazı koruyucu sağlık davranışları bulunsa da, sağlık hizmetlerine ulaşma ve 

yararlanmada yetersizlikler bulunmaktadır. Türk kadınının meme kanseri yönünden ne 

kadar risk altında olduğu da bilinmemektedir (Aslan ve Gürkan 2007). Bu nedenle 

meme kanserinin önlenmesi ve erken tanılanmasına yönelik araştırmaların, özellikle de 

saha araştırmalarının artırılması, risk gruplarının belirlenmesi ve bu gruplara yönelik 

sağlık hizmetlerinin planlanması gereklidir (Nural ve Akdemir 2000; Kolutek ve 

Karataş 2007). Ayrıca kadınlar mevcut risklerini abartma eğiliminde ya da meme 

kanserine yakalanma düşüncesi ile anksiyete içinde olabilirler. Meme kanseri ve risk 

faktörleri hakkında bilgi eksikliği, sağlık kuruluşlarında net bilgiye ulaşamama gibi 
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durumlar anksiyeteyi daha da arttırabilir. Kadının mevcut riski anlamasında kişisel 

inançların ve kültürel faktörlerin de etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle 

anksiyetenin azaltılması için  mevcut riskin bilinmesi yani yaşamın bir noktasında 

meme kanseri olma riskinin kantitatif olarak hesaplanması ve mevcut riskin kadınla 

birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bir kadının yaşam boyu meme kanseri olma riskinin 

ölçülmesi de, klinik tedavi ile ilgili karar vermeyi ve rehberliği gerektirir (Hopwodd 

2000; Canbulat 2006). 

2.4. Erken Tanı ve Taramada Ebe ve HemĢirenin  Rolü 

Meme kanseri erken zamanda tanılandığında tedavi ve sağ kalım oranı yüksek 

bir hastalıktır. Bu konudaki gereksinimlerin karşılanmasında hasta ve sağlam bireyle bir 

çok ortamda karşılaşma olasılığı yüksek olan ebe ve hemşireler, sağlık ekibinin önemli 

üyelerindendir (Merey 2002; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Kolutek ve Karataş 2007; Aslan 

ve ark. 2007). Genelde insanlar aktivitelerini engelleyecek sağlık problemi olmadığı 

sürece genel sağlık kontrolü yaptırmamaktadır. Sağlık personeli tarafından gerekli 

danışmanlık verildiğinde, sağlık kuruluşuna başvurmakta ve hastalıkların taranmasında 

pasif rolden aktif role geçmektedirler. Meme kanserinin önlenmesi, risk gruplarının 

belirlenmesi, belirti bulgularının tanımlanması ve topluma aktarılması ayrıca  tarama 

davranışlarının kazandırılması için eğitimlerin düzenlenmesi ebe ve hemşirelerin 

sorumluluklarındandır (Nural ve Akdemir 2000; Merey 2002; Snyder ve ark. 2003; 

Kolutek ve Karataş 2007; Avcı ve ark. 2008). Bu sorumluluklar yerine getirilirken 

çalışılan toplumun sağlık davranışlarını tanımak için değişik davranış modellerinden  

yararlanılmaktadır. Bu nedenle bu modelleri bilmek  ve yararlanmak önem 

kazanmaktadır. Özellikle de meme kanseri tarama davranışlarının tanımlanmasında 

kullanılan SİM, bu konuda etkinliği kanıtlanmış bir modeldir (Merey 2002). 

Toplum hizmet veren sağlık profesyonellerinin KKMM‟nin yararlılığına 

inanmaları ve uygulamaları, sağlığı koruma davranışının öğretilmesini etkileyebilir. 

(Karayurt ve ark. 2008). Bu nedenle kadınların eğitilmesi kadar sağlık personelinin 

eğitilmesi gerekmektedir (Aydıntuğ 2004). Yapılan çalışmalarda (Yarbrough ve Braden 

2001; Kılıç ve  ark. 2006; Aslan ve ark. 2007; Avcı ve ark. 2008); Ebe-hemşirelerin ve 

ebe-hemşire adaylarının meme kanseri bilgi, tutum ve davranışlarının yetersiz olduğu ve 

bu konuda eğitildiklerinde olumlu sağlık davranışı kazandırıldığı bildirilmiştir. 

Türkiye‟nin birinci basamak sağlık kurumlarının ve buralarda çalışan ebe ve hemşireler 
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sayısı ve yaygınlığı göz önüne alındığında, müfredat programlarında ve mezuniyet 

sonrası hizmet içi eğitimlerde, meme kanseri ve KKMM eğitimlerinin etkin olarak 

verilmesi ile ebe-hemşirelerin konuya ilişkin inançlarının geliştirilmesi sağlanmalıdır 

(Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Karayurt, Coşkun ve ark. 2008). 

2.5. Sağlık Ġnanç Modeli (SĠM) 

Bireylerin bütüncül yaklaşım içerisinde değerlendirildiği günümüzde sağlığı ve 

iyi olma düzeyini artıran tarama davranışlarının kazandırılması ve sistemli olarak 

desteklenmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle kişiye, hasta olmadan önce hastalıktan 

korunmaya ve erken tanıya yönelik sağlık davranışları kazandırma hedeflenmektedir 

(Merey 2002). Sağlık davranışlarının düzenlenmesinde ve kazanılmasında kullanılan 

bilişsel davranış modellerinden olan SİM, esas olarak bir hastalıktan kaçınmanın ya da 

sağlıklı olmanın kişi açısından değeri ve o kişinin belirli bir davranışın hastalığı önleme 

ya da sağlığı iyileştirmeye yol açacağı beklentisi üzerine kurulmuş, sağlık psikolojisiyle 

etkileşim içinde olan ve sosyal psikolojik süreçleri içeren bir modeldir (Merey 2002; 

Gözüm ve ark. 2004; Elik 2006). 

SİM, ilk olarak 1950 yılında Hochbaum, Kegeles, Leventhal ve Rosenstock 

tarafından geliştirilmiştir. Ancak bireyin sağlık inanç ve davranışlarını etkilediği 

düşünülen bazı kavramlar modele zamanla eklenmiştir. Model, geliştirildiği ilk yıllarda 

insanların tarama ve aşılanma programları gibi koruyucu sağlık davranışlarını anlamayı 

hedeflenmiş olsa da, hastalık ve genel sağlık davranışlarını kapsayan diğer alanlarda da 

kullanılmıştır (Champion 1985; Nahcivan ve Seçginli 2003; Elik 2006).   

Modelin oluşumunda Lewin ve Becker‟in sosyopsikolojik kuramından 

yararlanılmıştır. Model, kişinin hastalık ve yetmezlik durumlarından korunmak için 

yaptığı davranışın nasıl şekillendiğini ve etkilendiğini açıklar. Rosenstock‟a göre model, 

kişinin inanç ve davranışları arasındaki ilişkiyi ve bireysel karar verme düzeyinde sağlık 

davranışlarına bireysel motivasyonun etkisini açıklar. Aynı zamanda, model kişiyi 

sağlığa ilişkin eylemleri yapmaya ya da yapmamaya neyin motive ettiğini ve özellikle 

sağlık davranışlarının sergilenmesinde etkili olan durumları tanımlamaktadır (Janz ve 

Becker 1984; Merey 2002; Nahcivan ve Seçginli 2003; Karayurt ve ark. 2008).   

SİM‟e göre; bireyi bir sonuca götüren  değerler ve bireysel algılamaların bütünü 

olan sağlık davranışı ile hastalıkların oluşumu doğrudan ilişkilidir. Bu özelliği ile 

bireylerin sağlık davranışı algılarına temellenmektedir. Buna göre; SİM üç temel 
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bileşeni (bireysel algılar, değişikliğe neden olan faktörler, beklenen değişikliğe neden 

olan faktörler) ve dört boyutu (yatkınlık algısı, ciddiyet algısı, koruyucu davranışa 

yönelik yarar algısı, koruyucu davranışa yönelik engel algısı) içerir. Daha sonra modele 

1988‟de iki alt boyut (güven algısı, sağlık motivasyonu algısı) daha eklenmiştir 

(Champion 1993; Merey 2002; Nahcivan ve Secginli 2003; Gözüm ve ark. 2004).  

2.6. Sağlık Ġnanç Modeli’ni OluĢturan  Kavramlar 

SİM‟in kuramsal çerçevesi Şekil 2-4‟de gösterilmiştir. SİM‟i oluşturan başlıca 

kavramlar şunlardır: 

Ciddiyet Algısı: Bireyi ilgilendiren özel bir duruma yönelik bireysel tehdidin 

(hastalığın doğurduğu zararlı sonuçların) algılanmasıdır.  

 

Demografik değişkenler

(yaş,cins,ırk,etnik köken vb.)

Psikososyal, sosyoekonomik 

değişkenler(kişilik,sosyal sınıf, 

grup içi etkinlik,ekonomik koşullar)

Yapısal değişkenler (hastalık hakkında bilgi,

önceki durumunu değerlendirme düzeyi)

Önerilen koruyucu davranışı uygulama

Hastalıkla ilgili ciddiyet algısı 

Hastalıkla ilgili yatkınlık algısı Hastalığın tehdit olarak algılanması

Koruyucu davranışın yararının algısı

Koruyucu davranışı engelleyen 

durumların algısı

Bu iki algının farkı

Eyleme yöneltenler

Büyük medya kampanyaları

Sağlık kontrolü için hatırlatıcı uyarılar

Arkadaş veya aile üyelerinden birinin hastalanması

Gazete ve dergiler

Bireysel algılar DeğiĢikliğe neden olan faktörler Beklenen davranıĢlar

 

ġekil 2-4: Sağlık Ġnanç Modeli 

Kaynak: Merey (Seçginli), S. (2002). Kadınlarda meme kanseri tarama davranışları. İstanbul Üniversitesi Halk 

Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
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Hastalığın ciddiyetinin algısı ile bireyin sergilediği koruyucu davranışlar 

arasında yüksek bir ilişki vardır. Kısacası algılanan ciddiyet; tehdit edici durumun 

kişide yarattığı endişeler ve durumun zararlı sonuçlarının algılanmasıdır. Hastalığın 

ciddiyetinin algılanması; aşılanma, düzenli diş muayenesi yaptırma, tüberküloz ve 

kanser gibi durumlara yönelik tarama programlarına katılma ile doğrudan ilişkilidir 

(Canbulat 2006; Elik 2006; Karayurt ve ark. 2008). 

Yatkınlık Algısı (duyarlılık algısı): Bireyin herhangi bir hastalığa yakalanma 

ya da sağlıkla ilgili bir etkiye maruz kalma olasılığı konusundaki inancıdır. Bu durum 

bireyin kendi hayat tecrübelerine dayanarak çıkarttığı sonuçlar ya da ailede görülen bir 

rahatsızlık sebebiyle kendisininde o hastalığa duyarlı olduğu inancıdır. Örneğin; 

ailesinde meme kanseri olan bir kişinin bu hastalığa kendisininde yatkın olduğuna 

inanması gibi. Bu algı ile bireyin tarama davranışlarını düzenli sergilemesi 

beklenmektedir. Algılanan yatkınlık ne derece yüksek ise koruyucu eyleme geçme 

olasılığı o derece yüksek olmaktadır. Bu nedenle hastalığın bireylerin hayatında az ya 

da çok bir olasılıkla her zaman için varolabileceğine inandırmak gerekmektedir (Merey 

2002; Elik 2006; Çenesiz ve Atak 2007). 

Tehdit Algısı: Algılanan yatkınlık ve algılanan ciddiyet birleşerek bireyde tehdit 

algısını oluşturmaktadır. Ailesinde meme kanseri olmayan bir kadın, bu hastalığı 

kendisi için bir tehdit olarak algılamazken, hem annesi hem de teyzesi meme 

kanserinden ölmüş bir kadın bu hastalığı kendisi için yüksek oranda tehdit olarak 

algılar. Meme kanserinin ciddiyetini kavramış ve meme kanserine yakalanmada kendini 

tehdit altında gören bir kadın, aynı yaştaki başka bir kadına göre daha fazla KKMM 

yapma, mamografi ve klinik meme muayenesi yaptırma eğiliminde olacaktır (Nahcivan 

ve Seçginli 2003; Canbulat 2006; Elik 2006). 

DeğiĢikliğe Neden Olan Faktörler: Demografik değişkenler, sosyopsikolojik 

değişkenler ve yapısal değişkenler bireyin hastalığı bir tehdit olarak algılanmasını ve 

istenen davranışı gerçekleştirme olasılığını etkileyen önemli faktörlerdir (Nahcivan ve 

Seçginli 2003; Canbulat 2006; Elik 2006). 

Eyleme Geçiriciler: Eyleme geçiriciler, bireyde  sağlık davranışının ortaya 

çıkma insidansına etki eden belli başlı durumlardır. Hastalığa özgü rahatsızlık 

belirtilerinin hissedilmesiyle ya da medya kitlesi, öğütler, posterler, gazete ve magazin 

makaleleri gibi uyaranlarla bireyin beklenen davranışı sergilemesidir. Birey potansiyel 
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sağlık problemi ile ilgili ne kadar çok uyarı ya da tavsiye alırsa koruyucu davranışı 

gösterme olasılığı o derece fazla olmaktadır (Aydın 2004; Canbulat 2006; Elik 2006). 

Yarar Algısı: Koruyucu sağlık davranışlarının sergilenmesi, davranışın bireye 

sağlayacağı yarar ile davranışı uygulamada karşılaşacağı sorunlar arasındaki dengeye 

bağlıdır. Bu dengeyi yarar algısı ile engel algısı arasındaki fark belirler. Bireyin, 

hastalığın önlenmesi, sağlığın korunması ve sağlığın sürdürülmesinde koruyucu 

davranışın yararına olan inancı, koruyucu davranışın sergilenmesinde çok etkilidir. 

Bireylere koruyucu çalışmaların yaşam süresine ve yaşam kalitesine olan etkileri 

öğretilebilir. Böylece kişilerde sağlıkla ilgili davranış ve tutumlar ve koruyucu sağlık 

uygulamaları yapmanın yararıyla ilgili bilinç alanını geliştirmek mümkün olur (Aydın 

2004; Canbulat 2006; Elik 2006; Karayurt ve ark. 2008).  

Engel Algısı: Bireyin hastalığın önlenmesi, sağlığın korunması ve 

sürdürülmesine yönelik olarak koruyucu davranışın sergilenmesinde tanımladığı 

engellerdir. Engelleyen durumlar arasında, "maliyet, ağrı, zahmet, utanma ve hoş 

olmayan bazı yaşam değişiklikleri" koruyucu davranışlar için engel oluşturabilir. 

Algılanan fayda algılanan engellerden ne ölçüde fazla ise davranışa eğilim o ölçüde 

fazladır (Aydın 2004; Canbulat 2006; Elik 2006; Karayurt ve ark. 2008). KKMM 

konusunda sıklıkla tanımlanan engeller; bilgisizlik, kanser korkusu, unutkanlık, boş 

zaman bulunmaması, kendi memesine dokunmaktan korkma olarak sıralanmaktadır. 

KKMM eğitimi ile bu engeller azaltılabilmektedir (Jane Lu 2001; Elik 2006).  

Sağlık Motivasyonu: Sağlığın geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde 

davranışların oluşması için genel niyet ve isteklilik durumunu ifade etmektedir. Bu 

kavram modele 1988 yılında Becker tarafından eklenmiştir (Champion 1985; Gözüm, 

Karayurt ve ark. 2004; Nahcivan ve Seçginli, 2003; Elik 2006; Karayurt ve ark. 2008). 

Buna göre; KKMM yapmaya yönelik motivasyonun yüksek olması, KKMM uygulama 

olasılığını arttırmaktadır (Elik 2006). 

Öz-Etkilik Algısı (güven algısı); Öz-etkililik algısı bir başka deyişle güven 

algısı; bireyin istenilen sonuca ulaşmak için gereken eylemleri yapabilme yeteneğine 

olan inançlarıyla ilgilidir. Bireyin kendi etkililiğine ilişkin inançları, davranış değiştirme 

amacını, amaca ulaşma gayretini ve motivasyonunu zayıflatan aksilikler ve engellerle 

mücadele etme gücünü etkilemektedir. Öz-etkililik algısı yüksek olan bireyler eylemi 

uygulamada veya başarmada öz-etkililik algısı düşük olanlara göre daha fazla çaba 
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harcarlar ve sonuçta eylemi uygulamada daha fazla etkin olurlar. Öz-etkililik algısı 

arttırılarak KKMM uygulamaları geliştirilebilmektedir (Jane Lu 2001; Aydın 2004; 

Canbulat 2006; Elik 2006; Karayurt ve ark. 2008).  

2.7. Meme Kanseri Taramalarında Sağlık Ġnanç Modeli 

 Meme kanseri tarama davranışları etkileyen inançları çalışan araştırmacıların 

bir çoğu meme kanseri tarama davranışlarını açıklamak için SİM‟in kuramsal 

yapısından yararlanmışlardır. Hemşirelik alanında Victoria Champion SİM‟i temel 

alarak 1984 yılında Meme Kanseri Taramalarında Sağlık İnanç Modeli Ölçeği‟ni 

geliştirmiş 1993, 1997 ve 1999‟da revize etmiştir (Champion 1993; 1999; Champion ve 

Scott 1997; Gözüm ve ark. 2004; Canbulat ve Uzun 2008). Modelin meme kanserine 

yönelik uyarlanmış kuramsal çerçevesi Şekil 2-5‟de gösterilmiştir. Modelde bireysel 

algılar şu şekilde tanımlanmıştır: 

 Yatkınlık algısı: Meme kanserine yakalanmada bireysel riskin 

algılanmasıdır. 

 Ciddiyet algısı: Meme kanserine yönelik bireysel tehditin, hastalığın 

öneminin algılanmasıdır. 

 Yarar algısı: Mamografi, meme ultrasonografisi, KKMM ve KMM‟sinin 

olumlu sonuçlarının, yararlarının algılanmasıdır. 

 Engel algısı: Bireyin meme kanserinin erken tanısına yönelik davranışları 

gerçekleştirmemesinde etkili olan faktörlerin algılanmasıdır. 

 Güven algısı: Bireyin erken tanıya ilişkin davranışları başarı ile yapabilmeye 

olan bireysel inancıdır. 

 Sağlık motivasyonu algısı: Bireyin genel olarak sağlıklı olmak için gerekli 

olan inanç ve  davranışlarıdır. 

 Tehdit algısı: Meme kanserinin toplumdaki sıklığının, yaygınlığının 

algılanmasıdır (Champion 1993; 1999; Champion ve Scott 1997; Nahcivan 

ve Seçginli 2003). 
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DeğiĢikliğe neden olan faktörler

•Cinsiyet

•Kişilik yapısı

•Sosyal sınıf

•Sağlık algısı

•Meme kanserine yönelik bilgi durumu

•Sosyoekonemik özellikler (yaş, eğitim, gelir 

düzeyi, medeni durum vb.)

•Kültürel inançlar

Beklenen davranıĢlar

•KKMM yapma

•KMM yaptırma

•Mammografi yaptırma

Yatkınlık algısı

Meme kanserine yakalanmada 

bireysel riskin algılanması

Ciddiyet algısı

Meme kanserinin öneminin 

algılanması

Meme kanserinin 

tehdit olarak algılanması

Yarar algısı

Erken tanı davranışlarının yararını algılanma

•Hastalığa bağlı komplikasyonların

azalması/ortadan kalkması, ölüm ve 

hastalığın azalması, yaşam kalitesinin artması

Engel algısı

Erken tanı davranışlarını engelleyen 

durumları algılama

• Ağrı, unutma, maliyet, vakit bulamama,

radyasyon alma korkusu, kötü bir sonuçla

karşılaşma endişesi vb.

Eyleme geçiriciler

•Tv, radyo, gazete, dergiler

•Sağlık kontrolünü hatırlatan uyarılar

•Kampanyalar

•Arkadaş veya aile üyelerinden birinin 

hastalanması

 

ġekil 2-5: SĠM’e göre meme kanserinin erken tanısına yönelik tutum ve davranıĢlar. 

Kaynak: Nahcivan, N.Ö. ve Secginli, S. (2003).  Meme kanserinde erken tanıya yönelik tutum ve davranışlar: Bir 

rehber olarak sağlık inanç modelinin kullanımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7 (1), 

33-38. 

 

SİM‟e göre; meme kanserine karşı duyarlı olan ve meme kanserini ciddi bir 

durum olarak algılayan, engel algısı düşük, yarar algısı yüksek kadınlar ile sağlık 

motivasyonu ve güven algısı yüksek olan kadınların düzenli KKMM yapma, mamografi 

ve klinik meme muayenesi yaptırma eğilimleri daha yüksek olacaktır (Champion 1993; 

1999; Champion ve  Scott 1997; Merey 2002; Nahcivan ve Seçginli 2003; Gözüm ve 

ark. 2004; Elik 2006; Çenesiz ve Atak 2007) 



  26 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma Ekim 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında  İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nde yapıldı.   

3.2. AraĢtırmanın Amacı ve ġekli 

Bu araştırmanın amacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nde yatarak 

tedavi gören çocuğuna refakat eden annelerin, meme sağlığı inanç, tutum ve 

davranışlarını belirlemek ve SİM‟i temel alarak planlanmış sağlığı geliştirme 

programının bu değişkenlere etkisini saptamaktır. Aynı zamanda yapılacak benzer 

çalışmalara veri oluşturmak ve sağlık eğitimlerine katkıda bulunmaktır. 

Araştırma tek grupta ön test-son test karşılaştırmalı yarı-deneysel tipte 

tasarlandı. Amaca uygun olarak sağlığı geliştirme programı öncesi ve sonrası  

tekrarlanan ölçümler yapıldı. Araştırma tasarımı Şekil 3-1‟de gösterilmektedir.  

Araştırma soruları: 

- SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programı öncesi meme 

sağlığı tutum ve davranışları nasıldır?  

- SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programı sonrası meme 

sağlığı tutum ve davranışları nasıl etkilenir? 

- SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programının öncesi SİM 

ölçeğinin  alt boyut puan ortalamaları nasıldır? 

- SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programı sonrası  SİM 

ölçeğinin  alt boyut puan ortalamaları nasıl değişir? 

3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Bu araştırmanın evreni, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi yatarak 

tedavi olan ya da takip edilen kanserli çocuğuna refakat eden annelerdir.  



  27 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi Hematoloji ve Onkoloji bilim dalllarında 

günlük olarak maksimum 29 hastayı kabul edebilmekte, 17 yatak kapasitesi bulunmakta 

ve yıllık olarak ortalama 70-80 çocukluk çağı kanser vakası takip edilmektedir.  

Sağlık İnanç Modeli‟ni temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programının sunulması; 

Programının amacı, kanser hastalıkları ve görülme sıklığı hakkında bilgi (5 dakika),

meme sağlığı eğitimi ve meme maketi ile KKMM öğretimi (25 dakika), 

yazılı materyalin tanıtılması ve soruların cevaplandırılması (5 dakika).

Toplam 35 dakika

Alınma kriterine

uygun olmayan 

(n=17) 

Evren- Kanserli çocuğuna refakat eden anneler (N=68)

Sağlığı geliştirme programı 

öncesi görüşmeye alınan (20-25 dakika)

(n=51)

Sağlığı geliştirme programından 

hemen sonraki görüşme (15-20dakika)

Sağlığı geliştirme programından 

üç ay sonraki görüşme (15-20dakika)

(n=51) DEĞERLENDĠRME
 

ġekil 3-1: AraĢtırma tasarımı 

 

Araştırmanın sürdürüldüğü tarihler arasında kanserli çocuğuna refakat eden 68 

anne olduğu belirlendi. Araştırmada örneklem seçimine gidilmedi: 

- Araştırmaya katılmayı kabul eden, 

- Çocuğuna kanser tedavisi uygulanmış ya da  uygulanmakta olan, 

- Okuma- yazma bilen ve Türkçe konuşan, 
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- Görme, işitme duyularında iletişimi güçleştirecek engeli bulunmayan, 

- Gebe olmayan ve emzirmeyen, 

- 18 yaş ve üstü  kriterlerine uygun tüm anneler (n=51) araştırma kapsamına 

alındı. 

Araştırma kriterlerine uymayan  2 kişi sadece çocuğu ile ilgilenmek isteme ve 

kanser hakkında hiçbir şey duymak istememe gerekçesiyle araştırmaya katılmayı 

reddetti. Araştırmaya katılmak istemeyen  bu annelerin liyezon psikiyatri tarafından 

takip edildiği saptandı. Kalan 15 anne ise diğer alınma kriterlerine uygun olmadığı için 

araştırmacı tarafından örnekleme dahil edilmedi.  

3.4. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri  

Araştırmanın bağımlı değişkenleri kanserli çocuğuna refakat eden annelerin 

meme sağlığı inanç, tutum ve davranışları, bağımsız değişkeni ise SİM‟ini temel alarak 

hazırlanmış sağlığı geliştirme programındır. 

3.5. AraĢtırmada Veri Toplama Araçları  

 Tanıtıcı Bilgi Formu (Form-1) 

 Meme Kanseri Riski  Formu (Form-2) 

 Meme Sağlığı Tutum ve Davranış Formu (Form-3) 

 Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (Form-4) 

 Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi (Form-5) 

 Tarama Davranışı  İzlem Formu (Form-6)‟dır. 

Araştırmacı tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu‟nda annelerin ve 

çocukların  sosyodemografik özellikleri ve  çocuğun hastalığına ilişkin bazı özellikler 

ile ilgili 11 soru bulunmaktadır (Form-1). Bu sorularda ilk yedisi literatürde tarama 

davranışlarına etkisi olduğu bilinen yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir getiren bir 

işte çalışma, aylık gelir ve sosyal güvence ile ilgili (Merey 2002; Canbulat 2006; Elik 

2006; Güner ve ark. 2007; Altunkan ve ark. 2008; Canbulat ve Uzun 2008; 

Hacıhasanoğlu ve Gözüm 2008), kalan dört soru ise annelerin hasta çocukları ile 

ilgilidir (Tunçbilek ve ark. 1995; Ertan ve ark. 2004; Kurt ve Çetinkaya 2008). Bu 

formda ayrıca annelerin BKİ hesaplamaları için boy ve kiloları ile ilgili sorular 

bulunmaktadır. Annelerin boy ve kilosu araştırmacı tarafından Çocuk Hematoloji-
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Onkoloji  Servisi‟nde bulunan mezura ve elektronik baskül ile elde edildi. BKİ değeri; 

kilo değerinin (kilogram) boy ölçümünün (metre) karesine bölünmesi ile elde edilip; 

18.5 kg/m2 altındaki anneler zayıf, 18,5-24,9 kg/m2 normal kilolu, 25-29,9 kg/m2  hafif 

şişman, 30-34,9 kg/m2  orta derecede şişman, 35-39,9 kg/m2 ağır derecede şişman, 40 

kg/m2 üzeri olanlar ise çok ağır derecede şişman olarak kabul edildi (Elik 2006; 

Dönmez ve ark. 2008).  

Araştırmacı tarafından hazırlanan Meme Kanseri Riski Formu‟nda literatürde 

meme kanserine yakalanma riskini arttıran durum ve özellikleri içeren 16 soru 

bulunmaktadır (Form-2) (David and Euhus 2001; Merey 2002; Miller 2002; Snyder ve 

ark. 2003; Travis ve Key 2003; Holmes ve Willett 2004; Elik 2006; Canbulat 2006; 

Ünal ve Kars 2006; Aslan ve Gürkan 2007; Koçyiğit 2007; Edwards ve Palomares 

2008). Annelerin meme kanseri açısından risk durumları  toplam 16 risk faktörü 

üzerinden sınıflandırıldı. 

Literatür bilgisi incelenerek  araştırmacı tarafından hazırlanan Meme Sağlığı 

Tutum ve Davranış Formu‟nda, (Merey 2002; Uzun ve ark. 2004; Canbulat 2006; Elik 

2006; Aslan ve ark. 2007; Beydağ ve Karaoğlan 2007; Koçyiğit 2007; Altunkan ve ark. 

2008; Avcı ve ark. 2008; Canbulat ve Uzun 2008) meme kanseri, erken tanı 

yöntemlerine ilişkin tutum ve davranışı belirlemeye  yönelik 7 soru bulunmaktadır 

(Form-3). Annelerin KKMM‟sini uygulama durumuna ilişkin beşinci soruda annelerden 

KKMM‟sini nasıl yaptığını anlatması istendi. Muayene durumu; gözle ve elle uygun 

şekilde muayene yapıyorsa „yeterli‟, uygun şekilde sadece elle ya da gözle muayene 

yapıyorsa „kısmen yeterli‟, uygun olmayan şekilde bilinçsizce muayene yapıyorsa 

„yetersiz‟ olarak değerlendirildi. 

Meme Kanseri SİM Ölçeği ise, Victoria Champion tarafından 1984, 1993, 1997 

yıllarında güncellemeler ile meme kanseri, KKMM‟si ve mamografiye ilişkin inançları 

ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin, bireyin meme kanseri ve genel sağlığı ile ilgili 

yargısını değerlendiren duyarlılık/yatkınlık, önemseme/ciddiyet ve sağlık motivasyonu, 

KKMM ile ilgili engelleri, yararları, öz etkililiği/güven, mamografi ile ilgili yararları ve 

engelleri boyutları vardır. Ölçek mamografi inançları boyutu ve KKMM inançları 

boyutu ile iki ayrı şekilde ya da her iki boyut birleşik olarak kullanılabilir. Kadınların 

meme kanseri tarama davranış ve inançları ölçülecek ise ölçeğin tüm boyutları 

kullanılmalıdır (Champion 1984; 1993; 1999; Champion ve Scott, 1997; Gözüm ve ark. 
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2004; Çenesiz ve Atak 2007). Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği Türkiye‟de üç 

ayrı çalışmayla Türkçe‟ye uyarlanmıştır (Karayurt 2003; Gözüm and Aydın 2004; 

Seçginli ve Nahcivan  2004). Türkçe ölçeklerin Türk kadınlarının meme kanseri ve 

meme kanseri tarama davranışlarını etkileyen faktörleri açıklamaya çalışan tanımlayıcı 

araştırmalarda güvenle kullanılabileceği aynı zamanda deneysel araştırma 

tasarımlarında kadınların meme kanseri ve tarama davranışlarına ilişkin inanç ve 

davranışlarını değiştirmek/geliştirmek üzere girişimde bulunacak hemşireler için 

girişimin etkinliğini değerlendirmek üzere ön test-son test veri toplama aracı olarak da 

güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir (Gözüm ve ark. 2004).  

Ölçeğin Türkçe formlarından hangisi kullanılırsa kullanılsın çalışılan her 

popülasyon için alt boyutların güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa 

katsayılarının değerlendirilmesi önerilmektedir (Nahcivan ve Seçginli 2003; Gözüm ve 

ark. 2004). Champion‟ un çalışmalarında (1993; 1997; 1999) ölçeğin Cronbach alfa  

katsayıları 0,69-0,88, Gözüm ve Aydın (2004)‟ın çalışmasında 0,69-0,83, Karayurt 

(2003)‟un çalışmasında 0,58-0,89 ve Seçginli ve Nahcivan (2003)‟ın çalışmasında 0,75-

0,85 olarak bulunmuştur. Araştırmada ise  toplam Cronbach alfa katsayısı 0,76, alt 

boyutların Cronbach alfa katsayıları 0,67-0,91 olarak bulundu (Tablo 3-1)  

Ölçeğin değerlendirilmesinde 1‟den 5‟e kadar değişen 5‟li likert tipi ölçekleme 

“kesinlikle katılmıyorum” (1), “katılmıyorum” (2), “kararsızım” (3), “katılıyorum” (4), 

“tamamen katılıyorum” (5) yöntemi kullanılmaktadır. Ölçeğin her boyutu ayrı ayrı 

değerlendirilir ve tek bir toplam puanda birleştirilmez. Buna göre, her birey için 

kullanılan boyut sayısı kadar puan elde edilir (Gözüm ve ark. 2004). Ölçeğin 

tamamlanması hangi boyutların kullanıldığına bağlı olmakla birlikte, hepsi 

kullanıldığında yaklaşık 8-15 dakika sürmektedir (Champion, 1984; 1993; 1999; 

Champion ve Scott 1997; Merey 2002; Elik 2006). Ölçeğin  tüm alt boyutları, madde 

sayısı, alınabilecek minimum ve maksimum puanlar Tablo 3-1‟de gösterilmektedir 

(Champion 1999; Merey 2002). 

             Araştırmada  sağlığı geliştirme programı öncesi ve en az üç ay  sonrasında  

olmak üzere Seçginli ve  Nahcivan (2004) tarafından Türkçe‟ye uyarlanan ve geçerlilik 

güvenilirliği  yapılmış  Meme Kanseri SİM Ölçeği  sekiz  alt  boyut ile birlikte 

kullanıldı (Form-4). Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği‟nin araştırmada 

kullanılabilmesi için Seçginli ve Champion‟dan gerekli izinler alındı (EK-3). 



  31 

 

Tablo 3-1: Meme Kanseri Sağlık Ġnanç Modeli Ölçeği’nin araĢtırmadaki Cronbach Alfa 

Katsayıları 

 

Meme Kanseri Sağlık Ġnanç Modeli 

Ölçeğinin Alt Boyutları 

 

Madde   

sayısı 

 

 

Min  

puan 

 

Max 

 puan 

 

Cronbach  

katsayısı 

Yatkınlık algısı (Susceptibility) 5 5 25 0,81 

Ciddiyet algısı ( Seriousness) 7 7 35 0,88 

KKMM yarar algısı (Benefits- BSE) 6 6 30 0,79 

KKMM engel algısı (Barriers- BSE) 6 6 30 0,67 

Güven algısı (Confidence) 11 11 55 0,89 

Sağlık motivasyonu algısı (Health motivation) 7 7 35 0,75 

Mammografi  yarar algısı  

(Benefits-mammograhy) 
6 6 30 0,91 

Mammografi engel algısı  

(Barriers- mammograhy) 
5 5 25 0,91 

 

Kendi Kendine Meme Muayenesi Kontrol Listesi (Breast Self Examination 

Proficiency Rating Instrument); Wood (1994)  tarafından geliştirilen ve Seçginli‟nin (2007) 

Türkçe‟ye uyarladığı bir formdur (Form-5). Bu form araştırmada sağlığı geliştirme 

programının hemen ardından ve en az 3 ay sonrasında annelerin KKMM yapma 

becerilerini değerlendirmek için Seçginli‟nin izni alınarak (EK-3), araştırmacı tarafından 

hazırlanan ve içinde sekiz adet kitlenin bulunduğu meme maketi ile birlikte kullanıldı. 

Aynanın da bulunduğu  uygun bir alanda kadının KKMM nasıl yaptığını anlatması istendi ve  

KKMM ilişkin her bir doğru uygulama için 10, yanlış uygulama için 0 puan verildi. Bu 

formda alınabilecek en iyi puan 100, en kötü puan ise 0‟dır.  

 Tarama Davranışı İzlem Form‟u Seçginli (2007) tarafından geliştirilen ve 

annelerin  tarama davranışı geliştirme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla 

kullanılmış bir formdur. Sağlığı geliştirme programı sonrasında tarama davranışı 

kazanmayan kadınların uygulamama nedenleri  de açık uçlu sorular ile bu form ile 
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değerlendirildi. Ayrıca  sağlık hizmetlerine ulaşmadaki güçlük nedeniyle KMM 

yaptırma ve mamografi çektirme ile ilgili olan kısımlara, tarama davranışını 

gerçekleştirmek için girişimde bulunan anneler için  „Randevu aldım‟ seçeneği eklendi 

(Form-6). 

3.6. AraĢtırmada Verilerin Toplanması   

 Sağlığı geliştirme programı öncesi veriler araştırmacı tarafından Form-1,   

Form-2, Form-3 ve Form-4 ile toplandıktan hemen sonra her anneye yüz yüze SİM 

doğrultusunda hazırlanan sağlığı geliştirme programı sunuldu. Bu programın amacı, 

annelerin meme sağlıklarını geliştirerek tarama davranışı kazanmalarını sağlamaktır. 

Sağlığı geliştirme programının sunulması yaklaşık olarak 35 dakika sürmektedir (Şekil 

3-1). Meme sağlığı eğitimi ve meme maketi ile KKMM öğretimi  (25 dakika) ile 

annelere: 

- Memenin anatomi ve fizyolojisi, 

- Meme kanseri oluşumu, belirtileri ve  risk faktörleri, 

- Meme kanserinden koruma yöntemleri hakkında eğitim verildi.  

Bu eğitimde Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği‟nde  bulunan alt 

boyutlarından çıkarılan sağlık mesajları kullanıldı. Örneğin  KKMM yarar algısı alt 

boyutundan; 

- KKMM, memedeki hastalıkları erken dönemde belirlemenizi sağlar, 

- Erken dönemde belirlenen hastalıklar tedaviye olumlu yanıt verirler, 

- KKMM uzman birine ihtiyacınız olmadan kısa sürede yapabileceğiniz, 

maliyeti olmayan , kolay ve acı vermeyen bir yöntemdir, şeklindeki sağlık 

mesajları çıkarıldı. 

Bu eğitimin ardından annelerden tarama davranışlarını tekrar etmesi ve araştırmacı 

tarafından hazırlanan, içinde kitleler bulunan meme maketi (EK-1) ile KKMM  

yapmaları istendi. Annelerin KKMM yapmaları  „Kendi Kendine Meme Muayenesi 

Kontrol Listesi (Form-5) ile  değerlendirilip  eksikleri tamamlandı. Meme sağlığı eğitimi 

ve meme maketi ile KKMM öğretiminin ardından Türkiye Meme Vakfı (MEVA)‟ndan 

temin edilen  „Farkındayım, Korkmuyorum‟ mesajlı pembe hatırlatma bileziği ile broşür 

(EK-2) verildi ve annelerin soruları cevaplandı.  
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Program öncesi ve hemen sonraki verilerin toplanması  ve  sağlığı geliştirme 

programının sunulması için  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi hemşire 

odası kullanıldı. Programdan üç ay sonraki veriler  Form-4, Form-5 ve Form-6 ile 

çocuklarının tedavisi devam eden annelerle  hemşire odasında, tedavisi biten ya da 

planlanan üçüncü görüşme zamanında hastanede  olmayan annelerle  telefon görüşmesi 

ile planlanmış ev ziyaretleri ile elde edildi.   

3.7. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma evreni  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 

Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nde kanserli çocuğuna refakat eden anneler ile 

sınırlandırıldı. Ayrıca araştırma  kapsamına sadece anne olan kadınların dahil edilmesi, 

araştırmaya uyan vaka sayısının az olması ve izlem süresinin kısa olması da 

araştırmanın sınırlılıklarındandır. 

3.8. Etik Konular 

Araştırmaya başlamadan önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Yerel Etik Kurulu‟ndan Etik kurul kararı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi‟nden çalışma izni yazılı olarak alındı (EK-4). 

Ayrıca çalışmada kullanılan form ve ölçek için gereken izinler alındı (EK-3). 

Araştırmaya katılan annelere çalışmanın amacı açıklanıp bilgilerin gizli kalacağı, 

istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri ifade edildi ve gönüllü olmalarına özen 

gösterildi. Bununla birlikte araştırmaya katılma kararının  çocukların bakım ve 

tedavilerine hiçbir şekilde etki etmeyeceği de annelere açıklandı. Araştırmada veri 

toplama ve sağlığı geliştirme programının sunulması çocukların bakımında aksaklık 

olmaması için çocukların diğer aile üyeleri ile birlikte olduğu zamanlarda yapıldı. 

Ayrıca araştırma kapsamına alınmayan annelerden isteyenlere de sağlığı geliştirme 

programı sunuldu. 

3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada verilerin istatistiksel analizi, bilgisayarda Statistical Package For 

Social Sciences (SPSS) paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal dağılım 

gösterme ve homojen olma durumları Kolmogrov Smirnov ve One-way Anova ile 

değerlendirilerek uygun analiz tekniği belirlendi. Verilerin değerlendirilmesinde 
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tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra sağlığı 

geliştirme  programının meme sağlığı tutum ve davranışlarına etkisini belirlemek için 

ise bağımlı gruplarda Mc Nemar kullanıldı. Meme sağlığı inançlarını belirlemek içinse 

normal  dağılım gösteren ve homojen olan parametreler için Eşleştirilmiş t testi (Paired 

Samples t Test), normal dağılım göstermeyen parametreler için ise Wilcoxon işaretli 

sıra testi kullanıldı. Sonuçlar %95‟lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 

değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen veriler üç bölümde incelendi. Birinci bölüm annelerin 

tanıtıcı özellikleridir. Bu bölümde annelerin sosyo-demografik özelliklerine ve 

çocuklarına ilişkin bulgular yer almaktadır. İkinci bölümde  annelerin meme sağlığına 

ilişkin bulgular, son bölümde  ise sağlığı geliştirme programının meme sağlığı inanç, 

tutum ve davranışlarına etkisine ilişkin  bulgular yer almaktadır.  

4.1. Annelerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular  

4.1.1. Annelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Annelerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 4-1‟de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4-1: Annelerin sosyo-demografik özellikleri 

Özellikler  n % 

YaĢ 

 

20-34 yaş 

35-40 yaş 

40 yaş üzeri 

29 

13 

9 

56,9 

25,5 

17,6 

Eğitim durumu 

 

Okur yazar   

İlkokul mezunu 

Ortaokul mezunu  

Lise mezunu   

Üniversite mezunu 

4 

22 

10 

12 

3 

7,8 

43,1 

19,6 

23,5 

5,9 

Gelir getiren bir iĢte çalıĢma 

 

Evet 

Hayır 

5 

46 

9,8 

90,2 

Aylık geliri algısı 

 

Kötü  

Orta  

İyi  

Çok iyi 

5 

25 

20 

1 

9,8 

49,0 

39,2 

2,0 

Sağlık güvencesi 

 

Yok 

Sosyal sigortalar kurumu 

Emekli Sandığı 

Bağ-kur 

Yeşil kart 

5 

33 

5 

6 

2 

9,8 

64,7 

9,8 

11,8 

3,9 

Beden kitle indeksi 

  

18,5 kg/m² 

18,5-24,9 kg/m² 

25-29,9 kg/m² 

30-34,9 kg/m² 

2 

26 

14 

9 

3,9 

51,0 

27,5 

17,6 
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Araştırmada kanserli çocuğuna refakat eden annelerin yaş ortalaması 34,2±6,32 

ve  okula gitme yılı ortalaması  7,2±3,5‟dir. Annelerin büyük çoğunluğunun evli (% 

96,1, n=49) olduğu, %90,2‟inin (n=46) gelir getiren bir işte çalışmadığı, BKİ‟nin 

normal (%51, n=26) olduğu ve %9,8‟inin (n=5) sosyal güvencesinin bulunmadığı 

saptandı. 

4.1.2. Annelerin Çocuklarına ĠliĢkin Özellikleri 

Annelerin refakat ettikleri kanserli çocuklarına ve  çocuklarının hastalıklarına ait 

özellikler ise Tablo 4-2‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-2: Annelerin refakat ettikleri kanserli çocuklarına ve  çocuklarının hastalıklarına  

ait özellikler 

Özellikler  n % 

Çocuğun yaĢı  

Yenidoğan ile  süt çocukluğu dönemi 

( 0-11 ay) 

Oyun çağı (1-5 yas) 

Okul çağı (6-11) 

Adolesan çağ (12-18 yaş) 

1 

 

17 

24 

9 

2,0 

 

33,3 

47,1 

17,6 

Çocuğun tanısı 

Akut Lösemi (ALL, AML) 

Santral sinir sistemi tümörleri 

Lenfomalar 

Kemik tümörleri 

Rhabdomyosarkoma 

Retinoblastoma 

Diğer tümörler 

27 

6 

3 

1 

5 

1 

8 

52,9 

11,8 

5,9 

2,0 

9,8 

2,0 

15,7 

Ġlk tanı konulmasından itibaren 

geçen süre 

 

1 aydan az 

1-3 ay 

4-6 ay 

6 aydan fazla 1 yıldan az 

1-3 yıl 

3 yıldan fazla 

5 

11 

7 

12 

13 

3 

9,8 

21,6 

13,7 

23,5 

25,5 

5,9 

ġu ana kadar 

aldığı tedavinin türü 

Kemoterapi 

Kemoterapi ve radyoterapi 

Kemoterapi ve cerrahi 

Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi 

31 

5 

11 

4 

60,8 

9,8 

21,6 

7,8 
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4.2. Annelerin Meme Sağlığına ĠliĢkin Bulgular 

Annelerin sağlığı geliştirme programı öncesi meme sağlığı tutum ve 

davranışlarına ilişkin bulgular Tablo 4-3‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-3: Annelerin meme sağlığı tutum ve davranıĢlarına iliĢkin özellikler 

Meme sağlığı tutum ve davranıĢları n % 

Meme kanseri bilgi  

alma durumu 

Hayır 

Evet 

26 

25 

51,0 

49,0 

Bilgiyi nereden aldığı* 

 

Bigi almayan 

Medya ve yazılı yayınlar 

Sağlık personeli 

Arkadaş, komşu 

26 

11 

15 

1 

51,0 

20,9 

28,3 

2,0 

Kimden bilgi almak istediği 

Hekim  

Ebe- hemşire 

Hekim-ebe-hemşire 

31 

8 

12 

60,8 

15,7 

23,5 

KKMM duyma durumu 

 

Hayır 

Evet 

10  

41 

19,6 

80,4 

Nasıl KKMM yaptığı 

Yapmıyor  

Gözle ve elle uygun şekilde muayene (yeterli) 

Uygun şekilde sadece elle yada gözle muayene  

(kısmen yeterli) 

Uygun olmayan şekilde bilinçsizce muayene (yetersiz) 

31 

6 

10 

 

4 

60,8 

11,8 

19,6 

 

7,8 

KKMM sıklığı 

Yapmıyor  

Ayda 1-2 kez 

Adetten sonraki 1 hafta içinde 

Her banyoda 

Aklıma geldikçe 

31 

2 

2 

2 

14 

60,8 

3,9 

3,9 

3,9 

27,5 

KKMM yapmama nedeni 

Bilgi eksikliği 

Kendine ayıracak vakit bulamama 

Gerek duymama 

Kendi kendine yapmanın yararlı olacağına  

inanmama 

İhmalkarlık 

17  

3  

7  

2  

 

2  

33,3 

5,9 

13,7 

3,9 

 

3,9 

Son bir yılda 

KMM yaptırma  

Evet 

Hayır 

5 

46 

9,8 

90,2 

Son 1 yılda  

mamografi çektirme 

Evet 

Hayır 

5 

46 

9,8 

90,2 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Annelerin meme kanseri açısından  risk faktörü ortalamaları  3,2±1,8‟dir. 

Annelerin büyük çoğunluğunda (%74,5, n=38) 1-4  risk faktörü saptanır iken, 9-12 ve 

13-16 risk faktörü olan annenin bulunmadığı saptandı. Annelerin meme kanseri 

açısından risk faktörlerinin dağılımı Tablo 4-4‟de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-4: Annelerin meme kanseri açısından risk faktörlerinin dağılımı 

Risk Grubu  n % 

Risk faktörü yok 

1-4  risk faktörü bulunan  

5-8  risk faktörü bulunan 

2 

38 

11 

3,9 

74,5 

21,6 

 

4.3. SĠM’ini Temel Alarak GeliĢtirilen Sağlığı GeliĢtirme Programının Annelerin 

Meme Sağlığı Ġnanç, Tutum ve DavranıĢlarına Etkisine ĠliĢkin Bulgular 

4.3.1. Annelerin Program Öncesi ve Sonrası KKMM Yapma Durumları 

Annelerin %39,2‟si (n=20)  program öncesi KMMM yaparken programdan üç 

ay sonra en az bir kez KKMM yapma oranı %78,4‟dür (n=40). Annelerin program 

öncesi ile üç ay sonrasındaki KKMM yapma oranı anlamlı olarak yüksek bulundu 

(p=0,00) (Tablo 4-5). 

Annelerin büyük çoğunluğunun programdan üç ay sonra (%56,9, n=29) üç kez, 

%7,8‟inin (n=4) iki kez ve  %13,7‟sinin (n=7) bir kez KKMM yaptığı saptandı. 

 

Tablo 4-5: Annelerin program öncesi ve üç ay sonrası KKMM uygulama durumlarının 

dağılımı 

KKMM  

uygulama durumu 

 

Program  

öncesi  

Programdan 

 üç ay sonrası 

Anlamlılık düzeyi* 

      n  (%)               n (%) 

Yapan  20 39,2 40 78,4 p=0,00 
 

Yapmayan  31 60,8 11 21,6 

*Mc Nemar testi uygulandı, p<0,05. 

 

Programının üç ay sonrasında annelerin KKMM yapmama nedenleri           

Tablo 4-6‟da gösterilmektedir. 
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Tablo 4-6: Annelerin programdan üç ay sonra KKMM yapmama nedenlerinin dağılımı 

 Programdan üç ay sonra KMMM yapmama nedeni n % 

En az bir kez KKMM muayene yapıyor 40 78,4 

Çocuğumla ilgilenmekten kendime zamanım olmadı 5 9,8 

Herhangi bir sorunum yok 3 5,9 

Gerek görmedim ve önemsemedim 2 3,9 

Aklıma gelmedi 1 2,0 

 

Annelerin programın hemen sonrası ve  üç ay sonrasında KKMM‟ni doğru 

yapma durumları KKMM yapma beceri puanlarına göre değerlendirildi. KKMM yapma 

durumu 80 puan ve altı olanlar „„doğru yapmayan‟‟, 90 puan ve üzeri olanlar ise „„doğru 

yapan‟‟ olarak tanımlandı. Programdan hemen sonra annelerin %84,3‟ü (n=43) 

KKMM‟ni doğru yaparken programdan üç ay sonra  annelerin %66,7‟si (n=34) 

KKMM‟ni doğru yapmaktadır. Annelerin programın hemen sonrasında KKMM‟ni 

doğru yapma oranı, programın üç ay sonrasına göre daha yüksek bulundu. Fark 

istatiksel olarak  anlamlı değildi (p>0,05). Annelerin KKMM‟ni doğru yapma durumları 

Tablo 4-7‟da gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-7: Annelerin programdan hemen sonra ve üç ay sonra KKMM’ni doğru yapma 

durumlarının dağılımı 

KKMM  

Doğru yapma durumu 

 

 

Programdan  

hemen sonra 

 

Programdan 

 üç ay sonra 

 

Anlamlılık 

düzeyi* 

        n  %               n % 

Doğru Yapan  43 84,3 34 66,7 p=0,64 

 
Doğru Yapmayan  8 15,7 17 33,3 

*Mc Nemar testi uygulandı, p>0,05. 

 

Annelerin programdan hemen sonra ve üç ay sonra KKMM beceri puan 

ortalamaları ve doğru olarak buldukları kitle sayısı ortalamaları Tablo 4-8 karşılaştırıldı. 

Annelerin programın hemen sonrası ve üç ay sonrasında KKMM beceri puanı  

ortalaması sırasıyla 93,5±9,5 ve 88±14,9‟dur. Programdan hemen sonraki beceri puanı, 

üç ay sonraki beceri puanına göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (Z=-2,069, 

p=0,039). Annelerin programın hemen ardından maket üzerinde doğru olarak bulduğu 

kitle sayısı ortalaması (7,56±0,80), üç ay sonraki doğru olarak bulduğu kitle sayısı 
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ortalamasına (7,54±0,83) göre daha yüksek bulundu. Fark istatiksel olarak anlamsızdır 

(Z=-0,127, p=0,899) (Tablo 4-8).  

 

Tablo 4-8: Annelerin programdan hemen sonra ve üç ay sonra KKMM beceri puan 

ortalamaları ve doğru olarak buldukları kitle sayısı ortalamalarının 

karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

KKMM beceri 

puan ortalamaları 

Programdan  

hemen sonra 

X±SS 

Programdan  

üç ay sonra 

X±SS 

Test değeri  Anlamlılık düzeyi* 

 

93,5±9,5 88±14,9 Z=2,069 

p<0,05 

 p=0,039 

 

Doğru bulunan kitle  

sayısı ortalamaları 

7,56±0,80 7,54±0,83 Z=0,127 

p>0,05 

 p=0,899 

 

* Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. 

 

4.3.2. Annelerin Program Öncesi ve Sonrası KMM Yaptırma Durumları 

Annelerin program öncesi ile programdan üç ay sonra KMM yaptırma durumları 

karşılaştırıldı (Tablo 4-9).  

 

Tablo 4-9: Annelerin programdan önce ve üç ay sonra KMM yaptırma durumlarının 

dağılımı 

KMM 

yapma durumu 

 

Program  

öncesi 

Programdan  

üç ay sonra 

Anlamlılık düzeyi * 

       n %               n % 

Yaptıran  5 9,8 12 23,5  

p=0,92 

 
Yaptırmayan  46 90,2 39 76,5 

* Mc Nemar testi uygulandı, p>0,05. 

Not: Sayısal yetersizlik olması nedeniyle sağlığı geliştirme programının üç ay sonrasındaki değerlendirmede KMM 

yaptıran ile yaptırmak için randevu alan grup  birleştirildi.  

 

Program öncesi annelerin %9,8‟i (n=5) KMM yaptırdığını ifade ederken 

programdan üç ay sonra annelerin %23,5‟i (n=12) KMM yaptırdığını ya da yaptırmak 

için randevu aldığını ifade etti. Fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). 

Programın üç ay sonrasında annelerin  KMM yaptırmama nedenleri Tablo 4-10‟de 

gösterilmektedir.  
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Tablo 4-10: Annelerin programdan üç ay sonra KMM yapmama nedenlerinin dağılımı 

KMM yaptırmama nedeni n % 

KMM yaptıran ya da yaptırmak için randevu alan 12 23,5 

Çocuğumla ilgilenmekten kendime zamanım olmadı 18 35,3 

Son 1 yıl içinde KMM yaptırdım ve 

sorun gözlenmedi  
2 3,9 

Sorunum olmadığı için 10 19,6 

İhmalkarlık 1 2,0 

Çocuğumun tedavisinin bitmesini bekliyorum 7 13,7 

Maddi durumun yetersiz, sosyal güvencem yok 1 2,0 

 

4.3.3. Annelerin Program Öncesi ve Sonrası Mamografi Çektirme Durumları 

Annelerin programının üç ay sonrasında mamografi çektirmeme nedenleri  

Tablo 4-11‟ da gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-11: Annelerin programdan üç ay sonra mamografi çektirmeme nedenlerinin 

dağılımı 

Mammografi çektirmeme nedeni n % 

Mamografi çektirmek için randevu alan 4 7,8 

Çocuğumla ilgilenmekten kendime zamanım olmadı 14 27,5 

Yaşım uygun değil ve KKMM ile sorun gözlemlemedim 15 29,4 

Sorunum olmadığı için 10 19,6 

Ihmalkarlık 1 2,0 

Çocuğumun tedavisinin bitmesini bekliyorum 2 3,9 

Son 1 yıl içinde çektirdim ve sorun gözlemlenmedi 3 5,9 

Maddi durumum yetersiz, sosyal güvencem yok 2 3,9 

 

 

SİM‟ini temel alarak geliştirilen sağlığı geliştirme programının öncesinde 

annelerin  %9,8‟inin (n=5; 20-34 yaş grubu 1 kişi, 35-40 yaş grubu 3 kişi ve 40 yaş üstü 
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1 kişi) mamografi çektirdiği saptandı. Programın üç ay sonrasında ise mamografi 

çektiren bulunmamaktaydı. Annelerin %8,5‟inin programdan üç ay sonra (n=4; 35-40 

yaş grubu 2 kişi, 40 yaş üstü 2 kişi) mamografi çektirmek için randevu aldığı saptandı.  

4.3.4. Programın Meme Kanseri SĠM Ölçeği’nin Alt Boyut Puan Ortalamalarına 

Etkisi 

Programdan  önce ve üç ay sonra annelerin meme kanseri SİM Ölçeği‟nin alt 

boyutlarından aldıkları puanların ortalamaları Tablo 4-12‟de karşılaştırılmaktadır.  

 

Tablo 4-12: Annelerin programdan önce ve üç ay sonra Meme Kanseri SĠM Ölçeği’nin alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 

MEME KANSERĠ SAĞLIK 

ĠNANÇ MODELĠ 

ÖLÇEĞĠ’NĠN ALT BOYUTLARI 

Program 

öncesi   

Programdan 

üç ay sonra 

a
lı

n
a

b
il

ec
ek

 

m
in

-m
a

x
 

p
u

a
n

la
r
 

 

 

Anlamlılık düzeyi * x±SS x±SS 

Yatkınlık algısı  12,5±2,8 12,9±3,3 5-25 t= - 0,902 

 p>0,05 

p=0,371 

 

Ciddiyet algısı  23,7±6,2 22,0±5,9 7-35 Z= -2,645 

p>0,05 

p=0,08 

 

KKMM yarar algısı  19,5±3,9 24,0±4,5 6- 30 t= 5,922     

p<0,05 

p=0,00 

KKMM engel algısı  24,0±4,5 13,6±3,5 6-30 t=3,685 

p<0,05 

p=0,01 

Güven algısı  30,9±7,5 46,3±6,8 11-55 t= -10,192 

p<0,05 

p=0,00 

Sağlık motivasyonu algısı  25,8±5,0 27,2±4,8 7-35 t= - 2,523 

p>0,05 

p=0,15 

Mammografi  yarar algısı  
22,4±4,8 25,3±3,6 6-30 Z= -3,907 

p<0,05 

p=0,00 

Mammografi engel algısı  
12,2±3,6 10,2±3,5 5- 25 t= 3,432 

p<0,05 

p=0,01 

*Eşleştirilmiş t testi ve Wilcoxon işaretli sıra testi uygulandı. 

 

Annelerin yatkınlık algısı puan ortalamaları program öncesine göre  üç ay sonrasında  

daha yüksek bulundu. Fark istatiksel olarak anlamsızdır (t= -0,902, p=0,371). Ciddiyet 

algısı puan ortalamaları ise program öncesine göre üç ay sonrasında  daha düşük 

bulundu. Fark istatiksel olarak anlamsızdır (Z= -2,645, p=0,08). 
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Annelerin programın öncesine göre üç ay sonrasında KKMM yarar algısı puan 

ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek (t=5,922, p=0,00), KKMM engel algısı puan 

ortalamaları  ise anlamlı olarak daha düşük bulundu (t=3,685, p=0,01). 

Annelerin programın öncesine göre üç ay sonrasında güven ve sağlık 

motivasyonu algısı puan ortalamaları daha yüksek bulundu. Güven algısındaki 

yükselme istatiksel olarak anlamlı (t= -10,192, p=0,00) iken sağlık motivasyonundaki 

yükselme istatiksel olarak anlamsızdır (t= -2,523, p=0,15). 

Annelerin programın öncesine göre üç ay sonrasında mamografi yarar algısı 

puan ortalamaları anlamlı olarak daha yüksek (Z=-3,907, p=0,00), mamografi engel 

algısı puan ortalamaları ise anlamlı olarak daha düşük bulundu (t=3,432, p=0,01). 
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5. TARTIġMA 

Meme sağlığı ile ilgili yapılan bir çok çalışmada, kadınların tarama yapma 

durumları ile  davranışı sergilemede etkisi olan  faktörler incelenmektedir. SİM‟i temel 

alarak yapılan çalışmalarda ise kadınların sağlık algılarını etkileyen pek çok faktörün 

etkisi açıklanmaktadır (Gaskie ve Nashelsky 2005; Aslan ve ark. 2007; Beydağ ve 

Karaoğlan 2007; Güner ve ark. 2007; Koçyiğit 2007; Altunkan ve ark. 2008; Avcı ve 

ark. 2008; Karayurt ve ark. 2008). Araştırmada, SİM‟i temel alarak planlanmış sağlığı 

geliştirme programının, annelerin meme sağlığı inanç, tutum ve davranışlarına olan 

etkisini belirlemek amaçlandı ve bulgular literatür doğrultusunda tartışıldı. 

Çalışmalar Türk kadınlarının kanserden korunma, meme kanseri, riskleri, tarama 

davranışları konularında farkındalıklarının yetersiz olduğunu, erken tanı ve tedavi 

oranının da batı ülkelerine göre daha düşük olduğunu bildirilmektedir. Türkiye‟de 

meme kanserine yönelik erken tanı ve tarama programlarının çok pahalı olması, 

yetişmiş eleman ve araç-gereç ihtiyacının fazla olması nedeniyle  Türkiye‟de meme 

kanserine yönelik erken tanı ve tarama çalışmalarının da yetersiz olduğu 

vurgulanmaktadır (Zincir 1999; Rosvold 2001; Merey 2002; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; 

Yücel ve ark. 2005; Çavdar ve ark. 2007; Canbulat ve Uzun 2008). Bu konudaki 

gereksinimlerin karşılanmasında hasta ve sağlam bireyle bir çok ortamda karşılaşma 

olasılığı yüksek olan ebe ve hemşireler, sağlık ekibinin önemli üyelerindendir (Merey 

2002; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Kolutek ve Karataş 2007; Aslan ve ark. 2007). 

Özellikle çocuk hastanelerinde çalışanların  çocukları hastanede yattığı sürece annelerin 

üreme sağlığı eğitimi gereksiniminlerini karşılayabilmesi önemli bir kazanılmış fırsattır 

(Çakmak ve Ertem 2005; Kılıç ve ark. 2006). Meme kanserinin erken tanı yöntemleri; 

KKMM, mamografi ve KMM‟dir (Amerikan Kanser Birliği 1999; Nahcivan ve  

Seçginli 2003; Kılıç ve ark. 2006; Aslan ve ark. 2007; Canbulat ve Uzun 2008). Düzenli 

KKMM‟sinin erken yaşlardan itibaren öğretilmesinin „meme farkındalığı‟ yaratacağı, 

KMM yaptırmaya ve mamografi çektirmeye yönlendireceği ve böylece meme 

kanserinin erken zamanda tanı ve tedavisinin sağlanabileceği bildirilmektedir (Barclay 

2002; Gözüm ve ark. 2004; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Gaskie ve Nashelsky 2005; Yücel 

ve ark. 2005; Elik 2006; Avcı ve ark. 2008). Meme sağlığına katkı sağlayan ve  meme 

kanserinin erken tanısına ilişkin olumlu davranış geliştirmeyi amaçlayan pek çok 
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çalışmada, genellikle KMM, mamografi ve KKMM ayrı ayrı incelenmiştir (Lu 2001; 

Gaskie ve Nashelsky 2005; Uzun ve ark. 2004; Yücel ve ark. 2005; Koçyiğit 2007; 

Karayurt ve ark. 2008). Bu araştırmada, kanserli çocuğuna refakat eden, bu nedenle 

uzun dönemler hastanede bulunan annelere sunulan SİM temelli sağlığı geliştirme 

programının, meme kanseri tarama davranışlarının tümüne (KKMM, KMM ve 

mamografi) olan etkisi incelendi. Araştıma bulguları dört bölümde tartışıldı: 

- 5.1. Annelerin  meme sağlığı tutum ve davranışlarına ilişkin bulguların 

tartışılması, 

- 5.2. SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programının 

annelerin meme kanseri tarama davranışlarına olan etkisinin tartışılması, 

- 5.3. SİM‟ini temel alarak hazırlanmış sağlığı geliştirme programının 

annelerin sağlık algılarına olan etkisinin tartışılması. 

5.1. Annelerin Meme Sağlığına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Annelerin büyük çoğunluğunun KKMM‟ni duyduğu (%80,4), yarısından 

fazlasının (%51) ise meme kanseri ve korunma yolları hakkında bilgi almadığı saptandı. 

Araştırmada annelerin %11,8‟i KKMM‟ni doğru yaparken %3,9‟u doğru sıklıkta 

yapmaktaydı. Ayrıca annelerin %60,8‟inin meme kanseri ve korunma yolları 

hakkındaki bilgileri hekimden almak istedikleri belirlendi (Tablo 4-3). 

Brewer ve Baldwin‟ in (2000) kadın mahkumlar,  Milaat‟ın (2000) Suudi 

Arabistan‟da ki kız öğrenciler, Sadler ve arkadaşlarının (2001) Koreli kadınlar üzerinde, 

Elik‟in (2006) Kocaeli‟nde yaşayan ev hanımları ile, Güner ve arkadaşlarının (2007) 

15-49 yaş grubu kadınlarda  yaptıkları çalışmalarda KKMM duyma oranı yüksek iken 

KKMM‟ni bilen ve  doğru sıklıkta yapanların oranı düşük bulunmuştur.  

Araştırmada da yapılan çalışmalara (Brewer ve Baldwin 2000; Milaat 2000; 

Sadler ve ark. 2001; Elik 2006; Güner ve ark. 2007) benzer olarak annelerin KKMM‟ni 

yeterli ve doğru sıklıkta yapma durumları yetersiz bulundu (Tablo 4-3). Annelerin 

büyük çoğunluğunun KKMM‟ni duymasına rağmen, yeterli ve doğru sıklıkta KKMM 

yapma oranının düşük olması dikkat çekicidir. Bu durumun Türkiye‟nin sosyo-kültürel 

ve ekonomik özelliklerinden, kadınlara yönelik meme sağlığı eğitimlerinin 

yetersizliğinden ve  takip eksikliğinden  kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Araştırmada meme kanseri ve korunma yolları hakkında bilgi alan annelerin 

büyük çoğunluğunun bilgi kaynakları medya ve yazılı yayınlar (%20,9) ile sağlık 

personelidir (%28,3) (Tablo 4-3).  

Kadınların meme kanseri ve korunma yolları hakkındaki bilgi kaynağı; 

Demirhan ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında, kitle iletişim araçları (%68) ve sağlık 

personeli (%18), Karayurt‟ un (2003) çalışmasında, sağlık personeli (%37,2), televizyon 

ve radyo (%35), Elik‟in (2006) çalışmasında  medya ve yazılı yayınlar (%60) ile sağlık 

personeli (%30)‟dir. Seif ve Aziz‟ in (2000) çalışmalarında ise bilgi kaynağı  %47,8 

oranında akranlar, %30,4 oranında  medya, %13,1 oranında kitaplar ve %9 oranında 

sağlık personelidir.  

Araştırmada ve yapılan çalışmalarda (Seif ve aziz 2000; Demirhan ve ark. 2002; 

Karayurt 2003; Elik 2006) meme kanseri ve korunma yolları hakkında bilgi alma 

kaynaklarından  sağlık personeli ile medya ve yazılı yayınlar önemli yer tutmaktadır. 

Medyanın geniş kitlelere ulaşma olanağı sağlaması ve sağlık personelinin primer olarak 

sağlık eğitimlerinde görev almasının bu sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada bilgi eksikliği (%33,3), kendine ayıracak vakit bulamama (%5,9), 

gerek duymama (%13,7), kendi kendine yapmanın yararlı olacağına inanmama (%3,9) 

ve ihmalkarlık (%3,9) KKMM yapmama nedenleri arasındadır (Tablo 4-3). 

Elik (2006)‟in Kocaeli‟nde ev hanımları ile yaptığı çalışmasında; vakit 

bulamama (%8,3), korku (%8,3), rahatsızlık hissetmeme (%50), hastalık riski taşıdığını 

düşünmeme (%8,3) ve ihmalkarlık (%25) KKMM yapmama nedenleri arasında 

bulunmaktadır. Beydağ ve Karaoğlan‟ın (2007) kız öğrenciler ile yaptığı çalışma 

KKMM yapmama nedenleri arasında bilgi eksikliği (%50) ve gerek duymama (%15) 

çoğunluktadır. Aslan ve arkadaşlarının (2007) hemşirelik öğrencileri ile yaptığı 

çalışmada ise ihmalkarlık (%53,7) ve bilgi eksikliği (%18,9) yapmama nedenleri 

arasındadır.  

Araştırmada da KKMM yapmama nedenlerinin arasında bilgi eksikliği, 

ihmalkarlık,  gerek duymama ve vakit bulamama önemli yer tutmaktadır (Tablo 4-3). 

Kadınların KKMM bilgi ve becerilerinin arttırıcak, meme farkındalığı kazanmalarını 

sağlayacak  programlar düzenlenerek, kadınların KKMM yapma durumlarında artış 

sağlanacağı düşünülmektedir.  
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Araştırma genç annelerin çoğunlukta (%56,9) olduğu bir örneklemde yapılsa da  

son 1 yılda mamografi çektirme ve KMM yaptırma oranının (%9,8, n=5) yetersiz 

olduğu saptandı (Tablo 4-3).  

Son 1 yılda mamografi çektirme oranı Çadır ve arkadaşlarının (2004) 

çalışmasında %10,5, Karayurt‟un (2003) çalışmasında %15,3 ve Elik‟in (2006) 

çalışmasında %14,3 olarak bulunmuştur. Son 1 yılda KMM yaptırma durumu ise Elik‟in 

(2006) çalışmasında %11,9, Karayurt‟ un (2003) çalışmasında ise %18,1‟dir.   

Kadınların mamografi çektirme ve KMM yaptırma oranları bu araştırmada ve 

benzer araştırmalarda istenen düzeyde değildir. Kadınların eğitim seviyelerinin düşük 

ve bilgi düzeylerinin yetersiz olması, mamografinin doktor tarafından herhangi bir 

hastalık belirtisi olmaksızın tavsiye edilmemesi ve kolay ulaşılabilir olmaması, meme 

kanseri tanısı, ağrı duyma ve radyasyon alma korkusu gibi nedenlerden dolayı 

mamografi ile taramaların yetersiz olduğu bildirilmiştir (Merey 2002; Yücel ve ark. 

2005; Elik 2006). Bilgi eksikliği, maliyet, zaman alması, sağlık çalışanlarının 

KMM‟sini uygun yaş gruplarına önermemesi ise  KMM‟sinin düzenli yapılmamasını 

etkileyen faktörlerdendir (Merey 2002; Nahcivan ve Seçginli 2003; Canbulat ve Uzun 

2008). 

Araştırmada annelerin meme kanseri açısından risk faktörleri 

değerlendirildiğinde; meme kanseri risk faktörü ortalamalarının  3,2±1,8 olduğu 

saptandı (en az 0, en çok 16 risk faktörü). Annelerin %74,5‟inin 1-4 risk faktörü, 

%21,6‟sının ise 5-8 risk faktörü bulunduğu saptandı (Tablo 4-4).  

Aslan ve Gürkan‟ın (2007) İstanbul ilinde geniş bir örneklemde (n=1085) 

yaptığı çalışmada  kadınların %98,5‟i meme kanseri yönünden düşük risk, %0,7‟si orta 

risk grubundadır. Canbulat (2006)‟ın 35 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları ile yaptığı 

çalışmasında  5 yıllık meme kanseri olma  riskini %0,9, yaşam boyu meme kanseri olma 

riskini ise %0,3 olarak bulmuştur.  

Yapılan çalışmaların, mevcut riski belirlemede kullanılabilecek ölçüm 

araçlarının ve sağlık kayıtlarının  yetersizliği nedeniyle Türk kadınının ne kadar risk 

altında olduğu bilinmemektedir (Aslan ve Gürkan 2007). Meme kanseri olma riskinin 

kantitatif olarak hesaplanması ve mevcut riskin kadınla birlikte değerlendirilmesi 

gerekir. Bir kadının yaşam boyu meme kanseri olma riskinin ölçülmesi de, klinik tedavi 

ile ilgili karar vermeyi ve rehberliği gerektirir (Hopwodd 2000; Canbulat 2006). 
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5.2. SĠM’ini Temel Alarak HazırlanmıĢ Sağlığı GeliĢtirme Programının Annelerin 

Meme Kanseri Tarama DavranıĢlarına Olan Etkisinin TartıĢılması 

SİM‟i temel alarak hazırlanmış bu çalışmada sağlığı geliştirme programı 

kapsamında annelere; yüz yüze sağlık eğitimi, bireysel danışmanlık, meme maketi ile 

KKMM eğitimi, meme kanseri ve korunma yolları hakkındaki bilgileri içeren broşür ve 

meme kanserine yönelik  farkındalık mesajı içeren pembe hatırlatma bileziği verildi.  

Araştırmada annelerin sağlığı geliştirme programı öncesine göre üç ay 

sonrasında KKMM uygulama durumunun anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı 

(p=0.00) (Tablo 4-7).  

Aydın‟ın (2004), iki farklı eğitimin KKMM uygulamalarına etkisini 

değerlendirdiği çalışmasında KKMM bilme ve yapma oranlarında artış olduğu fakat bu 

farkın istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı bildirilmektedir. Jane Lu (2001), Elik 

(2006) ve Seçginli (2007)‟nin çalışmalarında da  eğitim sonrasında KKMM yapma 

oranı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.   

Araştırma da programdan  üç ay sonra annelerin %56,9‟unun  üç kez, %7,8‟inin 

iki kez ve  %13,7‟sinin  bir kez KKMM yaptığı saptandı. Seçginli‟nin (2007) yaptığı 

çalışmada programdan üç ay sonra deney grubunda  KKMM‟ni üç kez yapanların oranı 

%36,1, kontrol grubunda ise %11,8 olarak bildirilmiştir. 

 SİM‟i temel alarak hazırlanmış sağlık eğitimlerinde broşür, meme maketi, video 

gösterisi, telefonla hatırlatma ve yazılı eğitim materyalleri gibi yöntemlerin 

kullanılmasının kadınların sağlık algılarını olumlu yönde değiştirdiği, KKMM bilgi 

düzeyini, yeterli ve uygun sıklıkta KKMM yapma oranını da attırdığı bildirilmektedir 

(Jane Lu 2001; Aydın 2004; Çiçeklioğlu ve ark. 2005; Elik 2006; Seçginli 2007).  

Araştırmada annelerin KKMM‟ni doğru yapma durumları ise KKMM‟si yapma 

beceri puanlarına göre değerlendirildi. KKMM‟si yapma durumu 80 puan ve altı olanlar 

„„doğru yapmayan‟‟, 90 puan ve üzeri olanlar ise „„doğru yapan‟‟ olarak tanımlandı. 

Programdan hemen sonra annelerin KKMM‟sini doğru yapma durumları %84,3‟dür ve 

programdan üç ay sonra bu oran %66,7‟e düşmüştür. Bu fark istatiksel olarak  anlamlı 

değildir (p>0,05). Programın hemen sonrası ve üç ay sonrasında KKMM beceri puanı  

ortalaması sırasıyla 93,5±9,5 ve 88±14,9 (en az 0, en çok 100)‟dur. Programdan hemen 

sonraki KKMM beceri puanının, üç ay sonraki KKMM beceri puanına göre anlamlı 

olarak  daha yüksek olduğu saptandı (Z=-2,069, p=0,039). Programdan hemen sonraki 
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ve üç ay sonraki maket üzerinde doğru olarak bulunan kitle sayısı ortalaması 7,56±0,80 

ve 7,54±0,83‟dür (en az 0, en çok 8) ve bu fark istatiksel olarak anlamlı değidir     

(Tablo 4-7; Tablo 4-8).  

Sonuç olarak; araştırmada annelerin programdan hemen sonra ve üç ay sonra 

KKMM sini doğru yapma durumlarında, beceri puan ortalamalarında ve doğru olarak 

buldukları kitle sayısı ortalamalarında azalma olduğu saptandı. Bu durumun zamana 

bağlı unutmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine de annelerin gerek maket 

üzerinde buldukları kitle sayısının gerekse KKMM beceri puan ortalamalarının baz 

alınan en yüksek puana yakın olması sevindiricidir. Çünkü sağlığı geliştirme programı 

öncesinde annelerin %60,8‟i KKMM yapmamakta, yapanların ise  %11,8‟i  gözle ve 

elle uygun şekilde (yeterli), %19,6‟sı ise uygun şekilde sadece  elle ya da  gözle 

muayene (kısmen yeterli), %7,8‟i ise uygun olmayan şekilde bilinçsizce muayene 

(yetersiz) yapabilmekteydi (Tablo 4-3). Kum ve arkadaşlarının (2004), yaptıkları 

çalışmada ise katılımcıların %1,8‟inin sadece görsel muayene, %64,9‟unun sadece elle 

muayene ve %33‟ünün her iki yöntemle muayene yaptığı bildirilmektedir. 

Araştırmada programdan  üç ay sonrasında annelerin %78,4‟ü en az bir kez 

KKMM yapmaktadır. KKMM yapmayan annelerin yapmama nedenleri program 

öncesinde   bilgi eksikliği (%33,3), gerek duymama (%13,7), kendine ayıracak vakit 

bulamama (%5,9), kendi kendine yapmanın yararlı olacağına inanmama (%3,9) ve 

ihmalkarlık (%3,9) iken  programdan üç ay sonra bilgi eksikliği, kendi kendine 

yapmanın yararlı olacağına inanmama yapmama nedenleri arasında bulunmamaktadır 

(Tablo 4-10). Programdan üç ay sonra kendine ayıracak vakit bulamamadığı için 

yapmayanlar %9,8 ve gerek görmediği için yapmayanlar ise %3,9‟dur.  

Yapılan çalışmalarda (Budden 1998; Chong ve ark. 2002;  Mahmoodi ve ark. 

2002) unutma, gerekli görmeme, çok meşgul olma, zaman yetersizliği gibi nedenler 

KKMM yapmama nedeni olarak bildirilmiştir. Araştırmada programdan üç ay sonra 

bilgi eksikliğinin neden olarak  gösterilmemesi, gerek duymama  ve ihmalkarlığın 

KKMM yapmama nedenleri arasında olmaması  sağlığı geliştirme programının 

beklenen bir sonucudur. Araştırmada kendine ayıracak vakit bulamamanın  programdan 

üç ay  sonra da nedenler arasında bulunması, annelerin kanserli çocuklarının bakımları 

ile birinci derece ilgilenen bireyler olmasından kaynaklanabilir. Çünkü annelerin 

%25,5‟inin çocuğu 1-3 yıldır, %5,9‟unun çocuğu ise  3 yıl ve üzerinde kanser hastasıdır. 
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Ayrıca  çocukların %52,9‟u Akut Lösemi tanısı ile tedavi görmektedir. Çocukluk çağı 

kanserlerinden olan Akut Lenfositik Lösemi‟de sadece kemoterapi tedavisi  yaklaşık 3 

yıl sürmekte (Eiser ve ark. 2005; Kurt ve Çetinkaya 2008) ve aileler tedavi süresince 

zamanının büyük çoğunluğunu hastanede geçirmektedir (Björk ve ark. 2008). 

Araştırmada programın üç ay sonrasında, mamografi çektiren anne bulunmadığı 

ve annelerin sadece %8,5‟inin mamografi çektirmek için randevu aldığı saptandı. 

 Seçginli (2007) izlem süresinin kısa olmasının mamografi çektirmeye ya da 

çektirmek için randevu almaya yetmeyeceğini bildirmektedir. Araştırmadaki annelerin  

%25,5‟i 35-40 yaş aralığında, %17,6‟ sı ise 40 yaş ve üzeridir. Araştırmadaki annelerin 

yaş grubunun önerilen mamografi yaşından genç ve izlem süresinin üç ay gibi kısa bir 

zaman olmasının mamografi çektirme durumuna etki edebileceği düşünülmektedir. 

Nitekim çektirmeme nedenleri arasında yaşının uygun olmadığını ifade eden (%29,4) 

anneler çoğunluktadır. Bu sonuç aynı zamanda programın sonunda annelerin mamografi 

hakkındaki bilgi düzeylerinde artma olduğunu düşündürmektedir. 

 Araştırmalarda yüz yüze eğitimin, telefonla ya da  bireysel danışmanlığın, 

hekim tarafından telefonla ya da mektupla hatırlatmanın  kadınlarda mamografi 

çektirme davranışında etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca yeterli sağlık hizmeti 

alamayan kadınlarda yazılı materyallerin telefon danışmanlığına göre daha etkili olduğu 

bildirilmektedir (Saywell ve ark. 2003; Champion ve ark. 2005; Seçginli 2007). Bu 

araştırmada  hemşire tarafından yüz-yüze sağlık eğitimi, bireysel danışmanlık ve yazılı 

materyal kullanılmıştır. Araştırmaya benzer yöntemlerin  kullanıldığı çalışmalarda, 

benzer girişimlerin mamografi çektirmeye etki etmediği bildirilmiştir (Wood and Dufy 

2004; Seçginli 2007). Benzer yöntemlerin bir arada kullanılmasının (sağlık eğitimi, 

hatırlatıcılar, medya kampanyaları, bireye özgü ve politika düzeyindeki girişimler gibi) 

mamografi çektirmede etkili olabileceği bildirilmiş olup maliyet ve yarar dengesinin 

korunmasına da dikkat çekilmiştir ( Mandelblatt ve Yabroff 1999; Seçginli 2007).  

Çalışma annelerin %23,5‟i programdan sonra KMM yaptırmış ya da yaptırmak 

için randevu almıştır. KMM yaptırma  ya da yaptırmak için randevu alma oranında artış 

olmuştur. Fakat bu artış anlamlı değildir (Tablo 4-10).  

KMM yaptırma durumunun değerlendirildiği  ve benzer girişimlerin yapıldığı 

çalışmalar sınırlıdır. Seçginli‟nin (2007) okula giden çocukların kadın velileri ile yaptığı 

çalışmasında KMM‟ni yaptırma oranı deney grubunda %11, kontrol grubunda ise 
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%7‟dir ve girişimlerin KMM yaptırmaya  etki etmediği  bildirilmektedir. Amerika‟daki 

bir grup sağlık personeli ile yapılan çalışmada ise girişimlerin KMM yaptırmada etkili 

olduğunu bildirilmektedir (Coleman ve ark. 2003).  

Bilgi eksikliği, maliyet, zaman alması, sağlık çalışanlarının KMM‟sini uygun 

yaş gruplarına önermemesi KMM‟sinin düzenli yaptırılmasını etkileyen faktörlerdendir 

(Merey 2002; Nahcivan ve Seçginli 2003; Canbulat ve Uzun 2008). Fakat Türkiye‟deki 

sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin ve sağlık çalışanlarının yönlendirmelerinin ve Türk 

kadınının sosyokültürel faktörlerinin KMM yaptırma davranışında etkili olduğu 

düşünülmektedir.  

5.3. SĠM’ini Temel Alarak HazırlanmıĢ Sağlığı GeliĢtirme Programının Annelerin 

Sağlık Algılarına Olan Etkisinin TartıĢılması 

SİM‟e göre kendini meme kanserine yatkın hisseden ve meme kanserini ciddi 

bir hastalık olarak algılayan, yarar algısı yüksek, engel algısı düşük  bir kadının KKMM 

yapma, mamografi ve KMM yaptırma eğiliminin olması beklenir. Ayrıca kadının 

KKMM‟ni başarı ile yapabilceğine inanması ve genel olarak sağlıklı kalmayı 

sürdürmeye olan inancının yüksek olması da  davranışı sergilemede etkilidir (Champion 

1993; 1999; Aydın 2004; Gözüm ve ark. 2004; Seçginli 2007; Canbulat ve Uzun 2008; 

Karayurt ve ark. 2008).  

Bu çalışmada sağlığı geliştirme programı kapsamında annelere meme kanseri 

olmaya yatkın olabilecekleri, tarama davranışları ve bu davranışları sergilemenin meme 

kanserinin erken tanı ve tedavisine katkı sağlayacağı hakkında eğitim verildi. Ayrıca  bu 

eğitimde  Meme Kanseri SİM Ölçeği‟nde  bulunan tüm alt boyutlarından çıkarılan 

sağlık mesajları kullanılmış ve meme maketi ile etkin KKMM yapma öğretildi.  

Araştırmada annelerin SİM Ölçeği‟nin alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları Elik (2006), Merey (2002) ve Seçginli‟nin (2007)  çalışmalarına göre 

incelendiğinde programı öncesi annelerin araştırmadaki KKMM yarar, mamografi engel 

ve mamografi yarar, güven, ciddiyet algılarının düşük, KKMM engel algısı ile sağlık 

motivasyonu ve yatkınlık algılarının yüksek olduğu saptandı (Tablo 4-12)  

Elik‟in (2006) çalışmasında eğitim sonrası güven algısı ve yarar algısında artma 

olmuş fakat anlamlı bulunmamıştır. Aynı çalışma da eğitim sonrası KKMM engel 

algısında da anlamlı azalma olmamıştır. Erken tanıya ilişkin davranışların 

sergilenmesinde, engel algısına oranla yarar algısının yüksek olması önemlidir 
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(Champion 1999). Aynı zamanda beklenen davranışların gerçekleştirilmesinde yarar 

algısının engel algısına üstünlüğü beklenmektedir. Bu iki algının beklenen davranış 

üzerine doğrudan etkisi olduğu ifade edilmektedir. (Nahcivan ve Seçginli 2003). 

 Araştırmada programının sonrasında  annelerin tarama davranışlarına yönelik 

güven, KKMM ve mamografi yarar algısını anlamlı olarak artırdığı, KKMM ve 

mamografi engel algısının anlamlı olarak azaltığı saptandı (Tablo 4-12). Bu bulgular 

modelle uyumludur ve sağlık inançları geliştirilererek tarama davranışlarının 

sergilenmesini amaçlayan  çalışmalar da bu sonuçları destekler niteliktedir (Jane Lu 

2001; Merey 2002; Umeh and Gibson 2001; Petro-Nustas and Mikhail 2002; Karayurt 

2003; Aydın 2004). 

Champion ve Miller (1992), kısa sürede davranış değişikliği oluşturabilmek için 

yatkınlık, engel ve sağlık motivasyonu ile ilgili davranışların geliştirilmesi gerektiğini 

bildirmişlerdir.  

Araştırmada sağlığı geliştirme programının yatkınlık ve sağlık motivasyonu 

algılarını  yükselttiği, fakat bu farkın istatiksel olarak anlamsız olduğu saptandı     

(Tablo 4-12). Bu bulgular modelle ve benzer çalışmalar ile uyumsuzluk göstermektedir 

(Aydın 2004; Seçginli 2007; Elik 2006).  

Champion‟un (1993) geniş bir bölgede 35 yaş üstü 581 Amerikalı kadın ile 

yaptığı çalışmasında da, yatkınlık algısı ile KKMM yapma arasındaki anlamlı ilişkinin 

olduğu bildirilmektedir. Araştırma da program sonrası yatkınlık algısında anlamlı bir 

artış sağlanmadığı halde program sonrası KKMM yapma oranı yüksektir (Tablo 4-9; 

Tablo 4-12). Bu araştırmada  annelerin sağlık motivasyonu ve yatkınlık algısı puan 

ortalamalarının sağlığı geliştirme programı öncesinde de yüksek olmasının böyle bir 

sonuca neden olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada  program sonrası beklenmedik bir sonuç olarak annelerin ciddiyet 

algısının azaldığı fakat bu azalmanın istatiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Bu 

bulgu, yapılan çalışmalarla ve modelle uyumsuzluk göstermektedir (Merey 2002; Aydın 

2004; Seçginli 2007; Elik 2006). Bir çok toplumda kanserin ciddi bir hastalık olarak 

bilinmesi ve algılanmasının bireyin meme kanserine yönelik davranışlarında modelde ki 

ciddiyet algısının etkisinin sınırlandığı belirtilmektedir (Nahcivan ve Seçginli 2003). 
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 Kanser hastası çocuğu olan annelerden oluşan bu araştırma örnekleminde, 

meme kanserine yönelik ciddiyet algısının programdan önce ve sonra beklenenden 

düşük olması dikkat çekicidir. Wong ve Chan‟ın (2006) çalışmasında kanserli çocukları 

olan Çinli ailelerin hastalığın geleceğine dair umutlu olduklarını, kısa süreli planlar 

yaptıklarını, pozitif bir bakış açısı geliştirdiklerini ve bu durumun kültürel faktörlerden 

etkilenebileceğini bildirmişlerdir. Benzer çalışma grupları ile yapılmış çalışmaların 

yetersizliği nedeniyle bu bulguları yorumlamak zordur. Ancak ciddiyet algısındaki bu 

farklılığın grubun kanser hastalığına farklı yaklaşan özel bir grup olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Sonuç olarak; kanserli çocuğuna refakat eden, doğurganlık çağında, normal 

kiloda, sosyal güvencesi bulunan, ilkokul mezunu, okula 8 yıldan az giden, gelir getiren 

bir işte çalışmayan, orta-iyi gelir grubuna ait annelere,  içinde kitleler bulunan meme 

maketi, broşür, hatırlatıcı bilezik, bireysel danışmanlık ve bireysel meme sağlığı eğitimi 

ile sunulan SİM  temelli programın  KKMM yapma durumunu artırdığı, KMM 

yaptırmaya ve mamografi çektirmeye herhangi bir etki etmediği, sağlık algılarını 

geliştirdiği; tarama davranışlarına yönelik güven ve yarar algısını arttırdığı, engel 

algısını azaltığı, yatkınlık, ciddiyet ve sağlık motivasyonu algısına  ise etki etmediği 

saptandı. Araştırma sonuçlarına göre: 

- Meme sağlığı inanç, tutum ve davranışlarını değiştirmeye yönelik sağlık 

programlarının düzenlenmesi, bu programlarda sağlık algılarının göz önünde 

bulundurulması ve programın etkinliğinin değerlendirilmesi, 

- Meme Kanseri Sağlık İnanç Modeli Ölçeği‟nin farklı özellikteki kadın 

gruplarında tarama davranışlarına yönelik sağlık algılarını değerlendirmek 

için kullanılması, 

- Sağlığı geliştirmek için düzenlenen programlarda yazılı-görsel eğitim 

materyallerinin kullanılması ve bireysel danışmanlık verilmesi,  

- Bireylerin sağlık profesyonelleri ile olan temaslarının sağlık eğitimi için 

fırsat olarak görülmesi önerilmektedir. 
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FORMLAR 

FORM-1: TANITICI BĠLGĠ FORMU 

1. Yaşınız:................... Boyunuz:………   Kilonuz:…….. 

 

2. Medeni durumunuz nedir? 

1) Evli  2) Dul 3) Boşanmış 4) Diğer ( Lütfen yazınız…………………..) 

 

3. Eğitim durumunuz nedir? 

1) Okur yazar  2) İlkokul mezunu  3) Ortaokul mezunu 4) Lise mezunu  5) Üniversite 

mezunu 

 

4. Kaç yıl okula gittiniz……………….. 

 

5. Gelir getiren bir işte çalışıyor musunuz? 

1) Evet  2) Hayır  

 

6. Aylık gelir durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

1) Çok kötü 2) Kötü 3) Orta 4) İyi 5) Çok iyi 

 

7. Sağlık sigortanız var mı? 

1) Evet var ( Lütfen ne olduğunu yazınız…………………………) 2) Yok 

 

8. Çocuğunuzun yaşı:…………….. 

 

9. Çocuğunuzun hastalığını yazınız:.................................... 

 

10. İlk tanı konulmasından itibaren geçen süre ne kadardır:................... 

 

11. Çocuğunuzun bu güne kadar aldığı tedavi türü nedir? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

1)Kemoterapi 2)Radyoterapi 3)Cerrahi 4)Diğer………………….. 
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FORM-2: MEME KANSERĠ RĠSKĠ FORMU 

 

MEME KANSERĠ RĠSK BELĠRLEME  

 

EVET 

 

HAYIR 

1. 35 yaşımın üzerindeyim.         

2. İlk adetim erken zamanda  (12 yaş ve altında) başladı.   

3. 40 yıldan uzun süredir düzenli adet görüyorum.   

4. İlk çocuğumu 30 yaşından sonra doğurdum.   

5. 10-15 yıldan fazla sürede  hormon tedavisi ya da doğum 

kontrol hapı kullandım. 

  

6. Daha önce meme kanseri tanısı aldım.    

7. Daha önce yumurtalık, rahim ya da kalın barsak kanseri 

tanısı aldım.  

  

8. Daha  önce mememe  tanı amaçlı biyopsi yapıldı.   

9. Ailemde, yakın akrabalarımda (annem, kız kardeşim, halam 

kızım,teyzem gibi) meme kanseri olan kişiler var. 

  

10. Ailemde yumurtalık, rahim ya da kalın barsak kanseri 

geçiren kişiler  var. 

  

11. Düzenli egzersiz yapmam.   

12. Beslenmende sebze ve meyve tüketimim az, yağlı gıdalar ise 

fazladır. 

  

13. Beden Kitle İndeksim 30 ve üzeridir.   

14. Alkol kullanırım.    

15. Sigara kullanırım.         

16. Çocukluğumda radyasyona maruz kaldım.   
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FORM -3: MEME SAĞLIĞI TUTUM VE  DAVRANIġ FORMU 

1. Daha önce meme kanseri ve korunma yolları hakkında bilgi aldınız mı? 

 1) Evet  2) Hayır 

2.Yanıtınız evet ise bu bilgiyi nereden aldınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

1) Televizyon, radyo 

2) Kitap, dergi, broşür, gazete  

3) Sağlık personeli 

4) Arkadaş, komşu  

5) Akraba, aile 

6) Diğer............................................ 

3. Meme kanseri ve korunma yolları hakkında hangi sağlık personelinden bilgi almak 

istersiniz?  

1) Ebe- Hemşire 2)Hekim 3)Diğer 

4. “Kendi kendine meme muayenesi” diye bir şey duydunuz mu? 

1) Evet  2) Hayır 

5. Kendi kendinize memelerinizi muayene eder misiniz? 

1)Evet  

 Nasıl muayene ettiğinizi lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ne sıklıkta muayene ettiğinizi lütfen yazınız. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

2)Hayır 

Muayene etmemenizin sebebini lütfen  yazınız 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

6. Son 1 yılda sağlık görevlisine meme muayenesi yaptırdınız mı? 

1)Evet 2)Hayır 

7. Son 1 yılda mamografi çektirdiniz mi? 

1)Evet 2)Hayır 
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FORM-4: MEME KANSERĠ SAĞLIK ĠNANÇ MODELĠ ÖLÇEĞĠ 

Aşağıda meme kanserine ilişkin düşünceleri yansıtan ifadeler yer almaktadır. Lütfen tüm 

ifadeleri dikkatlice okuyunuz ve size en uygun gelen ifadeyi (x) işareti koyarak işaretleyiniz. 

Doğru yada yanlış fikir yoktur. Her bir ifadenin cevaplandırılması ve boş bırakılmaması çok 

önemlidir. Bazı ifadeleri cevaplamak zor gelirse, lütfen size en yakın gelen cevabı işaretleyiniz.          

TeĢekkürler 

1. Gelecekte büyük bir olasılıkla meme kanseri olacağım.  

 (  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

2. . Gelecekte meme kanseri olacağımı hissediyorum.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

3. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki 10 yıl içinde meme kanseri olacağım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

4. Meme kanserine yakalanma olasılığım çok yüksektir.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

5. Meme kanserine yakalanma olasılığım herhangi bir kadına göre daha fazladır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

6. Meme kanseri düşüncesi beni korkutur. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

7. Meme kanserini düşündüğüm zaman kalp atışlarım hızlanır. 

 (  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

8. Meme kanseri hakkında düşünmeye korkarım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

9. Meme kanserine yakalandığımda yaşayacağım sorunlar çok uzun sürecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

10. Meme kanseri erkek arkadaşım ya da eşim ile olan ilişkimi olumsuz yönde etkiler. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

11. Meme kanserine yakalansaydım bütün yaşamım değişirdi. 
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(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

12. Meme kanserine yakalansaydım  5 yıldan fazla yaşamazdım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

13. Kendi kendime meme muayenesi yaptığım zaman kendimi iyi hissederim.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

14. Kendi kendime meme muayenesini her ay yaptığım zaman meme kanseri hakkında 

çok fazla endişelenmem. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

15. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yapmam kitleleri erken bulmamı sağlar. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

16. Önümüzdeki yıl her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, meme 

kanserinden ölme olasılığımı azaltırım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

17. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, meme kanseri olduğumda tüm 

alınması ya da şekil bozukluğu yapacak bir ameliyat olma olasılığımı azaltırım.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

18. Her ay  kendi kendime meme muayenemi yaparsam, doktor ya da hemşireden önce 

kanser olabilecek bir kitleyi bulmam kolaylaşır.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 19. Kendi kendime meme muayenesi yaparken kendimi tuhaf hissederim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

20.Önümüzdeki yıllarda kendi kendime meme muayenesi yapmak, meme kanseri 

konusunda beni endişelendirecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 21. Kendi kendime meme muayenesi yapmak beni utandırır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

22. Kendi kendime meme muayenesi yapmak çok fazla zaman alır. 
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(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

23. Kendi kendime meme muayenesi yapmak hoş olmayan bir durumdur.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

24. Kendi kendime meme muayenesi yapmak için yeterli mahremiyetim yok. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

25. Kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağını biliyorum. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

26. Kendi kendime meme muayenesini doğru yapabileceğimden eminim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

27. Eğer meme kanserine yakalanmış olsaydım, kendi kendime meme muayenesi 

yaparak kitleyi bulabilirdim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

28. Kendi kendime meme muayenemi tek başıma yaparsam, mememdeki kitleyi 

bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

29. Ceviz büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

30. Fındık büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

31. Bezelye büyüklüğündeki bir meme kitlesini bulabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

32. Kendi kendime meme muayenesi yapmak için izlenmesi gereken adımları 

bildiğimden eminim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

33. Kendi kendime meme muayenesi yaptığım zaman normal ve normal olmayan meme 

dokusunu anlayabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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34. Aynaya baktığımda mememdeki normal olmayan değişiklikleri fark edebilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

35. Mememi muayene ederken parmaklarımın doğru kısımlarını kullanabilirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

36. Sağlık sorunlarımı erken dönemde fark etmek isterim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

37. Sağlıklı kalmak benim için oldukça önemlidir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

38. Sağlığımın daha iyi olması için yeni bilgileri araştırırım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

39. Sağlığımın daha iyi olmasını sağlayacak etkinliklere katılmanın önemli olduğunu 

düşünürüm. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

40. Dengeli beslenirim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

41. Haftada en az 3 kez egzersiz yaparım. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

42. Hasta olmasam bile düzenli sağlık kontrolü yaptırırım.  

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

43. Önerilen mamografiyi (meme röntgeni) yaptırdığımda, kendimi iyi hissederim. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

44. Mamografi (meme röntgeni) yaptırdığım zaman, meme kanseri hakkında çok fazla 

endişelenmem. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

 45. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, kitlelerin erken bulunmasına yardım eder. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

46. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanserinden ölme ihtimalini azaltır.  
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(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

47. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanseri olduğumda tüm memenin 

alınması ya da şekil bozukluğu yapacak bir ameliyat olma olasılığımı azaltır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

48. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, bir kitlenin kendim yada bir sağlık 

personeli tarafından fark edilmeden önce bulunmasına yardım eder. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

49. Düzenli mamografi (meme röntgeni) yaptırmak, meme kanseri hakkında beni 

endişelendirecektir. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

50. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak beni utandırır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

51. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak çok fazla zaman alır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

52. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak ağrılı olur. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 

53. Mamografi (meme röntgeni) yaptırmak oldukça pahalıdır. 

(  )Kesinlikle katılmıyorum   ( )Katılmıyorum   ( )Kararsızım    ( )Katılıyorum   ( )Tamamen katılıyorum 
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FORM-5: KENDĠ KENDĠNE MEME MUAYENESĠ KONTROL LĠSTESĠ 

Muayenede yapılacak odada ayna ve meme maketi bulunmalıdır. Oda uygun ise 

kişi kendi bedeninde de KKMM yapabilir. Kişiye aynayı kullanması özellikle 

belirtilmemelidir. Aşağıdaki KKMM yapma beceri formu doldurulur. Her doğru 

işaretleme 10 puan değerindedir. En iyi puan 100‟dür. 

  

Kişi ayna karşısında memelerini kitle ya da şişlik, memelerden birinde normal 

olmayan büyüme, sarkma, meme cildinde buruşukluk ya da çukurlaşma olması, 

meme ucunun renginde değişiklik açısından gözledi mi?                   1.izlem     2.izlem                                        

1. Kollar yanda iken 

 
  

2. Kollar başın arkasında iken 

 
  

3. Öne- doğru biraz eğilmiş iken 

 
  

Memelerini kitle açısından muayene ederken kişi; 

4. Bir kolunu başının arkasına yerleştirdi mi? 

 
  

5. Memenin en üst bölümünden muayeneye başladı mı? 

 
  

6. Parmakların içi yüzeyi ile muayene etti mi? 

 
  

7. Memeyi dairesel hareketlerle biraz bastırarak muayene etti 

mi? 

 

  

8. Meme ucunun etrafını geniş dairesel hareketlerle biraz 

bastırarak  muayene etti mi?(meme ucuna doğru küçük 

dairesel hareketlerle) 

 

  

9. Tüm memeyi muayene etti mi?( memenin koltuk altından 

göğüs kemiğine, köprücük kemiğinden memenin alt 

sınırına kadar olan alanların muayenesi) 

 

  

10. Koltuk altını kitle açısından muayene etti mi? 

 
  

TOPLAM   

KİTLE BULMA DİAGRAMI 

Toplam bulduğu (doğru olarak) kitle sayısı: 

  



  73 

FORM-6: TARAMA DAVRANIġLARI ĠZLEM FORMU 

1.Son 3 ay içinde kaç kez kendi kendinize meme muayenesi yaptınız? 

 1) Hiç                 2) Bir kez            3)İki kez        4) Üç kez 

Eğer hiç kendi kendine meme muayenesi yapmadıysanız nedenini yazınız 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….................................................................................................................................

2. Programdan sonra hiç klinik meme muayenesi yaptırdınız mı? 

1) Evet               2) Hayır           3) Randevu aldım, muayeneye gideceğim. 

Eğer cevabınız hayırsa nedenini yazınız 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Programdan sonra hiç mamografi (meme filmi) çektirdiniz mi? 

1) Evet              2) Hayır          3) Randevu aldım, çektireceğim. 

Eğer cevabınız hayırsa nedenini yazınız 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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EKLER 

EK-1: ARAġTIRMADA KULLANILAN MEME MAKETĠ 
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EK-2: ARAġTIRMADA KULLANILAN BROġÜR VE BĠLEZĠK 
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  77 
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EK-3: KKMM KONTROL LĠSTESĠ’NĠN VE MEME KANSERĠ SĠM 

ÖLÇEĞĠ’NĠN ÇALIġMADA KULLANIMI ĠÇĠN GEREKEN ĠZĠNLER 
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EK-4: Ġ.Ü. CERRAHPAġA TIP FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÇALIġMA ĠZNĠ 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Servis hemşiresi 

İ.Ü.CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD, Çocuk Hematoloji-Onkoloji 

servisi 

10/07- 

2. Servis hemşiresi 
V.K.V. Amerikan Hastanesi, Kadın 

doğum servisi 
07/07-10/08 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce  İyi  Orta  İyi  65  

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  59.092 69.221 77.294 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Mc Office Çok iyi 

SPSS Orta  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Kaya, F. ve Serin, Ö. (2008). Doğum Öncesi Bakımın Niteliği. Türk Jinekoloji 

ve Obstetrik Derneği Dergisi 5(1), 28-35. 
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Kaya, F., Serin, Ö. ve Genç, A. (2007). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf 

Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi. Türk Silahlı 

Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 441-448. 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): Seyahat etmek, Ev dekorasyonu, Müzik dinlemek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


