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ÖZET 

DİŞSİZ, M. (2012). Alkol ve Madde Bağımlılığın Kadının Yaşam Kalitesi ve Cinsel 

Yaşamı Üzerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

Alkol-madde bağımlılığı bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel sağlığını dolayısıyla 

yaşam kalitesini etkileyen çok boyutlu ve kronik bir hastalıktır. Bu araştırma, alkol ve 

madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesi ve cinsel yaşamı üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla planlandı. Araştırmada alkol ve madde bağımlısı gruba; Prof. Dr. 

Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol-

Madde Araştırma, Tedavi, Eğitim Merkezi’ne Temmuz 2009 Temmuz 2010 tarihleri 

arasında başvuran ve DSM-IV’e göre alkol-madde bağımlılığı tanısı almış kadınlar, 

sağlıklı gruba ise aynı tarihlerde aynı hastanenin Jinekoloji Polikliniği’ne başvuran 

kadınlar alınarak yapılmış kesitsel tipte ve karşılaştırmalı ilişki arayıcı bir çalışmadır. 

Çalışmada alkol ve madde bağımlısı grubu oluşturan kadınlar ayrı ayrı incelendi ve her 

iki grup için farklı sağlıklı gruplar oluşturuldu (alkol bağımlısı grup=71, sağlıklı 

grup=183, madde bağımlısı grup=60, sağlıklı grup=138). Verilerin toplanmasında 

literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu, Türkçe 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu (TDSÖYKÖ-KF), Kadın 

Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Alkol bağımlısı 

kadınların sağlıklı gruba göre TDSÖYKÖ-KF alt boyutları, FSFI toplam puan ve alt 

boyutlarından daha düşük, BDÖ ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları bulundu. 

Alkol bağımlısı kadınlarda BDÖ puanıyla FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, negatif 

yönde bir ilişki olduğu saptandı. Madde bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre 

TDSÖYKÖ-KF alt boyutları, FSFI toplam puan ve alt boyutlarından daha düşük, BDÖ 

ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları saptandı. Alkol ve madde bağımlısı kadınlarda 

yaşam kalitesi arttıkça, cinsel fonksiyonlarda olumlu değişimin olduğu, depresif 

belirtilerin azaldığı belirlendi. Madde bağımlısı kadınlarda madde kullanım süresi, 

TDSÖYKÖ-KF sosyal alan puanı ve öğrenim süresi değişkenlerinin cinsel fonksiyonu 

etkilediği belirlendi. Sonuç olarak alkol ve madde bağımlılığı kadının yaşam kalitesini 

düşürmekte ve cinsel yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Alkol bağımlılığı, Madde bağımlılığı, Yaşam kalitesi, Cinsel 

yaşam. 
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ABSTRACT 

DİŞSİZ, M. (2012). The Effect of the Alcohol and Substance Dependence on the 

Quality of life and Sexual life of the Women. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Women’s Health and Gynecologic Nursing, Doctoral 

Dissertation, Istanbul.  

Alcohol and substance dependence, is a multi-dimensional and chronic disorder which 

affects the physical, psychological, social, sexual health and thus the quality of life of 

the individual. This research was planned in order to determine the effect of alcohol and 

substance dependence on the quality of life and sexual life of the women. The research 

was a cross-sectional and comparative relation study, consisting of a case study group 

of women who consulted the Alcohol and Substance Research, Treatment, Training 

Center of the Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Disorders Training and 

Research Hospital between July 2009 and July 2010 and who were diagnosed as 

alcohol-substance dependent the DSM-IV and the healthy group was constituted of 

women who consulted the Gynecology Clinic of the same hospital and between at the 

same time. In this study the women constituting the alcohol and substance dependent 

groups, were examined individually and different healthy groups were generated for 

each of the two groups (alcohol dependent group=71, healthy group=183, substance 

dependent group=60, healthy group=138). In the collection of the data, according to the 

literature, the Indicative Information Formulary, World Health Organization Quality of 

Life Assessment–Short Form Turkish version (WHOQOL-BREF-TR), Female Sexual 

Function Index (FSFI), Beck Depression Inventory (BDI) were used. It was determined 

that the alcohol dependent women presented lower WHOQOL-BREF-TR sub-

dimensions and lower FSFI total scores and sub-dimensions but higher scores in 

according to the BDI scale when compared with the healthy group. In alcohol 

dependent women, a non significant, negative relationship was determined between the 

BDI score and FSFI score. It was determined that the substance dependent women 

presented lower WHOQOL-BREF-TR sub-dimensions and lower FSFI total scores and 

sub-dimensions but higher scores in according to the BDI scale when compared with the 

healthy group. It was identified that alcohol and substance dependent women of quality 

of life increased, that the positive changed in their sexual functions, decreased their 

depressive symptoms. It was determined that the sexual function was affected by the 

substance use duration, WHOQOL-BREF-TR social field score and education period 

variables. Consequently the alcohol and substance dependence is decreasing the quality 

of life of the women and negatively affecting their sexual life. 

Key Words: Women, Alcohol dependence, Substance dependence, Quality of life, 

Sexual life. 

 



 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Bağımlılık; kişinin zarar gördüğü halde madde kullanmaya devam etmesi, 

kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması ve 

kullandığı madde dozunu giderek arttırması ile karakterize bir tablodur (Ögel ve ark. 

1999b; Çakmak ve Ögel 2000). Günümüzde bağımlılık yapıcı madde türlerindeki yeni 

buluşlar, kullanım yollarındaki yenilikler, üretim ve dağıtım ağındaki gelişmeler 

nedeniyle alkol-madde bağımlılığı giderek artmış ve toplum sağlığını tehdit eder hale 

gelmiştir (Ögel ve ark. 1998; Evren ve Çakmak 2006). 

Madde, bağımlılığa yol açabilecek, değişik yollarla alınabilen, duygu durum, 

algılama, bilişsel işlevler ve beynin diğer işlevlerinde değişiklik yaratabilecek her türlü 

kimyasal madde olarak tanımlanabilir (Evren ve Çakmak 2006). Bağımlılık yapıcı 

maddeler esrar, eroin, kokain gibi reçeteyle verilmeyen yasa dışı maddeler; amfetamin, 

benzodiazepinler ve opiyadik analjezikler gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde reçete 

ile verilen ilaçlar ya da yasal denetimlere tabi olmayan veya satışlarında kısmi yasal 

düzenlemeler olan uçucular, tütün (nikotin) ve alkoldür (Ögel ve ark. 1998; Evren ve 

Çakmak 2006). 

Alkol, eroin, esrar, koka yaprakları gibi maddelerin tıp dışı amaçlarla kullanımı 

insanlık tarihinin başlangıcına dek uzanmaktadır. Kadınların alkol ve madde 

kullanımları tarih öncesi çağlara dayanır. Eski Roma’nın erken dönemlerinde kadınların 

alkol alması kesinlikle yaşaklanmış ve Rumulus kanunlarında sarhoş kadınlar için ölüm 

cezası verilmiştir (Karpman 1997). O dönemde, kadınların alkol kullanmasının 

tiksindirici ve şehvetli davranışlara yol açtığı düşünülmüştür. Amerikan toplumunda ise 

1800’lü yıllarda içki içen kadın “düşkün kadın” olarak görülmüş ve üçlü bir etiketin 

kurbanı olmuştur. Bu etiketlerden ilki zayıf iradeli ve ahlaksız oldukları, ikinci etiket 

kendilerinden beklenen davranış kalıplarına uymamaları (bir hanımefendi gibi 

davranmamaları), üçüncü ve en yaralayıcı olanı ise rastgele cinsel ilişkilerde bulunan ve 

her türlü seksüel agresyonu kabul eden kadın olarak görülmesi yani seksüel etikettir 

(Karpman 1997; Bakım ve ark. 2006). Oysa alkol ve madde kullanan erkeklere yönelik 

toplumsal önyargı kadınlara yönelik olan kadar acımasız olmamıştır. İçen erkek toplum 

tarafından ılımlı karşılanmış ve prestijinden bir şey kaybetmemiştir (Alpay 2005). 
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Alkol-madde bağımlılığı çok boyutlu ve kronik bir hastalıktır, sadece alkol 

tüketimi ve bağımlılık sendromuyla sınırlı değildir, yaşamın diğer boyutlarını da etkiler 

ve etkileri zamanla değişir. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin 

kullanımıyla gelişen bağımlılığın; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel sağlığını ve 

dolayısıyla yaşam kalitesini etkilediği belirtilmektedir. (Foster ve ark. 1999; Foster ve 

ark. 2002; Morgan ve ark. 2004; Akvardar 2004).  

Alkol-madde bağımlılığında sık görülen ancak çoğunlukla ihmal edilen, kronik 

sorunlardan biri cinsel işlev bozukluğudur. Bağımlılık yapıcı maddelerin kronik 

kullanımı kadınlarda cinsel yanıt döngüsünü olumsuz etkileyerek cinsel işlev 

bozukluklarına neden olmaktadır (Flaherty ve ark. 2003; Özden 2004; Bozkurt 2005). 

Kronik alkol-madde kullanımının kadınlarda en fazla cinsel isteksizlik, uyarılma ve 

orgazm bozukluğuna neden olduğu belirtilmiştir (Flaherty ve ark. 2003; Bozkurt 2005). 

Cinsellik, bütüncül sağlık bakımı kavramının önemli bir unsuru olarak kabul 

edilmesine karşın, sağlık profesyonellerinin bağımlılığın kronik komplikasyonları 

kapsamında cinsel işlev bozukluğunu ele almadıkları, hatta hiç sorgulamadıkları ve bu 

konuyu konuşmaktan kaçındıkları belirtilmektedir (Yıldız ve Pınar 2004; Öztürk 2008). 

Cinsel işlev açısından incelenen sınırlı sayıdaki hastada da genel olarak bağımlılığın 

metabolik parametrelerine odaklandığı, cinsellik ve akıl sağlığı arasındaki karşılıklı 

etkileşimin, yanı sıra beden ve akıl sağlığı oluşturan bütünün parçaları olduğunun 

gözden kaçırıldığı yönündedir (Gott ve Hinchliff 2003; Yıldız 2008). Oysa insanı temel 

alan bilimlerin hemen hepsinde insan biyopsikososyal bir varlık olarak 

tanımlanmaktadır. Yine tüm çalışmalarda referans alınan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

sağlığı “yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, mental 

ve sosyal tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır (Potter ve Perry 1995). Bu tanım 

sağlığın yanı sıra, iyilik hali olarak ifade edilen yaşam kalitesini de içermektedir (Yıldız 

2008). 

Alkol-madde bağımlılığı bireyin yaşam kalitesini ve cinsel yaşamını etkileyen 

kronik bir hastalıktır (Akvardar 2004; Bozkurt 2005). Ancak yapılan çalışmalara ve 

sonuçlarına rağmen ülkemizde madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesini ve cinsel 

fonksiyonları üzerine etkilerini ortaya koyan araştırmalar sınırlı sayıdadır (Özden 2004). 

Bu bilgiler ışığında araştırma, alkol ve/veya madde bağımlılığının kadının yaşam 

kalitesi ve cinsel yaşamı üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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Araştırmadan elde edilen verilerin, alkol–madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ve 

cinsel sağlığını etkileyen faktörleri saptayacağı ve alkol-madde bağımlısı kadınların 

tedavi bakımında rol alacak sağlık personeline zarar azaltıcı, koruyucu sağlık 

önlemlerini almada katkı sağlayacağı düşünülmüştür (Karpman 1997; Akvardar 2004). 
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2. GENEL BİLGİLER 

İnsanoğlunun, bazı maddelerin kendi ruhsal durumunu değiştirdiğini ve geçici 

de olsa daha farklı hissetmesini sağladığını fark ettiği günden bu yana, alkol ve madde 

bağımlılığı önemli bir biyopsikososyal sorun olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi 

kadar eski bir geçmişe sahip olan, son yıllarda birçok ülkede giderek büyüyen bir sorun 

olarak kabul edilen alkol, uyuşturucu, uyarıcı ve sigara gibi maddelerin kullanım ve 

bağımlılık sorunu ülkemizde de güncel bir sorun olmaya başlamıştır (Hantaş 2002; 

Coşkun 2008). 

Birçok ülkede yapılan çalışmalarda değişik sosyoekonomik alt gruplarda, yaşam 

boyu alkol-madde kullanım oranlarında farklılıklar olmasına rağmen, günümüzde alkol-

madde bağımlılığının giderek arttığı bildirilmektedir (Bulut ve ark. 2006; Coşkun 

2008). DSÖ, 2002 yılı itibariyle dünyada 2 milyar kişinin alkol kullandığını, 76 milyon 

kişide alkol kullanımına bağlı bozukluk olduğunu belirtmektedir. Dünya nüfusunun 

%50’sinin alkol, %30’unun sigara, %4’ünün esrar kullandığı tahmin edilmektedir 

(UNDOC 2005). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2003 yılı verilerine göre 

erişkinlerin %6,8’nin (16 milyon) ağır alkol kullanımının olduğu saptanmıştır 

(SAMHSA 2005). Ülkede alkole bağlı sağlık sorunları kalp hastalığı ve kanserden sonra 

üçüncü sıradadır (Akvardar 2005). Avrupa ülkelerinde ise alkol kullanım yaygınlık 

oranının yetişkin nüfusta %10–15 olduğu belirtilmiştir (Coşkun 2008). Doğu Akdeniz 

ve Afrika Bölgesinde ise alkol kullanımının daha az olduğu bildirilmiştir (WHO 

2004b). Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkez’inin Avrupalı 

yetişkin nüfus (15–64 yaş) üzerinde 2006 yılında yaptığı çalışmaya göre ulusal rakamlar 

değişiklik göstermekle birlikte; yaşam boyu kullanım yaygınlığı esrarda %2–31, 

amfetaminde %11,2, kokainde %3, opioidde ise %0,5–0,8 olarak saptanmıştır 

(EMCDDA 2006).  

Alkol-madde kullanımı ve bağımlılığı oranının erkeklerde kadınlara göre daha 

fazla olduğu saptanmıştır (Ögel ve ark. 1998; Evren ve ark. 2003b). ABD’de yapılan 

Epidemiyolojik Alan Çalışmasında (Epidemiologic Catchment Area-ECA), alkol 

bağımlılığının yaşam boyu prevalansı %13,8 olarak bulunmuştur (Regier ve ark. 1990). 

Aynı çalışmada erkeklerde alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının kadınlara göre beş 

kat daha fazla olduğu saptanmıştır (Regier ve ark. 1990; Evren ve ark. 2003b). 
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Kadınlarda alkolün kötüye kullanım riski %10, alkol bağımlılığı riski %3–5; erkeklerde 

ise alkolün kötüye kullanım riski %20, alkol bağımlılığı riski %10 olduğu belirtilmiştir 

(Coşkun 2008). Yine ABD’de Ulusal Eştanı Çalışması (National Comorbidity Survey-

NCS) yaşam boyu alkol bağımlılığını erkekler için %20,1, kadınlar için %8,1 olarak 

bildirmiştir (Kessler ve ark. 1994). Aynı çalışmada yaşam boyu madde bağımlılığı 

erkekler için %9,2 kadınlar için %5,9 olarak belirtilmiştir (Kessler ve ark. 1994).  

Türkiye’de alkol ve madde kullanımının epidemiyolojisine yönelik sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Akvardar ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada genel nüfusta 

alkol kullanım yaygınlığı %25,6 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada alkol kullanım 

yaygınlığı kadınlarda %15,9, erkeklerde %34,5 olarak saptanmıştır (Akvardar ve ark. 

2003). Alkol-Madde Araştırma, Tedavi, Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) 1998–2002 

yılları arasında yatarak tedavi gören hastaların değerlendirildiği bir çalışmada kadınların 

%2,9’u, erkeklerin %97,1’i alkol bağımlılarından oluşmuştur (Evren ve ark. 2003b). 

Coşkunol’un 2006 yılında yaptığı bir çalışmada ise alkol bağımlılığı tedavisi için 

başvuran hastalar değerlendirildiğinde olguların %7’sinin kadınlardan oluştuğu 

gözlenmiştir (Coşkunol 2006). Sağlık Bakanlığı’nın 1995 yılında yedi ilde yaptığı bir 

çalışmada alkol dışı madde kullanım oranı %3,5 olarak bulunmuştur (T.C. Sağlık 

Bakanlığı 1995). Ögel ve ark. Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayan araştırmalarında 

kadınlarda madde kullanım oranını %10,3, erkeklerde ise %89,7 olarak saptamışlardır 

(Ögel ve ark. 1999a). AMATEM’e 1998–2002 yılları arasında madde kullanımı 

nedeniyle başvuran hastaların değerlendirildiği bir çalışmada olguların %7,8’inin kadın 

olduğu saptanmıştır (Evren ve ark. 2003a). 

2.1. ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞININ TANIMI 

Madde bağımlılığının temel özelliği; maddenin zarar verici etkilerine rağmen 

kişi tarafından madde alınmasının kontrol edilemediğini gösteren biliş ve davranış 

bozuklukları ile fizyolojik belirtiler kümesinin varlığıdır (Çakmak ve Ögel 2000; Özden 

2004). 

DSÖ’nün sınıflandırması olan ICD-10’a (Classification of Mental and 

Behavioural Disorders) göre alkol-madde bağımlılığının tanı ölçütleri şöyledir (WHO 

1992); 

 F10.2 Alkol – Madde Bağımlılık Sendromu 
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Aşağıdakilerden üç ya da daha fazlası son bir yıl içersinde bulunuyorsa, kesin 

bağımlılık tanısı konabilir: 

-Maddeyi almak için güçlü bir istek veya zorlantı, 

-Maddeyi alma davranışını denetlemede güçlük (başlangıç, bırakma ve kullanım 

dozu bakımlarından), 

-Madde kullanımı azaltıldığında ya da bırakıldığında fizyolojik bırakma 

sendromu: Maddenin tipik bırakma sendromu ya da bırakma belirtilerini giderebilmek 

için aynı ya da benzer maddeyi kullanma, 

-Dayanıklılık (tolerans) belirtileri, daha düşük dozlarda ortaya çıkan etkilerin 

ortaya çıkabilmesi için daha yüksek madde dozlarına gereksinim duyulması (en güzel 

örnek, dayanıklılık geliştirmemiş bireyleri öldürebilecek dozda günlük alkol ve opiat 

alan bağımlılardır), 

-Maddeyi elde etmek, kullanmak ve maddenin etkilerinden kurtulmak için 

harcanan zamanın diğer ilgi ve uğraşılara yer bırakmayacak şekilde giderek artması, 

-Aşırı alkol nedeniyle karaciğer bozukluğu, ağır madde kullanımı dönemlerini 

izleyen depresif duygu durum, bilişsel yetilerde ilaç kullanımına bağlı bozulma gibi 

zarar gördüğüne ilişkin açık verilere karşın madde kullanımını sürdürme; kullananın, 

gördüğü zararın ne olduğunu ve bunu bilip bilmediği araştırılmalıdır (WHO 1992). 

Alkol ve madde bağımlılığının Amerikan Psikiyatri Birliği sınıflandırması olan 

DSM-IV’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) göre tanı ölçütleri 

şöyledir (Köroğlu 2001); 

12 aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan, aşağıdakilerden üçü 

(ya da daha fazlası) ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya ya da 

sıkıntıya yol açan uygunsuz bir madde kullanım örüntüsü: 

1-Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere tolerans gelişmiş olması; 

a-)Entoksikasyon ya da istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artmış 

miktarlarda madde kullanım örüntüsü, 

b-)Sürekli olarak aynı miktarda madde kullanılması ile belirgin olarak azalmış 

etki sağlanması. 
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2-Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere yoksunluk gelişmiş olması; 

a-)Söz konusu maddeye özgü yoksunluk sendromu, 

b-)Yoksunluk sendromlarından kurtulmak ya da kaçınmak için aynı madde ya 

da benzeri madde alımı. 

3-Madde, çoğu kez tasarlandığından daha yüksek miktarda ya da daha uzun bir 

dönem süresince alınır. 

4-Madde kullanımını bırakmak ya da denetim altına almak için sürekli bir istek 

ya da boşa çıkan çabalar vardır. 

5-Maddeyi sağlamak (örneğin; çok sayıda doktora gitmek ya da uzun süreli 

araba kullanma), maddeyi kullanmak (örneğin; birbiri ardına sigara içmek) ya da 

maddenin etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcamak. 

6-Madde kullanımı yüzünden önemli toplumsal, mesleki etkinlikler ya da boş 

zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır ya da azaltılır. 

7-Maddenin neden olmuş ya da alevlendirmiş olabileceği, sürekli olarak var olan 

ya da yineleyici olarak ortaya çıkan fizik ya da psikolojik bir sorunun olduğu 

bilinmesine karşın madde kullanımı sürdürülür (Köroğlu 2001). 

2.1.1. Maddelerin Sınıflandırılması: 

DSM-IV’e göre madde kullanımı ile ilişkili bozukluklara neden olan maddeler 

şunlardır: 

- Alkol 

-Amfetamin (metamfetamin, dekstroamfetamin, metilfenidat (ritalin) v.b) 

- Kafein 

- Kannabis (hasis, esrar, marijuana v.b) 

- Kokain (crack kokain, koka yaprağı, koka pastası (bazulka), kokain alkoloidi) 

- Hallüsinojenler (meskalin, psilosibin, dimetiltriptamin v.b) 

- İnhalanlar (tiner, bali ve benzeri yapıştırıcılar, benzin, tüpgaz v.b) 

- Nikotin 

- Opiyatlar (morfin, eroin, kodein, meperidin, oksikodon, levorfenol v.b) 
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- Fensiklidin 

- Sedatifler, hipnotikler ya da anksiyolotikler (barbütüratlar, benzodiazepinler) 

- Çoğul madde (en az üç gruptan maddeyi “kafein ve nikotin dışında” 12 aylık 

bir dönem içinde yineleyici bir biçimde kullanma). 

-Diğer (yukarıdaki madde gruplarında yer almayan ve bilinmeyen maddeler) 

(Köroğlu 2001). 

Yukarıda sıralanan maddelerin etkileri ve uzun süre kullanımları sonucu ortaya 

çıkabilecek durumlar şu şekilde özetlenebilir. 

2.1.2. Alkol ve Madde Kullanımının Etkileri 

2.1.2.1. Alkolün Etkileri 

Alkol doymuş karbon atomlarına bağlı hidroksil gruplarından oluşan organik bir 

bileşiktir. Etil alkol, etanol olarak da bilinir. Kalori değeri yüksektir. Bir gram alkol yedi 

kalorilik enerji sağlar (Kaplan ve Sadock 2005). Alkollü içecekler de değişik düzeylerde 

alkol içerirler. Bir standart içkide (bir tek rakı=cin=viski (35 ml)=bir kadeh şarap(120 

ml)=bir küçük kutu bira (360 ml) 8–13 g (ortalama 10 g) alkol vardır (Karaer ve ark. 

2003).  

Alkol alımından kısa süre sonra kişi gevşer, baskıdan kurtulur, risk alması 

kolaylaşır, koordinasyonu bozulur, mide bulantısı, kusma, konuşma bozukluğu oluşur. 

Yüksek dozlarda alındığında ise solunum felci ve ölüm (600 mg/dl) görülebilir (Ögel ve 

ark. 1999b).  

Kadınlar, organizmalarındaki alkol dehidregenaz enzimi ve su miktarının 

erkeklere göre az olması nedeniyle alkolün toksik etkilerine daha kısa süre ve daha fazla 

maruz kalmaktadırlar (Kaplan and Sadock 2005). 

2.1.2.2. Stimülanlar (Amfetaminler, Kokain, Kafein v.b) ve Etkileri: 

Stimülanlar merkezi sinir sistemine uyarıcı ve sempatomimetik etkileri ile 

enerjinin ve özgüvenin artmasına aynı zamanda uykunun, iştahın ve yorgunluğun 

azalmasına, öforiye neden olan sentetik ilaçlardır. Bu maddeler genel olarak ağız 

yoluyla ya da damar içi yolla alınır. Ayrıca burundan çekilerek ve sigara şeklinde de 

kullanılmaktadır (Coşkun 2008). 
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Amfetamin ve benzeri maddeler arasında amfetamin, dekstroamfetamin ve 

metamfetamin gibi feniletilamin yapısında maddeler bulunur. Amfetaminler, alfa ve 

beta sempotomimetik aktivite gösterir. Bu nedenle psikoaktif etkileri daha uzun sürer 

(Coşkun 2008). 

Bir başka stimülan olan kokain Güney Amerika’da yetişen koka bitkisinin 

(erythroxylon coca) yapraklarından elde edilmektedir. Değişik saflık düzeyleri ve etki 

hızlarına göre çeşitli şekillerde (örneğin koka yaprakları, koka pastası, kokain 

hidroklorür ve kokain alkoloidi) tüketilir. Koka yapraklarının çiğnenmesi Orta ve 

Güney Afrika’daki yerli topluluklarla sınırlı kalan bir uygulamadır. Koka bitkisinin 

doğal bir özü olan koka pastası, hemen hemen yalnızca Orta ve Güney Amerika’da 

kokain üreten ülkelerde “bazulka” takma adıyla kullanılır. Kokain tozu genellikle burun 

delikleri aracılığıyla burundan çekilir ya da suda eritilerek damar içine enjekte edilir. 

Bazen eroinle karıştırılarak “speedball” adlı madde bileşiği hazırlanır. Kokainin en fazla 

kullanım şekli toz haline getirilmiş hidroklorür tuzunun sodyum bikarbonatla karıştırılıp 

küçük taşlar halinde kurumaya bırakılmasıyla elde edilmiş bir kokain alkoloidi olan 

Crack’dir. Crack, kolayca buharlaştığı ve inhale edilerek kullanıldığı için etkisi çok hızlı 

bir şekilde başlamakta ve bu yolla diğer kokain türlerinden ayrılmaktadır. Aynı 

zamanda maliyetinin düşük olması da günümüzde kokain epidemisine neden olmaktadır 

(Evren ve Çakmak 2006; Coşkun 2008). 

Kokain, damar içine enjekte edildiğinde ya da burundan çekilerek alındığında 

ani bir iyilik duygusu, kendine güven artışı ve öfori yaratır. Kan basıncında ve başlangıç 

dozlarında cinsel duygularda artma görülür (Evren ve Çakmak 2006). Kokainin kronik 

kullanımında saldırgan davranışlar, anksiyete, depresyon, kilo kaybı, dehidratasyon, 

endokrin anomalileri oluşabilir (Evren ve Çakmak 2006; Coşkun 2008). 

2.1.2.3. Esrar (Marihuana, Kannabis) ve Etkileri: 

Esrar, hint keneviri bitkisinden (cannabis sativa) elde edilir. Değişen oranlarda 

kenevir bitkisinin çiçek veren tomurcuklu tepelerinden, sap ve yapraklarından, toz, 

plaka ve sıvı şeklinde hazırlanır. Genellikle sigaraya sarıp içerek ya da ağızdan alınarak 

kullanılır (Evren ve Çakmak 2006). Esrarın etkin maddesi olan delta–9 

tetrahidrokannobiol (THC) suda erimez, vilotillerde ve yağda çözünür, plazma 

proteinine bağlanır. Kandan beyine ve diğer dokulara özellikle yağlı dokulara kolaylıkla 

geçer. Psikoaktif etkisi nedeniyle birçok tıbbi durumun tedavisi amacıyla antik 
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çağlardan beri kullanılmaktadır. Bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan yasadışı 

maddedir (Ghodse 2002; Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). 

Esrar kullanıldığında kişide şuur hali değişir, öfori, gevşeme, gözlerde 

kızarıklık, taşikardi, algıda artma, yargıda azalma olur ve iştahı artar. Uzun süre ve 

yüksek dozlarda esrar kullanan kişilerde ilgisizlik, pasiflik, üretim kaybı, istek ve 

canlılıkta azalma, iştah artmasına bağlı kilo artışı olmakta ve konsantrasyon yeteneği 

kaybolmaktadır (Coşkun 2008). Esrarın sürekli kullanımı immün sistem üzerine 

etkilidir. Marihuananın aktif bileşeni immün sistem işlevlerini baskılar. Solunum 

sisteminde bronşit, astım, rinofarenjitis ve akciğer dokusunda bozukluklar oluşabilir 

(Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). 

2.1.2.4. Hallüsinojenler (Lysergic acid diethylomide-LSD, Psilosibin, Meskalin, 

Fensiklidin, Metilendioksimetamfetamin-ecstasy, İndol alkoloidleri v.b) ve 

Etkileri: 

Hallüsinojenler genellikle ağız yoluyla alınır; indol alkoloidler burundan 

çekilerek veya damar içine enjekte edilerek kullanılabilinir (Coşkun 2008). 

Hallüsinojenlerin kullanımından kısa süre sonra; ağızda kuruluk, yüzde kızarma, 

nabız sayısında ve kan basıncında artma, çarpıntı hissi, baş dönmesi, titreme, mide 

bulantısı görülür, mide-bağırsak hareketleri artar. Hiperglisemik etkileri, kas zayıflığı, 

terleme hem insanlarda hem de hayvanlarda gözlenmiştir (Özden 2004). 

Hallüsinojen maddelerin etkisi altında iken kişi içgörü ve yargılama 

bozukluğuna bağlı olarak tehlikeli davranışlar sergileyebilir (Özden 2004). 

2.1.2.5. İnhalanlar (Benzen,Toluen, Nitritler, Freonlar v.b) ve Etkileri: 

Bu maddeler daha çok adölesan dönemde 12–17 yaş grubunda sık 

kullanılmaktadır. Ucuz, temini kolay ve yasaldır (Ögel ve ark. 2000). Bu maddeler 

bileşenlerindeki alifatik ve aromatik hidrokarbonların inhalasyon yoluyla alınmasıyla 

etkilerini oluşturur. İnhalanlar, spreyle ağız ve buruna sıkılarak veya maddenin 

sürüldüğü bir çubuk ağız-buruna uygulanarak ya da bir kâğıt-plastik koruyucu içine 

yerleştirilerek buharın solunması yoluyla uygulanır (Coşkun 2008). 

İnhalanların kullanımıyla kısa sürede öfori, baş ağrısı, yorgunluk, tükürük 

artması, bulantı-kusma, iştahsızlık, gözlerde ve mukozada lokal irritasyonlar, 

relaksasyon, koordinasyon bozukluğu, kan basıncında artma, taşikardi, şaşkınlık ve 
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sarhoşluk hali görülür. Anoksi, vagal inhibisyon, solunum depresyonu, kardiyak 

aritmiler sonucu ölüm meydana gelebilir. İnhalanlar karaciğerde metabolize olurlar ya 

da değişmeden akciğerlerden ve böbreklerden atılırlar. Bu organlara toksik etkileri 

nedeniyle renal ve hepatik yetmezlikler görülebilir. Periferik sinir sistemi üzerine 

olumsuz etkileri nedeniyle yaygın kas zayıflığı, anoksi sonucu kalıcı beyin hasarları 

oluşabilir (Özden 2004). 

2.1.2.6. Opioidler (Kodein, Eroin, Morfin, Meperidin, Metadon, Oksikodon, 

Hidromorfin, Levorfenol, Pentazosin, Proksifen v.b) ve Etkileri: 

Opioidler, analjezik, anestezik, ishal önleyici ya da öksürük giderici olarak 

kullanılmaktadır. Eroin bu grupta en fazla kötüye kullanılan maddelerden biridir ve 

genellikle enjeksiyon yoluyla alınılır, oldukça saf olarak elde edildiğinde içilebilir ya da 

burundan çekilebilir. Diğer opiyatlar hem damar içi yolla, hem de ağız yoluyla 

alınabilir. Eroin ülkemizde en sık toz halinde burundan çekilerek kullanılmaktadır. 

Ancak yapılan çalışmalarda kadınlarda damardan kullanım oranının fazla olduğu 

bildirilmiştir (Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). 

Opioid kullanan kişilerde öfori, uyku hali, uyuşukluk, zihinsel bulanıklık, 

konsantre olamama, hareketlerde azalma, çevreye karşı ilgisizlik, sosyal ilgi kaybı, 

solunum sayısında ve kalp vurumun da azalma, göz bebeklerinde küçülme, mide 

bulantısı-kusma, hipotansiyon, merkezi sinir sistemi depresyonu sonucu solunumun 

durması görülebilir. İlacın miktarına bağlı olarak da koma ve ölüm gelişebilir (Ögel ve 

ark. 1999b; Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). 

Opioid kullananlarda bu maddelere karşı kısa sürede bağımlılık gelişir. Damar 

yoluyla madde kullanan kişiler, bağımlı oldukları maddelerden dolayı risk alma 

davranışları (enjektör paylaşımı, birden fazla kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girmek) 

sergilerler. Opioid bağımlılarında maddenin damar yoluyla kullanılmasının AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome-Edinsel İmmün Yetmezliği Sendromu), 

hepatit ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasında önemli bir risk faktörü olduğu 

bilinmektedir (Evren ve ark. 2000; Evren ve Çakmak 2002; Özden 2004). 

2.1.2.7. Sedatif, Hipnotik, Anksiyolotikler (Barbitüratlar, Benzodiazepinler, 

Metakulan, Meprobamat v.b) ve Etkileri: 

Sedatif, hipnotik, anksiyolotik sınıfında yer alan maddeler merkezi sinir sistemi 

depresanı olarak etki ederler. Genellikle uyku ilacı olarak kullanılırlar. Bu nedenle 
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kötüye kullanım ve bağımlılık masum bir şekilde başlamaktadır (Ögel ve ark. 1999b; 

Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). 

Bu gruptaki maddeler alındıklarından kısa süre sonra öfori, uyku hali, sedasyon 

gelişebilir, solunumun yavaşlaması, göz bebeklerinde küçülme, mide bulantısı, 

psikomotor gerileme ve hafıza kaybı görülebilir. Uzun süre ve yüksek dozlarda 

kullanıldığında bağımlılık gelişir. Bağımlılık durumunda ise hareketlerde yavaşlama, 

konuşma ve düşüncede azalma, bellek zayıflığı, dikkat güçlüğü, duygusal dengesizlik 

oluşabilir, mesleki ya da toplumsal işlevlerde bozulmalar görülebilir (Ögel ve 

ark.1999b; Özden 2004; Evren ve Çakmak 2006). Bu sınıfta yer alan maddelerden olan 

rohyphnol (flunitrazepam-roş) genellikle cinsel suçlarla (tecavüz gibi) ilgili olaylarda 

kullanıldığı belirtilmektedir (Coşkun 2008). 

2.2. ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI ve YAŞAM KALİTESİ 

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi (WHOQOL) grubu ise yaşam kalitesini 

(Quality of life, QOL); kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, 

amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu 

algılaması şeklinde tanımlamaktadır. Kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, 

inançları, sosyal ilişkileri ve çevresiyle ilişkisinden karmaşık bir yolla etkilenen geniş 

bir kavramdır (The WHOQOL Group 1994; Başaran ve Ark. 2005). 

2.2.1. Sağlık Alanında Yaşam Kalitesi Kavramı 

Yapılan çalışmaların önemli bir kısmı sağlık ilişkili yaşam kalitesi (“health-

related quality of life”, “HRQOL”) üzerine yoğunlaşmıştır (Schumacher ve ark. 2003). 

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi bütüncül olarak yaşam kalitesinin bir alt bileşenidir. 

Yaşam kalitesinin tüm boyutları sağlıkla ilgili yaşam kalitesini de belirler ve bunları 

birbirlerinden ayırmak olanaksızdır (Schumacher ve ark. 2003).  

Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal 

işlevsellik boyutlarını değerlendirme durumu olarak tanımlanmıştır (Fitzpatrick ve ark. 

1998). Fiziksel alan kişinin enerji harcayarak günlük iş ve uğraşlarını ne kadar yerine 

getirebildiğini algılaması ile ilgilidir. Sosyal alan, kişinin aile bireyleri, komşuları, 

çalışma arkadaşları ve diğer topluluklardaki bireylerle ne derece ilişki kurabildiği ve 

kaynaştığını algılaması konularını kapsamaktadır. Mental alan içinde ise; depresyon, 
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anksiyete, korku, kızgınlık, mutluluk gibi emosyonel ve ruhsal durumlar yer almaktadır 

(Fitzpatrick ve ark. 1998).  

2.2.2. Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Son 20–25 yıldır sağlık hizmeti verenler ve araştırmacılar sağaltım 

yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini sınama, onların iyilik 

düzeylerini tanımlama konusunda giderek artan çabalar göstermektedirler (Fidaner ve 

ark. 1999).  

Yaşam kalitesinin ölçümü, sağlık profesyonellerinin mevcut hastalığın veya 

tedavinin hastanın yaşamında oluşturduğu etkileri anlamasını sağlar (Müezzinoğlu 

2005). 

Yaşam kalitesi ölçekleri; hastaların klinik bakımlarının planlanmasında, sağlık 

hizmeti araştırmalarında ve klinik çalışmalara sonuç ölçütü olarak, toplumların sağlık 

gereksinimlerini belirlemek ve kaynakların yararlı kullanımı için kullanılmaktadır 

(Müezzinoğlu 2005; Tülek 2006). 

Yaşam kalitesi ölçümlerinde kullanılacak ölçeğin seçimi; amaca, ölçeğin 

kullanım kolaylığına ve incelenen topluluğun özelliklerine göre değişir. Yaşam kalitesi 

belirlemek amacı ile geliştirilen ölçekler iki tiptedir (Tablo 2.1) (Yancar 2005; 

Müezzinoğlu 2005; Tülek 2006). 

Kaynak: Müezzinoğlu T. (2005). Yaşam Kalitesi; Üroonkoloji Derneği 2004 güz dönemi konuşması. 

Üroonkoloji Bülteni 1: 25–29. 

 

 

Tablo 2-1:Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması 

1.Genel Ölçekler 

Sağlık Profilleri 

Yararlılık Ölçümleri 

2.Özgül Ölçekler 

Hastalığa Özgü Ölçekler 

Popülâsyona  Özgü Ölçekler 

İşleve Özel Ölçekler 

Durum yada Soruna Özel Ölçekler 
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2.2.2.1. Genel Ölçekler: 

Bu tip ölçekler ile yaşam kalitesinin birçok boyutu incelendiğinden sağlık 

durumunun değişik yönlerinin ayırt edici özellikleri saptanabilmekte ve toplumun tüm 

kesimlerinde, tüm hastalıklar ve durumlarda kullanılabilmektedir. Genel ölçekler kendi 

içinde de ‘Sağlık Profilleri’ve ‘Yararlılık Ölçümleri’ olarak iki bölüme ayrılmaktadır 

(Tablo 2.1). Sağlık profilleri tek bir ölçekten oluşur ve sağlık durumunun değişik 

yönlerini ortaya koymaktadır. Bu ölçekler genel kapsamlı olmalarına karşın küçük 

değişiklikler ve hastalığa özgü alanlarda duyarlılıklarının düşük olduğu bildirilmiştir 

(Müezzinoğlu 2005). Yaygın olarak kullanılan ölçekler için örnek olarak Short Form 

General Health Survey (SF–36) ve World Health Organization Quality of Life 

Assessment (WHOQOL–100-Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği) Türkçe 

versiyonları verilebilir (Başaran ve ark. 2005; Müezzinoğlu 2005; Tülek 2006). 

Yararlılık ölçümleri ise sağlık ekonomisi alanındaki teorilere dayanılarak 

geliştirilmiş olan, maliyet yararlanım analizlerinde (cosy utility) kullanılan ve en 

önemlisi kalite eklenmiş yaşam yıllarını hesaplamaya olanak tanıyan ölçeklerdir. Bu 

ölçekler içinde en sık kullanılanları Quality of Well-Being Scale (QWB-Refah Kalitesi 

Ölçeği), EuroQol Instrument (EQ5-D-Avrupa Yaşam Kalitesi Ölçeği) ve Health Utility 

Index (HUI-Sağlık Yararlılık Ölçeği) ölçekleridir (Başaran ve ark. 2005; Müezzinoğlu 

2005; Tülek 2006). 

2.2.2.2. Özel (Hastalığa, Popülâsyona, İşleve ya da Duruma Özgü) Ölçekler:  

Özel tip ölçekler teorik açıdan özel bir soruna odaklandıklarından hastaların soru 

yükünü azaltırlar. Klinik açıdan genel ölçeklerden daha hassastırlar, küçük değişiklikleri 

daha kolay saptayabilirler. Buna karşın araştırma sonuçları başka popülâsyonlarda ve 

hastalık gruplarında yapılmış çalışmalar ile karşılaştırılamaz. Yaşam kalitesinin bazı 

boyutları sorgulanmadığından (cinsel yaşam, ekonomik durum gibi) gözden kaçırma ve 

girişimler açısından sınırlılıklar olabilir. Özel ölçekler, belirli bir nüfus grubuna özel 

olanlar için çocuklara, yaşlılara, ergenlere özel ölçekler örnek verilebilir. Bunun 

yanında farklı hastalığa (Romatoid Artrit Yaşam Kalitesi Anketi-Quality of Life 

Rheumatoid Arthritis Scale-QOL-RA, Diyabet Yaşam Kalitesi Anketi-Diabetes Quality 

of Life -DQOL), duruma (McGill Ağrı Anketi-MPQ) ve işleve (Kadın Cinsel İşlev 

Ölçeği Female Sexual Function Index-FSFI, Beck Depresyon Ölçeği Beck Depression 
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Inventory–BDI, Epworth Uykululuk Ölçeği-EUÖ) özel ölçeklerde bulunmaktadır 

(Başaran ve ark. 2005; Müezzinoğlu 2005; Tülek 2006). 

Son 20 yıldır sağlık bakımının hastalığı tedavi etmenin ötesinde, sağlık ve 

esenliği koruma ve geliştirme kavramlarına odaklanması da sağlığa ilişkin yaşam 

kalitesi kavramının geniş bakış açısıyla örtüşmekte ve araştırma değişkeni olarak kabul 

görmesini kolaylaştırmaktadır (Tülek 2006). 

Subjektif olarak yaşam kalitesi ölçümü çok boyutlu bir değerlendirme 

sağlayarak hemşirelik için önemli olan bütüncül yaklaşıma hizmet etmesinin yanı sıra, 

bireysellik kavramına da atıfta bulunması nedeniyle hemşirelikte kabul görmektedir. 

Bireysel yaşam kalitesi anlayışından evrensele ulaşma amacı güden bu çalışmaların 

hemşirelik literatüründe anlamlı yeri vardır (Tülek 2006). 

Yaşam beklentisinin giderek arttığı günümüzde, önemli sorunlardan biri 

yaşanacak sağlıklı yılların süresinin ve kalitesinin nasıl arttırılabileceğidir. Kötü 

sağlığın davranışsal belirleyicileri ile ilgili araştırmaların çoğu sigara kullanımı, kötü 

beslenme, fiziksel inaktivite ve alkol kullanımı üzerinde yoğunlaştırmıştır ki; DSÖ bu 

nedenlere bağlı ölümlerin tüm dünyada kronik hastalık yükünün üçte birinden sorumlu 

olduğunu bildirmektedir (Aydın 2006). 

2.2.3. Alkol-Madde Bağımlılığının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 

Alkol-madde bağımlısı hastanın bakımında yaşam kalitesi çalışmalarının önemi 

giderek artmaktadır. Alkol-madde bağımlılığı çok boyutlu, kronik bir hastalıktır. Sadece 

alkol tüketimi ve bağımlılık sendromuyla sınırlı değildir, yaşamın diğer boyutlarını da 

etkiler ve etkileri zamanla değişir. Bağımlılığın yarattığı çeşitli etkilerle yaşamın tüm 

boyutlarını etkilemesi çok boyutlu yaşam kalitesi değerlendirilmesi için gerekçe 

oluşturmaktadır. Bağımlılıkta uzun süreli etkiler, belirtilerin iyileşmesine karşın devam 

edebilir ve nükse neden olabilecek kadar önemli stres kaynağı olabilir. Alkol-madde 

bağımlılığında yaşam kalitesinin düşmesi psikopatolojinin sıklıkla önemli bir nedeni ya 

da sonucudur. Etkilenen yaşam alanları hastalar tarafından genel sağlık durumunun en 

iyi belirleyicisi olarak rapor edildiğinden bağımlılığın yaşama etkisini saptamak için 

yaşam kalitesini değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır (Akvardar 2004). 

Alkol ve madde bağımlılığı önemli bir morbidite ve mortalite nedeni ve sağlık 

harcamalarında yük olmasına rağmen bu hastalıkta yaşam kalitesi çok az çalışılmıştır. 
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Drummond (1990), alkol ve madde sorunları olanlarda Nottingham Sağlık Profilini 

(Nottingham Health Profile-NHP) kullanmış, NHP’nin altı alt boyutu olan uyku, sosyal 

izolasyon, ağrı, fiziksel hareketlilik, enerji ve duygusal tepkiler alanlarının ve toplumda 

yaşam kalitesinin bu grupta düşük olduğunu saptamıştır (Drummond 1990). Welsh ve 

ark. (1993) tarafından alkol bağımlılarının daha düşük yaşam kalitesi puanlarına sahip 

oldukları bildirilmiştir ve bu sonucu diğer çalışmalar desteklemiştir (Welsh ve ark. 

1993). Testa ve Simonson (1996) yaşam kalitesinin sosyal, psikolojik ve fizyolojik 

olarak üç başlıktan oluştuğunu böylelikle yaşam kalitesinin farklı hastalık durumlarında 

ve farklı popülâsyonlarda anlamlı kıyaslamalar yapılarak ele alınabileceğini 

savunmuşlardır (Testa ve Simonson 1996).  

Longabaugh ve ark. (1994) alkol bağımlılığında yaşam kalitesini incelemiş ve 

ilgili üç alan tanımlamışlardır. Bu alanları; kullanılan alkol miktarı ve bağımlılık 

düzeyinin belirleyici olduğu “klinik durum”, kullanıcının bakış açısının temel olduğu 

“bağımlılığa özel sorunlar” ve son olarak da sosyal ilişkiler, çevre desteğiyle ilişkili 

olan “genel fonksiyonlar” olarak saptamışlardır (Longabaugh ve ark. 1994).  

Volk ve ark. (1997) alkol kötüye kullanımı olan kişilerde yaşam kalitesi 

ölçümlerinde alkol kullanmayan popülâsyona göre farklılık saptamaz iken, bağımlılarda 

düşük ölçümler tespit etmişlerdir (Volk ve ark. 1997). Alkol bağımlılarında yapılan bir 

çalışmada bağımlıların SF–36 yaşam kalitesi alt grup puanları kontrol grubuna göre 

birçok alanda daha düşük bulunmuştur (Daeppen ve ark. 1998). Alkol-madde 

bağımlılığında sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanıldığı bildirilmiştir (McKenna 

ve ark. 1996). 

Alkol-madde bağımlılarında yaşam kalitesi hem yoğun alkol alımı sırasında hem 

de takip eden tedavi döneminde sıklıkla bozulmaktadır (Foster ve ark. 1998b; Foster ve 

ark. 1999). Bağımlılığın yol açtığı hastalıklar, iş kaybı ve zayıf iş performansıyla ilişkili 

olarak azalan sosyoekonomik statü ve psikiyatrik hastalıklar ile ilişkili zayıf duygusal 

durumlar alkol-madde bağımlılarında yaşam kalitesi için birer risk faktörü olarak 

belirtilmiştir (Foster ve ark. 1999; Foster ve ark. 2002).  

Kravitz ve ark. yaptıkları çalışmada ise, alkole başlama yaşının, bağımlılık 

süresinin, içme yoğunluğunun, geçmiş yoksunluk deneyimlerinin, önceki 

detoksifikasyon tedavileri sayısının ve alkol-maddeye tekrar başlama nedenlerinin 

yaşam kalitesini etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir (Kravitz ve ark. 1999).  
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Hunt ve McEwen alkol bağımlılarında yaşam kalitesinin temel belirliyicilerinin, 

önem sırasına göre, bağımlılık şiddeti, iş durumu, psikiyatrik öykü, kullanılan alkolün 

sıklığı ve miktarı, adsız alkolikler (AA) başvurusu, genel sağlık durumu, yaş, cinsiyet 

ve eğitim durumu olduğunu belirtmişlerdir (Hunt ve McEwen 1980).  

Daeppen ve ark. alkol bağımlısı olanlarda, yaşam kalitesini değerlendirmek için 

SF–36 ölçeğini kullanmış ölçeğe göre psikososyal puanların fiziksel ve genel fonksiyon 

puanlarına göre daha düşük olduğunu ve depresyonun alkol bağımlısı hastanın yaşam 

kalitesini etkileyen önemli bir faktör olduğunu saptamışlardır (Daeppen ve ark. 1998; 

Morgan ve ark. 2004).  

Popovic ve ark. bağımlılarda sosyo-demografik faktörlerin yaşam kalitesine 

etkisi üzerine yaptıkları çalışmada kasabada yaşayanların, köyde yaşayanlara, eğitimli 

yaşlıların eğitimsiz gençlere göre daha yüksek yaşam kalitesi puanlarına sahip 

olduklarını göstermişlerdir (Popovic ve ark. 1997).  

Yaşam kalitesi özel popülâsyonlarda da çalışılmıştır. Anjina, astım gibi dahili ve 

kanser gibi maling hastalıklarla kıyaslandığında alkol bağımlılarının özellikle fiziksel ve 

psikolojik alanlarda yaşam kalitesi ölçümlerinin daha düşük olduğu saptanmıştır (Foster 

ve ark. 2000; Brower ve ark. 2001). Alkol bağımlısı kadınlarla erkekler üzerinde 

yapılan çalışmada kadınların erkeklere göre daha düşük yaşam kalitesine sahip olduğu 

belirtilmiştir (Peters ve ark. 2003). Kadınlarda daha yüksek depresyon puanlarının 

olduğu dikkat çekmiştir (Foster ve ark. 2000; Peters ve ark. 2003).  

Yapılan çalışmalarda depresif semptomları belirgin olan alkol bağımlılarında, 

yaşam kalitesinin düşük subjektif göstergelerle seyrettiği gösterilmiştir (Daeppen ve 

ark. 1998; Foster ve ark. 1999; Foster ve ark. 2000; Peters ve ark. 2003; Malet ve ark. 

2006). Depresif ve depresif olmayan alkol bağımlısı kadın hastaların incelendiği bir 

çalışmada; depresif kadın bağımlıların aile ilişkileri temel olmak üzere tüm alanlarda 

depresif olmayanlara göre daha çok desteğe ihtiyaç duydukları ve daha sık hastane 

başvurularının olduğu gözlenmiştir (Clark ve Kirişci 1996; Foster ve ark. 2000).  

Alkolü bırakmanın ardından yaşam kalitesinde gelişimler gözlenmiş (Mann ve 

ark. 1997; Volk ve ark. 1997) ve bu gelişimin zamanla kararlı bir düzeye geldiği 

gösterilmiştir (Chatuverdi ve ark. 1997). Morgan ve ark. yaptıkları tedavi izlem 

çalışmasında uzun süre alkol veya madde kullanmayan remisyondaki bağımlılarda 

yaşam kaliteleri tedavi başlangıcına göre artmıştır (Morgan ve ark. 2003). Foster ve ark. 
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alkol bağımlılığında yaşam kalitesini izledikleri çalışmalarında, alkol bağımlısı hastaları 

detoksifikasyonu takiben 12 hafta gözlemiş ve bu süreçte alkol kullanmayan kişilerin 

yaşam kalitesi ölçümlerinde başlangıç değerlere göre düzelmeler olduğunu ancak bu 

düzelmenin “zayıf” veya “sınırda” aralıklarda kaldığını tespit etmişlerdir (Foster ve ark. 

2002).  

Alkol-madde bağımlılığında yaşam kalitesini değerlendirmek için çeşitli 

ölçekler kullanılmıştır. Herhangi bir işlevi değerlendirmede kullanılacak ölçüm aracını 

seçerken aracın kısa, kolay anlaşılır, uygulanır ve yorumlanır olması önemlidir. 

Bağımlılıkta kullanılan yaşam kalitesi ölçeklerinin büyük bölümü genel (jenerik) ölçüm 

araçlarından oluşmaktadır. Bağımlı hastaların subjektif iyiliğini değerlendirmek için 

yöntemsel güvenilirliği olan çok az hastalığa özgü materyal bulunmaktadır. 

Bağımlılıkta yaşam kalitesini değerlendirmek için genellikle SF–36, Nottingham Sağlık 

Profili, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (World Health Organization 

Quality of Life Assessment WHOQOL–100), kullanılmıştır (Akvardar 2004; Yancar 

2005; Yapıcı 2006). 

2.3. ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI ve CİNSEL SAĞLIK 

Cinsellik, cinsel doyum ve iki insanın uyum içerisinde beraberliklerini içeren; 

sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiş, biyolojik, psikolojik, sosyal 

yönleri olan bir yaşantıdır (Bayram 2005; Kütmeç 2009). Bir başka deyişle cinsellik, 

yoğun psikosomatik bir etkileşim içinde yaşanan ve paylaşılan, iki insanı bir araya 

gelmeye motive eden bir alandır. Temelde cinsellik içsel alanda hissedilen ve başka bir 

bireyle paylaşılmak istenen haz verici bir enerji; fiziksel seksten daha öte bir şey olarak 

tanımlanmaktadır (Kütmeç 2009).  

Cinsellik, kişinin cinsel organ fonksiyonlarını, sahip olduğu cinsel fonksiyonları 

algılamasını, cinsel ifadelerini ve tercihlerini içerir (Doğan 1995). Cinsellik, cinsel 

istek, cinsel cevap ve cinsel kimlik boyutlarını kapsayan geniş bir ifadedir (Youngkin ve 

Davis 2004). 

Cinsel ilişki, iki kişi arasında gerçekleşen biyolojik, psikolojik ve sosyal 

yönleriyle tek ilişki biçimidir. Cinsel uyarana verilen tepkidir (Gökyıldız 2002). 

Cinsel sağlık, insan cinselliğine pozitif bir yaklaşım anlamına gelen; cinsel 

yaşamın, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması 
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yoluyla, kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesidir 

(Gökyıldız 2002).  

Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir eşeylik içinde 

algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun bir biçimde yönelişidir 

(Eser 2008). 

Kadın cinselliği anatomik, psikolojik, fizyolojik, tıbbi ve sosyal bileşenleri olan 

multifaktöryel bir durumdur (Demirezen ve ark. 2006). Bireyin yaşantısının biyolojik, 

psikolojik, kişilerarası ve davranışsal olarak önemli bir yönü olan cinsellik; yaşa, 

cinsiyete, kişisel tutumlara, örf ve adetlere dayanarak her birey tarafından farklı şekilde 

tanımlanmaktadır (Can 2004; Demirezen ve ark. 2006). 

2.3.1. Kadında Seksüel Yanıt Döngüsü: 

Kadındaki cinsel yanıt siklusu fizyolojik (hormonal, vasküler, müsküler ve 

nörolojik), psikolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu oluşur. 

Kadınlarda cinsel cevap yolunda son derece geniş bir değişkenlik mevcut olup, her bir 

faz yaşlanma, hastalık, ilaçlar, alkol, yasal olmayan maddeler ve bağlantılı sebeplerden 

etkilenebilir (Fincancıoğlu ve Bulut 2000; Bayram 2005). 

Cinsel yanıt sırasındaki biyofizyolojik olaylar, Kinsey (1948), Dickinson (1949), 

Masters ve Johnson (1966) ve Kaplan (1974) tarafından tanımlanmıştır (İncesu 2004). 

Masters ve Johnson cinsel yanıt döngüsünü birbirini izleyen uyarılma, plato, orgazm, 

çözülme şeklinde 4 fazdan oluşan modelle ele almıştır (Masters ve Johnson 1994). 

Amerikan Ürolojik Hastalıklar Kurumu (AFUD)’a göre (1998) ise cinsel döngü; cinsel 

istek, uyarılma, orgazm, çözülme evreleri üzerine kuruludur (Basson ve ark. 2000; 

Youngkin ve Davis 2004). 

2.3.1.1. İstek Fazı: 

Cinsel yanıt evresinin ilk basamağı, cinsel aktivite ve cinsel fantezi için istek 

duyma ile karakterizedir. Bu evre cinsel aktiviteyle ilişkili tüm düşünceleri, hayalleri ve 

dilekleri içerir. Cinsel isteği, serotonin inhibe ederken, dopamin aktive eder, cinsel 

isteğin sürdürülmesinden ise testosteron sorumludur. Cinsel istek; cinsel uyum, 

tercihler, psikolojik durum çevreden etkilenir (Yadav ve ark. 2001; Bayram 2005). 

Kadın cinsel istek fazı dakikalar ve saatler arasında değişir. Herhangi bir 

bedensel ya da psikolojik uyarı ile ortaya çıkabilir. Kadında meme başında dikleşme, 
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klitoriste büyüme, labia minorde kalınlaşma ve vajinal salgıda artma olur (Yadav ve 

ark. 2001). 

2.3.1.2. Uyarılma (Heyecanlanma) Fazı: 

Fizyolojik değişikliklerin en belirgin olduğu dönemdir. Parasempatik aktivite 

hâkimiyetindedir. Labia minörler kanla dolar ve genişler; klitoris retrakte olur. Plato 

fazında vajinada meydana gelen değişiklikler uzamaya neden olur ve 1/3’lük dış kısmı 

kanla dolarak daralır. Kas gerilimi, kan basıncı ve kalp hızında artış gözlenir (Sadock 

2000).  

2.3.1.3. Orgazm Fazı: 

Masters ve Johnson, orgazmı cinsel uyarı sonucu oluşmuş olan 

vazokonstrüksiyon ve myotoninin rahatladığı birkaç saniye ile sınırlı evre olarak 

tanımlamıştır (Masters ve Johnson 1994). Evreler arasında süre açısından en kısa ancak 

duyumsanan cinsel haz açısından en yoğun evredir. Bu fazda sempatik sinir sistemi 

etkindir (İncesu 2004). 

Fizyolojik ve psikolojik olarak zevke ulaşılır. Vajina bu fazda ritmik olarak 

kasılır. Uterus fundustan başlayarak servikse doğru kasılır. Kan basıncı, kalp hızı, 

solunum, pelvik hareketler ve rektal sfinkterde istemsiz kasılma artışı izlenir 

(Fincancıoğlu ve Bulut 2000; Sadoc 2000; Youngkin ve Davis 2004). 

2.3.1.4. Çözülme Fazı: 

Çözülme, orgazm yoluyla oluşturulmuş cinsel gerilimin ani boşalmasını izleyen, 

genital organlardan kanın çekilmesiyle bedenin dinlenme durumuna dönmesi olup buna 

subjektif bir iyilik duygusunun eşlik ettiği dönemdir (Berek ve ark. 1998; İncesu 2004). 

Kadında pelvik ve vulvar konjesyonda yavaş bir kaybolma, vulva ve memelerde normal 

boyuta döner (Sadoc 2000; Youngkin ve Davis 2004). 

2.3.2. Cinsel İşlev Bozuklukları: 

Kadın ve erkekte cinsel yanıt siklusunda ortaya çıkan tüm değişmeler cinsel 

işlev olarak adlandırılmaktadır (Sungur 1997). DSÖ’nün yayınladığı hastalıkların ve 

sağlıkla ilgili sorunların uluslararası istatistiksel sınıflamasında (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems-ICD–10) cinsel işlev bozukluğu 

(CİB), bireyin umduğu cinsel ilişkiyi yaşayamaması durumu olarak tanımlanmaktadır 

(Basson ve ark. 2000). DSM-IV’e göre CİB, cinsel istek ve cinsel yanıt döngüsünü 
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oluşturan psikofizyolojik değişikliklerde, kişiler arası güçlüklere ve strese neden olacak 

düzeyde bozulma olarak tanımlanmıştır (Köroğlu 2001).  

Cinsel işlev bozukluğunda, bozukluklar cinsel cevap siklusunun herhangi bir 

döneminde veya birkaç döneminde olabilir. Bozukluklar fizyolojik ve psikolojik nitelik 

taşıyabilir. İşlev bozukluğu, performansın bozulması kadar cinsel haz duygusunda 

değişme olarakta algılanabilir. Cinsel işlev bozukluğunun çoğu mesleki işlevselliği 

etkilemez. Ancak bireyin yakın ilişkiler oluşturmasını zorlaştırır, yaşam niteliğini bozar, 

üretkenliğini azaltabilir. Eşle ilişkilerde önemli ölçüde bozulur (Yüksel 2001; Heiman 

2002; Bayram 2005). Bu bozukluklar yaşam boyu süren ya da sonradan edinilmiş 

tarzda, genelleşmiş ya da durumsal olabilir (Heiman 2002). 

DSM IV-TR’ye göre (Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder 

Text Revision) cinsel işlev bozukluklarının sınıflaması; 

1-Cinsel İstek Bozuklukları 

             a-Azalmış (hipoaktif) cinsel istek bozukluğu 

             b-Cinsel tiksinti bozukluğu 

2-Cinsel Uyarılma Bozuklukları 

              a-Kadında cinsel uyarılma bozukluğu 

              b-Erkekte cinsel uyarılma bozukluğu 

3-Orgazmla İlgili Bozukluklar 

              a-Kadında orgazm bozukluğu 

              b-Erkekte orgazm bozukluğu 

              c-Prematür ejakülasyon (erken boşalma) 

4-Cinsel Ağrı Bozuklukları 

              a-Disparonoya (genel tıbbi bir duruma bağlı olmayan) 

              b-Vajinismus (genel tıbbi bir duruma bağlı olamayan) 

5-Genel Medikal Bir Duruma Bağlı Olmayan Cinsel İşlev Bozukluğu 

6-Madde Kullanımının Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu 

7-Başka Türlü Adlandırılamayan Cinsel İşlev Bozukluğu (APA 1994). 
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Her bir bozukluğun alt tipleri de belirlenmiştir. Bu alt tipler, bozukluğun 

başlangıç şekline göre; primer (yaşam boyu) veya sekonder (kazanılmış), niteliğine 

göre; yaygın veya durumsal, etyolojiye göre; psikojenik veya karışık tiptir (APA 1994). 

American Foundation of Urologic Disease (AFUD–1998) tarafından cinsel işlev 

bozuklukları 4 sınıfa ayrılmıştır. 

1-Seksüel İstek Bozuklukları 

      - Hipoaktif seksüel istek bozuklukları 

       -Seksüel uzak durma 

2-Seksüel Uyarılabilme Bozukluğu 

3-Orgazmik Bozukluklar 

4-Seksüel Ağrı Bozukluğu 

      - Disparoni 

       -Vajinismus 

       -Non-koital seksüel ağrı bozuklukları (Basson ve ark. 2000). 

Kadın cinsel işlev bozukluğu vasküler, nörojenik, hormonal, muskuler, 

farmakolojik yönü olan ve kadınların yaşam kalitesini düşüren çok faktörlü bir sorundur 

(Berman 2004). Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili çalışmalar, çok boyutlu bir 

sorun olmasına ve erkek cinsel fonksiyon bozukluğundaki ilerlemelere rağmen oldukça 

sınırlıdır (Sidi ve ark. 2007). Masters ve Johnson, (1970) evli çiftlerin %50’sinde cinsel 

işlev bozukluğu olabileceğini ileri sürmüşlerdir (Masters ve Johnson 1970). 

Kadın cinsel işlev bozukluğu insidansı ve prevelansı ile ilgili veriler sınırlı 

olmakla birlikte çalışmalarda yüksek prevelans oranları bildirilmiştir. Spector ve Carey 

(1990) yaptıkları çalışmada orgazm bozukluklarının klinik çalışmalarda %18–76 

(Spector ve Carey 1990), Lauman ve ark. kadında cinsel işlev bozukluğunun %25–63 

oranında değiştiğini bildirmişlerdir (Laumann ve ark. 1999).  

Cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili oranlar ülkeler arasında farklılıklar 

göstermektedir. ABD’de saptanan %43'lük orana karşın; İngiltere'de %33, İzlanda'da ise 

%22 oranları bulunmuştur (Demirezen ve ark. 2006). Elnashar ve ark.’nın (2007) 

yaptığı çalışmada Mısır’da kadınların %68,9’unda, Safarinejad tarafından (2006) 
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İran’da yapılan çalışmada ise kadınların %31,5’inde cinsel işlev bozukluğu olduğu 

belirlenmiştir (Safarinejad 2006; Elnashar ve ark. 2007). Kadın cinsel fonksiyon 

bozukluğu prevelansı ile ilgili en geniş serilere sahip epidemiyolojik çalışmalardan biri 

olan Amerikan Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Araştırmasında 18–59 yaş arasındaki 

(n=1749) kadınların %43’ünde cinsel işlev bozukluğunun olduğu belirlenmiştir 

(Laumann ve ark. 1999). On ayrı Asya ülkesini kapsayan 3350 kişinin katıldığı anket 

çalışmasında ise kadınların %27’sinde cinsel istekte azalma, %24’ünde lubrikasyon 

zorlukları ve %23’ünde orgazm sorunu saptanmıştır (Nicolosi ve ark. 2005). 

Türkiye’de kadınlarda cinsel sorunlara ilişkin veriler sınırlıdır, geniş kapsamlı 

prevelans çalışmaları ise bulunmamaktadır. Ancak klinik temelli bazı çalışmalar 

sorunun önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Cinselliğin toplumsal bir tabu 

olması kadınların şikâyetlerini rahatça dile getirmelerini ve yardım almalarını olumsuz 

etkilemektedir (Demirezen ve ark. 2006). 

Demirezen ve ark. (2006) birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran kadınlar 

ile yaptıkları çalışmada, kadınların %67,5’inin cinsel yaşamlarına ilişkin sorunlar 

yaşadıklarını belirlemişlerdir (Demirezen ve ark. 2006). Öksüz ve Malhan tarafından 

(2006) yapılan çalışmada kadınların %48,3’ünde, Demir ve ark. (2007) tarafından 

yapılan bir diğer çalışmada ise kadınların %28,6’sında cinsel işlev bozukluğu 

bildirilmiştir (Öksüz ve Malhan 2006; Demir ve ark. 2007). Çayan ve ark. tarafından 

yaşlara göre yapılan prevalans çalışmasında kadında cinsel işlev bozukluğu görülme 

sıklığı 18–27 yaş arası %21,7, 28–37 yaş arası %25,5, 38–47 yaş arası %53,5, 48–57 

yaş arası %65,9 ve 58–67 yaş arası %92,9 olarak bulunmuştur (Çayan ve ark. 2004). 

2.3.3. Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve İlişkili Faktörler: 

2.3.3.1. Vaskülojenik Nedenler: 

Kadında klitoral ve vajinal vasküler yetmezlik sendromu olarak bilinen sorun 

iliohipogastrik/pudental arter yatağının atherosklerozuna bağlı olarak genital kan 

akımının azalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu bölgede engorjman bozukluğu 

meydana gelmektedir (Önem ve ark. 2004).  

Hipertansiyon, hiperlipidemi, ileri yaş, menopoz, künt travmalar, pelvik cerrahi, 

pudental-arter yatağına olan travmatik yaralanmalar (pelvik kırıklar), kronik perineal 

basınç, diabetes mellitus bu grupta yer almaktadır (Berman ve Bassuk 2002). 
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2.3.3.2. Nörojenik Nedenler: 

Motor veya sensoryal sistemi etkileyen periferik ve santral sinir sistemi 

hastalıkları cinsel işlevin sağlanmasında büyük rolü olan nöral bileşeni etkileyerek 

kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna neden olmaktadır (Önem ve ark. 2004). 

Spinal kord yaralanmaları, tüm üst motor lezyonları, Parkinson hastalığı, 

Alzheimer hastalığı, multipl skleroz, disk hernileri, periferik nöropatiler, omurilik 

yaralanmaları, vertebral kırıklar, beyin travmaları, alkol bağımlılığı cinsel işlev 

bozukluğuna yol açan nörojenik nedenler arasındadır (Önem ve ark. 2004; Karakoyunlu 

2007). 

2.3.3.3. Hormonal Nedenler: 

Hormonal ve endokrinolojik değişimler cinsel işlev bozukluğu yaşayan 

kadınlarda sık görülmektedir. Genel olarak kadın cinsel işlev fizyolojisini düzenleyen 

temel hormonlar olan östrojen ve androjenlerin kanda azaldığı durumlarda cinsel işlev 

bozukluğu meydana gelmektedir (Önem ve ark. 2004). 

Hipotalamik-hipofizer hastalıklar, cerrahi veya medikal kastrasyon, menopoz, 

prematür over yetmezliği ve uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı gibi durumlar 

kadında östrojen seviyesini azaltarak cinsel işev bozukluğuna neden olmaktadır 

(Berman ve Bassuk 2002; Önem ve ark. 2004; Karakoyunlu 2007). 

2.3.3.4. Muskolojenik Nedenler: 

Levator ani, bulbokavernosus ve iskiokavernosus kasları seksüel istek ve 

orgazmda önemli bir yere sahiptir. Bu kasların hipotonik olması kadında vajinal 

hipoanesteziye (vajinal hissin azalması), anorgazmiye, koitus ya da orgazm sırasında 

üriner inkontinansa neden olurken, hipertonik olması ise vajinismus ve disparoniye 

neden olabilir (DeUgarte ve ark. 2004; Karakoyunlu 2007). 

2.3.3.5. Psikojenik Nedenler: 

Altta yatan organik bozukluğa bağlı olsun ya da olmasın, emosyonel ve ilişkiye 

bağlı problemler, kadın cinsel işlev üzerinde belirgin olarak etkili olabilir (DeUgarte ve 

ark. 2004). Benlik saygısı, beden imajı ve partneriyle olan ilişki kalitesi kadının cinsel 

uyarıya yanıtını anlamlı olarak azaltabilir. Psikolojik problemler çocuklukta ve 

ergenlikte yanlış öğrenilen bilgilerden ya da yanlış beklentilerden kaynaklanabilir 

(DeUgarte ve ark. 2004; Karakoyunlu 2007). Ayrıca psikolojik bozuklukların 
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tedavisinde kullanılan ilaçlarda seksüel yanıtı belirgin derecede etkilemektedir 

(DeUgarte ve ark. 2004). 

2.3.3.6. Sistemik ve Fiziksel Hastalıklar: 

Sistemik-fiziksel hastalıkların ve tedavilerinin cinsel işlev üzerine etkileri 

olabilir. Etkileşim biçimi nörolojik, vasküler, endokrinolojik, kas sistemlerine bağlı ya 

da psikolojik veya psikososyal kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hastalar fiziksel 

hastalıklarının ve tedavilerinin getirdiği tıbbi bir engellemeyi cinsel aktivitelerinin bitişi 

gibi algılayabilmektedirler (Özkan 2004). 

Kronik hastalıkları olan bireylerde cinsel yaşamla ilgili endişeler çoğu zaman 

göz ardı edilebilmektedir. Fiziksel hastalıkların ve tedavilerinin karmaşıklığı nedeniyle 

cinsel yaşam ihmal edilebilmekte ve hastalar genelde konu açılmadıkça bu alandaki 

sorunları gizli tutma eğilimi gösterebilmektedirler (Özkan 2004). 

2.3.3.7. İlaç Kullanımına İlişkin Nedenler: 

Fiziksel hastalıklarda kullanılan birçok ilaç ile psikotrop ilaçlardan bazıları, 

alkol ve yasal olmayan ilaçlarda dahil olmak üzere, pek çok ilaç normal cinsel yanıtı 

değiştirebilir ve cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir (Phillips 2000). Kadın cinsel 

işlevini etkileyen ilaçlar arasında antihipertansifler, psikotropikler, antidepresanlar, lipid 

düşürücü ajanlar, antiülseratif ilaçlar, antihistaminikler, antikolinerjikler, kemoterapik 

ajanlar, merkezi sinir sistemine etkili ilaçlar, antikonvülsanlar, antiöstrojenler 

(tamoxifen), antiandrojenler (spironolactone), oral kontraseptifler, barbitüratlar, 

narkotikler, sedatifler, kokain ve opioidler bulunmaktadır (Phillips 2000; Kütmeç 2009).  

2.3.3.8. Alkol ve Madde Bağımlılığı İle İlişkili Nedenler: 

Alkol günümüzde en sık kullanılan cinsel afrodizyak olup, başlangıçta ve az 

dozda sosyal anksiyeteyi baskılayabilmektedir. Subjektif olarak cinsel ilişkide alınan 

zevk açısından çelişkili etkileri olduğu ve özellikle de cinsel engellenmenin olduğu 

bireylerde bu engellenmeyi azaltıcı etkisi olabileceği belirtilmiştir (Bozkurt 2005). 

Alkolün inhibisyonu azaltıcı, yargılamayı bozucu ve bunun sonucunda cinsel aktiviteyi 

başlatıcı etkisi mevcuttur. Alkol hem kişinin kendisinin gevşemesini sağlayarak hem de 

potansiyel cinsel eşte gevşemeye ve tam bir cinsel disinhibisyona yol açarak cinsel 

ilişkiyi kolaylaştırmadaki anahtar rolünü sürdürmektedir (Bozkurt 2005). 
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Ancak uzun süreli alkol kullanımı dolaylı ya da dolaysız yollarla cinselliği 

olumsuz etkilemektedir. Meyer, alkolü cinsel işlev üzerine zararlı etkisi olan ve en sık 

olarak kullanılan ilaç olarak belirtmiştir (Meyer 1976). Özellikle kronik alkol kullanımı 

cinsel işlev bozukluğuna neden olabilmektedir. Altı standart birim (bir standart 

birim=bir tek rakı=cin=viski=bir kadeh şarap=bir küçük kutu bira) ve fazlası alkol 

kullanımında koordinasyon kaybı olur. Reaksiyon zamanı uzar. Hantallık oluşur. Cinsel 

ilişkiye hazır olma zorlaşır (Flaherty ve ark. 2003; Özden 2004; Bozkurt 2005). Ayrıca 

kullanıcılarda riskleri değerlendirme yetisi bozulmakta ve riskli cinsel eylem olasılığı 

artmaktadır. Bu durum riskli cinsel aktiviteler için tetikleyici olmakla birlikte cinsel 

şiddeti ve cinsel şiddete maruz kalma olasılığını arttırmaktadır. Kronik alkol 

kullanıcılarının çoğunda birden fazla cinsel partnere sahip olma eğilimi olduğu 

bildirilmiştir (Flaherty ve ark. 2003; Özden 2004; Bozkurt 2005).  

Çalışmalarda uzun süreli alkol ve madde kullanımının cinsel işlev bozukluğuna 

neden olduğu belirtilmiştir (Özden 2004; Sobczak 2009). Schiavi, alkol bağımlılığı 

olanlarda hormonal, nörolojik ve psikolojik faktörlerin seksüel problemlerin 

oluşmasında etkili olduğunu belirtmiştir (Schiavi 1990). Ethonolün hipotolamik-pituitar 

aks üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir (Gümüş ve ark. 1998; Gomberg 

1999; Kaplan ve Sadock 2005). Taniguchi ve Kaneko uzun süre ve fazla miktarda alkol 

kullanımının serum testoteron seviyesinin düşmesine, Wetterling ve ark. kronik alkol 

kullanımının polinöropatiye (Taniguchi ve Kaneko 1997; Wetterling ve ark. 1999), 

Tijanda ve Janknegt ise alkol bağımlılığının tiamin eksikliğine neden olduğunu 

bildirmiştir (Taniguchi ve Kaneko 1997). Alkol kullanan kadınlarda genital organlara 

giden kan akımı, vajinal kayganlık ve cinsel doyum hissinin azaldığı belirtilmiştir (Can 

2002; Flaherty ve ark. 2003; Özden 2004).  

Araştırmalarda kronik alkol kullanıcılarında, alkol kullanımıyla cinsel işlev ve 

kişilerarası ilişkilerde bozulma arasında bir uyumluluk bulunmaktadır (Can 2002). 

Cinsel işlevin evreleri dışında alkol nedeni ile evlilik ilişkisinde sorunlar, ilişkilerde 

kıskançlıkta artış ve cinsel suçlarda artış da dolaylı olarak cinsel işlevi olumsuz 

etkileyebilmektedir (Beckman ve Ackerman 1995; Bozkurt 2005) 

Yapılan çalışmalarda alkolün artan dozla beraber cinsel yanıtın tüm evrelerini 

etkilediği belirtilmiştir (Bozkurt 2005; Sobczak 2009). Cinsel işlev açısından alkolün 

istek evresinde hem olumlu hem olumsuz etkileri olabilmektedir. Uyarılma fazında 
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erkeklerde daha fazla olmak üzere olumsuz etkileri vardır (Bozkurt 2005). Bancroft’un 

ABD’de yaptığı çalışmada (n=917) kadınların %60’ı alkolün kendilerini daha az 

engellenmiş hissetmelerine neden olduğunu, %45’i ise alkolün cinselliği daha zevkli 

hale getirdiğini belirtmiştir (Bancroft 1989). Farkas ve Rosen ise az dozlarda alkolün 

(%0,025) cinsel alandaki engellemeyi azalttığını, fazla dozlarda ise (%0,05) genital 

yanıtı azalttığını saptamışlardır (Farkas ve Rosen 1976). Orgazm alanında ise artan 

alkol dozuna bağlı olarak kadında orgazma ulaşmayı geciktirdiği, vajinal kan akımını 

azalttığı saptanmıştır (Malatesta ve ark. 1982). Alkolün orgazmik yanıtta engelleyici 

etkisinin kanda %40 mg alkol seviyesinden sonra ortaya çıktığı yapılan çalışmalarda 

belirtilmiştir (Malatesta ve ark. 1982).  

Maddelerin çok eskiden bu yana bilinen afrodizyak etkilerine rağmen, sağlıksız 

yaşam tarzı alışkanlıkları arasında madde bağımlılığının kadınlarda cinsel işlev 

bozukluğuna neden olduğu belirtilmiştir (Bliesener ve ark. 2004; Austoni ve ark. 2005; 

Bang-Ping 2009). 

Kronik madde kullanıcıları sıklıkla cinsel hayatı etkileyecek birçok fiziksel, 

davranışsal, sosyal problemlere de sahiptirler (Peugh ve Belenko 2001). Maddelerin 

kullanımıyla ilişkili psikolojik faktörler, cinsel işlevin artmasına ya da azalmasına sebep 

olmaktadır. Morfinin yarı sentetik bir formu olan eroin, akut kullanıldığında, merkezi 

sinir sistemini (MSS) baskılar ve endorfin etkisi yaparak, yoğun öfori ve relaksasyon 

oluşturmaktadır. Amfetamin, MSS uyarır, sempatomimetik etkileri nedeniyle oluşan 

öforiyi, enerjiyi, özgüveni artırmaktadır. Amfetaminlerin libidoda artışa, cinsel 

doyumun gecikmesine ve çoğul orgazma neden olabildiği bildirilmiştir (Bellis ve 

Hughes 2008). Maddelerin bu akut etkileri cinsel eylemle ilişkili dopamin, norepinefrin, 

serotonin nörotransmitterlerinin düzeylerini yükseltmektedir. Hayvan çalışmalarında 

ise, amfetaminin sürekli kullanımının dopaminerjik sistem üzerine nöro toksik etkileri 

nedeniyle dopamin düzeyini düşürdüğü saptanmıştır (Bang-Ping 2009). Maddelerin 

sürekli kullanımı ruhsal bozukluklara ve cinselliğe ilginin azalmasına neden olmaktadır 

(Peugh ve Belenko 2001). 

Kronik eroin kullanımı kadınlarda, luteinizan hormon salınımını baskılaması ve 

testosteron seviyesini düşürmesine bağlı olarak, cinsel isteğin azalmasına neden olduğu 

bildirilmiştir (Mirin ve ark. 1980; Bang-Ping 2009). Ecstasy (MDMA) ise, öforiyi 

arttırmak için günümüzde eğlence mekânlarında kullanılmaktadır (Bang-Ping 2009). 
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MDMA, ilk kullanımda MSS’de serotonin miktarını artırdığı, kronik kullanımında ise 

serotonin geri alımından sorumlu hücreleri azaltarak anksiyete ve depresyonu 

tetiklediği, cinsel işlev bozukluğuna yol açtığı saptanmıştır. MDMA’nın yapılan 

çalışmalarda cinsel ilişki esnasında dokunmaktan ve fiziksel yakınlıktan duyulan hazzı 

artırdığı, diğer taraftan ise ereksiyonu ve orgazmı engellediği belirtilmiştir. Kokaininde 

akut kullanımda dopamin düzeyini artırdığı, uzun süreli kullanımda ise 

hiperprolaktinemiye bağlı kadında cinsel işlev bozuklularına neden olduğu 

bildirilmiştir. Esrar (cannabis), cinsel ilişki sırasında cinsel hazzı ve isteği artırması 

nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak kronik kullanımda esrarın 

hipotolamik-pituitar-gonadal aksı baskıladığı ve fertiliteyi etkilediği belirtilmiştir (Bellis 

ve Hughes 2004 ). 

Ülkemizde, cinsellikle ilgili konuların gerek kültürel yapının etkisi, gerek bu 

konudaki bilgisizlik nedeniyle göz ardı edildiği gözlenmektedir. Ayrıca ülkemizde 

yerleşik cinsellik anlayışının bir parçası olan utanma, çekinme, gizleme davranışları, 

sorunun ortaya konması ve sorun saptandığında bu konuda yardım almayı ve uygun 

kaynağa yönelmeyi zorlaştırır (Yıldız ve Pınar 2004). Sonuç olarak cinsellik hem hasta 

hem de sağlık profesyonelleri açısında konuşulmaktan kaçınılan bir kavramdır (Yıldız 

ve Pınar 2004). 

Sağlık personellerinin zaman azlığı, yeterli bilgiye sahip olmama, bu konudaki 

çalışmaların ve araçların yetersizliği gibi nedenlerle cinsel konularda danışmanlık 

yapmadıkları bildirilmektedir (Gott ve Hinchliff 2003). 

Ancak unutulmamalıdır ki; cinsellik temel yaşam gereksinimlerinden biridir. Bu 

konudaki gereksinimlerin karşılanmaması kişide bir takım psikolojik sorunların ortaya 

çıkmasına, yaşam kalitesinin düşmesine, iş veriminin azalmasına, kişiler arası ilişkilerin 

bozulmasına ve yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Hemşirelerin 

temel işlevi sağlığın korunması ve sağlıktan sapmalar olduğunda gerekli yardımın 

yapılmasıdır. Bu nedenle alkol ve madde bağımlısı hastalara bakım veren hemşirelerin 

hastaların cinsel işlev durumlarını değerlendirmesi ve sorun saptandığında çözümü için 

uygun girişimlerde bulunması gereklidir (Yıldız ve Pınar 2004).  
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2.4. ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN 

ROLÜ 

Bağımlılık, birey ve ailesini fiziksel, ruhsal ve toplumsal yönden etkiler. Bağımlı 

bireyler, madde kullanımına bağlı olarak birçok kompleks durumla karşı karşıya 

kalırlar. Bunlar; sosyal problemler, ekonomik problemler, yasal problemler, sağlık 

problemleri, ilişkilerde güçlük, ailevi problemler şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle 

birey ve ailesi birlikte ele alınmalıdır. Yapılan tedavi bağımlı bireyin ve ailesinin 

fiziksel, toplumsal ve ruhsal bütünlüklerinin tümüne yönelik olmalıdır. Böyle kapsamlı 

bir bakım hizmeti sunabilmek için birçok meslek grubunun bir ekip anlayışı ile 

çalışması kaçınılmazdır. Bu çok disiplinli ekipte, psikiyatrist, aile hekimi, psikolog, 

sosyolog, hemşire, sosyal çalışmacı, eczacı, diyatisyen gibi birçok profesyonelin yer 

alması gereklidir. Böyle kapsamlı bir bakım programında, alkol-madde bağımlısı 

hastanın ve ailesinin tıbbi ve sosyal birçok sorunu çok disiplinli tedavi ve bakım 

ekibiyle ele alınmakta ve hemşirelerde bu ekibin kilit noktasını oluşturmaktadır (Engin 

ve Savaşan 2007; Huey ve ark. 2008; Çimen 2008). 

Bağımlılık hemşiresi, alkol, psikoaktif madde ya da bağımlılık yapıcı diğer 

maddeleri bırakma isteği ya da yoksunluk yakınmaları nedeniyle hastaneye başvuran 

hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştirir, primer bakımdan rehabilitasyona kadar 

uzanan yelpazede ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, davranışsal tepkilerini, psikososyal 

sorunlarını tanımlar ve yönetir, fizyolojik ve psikososyal bakımını sağlar, uygular, 

değerlendirir, hasta bireyin ailesine danışmanlık ve eğitim verir, tekrarlı madde 

kullanımlarının önlenmesinde birey ve ailesine gerekli psikoeğitim ve sosyal grupların 

organizasyonu ve uygulamasını yapar (Engin 2007). 

Bağımlılık, geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Kişilerin 

bağımlılıktan kurtulma isteği tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür. Ancak 

buna rağmen tam olarak alkol-maddeyi kullanmamayı (remisyon) başarma oranı 

oldukça düşüktür. İyileştikten sonra yineleme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle 

önleme programları, tedavi ve tedavi sonrası korunma programları oldukça önemlidir 

(Ögel 2011). 

Alkol-madde bağımlılığını önleme, tedavi ve koruma politikaları doğrultusunda 

birincil önlem; madde kullanımına başlamanın önlenmesidir (Buzlu 1995; Engin ve 

Savaşan 2007; Huey ve ark. 2008). Türkiye gibi alkol ve madde kullanımının giderek 
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artış gösterdiği ülkelerde birincil koruyucu çalışma yürütmek büyük önem taşımaktadır. 

Bağımlılığın başlangıcından tedavisine kadar geçen sürede topluma yansıyan olumsuz 

yanları çok büyüktür. Bağımlılığın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluklar sonucu 

insanlar yasal olmayan eylemler yapabilmekte ve suç işlemektedirler. Kullanıcılar 

kullanmayan insanlara birer kötü örnek oluşturmakta ve yeni kullanıcıların ortaya 

çıkışını kolaylaştırabilmektedir. Alkol-madde kullanımının insan sağlığı üstüne olumsuz 

etkisi nedeniyle, alkol-madde kullanımı ülkenin sağlık harcamalarını artırmaktadır. 

Uygulanan uzun süreli tedavilerin topluma maliyeti çok yüksektir. İyileştikten sonra 

bağımlılığın yineleme oranı çok yüksektir. Tüm bu faktörleri minimal düzeye indirmek 

oldukça ciddi bir uğraş gerektirmektedir. Tüm bunlar yerine getirilse bile tekrar alkol-

madde kullanımının görülmesi seyrek değildir. Öte yandan her türlü önleme programı 

maliyetinin, tedavi maliyetinden daha düşük olduğu gözlenmiştir. Önlemeye harcanan 

her bir doların 4–5 kat kazandırdığı gösterilmiştir (Ögel 2011). 

Alkol-madde kullanımına başlanmasının önlenmesine yönelik bu aşamada 

hemşire sağlık eğitimi ve danışmanlık yapmalı, madde kullanımı için risk oluşturan 

durumları ve madde/alkol kullanımında gelişebilecek riskli eylemleri tanımalı, bu 

durumları saptamak için araştırmalar yapmalı, bunların önlenmesinde diğer kurumlar ve 

kendi ekibi içersinde multidisipliner bir yaklaşımla uğraş vermelidir (Buzlu 1995; Engin 

ve Savaşan 2007; Huey ve ark. 2008). 

Madde kullanımı için risk oluşturan gruplarda (adolesanlar ve öğrenciler, seks 

işcileri, suça eğilimli kişiler, aile yapısına ve düzenine ilişkin risk taşıyanlar, travma 

öyküsü olanlar, madde kullanmayanlar) öncelikli olmak üzere onların gereksinimlerine 

yönelik eğitimler yapılmalıdır. Örneğin; adolesanlar ve öğrencilerde yapılan 

çalısmalarda madde ve alkol kullanım nedeni olarak stres, arkadaş ortamı, duygusal 

ilişkide bulunulan kişiden ayrılma, özenti olarak belirlenmiştir (Buzlu 1995). Cook 

liselerde en az iki yıl süreyle alkol ve madde önleme programını uygulamış, programda; 

kişilerarası ilişki becerilerini, özsaygı ve sorun çözme yeteneklerini geliştirme, olumlu 

davranış değişikliklerini arttırma amaçlanmıştır. Sonuçlar bu programlara katılan 

öğrencilerin daha fazla geleceğe yönelik hareket ettikleri, madde kullanımını olumsuz 

gördükleri, sağlıklı etkinliklere yöneldikleri gözlenmiştir (Cook ve Moore 1993). 

Alkol-madde tedavisinde ikincil önlem kapsamında; alkol veya madde kullanan 

ancak bağımlı hale gelmemiş kişileri erken tanımayı, tedavi ve önerilerde bulunmayı, 
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bağımlılığı önlemeyi içermektedir (Ögel 2011). Aynı zamanda bu dönemde alkol-

madde kullanımıyla ortaya çıkabilecek risk alıcı eylemlerin (çoklu madde kullanımı ve 

enjektör paylaşımı, korunmasız birden fazla cinsel partner, para veya madde karşılığı 

cinsel ilişkide bulunmak, madde etkisinde cinsel ilişki gibi) sonuçlarını (cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar, AIDS/HIV, adolesan gebelik, istenmeyen gebelik gibi) azaltmak 

veya ortadan kaldırmak yer almaktadır (Buzlu 1995; Engin ve Savaşan 2007). Bu 

dönemde hemşire genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;  

-Alkol, psikoaktif madde ya da bağımlılık yapıcı diğer maddeleri bırakma isteği 

ya da yoksunluk yakınmaları nedeniyle hastaneye başvuran bireylerin ve ailelerinin 

fiziksel ve psikososyal tanılamasını yapar (özellikle hastanın madde kulanım öyküsü, 

önceki tedavi durumu, yasal sorunları, hastalığı ve durumu algılamaları, emosyonel 

tepkileri, baş etme davranışları, madde kullanımının aile üzerindeki etkisi hakkında veri 

toplar). 

-Birey ve ailesine ilişkin toplanan veriler doğrultusunda sorununu belirleyerek, 

hemşirelik tanısını koyar. 

-Hemşirelik tanılarına ilişkin birey/ailesine yönelik bakım girişimlerini planlar 

ve uygular (bağımlılığı açıklama, inkar üzerinde çalışma, etkin baş etme stratejilerini 

geliştirme, anksiyete yönetimi, destek sistemlerini harekete geçirme, duyguların ifade 

edilmesini kolaylaştırma, danışmanlık ve eğitim, rol modeli olma, psikoterapi, hasta 

takibi, psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkilerini değerlendirme, psikiyatristle 

işbirliği, eğitim ve araştırma), bakımın etkinliğini değerlendirir. 

-Detoks tedavi sürecinde yoksunluk belirtileri açısından gözlemini ve bilinç 

takibini yapar, tremor, terleme, halusinasyon, ajitasyon, hezeyan, konvulsüyon varlığını 

takip eder, yoksunluk belirtilerinin şiddetini değerlendirir, kaydeder. 

-Gerektiğinde uygun hidrasyonu sağlamak için, sıvı alabilmesine bağlı olarak 

oral ya da intravenöz sıvı alımı konusunda destek sağlar. 

-Yoksunluk belirtilerine, vitamin ve mineral kaybına ya da genel tıbbi durumuna 

yönelik planlanan tedaviyi uygular. 

-Terapötik grup çalışmalarını (günaydın, işe yönlendirme, uğraşı, spor, sinema, 

kitap, gezi vb.) düzenler ve katılımını teşvik eder. Rehabilitasyon ekibi ile işbirliği 

sağlar. 
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-Terapötik amaçlı istenen etkinliklerin sürdürümünü izler. 

-Madde kullanımı olup olmadığını takip eder madde ölçümü tetkiklerin 

yapılabilmesi için idrar alır, alkolmetre ölçümü yapar. 

-Bireyin hastanede kalmaya bağlı (kapalı servisler için) yaşadıkları duyguları 

ifade etmeleri ve problemlerini çözmelerine yardımcı olur. 

-Birey ile ailesi arasında iletişim problemlerinin ve çatışmalarının 

çözümlenmesinde yardımcı olur, etkin kişiler arası iletişimi ve terapötik ilişkiyi 

geliştirici girişimler planlar ve uygular. 

-Gerekli durumlarda yasal sorunu olan bağımlı bireyin ilgili mercilere iletilmek 

üzere tedavi sürecindeki durumunu gözlemleyerek kayıtlarını tutar (THD 2011). 

Hemşire; alkol-madde kullanan gruba risk alıcı eylemleri nedeniyle cinsel eğitim 

yapar. Ancak geleneksel Türk ailesinde gelenekler ve töreler cinsel yaşamı ayıplamakta, 

cinsel eğitim ve davranışları yok saymaktadır. Aile içinde başlatılacak olan eğitim 

sürecinin okullarda formal cinsel eğitim programlarıyla ya da hastahanelerde özellikli 

gruplara (adolesanlara, madde bağımlılarına) yapılan eğitimlerle desteklenmesi oldukça 

önemlidir. Eğitimler, yargılayıcı olmayan, mahremiyet ve kişilik haklarına saygılı 

biçimde yapılmalıdır (Buzlu 1995; T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2005; Engin ve Savaşan 2007). 

Üçüncül önlem ise; bu aşamada amaç madde kullanan kişilerin madde 

kullanmayı bırakması ve bıraktıktan sonra tekrar bu maddeleri kullanmaya 

başlanmasının önlenmesidir. Bunun bir diğer parçası ise, alkol-madde bağımlılığının 

etkilerini rehabilitasyon ve bakımla en aza indirilmesi olarak belirlenmiştir (Pektekin 

1992; Buzlu 1995; Pektaş ve ark. 2006). Hemşire bu aşamada ev ziyaretleri ile hasta ve 

ailesini kendi ortamlarında değerlendirir. Hasta ve ailesinin gelir durumu, kültürü, 

iletişimleri, sağlık konusundaki tutum ve davranışları, günlük yaşam aktiviteleri gibi 

örüntülerini dikkate alır. Disiplinler arası koordinasyonu sağlar. Hastanın tedaviye 

uyumunu takip eder. Hasta ve ailesine çesitli konularda (evlilik, çocuk, cinsellik vb.) 

danışmanlık yapar (Pektekin 1992; Buzlu 1995; Pektaş ve ark. 2006). 

Alkol-madde bağımlılığında hastalar yeti yitimi, damgalanma, tedavi ve bakım 

hizmetlerinden yeterince yararlanmama, toplum içerisinde mesleki, ailevi, eğitimsel, 

cinsel rol ve işlevlerini sürdürememe, destek sistemlerinin yetersizliği, barınma, 
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beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi sorunlarla sıklıkla karşılaştıkları 

belirtilmiştir (Engin ve Savaşan 2007; Çimen 2008). Hastalık nedeniyle sağlığı olumsuz 

etkilenen bireyin aile ve çevresi ile ilişkileri bozulmakta, yeti yitimi nedeniyle yaşam 

faaliyetleri, toplumsal yaşama katılımı, yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir 

(Pektekin 1992; Buzlu 1995; Pektaş ve ark. 2006; Çimen 2008). Bağımlılık gibi birçok 

sistemi etkileyen ve yaşamın her alanına ait sorunları beraberinde getiren bir hastalıkta 

hemşire, hastanın, hastalığının oluşturduğu fiziksel, duygusal, psikososyal ve ekonomik 

sorunlarla baş etmesini sağlama ve tedavi konusunda önemli katkılarda bulunabilecek 

bilgi birikimine ve beceriye sahiptir (Akvardar 2004; Yancar 2005; Yapıcı 2006). 

Alkol-madde bağımlılığı çalışmalarında, yasa dışı madde ve alkol kullanımıyla cinsel 

işlevin bozulması ve yaşam kalitesinin azalması arasında uyumlu bir tablo çizilmiştir 

(Can 2002; Akvardar 2004; Bozkurt 2005). Buna karşın ülkemizde alkol-madde 

bağımlılığının yaşam kalitesi ve cinsel işlev üzerine etkisine yönelik çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışma kadınlarda alkol ve madde bağımlılığının yaşam kalitesi 

ve cinsel yaşam üzerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Araştırma alkol ve madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesi ve cinsel yaşamı 

üzerine etkisini incelemek amacıyla kesitsel tipte ve karşılaştırmalı ilişki arayıcı bir 

çalışma olarak planlandı. 

3.2. Araştımanın Soruları 

Alkol-madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ne düzeydedir? 

Alkol-madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesi üzerine etkisi var mıdır? 

Alkol-madde bağımlısı kadının cinsel yaşam özellikleri nelerdir? 

Alkol-madde bağımlılığının kadının cinsel yaşamı üzerine etkileri var mıdır? 

Alkol-madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ile cinsel fonksiyonları ve 

depresyon düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

3.3. Araştırmanın Uygulandığı Yer ve Özellikleri 

Araştırma, İstanbul İl sınırları içinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Prof.Dr. Mazhar 

OSMAN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Alkol ve Madde 

Bağımlılığı Araştırma, Tedavi, Eğitim Merkezi (AMATEM) Kliniği’nde yapılmıştır.  

AMATEM, alkol ve uyuşturucu madde kullanımını önlemek, azaltmak ve 

bağımlılarını tedavi etmek; madde/alkol bağımlılarını ve toplumu bilinçlendirmek 

görevlerinin yanı sıra eğitim ve araştırma hizmetleri de veren bir merkezdir. Bu alanda 

ülkemizde ilk olan AMATEM, halen bu hizmetleriyle çok önemli bir konuma sahiptir.  

AMATEM’de zorunlu değil, gönüllü olarak başvuranlara yönelik hizmet 

sunulmaktadır. Bu nedenle polikliniğe başvuru sırasında kişilerin alkol veya madde 

kullanmamış olması veya alkol-madde etkisinde olmaması ve kendi isteğiyle tedaviye 

karar verdiğini bildirmesi önemlidir. Hastalar ilk geldiklerinde poliklinikte kendilerine 

ait bir dosya çıkartılmakta ve her polikliniğe başvurulduğunda bu dosya üzerine yeni 

bilgiler işlenmektedir. İlk muayeneden sonra hastanın durumuna göre tedavi; ayaktan 

veya yatarak tedavi olarak planlanır. 

Alkol/madde bağımlılarının tedavi etme ve bilinçlendirme hizmetlerini veren 

AMATEM, ülkemizde bağımlıların cezaevleri, madde satın alma yerleri gibi ortamlar 
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dışında bir araya geldikleri en önemli merkezlerden biri olması nedeniyle de, araştırma 

yeri olarak seçilmiştir. 

Araştırmanın uygulanabilmesi için Prof. Dr. Mazhar OSMAN Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Etik Kurulu’ndan yazılı izin alınmıştır. 

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar OSMAN Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi AMATEM Kliniği'ne Temmuz 2009 –

Temmuz 2010 tarihleri arasında başvuran, 18 yaş ve üzeri, DSM-IV’e göre alkol-madde 

bağımlılığı tanısı konmuş tüm kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın evreni zamana 

bağlı değişiklik gösterdiğinden evren büyüklüğü bilinmemektedir. Bunun yanı sıra 2007 

ve 2008 yıllarında AMATEM Kliniği’nde tedavi görmüş hasta sayısı bilinmektedir, 

fakat alkol bağımlısı ve madde bağımlısı kadınlar şeklindeki iki grup başvuru sayısı 

bilinmemektedir. Verilerin dijital kaydına 2008 yılında başlanmış olması nedeniylede 

alkol/madde bağımlılığının prevelansını belirlemek için önceki yılların verilerini 

değerlendirmek zaman ve iş gücü açısından mümkün olamamıştır. Bu nedenle 

alkol/madde bağımlılığının prevelansı, son iki yılın verileri ışığında %10,3 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre; %95 güven aralığında, ±%5 hata payı ve %10,3 görülme 

sıklığı ile evren boyutu bilinmeyen örneklemin büyüklüğü power analizi programı ile 

102 hasta olarak hesaplanmıştır. Buna göre; 

Alkol ve madde bağımlısı gruba; Temmuz 2009 - Temmuz 2010 tarihleri 

arasında AMATEM Kliniği’ne başvuran, 18 yaş ve üzeri, DSM-IV’e göre alkol/madde 

bağımlılığı tanısı konmuş 198 kadından, olasılıksız örnekleme yöntemiyle, psikiyatrik 

hastalık bulguları ve bu yönde herhangi bir tanısı olmayan, deliryum tremens ve şiddetli 

alkol/madde yoksunluk bulgusu ile mental retardasyon, demans ve diğer organik 

bozuklukları bulunmayan, cinsel yönden aktif olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 131 

kadın dahil edilmiş ve çalışmaya katılan her kadından bir kez veri toplanmıştır. 

Belirlenen çalışma kriterlerine uymayan 67 alkol ve madde bağımlısı kadın çalışma dışı 

bırakılmıştır. Bunlardan 17’si ağır psikotik bulguları olduğundan, 21’i cinsel yönden 

aktif olmadığından, 16’sı çalışmaya katılmayı reddettiğinden, 13’ü yoksunluk bulguları 

olduğundan çalışmaya alınamamışlardır. 

Sağlıklı gruba ise; Temmuz 2009 - Temmuz 2010 tarihleri arasında Bakırköy 

Prof. Dr. Mazhar OSMAN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi 
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Jinekoloji Polikliniği'ne başvuran hasta yakınlarından, alkol-madde bağımlılığı ve 

herhangi bir kronik hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan, perimenapozal ve postpartum 

dönemde olmayan, emzirmeyen, gebe olmayan, cinsel yönden aktif olan, çalışmaya 

katılmayı kabul eden 220 sağlıklı kadın alınmış ve bir kez veri toplanmıştır.  

Elde edilen verilerin değerlendirme aşamasında, alkol bağımlısı grubu (n=71) ve 

madde bağımlısı grubu (n=60) oluşturan kadınlar ayrı ayrı incelenmiştir. Alkol ve 

madde bağımlısı grup ile sağlıklı grubun eşlenik olması hedeflenmiş ve yapılan 

değerlendirme sonucu yaş dışında tüm sosyo-demografik değişkenler açısından 

grupların benzer olduğu belirlenmiştir. Alkol bağımlısı kadınların madde bağımlısı 

kadınlardan daha ileri yaşta olmaları nedeniyle sağlıklı grupla benzerliklerini 

sağlayabilmek için sağlıklı gruptan vaka sayısı azaltılmış ve her iki grup için farklı 

sağlıklı gruplar oluşturulmuştur (alkol bağımlısı grup n=71, sağlıklı grup n=183, madde 

bağımlısı grup n=60, sağlıklı grup n=138). 

3.5. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Araştırmanın yapılacağı kurumdan çalışma için gerekli etik kurul izni alındıktan 

sonra klinikteki yetkili kişiden de gerekli çalışma izin alınarak Temmuz 2009-Temmuz 

2010 tarihleri arasında veriler toplanmıştır (Ek 6). Rahat, etkili bir görüşme yapabilmek 

ve rahatsız edilmemek için görüşme öncesi uygun fiziki bir ortam sağlanmıştır. 

Anketlerin uygulanması sırasında, çalışmaya katılmayı kabul etmiş kadın hastalara 

“Gönüllü Olur Formu”ndaki bilgiler okunarak ve onamları alınmıştır (Ek 1). Hastanın 

mahremiyetine saygılı şekilde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiş ve her bir 

görüşme ortalama 15–20 dk. sürmüştür. 

Madde kullanıcılarının birçoğu yasalar açısından tedirgin olmakta, ayrıca 

ankette kişisel yaşamla ilgili özel sorular yer almaktadır. Bu nedenlerden, konunun 

gizlenme özelliği bulunmaktadır. Verilerin doğru olarak elde edilebilmesi için, hastalara 

çalışma içersinde isminin geçmeyeceği ve her türlü bilginin gizli kalacağı konusunda 

garanti verilmiştir. 

Verilerin toplanmasında alkol-madde bağımlısı ve sağlıklı kadınların 

demografik özelliklerini belirlemek için, bir “Tanıtıcı Bilgi Formu” (Ek 2), alkol-madde 

bağımlısı ve sağlıklı kadınların yaşam kalitelerini belirlemek için “Dünya Sağlık Örgütü 

Kısa Yaşam Kalitesi Ölçeği Formu” (WHOQOL-BREF-TR) (Ek 3), alkol-madde 

bağımlısı ve sağlıklı kadınların cinsel yaşamlarını değerlendirmek için “Kadın Cinsel 
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İşlev Ölçeği (Female Sexual Function Index-FSFI) (Ek 4) ve alkol-madde bağımlısı ve 

sağlıklı kadınların depresyon düzeyini belirleyebilmek için Beck Depresyon Ölçeği 

(Beck Depression İnventory-BDÖ) (Ek 5) kullanılmıştır.  

3.5.1. Tanıtıcı Bilgi Formu 

Kadınlara uygulanmış olan bilgi formu araştırmacı tarafından literatür 

doğrultusunda geliştirilmiştir. Kadınların tanıtıcı özelliklerinin sorgulandığı bu form; 

demografik özellikler (yaş, medeni durum, evlilik süresi, aile tipi, eğitim durumu, 

çalışma durumu, ekonomik durum), jinekolojik-obstetrik özellikler (ilk gebelik yaşı, 

gebelik, doğum, düşük ve küretaj sayısı, menstrüasyon düzeni, menstrüasyon dışı 

kanama, infertilite sorunu gibi), madde/alkol kullanımına ilişkin özellikler (madde/alkol 

kullanma yaşı, kullandığı maddeler, tercih maddesi, maddeyi vücuda alış şekli, maddeyi 

kullanma sıklığı, kullandığı maddeyle ilgili yasal sorunu, maddeyi temin etme şekli, 

ailede alkol/madde başka kişinin olup olmaması, enjektör paylaşımı gibi), kadının cinsel 

sağlığı ve maruz kaldığı şiddete ilişkin özellikler (cinsel ilişki yaşı, cinsel ilişki şekli, 

cinsel şiddete maruz kalması, cinsel yaşamdan memnuniyeti, cinsel ilişkide bulunulan 

kişiler, alkol/madde kullanmadan önce var olan cinsel sorunu, maruz kalınan şiddet türü 

ve yeri gibi) genel sağlık (kronik hastalık, sürekli ilaç kullanımı gibi) durumu olmak 

üzere beş bölüm ve 54 sorudan oluşmaktadır (Ek 2). 

Alkol kullanımına ilişkin özellikler bölümünde günlük alkol tüketiminde 

standart içki birimi esas alınmıştır. Karaer ve ark.’nın yaptıkları çalışmada bir standart 

içki 13 g (yaklaşık 16 ml) saf etanol’e eşdeğer alkollü içki miktarı olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre viskinin veya rakının yaklaşık 35 ml’si (küçük şişe rakının 1/10’u, 

yarım duble), şarabın 120 ml’si (bir kadeh) veya biranın 330 ml’si (bir kutu) bir standart 

içki sayılmaktadır (Karaer ve ark. 2003). 

3.5.2. Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Form 

(TDSÖYKÖ-KF) (The Wolrd Health Organization Quality Of Life Instrument 

(WHOQOL-BREF-TR) 

Alkol-madde bağımlısı kadınların yaşam kalitelerini belirlemek için kullanılmış 

olan “Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Kısa Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Form” 

(TDSÖYKÖ-KF) Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiş 100 soruluk orjinal 

“Dünya Sağlık Örgütü Kısa Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin kısaltılmış formudur. Orijinal 

WHOQOL bedensel, ruhsal, sosyal ve çevre alanı olmak üzere toplam 4 alan ve 26 
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sorudan oluşmakta iken; TDSÖYKÖ-KF Türkçe formuna ulusal alan da eklenmiştir. 

Ulusal alan çevre alanında yer alan sorulara ilave olarak sosyal baskıyı değerlendiren 

27. sorunun eklenmesi ile oluşturulmuştur. Bu çalışmada ulusal alanında bulunduğu 27 

soruluk form kullanılmıştır. TDSÖYKÖ-KF katılımcıların kendileri tarafından 

yanıtlanabilir ya da araştırmacılar tarafından uygulanabilir. Değerlendirmenin son 15 

günü içerecek şekilde yapılması önerilmektedir. Aşağıda TDSÖYKÖ-KF’nin 4 alanına 

yönelik ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 

Fiziksel alan: Bu alanda bulunan 3, 4, 10, 15, 16, 17 ve 18 nolu sorular ile 

sırasıyla günlük işleri yürütebilme, ilaçlara ve tedaviye bağımlılık, canlılık ve bitkinlik, 

hareketlilik, ağrı ve rahatsızlık, uyku ve dinlenme, çalışabilme gücü incelenir. 

Ruhsal alan: Bu alanda bulunan 5, 6, 7, 11, 19 ve 26 nolu sorular sırasıyla beden 

imgesi ve dış görünüş, olumsuz duygular, benlik saygısı, olumlu duygular, 

maneviyat/din/kişisel inanç ve düşünme/öğrenme/bellek/dikkati toplama incelenir. 

Çevre alanı: Bu alanda bulunan 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 ve 25 nolu sorular ile 

sırasıyla maddi kaynaklar, fiziksel güvenlik ve emniyet, sağlık hizmetleri ve sosyal 

yardım, ulaşılabilirlik ve nitelik, ev ortamı, yeni bilgi ve beceri edinme fırsatları, 

dinlenme ve boş zaman değerlendirme fırsatları ile bunlara katılabilme, fiziksel çevre 

(kirlilik/gürültü/trafik/iklim) ve ulaşım incelenir. 

Sosyal alan: Bu alanda bulunan 20, 21 ve 22 nolu sorular ile sırasıyla diğer 

kişilerle ilişkiler, sosyal destek ve cinsel yaşam incelenir. 

TDSÖYKÖ-KF 1’den 5’e kadar değişen likert tipi puanlamaya sahiptir. 

Değerlendirmede negatif puanlamaya sahip 3, 4, 26 ve 27 nolu sorular pozitif hale 

getirilerek tersine çevrilir. Ölçekteki yaşam kalitesi ve genel sağlık sorularını içeren ilk 

iki soru genel sorudur; bu soruların puanları alt boyut puanlarına katılmaz ayrı olarak 

değerlendirilir (The WHOQOL Group 1994). 

TDSÖYKÖ-KF’nin puanlamasına yönelik Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

SPSS Syntax programı geliştirilmiştir. Bu program ile yapılan hesaplamada 

TDSÖYKÖ-KF puanları WHOQOL–100 ile yapılan çalışmalarla karşılaştırmaya olanak 

verecek şekilde 100’lük sisteme otomatik olarak çevrilir. TDSÖYKÖ-KF’nin alt alan 

puanları 4 ile 20 arasında değişir. Ölçeğin toplam puanı yoktur; yaşam kalitesi 4 alt 
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alanda hesaplanır; alt alanlardan alınan puan arttıkça yaşam kalitesi artar şeklinde 

yorumlanır (The WHOQOL Group 1994). 

Fidaner ve ark.’nın TDSÖYKÖ-KF’nin psikometrik özelliklerini belirlemek 

amacıyla 349 kişi üzerinde yaptığı çalışmada; alt alanların cronbach alfa değerleri 

fiziksel, ruhsal, çevre, sosyal ve ulusal alan için sırasıyla 0,83, 0,66, 0,73, 0,53 ve 0,73 

olarak bulunmuştur. Yine aynı çalışmada 15 gün ara ile yapılan test-r test korelasyon 

katsayısının anketteki ifadeler için 0,57 ile 0,81 arasında değiştiği ve TDSÖYKÖ-

KF’nin ülkemizde yapılacak yaşam kalitesi çalışmaları için uygun olduğu görülmüştür 

(Fidaner ve ark. 1999). Bu çalışmada anketin iç tutarlılığı yeniden değerlendirilmiş ve 

cronbach alpha değerlerinin fiziksel, ruhsal, sosyal, çevre ve ulusal alan için sırasıyla 

0,86; 0,89; 0,79; 0,78 ve 0,80 olduğu bulunmuştur. Türkiye’de WHOQOL–100 ve 

TDSÖYKÖ-KF ile yapılan çalışma verileri, ülkemize uyarlayan araştırmacıların veri 

havuzunda toplanmakta, ölçeklerin alt boyut puan hesaplamaları SPSS Syntax programı 

ile bu grup tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmada TDSÖYKÖ-KF’de yer alan 4 alana 

ilave olarak ulusal alan da değerlendirilmiş, puanlama 20’lik sistemde yapılmış, 

WHOQOL–100 ile yapılan çalışmalarla karşılaştırabilmesi açısından 100’lük sisteme 

otomatik olarak çevrilmiştir. TDSÖYKÖ-KF alan puanlarının hesaplanması ve 100’lük 

sisteme çevrilmesi ölçeği ülkemize uyarlayan araştırmacılar tarafından yapılmıştır (Ek 

3). 

3.5.3. Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (Female Sexual Function Index-FSFI) 

Kadınların son dört hafta içindeki cinsel fonksiyonlarını değerlendirmek amacı 

ile uygulanmış olan "Kadın Cinsel İşlev Ölçeği" Rosen ve ark. tarafından 2000 yılında 

geliştirilmiştir. Ölçek; istek, uyarılma, lubrikasyon (kayganlaşma), orgazm, doyum ve 

ağrı olmak üzere altı alt bölümden ve 19 maddeden oluşan çok boyutlu bir ölçektir. 

Ölçekte 3–14 ve 15–19. sorular 6’lı (0–5 puan arası) likert tipi, diğer sorular 5’li (1–5 

puan arası) likert tipi puanlamaya sahiptir. Ölçek puanı alt boyutlardan alınan puanların 

faktör yükleri ile çarpımı sonucu elde edilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 36 

en düşük puan ise 2’dir (Rosen ve ark. 2000). Aşağıda ölçeğin alt boyut puanlarının 

hesaplanmasında rehber olabilecek bir tablo verilmiştir (Tablo 3.1). Ölçeğin ülkemiz 

için güvenirlik ve geçerlilik çalışması Türk Androloji Derneği ve Aygin-Aslan 

tarafından 2005 yılında yapılmıştır (Aygin ve Arslan 2005).  
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Tablo 3-1: Kadın Cinsel İşlev Ölçeğinin Puanlaması (FSFI) 

 

Kaynak: Rosen, R., Brown, C., Heiman, J., Leiblum, S., Meston, C. M., Shabsigh, R., Ferguson, D., & D’Agostino, 

R., Jr. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the 

assessment of female sexual function. Journal of Sex & Marital Therapy, 26, 191–208. 

Ölçek için kesme puanı 26,55’tir; puanı ≤26,55 olanlarda cinsel fonksiyonda 

olumsuz yönde değişim olduğu kabul edilir (Wiegel ve ark. 2005). Rosen’in 

çalışmasında ölçeğin iç tutarlılığına bakılırken Cronbach Alpha katsayıları her alt boyut 

için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve Cronbach Alpha katsayılarının 0,89 ile 0,97 arasında 

değiştiği bulunmuştur (Rosen ve ark. 2000). Aygin ve Aslan tarafından ölçeğin iç 

tutarlılık analizinde alt boyutlar için Cronbach Alpha katsayısı 0,89 ile 0,98 arasında 

değiştiği ve ölçeğin Türk kadınları için güvenle kullanılabilir olduğu saptanmıştır 

(Aygin ve Arslan 2005). Bu çalışmada tüm ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha değeri 0,97; 

alt gruplara ait Cronbach Alpha değerleri ise 0,91 ile 0,97 arasında bulunmuştur (İstek: 

0,91, Uyarılma: 0,96, Lubrikasyon: 0,95, Orgazm: 0,95, Doyum: 097, Ağrı: 0,95) (Ek 

4). 

3.5.4. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)  

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), depresyonun duygusal, bilişsel, somatik ve 

motivasyonel bileşenlerini ölçmek amacıyla Beck tarafından 1961'de geliştirilmiş bir 

özbildirim ölçeğidir (Armay ve ark. 2007). '0' ile '3' arasında derecelendirilen dörtlü 

likert tipinde cevaplanan 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 0, en yüksek puan 63’tür (Aydemir ve Köroğlu 2006 p.121). Depresyonun şiddeti 

4 derecede değerlendirilir; 5–9 puanlar arası normal, 10–18 puanlar arası hafif-orta, 19–

29 puanlar arası orta-şiddetli ve 30–63 puanlar arası şiddetli depresyonu 

belirlemektedir. Alınan puanın artması hastanın depresyon belirtilerinin düzeyinin 
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arttığı anlamına gelmektedir. Kesme puanı genel olarak 17 olarak kabul edilmektedir 

(Savaşır ve Şahin 1997).  

Ölçeğin Türkiye’deki geçerliği Teğin ve Hisli tarafından yapılmıştır (Hisli 

1988;1989). Hisli (1988; 1989) tarafından yapılan geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışmasında ise; ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,80 olarak belirlenmiştir (Hisli 1988; 

1989; Aydemir ve Köroğlu 2006 p.122). Çalışmamızda, BDÖ’nin Cronbach Alpha 

değeri 0,95 olarak bulunmuştur (Ek 5).  

3.6. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social science for Windows, Version 13.0 ) paket program kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemler; 

 Analiz Yöntemi 

Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı                         Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısı 

Alkol-Madde bağımlısı grupla sağlıklı 

grubun sosyo-demografik özelliklerinin, 

obstetrik-jinekolojik özelliklerinin, cinsel 

sağlık ve maruz kaldıkları şiddete ilişkin 

özelliklerin ve genel sağlık durumlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin verilerin 

analizinde 

 Sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma, bağımsız gruplarda t-

testi, ki-kare analizi, Yates 

Düzeltmeli Ki-kare analizi, 

Fisher kesin ki-kare testi 

 

Alkol-Madde bağımlısı grubun bağımlılığa 

ilişkin verilerin analizinde 
 Sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma                                                  

Alkol-Madde bağımlısı grupla sağlıklı 

grubun Dünya Sağlık Örgütü Kısa Yaşam 

Kalitesi Ölçeği alt boyutları, Kadın cinsel 

İşlev Ölçeği ve alt boyutları ve Beck 

Depresyon Ölçeği toplam puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin verilerin 

analizinde 
 

 Sayı, ortalama, standart sapma, 

bağımsız gruplarda t-testi, 

Mann-Whitney U testi  

Alkol-Madde bağımlısı grubun sosyo-

demografik ve bağımlılıkla ilgili 

özelliklerine göre Dünya Sağlık Örgütü 

Kısa Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutları, 

Kadın Cinsel İşlev Ölçeği ve alt boyutları 

ve Beck Depresyon Ölçeği toplam 

puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin 

verilerin analizinde 

 Sayı, ortalama, standart sapma, 

bağımsız gruplarda t-testi, 

Mann-Whitney U testi, bağımsız 

gruplarda tek yönlü varyans analizi, 

Kruskal Wallis testi, pearson 

korelasyon analizi 
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Alkol-Madde bağımlılığıyla ilişkili 

özelliklerin kadınların cinsel işlevi üzerine 

olan etkisine ilişkin verilerin analizi  

 Çoklu regresyon analizi  

 

3.6.1. Çalışmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma sonuçlarının sadece çalışmanın yapıldığı grup için genellenebilir 

olması, 

 Araştırmanın tek bir bağımlılık biriminde yürütülmüş olması,  

 Araştırmanın kesitsel olarak tasarlanmış olması araştırmanın sınırlılıklarını 

oluşturmaktadır. 
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4. BULGULAR 

Alkol ve madde bağımlılığının kadın yaşam kalitesini ve cinsel yaşamı üzerine 

etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın bulguları altı bölümde ele alınmıştır. 

4.1. Alkol bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik ve obstetrik-

jinekolojik özellikleri, genel sağlık durumlarına ilişkin bulgular, 

4.2.  Alkol bağımlısı kadınların alkol bağımlılığına ilişkin özellikleri, her iki 

grubun yaşam kalitesi, cinsel fonksiyonları, depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve 

alkol bağımlısı grubun yaşam kalitesini, depresyon durumunu, cinsel fonksiyonunu 

etkileyen faktörlere ilişkin bulgular 

4.3.  Alkol bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile FSFI, 

BDÖ ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki ve alkol bağımlısı kadınların cinsel 

fonksiyonunu etkileyen özelliklerin Regresyon Analizine ilişkin bulgular,  

4.4. Madde bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik ve obstetrik-

jinekolojik özellikleri, genel sağlık durumlarına ilişkin bulgular, 

4.5.  Madde bağımlısı kadınların madde bağımlılığına ilişkin özellikleri, her iki 

grubun yaşam kalitesi, cinsel fonksiyonları, depresyon düzeylerinin belirlenmesi ve 

madde bağımlısı grubun yaşam kalitesini, depresyon durumunu, cinsel fonksiyonunu 

etkileyen faktörlere ilişkin bulgular, 

4.6.  Madde bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile FSFI, 

BDÖ ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki ve madde bağımlısı kadınların cinsel 

fonksiyonunu etkileyen özelliklerin Regresyon Analizine ilişkin bulgular. 

4.1. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik, Genel Sağlık 

Durumları ve Obstetrik-Jinekolojik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde alkol bağımlısı ve sağlıklı grubun sosyo-demografik özellikleri, 

obstetrik-jinekolojik özellikleri ve genel sağlık durumları belirtilmiştir.  
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Tablo 4-1: Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Sosyo-demografik Özelliklerine İlişkin 

Verilerin Tartışılması
 

* Fisher kesin ki-kare testi yapılmıştır. ** Sadece evli olanlar alınmıştır. zmw: Mann-Whitney U testi.  
2: Ki-kare testi. t: Student’s-t test.   

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yaş ortalaması 35,63±7,18 (min:20, 

max:47), sağlıklı grubun yaş ortalaması 34,22±4,77 (min:27, max:47) olarak 

saptanmıştır. Alkol bağımlısı kadınlar ile sağlıklı grup yaş, eğitim süresi, çalışma 

durumu, gelir düzeyine göre dağılımları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.1). 

Alkol bağımlısı kadınların eğitim yıl ortalaması 8,73±3,33, (min:5, max:16) sağlıklı 

grubun eğitim yılı ortalaması 9,06±2,97 (min:5, max:16) olarak bulunmuştur. Gruplar 

aile tipi açısından karşılaştırıldığında aralarında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p≤0,001, Tablo 4-1). Alkol bağımlısı grupta parçalanmış aileye sahip 

olanların oranının sağlıklı gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Alkol bağımlısı kadınlarla sağlıklı kadınların evlilik süresi bağımsız gruplarda t testi ile 

karşılaştırıldığında, grupların evlilik süresi ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.1). Alkol bağımlısı grubun %67,6’sinin evli olduğu, 

%32,4’ünün partneriyle birlikte yaşadığı, sağlıklı grubun tümünün evli olduğu 

saptanmıştır. Alkol bağımlısı kadınların %36,6’sının ev hanımı, %36,6’sının vasıfsız 

işçi (tekstil işçisi, masöz, makyöz, dansçı gibi), %11,4’nin vasıflı işçi (yönetici, stilist, 

Özellikler 

 

 

          Alkol Grubu                         Sağlıklı Grup     

                (n:71)                                    (n:183) 
 

    

        2                  p Sayı                  %                    Sayı                % 

Yaş grupları       

18-31 yaş arası 25 35,2   69 37,7 0,136 0,712 

31 yaş üzeri 46 64,8 114 62,3   

Eğitim süresi       

1-8 yıl arası 41 57,7   95 51,9 0,700 0,403 

8 yıl üstü 30 42,3   88 48,1   

Çalışma durumu       

Çalışıyorum 28 39,4   71 38,8 0,009 0,925 

Çalışmıyorum 43 60,6 112 61,2   

Gelir düzeyi       

Gelir-gidere eşit/fazla 30 42,3   95 51,9 1,909 0,167 

Gelir-giderden az 41 57,7   88 48,1   

Aile tipi       

Çekirdek aile 55 77,5 183     100,0              * 
     0,000* 

Parçalanmış aile 16 22,5 - -   

                                                        Ortalama ± SS                       Ortalama ±SS                  zmw       p 

Evlilik süresi (n:243)**                       10,88±8,29                             10,93±6,30                   -0,789      0,430 
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muhasebeci gibi), %15,4’nün memur olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı grubun %56,3’ünün 

ev hanımı, %14,6’sının vasıfsız işçi (tekstil işçisi, temizlik işçisi gibi), %16,2’sinin 

vasıflı işçi (bankacı, stilist, muhasebeci gibi), %12,9’unun memur olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4-2: Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Genel Sağlık Durumlarına Göre 

Tartışılması 

* Sigara içmeyenler alınmamıştır. ** Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testi yapılmıştır. 2: Ki-kare testi. 

 a Sadece şiddete maruz kalanlar alınmıştır. t: Student’s-t test.   
 

Alkol ve sağlıklı grubun genel sağlık durumları incelendiğinde; alkol bağımlısı 

kadınlarla sağlıklı grup sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı bağımsız gruplarda t 

testi ile karşılaştırıldığında, grupların içilen sigara miktarları ve sigara içme süresi 

ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p≤0,001). Alkol bağımlısı kadınların 

ortalama sigara içme süresinin ve ortalama günlük içilen sigara miktarının sağlıklı 

gruptan anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 4.2). Alkol bağımlısı 

kadınlarla sağlıklı grup sigara içme durumları, ameliyat olma ve şiddete maruz kalma 

durumlarına göre dağılımları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve alkol bağımlısı grupta sigara içme (p≤0,001), 

Özellikler 
Alkol Grubu 

(n:71) 

 Sağlıklı Grup 

(n:183) t p 
Sigaraya İlişkin Özellikler  Ortalama±SS Ortalama±SS 

Sigara kullanım süresi (yıl)* (n:123)      25,16  6,63      19,00  2,62     7,068  ,000 

İçilen sigara miktarı (gün)* (n:123)      17,97  6,53      12,42  5,53     4,956  ,000 

Sigara İçme Durumu Sayı % Sayı % 2 p 

İçiyor 71 100,0  52 28,4 102,103** 
 ,000 

İçmiyor - - 131 71,6   

Ameliyat Olma Durumu       

Var 16 22,5  17   9,3    6,811** 
0,009 

Yok 55 77,5 166 90,7   

BMI       

Zayıf (18,49<)      8   11,3     19   10,4   

Normal (18,5-24,99)    49   69,0   132   72,1     0,246   0,884 

Şişman (25>)    14   19,7     32   17,5   

Şiddete Maruz Kalma Durumu        

Evet 52 73,2  56 30,6  36,327** 
 ,000 

Hayır 19 26,8 127 69,4   

Maruz Kalınan Şiddet Türü (n:108)a 
      

Fiziksel Şiddet       

Evet 41 78,8  22 39,3  15,772** 
 ,000 

Hayır 11 21,2  34 60,7   

Cinsel Şiddet       

Evet 17 32,7    3  5,4  11,602** 
 ,000 

Hayır 35 67,3  53 94,6   
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ameliyat olma (p≤0,05), şiddete ve özellikle fiziksel, cinsel şiddete maruz kalma 

oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p≤0,001, Tablo 4.2). Alkol bağımlısı 

kadınların %8,5’i apendektomi, %7’si burun ameliyatı, %7’si tonsillektomi ameliyatı 

olduklarını, %100’ü kronik bir hastalıklarının olmadığını belirtmişlerdir. Sağlıklı 

grubun ise sırasıyla en çok apendektomi (%7,1), kolesistektomi (%1,6), burun ameliyatı 

(%0,5) oldukları saptanmıştır. Alkol bağımlısı ve sağlıklı grupta şiddete maruz 

kalanların tümü sözel ve duygusal şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir. Gruplar 

beden kitle indeksleri açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.2). 

Tablo 4-3: Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Cinsel Yaşam ve Obstetrik-Jinekolojik 

Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

** Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testi yapılmıştır. a Hiç gebeliği olmayanlar alınmamıştır.  

t: Student’s-t test.  2: Ki-kare testi. 

Katılımcıların cinsel yaşam ve obstetrik-jinekolojik özellikleri incelendiğinde; 

alkol bağımlısı kadınlarla sağlıklı kadınlar cinsel ilişki yaşı (p≤0,001), gebelik yaşı 

Özellikler 
Alkol Grubu 

(n:71) 

Sağlıklı Grup 

(n:183)  

t 

 

p   Ortalama±SS  Ortalama±SS 

Cinsel ilişki yaşı         18,69 3,46       22,65 3,80 -7,641 ,000 

Cinsel ilişki sayısı (Hafta)           2,40 1,31         2,21 0,99 1,240 ,216 

Gebelik yaşıa (n:230)         20,12 4,14      24,01  4,27 -6,161 ,000 

Gebelik sayısıa (n:230) 3,14 1,23         2,19 1,23 3,183 ,002 

Doğum sayısıa (n:230) 1,83 1,21         1,21 0,67 1,140 ,259 

Kürtaj sayısıa(n:230) 1,95 1,26         1,55 0,89 1,737 ,086 

 Sayı % Sayı % 2 p 

İstenmeyen gebelika 
      

Var  44 71,0  47 28,0  33,231** 
,000 

Yok 18 29,0 121 72,0   

Cinsel İlişki Partneri       

Tek eşlilik 45 63,4 182 99,5  66,323** 
,000 

Çok eşlilik 26 36,6     1   0,5   

Cinsel Yaşamdan Memnuniyet       

Memnun 38 53,5 177 96,7  70,167** 
,000 

Memnun değil 33 46,5    6   3,3   

Kullanılan Aile Planlaması Yöntemi       

Etkin yöntem 40 56,3 145 79,2  13,554** 
,000 

Etkin olmayan yöntem 31 43,7  38 20,8   

Adet düzeni       

Düzenli 53 74,6 182 99,5  41,967** 
,000 

Düzensiz 18 25,4    1   0,5   

Üreme yol enfeksiyonu       

Var 10 14,1   19 10,4   0,375**   0,540 

Yok 71 85,9 164 89,6   
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(p≤0,001), gebelik sayıları (p≤0,05) ortalamaları açısından bağımsız gruplarda t testi ile 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4.3). Alkol 

bağımlısı grubun cinsel ilişki yaşı ve gebelik yaş ortalamalarının sağlıklı grubunkinden 

anlamlı olarak daha düşük olduğu, gebelik sayı ortalamalarının ise sağlıklı 

grubunkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gruplar cinsel ilişki 

sayısı, doğum sayısı, kürtaj sayısı ortalamaları açısından bağımsız gruplarda t testi ile 

karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.3). Alkol 

bağımlısı kadınlarla sağlıklı grup istenmeyen gebelik, cinsel ilişki partneri, cinsel 

yaşamdan memnuniyet, kullanılan aile planlaması yöntemi ve adet düzeni açısından ki-

kare analizi ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu ve alkol bağımlısı grupta istenmeyen gebelik oranının, çok eşliliğin, cinsel 

yaşamdan memnuniyetsizliğin, adet düzensizliğinin ve etkin olmayan yöntem kullanım 

oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p≤0,001, Tablo 4.3). Çalışmaya katılan 

alkol bağımlısı kadınların en sık kullandıkları aile planlaması yöntemleri sırasıyla; geri 

çekme (%43,7), rahim içi araç (%25,4), kondom (%19,7), sterilizasyon (tüplerin 

bağlanması) (%8,4) ve hap (%2,8) olarak saptanmıştır. Sağlıklı kadınların %20,8’i geri 

çekme, %43,7’si rahim içi araç, %29,5’i kondom, %4,4’ü sterilizasyon, %1,6’sı hap 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Gruplar üreme yol enfeksiyonları açısından 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.3). 

4.2. Alkol Bağımlısı Kadınların Alkol Bağımlılığına İlişkin Özellikleri ve Her İki 

Grubun Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyonları, Depresyon Düzeylerinin 

Belirlenmesi ve Alkol Bağımlısı Grubun Yaşam Kalitesini, Depresyon 

Durumunu, Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde alkol bağımlısı kadınların alkol bağımlılığına ilişkin özellikleri ele 

alınmış TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyut, FSFI toplam puan ve ölçeği alt boyut ve BDÖ 

puanları ile alkol bağımlısı kadınların alkol kullanımına ilişkin bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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Tablo 4-4: Alkol Bağımlısı Kadınların Alkol Kullanımına İlişkin Özelliklerin Dağılımı 

(n:71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadınların alkol kullanımıyla ilişkili özellikleri incelendiğinde; alkol bağımlısı 

kadınların yarısından fazlasının alkolü 24 yaş ve üzerinde kullanmaya başladığı (%50,7) 

ve 10 yıldan fazla süredir alkol kullandığı (%52,1), çoğunluğunun iki yıldan fazla 

yoğun alkol aldığı (%60,6), büyük bir bölümünde ailesinde alkol-madde kullanımının 

(%62) olduğu saptanmıştır ( Tablo 4.4). 

Tablo 4-5: Alkol Bağımlısı Kadınların Alkol Kulanımına İlişkin Riskli Davranışlarının 

Dağılımı (n=71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Kullanma Yaşı   

24 yaş altı 35 49,3 

24 yaş ve üzeri 36 50,7 

Alkol Kullanım Süresi   

10 yıl ve altı 34 47,9 

10 yıl üzeri 37 52,1 

Yoğun Kullanım Süresi   

2 yıl ve altı 28 39,4 

2 yıl üzeri 43 60,6 

Ailede Alkol-Madde Kullanımı   

Var (Baba, anne, kardeş, ikinci derece akraba) 44 62,0 

Yok 27 38,0 

 X  ±SD Min.-Max. 

Alkol kullanma yaşı (yıl) 23,60 6,49    14-39 

Alkol kullanma süresi (yıl) 12,19 6,46    1-30 

Alkol yoğun kullanma süresi (yıl)             3,61 2,02    1-9 

Günde ortalama tüketilen standart alkol miktarı 12,94 5,86    7-32 

Özellikler Sayı (n) Yüzde(%) 

Alkolü Zararlı Yollarla Temin Etmek   

Olmadı 66 93,0 

Para çalmak (hırsızlık) 2 2,8 

Cinsel ilişkide bulundum 3 4,2 

Alkolle İlgili Yasal Sorun   

Yaşadım  5 7,0 

Yaşamadım 66 93,0 

Alkol Kullanımı Sonucu Yaşanan Yaşam 

Olayları* 
  

Hiçbir sorun yaşamadım 22 31,0 

Okuldan ayrılma 1 2,0 

İş kaybı 15 30,6 

Boşanma 4 8,2 

Yaralanma 6 12,2 

Kaza 6 12,2 

Sağlık sorunu 41 83,7 
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Alkol bağımlısı kadınların alkol kullanımıyla ilgili riskli davranışları 

değerlendirildiğinde; çok az bir kısmı alkolü zararlı yollarla temin ettiklerini (%7), 

çoğunluğu alkol kullanımıyla ilişkili yasal sorun yaşamadıklarını (%66), çok az bir 

kısmı (%7) yasal sorun yaşadıklarını (adam yaralama, alkollü araç kullanmak gibi), 

büyük bir bölümü alkolü bıraktıktan sonra ve alkol kullanımı sonucu sağlık sorunları 

yaşadıklarını (%83,7) belirtmişlerdir (Tablo 4.5). 

Tablo 4-6: Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ 

Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

  TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu.  
      FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

      mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test 

Alkol bağımlısı kadınlarla, sağlıklı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutları, Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (FSFI), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, alkol bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği tüm 

alt boyutlarından sağlıklı gruba göre anlamlı derecede daha düşük puanlar aldıkları 

saptanmıştır (p≤0,001, Tablo 4.6). Gruplar FSFI ölçeği ve alt boyut puan ortalamaları 

açısından incelendiğinde; istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, genel tatmin ve FSFI 

toplam puan ortalamalarının alkol bağımlısı grupta anlamlı şekilde daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (p≤0,001, Tablo 4.6). FSFI ölçeği kesme puanına göre (≤26,55) alkol 

bağımlısı kadınların %83,1’inde ve sağlıklı kadınların %43,7’inde cinsel fonksiyonda 

olumsuz değişimin olduğu saptanmıştır. Sağlıklı gruba göre alkol bağımlısı kadınlarda 

BDÖ puan ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve BDÖ kesme puanına 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

Alkol Grubu 

(n:71) 

Sağlıklı Grup 

(n:183) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 50,95  17,62 70,14  14,46 -8,907 ,000 

Ruhsal alan 43,13  19,40 65,39  14,19 -8,795 ,000 

Sosyal alan 46,59 23,21 69,17  16,94 -7,460 ,000 

Çevresel alan 50,70  15,17 58,17  11,97 -3,725 ,000 

Ulusal alan 50,19  14,51 58,87  11,48 -4,521 ,000 

FSFI     

İstek 2,63  1,20 3,68  0,86 -6,286 ,000 

Uyarılma 2,77  1,23 4,02  0,98 -7,632 ,000 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,34  1,48 4,81  0,92 -7,762 ,000 

Orgazm 2,60  1,40 4,44  0,98        -10,131 ,000 

Genel tatmin 2,92  1,45 4,77  0,90 -9,977 ,000 

Ağrı 5,07  1,03 5,33  0,90 -1,874 ,064 

FSFI Toplam 19,41  6,42 27,07  4,25 -9,282 ,000 

   zmw p 

BDÖ 23,56  12,95 7,07  6,87 -9,162 ,000 
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göre (>17) alkol bağımlısı grubun % 70,4’ünün, sağlıklı grubun ise %10,4’ünün 

depresif belirtiler gösterdikleri bulunmuştur (p≤0,001, Tablo 4.6). 

Tablo 4-7: Alkol Grubunda Alkole Başlama Yaşının TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve 

BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

    TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu.  

    FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

   mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test 

 

Alkol bağımlısı kadınların alkolü kullanmaya başladıkları yaş grupları ile 

TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları, FSFI ölçeği toplam puan ve alt boyut puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.7). 

Alkol bağımlısı kadınların alkolü kullanmaya başladıkları yaş grupları ile BDÖ 

ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.7). 

 

 

 

 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

24 yaş altı 

(n:35) 

24 yaş ve üzeri  

(n:36) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 49,08  19,87 52,77  15,17 -,882 ,381 

Ruhsal alan 40,95  20,79 45,25  17,98 -,973 ,354 

Sosyal alan 45,00  25,26 48,14  21,27 -,569 ,572 

Çevresel alan 49,73  16,59 51,64  13,82 -,530 ,598 

Ulusal alan 49,36  15,62 51,00  13,52 -,473 ,638 

FSFI     

İstek 2,88  1,26 2,51  1,13 1,273 ,207 

Uyarılma 2,95  1,29 2,59  1,16 1,248 ,216 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,42  1,58 3,27  1,41 -,458 ,685 

Orgazm 2,64  1,42 2,56  1,39 -,219 ,827 

Genel tatmin 2,97  1,45 2,87  1,47  ,269 ,789 

Ağrı 5,09  1,07 5,05  1,00 -,168 ,867 

FSFI Toplam 19,96  6,65 18,88  6,25 -,707 ,482 

   zmw p 

BDÖ 24,74  13,87 22,41 11,86 -,644 ,519 
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Tablo 4-8: Alkol Grubunda Alkolü Kullanma Süresinin TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt 

Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

 TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu.  

      FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

     mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test 

 

Alkol bağımlısı kadınların alkolü kullanma süreleri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutları, FSFI ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları ve Beck Depresyon ölçeği 

toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

10 yıl ve altı 

(n:34) 

10 yıl üzeri  

(n:37) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 47,79  18,14 53,86  16,84 -1,461 ,149 

Ruhsal alan 41,42  20,69 44,70  18,28  -,710 ,480 

Sosyal alan 45,58  23,85 47,52  22,89  -,349 ,728 

Çevresel alan 49,08  16,61 52,19  13,77  -,863 ,391 

Ulusal alan 48,20  16,06 52,02  12,89 -1,111 ,271 

FSFI     

İstek 2,71  1,28 2,67  1,14   ,145 ,885 

Uyarılma 2,75  1,25 2,78  1,23  -,122 ,903 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,30  1,47 3,38  1,52  -,230 ,840 

Orgazm 2,48  1,26 2,71  1,52  -,692 ,491 

Genel tatmin 2,76  1,34 3,07  1,55  -,881 ,381 

Ağrı 5,21  0,98 4,95  1,07  1,062 ,292 

FSFI Toplam 19,23  6,36 19,58  6,57  -,223 ,824 

   zmw p 

BDÖ 25,79  13,20 21,51 12,34 -1,606 ,108 
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Tablo 4-9: Alkol Grubunda Alkolün Yoğun Kullanım Süresinin TDSÖYKÖ-KF ve FSFI 

Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

   TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu.  

    FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

   mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test. 

Alkol bağımlısı kadınların alkolü yoğun kullanma süreleri ile TDSÖYKÖ-KF 

ölçeği alt boyutları ve FSFI ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.9). 

Alkol bağımlısı kadınların alkolü yoğun kullanma süreleri ile BDÖ ölçeği 

toplam puanı karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlenmemiştir (p>0,05, Tablo 4.9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

2 yıl ve altı 

(n:28) 

2 yıl üzeri  

(n:43) 

 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 48,85  15,67 52,32  18,83 -,810 ,421 

Ruhsal alan 42,11  20,76 43,79  18,68 -,355 ,723 

Sosyal alan 43,21  22,37 45,54  23,94  ,471 ,639 

Çevresel alan 50,00  17,20 51,16  13,69 -,314 ,755 

Ulusal alan 49,20  16,64 50,83  13,12 -,461 ,647 

FSFI     

İstek 3,06  1,38 2,45  1,02 1,994 ,052 

Uyarılma 3,09  1,51 2,58  0,98 1,658 ,105 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,54  2,65 3,21  1,37  ,912 ,365 

Orgazm 2,71  1,47 2,53  1,36  ,539 ,592 

Genel tatmin 3,01  1,55 2,86  1,40  ,419 ,677 

Ağrı 5,08  1,02 5,06  1,05 ,063 ,950 

FSFI Toplam 20,52  7,16 18,69  5,87 1,171 ,246 

   zmw p 

BDÖ 23,50  10,87 23,60 14,12 -,100 ,920 
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Tablo 4-10: Alkol Bağımlısı Grupta Tüketilen Standart Alkol Miktarının TDSÖYKÖ-KF 

ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

Standart Alkol: Bir Tek Rakı=Cin=Viski (35 ml)=Bir Kadeh Şarap(120 ml)=Bir Küçük Kutu Bira. 

    TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu.  

FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

    mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test. 

Alkol bağımlısı kadınların, tüketilen standart alkol miktarı ile TDSÖYKÖ-KF 

ölçeği ve FSFI ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.10). 

Alkol bağımlısı kadınların, tükettikleri standart alkol miktarı ile BDÖ ölçeği 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.10). 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

10 standart doz ve altı 

(n:36) 

10 standart doz üzeri 

 (n:35) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 52,48  20,03 33,71  16,14   ,740 ,462 

Ruhsal alan 43,40  20,54 29,66  16,89   ,118 ,907 

Sosyal alan 47,22  24,88 45,95  21,20   ,229 ,820 

Çevresel alan 48,78  13,86 52,67  16,29         -1,082 ,283 

Ulusal alan 47,99  13,85 52,46  15,03         -1,302 ,195 

FSFI     

İstek 2,86  1,33 2,52  1,03 1,213 ,229 

Uyarılma 2,97  1,38 2,56  1,04 1,417 ,161 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,38  1,69 3,30  1,26   ,211 ,834 

Orgazm 2,74  1,52 2,45  1,26   ,863 ,391 

Genel tatmin 2,98  1,63 2,85  1,27   ,378 ,706 

Ağrı 5,01  1,06 5,14  1,01  -,534 ,595 

FSFI Toplam 19,96  7,22 18,84  5,59   ,732 ,467 

   zmw p 

BDÖ 22,55  12,91 24,60 2,89   -,489 ,625 
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Tablo 4-11: Alkol Grubunun Sosyo-demografik Özellikleriyle TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

*
Student’s-t test, 

**
 Mann-Whitney U testi, TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu, FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  

 BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

 TDSÖYKÖ-KF FSFI BDÖ 

Değişken 
Fiziksel 

alan 

Ruhsal 

alan 

Sosyal 

alan 

Çevresel 

alan 

Ulusal 

alan 
İstek Uyarılma Lubrikasyon Orgazm 

Genel 

tatmin 
Ağrı 

Toplam 

FSFI 
 

  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS 

Yaş              

18-31 yaş 

arası (n:25) 
45,14  

19,25 

38,16  

20,64 

44,00  

25,85 

46,25  

16,58 

45,66  

15,91 

3,02  

1,35 

3,10 1,36 3,56 1,50 2,65 1,38 2,99  

1,43 

4,97  

1,09 

20,32  

6,76 

27,12  

12,97 

31 yaş üzeri 

(n:46) 
54,11  

16,00 

45,83  

18,36 

48,00  

21,81 

53,12  

13,94 

52,65  

13,23 

2,51  

1,09 

2,58 1,13 3,22 1,48 2,57 1,42 2,88  

1,48 

5,13  

1,00 

18,92  

6,25 

21,63  

12,51 

Test Değeri  -2,098
* 1,608

* 
-,692

* 
-1,855

* 
-1,977

* 
1,711

* 
1,709

* 
,906

* 
,234

* 
,288

* 
-,599

* 
,871

* 
-1,710

** 

p Değeri ,040 ,112 ,491 ,068 ,052 ,092 ,092 ,368 ,815 ,774 ,551 ,387 ,087 

Eğitim süresi              

1-8 yıl arası 

(n:41) 
49,73  

14,27 

41,97  

19,92 

45,32  

21,16 

49,39  

14,90 

49,66  

14,56 

2,54  

1,15 

2,60 1,18 3,21 1,41 2,36 1,19 2,74  

1,32 

5,04  

1,04 

18,50  

5,76 

24,70  

12,21 

8 yıl üzeri 

(n:30) 
52,61  

21,52 

44,72  

18,88 

48,33  

26,02 

52,50  

15,60 

50,92  

14,66 

2,90  

1,27 

3,00 1,28 3,53 1,58 2,93 1,60 3,17  

1,60 

5,12  

1,03 

20,65  

7,15 

22,00  

13,73 

Test Değeri  -,637
* 

-,587
* 

-,537
* 

-,851
* 

-,360
* 

-1,223
* 

-1,335
* 

-,887
* 

-1,725
* 

-1,238
* 

-,305
* 

-1,399
* 

-,780
** 

p Değeri ,527 ,559 ,593 ,398 ,720 ,226 ,186 ,078 ,089 ,220 ,762 ,166 ,435 

Çalışma 

durumu 
             

Çalışıyorum 

(n:28) 
50,63  

19,70 

41,07  

21,41 

40,47  

25,32 

48,99  

16,02 

48,11  

15,23 

2,33  

0,97 

2,38 1,01 2,94 1,36 2,25 1,21 2,52  

1,32 

5,07  

1,09 

17,62  

5,59 

23,46  

14,27 

Çalışmıyorum 

(n:43) 
51,16  

16,36 

44,47  

18,11 

50,58  

21,08 

51,81  

14,67 

51,55  

14,05 

2,93  

1,29 

2,95 1,34 3,60 1,52 2,82 1,47 3,18  

1,49 

5,07  

1,00 

20,58  

6,74 

23,62  

12,01 

Test Değeri  -,122
* 

-,720
* 

-1,822
* 

-,763
* 

-,974
* 

-2,203
* -1,588

* 
-1,858

* 
-1,701

* 
-1,878

* 
-,030

* 
-1,932

* 
-,041

** 

p Değeri ,903 ,474 ,073 ,448 ,333 ,031 ,117 ,067 ,093 ,065 -,976 ,058 ,967 
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Tablo 4-11 (Devam): Alkol Grubunun Sosyo-demografik Özellikleriyle TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının   

Karşılaştırılması 

*
Student’s-t test, 

**
 Mann-Whitney U testi, TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu, FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  

 BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği.      

  

 TDSÖYKÖ-KF FSFI BDÖ 

Değişken 
Fiziksel 

alan 

Ruhsal 

alan 

Sosyal 

alan 

Çevresel 

alan 

Ulusal 

alan 
İstek Uyarılma Lubrikasyon Orgazm 

Genel 

tatmin 
Ağrı 

Toplam 

FSFI 
 

  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS 

Gelir düzeyi                                 

Gelir–gidere 

eşit/fazla 

(n:30) 

53,21  

18,00 

44,02  

18,49 

49,16  

23,50 

53,22  

16,17 

52,77  

15,31 

2,64  

1,21 

2,66 1,23 3,43 1,42 2,58  

1,35 

2,85  

1,36 

5,16  

0,95 

19,33  

6,09 

21,40  

11,94 

Gelir-

giderden az 

(n:41) 

49,30  

17,37 

42,47  

20,24 

44,71  

23,10 

48,85  

14,31 

48,30  

13,78 

2,73  

1,21 

2,85 1,25 3,28 1,55 2,61  

1,45 

2,97  

1,53 

5,01  

1,09 

19,48  

6,73 

25,14  

13,40 

Test Değeri  ,923
* 

-,330
* 

,796
* 

1,203
* 

1,288
* 

-,331
* 

-,648
* 

,402
* 

-,083
* 

-,347
* 

,583
 

-,097
* 

-1,118
** 

p Değeri ,356 ,742 ,429 ,233 ,202 ,742 ,519 ,689 ,934 ,730 ,562 ,923 ,264 

Cinsel ilişki 

partneri 
             

Yalnızca 

eşimle (n:45) 

 

55,15  

15,50 

47,59  

17,66 

50,92  

20,42 

54,44  

12,84 

53,64  

12,24 

2,64  

1,21 

2,76 1,27 3,36 1,54 2,67  

1,46 

2,98  

1,54 

5,23  

0,90 

19,66  

6,68 

20,80  

12,41 

Birden fazla 

kişiyle (n:26) 

 

43,68  

18,96 

35,41  

20,18 

39,10  

26,11 

44,23  

16,90 

44,23  

16,36 

2,79  

1,21 

2,79 1,20 3,31 1,41 2,47  

1,29 

2,81  

1,31 
4,80  

1,19 

18,98  

6,07 

28,34  

12,41 

Test Değeri 2,767
* 

2,655
* 

2,119
* 

2,870
* 

2,752
* -,509

* 
-,105

* 
,149

* 
,573

* 
,474

* 
1,613

* 
,424

* 
-2,370

** 

p Değeri ,007 ,010 ,038 ,005 ,008 ,612 ,917 ,882 ,568 ,637 ,114 ,673 ,018 
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Alkol bağımlısı kadınların yaş grupları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan ve 

ulusal alan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), fiziksel alan alt boyutundaki puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.11). 31 yaş üzerindeki alkol bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF 

fiziksel alan puan ortalamaları 18–31 yaş arası olan kadınlarınkinden anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (t: -2,098, p: ,040, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların yaş grupları ile FSFI ölçeği puan ortalamaları ve 

BDÖ toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.11).  

Alkol bağımlısı kadınların eğitim süresi ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği ve FSFI 

ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların eğitim süresi ile BDÖ ölçeği toplam puanları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında BDÖ ölçeği toplam puanları açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların çalışma durumları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

karşılaştırıldığında, grupların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların çalışma durumları ile FSFI ölçeği ve alt 

boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların FSFI toplam puan ve 

ölçeğin uyarılma, lubrikasyon, orgazm, genel tatmin ve ağrı alt boyut puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05, Tablo 4.11), istek alt boyutuna göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Çalışmayan kadınların 

puan ortalamaları çalışanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (t:-2,203; 

p: ,031, Tablo 4.11).  

Alkol bağımlısı kadınların çalışma durumları ile BDÖ toplam puan ortalaması 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

belirlenmemiştir (p>0,05, Tablo 4.11). 
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Alkol bağımlısı kadınların gelir düzeyleri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği ve FSFI 

ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların gelir düzeyleri ile BDÖ ölçeği toplam puanları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.11). 

Çalışmaya katılan alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki partneri ile 

TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

TDSYKÖ-KF ölçeği alt boyut puan ortalamaları açısından anlamlı fark olduğu, tek eşli 

kadınların puan ortalamalarının çok eşli kadınlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu bulunmuştur (p≤0,05, Tablo 4.11). 

Alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki partneri ile FSFI ölçeği ve alt boyut 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.11).  

Alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki partneri ile BDÖ ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, çok eşli kadınların puan ortalamalarının tek eşli 

kadınlarınkinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(U: -2,370, p: 0,018, Tablo 4.11). 

4.3. Alkol Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI, 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki ve Alkol Bağımlısı 

Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin Regresyon Analizine 

İlişkin Bulgular 

TDSÖYKÖ-KF ile FSFI ve BDÖ arasındaki ilişki incelendiğinde, alkol 

bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile FSFI ve BDÖ ölçeğinin 

toplam puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 



 58 

Tablo 4-12: Alkol Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları ile FSFI ve 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki (n=71) 

r: pearson korelasyon, TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa 

Formu, FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

Alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel alan, ruhsal alan 

sosyal alan, çevresel alan puanları ile FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif yönde 

ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmada kadınların yaşam 

kalitesi ölçeğinin ulusal alan puanları ile FSFI toplam puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. Alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin 

alt boyutları olan fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan, ulusal alan 

puanları ile BDÖ ölçeği puanı arasında güçlü düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadınların yaşam kalitesi fiziksel alan 

(p<0,009), ruhsal alan (p<0,001), sosyal alan (p<0,000), çevresel alan (p<0,030) puanı 

arttıkça, FSFI puanı artmakta ve yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan arttıkça 

Beck Depresyon puanı (p<0,001) düşmektedir (Tablo 4.12).  

Alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları puanlarının, alkol 

kullanım süresinin ve Beck Depresyon Ölçeği puanının FSFI puanı üzerine etkisini 

belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak FSFI ölçeği 

kesme puanı, etkileyen değişkenler olarak yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutlarından 

olan fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan puanları, alkol kullanım süresi ve depresyon 

ölçeği puanı bağımsız değişken olarak çoklu regresyon modeline backward yöntemiyle 

alınmıştır. Birinci modelde beş değişkenin yer aldığı analizde ikinci modelde fiziksel 

alan ve alkol kullanım süresi, üçüncü modelde ruhsal alan, dördüncü modelde sosyal 

alan değişkenleri yeterli etkiye sahip olmadığı için regresyon modelinden çıkarılmıştır. 

Modelde kalan depresyon ölçeği değişkeninin FSFI ölçeği kesme puanı üzerine etkisini 

gösteren regresyon analizi sonuçları Tablo 4.13’de verilmiştir. 

 

 

 
Fizikselsel alan Ruhsal alan Sosyal alan Çevresel alan Ulusal alan 

       r              p      r             p       r             p        r              p        r               p 

FSFI  ,282 0,009  ,375 0,001  ,409 0,000 ,224 0,030 ,187 0,059 

BDÖ -,677 0,000 -,763 0,000 -,646 0,000 -,512 0,000 -,535 0,000 
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Tablo 4-13: Alkol Bağımlısı Kadınların FSFI Puanıyla İlişkili Değişkenlerin Çoklu 

Regresyon Analizi (n:71) 

Bağımlı Değişken: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği Kesme Puanı 

R: ,459     Adjusted R2: ,435      F: 18,944      p:0,000       Durbin Watson: 1.726 

Çalışmaya katılan alkol bağımlısı kadınlarda başlangıçta beş değişken FSFI 

ölçeği puanına ait varyansı %42,4 oranında açıklarken, dördüncü modelde etkili 

olmayan dört değişken çıkarıldıktan sonra kalan Beck Depresyon Ölçeği değişkeninin 

tek başına modeli %43,5 oranında açıkladığı görülmüştür. Regresyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre de sadece Beck Depresyon Ölçeği puanının 

FSFI ölçeği kesme puanı üzerine etkisinin olduğu saptanmıştır. Beck Depresyon Ölçeği 

puanındaki bir birim artışın FSFI ölçeği puanında -,019 birimlik azalışa yol açacağı 

görülmektedir (Tablo 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler B Std. Hata Beta ( ) t p 

(Sabit) 1,379 0,72  19,226 0,000 

BDÖ -,019 ,003 ,653 7,160 0,000 
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4.4. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik, Obstetrik-

Jinekolojik Özellikleri ve Genel Sağlık Durumlarına İlişkin Bulgular 

Bu bölümde madde bağımlısı ve sağlıklı grubun sosyo-demografik özellikleri, 

obstetrik-jinekolojik özellikleri ve genel sağlık durumları belirtilmiştir.  

Tablo 4-14: Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik Özelliklerine 

İlişkin Verilerin Karşılaştırılması 

* Fisher ki-kare testi yapılmıştır.**Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testi yapılmıştır. 2: Ki-kare testi 

zmw: Mann-Whitney U testi. a:Sadece evli olanlar alınmıştır. 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların yaş ortalaması 27,68±5,95 (min:19, 

max:44), sağlıklı grubun yaş ortalaması 29,18±2,97 (min:20, max:36) olarak 

saptanmıştır. Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı grup yaş, eğitim süresi, çalışma 

durumu, gelir düzeyine göre dağılımları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.14). 

Madde bağımlısı kadınların eğitim yıl ortalaması 9,23±3,10, (min:5, max:15) sağlıklı 

grubun eğitim yılı ortalaması 8,94±2,97 (min:5, max:17) olarak bulunmuştur. Gruplar 

aile tipi açısından karşılaştırıldığında, aralarında çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

belirlenmiştir (p≤0,001, Tablo 4.14). Madde bağımlısı grupta parçalanmış aileye sahip 

olanların oranının sağlıklı gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı kadınların evlilik süresi bağımsız gruplarda t testi 

ile karşılaştırıldığında, grupların evlilik süresi ortalamaları arasında anlamlı fark 

Özellikler 
    Madde Grubu 

  (n:60) 

 Sağlıklı Grup 

(n:138)  

        2                             p                                                             Sayı               %              Sayı             % 

Yaş grupları       

18-31 yaş arası 45 75,0 106 76,8 0,009   0,925** 

31 yaş üzeri 15 25,0   32  23,2   

Eğitim süresi       

1-8 yıl arası 31 51,7   70 50,7 0,015   0,903 

8 yıl üstü 29 48,3   68 49,3   

Çalışma durumu       

Çalışıyorum 24 40,0   56 40,6 0,000   1,000** 

Çalışmıyorum 36 60,0   82 59,4   

Gelir düzeyi       

Gelir-gidere eşit/fazla 30 42,3   71 51,4 0,001   0,978 

Gelir-giderden az 41 57,7   67 48,6   

Aile tipi       

Çekirdek aile 44 73,3 138    100,0 * 
  0,000* 

Parçalanmış aile 16 26,7 - -   

                                                               Ortalama ± SS              Ortalama ±SS                zmw       p 

Evlilik süresi (n:188)a                                5,78±5,25                     6,21±3,96                   -1,485   0,138 
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olmadığı bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.14). Madde bağımlısı grubun %53,3’ünün evli 

olduğu, %46,7’sinin partneriyle birlikte yaşadığı, sağlıklı grubun tümünün evli olduğu 

saptanmıştır. Madde bağımlısı kadınların %25’inin ev hanımı, %45’inin vasıfsız işçi 

(tekstil işçisi, makyöz, dansçı, tezgâhtar gibi), %25’inin vasıflı işçi (pazarlamacı, 

muhasebeci, reklamcı gibi), %5,1’nin memur olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı grubun 

%55,1’inin ev hanımı, %14,7’sinin vasıfsız işçi (tekstil işçisi, temizlik işçisi gibi), 

%22,3’ünün vasıflı işçi (bankacı, eczacı, sitilist, muhasebeci gibi), %7,9’unun memur 

olduğu saptanmıştır. 

Tablo 4-15: Madde ve Sağlıklı Grubun Genel Sağlık Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

     ** Fisher Exact Test yapılmıştır. *** Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testi yapılmıştır. 2: Ki-kare testi 

     a:Sadece şiddete maruz kalanlar alınmıştır. t: Student’s-t test 

Özellikler 
Madde Grubu 

(n:60) 

Sağlıklı Grup 

(n:138)  

t 

 

p Sigaraya İlişkin Özellikler Ortalama±SS Ortalama±SS 

Sigara kullanım süresi (yıl)* (n:99)      12,13  6,14       9,32  4,20    2,223    ,029 

İçilen sigara miktarı (gün)* (n:99)      23,80  6,09     18,94  3,19    5,169    ,000 

Sigara İçme Durumu Sayı % Sayı % 2 p 

İçiyor 60 100,0  39 28,3 83,241***    ,000 

İçmiyor - -  99 71,7   

Kronik Sağlık Sorunu       

Var   1   1,7 - -  ,303** 

Yok 59 98,3 138 100,0   

Ameliyat Olma Durumu       

Var  8 13,3  13   9,4    0,814  ,367*** 

Yok 52 86,7 125 90,9   

BMI       

Zayıf (18,49<)    15   25,0     19   13,8   

Normal (18,5-24,99)    39   65,0     97   70,3    4,287  ,117 

Şişman (25>)      6   10,0       9   15,9   

Şiddete Maruz Kalma Durumu        

Evet 44 73,3  36 26,1 36,830*** 
   ,000 

Hayır 16 26,7 102 73,9   

Maruz Kalınan Şiddet Türü (n:80)a 
      

Sözel Şiddet       

Evet 43 97,7  36 100,0   1,000** 

Hayır   1   2,3 - -   

Duygusal Şiddet       

Evet 43 97,7  34 94,4  ,585** 

Hayır   1   2,3    2   5,6   

Fiziksel Şiddet       

Evet 36 81,8  16 44,4 10,569*** 
   ,001 

Hayır  8 18,2  20 55,6   

Cinsel Şiddet       

Evet 18 40,9    2   5,6 11,380*** 
   ,001 

Hayır 26 59,1  34 94,4   
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Madde bağımlısı ve sağlıklı grubun genel sağlık durumları incelendiğinde; 

madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı grup sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı 

bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında ortalama içilen sigara 

miktarı ve ortalama sigara içme süresi arasında anlamlı fark bulunmuştur. Madde 

bağımlısı kadınların sigara içme süresi (p≤0,05) ve günlük içilen sigara miktarı 

(p≤0,001) ortalamalarının sağlıklı gruptan anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir 

(Tablo 4.15).  

Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı grup sigara içme durumları, şiddete maruz 

kalmaları ve fiziksel şiddet, cinsel şiddet türüne göre dağılımları ki-kare analizi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve madde 

bağımlısı grupta sigara içme, şiddete maruz kalma oranlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p≤0,001, Tablo 4.15).  

Maruz kalınan şiddet türüne göre gruplar karşılaştırıldığında, sağlıklı grubun 

madde bağımlısı gruba göre daha az fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı, 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p≤0,001, Tablo 

4.15). Gruplar ameliyat olma durumları, kronik sağlık sorunları, beden kitle indeksleri, 

maruz kalınan duygusal ve sözel şiddet türleri açısından karşılaştırıldığında aralarında 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.15). Madde bağımlısı kadınlar en 

çok apendektomi (%6,7) ve tonsillektomi (%3,4), sağlıklı kadınlar ise sırasıyla en çok 

apendektomi (%7,2), kolesistektomi (%1,4), tonsillektomi (%0,7) ameliyatı olduklarını 

belirtmişlerdir. 
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Tablo 4-16: Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Cinsel Yaşam ve Obstetrik-Jinekolojik 

Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

**Yates Düzeltmeli Ki-Kare Testi yapılmıştır. *** Fisher Exact Test yapılmıştır. 2: Ki-kare testi 
 a:Hiç gebeliği olmayanlar alınmamıştır 

Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı kadınlar cinsel ilişki yaşı, gebelik yaşı 

(p≤0,001), gebelik ve kürtaj sayısı ortalamaları açısından bağımsız gruplarda t testi ile 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p≤0,05, Tablo 

4.16). Madde bağımlısı grubun cinsel ilişki yaşı ve gebelik yaş ortalamalarının sağlıklı 

grubunkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu, gebelik sayısı ve kürtaj sayısı 

ortalamalarının sağlıklı grubunkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Gruplar cinsel ilişki sayısı, doğum sayısı ortalamaları açısından bağımsız 

gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05, 

Tablo 4.16). 

 

Özellikler 
Madde Grubu 

(n:60) 

Sağlıklı Grup 

(n:138) t p 
 Ortalama±SS Ortalama±SS 

Cinsel ilişki yaşı 17,68  3,01 22,62  3,27 -9,992 ,000 

Cinsel ilişki sayısı (Hafta) 2,48  1,45 2,64  1,10 -0,855 ,393 

Gebelik yaşıa (n:155) 19,97  3,66 23,69  3,31 -5,950 ,000 

Gebelik sayısıa (n:155) 2,55  2,28 1,60  0,81 2,572 ,014 

Doğum sayısıa (n:155) 1,36  0,56 1,36  0,57 -0,029 ,977 

Kürtaj sayısıa(n:155) 2,33  1,07 1,35  0,60 2,303 ,028 

 Sayı % Sayı % 2 p 

İstenmeyen gebelika 
      

Var  26 65,0  19 16,5  31,540** 
,000 

Yok 14 35,0  96 83,5   

Cinsel İlişkide Bulunulan Kişiler       

Tek eşlilik 37 61,7 136 98,6  48,280** 
,000 

Çok eşlilik 23 38,3    2   1,4   

Cinsel Yaşamdan Memnuniyet       

Memnun 21 35,0 135 97,8  95,041** 
,000 

Memnun değil 39 65,0    3   2,2   

Kullanılan Aile Planlaması Yöntemi       

Etkin yöntem 29 48,3 110 79,7   18,210 ,000 

Etkin olmayan yöntem 31 51,7  28 20,3   

Adet düzeni       

Düzenli 17 28,3 137 99,3 117,697** 
,000 

Düzensiz 43 71,7    1   0,7   

Üreme yol enfeksiyonu       

Var 13 21,7  15 10,9    3,175**   0,075 

Yok 47 78,3 123 89,1   
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Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı grup istenmeyen gebelik, cinsel ilişkide 

bulunulan kişiler, cinsel yaşamdan memnuniyet, kullanılan aile planlaması yöntemi ve 

adet düzeni açısından ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu ve madde bağımlısı grupta istenmeyen gebelik oranının, çok 

eşliliğin, cinsel yaşamdan memnuniyetsizliğin, adet düzensizliğin ve etkin olmayan 

yöntem kullanım oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p≤0,001, Tablo 4.16). 

Çalışmaya katılan madde bağımlısı kadınların en sık kullandıkları aile 

planlaması yöntemleri sırasıyla; geri çekme (%51,7), kondom (%30) ve rahim içi araç 

(%18,3) olarak saptanmıştır. Sağlıklı kadınların %43,5’i kondom, %34,1’i rahim içi 

araç, %20,3’ü geri çekme, %1,4’ü sterilizasyon (tüplerin bağlanması), %0,7’si hap 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Gruplar üreme yol enfeksiyonları açısından 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.16). 

4.5. Madde Bağımlısı Kadınların Madde Bağımlılığına İlişkin Özellikleri ve Her 

İki Grubun Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyonları, Depresyon Düzeylerinin 

Belirlenmesi ve Madde Bağımlısı Grubun Yaşam Kalitesini, Depresyon 

Durumunu, Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde madde bağımlısı kadınların madde bağımlılığına ilişkin özellikleri 

ele alınmış TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyut, FSFI toplam puan ve ölçeği alt boyut ve 

BDÖ puanları ile madde bağımlısı kadınların madde kullanımına ilişkin bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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Tablo 4-17: Madde Bağımlısı Kadınların Madde Kullanımlarına İlişkin Özelliklerinin 

Dağılımı (n:60) 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Kullanma Yaşı   

20 yaş ve altı 33 55,0 

20 yaş üzeri 27 45,0 

Madde Kullanım Süresi   

6 yıl ve altı 31 51,7 

6 yıl üzeri 29 48,3 

Yoğun Kullanım Süresi   

2 yıl ve altı 35 58,3 

2 yıl üzeri 25 41,7 

Ailede Alkol-Madde Kullanımı   

Var (Baba, anne, kardeş, ikinci derece akraba) 17 28,3 

Yok 43 71,7 

Kullanım Yolu*   

Nazal yol 36 60,0 

Sarıp içmek 11 18,3 

Oral yol - - 

Damar yolu 20 33,3 

 X  ±SD Min.-Max. 

Madde kullanma yaşı (yıl) 20,76 5,08    10-35 

Madde kullanma süresi (yıl)   6,93 4,78    1-18 

Madde yoğun kullanma süresi (yıl)   2,70 1,78    1-9 
  *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Madde bağımlısı kadınların madde kullanımıyla ilişkili özellikleri 

incelendiğinde; madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının maddeyi 20 yaş ve 

altında kullanmaya başladığı (%55), yarıya yakın bir bölümünün altı yıldan fazla madde 

kullandığı (%48,3) ve iki yıldan fazla yoğun madde kullanımlarının olduğu (%41,7), az 

bir kısmının ailesinde alkol-madde kullanımının (%28,3) olduğu, çoğunluğunun 

maddeyi nazal yolla kullandığı (%60) belirlenmiştir (Tablo 4.17). Madde bağımlısı 

kadınların %66,7’sinin eroin, %18,3’ünün esrar, %15’inin kokain kullandığı 

saptanmıştır. 
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Tablo 4-18: Madde Bağımlısı Kadınların Madde Kullanımına İlişkin Riskli 

Davranışlarının Dağılımı (n=60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

  

Madde bağımlısı kadınların madde kullanımına ilişkin riskli davranışlar 

değerlendirildiğinde; az bir kısmı madde satıcılığı yaparak maddeyi temin ettiklerini 

(%20) ve aralarında enjektör paylaşımı olduğunu (%30), çoğunluğu madde kullanımıyla 

ilişkili yasal sorun yaşamadıklarını (%76,7), az bir kısmı (23,3) yasal sorun 

yaşadıklarını (madde kullanmak, madde satıcılığı gibi), büyük bir bölümü maddeyi 

bıraktıktan sonra ve madde kullanımı sonucu sağlık sorunları yaşadıklarını (%83,9) 

belirtmişlerdir (Tablo 4.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 

Maddeyi Zararlı Yollarla Temin Etmek*   

Olmadı 39 65,0 

Para çalmak (hırsızlık)  6 10,0 

Madde satıcılığı 12 20,0 

Cinsel ilişkide bulundum  5   5,0 

Enjektör Paylaşım Durumu   

Var 18 30,0 

Yok 42 70,0 

Maddeyle İlgili Yasal Sorun   

Yaşadım 14 23,3 

Yaşamadım 46 76,7 

Madde Kullanımı Sonucu Yaşanan Yaşam Olayları*   

Hiçbir sorun yaşamadım  4   6,7 

Okuldan ayrılma 11 19,6 

İş kaybı 26 46,4 

Boşanma  5   8,9 

Yaralanma  7 12,5 

Kaza  4   7,1 

Sağlık sorunu 47 83,9 
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Tablo 4-19: Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve 

BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu. 

FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test 

Madde bağımlısı kadınlarla sağlıklı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyut 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında, madde bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF 

ölçeği tüm alt boyutlarından sağlıklı gruba göre anlamlı derecede daha düşük puanlar 

aldıkları saptanmıştır (p≤0,001, Tablo 4.19).  

Madde bağımlısı grupla sağlıklı grup FSFI ölçeği ve alt boyut puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, genel tatmin ve FSFI toplam 

puan ortalamalarının madde bağımlısı grupta anlamlı şekilde daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (p≤0,001, Tablo 4.19). FSFI ölçeği kesme puanına göre (≤26,55) madde 

bağımlısı kadınların %90’nında ve sağlıklı kadınların %37’sinde cinsel fonksiyonda 

olumsuz yönde değişimin olduğu saptanmıştır.  

Sağlıklı gruba göre madde bağımlısı kadınlarda Beck Depresyon Ölçeği puan 

ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve BDÖ kesme puanına göre (>17) 

madde bağımlısı grubun %86,7’sinin, sağlıklı grubun ise %11,6’sının depresif belirtiler 

gösterdikleri bulunmuştur (p≤0,001, Tablo 4.19). 

 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

Madde Grubu 

(n:60) 

Sağlıklı Grup 

(n:138) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 35,17  16,39 71,22  13,94 -15,830 ,000 

Ruhsal alan 32,36  16,79 67,11  14,98 -14,454 ,000 

Sosyal alan 32,77  19,27 71,67  17,07 -14,160 ,000 

Çevresel alan 40,67  17,43 60,48  12,98   -7,899 ,000 

Ulusal alan 40,69  16,59 61,13  12,70   -8,516 ,000 

FSFI     

İstek 2,27  1,16 3,95  0,82 -10,134 ,000 

Uyarılma 2,26  1,14 4,24  0,91 -12,901 ,000 

Lubrikasyon (Islaklık) 2,84  1,45 4,91  0,80 -10,348 ,000 

Orgazm 2,32  1,38 4,57  0,92 -11,554 ,000 

Genel tatmin 2,53  1,29 5,00  0,79 -13,717 ,000 

Ağrı 4,89  1,40 5,24  0,94   -1,774 ,080 

FSFI Toplam 17,12  6,29 27,93  3,96 -12,280 ,000 

     zmw p 

BDÖ 30,63  10,26 6,73  7,26 -10,407 ,000 
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Tablo 4-20: Madde Grubunda Maddeye Başlama Yaşının TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt 

Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

  TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu. 

  FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

 mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test. 

Madde bağımlısı kadınların maddeye başladıkları yaş ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

alt boyut puan ortalamaları, FSFI ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları ve BDÖ 

toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

       20 yaş  ve altı 

              (n:33) 

20 yaş üzeri  

(n:27) 
 

 

t 

 

 

p         Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 34,52  17,12 35,97  15,75 -,339 ,736 

Ruhsal alan 31,06  17,02 33,95  16,69 -,660 ,512 

Sosyal alan 31,81 17,97 33,95  21,04 -,423 ,674 

Çevresel alan 39,29  17,53 42,36  17,49 -,674 ,503 

Ulusal alan 39,56  16,68 42,07  16,69 -,581 ,564 

FSFI     

İstek 2,88  1,26 2,51  1,13 1,273 ,207 

Uyarılma 2,95  1,29 2,59  1,16 1,248 ,216 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,42  1,58 3,27  1,41 -,458 ,685 

Orgazm 2,64  1,42 2,56  1,39 -,219 ,827 

Genel tatmin 2,97  1,45 2,87  1,47 ,269 ,789 

Ağrı 5,09  1,07 5,05  1,00 -,168 ,867 

FSFI Toplam 19,96  6,65 18,88  6,25 -,707 ,482 

     zmw p 

BDÖ 24,74  13,87 22,41 11,86 -,644 ,519 
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Tablo 4-21: Madde Grubunda Madde Kullanma Süresinin TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt 

Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu. 

FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği.                                                                          

mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test. 

Madde bağımlısı kadınların maddeyi kullanma süreleri ile TDSÖYKÖ-KF 

ölçeği alt boyutları, FSFI ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları ve BDÖ toplam 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

6 yıl  ve altı 

(n:31) 

6 yıl üzeri  

(n:29) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 36,63  14,07 33,62  18,69  ,709 ,481 

Ruhsal alan 32,66  14,79 32,04  18,96  ,142 ,888 

Sosyal alan 34,67  19,13 30,74  19,55  ,787 ,435 

Çevresel alan 44,55  17,05 36,53  17,15 1,816 ,075 

Ulusal alan 43,45  16,45 37,73  16,50 1,111 ,184 

FSFI     

İstek 2,14  1,09 2,40  1,25 -,831 ,410 

Uyarılma 2,28  1,17 2,24  1,13  ,131 ,897 

Lubrikasyon (Islaklık) 2,86  1,40 2,81  1,53  ,134 ,894 

Orgazm 2,41  1,35 2,23  1,42 ,496 ,622 

Genel tatmin 2,50  1,19 2,56  1,40 -,185 ,854 

Ağrı 4,86  1,35 4,92  1,49 -,162 ,872 

FSFI Toplam 17,07  5,80 17,18  6,88 -,064 ,949 

    zmw p 

BDÖ 30,61  11,07 30,65 9,52 -,074 ,941 
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Tablo 4-22: Madde Grubunda Maddenin Yoğun Kullanım Süresinin TDSÖYKÖ-KF ve 

FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

  TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu. 

  FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği. BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

 mwZ
: Mann-Whitney U testi, t: Student’s-t test. 

Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım süreleri ile TDSÖYKÖ-

KF ölçeği alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların fiziksel alan, ruhsal 

alan, sosyal alan ve ulusal alan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı (p>0,05), çevresel alan alt boyutundaki puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p≤0,05, Tablo 4.22). İki yıl üzeri yoğun madde 

kullanan kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği çevresel alan puan ortalamaları iki yıl ve 

altında yoğun madde kullanımı olan kadınlarınkinden anlamlı olarak düşük bulunmuştur 

(t: 2,200, p: ,032, Tablo 4.22).  

Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım süreleri ile FSFI ölçeği ve 

alt boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların istek, uyarılma, 

lubrikasyon, genel tatmin ve ağrı alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05, Tablo 4.22), FSFI toplam puan ve orgazm alt boyutuna göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p≤0,05, Tablo 4.22). İki 

yıl üzeri yoğun madde kullanan kadınların FSFI ölçeği toplam puanı ve orgazm alt 

boyut puan ortalamaları iki yıl ve altında yoğun madde kullanımı olan kadınlarınkinden 

anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p≤0,05, Tablo 4.22).  

Ölçekler 

 

TDSÖYKÖ-KF 

2 yıl ve altı 

(n:35) 

2 yıl üzeri  

(n:25) 
 

 

t 

 

 

p Ortalama±SS Ortalama±SS 

Fiziksel alan 36,22  16,73 33,71  16,14   ,581 ,563 

Ruhsal alan 34,28  16,69 29,66  16,89 1,051 ,298 

Sosyal alan 34,04  19,94 31,00  18,55   ,600 ,551 

Çevresel alan 44,73  17,77 35,00  15,57 2,200 ,032 

Ulusal alan 44,12  17,01 35,88  15,02 1,940 ,057 

FSFI     

İstek 2,45  1,33 2,01  0,84 1,434 ,157 

Uyarılma 2,44  1,24 2,01  0,97 1,433 ,157 

Lubrikasyon (Islaklık) 3,07  1,54 2,50  1,28 1,508 ,137 

Orgazm 2,64  1,48 1,88  1,11 2,139 ,037 

Genel tatmin 2,77  1,41 2,19  1,03 1,760 ,084 

Ağrı 5,09  1,24 4,60  1,59 1,334 ,187 

FSFI Toplam 18,48  6,73 15,22  5,17 2,027 ,047 

   zmw p 

BDÖ 29,51  11,21 32,20 8,75 -,960 ,337 
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Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanma süreleri ile BDÖ ölçeği 

toplam puanı karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

belirlenmemiştir (p>0,05, Tablo 4.22). 

Tablo 4-23: Madde Grubunda Maddenin Kullanım Yoluna Göre TDSÖYKÖ-KF ve FSFI 

Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu. 

FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

    KW: Kruskal Wallis test, F: Anova testi. 

 

Madde bağımlısı kadınların maddeyi kullanım yolları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

alt boyutları, FSFI ölçeği ve alt boyutları ve BDÖ toplam puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05, Tablo 4.23). 

Ölçekler 

 

 

TDSÖYKÖ-KF 

      Nazal yol                 Sarıp içmek                Damar yolu 

        (n:34)                         (n:11)                          (n:15) 
 

 

    F                 P     Ortalama±SS           Ortalama±SS           Ortalama±SS 

Fiziksel alan 34,76  17,70 42,53  13,96 35,17  16,39       1,713 ,189 

Ruhsal alan 33,70  17,89 32,19  17,68 29,44  14,03  ,327 ,722 

Sosyal alan 32,84  21,31 34,84  15,73 31,11  17,66 ,116 ,891 

Çevresel alan 39,79  17,71 46,30  15,23 38,54  18,55 ,722 ,490 

Ulusal alan 40,68  16,60 44,69  15,28 37,77  17,93 ,543 ,584 

FSFI      

İstek 2,31  1,30 2,18  1,26 2,24  0,76 ,056 ,946 

Uyarılma 2,31  1,22 2,40  1,45 2,06  0,65 ,336 ,716 

Lubrikasyon (Islaklık) 2,85  1,59 3,00  1,51 2,70  1,11 ,132 ,876 

Orgazm 2,45  1,49 2,21  1,53 2,10  0,99  ,371 ,692 

Genel tatmin 2,49  1,42 2,65  1,29 2,53  1,02 ,062 ,940 

Ağrı 4,90  1,45 5,05  1,13 4,74  1,56 ,150 ,861 

FSFI Toplam 17,33  6,66 17,90  7,17 16,38  5,07 ,138 ,872 

    KW p 

BDÖ 30,38  10,35 28,90  9,65 32,46  10,91 -,529 ,767 
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Tablo 4-24: Madde Grubunun Sosyo-demografik Özellikleriyle TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

*
Student’s-t test, 

**
 Mann-Whitney U testi, TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu, FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  

 BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği. 

 

 

 TDSÖYKÖ-KF FSFI BDÖ 

Değişken 
Fiziksel 

alan 

Ruhsal 

alan 

Sosyal 

alan 

Çevresel 

alan 

Ulusal 

alan 
İstek Uyarılma Lubrikasyon Orgazm 

Genel 

tatmin 
Ağrı 

Toplam 

FSFI 
 

  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS 

Yaş              

18-31 yaş arası 

(n:45) 
33,57  

16,21 

31,75  

16,79 

31,29  

18,21 

40,83  

17,82 

40,98  

16,76 

2,25  

1,23 

2,25 1,19 2,74 1,47 2,32  

1,26 

2,53  

1,30 

4,81  

1,46 

17,00  

6,50 

31,82  

10,80 

31 yaş üzeri 

(n:15) 
40,00  

16,54 

34,16  

17,26 

37,22  

21,24 

40,20  

16,82 

39,81  

16,62 

2,32  

0,98 

2,30 1,04 3,12 1,41 2,32  

1,73 

2,53  

1,30 

4,90  

1,26 

17,50  

5,82 

27,06  

7,72 

Test Değeri  -1,323
* 

-,478
* 

-1,032
* 

,119
* 

,235
* 

-,190
* 

-,135
* 

-,858
* 

,021
* 

,000
* 

-,042
* 

-,262
* 

-1,734
** 

p Değeri ,191 ,635 ,307 ,906 ,815 ,850 ,893 ,395 ,983 1,000 ,967 ,794 ,083 

Eğitim süresi              

1-8 yıl arası 

(n:31) 
31,56  

6,29 

27,15  

18,44 

28,49  

19,09 

36,18  

20,74 

36,46  

20,01 

2,03  

0,85 

2,09 0,96 2,51 1,23 2,03  

1,07 

2,25  

1,08 

4,80  

1,60 

15,73  

5,12 

32,25  

9,30 

8 yıl üzeri 

(n:29) 
39,03  

15,88 

37,93  

12,95 

37,35  

18,71 

45,47  

11,56 

45,21  

10,49 

2,52  

1,40 

2,45 1,30 3,18 1,61 2,63  

1,61 

2,82  

1,44 

4,99  

1,18 

18,61  

7,13 

28,89  

11,10 

Test Değeri  -1,767
* 

-2,603
* -1,814

* 
-2,159

* 
-2,138

* -1,626
* 

-1,225
* 

-1,815
* 

-1,672
* 

-1,735
* 

-,527
* 

-1,805
* 

-1,414
** 

p Değeri ,078 ,012 ,075 ,036 ,038 ,111 ,226 ,075 ,101 ,088 ,600 ,076 ,157 

Çalışma 

durumu 
             

Çalışıyorum 

(n:24) 
37,20  

18,77 

35,59  

17,59 

37,84  

19,65 

43,88  

16,07 

44,32  

14,80 

2,20  

1,08 

2,20 1,01 2,91 1,45 2,48  

1,48 

2,41  

1,30 

5,03  

1,30 

17,24  

5,97 

27,70  

8,34 

Çalışmıyorum 

(n:36) 
33,82  

14,72 

30,20  

16,13 

29,39  

18,52 

38,54  

18,19 

38,27  

17,46 

2,31  

1,23 

2,30 1,23 2,79 1,47 2,22  

1,32 

2,61  

1,29 

4,80  

1,48 

17,05  

6,58 

32,58  

11,05 

Test Değeri  ,778
* 

1,221
* 

1,689
* 

1,165
* 

1,396
* 

-,376
* 

-,356
* 

,312
* 

,714
* 

-,568
* 

,625
* 

,117
* 

-2,039
** 

p Değeri ,440 ,227 ,097 ,249 ,168 ,708 ,723 ,756 ,478 ,572 ,535 ,907 ,041 
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Tablo 4-24 (Devam): Madde Grubunun Sosyo-demografik Özellikleriyle TDSÖYKÖ-KF ve FSFI Alt Boyut ve BDÖ Toplam 

Puanlarının Karşılaştırılması 

*
Student’s-t test, 

**
 Mann-Whitney U testi, TDSÖYKÖ-KF: Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu, FSFI: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği.  

 BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği.

 TDSÖYKÖ-KF FSFI BDÖ 

Değişken 
Fiziksel 

alan 

Ruhsal 

alan 

Sosyal 

alan 

Çevresel 

alan 

Ulusal 

alan 
İstek Uyarılma Lubrikasyon Orgazm 

Genel 

tatmin 
Ağrı 

Toplam 

FSFI 
 

  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS  SS 

Gelir düzeyi                                 

Gelir–gidere 

eşit/fazla 

(n:31) 

34,67  

14,52 

29,43  

14,10 

31,72  

17,53 

42,03  

14,24 

41,48  

13,04 

2,34  

1,30 

2,36 1,28 3,06 1,57 2,56  

1,49 

2,81  

1,34 

4,85  

1,34 

18,00  

6,84 

33,32  

10,35 

Gelir-

giderden az 

(n:29) 

35,71  

18,43 

35,48  

19,01 

33,90  

21,23 

39,22  

19,46 

39,84  

19,91 

2,19  

1,01 

2,16 0,99 2,59 1,30 2,06  

1,22 

2,23  

1,18 

4,93  

1,49 

16,19  

5,61 

27,75  

9,52 

Test Değeri  -,243
* 

-1,406
* 

-,436
* 

,621
* 

,380
* 

-,489
* 

,669
* 

1,258
* 

1,480
* 

1,764
* 

-,235
 

1,115
* 

-2,124
** 

p Değeri ,809 ,165 ,664 ,537 ,705 ,626 ,506 ,213 ,164 ,083 ,815 ,269 ,034 

Cinsel ilişki 

patneri 
             

Yalnızca 

eşimle (n:45) 

 

35,52  

15,98 

31,86  

16,67 

34,90  

19,52 

42,14  

18,71 

41,96  

18,07 

2,28  

1,12 

2,31 1,10 2,90 1,37 2,41  

1,38 

2,58  

1,34 

4,96  

1,24 

17,45  

5,99 

31,51  

10,84 

Birden fazla 

kişiyle (n:15) 

 

34,62  

18,25 

33,15  

17,33 

29,34  

18,78 

38,31  

15,25 

38,64  

14,03 

2,24  

1,26 

2,19 1,23 2,73 1,60 2,19  

1,39 

2,45  

1,21 
4,78  

1,66 

16,60  

6,85 

29,21  

9,31 

Test Değeri ,204
* 

-,285
* 

1,088
* 

,825
* 

,751
* 

,137
* 

,389
* 

,420
* 

,595
* 

,381
* 

,477
* 

,509
* 

-,814
** 

p Değeri ,839 ,776 ,281 ,413 ,451 ,891 ,698 ,676 ,554 ,705 ,635 ,613 ,416 
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Madde bağımlısı kadınların yaş grupları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutları, FSFI ölçeği ve alt boyutları ve BDÖ ölçeği toplam puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanmıştır (p>0,05, Tablo.24).  

Madde bağımlısı kadınların eğitim süreleri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların fiziksel alan ve sosyal alan 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), ruhsal 

alan, çevresel alan, ulusal alan alt boyutundaki puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır (p≤0,05, Tablo 4.24). Eğitimi sekiz yıl üzerinde olan madde 

bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği ruhsal, çevresel ve ulusal alan tüm puan 

ortalamaları eğitimi sekiz yıl ve altında olanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuştur (Tablo 4.24). 

Madde bağımlısı kadınların eğitim süreleri ile FSFI ölçeği ve BDÖ toplam 

ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark 

olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.24). 

Madde bağımlısı kadınların çalışma durumları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği ve 

FSFI ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05, Tablo 4.24).  

Madde bağımlısı kadınların çalışma durumları ile BDÖ ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, çalışmayan kadınların puan ortalamalarının çalışan 

kadınlarınkinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(p≤0,05, Tablo 4.24).   

Madde bağımlısı kadınların gelir düzeyi ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği ve FSFI 

ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında, tüm puan ortalamaları arasında istatistiksel 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05, Tablo 4.24). 

Çalışmaya katılan madde bağımlısı kadınların gelir düzeyi ile BDÖ ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında BDÖ ölçeği toplam puanları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ve geliri giderine eşit/fazla olanların puan 

ortalamalarının geliri giderinden az olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur 

(p≤0,05, Tablo 4.24). 
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Madde bağımlısı kadınların cinsel ilişki partneri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği, 

FSFI ölçeği BDÖ karşılaştırıldığında, grupların tüm puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05, Tablo 4.24). 

4.6. Madde Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI, 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki ve Madde Bağımlısı 

Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin Regresyon Analizine 

İlişkin Bulgular 

TDSÖYKÖ-KF ile FSFI ve BDÖ arasındaki ilişki incelendiğinde, madde 

bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile FSFI ve BDÖ ölçeğinin 

toplam puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi 

yapılmıştır. 

Tablo 4-25: Madde Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI ve 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki (n=60) 

r: pearson korelasyon 

Madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin ruhsal alan, sosyal alan, 

çevresel alan ve ulusal alan puanları ile FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmada kadınların 

yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel alan puanı ile FSFI toplam puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. Madde bağımlısı kadınların BDÖ ölçeği puanı 

ile yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları olan fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan, 

çevresel alan, ulusal alan puanları ile güçlü düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadınların yaşam kalitesi ruhsal alan 

(p<0,006), sosyal alan (p<0,000), çevresel alan (p<0,007), ulusal alan (p<0,005) puanı 

arttıkça, FSFI puanı artmakta ve yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan arttıkça 

BDÖ puanı (p<0,001) düşmektedir (Tablo 4.25). 

Madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından ruhsal alan, 

sosyal alan, çevresel alan ve ulusal alan puanlarının, maddeyi yoğun kullanım süresinin, 

öğrenim düzeyinin, ilk cinsel ilişki yaşının, ilk gebelik yaşının ve cinsel ilişkide 

bulunulan kişilerin FSFI puanı üzerine etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi 

 
Fiziksel alan Ruhsal alan Sosyal alan Çevresel alan Ulusal alan 

       r              p      r             p       r             p        r              p        r               p 

FSFI ,213 0,101 ,354 0,006 ,487 0,000 ,346 0,007 ,360 0,005 

BDÖ -,517 0,000 -,625 0,000 -,597 0,000 -,505 0,000 -,523 0,000 
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yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak FSFI ölçeği kesme puanı, etkileyen değişken 

olarak yaşam kalitesi ölçeğinin dört alt boyutu olan ruhsal alan, sosyal alan, çevresel 

alan, ulusal alan puanları, maddeyi yoğun kullanım süresi, öğrenim süresi, ilk cinsel 

ilişki yaşı, ilk gebelik yaşı ve cinsel ilişkide bulunulan kişiler bağımsız değişken olarak 

çoklu regresyon modeline backward yöntemiyle alınmıştır.  

Birinci modelde dokuz değişkenin yer aldığı analizde ikinci modelde ruhsal 

alan, üçüncü modelde ulusal alan, dördüncü modelde çevresel alan, beşinci modelde ilk 

cinsel ilişki yaşı, altıncı modelde ilk gebelik yaşı, yedinci modelde cinsel ilişkide 

bulunulan kişi değişkenleri yeterli etkiye sahip olmadığı için regresyon modelinden 

çıkarılmıştır. Modelde kalan TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan, maddeyi yoğun kullanım 

süresi, öğrenim düzeyi değişkenlerinin FSFI ölçeği kesme puanı üzerine etkisini 

gösteren regresyon analizi sonuçları Tablo 4.26’da verilmiştir. 

Tablo 4-26: Madde Bağımlısı Kadınların FSFI Puanıyla İlişkili Değişkenlerin Çoklu 

Regresyon Analizi (n:60) 

Bağımlı Değişken: Kadın Cinsel İşlev Ölçeği Kesme Puanı 

R: ,507     Adjusted R2: ,466      F: 12,354      p:0,000       Durbin Watson: 1.935 

Çalışmaya katılan madde bağımlısı kadınlarda başlangıçta dokuz değişken FSFI 

ölçeği puanına ait varyansı %49 oranında açıklarken, sekizinci modelde etkili olmayan 

altı değişken çıkarıldıktan sonra kalan değişkeninin tek başına modeli %46,6 oranında 

açıkladığı görülmüştür. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına 

göre de TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan, maddeyi yoğun kullanım süresi, öğrenim düzeyi 

puanının FSFI ölçeği kesme puanı üzerine etkisinin olduğu saptanmıştır. TDSÖYKÖ-

KF-Sosyal alan puanındaki bir birim artışın FSFI ölçeği puanında ,013 birimlik artışa 

yol açacağı, madde yoğun kullanım süresindeki bir birimlik artışın da FSFI ölçeği 

puanında -.053 birimlik azalmaya yol açacağı ve öğrenim süresindeki bir birimlik 

artışın FSFI ölçeği puanında ,030 birimlik artışa yol açacağı görülmektedir (Tablo 

4.26). 

Değişkenler B Std. Hata Beta ( ) t p 

(Sabit) ,536 ,173  3,099 0,004 

TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan ,013 ,002 ,718 5,838 0,000 

Maddeyi yoğun kullanım süresi 

(yıl) 

-,053 ,021 -,306 -2,485 ,018 

Öğrenim süresi (yıl) ,030 ,012 ,307 2,543 ,014 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışma alkol ve madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesi ve cinsel 

yaşamı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen 

bulgular çalışma ile ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.  

Alkol ve madde bağımlılığı, tüm dünyada giderek artan, önemli bir sağlık 

sorunudur. Birleşmiş Milletler Madde Kontrol Programı’nın 2005’te açıklanan 

verilerine göre son bir yılda dünyada 200 milyon kişi, yani 15–64 yaş arası dünya 

nüfusunun %5’i yasa dışı madde kullanmıştır (UNDOC 2005). ABD’de yapılan bir 

çalışmada yaşam boyu alkol kötüye kullanım yaygınlığı %17,8, bir yıllık yaygınlık 

%4,7, yaşam boyu alkol bağımlılığı oranı %12,5 olarak bulunmuştur (Hasin ve ark. 

2007).  

Son dönemde yapılan çalışmalarda, Türkiye’de alkol-madde tüketiminin giderek 

arttığı belirtilmiştir (TÜBİTAK 2003). Erişkin nüfusta alkol kullanımının yaygınlığına 

dair sağlıklı veriler bulunmamakla beraber, alkol üretim ve tüketiminin son 20 yılda 

büyük artış gösterdiği bildirilmektedir (TÜBİTAK 2003). Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verilerine göre ülkemizde alkollü içecek tüketimi 1997 yılında 868 milyon iken, 

2006 yılında 969 milyon litreye yükselmiştir (TÜİK 2006). Sağlık Bakanlığı tarafından 

son dönemde yapılan bir araştırmada ise, alkol kullanım yaygınlığı %42,6, düzenli alkol 

kullanım oranı %20,5 olarak açıklanmıştır (TÜBİTAK 2003). Ülkemizde 2003 yılında 

altı ilde gerçekleştirilen Ulusal Madde Profili çalışmasında madde kullanıcılarının üçte 

ikisinde yaşam boyu madde kullanımı, yarısından fazlasında uçucu madde kullanımı ve 

dörtte birinde de opiyat kullanımı olduğu belirlenmiştir (Health Service 2003). Buna 

rağmen ülkemizde genel popülâsyonda ve kadınlar arasında alkol-madde bağımlılığının 

yaygınlığını araştıran geniş tabanlı, yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Yapılan 

sınırlı sayıdaki çalışma, alkol-madde bağımlılığının erkekler arasında daha yaygın 

olduğunu ancak son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de genç kadınlar 

arasında alkol-madde kullanımının hızla arttığını düşündürmektedir (Altıntoprak ve ark. 

2008).  

Yapılan çalışmalar, alkol-madde bağımlılığı ve buna bağlı sorunların birçok 

açıdan cinsiyetler arası farklılıklara sahip olduğunu göstermektedir. Sosyokültürel yapı 

içersinde kadınların hemen hemen tüm toplumlarda yüksek ahlaki değerlere sahip 
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olması beklenmektedir. Alkol ve madde kullanmak kadın için zerafet ve asaletlerini 

azaltan davranış, çok utanılacak bir durum olarak nitelendirilmektedir. Bu kültürel 

etmenler bir anlamda kadınları alkol/madde kullanmaktan uzak tutmuş olsa da, 

Türkiye’de de olduğu gibi alkol ve madde kullanan kadın toplumsal baskıya ve 

damgalanmaya maruz kalmaktadır. Oysaki alkol ve madde kullanan erkek için 

toplumsal önyargı bu kadar katı olmamış, içen erkek toplum tarafından ılımlı 

karşılanmış ve prestijinden bir şey kaybetmemiştir (Karpman 1997; Alpay 2005; 

Altıntoprak 2011). 

Kadınlarda alkol-madde kullanım miktarı arttıkça, aşırı duyarlı fizyolojilerinden 

dolayı, erkeklere göre bu maddelerin negatif etkilerini daha fazla yaşadıkları 

görülmüştür (Piazza ve ark. 1989). Kadınlarda erkeklere göre vücutlarındaki yağ/su 

oranının, alkolü metabolize eden enzim aktivitesinin farklı olması ve menstrual siklusa 

bağlı hormonal yapılarının değişkenlik göstermesi nedeniyle alkol-maddenin neden 

olduğu zararlar daha erken dönemde ve ağır bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Seitz ve 

Poschl 1997; Ely ve ark. 1999; Devaud ve ark. 2006). Bu nedenle alkol-madde 

bağımlılığı kadınların yaşamlarının her döneminde genel sağlık düzeylerini, cinsel 

yaşamlarını, yaşam kalitelerini olumsuz etkilemekte ve sosyal konumlarını 

zedeleyebilmektedir (Coşkunol 2006; Dişsiz ve ark. 2010). Ancak bu konuda yapılmış 

çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Erkeklerin alkol-madde bağımlılığıyla ilgili 

verilerinin de kadınlara uyarlanması mümkün görünmemektedir (Dişsiz ve ark. 2010). 

5.1. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik, Genel Sağlık 

Durumları ve Obstetrik-Jinekolojik Özelliklerine İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

Bu bölümde alkol bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik, genel 

sağlık durumları ve obstetrik-jinekolojik özelliklerinin karşılaştırılmasına ilişkin 

bulgular tartışılmıştır. 

5.1.1. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik Özelliklerine 

İlişkin Bulguların Tartışılması 

Alkol bağımlısı kadınlar ile sağlıklı kadınlar yaş, çalışma durumu, gelir düzeyi, 

evlilik ve eğitim süresine göre benzerlik gösterdikleri saptanmıştır. Bu benzerlik, 

karşılaştırmalar yapılırken sonuçların belirtilen bağımsız faktörlerden etkilenmemesi 

açısından önemlidir.   
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Çalışmaya katılan alkol bağımlısı kadınların yaş ortalaması 35,63±7,18 olarak 

bulunmuştur. Evren ve ark. (2003) çalışmasında alkol bağımlısı kadınların yaş 

ortalaması 40,78±10,17, Dişsiz ve ark. (2010) yaptıkları çalışmada ise 35,55±10,03 

olarak saptanmıştır (Tablo 4.1) (Evren ve ark. 2003a; Dişsiz ve ark. 2010). Alkol 

kullanım sorunlarının kadınların bulundukları yaş ile farklılaştığını gösteren 

çalışmalarda, 18–34 yaş arası genç kadınlarda alkol kullanımına ilişkin sorunların 

yüksek oranda ortaya çıktığı ancak alkol bağımlılığının 35–49 yaş grubu kadınlar 

arasında daha yaygın olduğu bildirilmiştir (Evren ve ark. 2003a; Altıntoprak ve ark. 

2008). Çalışma sonucu yapılan çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermekle birlikte 

yıllara göre alkol kullanma yaşının ve tedaviye başvuru yaşının düştüğü görülmektedir. 

Alkol bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%57,7) sekiz yıl ve altında, 

yarıya yakın bir kısmının da (%42,3) sekiz yıl üstü eğitim süresine sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.1). Çalışmada alkol bağımlısı kadınlarda eğitim süresinin yüksek 

olması literatürle paralel olduğu gözlenmiştir (Evren ve ark. 2003a; Evren ve ark. 

2003b; Bulut ve ark. 2006; Dişsiz ve ark. 2010). Alkol bağımlısı kadınların eğitim 

sürelerinin artması, son dönemde alkolden beklentilerin değişiklik göstermesiyle (daha 

iyi eğlenebilmek, yeni insanlarla kolayca tanışabilmek) ve kadınların sosyal ortamlarda 

daha fazla bulunmalarıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür (Altıntoprak ve ark. 2008; 

Borjesson ve Dunn 2001). 

Literatürde kadınların işyerindeki statülerinin artması, ekonomik özgürlüklerini 

kazanmaları, kadınlar arasında alkol bağımlılığı görülme oranlarındaki hızlı artışın 

nedeni olarak gösterilmektedir (Parker ve Harford 1992; Gomberg 1999; Evren ve ark. 

2003b). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yarıya yakın bir kısmının çalıştığı 

(%39,4), yarısından fazlasının (%60,6) çalışmadığı saptanmıştır (Tablo 4.1). Araştırma 

sonucu daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir (Evren ve ark. 2003b; 

Dişsiz ve ark. 2010). Çalışmayanların oranının yüksek olması, kronik alkol kullanımının 

kişinin iş bulmasını zorlaştırması ve işlevselliğini olumsuz etkilemesiyle ilişkili 

olabileceği düşünülmüştür. 

Literatürdeki bazı çalışmaların aksine
 
(Parker ve Harford 1992; Işık ve ark. 

1994; Dişsiz ve ark. 2010) bu çalışmada gelir düzeyi düşük olan alkol bağımlısı 

kadınların oranının daha fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 4.1). Alkol bağımlısı olan 

kadınların çalışmamalarının ekonomik durumlarını olumsuz etkilediği ve ülkemiz 
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koşullarında söz konusu grubun alkol kullanımı yönünden daha riskli olduğunu 

düşündürmektedir. 

Gordis yoğun alkol kullanımının sıklıkla hiç evlenmemiş, boşanmış ya da 

eşinden ayrı yaşayan veya evlenmeden birlikteliğini sürdüren kadınlar arasında 

görüldüğünü bildirmiştir (Gordis 1999). Evren ve ark. yaptığı çalışmada, alkol 

bağımlılığı tedavisi için başvuran kadınlar arasında boşanmış veya bekâr olanların daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Çalışmada alkol bağımlısı kadınların çoğunun evli (%67,6) 

ve çekirdek aileye (%77,5) sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo 4.1). Bunun, çalışmada 

eşin alkol kullanımı değerlendirilmemiş olmasıyla birlikte, alkol bağımlısı kadınların 

çekirdek ailelerinde alkol bağımlısı rol modellerinin ve alkol bağımlısı eşlerinin 

olmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür (Bendtsen ve ark. 2002). 

5.1.2. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Genel Sağlık Durumlarına İlişkin 

Bulguların Tartışılması 

Çalışmalarda toplumlarda sigara bağımlılığının giderek arttığı belirtilmiştir (Peto 

ve ark. 1992; Ersoy 2001). Alkol kullananların kullanmayanlara göre nikotin 

bağımlılığının 2-3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (Bobo ve Davis 1993). Joseph 

alko bağımlılarının %90'nından fazlasının sigara kullandığını ve bu oranın genel 

popülâsyondaki sigara kullanım oranından daha fazla olduğunu bildirmiştir (Joseph 

1993). Mintz ve ark. yaptıkları çalışmada alkol alımından sonra daha fazla ve hızlı 

sigara içildiğini göstermişlerdir (Mintz ve ark. 1985). Çalışmada alkol bağımlısı grubun 

bağımlı olmayan gruba göre uzun yıllar (25,16 6,63), fazla sayıda (17,97 6,53) ve daha 

fazla oranda sigara içtiği (%100) saptanmıştır (Tablo 4.2). Çalışma sonucu yapılan diğer 

çalışmaların sonucuyla benzerdir. 

Şişmanlık tüm dünyada daha çok kadınlarda görülen önemli bir sağlık 

sorunudur. DSÖ raporunda, 2006 yılında Dünya’da 400 milyonun üzerinde obez ve 1.6 

milyara yakın kişinin fazla kilolu olduğu bildirilmiştir (WHO 2007). Türkiye’de ise 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre kadınların %58’inin 

şişman, bunların %24’ünün de obez olduğu saptanmıştır (TNSA 2008). Yapılan 

çalışmalarda beden kitle endeksi (Body Mass Index, BMI) ile alkol/madde kullanımı 

arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Noble 2000). Alkol kullananların dopaminerjik 

sistemlerindeki eksiklikleri gidermek için daha fazla yiyecek tüketerek, davranışsal 

ödüllendirme ve pekiştirmede önemli olduğu düşünülen mezolimbik devrelerini 
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uyarmaya çalıştıkları düşünülmektedir (Noble 2000). Çalışmada alkol bağımlısı grupla 

sağlıklı grup arasında beden kitle endeksi açısından fark saptanmamıştır (Tablo 4.2). 

Alkol bağımlısı kadınların %11,3’ünün zayıf, %19,7’sinin şişman olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 4.2). Dişsiz ve ark. çalışmasında bağımlı kadınların %27,7’sinin şişman, 

%27,8’inin zayıf beden kitle endekslerinin olduğu, Hantaş’ın çalışmasında ise bağımlı 

kadınların %15,1’inde iştahlarının azaldığı saptanmıştır (Hantaş 2002; Dişsiz ve ark. 

2010). Çalışma sonucu Hantaş ve Dişsiz ve ark. çalışmasıyla uyumludur.  

Araştırmada alkol bağımlısı kadınların sağlıklı kadınlara göre daha fazla 

ameliyat oldukları saptanmıştır (Tablo 4.2). Bunun kadınların çoğunluğunun burun 

ameliyatı olmasıyla ilişkili olarak alkolün burun septumunda eğriliklere, burun 

mukozasında ödeme neden olması ve sistemik etkileri nedeniyle organlara zarar 

vermesiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür (Bölükbaşı 2005).  

Şiddet önemli bir kadın sağlığı sorunudur. Dünya'da ve Türkiye'de yapılan 

araştırmalar şiddete maruz kalanların çok büyük bir bölümünün kadınlar olduğunu 

ortaya koymaktadır (Dişsiz ve Şahin 2008). Kadınlarda alkol kullanım sorunlarıyla 

travma arasında ilişki olduğu saptanmıştır (Schafer ve ark. 2000). Kadının alkol 

kullanıyor olması karşı cins tarafından cinsel olarak “kolay elde edilebilir” görülmesine 

neden olmakta ve onu her türlü şiddete maruz kalma olasılığını artırmaktadır 

(Altıntoprak ve ark. 2008). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların bağımlı olmayanlara 

göre daha fazla oranda şiddete özellikle de fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıkları 

saptanmıştır (Tablo 4.2). Şiddete maruz kalan her iki gruptaki kadınların tümünün sözel 

ve duygusal şiddet oranlarının da birbirine benzer olduğu belirlenmiştir. Ögel ve ark. 

yaptıkları çalışmalarında bağımlı kadınların %50,3’ünün fiziksel, %42,9’unun sözel ve 

duygusal, %4,1’inin cinsel, Dişsiz ve ark. alkol bağımlısı kadınların %84,8’inin sözel, 

%37,1’inin duygusal, %66,7’sinin fiziksel, %36,4’ünün cinsel, Dembo ve ark. ise 

kadınların %61’inin cinsel şiddete maruz kaldıklarını saptamışlardır (Dembo 1991; 

Ögel ve ark. 1999a; Dişsiz ve ark. 2010). Araştırma sonucu diğer çalışmaların 

sonuçlarıyla paraleldir. 

5.1.3. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Cinsel Yaşam ve Obstetrik-

Jinekolojik Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

DSÖ, adolesanları 10–19 yaş grubundaki kişiler olarak tanımlamaktadır (WHO 

2004a). Adolesan dönemi fiziksel, ruhsal, biyokimyasal ve sosyal yönden hızlı büyüme, 
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gelişme ve olgunlaşma süreciyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu geçiş 

süreci risklidir ve olumsuz etkilenmelere açıktır. Adolesan riskli davranışlar veya yaşam 

biçimleri arasında sigara içme, alkol ve madde kullanımı, erken cinsel etkinlik, 

korunmasız cinsel eylem, erken gebelikler, istenmeyen gebeliklerde sayılmaktadır (Aras 

ve ark. 2007). Adolesan sağlığının tehdit eden bu davranışlar ergenlik döneminde 

edinilmekte ve erişkinlik döneminde de sürmektedir. Ergenlerde alkol/madde 

kullanımıyla erken yaşta cinsel ilişkiye girme ve adolesan gebelikler arasında pozitif 

korelasyon olduğu gösterilmiştir (Ögel ve ark. 2005; Dişsiz ve ark. 2010). Ögel ve ark. 

lise ikinci sınıf öğrencilerinde yaptıkları çalışmalarında alkol/madde kullanan 

adolesanların kullanmayanlara göre 18 yaşından önce cinsel ilişkiye girme riskinin 4,8 

kat, gebe kalma riskinin 6,4 kat daha fazla olduğunu belirtmiştir (Ögel ve ark. 2005). 

Çalışmada alkol bağımlısı grubun sağlıklı gruba göre daha erken yaşta ilk cinsel 

deneyimlerini ve gebeliklerini yaşadıkları, daha fazla gebelik ve istemeyen gebelikler 

deneyimledikleri belirlenmiştir (Tablo 4.3). Çalışma sonucumuz literatür bilgisi ve 

yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. 

Literatürde alkol bağımlısı kadınların cinsel eş konusunda özensiz olmaları ve 

kolay elde edilebilir kadın olarak görülmeleri nedeniyle çok eşli olabilecekleri 

belirtilmiştir (Weeks ve ark. 1998; Özden 2004). Çalışmada alkol bağımlısı grubun 

sağlıklı gruba göre çok eşli olduğu saptanmıştır (Tablo 4.3). Dişsiz ve ark. yaptıkları 

çalışmada alkol bağımlısı kadınların %61,2’sinin, Yalçın’nın çalışmasında alkol 

bağımlılarının %79,3’ünün çok eşli olduğu bulunmuştur (Yalçın 1997; Dişsiz ve ark. 

2010). Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir. 

Cinsellik genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Cinsel 

yaşamdan memnuniyetsizlik ve cinsel fonksiyon bozukluğu hem kadınların hem de 

erkeklerin hayat kalitesini ve iyilik halini olumsuz etkilemektedir. Sağlıksız yaşam tarzı 

alışkanlıkları arasında alkol tüketiminin cinsel disfonksiyonla ve cinsel 

memnuniyetsizlikle ilişkili olduğu düşünülmektedir (Austoni ve ark. 2005). Çalışmada 

alkol bağımlısı kadınlar, sağlıklı kadınlara göre daha az cinsel yaşamlarından memnun 

olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 4.3). Cocores ve ark. alkol ve kokain kötüye kullanımı 

olan bireylerin %62’sinde, Johnson ve ark. alkol kullanan kadınların %33’ünde cinsel 

işlev bozukluğu olduğunu saptamıştır (Cocores ve ark. 1988; Johnson ve ark. 2004). 

Dişsiz ve ark. yaptığı çalışmada alkol bağımlısı kadınların %73,8’i cinsel yaşamlarından 
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memnun olmadıklarını ifade etmiştir (Dişsiz ve ark. 2010). Çalışma sonucumuz da 

benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir. 

Aile planlaması yöntemlerinin kullanımı, doğurganlık düzeyine doğrudan etki 

eden bir göstergedir. Dünyadaki insanların yaklaşık %60’ı modern kontraseptif 

yöntemlerle korunmasına rağmen birçok kadın ve erkek, arzu ettikleri çocuk sayısından 

daha fazla çocuğa sahip olmaktadır. Demografik çalışmalar, 120 milyon çiftin 

ailelerinin büyüklüklerini sınırlandırmak istediğini ancak buna yönelik hiçbir yöntem 

kullanmadıklarını göstermektedir (Özaydın ve Akın 1998). TNSA 2008 verilerine göre 

kadınların %73’ünün herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullandığı, bunların 

%46’sının etkin, %27’sinin etkin olmayan yöntem kullandığı saptanmıştır (TNSA 

2008). Çalışmada alkol bağımlısı kadınlarda etkin olmayan yöntem kullanımının %46,5, 

sağlıklı kadınlarda ise %20,8 olarak saptanmıştır (Tablo 4.3). Alkol bağımlısı kadınların 

etkin olmayan yöntemleri daha çok kullandıkları belirlenmiştir. Dişsiz ve ark. yaptıkları 

çalışmada alkol bağımlısı kadınların %49,5’inin etkin yöntem kullanmadığı 

belirtilmiştir (Dişsiz ve ark. 2010). Çalışma sonucu Dişsiz ve ark. sonucuyla benzerdir. 

Alkol bağımlısı kadınlarda genel popülâsyonda yapılmış çalışmaya göre etkin olmayan 

yöntem kullanımı sıktır. Bunun alkol bağımlısı kadınların kendilik değerleri, bedensel 

algıları ve depresyon düzeyleriyle ilgili olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmalarda alkol kullanımının adet düzensizliklerine neden olduğu 

belirtilmiştir (Emanuele ve ark. 2001; Emanuele ve ark. 2002). Alkol kullanımının 

üreme sistemi üzerine etkileri hayvan modelleri üzerinde araştırılmış ve kronik alkol 

kullanımının östrojen ve testosteron düzeylerini geçici olarak yükselttiği ve siklus 

bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır (Dees ve ark. 2000; Emanuele ve ark. 2001; 

Emanuele ve ark. 2002). Ancak bazı çalışmalarda da hormonlar ve alkol kullanımı 

arasındaki ilişki net olarak ortaya konulamamıştır (Bayraktaroğlu ve ark. 2004). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların sağlıklı kadınlara göre daha fazla adet 

düzensizlikleri yaşadıkları saptanmıştır (Tablo 4.3). Çalışma sonucu literatür bilgisiyle 

uyumludur.  
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5.2. Alkol Bağımlısı Kadınların Alkol Bağımlılığına İlişkin Özellikleri ve Her İki 

Grubun Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyonları ve Depresyon Düzeyleri İle 

Alkol Bağımlısı Grubun Yaşam Kalitesini, Depresyon Durumunu, Cinsel 

Fonksiyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde alkol bağımlısı kadınların alkol bağımlılığına ilişkin özellikleri, 

alkol bağımlısı ve sağlıklı grubun yaşam kalitesi, cinsel fonksiyon ve depresyon 

düzeyleri ile alkol bağımlısı grubun yaşam kalitesini, depresyon durumunu, cinsel 

fonksiyonunu etkileyen faktörlere ilişkin bulgular tartışılmıştır. 

5.2.1.  Alkol Bağımlısı Kadınların Alkol Bağımlılığına İlişkin Özelliklerin 

Tartışılması 

Ergenlik ve genç erişkinlik alkol-madde kullanımına başlamak için riskli 

gelişimsel dönemlerdir. Alkol bu dönemde en sık kötüye kullanılan madde olup, 

genellikle bu geçiş döneminde alkol kullanmaya başlama en üst düzeye çıkmaktadır 

(Bukstein 2000). Genç yaşta alkol kullanımı sonraki dönemlerde diğer maddelere geçiş 

için bir “ilk adım” olabilmektedir. Genellikle ilk aşamada alkol ve sigara, sonra esrar ve 

diğer yasa dışı maddeler kullanılmaktadır (Bukstein 2000). Çalışmada alkol bağımlısı 

kadınların yarıya yakın bölümünün (%49,3) 24 yaşın altında alkol kullanmaya 

başladıkları ve ortalama alkolü kullanmaya başlama yaşı 23,60±6,49 (min;14, max;39) 

olarak saptanmıştır (Tablo 4.4). Bulut ve ark. yaptıkları çalışmada alkolü ilk kullanma 

yaşını 24,03±8,53, Evren ve ark. 21,09±6,49 (Evren ve ark. 2003b; Bulut ve ark. 2006) 

olarak saptamışlardır. Evren ve ark. yaptıkları aynı çalışmada 6-10 (%2,1) yaş grubunda 

düşük oranda da olsa ilk alkol kullanımının olduğu belirlenmiştir (Evren ve ark. 2003b). 

Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir. 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%52,1) alkolü 10 yıl 

ve üzerinde kullandığı, ortalama alkolü kullanma süresinin 12,19±6,46 yıl olduğu 

bulunmuştur (Tablo 4.4). Bulut ve ark. alkolü kullanma süresini 19,21±11,34, Evren ve 

ark. 19,69±6,49 yıl olarak saptamışlardır (Evren ve ark. 2003b; Bulut ve ark. 2006). 

Literatürde ise alkolün metabolize edilmesindeki farklılıklar nedeniyle, kadınların 

alkolün zararlı etkilerini daha kısa sürede yaşadıkları belirtilmiştir (Piazza ve ark. 1989; 

Seitz ve Poschl 1997; Ely ve ark. 1999; Devaud ve ark. 2006). Çalışmada kadınların ilk 

alkole başlama yaşıyla tedavi arayışlarındaki yaş arasındaki zamanın uzun olduğu 

gözlenmiştir. Ülkemizde sosyal, kültürel yapı, dini inanış, geleneklere bağlı olarak alkol 

kullanan kadınlar toplumsal baskıya ve damgalanmaya maruz kalmaktadırlar. Bu durum 

kadınlarda alkol kullanımının gizli kalmasına ve daha az yardım arayışında 
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bulunmalarına neden olmaktadır. Çalışma sonucumuz Evren ve ark. ve Bulut ve ark. 

çalışma sonuçlarıyla paraleldir. 

Çalışmalarda erkeklerde tüketilen günlük alkol miktarının iki birim içki ve 

altında olması “orta derecede içicilik” olarak, haftalık alkol tüketiminin 14 birim veya 

bir defada arka arkaya tüketilen alkolün dört birim ve üzerinde olması ise “riskli 

içicilik” olarak kabul edilmiştir (Nolen-Hoeksema 2004). Kadınlarda ise orta derecede 

içicilik için günlük alkol tüketiminin bir birimi geçmemesi gerektiği, haftalık yedi birim 

ve üzeri ya da art arda üç birim alkol tüketilmesi riskli içiciliğin, günde altı ve daha 

fazla birim alkol tüketilmesi ağır içiciliğin sınırı olarak bildirilmiştir (Piazza ve ark. 

1989; Nolen-Hoeksema 2004). Yoğun alkol kullanımının kadınların sağlığı üzerinde 

zararlı etkilerinin olduğu belirtilmiştir (Piazza ve ark. 1989; Ely ve ark. 1999). 

Çalışmada kadınların çoğunluğunun (%60,6) iki yıldan fazla yoğun alkol kullandığı ve 

günlük ortalama tüketilen standart alkol miktarının 12,94±5,86 birim olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.4). İngiltere’de yapılan çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin 

yaklaşık %85’inin alkol kullandığı ve bunların %38-50,6’sının haftada 14 standart birim 

içkinin üzerinde alkol tükettikleri bildirilmiştir (Pickard ve ark. 2000). Genişol ve ark. 

yaptıkları çalışmada tıp öğrencilerinin %6,9’u hafta içi dört standart içkiden fazla, 

%12,4’ü hafta sonu altı standart içkiden fazla, %35,1’i bir kerede altı içkiden fazla ve 

%5,8’i bir kerede (bir partide) 10 standart birimden fazla alkol tüketebildiklerini 

bildirmişlerdir (Genişol ve ark. 2002). Çalışmada günlük tüketilen standart alkol miktarı 

yapılan çalışmalardan yüksektir. Bunun DSM-IV’de alkol bağımlılığı kriterleri arasında 

yer alan alkol toleransıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Literatürde psikolojik, sosyolojik ve kalıtımsal etkenler nedeniyle; alkol-madde 

bağımlılarının birinci derece akrabalarında alkol-madde bağımlıları olmasının, bağımlı 

olma riskini arttırdığı belirtilmiştir (Cadoret ve ark. 1995; Prescott ve Kendler 1999). 

Evren ve ark. yaptıkları çalışmada alkol bağımlısı kadınların %45’inde, Dişsiz ve ark. 

%61,7’sinde, Hatipoğlu ve ark. %77’sinde birinci derecede akrabalarında da alkol 

kullanımının olduğunu saptamışlardır (Evren ve ark. 2003b; Hatipoğlu ve ark. 2005; 

Dişsiz ve ark. 2010). Çalışmada kadınların birinci derecede akrabalarının büyük bir 

kısmında alkol-madde kullanımının olduğu saptanmıştır (Tablo 4.4). Sonuç diğer 

çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. 
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Çalışmalarda alkol bağımlısı kadınların alkolü temin edebilmek için tehlikeli ve 

zarar verici davranışlarda bulunabilecekleri belirtilmiştir (Saygılı ve ark. 1991; Özden 

2004). Çalışmaya katılan alkol bağımlısı kadınların %4,2’si kullandıkları alkolü temin 

edebilmek için gelişigüzel cinsel ilişkiye girdiklerini, %2,8’i de hırsızlık yaptıklarını 

belirtmişlerdir (Tablo 4.5). Evren ve ark. çalışmasında kadınların %17,1’inin tehlikeli 

davranışlarda (hırsızlık, cinsel ilişkide bulunma) bulunduğu saptanmıştır (Evren ve ark. 

2003b). Bunun alkol bağımlısı kadınların çok eşli olması ve çoğunluğunun işsiz ve gelir 

düzeylerinin düşük olmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Alkol kullanımıyla yasal sorun arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara göre 

alkol bağımlısı kadınların erkeklere göre yasal sistemle daha az sorun yaşadıkları 

belirtilmiştir (Bendtsen ve ark. 2002; Lancaster 1994). Evren ve ark. yaptıkları 

çalışmada alkol bağımlısı kadınların %19,8’inin yasal sorun yaşadıklarını ve bunlardan 

%4,5’inin cezaevi yaşantısının olduğunu, Dişsiz ve ark. ise kadınların %12,8’inin yasal 

sorun yaşadıklarını saptamışlardır (Evren ve ark. 2003b; Dişsiz ve ark. 2010). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların %7’sinin yasal sorun yaşadıkları belirlenmiştir 

(Tablo 4.5). Araştırmada yasal sorun yaşama oranının diğer çalışmalara göre daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Bu farklılık çalışmaya alınan kadınların çoğunluğunun 

çekirdek aileye sahip olması ve yarıya yakın bir kısmının eğitim düzeyinin yüksek 

olmasıyla açıklanabilir. 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların %83,7’sinin alkol kullanımı nedeniyle 

sağlık sorunları yaşadığı, %30,6’sının işini kaybettiği, %12,2’sinin kaza geçirdiği, 

%12,2’sinin yaralandığı, %8,2’sinin boşandığı ve %2’sinin okuldan ayrıldığı 

saptanmıştır (Tablo 4.5). Alkol bağımlısı kadınların alkol kullanımı nedeniyle en fazla 

sağlık sorunları yaşadıkları gözlenmiştir. Çalışma sonucu, literatürde alkol 

bağımlılığının kadınlar üzerinde daha fazla fiziksel hasar oluşturması ve buna bağlı 

sağlık sorunlarına neden olması bilgisiyle uyumludur (Piazza ve ark. 1989; Seitz ve 

Poschl 1997; Ely ve ark. 1999; Devaud ve ark. 2006). 

5.2.2. Alkol Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyon ve 

Depresyon Durumlarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

DSÖ; sağlığı sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bireyin bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır (WHO 1946). Daha 
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sonraki yıllarda yapılan sağlıkla ilgili yaşam kalitesi tanımlamalarının hemen hepsinde 

bu bileşenler yer almaktadır (Eser 2006). 

Yaşam kalitesi temel olarak, kişinin yaşam koşullarına uyumda kişisel tatminini 

etkileyen, hastalığın bedensel, ruhsal ve toplumsal etkilerine verdiği bireysel yanıtları 

temsil eden bir kavram olarak görülmelidir (Eser 2006). Aslında yaşam kalitesi en kısa 

biçimde algılanan sağlık olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede yaşam kalitesi 

herhangi bir hastalığa özgü bir kavram değil, hastalığın bireyin yaşamında yaptığı etkiyi 

açıklamaya çalışan çok boyutlu bir kavramdır (Eser 2006).  

Alkol bağımlılığı, kronik hepatit, siroz, periferik nöropati, geçici ve kalıcı 

organik beyin sendromu, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları oluşturmasının yanı sıra 

trafik kazaları, intihar, suça yönelme, ailenin parçalanması, meslek kayıpları, ekonomik 

problemlere de yol açan biyopsikososyal bir sorundur (Ely ve ark. 1999; Yapıcı 2006; 

Altıntoprak ve ark. 2008). Çalışmalarda alkol bağımlılığının yaşam kalitesinin tüm 

boyutlarını olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Foster ve ark. 2000b; Donovan ve ark. 

2005; Yapıcı 2006). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre 

TDSÖYKÖ-KF ölçeğinin başta ruhsal alan ve sosyal alan alt boyutları olmak üzere tüm 

alt boyut puanlarından düşük puanlar aldıkları saptanmıştır (Tablo 4.6). Akvardar ve 

ark. yaptıkları çalışmada alkol bağımlılarının TDSÖYKÖ-KF ölçeğinin başta fiziksel 

alan olmak üzere diğer tüm alanlarda sağlıklı gruba göre düşük puan aldıkları 

belirlemişlerdir (Akvardar 2004). Volk ve ark. ile Foster ve ark. alkol bağımlısı grubun 

bağımlı olmayan gruba göre yaşam kalitesi puanlarının düşük olduğunu saptamışlardır 

(Volk ve ark. 1997; Foster ve ark. 1998a). Lahmek ve ark. SF-36 yaşam kalitesi 

formunu kullanarak yapıkları çalışmada sosyal ve emosyonel rol kısıtlılıklarına bağlı 

mental alan puanının fiziksel alan puanından düşük olduğu belirlenmiştir (Lahmek ve 

ark. 2009). Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir. 

Günümüzde alkolün bilinen afrodizyak etkilerine rağmen, sağlıksız yaşam tarzı 

alışkanlıkları arasında, alkol bağımlılığının cinsel işlev bozukluklarına neden olduğu 

belirtilmiştir (Austoni ve ark. 2005). Meyer alkolü, cinsel işlev üzerine zararlı etkisi 

olan ve afrodizyak etkisi nedeniyle sık kullanılan madde olarak tanımlamıştır (Meyer 

1976). Smith ve ark. (1984) yaptıkları çalışmada kadınların %65’i alkolün cinsellikten 

aldıkları zevki arttırdığını, %30’u ise azalttığını ifade etmiştir (Smith ve ark. 1984). 

Genel popülâsyonda yapılan çalışmalarda kadınlarda cinsel işlev bozukluğu oranı 
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ABD’de %43 (Laumann ve ark. 1999), Türkiye’de %46,9-%48,3 olarak bulunmuştur 

(Öksüz ve Malhan 2006; Çayan ve ark. 2004). Johnson ve ark. alkol bağımlısı 

kadınların %33’ünde, Covington ve Kohen %85’inde, Dişsiz ve ark. %92,9’unda cinsel 

işlev bozukluğunu bildirmişlerdir (Covington ve Kohen 1984; Johnson ve ark. 2004; 

Dişsiz ve ark. 2010). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların %83,1’i cinsel 

fonksiyonlarında olumsuz yönde değişim olduğunu ifade etmiştir. Klassen ve Wilsnack 

yaptıkları çalışmada alkol bağımlıların orgazma ulaşmada güçlük yaşadıklarını, 

Covington ve Kohen ise kontrol gruplu yaptıkları çalışmalarında, alkol bağımlısı 

kadınların kontrol grubuna göre, cinsel ilgilerinin, cinsel istek ve uyarılmalarının 

azaldığını, doyuma ulaşmada güçlük yaşadıklarını ve cinsel işlev bozuklarının daha 

fazla olduğu belirtmişlerdir (Covington ve Kohen 1984; Klassen ve Wilsnack 1986). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların FSFI ölçeği toplam puanının ve istek, uyarılma, 

lubrikasyon, orgazm, genel tatmin alt boyut puanlarının sağlıklı gruba göre çok daha 

düşük olduğu gözlenmiştir (Tablo 4.6). Çalışma sonucu literatür bilgisi ve Covington ve 

Kohen’nin çalışmasıyla uyumludur. 

Alkol deprese eden bir ajan olarak, beyni birçok yönden etkiler ve yüksek 

dozları yoğun üzüntü duygusuna (depresyon gibi) neden olabilir. Yapılan çalışmalar 

alkol kullanım bozuklukları ile depresyonun ilişkisini desteklemekle birlikte, her iki 

bozukluk arasındaki neden-sonuç ilişkisi henüz belirsizliğini korumaktadır. Aşırı alkol 

kullanımının mı depresyon ya da depresif duygudurumuna yol açtığı yoksa altta yatan 

duygudurum bozukluğunun mu alkol kullanımını başlatıcı etken olduğu sorusu yanıt 

bulabilmiş değildir (Arıkan ve ark. 1999). Alkol kullanım bozukluğu olan kişilerde 

depresyon görülme sıklığı klinik çalışmalarda %30-60 olarak bildirilmektedir (Golding 

ve ark. 1998). Kessler ve ark. yaptıkları çalışmada alkol kullananların %80’i 

yaşamlarının bir bölümünde depresif belirtilerden şikayetçi olmuşlardır (Kessler ve 

ark.1996). Yapıcı’nın alkol bağımlılarında yaptığı çalışmada alkol ve depresyon 

birlikteliği %46 olarak belirlenmiştir (Yapıcı 2006). Hantaş ve ark. alkol bağımlısı 

kadınların %69,7’sinin depresif semptomlar gösterdiğini belirtmiştir (Hantaş ve ark. 

2003). Alkol kullanan kadınlarda depresyon sıklığının alkol kullanmayan kadınlara göre 

ve alkol kullanan erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır (Kessler ve ark. 1996; 

Golding ve ark. 1998; Yapıcı 2006). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların %70,4’ünün 

depresyon belirtileri gösterdikleri ve sağlıklı gruba göre depresif belirtilerin daha fazla 
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olduğu saptanmıştır (Tablo 4.6). Çalışma sonucu benzer çalışmaların sonuçlarıyla 

uyumludur.  

5.2.3. Alkol Bağımlısı Kadınların Yaşam Kalitesini, Cinsel Fonksiyonlarını ve 

Depresyon Durumlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulguların Tartışılması 

Ergenlik ve gençlik dönemi alkol-madde kullanımları açısından riskli bir 

dönemdir. Literatürde gençlerde alkol kullanımı trafik kazaları, kaza sonucu ölüm, 

özürlülük gibi sonuçlara yol açmasının yanı sıra zamanla cinsel ilişkiye zorlanma, cinsel 

kötüye kullanma sonucu oluşan travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi ciddi 

sağlık problemlerini de beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Alkole başlama yaşının 

yaşamın ileriki dönemlerinde gelişebilecek alkol bağımlılığı ve alkole bağlı 

rahatsızlıklarla ilişkili olarak kişinin yaşam kalitesini, cinsel yaşamını, duygusal 

durumunu etkileyebileceği belirtilmiştir (Jernigan 2001). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi, cinsel işlev ve depresyon 

durumları ilk alkole başlama yaşına göre karşılaştırılmış, alkole erken yaşta 

başlayanların yaşam kalitesi ve cinsel işlev puanları daha düşük, depresyon düzeyleri 

daha yüksek olmasına rağmen aralarında fark saptanmamıştır (Tablo 4.7). Bu durumun 

alkol bağımlılığına bağlı sorunların kadınların yaşamlarının ilerleyen yıllarında ortaya 

çıkabileceğiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Çalışmalarda uzun süreli alkol kullanımının yaşam kalitesini olumsuz yönde 

etkilediği belirtilmiştir (Drummond 1990; Kravitz ve ark. 1999; Peters ve ark. 2003). 

Peters ve ark. alkol bağımlılığının süresiyle yaşam kalitesinin fiziksel ve ruhsal alanları 

arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu bulmuştur (Peters ve ark. 2003). Drummond 

alkol bağımlılığında yaşam kalitesini Nottingham Sağlık Profiliyle değerlendirdiği 

çalışmasında alkol bağımlılığının süresi arttıkça yaşam kalitesinin alt boyutları olan 

enerji, emosyonel tepkiler, toplumsal yalıtım, hareketlilik, ağrı, uyku puanlarının 

kötüleştiğini saptamıştır (Drummond 1990). Çalışmada alkol kullanım süresine göre 

yaşam kalitesi alt boyutları açısından fark saptanmamıştır (Tablo 4.8). Bu durum yaşam 

kalitesinde etkilenmenin alkol bağımlılığıyla birlikte başlayabileceğini göstermektedir. 

Yapılan araştırmalarda kronik alkol kullanımının cinsel yaşam üzerine negatif 

etkisinin olduğu saptanmıştır (Flaherty ve ark. 2003; Özden 2004; Johnson ve ark. 

2004; Sobczak 2009). Bunun çok uzun süre alkol kullanımının sinir sistemi, karaciğer 

ile endokrin sisteme olan zararlı etkileriyle ilişkili olabileceği belirtilmiştir (Gomberg 
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1999; Kaplan ve Sadock 2005). Murphy ve ark. alkol kullanım süresi ortalama dokuz 

yıl olan kadınların orgazm, cinsel istek, memnuniyet ve partnerle ilişki problemlerinin 

olduğunu, Wilsnack ve ark. yaptıkları izlem çalışmalarında son bir yıldır bir standart 

doz ve üzeri alkol kullanan kadınların alkol kullanımıyla ilişkili cinsel sorunlar 

tanımladıklarını belirtmişlerdir (Murphy ve ark. 1980; Wilsnack ve ark. 1991). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların alkolü kullanım sürelerine göre FSFI puanları 

açısından aralarında fark olmadığı belirlenmiştir (Tablo 4.8). Ancak FSFI puanlarının 

ölçek kesme puanına göre oldukça düşük olması cinsel fonksiyonda olumsuz 

etkilemenin varlığını ve kronik alkol kullanımının cinsel işlevle ilgili sorunların ortaya 

çıkmasını baştan itibaren kolaylaştırdığını düşündürmektedir. 

Kessler ve ark. yaptıkları çalışmada daha önce normal duygu durumu olan 

kişiler, birkaç gün ya da haftalarca ağır dozda alkol kullandıklarında depresif belirtiler 

tanımlamışlardır (Kessler ve ark. 1996). Bu çalışmada alkol bağımlısı kadınların alkol 

kullanma süreleri ile depresyon puanları arasında fark saptanmamıştır. Ancak her iki 

grupta depresif belirtilerin arttığı gözlenmiştir (Tablo 4.8). 

Lahmek ve ark. yaptıkları çalışmada beş yıl üzerinde şiddetli alkol bağımlılığı 

yaşam kalitesinin kötü fiziksel ve mental bileşenleriyle ilişkili bulunmuştur (Lahmek ve 

ark. 2009). Volk ve ark. yaptıkları çalışmada, Lahmek ve ark. ile benzer sonuç 

saptanmıştır (Volk ve ark. 1997; Lahmek ve ark. 2009). Yapılan başka bir çalışmada ise 

az ya da kontrollü alkol kullanımının yaşam kalitesinin arttırabileceği belirtilmiştir 

(Watson ve ark. 1996). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi yoğun alkol 

kullanım süresine göre karşılaştırılmış ve aralarında fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 

4.9). Bahsedilen araştırmalarda alkol bağımlılığına eşlik eden başka kronik bir 

rahatsızlığın (depresyon, anksiyete bozukluğu, hipertansiyon gibi) var olmasının yaşam 

kalitesinin daha da olumsuz etkilenmesine yol açtığı düşünülmektedir. 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınlar, alkolü yoğun kullanım süreleri ve cinsel 

işlevleri açısından karşılaştırıldıklarında iki yıl ve üzerinde yoğun alkol kullananların 

cinsel işlev puanları düşük gözlenmesine rağmen aralarında fark saptanmamıştır (Tablo 

4.9). Leigh’in yaptığı çalışmada on hafta boyunca yoğun alkol kullanan kadınların 

cinsel aktivitelerinin azaldığını belirtmiştir (Leigh 1993).  

Ağır dozda alkol kullananlar depresif semptomlar tanımlamışlardır (Kessler ve 

ark. 1996). Eğer alkol kullanımına bağlı depresyon belirtileri gözlenmişse, içmenin 
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bırakılmasıyla depresyon belirtilerinin azaldığı belirlenmiştir (Kessler ve ark. 1996). 

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların, alkolü yoğun kullanım süreleri ile depresyon 

puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.9). Ancak her iki grupta Beck 

Depresyon Ölçeği kesme puanına göre depresif belirtilerin arttığı belirlenmiştir. 

Volk ve ark. SF-36 ölçeğiyle yaptıkları çalışmada sık ve yoğun (beş günden az 

aralarla beş standart içkinin üzerinde) alkol kullanımının yaşam kalitesinin tüm alt 

boyutlarıyla negatif ilişkili olduğu saptanmıştır (Volk ve ark. 1997). Okoro ve ark. 

günde beş ve daha fazla standart doz alkol kullananlarda sağlıkla ilgili yaşam 

kalitelerinin daha düşük olduğunu bildirmiştir (Okoro ve ark. 2004). Çalışmada alkol 

bağımlısı kadınlarda kullanılan alkol dozuna göre yaşam kalitesi alt boyutları arasında 

fark saptanmamıştır (Tablo 4.10). 

Mandell ve Miller kullanılan alkol miktarının cinsel işlev bozukluklarıyla ilişkili 

olduğunu belirtmiştir (Mandell ve Miller 1983). Leigh günlük 12 standart doz alkol 

tüketen kadınların cinsel aktivitelerinin azaldığını, Wilson ve Lawson yüksek dozlarda 

alkol kullanımının kadınlarda cinsel yanıtı azalttığını bildirmiştir (Wilson ve Lawson 

1976; Leigh 1993). Bu araştırmada alkol bağımlısı kadınlarda, kullanılan alkol dozu ile 

FSFI ölçeği alt boyut puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.10). Ancak her iki 

grupta FSFI ölçeği kesme puanına göre cinsel işlevde olumsuz yönde değişimin olduğu 

belirlenmiştir.  

Çalışmada alkol bağımlısı kadınların alkolü kullanım dozuna göre depresyon 

düzeyleri açısından fark saptanmamıştır (Tablo 4.10). Ancak her iki grupta depresyon 

puanını BDÖ kesme puanının üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu durum alkol 

kullanımına bağlı oluşan zararın, alkol kullanım özellikleri kadar kişisel özelliklerle de 

ilişkili olabileceğini düşündürtmüştür. 

Kişinin yaşam kalitesi, duygudurumu, cinsel sağlığı fizyolojik, psikolojik, sosyal 

ve çevresel etmenlerden etkilenebilmektedir (Testa ve Simonson 1996; Austoni ve ark. 

2005). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yaş grupları ile yaşam kalitesi ölçeği alt 

boyut puanları karşılaştırıldığında, fiziksel alt boyut puanı dışında diğer alt boyutlar 

arasında fark olmadığı, 31 yaş üzerindeki alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi 

ölçeği fiziksel alan puanının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4.11). Lahmek ve 

ark. yaptığı çalışmada 45 yaş üzerinde olan alkol bağımlılarının fiziksel alan puanlarının 

düştüğünü, Peters ve ark. yaş ortalamaları 41,3±7,8 olan kadın alkol bağımlıların 
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Nottingham Sağlık Profili ölçeğinin tüm alt boyutlarından (genel sağlık, mental sağlık, 

fiziksel sağlık, sosyal fonksiyon, rol fonksiyonu, ağrı) düşük puanlar aldıklarını 

belirlemişlerdir (Peters ve ark. 2003; Lahmek ve ark. 2009). Çalışmada alkol bağımlısı 

kadınların yaş ortalamalarının yapılan diğer çalışmalardaki kadınların yaş 

ortalamalarından daha düşüktür. Bu nedenle oldukça yüksek oranda olan erken yaşta 

alkol kullanımının yaşam kalitesini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

Çalışmalarda cinsel işlev bozukluklarının yaşla birlikte arttığı belirtilmiştir 

(Çayan ve ark. 2004; Öksüz ve Malhan 2006). Çayan ve ark.’nın bağımlı olmayan 

kadınlarla yaptıkları çalışmada cinsel işlev bozukluğu 18-27 yaş arası kadınlarda %21,7; 

28-37 yaş arası kadınlarda %25,5; 38-47 yaş arası kadınlarda %53,5; 48-57 yaş arası 

kadınlarda %65,9 ve 58-67 yaş arası kadınlarda %92,9 olarak belirlenmiştir (Çayan ve 

ark. 2004). Johnson ve ark. 45 yaş üzerinde alkol bağımlısı kadınlarda cinsel 

uyarılmanın azaldığını ve daha fazla disparoni sorunu yaşadıklarını saptamıştır (Johnson 

ve ark. 2004). Covington ve Kohen’nin kontrol gruplu ve yaş ortalaması 30 olan alkol 

bağımlısı kadınlarla yaptıkları çalışmada bağımlı kadınlar cinsel ilgi, uyarılma, cinsel 

memnuniyetlerinin azaldığını ve orgazma ulaşmada güçlük yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir (Covington ve Kohen 1984). Çalışmada alkol bağımlısı kadınlar yaşlarına 

göre FSFI ölçeği alt boyutları arasında fark saptanmamış ve yapılan çalışmalara benzer 

şekilde 31 yaş üzerindeki alkol bağımlısı kadınların FSFI ölçeğinden daha düşük 

puanlar aldıkları belirlenmiştir (Tablo 4.11). Bu durum, yaşla birlikte alkol bağımlısı 

kadınların cinsel yaşama ve alkole erken yaşta başlamalarıyla açıklanabilir. 

Araştırmada alkol bağımlısı kadınların yaşlarına göre BDÖ puanları arasında 

fark saptanmamıştır (Tablo 4.11). Ancak alkole erken yaşta başlamayla ilintili olarak 

18-31 yaş grubunda depresif belirtilerin daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda alkol bağımlısı kadınların eğitim durumlarıyla yaşam 

kalitesi arasında fark saptanmamıştır (Volk ve ark. 1997; Peters ve ark. 2003; Lahmek 

ve ark. 2009). Çalışma sonucu yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. 

Kadının eğitim düzeyinin de cinsel yaşamını etkileyebileceği belirtilmektedir 

(Fourcroy 2006; Demirezen ve ark. 2006). Johnson ve ark. sekiz yıl altında eğitim 

düzeyine sahip alkol bağımlısı kadınlarda azalmış cinsel istek ve orgazma ulaşmada 

güçlük tespit etmişlerdir (Johnson ve ark. 2004). Wilson ve Lawson’nun üniversite 
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öğrencisi alkol bağımlısı kadınlarda yaptıkları deneysel çalışmada artan alkol düzeyiyle 

birlikte cinsel uyarılmanın azaldığını göstermiştir (Wilson ve Lawson 1976). Çalışmada 

kadınların eğitim düzeyleri ile FSFI ölçeği toplam puan ve alt boyutları arasında fark 

saptanmamıştır (Tablo 4.11). Bu durum kadınlarda cinsel sorunların ortaya çıkmasında 

eğitim düzeyi dışında çok sayıda psikososyal ve kültürel etkenin birlikte rol oynadığını 

göstermektedir. 

Francis ve ark. alkol bağımlısı olmayan grupla yaptıkları çalışmada depresif 

semptomlar ile eğitim düzeyi arasında negatif bir ilişkinin olduğunu belirlemiştir 

(Francis ve ark. 2007). Yapıcı’nın AMATEM’de alkol bağımlılarıyla yaptığı 

çalışmasında düşük eğitim düzeyinin yüksek depresyon şiddeti ile ilişki olduğunu 

bulmuştur (Yapıcı 2006). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların eğitim süresine göre 

BDÖ toplam puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.11). Bu sonucun, 

araştırmanın alkol bağımlısı kadınlar üzerinde yapılmasıyla ilgili olabileceği 

düşünülmüştür. 

Kadınların eğitim düzeyi, çalışma durumları ve gelir düzeyleri birbirini 

tamamlayan çok önemli değişkenlerdendir. Her üç değişken de doğru bilgiye ulaşmada, 

sağlık bakım profesyonellerinden ve kurumlarından yararlanmada etkilidir. Yapılan 

çalışmalarda işsiz olma durumunun alkol bağımlılarında yaşam kalitesini olumsuz 

etkilediği belirtilmiştir (Romeis ve ark. 1999; Yapıcı 2006). Lahmek ve ark. yaptıkları 

çalışmada ise işçi olarak çalışmak yaşam kalitesinin düşük fiziksel alanıyla ilişkili 

bulunmuştur (Lahmek ve ark. 2009). Araştırmada da çalışma durumuna göre yaşam 

kalitesi alt boyutları arasında farklılık saptanmamıştır (Tablo 4.11). Ancak çalışan alkol 

bağımlısı kadınların yaşam kalitesi alt boyut puanlarının çalışmayanlara göre daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Lahmek ve ark. çalışmalarında olduğu gibi 

çalışanların çoğunluğunun işçi olmasıyla açıklanabilir. 

Düşük sosyoekonomik düzey ve eğitim düzeyi, işsizlik gibi pek çok faktörün 

varlığı kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna neden olmaktadır (Berman ve Bassuk 2000). 

Johnson ve ark. çalışmayan alkol bağımlısı grupta cinsel istek ve uyarılmanın 

azaldığını, orgazma ulaşmada güçlük yaşadıklarını belirlemişlerdir (Johnson ve ark. 

2004). Araştırmada alkol bağımlısı kadınların çalışma durumları ile FSFI ölçeği 

puanları karşılaştırıldığında; istek alt boyut puanı dışında diğer alt boyutlar arasında fark 

olmadığı, çalışmayan kadınların FSFI ölçeği istek alt boyutundan daha yüksek puan 
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aldıkları ve cinsel isteklerinin çalışanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Tablo 

4.11). Bunun alkol bağımlısı kadınların çoğunluğunun işci olarak, daha düşük 

ücretlerle, daha ağır koşullarda çalışmalarıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Depresyon işsiz popülâsyonda görülen en yaygın reaksiyondur (Guindon ve 

Simith 2002). Yapıcı’nın yaptığı çalışmada depresyon düzeyi yüksek alkol 

bağımlılarında, işsizlik oranının daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Yapıcı 2006). Bu 

araştırmada çalışma durumlarına göre gruplar arasında BDÖ toplam puanları açısından 

fark saptanmamış, ancak her iki grupta depresyon puanlarının ölçek kesme puanına göre 

yüksek olduğu dolayısıyla depresif belirtilerin arttığı gözlenmiştir (Tablo 4.11). 

Alkol bağımlılığı ve yaşam kalitesi çalışmalarında gelir düzeyi, bireyin 

yaşamında sağlık arama davranışı ve gereksinimlerinin karşılanmasında yaşam 

kalitesini etkileyen önemli bir faktör olmasına rağmen irdelenmemiştir. Bu çalışmada 

gelir düzeyine göre yaşam kalitesi alt boyutları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 

4.11). Fakat gelir-giderine eşit ya da fazla olan grubun yaşam kalitesi alt boyutlarından 

daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır. Gelir düzeyini iyi olarak bildirenlerin yaşam 

kalitesinin daha olumlu etkilendiği söylenebilir. 

Cinsel işlev bozukluğu için sosyoekonomik durum diğer bir risk faktörüdür ve 

ekonomik durumda gerileme cinsel işlevde bozulmaya neden olabilmektedir 

(Dennerstein 1999). Singh ve ark. ile Özerdoğan ve ark. yaptıkları çalışmada ailenin 

gelir düzeyi düştükçe kadında cinsel işlev bozukluğunun daha sık görüldüğünü 

saptamışlardır (Özerdoğan 2009; Singh ve ark. 2009). Çalışmada kadınların gelir 

düzeyine göre FSFI ölçeği puanları arasında fark saptanmamış olmasına rağmen her iki 

grupta ölçeğin kesme puanına göre cinsel fonksiyonda olumsuz değişim olduğu 

gözlenmiştir (Tablo 4.11). Örneklem grubunda sadece alkol bağımlısı kadınların olması 

nedeniyle bu sonucun ortaya çıktığı düşünülmüştür.  

Alkol kullanımının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri oldukça yüksektir. 

Literatürde depresyon düzeyini etkileyen risk faktörlerinden birisinin sosyoekonomik 

durum olduğu belirtilmiştir (Sadock 2000). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların gelir 

düzeyine göre BDÖ puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.11). Ancak gelir 

düzeyi düşük olan grupta depresif belirtilerin arttığı gözlenmiştir.  

Çalışmalarda alkol bağımlısı kadınlarda tipik olarak eş ile ya da partnerle 

birlikte alkol kullanma arasında güçlü bir ilişki olduğu vurgulanmıştır (Brady ve 
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Randall 1999; Bendtsen ve ark. 2002). Literatürde evli olmanın, eşle birlikte yaşamanın 

alkol bağımlılığında yaşam kalitesini pozitif etkilediği belirtilmiştir (Evren ve ark. 

2003b; Yapıcı 2006). Bu çalışmada da tek eşli alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi 

alt boyutlarından çok eşli olanlara göre yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır (Tablo 

4.11). Çalışma sonucu yapılan çalışmaların sonucu ve literatür bilgisiyle uyumludur. 

Alkol bağımlısı kadınlar, karşı cins tarafından “kolay elde edilebilir kadın” 

olarak görülmeleri ve kendilerinin cinsel eş konusunda özensiz olmaları nedeniyle daha 

fazla cinsel partnerlerinin olduğu literatürde belirtilmiştir (Özden 2004). Bu durum 

onların cinsel travmalara maruz kalmaları ve eşler arasında daha fazla sorun 

yaşamalarıyla da ilişkilidir (Weeks ve ark. 1998). Çalışmada alkol bağımlısı kadınların 

cinsel ilişki partnerine göre FSFI ölçeği puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 

4.11). Ancak her iki grupta ölçeğin kesme puanına göre cinsel fonksiyonda olumsuz 

yönde değişim olduğu gözlenmiştir.  

Alkol bağımlısı kadınlarda eşiyle birlikte yaşamak koruyucu bir faktör olarak 

belirtilmişse de alkol bağımlılığı eşler arasında sıkıntıya neden olan bir durumdur. 

Bunun yanında sosyal olarak alkol kullanan kadının cinsel açıdan kolay elde edilebilir 

olarak damgalanmaları ve cinsel travmalara maruz kalmaları depresyon yaşamalarına 

neden olmaktadır (Özden 2004; Davis ve ark. 2006). Çalışmada alkol bağımlısı 

kadınların cinsel ilişki partnerine göre BDÖ puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır 

(Tablo 4.11). Çok eşli alkol bağımlısı kadınların BDÖ puanlarının daha yüksek olduğu 

ve bu grupta depresif belirtilerin arttığı belirlenmiştir. 

5.3. Alkol Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI, 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki ve Alkol Bağımlısı 

Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin Regresyon Analizine 

İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu bölümde alkol bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile 

FSFI, BDÖ ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki incelenmiş ve alkol bağımlısı 

kadınların cinsel fonksiyonunu etkileyen özelliklerin regresyon analizine ilişkin 

bulgular tartışılmıştır. 

5.3.1. Alkol Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI ve 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bireysel yaşamın sürdürülebilmesi için mutlaka doyurulması zorunlu olmayan, 

fakat türün sürekliliği için gerekli olan cinsellik, emosyonel, entellektüel ve 
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sosyokültürel bileşenleri içerir (Laumann ve ark. 1999; Aslan ve ark. 2008). Bu 

nedenledir ki cinsel fonksiyonlara ilişkin yaşanan sorunlar kadınlar için son derece özel, 

rahatsız edici, fiziksel ve sosyal açıdan yıkıcı bir durum olup; kadınların yaşam 

kalitelerini düşürebilmektedir (Laumann ve ark. 1999). Alkol bağımlısı kadınların 

yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan puanları ile 

FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4.12). Kadınların yaşam kalitesi fiziksel alan, ruhsal alan, 

sosyal alan, çevresel alan puanı arttıkça, FSFI puanının arttığı gözlenmiştir. Bu sonuç 

cinsel yaşamın yaşam kalitesinin önemli bir bileşeni olduğunu ve bu alandaki olumlu 

bir değişimin yaşam kalitesinide benzer yönde etkilediğini göstermiştir. 

Alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları olan fiziksel 

alan, ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan, ulusal alan puanları ile BDÖ ölçeği puanı 

arasında güçlü düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.12). Kadınların yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan 

arttıkça Beck Depresyon puanının düştüğü tespit edilmiştir. Çalışmalarda da depresyon 

düzeyinin artmasının, düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Connors 

ve ark. 1998; Yapıcı 2006). Yapıcı’nın AMATEM’de yaptığı izlem çalışmasında 

depresyon düzeyinin arttıkça TDSÖYKÖ-KF yaşam kalitesinin fiziksel, ruhsal, sosyal, 

çevresel ve ulusal alan puanlarının düştüğünü, Peters ve ark. alkol bağımlısı kadınlarla 

yaptığı çalışmasında depresyon puanının arttıkça Nottingham Sağlık Profili toplam ve 

tüm alt boyut (genel sağlık, mental sağlık, fiziksel sağlık, sosyal fonksiyon, rol 

fonksiyonu, ağrı) puanlarının düştüğünü saptamışlardır (Peters ve ark 2003; Yapıcı 

2006). Evren ve ark. yaptıkları çalışmada ise depresyon düzeyi, SF-36 yaşam kalitesi 

ölçeğinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı alt boyutlarıyla negatif yönde 

ilişkili bulunmuştur (Evren ve ark. 2010). Yapılan çalışmalarda farklı yaşam kalitesi 

ölçekleri kullanılmıştır. Sunulan araştırmanın sonucu Yapıcı’nın çalışma sonucuyla 

benzerdir. Bunun örneklem grubunun kadınlardan oluşmasının yanı sıra alkol 

bağımlılığının fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yaşam alanlarını olumsuz 

etkilemesiyle de ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 
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5.3.2. Alkol Bağımlısı Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin 

Regresyon Analizine İlişkin Bulguların Tartışılması 

Depresyonda yaşanan ilgi kaybı, enerji azalması, düşük benlik saygısı, hayattan 

zevk alamama ve sosyal izolasyon kişiler arası ilişkilerin şekline ve sürekliliğine zarar 

verebilmektedir. Bu belirtilerin varlığı kişilerin cinsel yaşamı ve ilişkilerine de zarar 

verebilmekte, cinsel işlev bozukluğuna neden olabilmektedir. Epidemiyolojik ve klinik 

çalışmalar tedavi almayan hastalarda dâhil olmak üzere depresyonun cinsel fonksiyon 

ve doyum üzerine olumsuz etkisini göstermektedir. Özdoğan ve ark. depresyon şüphesi 

olanlarda, olmayanlara oranla 2,662 kez daha sık cinsel fonksiyon bozukluğunun 

görüldüğünü saptamıştır (Özdoğan ve ark. 2009). Aslan ve ark.’nın yaptıkları çalışmada 

depresyonun derecesi arttıkça, cinsel işlev bozukluğunun şiddetinin de arttığı 

gözlenmiştir (Aslan ve ark. 2008). Çalışmada yapılan ileri regresyon analizine göre 

BDÖ puanındaki bir birimlik artışın kadınların FSFI puanında azalmaya neden olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4.13). Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonucuyla paralellik 

göstermektedir. 

5.4. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik, Genel Sağlık 

Durumları ve Obstetrik-Jinekelojik Özelliklerine İlişkin Bulguların 

Tartışılması  

Bu bölümde madde bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik, genel 

sağlık durumları ve obstetrik-jinekolojik özelliklerinin karşılaştırılmasına ilişkin 

bulgular tartışılmıştır. 

5.4.1. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Sosyo-demografik Özelliklerine 

İlişkin Bulguların Tartışılması 

Çalışmada madde bağımlısı kadınlar ile sağlıklı kadınlar yaş, çalışma durumu, 

gelir düzeyi, evlilik ve eğitim süresine göre benzerdir. Bu benzerlik, karşılaştırmalar 

yapılırken sonuçların belirtilen bağımsız faktörlerden etkilenmemesi açısından 

önemlidir. 

Çalışmaya katılan madde bağımlısı kadınların yaş ortalaması 27,68±5,95 olarak 

bulunmuştur (Tablo 4.14). Doğanavşargil ve ark. İzmir’de yaptıkları çalışmalarında 

(2004) 27,58±10,43, Evren ve ark.’nın İstanbul’da yaptıkları çalışmalarında madde 

bağımlısı kadınların yaş ortalaması 29,51±8,26, Dişsiz ve ark.’nın (2010) yaptıkları 

çalışmada ise 27,05±8,18 olarak saptanmıştır (Evren ve ark. 2003a; Doğanavşargil ve 

ark. 2004; Dişsiz ve ark. 2010). Araştırma sonucu Dişsiz ve ark. ile Doğanavşargil ve 
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ark. yaptıkları çalışma sonucuyla uyumludur. Madde bağımlılarının yaş ortalamaları 

açısından bölgesel farklılıkların da olduğu gözlenmiştir. 

Madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%51,7) sekiz yıl ve altında, 

yarıya yakın bir kısmının da (%48,3) sekiz yıl üstü eğitim süresine sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.14). Evren ve ark. (2003), Dişsiz ve ark. (2010), Doğanavşargil ve 

ark. (2004) yaptıkları çalışmalarda da madde bağımlısı grubun çoğunluğunun ilkokul 

mezunu olduğu saptanmıştır (Evren ve ark. 2003a; Doğanavşargil ve ark. 2004; Dişsiz 

ve ark. 2010). Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Bu sonucun, 

madde kullanım yaşının giderek düşmesi ve madde bağımlılığı nedeniyle eğitime 

devam edememekle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Yapılan çalışmalarda madde bağımlısı grubun çoğunluğunun çalışmadığı 

saptanmıştır (Evren ve ark. 2003a; Saatçioğlu ve ark. 2003; Dişsiz ve ark. 2010). Bu 

çalışmada madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%60,6) çalışmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 4.14). Araştırma sonucu daha önce yapılan çalışmaların 

sonuçlarıyla benzerdir (Evren ve ark. 2003a; Saatçioğlu ve ark. 2003; Dişsiz ve ark. 

2010). Çalışmayanların oranının yüksek olması madde bağımlılığının kişinin 

işlevselliğini ve yaşam kalitesini etkilemesiyle açıklanabilir. 

Literatürde kişinin ekonomik durumu ile madde kullanımı arasında ilişki 

olmadığı, ancak ekonomik düzeyin kişinin madde tercihini etkilediği belirtilmiştir 

(Gelder ve ark. 1996; Doğanavşargil ve ark. 2004). Bunun yanında alkol ve madde 

bağımlılığının kişinin yaşamında ekonomik zorluklar oluşturduğu çalışmalarda 

bildirilmiştir (Gelder ve ark. 1996; Gümüş ve ark. 2002; Doğanavşargil ve ark. 2004). 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%57,7) gelirinin-

giderinden az olduğu saptanmıştır (Tablo 4.14). Çalışma sonucu diğer çalışma 

sonuçlarıyla uyumludur. 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının evli (%53,3) ve 

çoğunun çekirdek aileye (anne, baba, kardeş, eş) (%73,3) sahip oldukları belirlenmiştir 

(Tablo 4.14). Bulut ve ark., Evren ve ark. ile Saatçioğlu ve ark.’nın yaptıkları 

çalışmalarda da madde bağımlılarının çoğunluğunun evli ve çekirdek aileye sahip 

olduğu saptanmıştır (Saatçioğlu ve ark. 2003; Evren ve ark. 2003a; Bulut ve ark. 2006). 

Çalışmada madde bağımlılarında evlilik oranının yüksek çıkması; toplumumuzdaki 

boşanmanın batıda olduğu gibi fazla olmamasına ve çalışmaya alınan olguların cinsel 
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aktif kadınlardan oluşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Madde bağımlılığı 

kültüründe partnerle birlikte yaşama, madde bağımlılığının niteliksel çalışmalarında 

belirtildiği gibi “paylaşmanın” sembolik anlamı içinde ilişkideki yakınlığı ve güvenilir 

bulunulan kişiyle maddeyi kullanmayı ifade etmektedir (Evren ve Çakmak 2002). Bu 

çalışmada da madde bağımlısı kadınların yarıya yakın (%46,7) bir kısmının partneriyle 

birlikte yaşadığı bulunmuştur. Çalışma sonucu yapılan çalışmaların sonuçlarıyla ve 

literatür bilgisiyle uyumludur. 

5.4.2. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Grubun Genel Sağlık Durumlarına İlişkin 

Bulguların Tartışılması 

Madde bağımlılığı için sigaranın, geçiş maddesi olarak kullanıldığı 

belirtilmektedir (Webb ve ark. 1997). Karşıdağ ve ark. yaptıkları çalışmada sigara 

kullanmayanlara göre sigara kullananların 3-4 kat daha sık alkol ve 5 kat daha sık 

madde kullandıkları saptanmıştır (Karşıdağ ve ark. 2005). Çalışmada madde bağımlısı 

grubun sağlıklı gruba göre uzun yıllar (12,13 6,14), fazla sayıda (23,80 6,09) ve daha 

fazla oranda sigara içtiği (%100) bulunmuştur (Tablo 4.15). Çalışma sonucu Karşıdağ 

ve ark. sonucuyla benzerdir. 

Literatürde alkol/madde bağımlılığı ile yeme bozukluğu gelişiminin temelde bir 

bağımlılık sorunu olduğu, diyet yapmak ve içme davranışlarının gerilim azaltıcı etkisi 

olduğu ileri sürülmektedir (Goldbloom ve ark. 1992). Bu çalışmada madde bağımlısı 

grupla sağlıklı grup arasında beden kitle endeksi açısından fark saptanmamıştır. Madde 

bağımlısı kadınların %25’inin zayıf, %10’nun şişman olduğu belirlenmiştir (Tablo 

4.15). Dişsiz ve ark. çalışmasında madde bağımlısı kadınların %27,8’inin zayıf, 

%15,2’sinin şişman beden kitle endekslerinin olduğu, Hantaş’ın çalışmasında ise 

bağımlı kadınların %15,1’inde iştahlarının azaldığı saptanmıştır (Dişsiz ve ark. 2010; 

Hantaş 2002). Çalışma sonucu Hantaş ve Dişsiz ve ark. çalışmasıyla uyumludur.  

White ve Gorman yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde kullanımıyla şiddet 

arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir (White ve Gorman 2000). Özellikle cinsel, 

fiziksel şiddet ile yasa dışı maddelere şiddetli bağımlılık arasında ilişki saptanmıştır 

(Schafer ve ark. 2000). Çalışmada madde bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre daha 

fazla oranda şiddete özelliklede fiziksel ve cinsel maruz kaldıkları saptanmıştır (Tablo 

4.15). Şiddete maruz kalan her iki gruptaki kadınların tümünün sözel ve duygusal şiddet 

oranlarının da birbirine benzer olduğu belirlenmiştir.  
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5.4.3. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Cinsel Yaşam ve Obstetrik-

Jinekolojik Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

Yapılan çalışmalarda madde bağımlılığının, kullanılan maddenin etkisiyle 

bireylerde özellikle de ergenlerde cinselliğin erken yaşta deneyimlenmesine, 

korunmasız cinsel ilişkiye girilmesine, erken yaşta gebeliğin ve kürtajın yaşanılmasına 

neden olduğu belirtilmiştir (Ögel ve ark. 1999a; Ögel ve ark. 2005). Ögel ve ark. 

yaptıkları çalışmada madde kullanan genç kızlardan %83,8’i 16 yaşın altında ilk kez 

cinsel ilişkide bulunduklarını, %2,4’ü 18 yaşın altında ilk gebeliklerini yaşadıklarını 

ifade etmişlerdir (Ögel ve ark. 2005). Dişsiz ve ark. yaptıkları çalışmada ise madde 

bağımlısı kadınların ilk cinsel ilişki yaş ortalamalarının 17,61 3,27, ilk gebelik yaş 

ortalamalarının 20,12 4,82 olduğu ve %22,4’ünün 4 ve üzerinde gebelik yaşadığı, 

%73,5’inin de bu gebeliklerin kürtajla sonuçlandığını saptamışlardır (Dişsiz ve ark. 

2010). Çalışmada madde bağımlısı grubun sağlıklı gruba göre daha erken yaşta ilk 

cinsel deneyimlerini (17,68 3,01) ve gebeliklerini yaşadıkları (19,97 3,66), daha fazla 

gebelik, istemeyen gebelikler (%65) deneyimledikleri ve küretaj oldukları (2,33 1,07) 

belirlenmiştir (Tablo 4.16). Çalışma sonucu Ögel ve ark. ile Dişsiz ve ark. sonuçlarıyla 

paraleldir. 

Madde bağımlılığı ile madde ya da para karşılığı gelişigüzel cinsel ilişkide 

bulunma arasında pozitif bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir (Ögel ve ark. 2005; Bannett 

ve ark. 2008). Madde bağımlılığında tekrarlı kullanımlar ekonomik yetersizliklere 

neden olabilmektedir. Bu durum özellikle kadınların madde ya da para karşılığı cinsel 

ilişkide bulunmalarına, birden fazla cinsel partnere sahip olmalarına, fuhuş yapmalarına 

eğilimi arttırmaktadır (Ögel ve ark. 2005; Bannett ve ark. 2008). Dişsiz ve ark. madde 

bağımlısı kadınların %61,2’sinin, Ögel ve ark. eroin kullananların %56,4’ünün, hap 

kullananların %56,5’nin çok eşli olduğunu saptamışlardır (Ögel ve ark. 2005; Dişsiz ve 

ark. 2010). Çalışmada madde bağımlısı kadınların sağlıklı kadınlara göre çok eşli 

oldukları saptanmıştır (Tablo 4.16). Çalışma sonucu yapılan diğer çalışmaların 

sonuçlarıyla uyumludur. 

Maddelerin bilinen afrodizyak etkilerine rağmen, sağlıksız yaşam tarzı 

alışkanlıkları arasında, madde bağımlılığının kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna ve 

cinsel yaşamlarından memnuniyetsizliğe neden olduğu belirtilmiştir (Austoni ve ark. 

2005; Bang-Ping 2009). Dişsiz ve ark. yaptıkları çalışmada madde bağımlısı kadınların 

%68,7’si cinsel yaşamlarından memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir (Dişsiz ve ark. 
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2010). Bu çalışmada madde bağımlısı kadınların cinsel yaşamlarındaki 

memnuniyetsizliğin sağlıklı kadınlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 

4.16). Çalışma sonucu Dişsiz ve ark. sonucuyla uyumludur. Bu durum madde 

bağımlılarının cinsel hayatı etkileyecek bir çok fiziksel, davranışsal, sosyal problemlere 

sahip olduklarını göstermektedir. 

Aile planlaması, temel sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Gebeliği önleyici yöntemlerin yeterli düzeyde kullanılmadığında, pek çok sağlık ve 

sosyal sorunu beraberinde getirmektedir (Özvarış 1997). Çalışmada madde bağımlısı 

kadınlarda etkin olmayan yöntem kullanımının %51,7, sağlıklı grupta ise %20,3 olarak 

saptanmıştır (Tablo 4.16). Madde bağımlısı kadınların etkin olmayan yöntemleri daha 

çok kullandıkları belirlenmiştir. TNSA 2008 verilerine göre genel popülâsyonda 

kadınların %27’sinin, Dişsiz ve ark. madde bağımlısı kadınların %73,1’inin etkin 

yöntem kullanmadığını, Ögel ve ark. ise madde kullanmayanların madde kullananlara 

göre 1,3 kat daha fazla etkin yöntem kullandıklarını saptamışlardır (Ögel ve ark. 2005; 

TNSA 2008; Dişsiz ve ark. 2010). Bu çalışmada madde bağımlısı kadınlarda etkin 

olmayan yöntem kullanımı bağımlı olmayan gruplarda yapılan çalışmalara göre sıktır. 

Bu durum madde bağımlılığı nedeniyle kadınların risk alıcı cinsel davranışlarda 

bulunmalarıyla açıklanabilmektedir. Çalışma sonucu Dişsiz ve ark. AMATEM’de 

yaptıkları çalışmaya göre etkin olmayan yöntem kullanımının düşme eğiliminde olduğu 

gözlenmiştir. Bunun çalışmanın yapıldığı kurumda madde bağımlılarına yönelik dört 

yıldır AIDS/HIV konusunda eğitim yapılmasıyla ilgili olabileceği düşünülmüştür. 

Sarnyaı ve ark., Rizk ve ark., Brown ve ark. yaptıkları çalışmalarda; madde 

bağımlılığının menstrual döngüyü etkilediği bildirilmiştir (Sarnyaı ve ark. 1995; Rizk ve 

ark. 1996; Brown ve Dobs 2002). Etki mekanizmaları kullanılan maddeye göre 

değişiklik göstermektedir. Esrarın luteinizan hormon salınımını inhibe ederek menstrual 

döngünün kısa olmasına neden olduğu, kokainin ve eroinin hipotalamik-pituatuar 

adrenal aksı etkileyerek menstrual döngünün bozulmasına neden olabileceği 

belirtilmektedir (Sarnyaı ve ark 1995; Rizk ve ark. 1996; Brown ve Dobs 2002). Ancak 

bazı çalışmalarda da hormonlar ve kullanılan maddeler arasındaki ilişki net olarak 

ortaya konulamamıştır (Bayraktaroğlu ve ark. 2004). Çalışmada madde bağımlısı 

kadınların sağlıklı gruba göre daha fazla adet düzensizlikleri yaşadıkları saptanmıştır 

(Tablo 4.16). Çalışma sonucu literatür bilgisiyle uyumludur. 
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5.5. Madde Bağımlısı Kadınların Madde Bağımlılığına İlişkin Özellikleri ve Her 

İki Grubun Yaşam Kalitesi, Cinsel Fonksiyonları ve Depresyon Düzeyleri İle 

Madde Bağımlısı Grubun Yaşam Kalitesini, Depresyon Durumunu, Cinsel 

Fonksiyonunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulguların Tartışılması  

Bu bölümde madde bağımlısı kadınların madde bağımlılığına ilişkin özellikleri, 

madde bağımlısı ve sağlıklı grubun yaşam kalitesi, cinsel fonksiyon ve depresyon 

düzeyleri ile madde bağımlısı grubun yaşam kalitesini, depreyon durumunu, cinsel 

fonksiyonunu etkileyen faktörlere ilişkin bulgular tartışılmıştır 

5.5.1. Madde Bağımlısı Kadınların Madde Bağımlılığına İlişkin Özelliklerin 

Tartışılması 

Çeşitli maddelere başlama yaşının genellikle gençlik yılları içinde yer alması, bu 

sorunun aynı zamanda bir gençlik çağı sorunu olarak ele alınmasını gerektirmektedir 

(Taşcı ve ark. 2005). Çok erken yaşta madde kullanmaya başlanması bu maddenin daha 

uzun süre kullanılmasına neden olmakta ve uzun süreli madde kullanımı ise birey için 

gelecekteki yaşamında önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır (Ögel ve ark. 2005). 

Çalışmamızda madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%55) 20 yaşın altında 

madde kullanmaya başladıkları ve ortalama maddeyi kullanmaya başlama yaşının 

20,76±5,08 (min;10, max;35) olduğu saptanmıştır (Tablo 4.17). Bulut ve ark. yaptıkları 

çalışmada maddeyi ilk kullanma yaşı 22,44±7,15, Doğanavşargil ve ark. 21,40±7,47 

(Doğanavşargil ve ark. 2004; Bulut ve ark. 2006) olarak saptamışlardır. Saatçioğlu ve 

ark. yaptıkları çalışmada ilk madde kullanım yaşının 11-20 arası olduğu belirlenmiştir 

(Saatçioğlu ve ark. 2003). Çalışma sonucu diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir. 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%51,7) maddeyi 

altı yıl ve altında kullandığı, ortalama maddeyi kullanma süresinin 6,93±4,18 yıl olduğu 

bulunmuştur (Tablo 4.17). Bulut ve ark. maddeyi kullanma süresini 7,88±7,05, Dişsiz 

ve ark. 5,35±5,11 yıl olarak saptamışlardır (Bulut ve ark. 2006; Dişsiz ve ark 2010). 

Çalışmada kadınların ilk maddeye başlama yaşıyla tedavi arayışlarındaki yaş arasının 

kısa olduğu gözlenmiştir. Bunun madde bağımlısı kadınların kullandıkları maddeye çok 

kısa zaman içinde bağımlı hale gelmeleri ve daha fazla sağlık sorunları yaşamalarıyla 

ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Çalışma sonucumuz Bulut ve ark. ile Dişsiz ve ark. 

çalışma sonuçlarıyla paraleldir. 

Çalışmada kadınların çoğunluğunun (%58,3) iki yıl ve altında yoğun madde 

kullandığı ve maddeyi yoğun kullanım süresinin ortalama 2,70±1,78 (min;1, max;9) yıl 
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olduğu saptanmıştır (Tablo 4.17). Saatçioğlu ve ark. yaptıkları çalışmalarında maddeyi 

yoğun kullanım yaşının 21-30 arasında olduğu, Yüncü ve ark. ise maddeyi yoğun 

kullanmaya başlama ile tedaviye başvurma zamanı arasında ortalama 29±23,98 ay 

olduğunu belirtmişlerdir (Saatçioğlu ve ark. 2003; Yüncü ve ark. 2006). Çalışma sonucu 

yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur. Maddelerin yoğun kullanımıyla tedaviye 

başvurma arasındaki süre çok kısadır. Bu durum madde bağımlılığın kişinin 

işlevselliğini ve yaşam kalitesini çok kısa sürede olumsuz etkilemesiyle açıklanabilir. 

Genetik alanda son yıllarda kaydedilen önemli gelişmeler sonucunda madde 

kullanımının da genetik yönünün olduğu kesinleşmiştir. Madde kötüye kullanımı ile 

ilgili aile ve ikiz çalışmaları yapılmış, yatkınlıkta genetik katkının varlığı ortaya 

çıkarılmıştır (Abay ve Ateş 2001). Evren ve ark. yaptıkları çalışmada madde bağımlısı 

kadınların %29,7’sinde, Dişsiz ve ark. %40,8’inde birinci derecede akrabalarında alkol-

madde kullanımının olduğunu saptamışlardır (Evren ve Çakmak 2003; Dişsiz ve ark. 

2010). Çalışmada kadınların birinci derecede akrabalarının %28,3’ünde alkol-madde 

kullanımının olduğu saptanmıştır (Tablo 4.17). Sonuç Evren ve ark. çalışmalarının 

sonuçlarıyla benzerdir. 

Madde kullanımında kullanıcıların tercih ettikleri maddeler ekonomik durum, 

eğlence kültüründeki değişiklikler ya da tedavi şeklindeki yenilikler gibi pek çok 

sebeple zamanla değişiklik göstermektedir. Çalışmada madde bağımlısı kadınların 

%66,7’sinin eroin, %18,3’ünün esrar, %15’inin kokain kullandığı belirlenmiştir. Bulut 

ve ark. yaptıkları çalışmalarında en çok eroin (%42,1) daha sonra esrar kullanıldığı 

(%7,1), Saatçioğlu ve ark. ise AMATEM’de yaptıkları çalışmalarında başvuran 

hastaların %14’ünün eroin, %7,9’unun esrar, Dişsiz ve ark. ise kadınların %22,2’sinin 

stimülan, %21,4’ünün opiyat, %14,3’ünün esrar kullandığını saptamışlardır (Saatçioğlu 

ve ark. 2003; Bulut ve ark. 2006; Dişsiz ve ark. 2010). Bu çalışmada eroin kullananların 

oranının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun; tedavi yöntemindeki yeniliklerle ilişkili 

olarak AMATEM’e tedavi amacıyla başvuru oranının artmasıyla ilgili olduğu 

düşünülmüştür. 

Bağımlılık yapıcı maddelerin türüne göre kullanım yolları farklılık 

göstermektedir. En yaygın kullanılan eroin nazal yolla, damar yoluyla, kas içine veya 

derialtına enjekte edilerek ya da dumanı solunarak, kokain; damar yoluyla, nazal yolla 

esrar; oral yolla, nargile, pipo ile veya sigaraya sarılarak kullanılmaktadır (Özden 2004). 
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Çalışmada en çok nazal yolla (%60), sonra damar yoluyla (%33,3) ve sigaraya sarıp 

içerek (%18,3) maddelerin kullanıldığı gözlenmiştir (Tablo 4.17). Damar yoluyla 

madde kullanımı enjektör paylaşımı gibi riskli davranışları da beraberinde 

getirmektedir. Evren ve ark. yaptıkları çalışmalarında damar yoluyla madde kullanma 

oranını %21,4, Ögel ve ark. %39,7 olarak saptamışlardır (Ögel ve ark. 1999a; Evren ve 

ark. 2003a). Kullanılan madde ve bu maddelerin vücuda alış şekline göre oranların 

değiştiği görülmektedir. 

Madde bağımlılığında maddi imkansızlıklar nedeniyle, bağımlı olunan maddeyi 

temin edebilmek için gasp, hırsızlık, fuhuş gibi illegal yollara başvurulduğu 

bildirilmiştir (Saygılı ve ark. 1991; Özden 2004). Çalışmaya katılan madde bağımlısı 

kadınların %5’i kullandıkları maddeyi temin edebilmek için gelişigüzel cinsel ilişkiye 

girdiğini, %10’u hırsızlık yaptığını, %20’si madde satıcılığı yaptığını belirtmiştir (Tablo 

4.18). Weeks ve ark. yaptıkları çalışmada madde bağımlısı kadınların %31’inin cinsel 

ilişki karşılığı madde aldıklarını, Dişsiz ve ark. ise kadınların %5,1’inin madde satıcılığı 

yaptığını, %11,4’ünün gelişigüzel cinsel ilişkide bulundukları saptamışlardır (Weeks ve 

ark. 1998; Dişsiz ve ark. 2010). Çalışma sonucu madde bağımlılığıyla suç arasındaki 

ilişkiyi destelemektedir (Bannett ve ark. 2008). 

Bağımlılığın yasal olmayan doğasının, enjektör paylaşımı gibi alt kültür tutum 

ve davranışlara neden olduğu belirtilmiştir (Ögel ve ark. 1999a; Evren ve Çakmak 

2002). Evren ve ark. madde bağımlısı kadınlarda enjektör paylaşım oranını %27,4, 

Türkiye’nin on ilinde yapılan çalışmada yaşam boyu bir kez enjektör paylaşım oranı 

%39,7 olarak bulunmuştur (Ögel ve ark. 1999a; Evren ve Çakmak 2002). Çalışmada 

madde bağımlısı kadınların %30’unun en az bir defa enjektör paylaşımlarının olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.18). Çalışma sonucu yapılan çalışmaların sonucuyla benzerdir. 

Madde kullanımı ile suç arasındaki ilişki yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur (Lancaster 1994; Bendtsen ve ark. 2002; Evren ve Çakmak 2003). 

Araştırmalara göre madde kullananların kullanmayanlara göre 3-4 kat daha fazla yasal 

sorun yaşadıkları saptanmıştır (Bannett ve ark. 2008). Evren ve ark. yaptıkları 

çalışmada madde bağımlısı kadınların %40,2’sinin yasal sorun yaşadıklarını ve 

bunlardan %16,7’sinin cezaevi yaşantısının olduğunu, Dişsiz ve ark. ise kadınların 

%27,8’inin yasal sorun yaşadıklarını saptamışlardır (Evren ve Çakmak 2002; Dişsiz ve 

ark. 2010). Bu çalışmada madde bağımlısı kadınların %23,3’ünün yasal sorun 
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yaşadıkları belirlenmiştir (Tablo 4.18). Çalışmada yasal sorun yaşama oranın diğer 

çalışmalarla uyumlu olduğu gözlenmiştir.  

Çalışmada madde bağımlısı kadınların %83,9’unun madde kullanımı nedeniyle 

sağlık sorunları yaşadığı, %46,4’ünün işini kaybettiği, %19,6’sının okuldan ayrıldığı, 

%12,5’inin yaralandığı, %8,9’unun boşandığı ve %7,1’inin kaza geçirdiği saptanmıştır 

(Tablo 4.18). Madde bağımlısı kadınların madde kullanımı nedeniyle en fazla sağlık 

sorunları yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun çalışmada bağımlılık yapıcı madde olarak 

eroin kullananların oranının yüksek olması, eroin bağımlılığında yoksunluk 

belirtilerinin şiddetli yaşanması ve sağlık sorunlarına neden olmasıyla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir (Evren ve Çakmak 2002; Saatçioğlu ve ark. 2003). 

5.5.2. Madde Bağımlısı ve Sağlıklı Kadınların Yaşam Kalitesi, Cinsel 

Fonksiyonları ve Depresyon Durumlarına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Yaşam kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını 

öznel olarak algılayışı olarak tanımlanmaktadır (Eser 2006). Yaşam kalitesi genel 

yaşam, fiziksel, duygusal ve bilişsel fonksiyonlar, rollerin yerine getirilmesi, sosyal 

iyilik hali ve cinsel fonksiyonlar gibi pek çok alt boyutu olan bir kavramdır (Yancar 

2005; Eser 2006; Yapıcı 2006). 

Madde bağımlılığı, malnütrisyon, hepatit, AIDS/HIV, geçici ve kalıcı bellek 

kaybı, yüksek dozlarında kalp ve solunum durması gibi sağlık sorunları oluşturmasının 

yanında trafik kazaları, intihar, suça yönelme, ailenin parçalanması, meslek kayıpları, 

ekonomik problemlere de yol açan biyopsikososyal bir sorundur (Evren ve Çakmak 

2006). Çalışmalarda madde bağımlılığının yaşam kalitesinin tüm boyutlarını olumsuz 

etkilediği belirtilmiştir (Welsh ve ark. 1993; Yancar 2005). Çalışmada madde bağımlısı 

kadınların sağlıklı gruba göre TDSÖYKÖ-KF ölçeğinin başta ruhsal alan ve sosyal alan 

alt boyutları olmak üzere tüm alt boyut puanlarından düşük puanlar aldıkları 

saptanmıştır (Tablo 4.19). Welsh ve ark. (1993) yaptıkları araştırmada madde 

bağımlılarında kontrol grubuna göre yaşam kalitesi puanları daha düşük bulunmuştur 

(Welsh ve ark. 1993). Foster ve ark. Nottingham Sağlık Profili yaşam kalitesi formunu 

kullanarak yaptıkları çalışmada madde bağımlısı grubun uyku, sosyal izolasyon, ağrı, 

fiziksel hareketlilik, enerji ve duygusal tepkiler alanlarında bağımlı olmayan gruba göre 

yaşam kalitesi puanlarının düşük olduğunu saptamışlardır (Foster ve ark. 1998b). Stein 

ve ark., Garg ve ark., Morgan ve ark. madde bağımlısı grubun bağımlı olmayan gruba 
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göre yaşam kalitesi puanlarının düşük olduğunu saptamışlardır (Stein ve ark. 1998; 

Garg ve ark. 1999; Morgan ve ark. 2003). Çalışma sonucu yapılan çalışmaların 

sonucuyla benzerdir. 

Maddenin kronik kullanımının cinsel sorunlara ve cinsel memnuniyetsizliğe 

neden olduğu literatürde belirtilmektedir (Köroğlu 2001). DSM IV’te madde 

kullanımının yol açtığı cinsel işlev bozuklukları ayrı bir bölüm olarak incelenmiş, 

“madde kullanımının yol açtığı cinsel bozukluklar, belirgin bir sıkıntı ya da kişiler arası 

zorluklar doğuran klinik açıdan önemli bir fonksiyon bozukluğu” olarak tanımlanmıştır 

(Köroğlu 2001). Madde bağımlılığının cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm 

bozukluklarına neden olduğu belirtilmektedir (Johnson ve ark. 2004). Ancak bu konuda 

yapılan çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. Genel popülâsyonda son on yıldır yapılan 

çalışmalara göre, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu oranının %19-63 arasında 

değiştiğini göstermiştir (Sidi ve ark. 2007). Pasqualotto ve ark. ABD’de yaptıkları 

çalışmada kadınların %22’sinde cinsel istekte azalma, %14’ünde uyarılma sorunu ve 

%7’sinde cinsel ilişkide ağrı yaşadıkları belirlenmiştir (Pasqualotto ve ark. 2005). Smith 

ve ark. eroin bağımlılığının kadınlarda cinsel isteği azalttığını, Warner ise kokain 

kullanımının cinsel fonksiyonları olumsuz etkilediğini ve cinsel isteksizliğe neden 

olduğunu saptamışlardır (Smith ve ark. 1982; Warner 1993). Çalışmada madde 

bağımlısı kadınların %90’ı FSFI ölçeği kesme puanına göre cinsel fonksiyonlarında 

olumsuz yönde değişim olduğunu ifade etmiştir. Madde bağımlısı grubun FSFI toplam 

puanının ve ölçeğin istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, genel tatmin alt boyut 

puanlarının sağlıklı gruba göre çok daha düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 4.19). Smith 

ve ark. ile Warner çalışmasıyla benzer olan bu sonuç literatür bilgisi ile uyumludur. 

Yapılan çalışmalar madde kullanım bozuklukları ile depresyonun ilişkisini 

desteklemekle birlikte, tıpkı alkol çalışmalarında olduğu gibi her iki bozukluk 

arasındaki neden-sonuç ilişkisi henüz belirsizliğini korumaktadır (Arıkan ve ark. 1999). 

Ülkemizde yapılan diğer epidemiyolojik çalışmalarda klinik düzeyde depresyon 

yaygınlığının %10 dolayında olduğu belirtilmiştir (Elbozan ve ark. 2003). Madde 

kullanım bozukluğu olan kişilerde depresyon görülme sıklığı klinik çalışmalarda %30-

40 olarak bildirilmektedir (Kessler ve ark. 1996). Elbozan ve ark. madde bağımlılarında 

yaptığı çalışmada madde ve depresyon birlikteliği %25,3 olarak bulunmuştur (Elbozan 

ve ark. 2003). Çalışmada BDÖ kesme puanına göre madde bağımlısı kadınların 
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%86,7’sinin depresyon belirtileri gösterdikleri ve sağlıklı gruba göre daha yüksek 

depresyon puanı aldıkları saptanmıştır (Tablo 4.19). Bu araştırmada madde bağımlısı 

kadınlarda depresyon görülme oranı oldukça yüksektir. Bu durum katılımcıların 

tamamının kadın olmasıyla da ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

5.5.3. Madde Bağımlısı Kadınların Yaşam Kalitesini, Cinsel Fonksiyonlarını ve 

Depresyon Durumlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulguların Tartışılması 

Madde bağımlılığında yaşam kalitesi çok az çalışılmış bir konudur. Madde 

bağımlılığında yaşam kalitesi, sadece madde kullanımından kaçınması anlamına 

gelmemektedir. Bağımlılıkta yaşam kalitesi bireyin fiziksel, mental ve sosyal yönden 

işlevselliğinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Richter ve ark. 2004). Madde 

bağımlılığı erken yaşlarda sorun haline geldiğinde, yaşam kalitesini, duygu durumunu 

ve cinsel yaşamını etkileyebileceği belirtilmiştir (Thomasson ve Vaglum 1998). 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi, cinsel işlev ve depresyon 

durumları ilk maddeye başlama yaşına göre karşılaştırılmış, maddeye erken yaşta 

başlayanların yaşam kalitesi ve FSFI puanlarının daha düşük, depresyon puanlarının 

daha yüksek olmasına rağmen aralarında fark saptanmamıştır (Tablo 4.20). Bu durumun 

madde bağımlılığına bağlı sorunların kadınların yaşamlarının ilerleyen yıllarında ortaya 

çıkabileceğiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 

Uzun süreli madde kullanımının sıklıkla psikolojik sorunlara neden olduğu ve 

madde bağımlılığına eşlik eden psikolojik sorunların bireyin yaşam kalitesini, 

duygudurumunu ve cinsel yaşamını olumsuz etkileyebileceği belirtilmiştir (Schaar ve 

Ojehagen 1995; Garg ve ark. 1999). Bu çalışmaya madde bağımlılığına eşlik eden ve 

tanısı konmuş psikiyatrik hastalığı olan vakalar alınmamıştır. Çalışmada madde 

kullanım süreleri açısından yaşam kalitesi alt boyutları, FSFI ölçeği toplam puan ve alt 

boyutları ve BDÖ toplam puanları açısından fark saptanmamıştır (Tablo 4.21). Ancak 

her iki grupta depresif belirtilerin arttığı, cinsel fonksiyonda olumsuz yönde değişimin 

olduğu gözlenmiştir. Bu durum madde kullanımına bağlı sorunların bağımlılıkla birlikte 

başladığını göstermektedir. 

Calsyn ve ark. SF-36 ile yaptıkları çalışmada son bir yıldır yoğun madde 

kullanımıyla SF-36’nın fiziksel ve mental alt boyutları arasında negatif korelasyonun 

olduğunu, Richter ve ark. bağımlılık şiddetiyle SF-36 yaşam kalitesinin genel sağlık, 

mental sağlık, ağrı, fiziksel fonksiyon, fiziksel-emosyonel rol fonksiyonları arasında 
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negatif korelasyon olduğunu belirtmişlerdir (Richter ve ark. 2004; Calsyn ve ark. 2004). 

Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım süreleri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

çevresel alan alt boyutundaki puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır. İki yıl üzeri yoğun madde kullanan kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

çevresel alan puan ortalamalarının daha düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 4.22). Bu 

farkın yoğun madde kullanımıyla ekonomik sorunların yaşanması ve boş zamanların 

değerlendirilememesi gibi çevresel alan özelliklerinin etkilemesiyle ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür.  

Çalışmada madde bağımlısı kadınlar maddeyi yoğun kullanım sürelerine göre 

cinsel işlev açısından karşılaştırıldıklarında iki yıl ve üzerinde yoğun madde 

kullananların iki yıl altına göre FSFI ölçeği toplam puanı ve orgazm alt boyutlarından 

daha düşük puanlar aldıkları saptanmıştır (Tablo 4.22). Johnson ve ark. yaptıkları 

çalışmada yoğun olarak esrar kullanan kadınlar orgazma ulaşmada güçlük yaşadıklarını, 

eroin ve kokain kullananlar ise cinsel uyarılmalarının azaldığını belirtmişlerdir (Johnson 

ve ark. 2004).  

Yoğun madde kullanımına bağlı depresyon belirtilerinin ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. İçmenin bırakılmasıyla da depresyon belirtilerinin azaldığı belirlenmiştir 

(Kessler ve ark. 1996). Çalışmada madde bağımlısı kadınların madde yoğun kullanım 

sürelerine göre depresyon düzeyleri açısından fark saptanmamıştır. Ancak her iki grupta 

da depresyon puanı BDÖ kesme puanının üzerinde belirlenmiştir (Tablo 4.22). 

Madde kullanımı kendi içinde birçok riski barındırmasıyla birlikte, maddenin 

damar yoluyla alınması AIDS ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemli 

bir rol oynadığı belirtilmiştir (Peters ve ark. 1998; Evren ve Çakmak 2002). Damar 

yoluyla madde kullanımı ortak enjektör kullanma, cinsel, fiziksel suistimallere açık hale 

gelme, suç işleme gibi zararlı davranışları da beraberinde getirmektedir (Dembo ve ark. 

1991; Weeks ve ark. 1998). Damar yoluyla sık kullanılan eroin ve kokainin 

yoksunluğunun şiddetli olması, belirtilen risklerin alınmasına ve kişinin yaşam 

kalitesinin, duygu durumunun ve cinsel yaşamının bozulmasına neden olabilmektedir 

(Yancar 2005). Çalışmada bağımlı kadınların maddeyi kullanım yolu göre TDSÖYKÖ-

KF ölçeği alt boyutları, FSFI ölçeği alt boyutları ve BDÖ toplam puanları açısından 

aralarında fark saptanmamıştır (Tablo 4.23)  
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Yaşam kalitesi bireysel algılamalara dayanan bir kavramdır. Bireylerin kendi 

fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevlerinden ne ölçüde memnun olduklarının bir ifadesidir 

(Yancar 2005). Bu çerçevede bireyin yaşı oluşabilecek birtakım hastalıklar ve mortalite 

açısından yaşam kalitesinin önemli bir bileşenidir (Yancar 2005). Çalışmada madde 

bağımlısı kadınların yaş gruplarına göre yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları arasında fark 

olmadığı saptanmıştır (Tablo 4.24). Richter ve ark. yaş ortalamaları 25 olan kadın 

madde bağımlıların SF-36 yaşam ölçeğinin tüm alt boyutlarından (genel sağlık, mental 

sağlık, ağrı, fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel ve emosyonel rol fonksiyonu, 

enerji) düşük puanlar aldıklarını belirlemişlerdir (Richter ve ark. 2004). Bu durum 

madde bağımlılığının yaşam kalitesine olumsuz etkisinin madde kullanımıyla birlikte 

başladığını göstermektedir.  

Bireyin yaşantısının biyolojik, psikolojik, kişilerarası ve davranışsal olarak 

önemli bir yönü olan cinsellik; yaşa, cinsiyete, kişisel tutumlara, örf ve adetlere 

dayanarak her birey tarafından farklı şekilde tanımlanmaktadır (Can 2004). Johnson ve 

ark. 45 yaş üzerinde madde bağımlısı kadınlarda cinsel uyarılmanın azaldığını ve daha 

fazla disparoni sorunu yaşadıklarını saptamıştır (Johnson ve ark. 2004). Wylie ve ark. 

yaş ortalaması 37,5 olan madde bağımlısı kadınlarla yaptıkları çalışmada bağımlı 

kadınlar cinsel uyarılma ve ilişki sıklıklığının azaldığını ifade etmişlerdir (Wylie ve ark. 

2002). Çalışmada madde bağımlısı kadınların yaşlarına göre FSFI ölçeği alt boyutları 

arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.24). Bu durum madde bağımlısı kadınların 

madde kullanımlarının ve cinsel yaşamlarının erken yaşta başlamasıyla açıklanabilir. 

Madde bağımlılığı, bireyde bir çok tıbbi sorunların oluşmasına neden olabildiği 

gibi, aile, iş, sosyal hayat ve ekonomik alanlarda zorlanmalara, depresyona neden 

olabilmektedir. Madde bağımlılığına bağlı depresyonun erken yaşta madde kullanımıyla 

da ilişkili olduğu belirtilmiştir (Torrens ve Martin 2000). Araştırmada madde bağımlısı 

kadınların yaşlarına göre BDÖ puanları arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4.24). 

Ancak maddeye erken yaşta başlamayla ilintili olarak 18-31 yaş grubunun depresyon 

puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Madde bağımlılığı yaşam kalitesini bozan kronik bir hastalıktır. Çalışmalarda 

yüksek eğitim düzeyiyle yaşam kalitesi arasında pozitif korelasyon olduğu belirtilmiştir 

(Gelder ve ark. 1996; Saatçioğlu ve ark. 2003). Ayrıca eğitim, madde bağımlılığı 

tedavisinde yeni bir yaşam stili oluşturmada önemli rol oynamaktadır. Çalışmada 
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eğitimi sekiz yıl üzerinde olan madde bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

ruhsal, çevresel ve ulusal alan puan ortalamaları; eğitimi sekiz yıl ve altında 

olanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş, her iki grup arasında 

TDSÖYKÖ-KF ölçeği fiziksel alan ve sosyal alan puan ortalamaları arasında fark 

saptanmamıştır (Tablo 4.24). Çalışma sonucu literatür bilgisiyle uyumludur. 

Eğitim, iş ve ekonomik koşulları, sosyal psikolojik şartları ve sağlıkla ilgili 

yaşam tarzını dolayısıyla cinsel yaşamı da etkilemektedir (Kadri ve ark. 2002). Johnson 

ve ark. sekiz yıl altında eğitim düzeyine sahip madde bağımlısı kadınlarda cinsel 

uyarılmanın azaldığını tespit etmişlerdir (Johnson ve ark. 2004). Çalışmada kadınların 

eğitim sürelerine göre FSFI ölçeği alt boyutları arasında fark saptanmamıştır. Bu durum 

kadınlarda cinsel sorunların ortaya çıkmasında eğitim süresi dışında çok sayıda 

psikososyal ve kültürel etkenin birlikte rol oynadığını göstermektedir. 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların eğitim süresine göre BDÖ toplam 

puanları arasında fark saptanmamıştır. Ancak depresif belirtiler ile eğitim süresi 

arasında negatif bir ilişkiyle ilintili olarak eğitim süresi sekiz yıl altında olan grupta 

depresyon puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Çalışma durumu da eğitim gibi kadınların yaşam kalitesini değerlendirilmesinde 

önemli bileşenlerden biridir (Bulut ve ark. 2006). TNSA 2008 sonuçlarına göre; 

ülkemizde kadınların sadece %31’i gelir getiren bir işte çalışmaktadır (TNSA 2008). 

Madde bağımlısı erkeklerde işsiz oranı %12-38 arasında olduğu bildirilmektedir 

(Saatçioğlu ve ark. 2003). Yapılan çalışmalarda madde bağımlılığın işlevselliği 

engellediği ve yaşam kalitesini bozduğu belirtilmiştir (Doğanavşargil ve ark. 2004; 

Bulut ve ark. 2006). Araştırmada çalışma durumuna göre yaşam kalitesi alt boyutları 

arasında fark olmadığı saptanmıştır. Çalışan madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi 

alt boyut puanlarının çalışmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 

4.24). Çalışma sonucu literatür bilgisiyle uyumludur. 

Çalışma durumu, kadınların statülerinin iyileşmesinde önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Bu durum kadınların yaşam kalitesini ve dolayısı ile cinsel yaşamını 

olumlu yönde etkilemektedir (Karakoyunlu 2007). Çalışmada madde bağımlısı 

kadınların çalışma durumlarına göre FSFI ölçeği alt boyutlar arasında fark olmadığı, her 

iki grubunda FSFI ölçeği kesme puanının altında puanlar aldıkları belirlenmiştir. Bunun 

da kullanılan maddelerin etkisiyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür. 
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Çalışma yaşamının güçlüklerine karşın, çalışmak insanların psikolojik sağlığını 

olumlu yönde etkilemektedir. Literatürde işsizlik ile psikolojik yakınmalar ve depresyon 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Yüksel 2003). Çalışmada 

madde bağımlısı kadınların çalışma durumlarına göre BDÖ puanları arasında anlamlı 

fark saptanmıştır (Tablo 4.24). Çalışmayan madde bağımlısı kadınların BDÖ 

puanlarının daha yüksek olduğu dolayısıyla depresif belirtilerin arttığı belirlenmiştir. 

Sonuç literatür bilgisiyle uyumludur. 

Madde bağımlılığı, iş kaybına ve sosyal problemlere neden olabilen, ekonomik 

açıdan külfetli bir hastalıktır (Doğanavşargil ve ark. 2004). Maddi yeterlilik ise bireyin 

yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilmektedir (Karakoyunlu 2007). Bu çalışmada 

madde bağımlısı kadınların gelir düzeyine göre yaşam kalitesi alt boyutları arasında fark 

saptanmamıştır (Tablo 4.24). Bu durum madde bağımlılığında gelir düzeyinin artması 

aynı zamanda kullanılan madde çeşidini (örn; eroin gibi) etkilemesiyle açıklanabilir. 

Gelir düzeyinin yeterliliğinin yaşam kalitesini yükselttiği, dolayısı ile yaşamın 

önemli bir parçası olan cinselliği olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür 

(Yüksel 2003; Karakoyunlu 2007). Demirezen ve ark.’nın (2006) madde bağımlısı 

olmayan kadınlarla yaptıkları çalışmada ailenin gelir düzeyi düştükçe cinsel işlev 

bozukluğunun daha sık görüldüğünü saptamışlardır (Demirezen ve ark. 2006). 

Çalışmada madde bağımlısı kadınların gelir düzeyine göre FSFI ölçeği puanları 

arasında fark saptanmamış olmasına rağmen her iki grupta ölçeğin kesme puanına göre 

cinsel fonksiyonda olumsuz değişim olduğu gözlenmiştir (Tablo 4.24). Bu sonuç 

yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından farklıdır (Yüksel 2003; Demirezen ve ark. 

2006; Karakoyunlu 2007). Bunun örneklem grubunu madde bağımlısı kadınların 

oluşturmasıyla ilişkili olduğu düşünülmüştür.  

Düşük sosyo-ekonomik düzey, psiko-sosyal stres yaratarak bireyleri çok yönlü 

olarak etkilemekte veya depresyonu şiddetlendirebilmektedir (Arıkan ve ark. 1999; 

Karakoyunlu 2007). Çalışmada madde bağımlısı kadınların gelir düzeyine göre BDÖ 

puanları arasında fark saptanmıştır (Tablo 4.24). Madde bağımlısı kadınlarda gelir 

düzeyi düşük olan grubun BDÖ puanlarının daha yüksek olduğu dolayısıyla bu grupta 

depresif belirtilerin arttığı gözlenmiştir. Çalışma sonucu literatür bilgisiyle uyumludur. 

Madde ya da alkol bağımlılığında evli olmak aile desteğini sağlanması ve 

psikiyatrik yardım arayışını arttırması açısından olumlu algılanabilir. Fakat özellikle 



 112 

madde bağımlılarında eşin madde kullanması, madde etkisindeyken fiziksel, cinsel 

istismara uğramak, damar yoluyla madde alımında ortak enjektör kullanmak, maddeyi 

temin edebilmek için para ya da madde karşılığı rastgele cinsel ilişkide bulunmak gibi 

riskli davranışlar, yaşam kalitesini, duygu durumu ve cinsel yaşamı olumsuz 

etkileyebilmektedir (Ögel ve ark. 1999a; Evren ve Çakmak 2002). Çalışmada madde 

bağımlısı kadınların cinsel ilişki partnerine göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları, 

FSFI ölçeği alt boyut puanları ve BDÖ toplam puanları arasında fark saptanmamıştır 

(Tablo 4.24). Ancak her iki grupta FSFI ölçeği kesme puanına göre cinsel fonksiyonda 

olumsuz değişim olduğu ve BDÖ ölçeği kesme puanına göre depresif belirtilerin arttığı 

gözlenmiştir.  

5.6. Madde Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI, 

BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişki ve Madde Bağımlısı 

Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin Regresyon Analizine 

İlişkin Bulguların Tartışılması  

Bu bölümde madde bağımlısı kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları ile 

FSFI, BDÖ ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki incelenmiş ve madde bağımlısı 

kadınların cinsel fonksiyonunu etkileyen özelliklerin regresyon analizine ilişkin 

bulgular tartışılmıştır. 

5.6.1. Madde Bağımlısı Kadınların TDSÖYKÖ-KF Ölçeği Alt Boyutları İle FSFI 

ve BDÖ Ölçeği Toplam Puanları Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulguların 

Tartışılması 

İnsan yaşamının en önemli parçalarından biri olan cinsellik, anatomik, 

psikolojik, fizyolojik, tıbbi ve sosyal bileşenleri olan multifaktöriyel bir durumdur. 

Cinsel fonksiyon bozuklukları, biyolojik sorunların bir belirtisi olabildiği gibi ruhsal ve 

kişilerarası sorunların ya da her ikisinin bir arada bulunması sonucu da görülebilir 

(Raymond ve Rosen 2002). Bu durum kişiler için oldukça zordur ve yaşam kalitesini 

düşürür. Madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin ruhsal alan, sosyal alan, 

çevresel alan ve ulusal alan puanları ile FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo 4.25). 

Kadınların yaşam kalitesi ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan, ulusal alan puanı 

arttıkça, FSFI puanı arttığı gözlenmiştir. Sonuçta yaşam kalitesinde olumlu yönde bir 

etkilenme cinsel fonksiyonda da olumlu etkilenmeyi ortaya çıkarmaktadır 
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Madde bağımlısı kadınların BDÖ ölçeği puanı ile yaşam kalitesi ölçeğinin alt 

boyutları olan fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan, ulusal alan puanları 

ile güçlü düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4.25). Kadınların yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan 

arttıkça Beck Depresyon Ölçeği puanının düştüğü tespit edilmiştir. Bu sonuç yaşam 

kalitesindeki olumlu bir etkilenmenin, depresif belirtilerin daha az görülmesine neden 

olabileceğini göstermiştir. Wells ve Sherbourne yüksek derecede depresyonun, düşük 

yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (Wells ve Sherbourne 1999). 

Yancar’ın AMATEM’de yaptığı çalışmasında depresyon düzeyiyle SF–36 yaşam 

kalitesi alt boyutları arasında ilişki saptanmamış, Ryan ve White ile Richter ve ark.’nın 

madde bağımlılarında yaptıkları çalışmalarında depresyon puanının arttıkça SF–36 

yaşam kalitesi ölçeğinin tüm alt boyut (genel sağlık, mental sağlık, fiziksel fonksiyon, 

sosyal fonksiyon, fiziksel ve emosyonel rol fonksiyonu, ağrı, enerji) puanlarının 

düştüğü belirlenmiştir (Ryan ve White 1996; Richter ve ark. 2004). Bu araştırmanın 

sonucu yapılan çalışmaların sonucuyla benzerdir. 

5.6.2. Madde Bağımlısı Kadınların Cinsel Fonksiyonunu Etkileyen Özelliklerin 

Regresyon Analizine İlişkin Bulguların Tartışılması 

Madde bağımlılığı, kişinin sosyal hayatını, duygusal sağlık, insan ilişkilerini, 

meslek, okul ve iş performansını etkileyerek yaşam kalitesini düşürebilmekte, cinsel 

işlev bozukluğuna neden olabilmektedir (Thomasson ve Vaglum 1998; Wells ve 

Sherbourne 1999). Maddelerin sürekli kullanımı, cinsel ilginin azalmasına ve ruhsal 

bozukluklara yol açtığı bildirilmiştir (Johnson ve ark. 2004; Peugh ve Belenko 2001). 

Çalışmada yapılan ileri regresyon analizine göre TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan puanında 

ve eğitim süresinde bir birimlik artışın kadınların FSFI puanında artışa, yoğun madde 

kullanım süresindeki bir birim artışın kadınların FSFI puanında azalmaya neden olduğu 

dolayısıyla kadınların TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan puanında ve eğitim süresinde bir 

birimlik artışın cinsel işlevdeki olumsuz değişimi azalttığı, yoğun madde kullanım 

süresindeki bir birim artışın ise cinsel işlevdeki olumsuz değişimi arttırdığı 

belirlenmiştir (Tablo 4.26). Çalışma sonucu literatürde yer alan çalışma sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Alkol ve madde bağımlılığının kadının yaşam kalitesi ve cinsel yaşamı üzerine 

olan etkisini incelemek amacıyla planlanan araştırma kesitsel (cross-sectional), 

karşılaştırmalı ve ilişki arayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmacı tarafından literatür 

doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgi formu, Türkçe Dünya Sağlık Örgütü Yaşam 

Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu-TDSÖYKÖ-KF, Kadın Cinsel İşlev Ölçeği–FSFI (Female 

Sexual Function Index-FSFI), Beck Depresyon Ölçeği-BDÖ (Beck Depression 

İnventory) çalışma kriterine uyan tüm kadınlara uygulanmıştır.  

 Çalışma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Sonuçlar; 

Alkol bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde; 

-Çalışmada alkol bağımlısı kadınların yaş ortalaması 35,63±7,18, sağlıklı grubun 

yaş ortalaması 34,22±4,77 yıl olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın 

olmadığı, 

-Her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının ilköğretim mezunu olduğu ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Her iki gruptaki kadınların çoğunun çalışmadığı ve aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%57,7), sağlıklı grubun 

yarısına yakın bir kısmının (%48,1), gelirinin giderinden az olduğunu ifade ettiği ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Alkol bağımlısı grupta parçalanmış aileye sahip olanların oranının sağlıklı 

gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu, 

-Alkol bağımlısı kadınlar ile sağlıklı grup arasında evlilik süresi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 
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-Alkol bağımlısı grubun sağlıklı gruba göre daha fazla sigara içtiği, uzun süre 

sigara kullandıkları, günde içilen sigara miktarının fazla olduğu, 

-Her iki grup arasında kronik hastalık ve BMI arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre daha fazla ameliyat olduğu, 

-Alkol bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre şiddete özellikle fiziksel ve cinsel 

şiddete daha fazla maruz kaldıkları, 

-Alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki yaşının, gebelik yaşının, gebelik 

sayısının, istenmeyen gebelik oranının sağlıklı gruba göre daha fazla olduğu, 

-Alkol bağımlısı kadınlarda çok eşliliğin, cinsel yaşamdan memnuniyetsizliğin, 

adet düzensizliğinin ve etkin olmayan yöntem kullanım oranının sağlıklı gruba göre 

daha fazla olduğu, 

-Alkol bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği tüm alt 

boyutlarından ve FSFI ölçeği toplam puan ile alt boyutlarından daha düşük, BDÖ 

ölçeğinden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları, 

-Alkol bağımlısı kadınlarının yarısına yakın bir kısmının (%49,3) 24 yaş altında 

alkol kullandığı, yarısından fazlasının (%52,1) 10 yıl üzerinde alkol kullandığı, çoğunun 

(%60,6) iki yıl üzerinde yoğun alkol kullandığı, büyük bir kısmının ailesinde (%62) 

alkol ve madde kullanımının olduğu, 

-Alkol bağımlısı kadınların çok az kısmı alkolü zararlı yollarla temin ettikleri 

(%7) ve alkol kullanımıyla yasal sorun yaşadıkları (%7), büyük bir bölümünün alkol 

kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşadıkları (%83,7), 

-Alkol bağımlısı kadınların ilk alkolü kullanma yaşı, alkolü kullanma süresi, 

alkol kullanım dozu arasında TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları, FSFI ölçeği alt 

boyutları ve BDÖ ölçeği toplam puanı açısından aralarında fark olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların yaş grupları ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, ölçeğin fiziksel alan alt boyutu dışında diğer alt 

boyutlar arasında fark olmadığı, 31 yaş üzerindeki alkol bağımlısı kadınların 

TDSÖYKÖ-KF fiziksel alan puan ortalamaları 18-31 yaş arası olan kadınlarınkinden 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu (t: -2,098, p: ,040), 
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-Alkol bağımlısı kadınların yaş gruplarına göre FSFI ölçeği alt boyutları ve 

BDÖ puanların arasında fark olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların eğitim süreleri, çalışma durumları, gelir düzeylerine 

göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları, FSFI alt boyutları, BDÖ toplam puanları 

arasında anlamlı fark olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki partneri ile TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında, grupların tüm alt boyutların puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu, tek eşli kadınların puan ortalamalarının çok 

eşli kadınlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p≤0,05), 

-Alkol bağımlısı kadınların cinsel ilişki partnerine göre FSFI ölçeği alt boyutları 

ve BDÖ puanların arasında fark olmadığı, 

-Alkol bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel alan, ruhsal alan 

sosyal alan, çevresel alan puanları ile FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif yönde 

ve yaşam kalitesi ölçeğinin tüm alt boyut puanları ile BDÖ ölçeği puanı arasında güçlü 

düzeyde, negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Kadınların yaşam kalitesi fiziksel alan, ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan puanı 

arttıkça, FSFI puanı arttığı ve yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan arttıkça BDÖ 

puanının düştüğü (p<0,001), 

-Alkol bağımlısı kadınların Beck Depresyon Ölçeği puanındaki bir birim artışın 

FSFI ölçeği puanında -,019 birimlik azalışa neden olduğu, 

Madde bağımlısı ve sağlıklı kadınların sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde; 

-Çalışmada madde bağımlısı kadınların yaş ortalaması 27,68±5,95 sağlıklı 

grubun yaş ortalaması 29,18±2,97 yıl olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığın olmadığı, 

-Her iki gruptaki kadınların yarısından fazlasının ilköğretim mezunu olduğu ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Her iki gruptaki kadınların çoğunun çalışmadığı ve aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 
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-Madde bağımlısı kadınların yarısından fazlasının (%57,7), sağlık grubun 

yarısına yakın bir kısmının (%48,6) gelirini giderinden az olduğunu ifade ettiği ve 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Madde bağımlısı grupta parçalanmış aileye sahip olanların oranının sağlıklı 

gruptan anlamlı olarak daha yüksek olduğu,  

-Her iki grup arasında evlilik süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılığın olmadığı, 

-Madde bağımlısı grubun sağlıklı gruba göre daha fazla sigara içtiği, uzun süre 

sigara kullandıkları, günde içilen sigara miktarının fazla olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre; şiddete özelliklede fiziksel ve 

cinsel şiddete daha fazla maruz kaldıkları,  

-Her iki grup arasında kronik hastalık, ameliyat olma durumları ve BMI arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların cinsel ilişki yaşının, gebelik yaşının, gebelik 

sayısının, istenmeyen gebelik oranının ve kürtaj oranının sağlıklı gruba göre daha fazla 

olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınlarda çok eşliliğin, cinsel yaşamdan memnuniyetsizliğin, 

adet düzensizliğinin ve etkin olmayan yöntem kullanım oranının sağlıklı gruba göre 

daha fazla olduğu,  

-Madde bağımlısı kadınlarının yarısından fazlasının (%55) 20 yaş ve altında 

madde kullandığı, yarısına yakın bir kısmının (%48,3) altı yıl ve üzerinde ve iki yıldan 

fazla (%41,7) yoğun madde kullandığı, az bir kısmının ailesinde (%28,3) alkol ve 

madde kullanımının olduğu, çoğunun (%60) maddeyi nazal yolla kullandığı,  

-Madde bağımlısı kadınların yaklaşık üçte birinin maddeyi zararlı yollarla temin 

ettikleri (%35) ve madde kullanımıyla yasal sorun yaşadıkları (%23,3) ve hayat boyu en 

az bir defa enjektör paylaştığı (%30), büyük bir bölümünün madde kullanımına bağlı 

sağlık sorunları yaşadıkları (%83,9), 

-Madde bağımlısı kadınların sağlıklı gruba göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği tüm alt 

boyutlarından ve FSFI ölçeği toplam puan ile alt boyutlarından daha düşük, BDÖ 

ölçeğinden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları, 
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-Madde bağımlısı kadınların ilk maddeyi kullanma yaşı, maddeyi kullanma 

süresi ve maddeyi kullanım yolları arasında TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutları, FSFI 

ölçeği alt boyutları ve BDÖ ölçeği toplam puanı açısından fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım sürelerine göre 

TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt boyutlarından çevresel alan dışında fiziksel alan, ruhsal alan, 

sosyal alan, ulusal alan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı, iki yıl üzeri yoğun madde kullanan kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği çevresel 

alan puan ortalamalarının iki yıl altındakilere göre daha düşük olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım sürelerine FSFI ölçeği 

toplam puan ve alt boyutlarından orgazm dışında istek, uyarılma, lubrikasyon, genel 

tatmin, ağrı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı, iki yıl 

ve altında yoğun madde kullanan kadınların FSFI ölçeği orgazm puan ortalamalarının 

iki yıl üzerindekilere göre daha yüksek olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınların maddeyi yoğun kullanım sürelerine göre BDÖ 

açısından fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların yaş gruplarına göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutları, FSFI ölçeği alt boyutları ve BDÖ toplam puanların arasında fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların eğitim sürelerine göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyutlarından fiziksel ve sosyal alan dışında ruhsal alan, çevresel alan, ulusal alan puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, eğitimi sekiz yıldan fazla 

olan kadınların TDSÖYKÖ-KF ölçeği ruhsal alan, çevresel alan, ulusal alan puan 

ortalamalarının eğitimi sekiz yıldan az olanlara göre daha yüksek olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınların eğitim sürelerine göre FSFI ölçeği altboyutları ve 

BDÖ toplam puanı arasında fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların çalışma durumları göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyut ve FSFI alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların çalışma durumları ile BDÖ ölçeği puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, çalışmayan kadınların puan ortalamalarının çalışan 

kadınlarınkinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, 
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-Madde bağımlısı kadınların gelir düzeylerine göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği alt 

boyut ve FSFI alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların gelir düzeyleri ile BDÖ ölçeği puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, gelir düzeyi eşi/fazla olanların BDÖ puan ortalamalarının gelir 

düzeyi az olanlara göre daha yüksek olduğu, 

-Madde bağımlısı kadınların cinsel ilişki partnerine göre TDSÖYKÖ-KF ölçeği 

alt boyut puanları, FSFI ölçeği alt boyut puanları ve BDÖ puanları arasında fark 

olmadığı, 

-Madde bağımlısı kadınların yaşam kalitesi ölçeğinin ruhsal alan, sosyal alan, 

çevresel alan ve ulusal alan puanları ile FSFI puanı arasında zayıf düzeyde, pozitif 

yönde ve BDÖ ölçeği puanı ile yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları olan fiziksel alan, 

ruhsal alan, çevresel alan, sosyal alan, ulusal alan puanları ile güçlü düzeyde, negatif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadınların yaşam 

kalitesi puanı ruhsal alan, sosyal alan, çevresel alan, ulusal alanda arttıkça, FSFI puanı 

arttığı ve yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında puan arttıkça BDÖ puanının düştüğü 

(p<0,001), 

-Madde bağımlısı kadınların FSFI puanıyla ilişkili çoklu regresyon analizine 

göre; TDSÖYKÖ-KF-Sosyal alan puanındaki bir birim artışın FSFI ölçeği puanında 

,013 birimlik artışa, madde yoğun kullanım süresindeki bir birimlik artışın da FSFI 

ölçeği puanında -.053 birimlik azalmaya ve öğrenim süresindeki bir birimlik artışın 

FSFI ölçeği puanında ,030 birimlik artışa yol açacağı belirlendi. 

ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda;  

-Alkol-madde bağımlılığı birimlerinde multidisipliner ekip yaklaşımı içinde 

hemşirelerin uygulayıcı, eğitici, koordinator, danışman ve araştırıcı rolleri ile yer 

almaları, 

-Okullarda alkol ve madde kullanımının zararlarına yönelik eğitimler 

planlanması, ergenlere doğru cinsel bilgilerin verilmesi, alkol-madde kullanımıyla 

ortaya çıkabilecek riskli davranışların azaltılması ve önlenmesi için politikaların 

oluşturulması, 
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-Alkol ve madde bağımlılığı tedavisine daha fazla kadının başvurmasını 

sağlamak için gerekli ekonomik desteğin sağlanması, 

-Bağımlılık birimlerine başvuran kadınların cinsel yaşamlarının ve yaşam 

kalitelerinin değerlendirilmesi, 

-Alkol-madde bağımlısı kadınlarda depresyon, düşük benlik saygısı ve beden 

imajı, yaşam kalitesini ve cinsel yaşamını etkileyebileceğinden bu parametrelerdeki 

değişikliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, 

-Hem yurt dışında hem de ülkemizde alkol ve madde bağımlısı kadınların cinsel 

yaşamı ve yaşam kalitesine yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Kullanılan alkol ve 

maddenin kadının yaşam kalitesi ve cinsel yaşamına etkilerine yönelik çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Alkol ve madde bağımlısı kadınların cinsel yaşamı ve yaşam kalitesine 

yönelik çok merkezli ve izlem çalışmalarının yapılması önerilebilir. 
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FORMLAR 

Ek 1: GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Ben İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda 

doktora öğrencisiyim. Alkol-madde bağımlılığının  kadının yaşam kalitesi ve cinsel 

yaşamı üzerine etkisini incelemek amacıyla bir çalışma yapmaktayız. Soracağım 

soruları yanıtlayarak araştırmaya katılırsanız çok memnun oluruz.  

Bize vermiş olduğunuz tüm bilgileriniz saklı tutulacaktır. Elde edilen bilgileri 

sadece araştırma grubunda yer alan kişiler görebilecektir. Ayrıca, gerektiğinde etik 

kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilirler. Araştırma raporunda ise 

kimliğinize ilişkin herhangi bir bilgi yer almayacaktır.  

Bu çalışmaya katılmama ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiş olmanıza 

rağmen çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılma hakkına sahipsiniz. Ayrıca 

araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı bırakılabilirsiniz. Bu 

durumlarda alkol-madde kullanımı ile ilgili tedavi veya takibinizde herhangi bir aksama 

olmayacaktır. Çalışma sırasında araştırma amacıyla sizden herhangi bir ücret talep 

edilmeyecektir. Bu çalışma sonuçlarını daha sonra bilimsel dergilerde ya da kongrelerde 

de sunmayı hedeflemekteyiz. Çalışma ve sonuçları hakkında bilgi almak istediğinizde 

bizden bilgi alabilirsiniz.  

Teşekkür ederim.                                                                                           Tarih : 

 

Katılımcının adı :                                                                                      İmzası  

 

Sorumlu Araştırmacılar                                                                                                            

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya BEJİ 

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı 

Tel: - 0.212.4440000 (27040)    

 

Uzm.Hemş.Melike DİŞSİZ 

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Yoğun Bakım Ünitesi   

Telefon: 0543 799 51 43 / 0.212.543 65 65 (2107) 
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Ek 2: TANITICI BİLGİ FORMU 

1-Yaşınız;……………………………………………….. 

2-Medeni durumunuz; 

□  1-Evli                       □ 2-Bekar                     □  3-Dul 

□  4-Boşanmış              □ 5-Ayrı yaşıyor 

3-Evli iseniz kaç yıldır evlisiniz?........................................... 

4-Aile tipiniz; 

□   1-Çekirdek aile        □ 2-Geniş aile              □ 3-Parçalanmış aile 

5-Kaç çocuğa sahipsiniz?........................................................  

6-Ev ortamında beraber yaşadığınız kişiler;(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

□   1-Anne                     □ 2-Baba                      □ 3-Kardeş(ler) 

□   4-Eş                          □ 5-Çocuklar               □  6-Akrabalar               

□     7-Arkadaş                 □ 8-Nişanlı/erkek arkadaş 

□   9-Yalnız                   □ 10- Diğer(açıklayınız)…………………………  

7-Halen yaşamakta olduğunuz şehir, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 

    1-Büyükşehir ............     2-İl merkezi................      3-İlçe merkezi...............       

    4-Kasaba/köy..................   5-Yutr dışı................... 

8-Bu şehirden önce nerede yaşıyordunuz? 

   1-Hep bu şehirde yaşadım   2-………………şehrinde yaşıyorduk.  

   3-Başka ülkeden geldim…………………………………………. 

9-Öğrenim durumunuz; 

□    1-Okur-yazar değil           □   2-Okur-yazar         □    3-İlkokul mezunu 

□    4-Ortaokul mezunu           □   5-Lise mezunu         □    6-Yükseköğretim 

10-Mesleğiniz;……………………………………………… 

11-Çalışma hayatınız ve düzeniniz; 

□    1-Düzenli çalışıyorum                   □ 2-Çalışıyordum fakat ara verdim 

□    3-Düzensiz çalışıyorum                 □ 4-Çalışmayı tamamen bıraktım 

□    5-Hiç çalışmadım                          □ 6-Diğer (açıklayınız)……………………. 

12-Ekonomik durumunuz; 

□ 1-Geçinemiyorum                             □ 2-Ancak geçinebiliyorum 

□ 3-Orta                                                □ 4-İyi   

□ 5-Çok iyi  

13-Sosyal güvenceniz var mı? 

□ 1-Yok           □ 2-SSK         □ 3-Bağkur 

□ 4-Emekli sandığı                 □ 5-Yeşilkart 

14- Boy: ……………cm                             Kilo:………….kg   

      BMI:……………(araştırmacı tarafından hesaplanacak)                                     

15-Bağımlılık yapıcı maddeyi kullanmaya başlama yaşınız?  

      …………………………………………………………. 
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16-Aşağıdaki maddelerden hangilerini kullandınız? 

□ 1-Sedatif ve hipnotikler 

□ 2-Alkol 

□ 3-Esrar 

□ 4-Kokain 

□ 5-Eroin 

□ 6-Ecstasy 

□ 7-Uçucu maddeler…………………. 

□ 8-Diğer(açıklayınız)………………… 

17-Kullandığınız bu maddelerden hangilerine karşı bağımlılık taşıyorsunuz(tercih   

maddeniz) ve ne kadar  (miktar olarak) kullanıyorsunuz? 

(Sürekli olarak kullandınız bu maddelerin isimlerini belirtiniz) 

……………………………………………………………………………………… 

18-Bağımlı olduğunuz maddeyi kullanma sıklığınız? 

□ 1-Her gün birkaç defa 

□ 2-Haftada birkaç defa 

□ 3-Haftada bir defa 

□ 4-Ayda bir defa 

□ 5-Düzensiz aralıklarla 

□ 6-Diğer(açıklayınız)…………………………………. 

19-Bağımlı  olduğunuz maddeyi vücuda alma şekliniz?(Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

□ 1-Nazal yolla (koklayarak) 

□ 2-Sarıp içmek 

□ 3-Ağızdan 

□ 4-Damardan 

□ 5-Cilt altı ve kas içi(kalçadan) 

20-Bağımlı olduğunuz maddeyi kaç yıldır kullanıyorsunuz?  

      ………………………………………………………… 

21-Sigara içiyor musunuz? 

a) Hiç içmiyorum  

b) Günde 5 taneden az 

c) Günde 5-10 tane 

d) Günde 11-15 arası 

e) Günde 1 paket 

f) Günde 1 paketten fazla 

22-İçiyorsanız kaç yıldır sigara kullanıyorsunuz? 

     ………………………………………………………… 
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23-Ailede sizden başka madde yada alkol kullanan kişi var mı? 

□ 1-Yok 

□ 2-Baba 

□ 3-Anne  

□ 4-Kardeş 

□ 5-İkinci derece akraba(dayı,amca vb.)       

24- Birden fazla kişiyle şırınga paylaşımınız oldu mu? 

□ 1-Evet          □ 2-Hayır 

25-AIDS için test yaptırdınız mı? 

□ 1-Evet          □ 2-Hayır 

26-Yaptırdınızsa sonucun ne olduğunu biliyor musunuz?............................................  

27-Maddi imkansızlıklar nedeniyle madde-alkol temin edemediğiniz durumlar oldu 

mu?Olduysa hangi yolla temin ettiğinizi belirtiniz (madde satıcılığı,para karşılığı cinsel 

ilişki,izinsiz bir başkasının malını almak v.b). 

□ 1-Oldu………………………………………………………………….. 

□ 2-Olmadı 

28-Şimdiye kadar alkol ve madde kullanımı nedeniyle yasal sorun yaşadınız mı? 

□ 1-Evet…………………………………………………………………. 

□ 2-Hayır 

29-Madde kullanımı sonucu aşağıdakilerden hangisini yaşadınız?(birden fazla 

seçenek işaretleyebilirsiniz). 

1-Okuldan ayrılma 

2-İş kaybı 

3-Boşanma 

4-Yaralanma 

5-Kaza 

6-Sağlık sorunları 

7-Hiç biri 

30-Hiç şiddete uğradınız mı? 

□ 1-Evet        □ 2-Hayır 

31-Cevabınız evetse, ne türden bir şiddete maruz kaldınız?(Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

□ 1-Sözel şiddet (bağırmak, aşağılamak, onur kırıcı sözler söylemek gibi) 

□ 2-Duygusal şiddet (saygı göstermemek, şiddetli kıskançlık, korkutma gibi) 

□ 3-Fiziksel şiddet (tokat, yumruk, tekme atmak, yaralamak gibi) 

□ 4-Cinsel şiddet (tecavüze uğramak, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanmak gibi)  

32-Şiddete nerede maruz kaldınız? 

□ 1-Aile içinde            □ 2-Aile dışında 
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33-İlk cinsel ilişki yaşınız nedir?....................................................................... 

34-Cinsel ilişki şekliniz?(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

□ 1-Vajinal 

□ 2-Anal 

□ 3-Oral 

□ 4-Diğer(açıklayınız)……………….. 

35-Bir haftada kaçkez cinsel ilişkide bulunursunuz?.......................................... 

36-Cinsel ilişkide bulunduğunuz kişiler; 

□ 1-Yalnızca eşimle                            □ 2-Belirli birkaç kişiyle 

□ 3-Rastgele birden fazla kişiyle        □ 4-Cinsel ilişkim yok 

37-Cinsel yaşamınızdan memnun musunuz? 

□ 1-Evet                      □ 2-Hayır 

38-Cinsel sorununuz var mı?    (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

      1- Yok      2-İsteksizlik   3-Uyarılma bozukluğu   4-Orgazm olamama  

39- Cinsel sorunuz varsa ne zamandan beri var?  

      1-Alkol /madde bağımlısı  olduğumdan beri ( ...............yıl )   var. 

      2- Alkol/madde bağımlısı olmadan önce de  ( ...............yıl )  vardı. 

40-Cinsel ilişki sırasında herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanıyor musunuz? 

□ 1-Evet…………………………………………………………………… 

□ 2-Hayır 

41-Şimdiye kadar hangi aile planlaması yöntemini kullandınız? 

□ 1-Ria(spiral) 

□ 2-Hormonal kontraseptif 

□ 3-Prezervatif/kondom 

□ 4-Cerrahi sterilizasyon 

□ 5-Takvim yöntemi 

□ 6-Cinsel perhiz 

□ 7-Emzirme 

□ 8-Vajinal fitil 

□ 9-Geri çekme(koitus interruptus) 

□ 10-Diğer(açıklayınız)……………………………. 

42-Halen kullandığınız yöntemle ilgili herhangi bir sorununuz var mı? 

□ 1-Evet…………………………………………………………….. 

□ 2-Hayır 

43-İlk gebelik yaşınız;…………… 

44-Gebelik sayınız;……………… 

45-Doğum sayınız;……………… 

46-Düşük sayınız;………………. 

47-Küretaj sayınız;………………. 
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48-Kısırlık sorununuz var mı? 

□ 1-Var                       □ 2-Yok 

49-Düzenli aralıklarla adet olur musunuz? 

□ 1-Evet                      □ 2-Hayır 

50-Menopoz yaşınız?......................... 

51-Madde veya alkol kullanmaya başladığınızdan buyana üreme yolu enfeksiyonu 

geçirdiniz mi?Cevap evetse tanısı neydi? 

□ 1-Evet……………………………………………………………………… 

□ 2-Hayır 

52-Hiç ameliyat oldunuz mu? Cevap olumluysa ameliyat ismi? 

□ 1-Evet……………………………………………………………………… 

□ 2-Hayır 

53-Kronik bir hastalığınız var mı? Cevap evetse kronik sağlık sorununuz nedir? 

□ 1-Evet………………………………………………………………. 

□ 2-Hayır 

54-Kronik hastalığınız nedeniyle kullandığınız ilaç var mı? Cevap olumluysa 

ilacın(ların)ismi nedir? 

□ 1-Var………………………………………………………………………… 

□ 2-Yok 
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Ek 3:                                           WHOQOL-BREF (TR) 

Ulusal Sürüm - Şubat 1999 

RUH SAĞLIĞI PROGRAMI 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 

CENEVRE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yönerge  

Bu anket sizin yaşamınızın kalitesi, sağlığınız ve yaşamınızın öteki yönleri hakkında 

neler düşündüğünüzü sorgulamaktadır. Lütfen bütün soruları cevaplayınız. Eğer bir 

soruya hangi cevabı vereceğinizden emin olamazsanız, lütfen size en uygun görünen 

cevabı seçiniz. Genellikle ilk verdiğiniz cevap en uygunu olacaktır. 

Lütfen kurallarınızı, beklentilerinizi, hoşunuza giden ve sizin için önemli olan 

şeyleri sürekli olarak gözönüne alınız. Yaşamınızın son iki haftasını dikkate almanızı 

istiyoruz.  

Örneğin bir soruda son iki hafta kastedilerek şöyle sorulabilir: 

Son iki hafta boyunca başkalarından aldığınız desteğin miktarını en iyi 

karşılayan rakamı yuvarlağa almalısınız. Buna göre, eğer başkalarından çokça yardım 

aldıysanız, aşağıdaki gibi 4 rakamını yuvarlağa almanız gerekiyor:    

 ÖRNEK SORU Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Tamamen 

 Gereksiniminiz olan 

desteği başkalarından 

alabiliyor musunuz? 

1 2 3 4 

 

5 

Son iki hafta içinde, ihtiyacınız olan desteği başkalarından hiç alamadıysanız, 1 

rakamını yuvarlağa almalısınız. 

ŞİMDİ, Lütfen her soruyu okuyunuz, duygularınızı değerlendiriniz ve her bir 

sorunun ölçeğinde size en uygun olan yanıtın rakamını yuvarlağa alınız.    

 

 

 ÖRNEK SORU Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Tamamen 

 Gereksiniminiz olan 

desteği başkalarından 

alabiliyor musunuz? 

1 2 3 4 5 
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  Çok kötü Biraz kötü Ne iyi,  

ne kötü 

Oldukça 

iyi 

Çok iyi 

1 

G1 

Yaşam kalitenizi nasıl  

buluyorsunuz? 
1 2 3 4 5 

 

  Hiç hoşnut 

değil 

Çok az 

hoşnut 

Ne hoşnut, 

ne de değil 

Epeyce 

hoşnut 

Çok 

hoşnut 
2 

G4 

Sağlığınızdan ne kadar  

hoşnutsunuz? 
1 2 3 4 5 

Aşağıdaki sorular son iki hafta içinde kimi şeyleri ne kadar yaşadığınızı 

soruşturmaktadır. 

  Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Aşırı 

derecede 
3 

F1.4 

Ağrılarınızın 

yapmanız gerekenleri 

ne derece 

engellediğini 

düşünüyorsunuz? 

1 2 3 4 5 

4 

F11.3 

Günlük uğraşlarınızı 

yürütebilmek için 

herhangi bir tıbbi 

tedaviye ne kadar 

ihtiyaç 

duyuyorsunuz? 

1 2 3 4 5 

5 

F4.1 

Yaşamaktan ne kadar 

keyif alırsınız? 

1 2 3 4 5 

6 

F24.2 

Yaşamınızı ne ölçüde 

anlamlı 

buluyorsunuz? 

1 2 3 4 5 

 

  Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Son 

derecede 
7 

F5.3 

Dikkatinizi 

toplamada ne kadar 

başarılısınız? 

1 2 3 4 5 

8 

F16.1 

Günlük yaşamınızda 

kendinizi ne kadar 

güvende 

hissediyorsunuz? 

1 2 3 4 5 

9 

F22.1 

Fiziksel çevreniz ne 

ölçüde sağlıklıdır? 

1 2 3 4 5 

 



 151 

Aşağıdaki sorular son iki haftada kimi şeyleri ne ölçüde tam olarak yaşadığınızı ya da 

yapabildiğinizi soruşturmaktadır. 

  Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Tamamen 

10 

F2.1 

Günlük yaşamı 

sürdürmek  için 

yeterli gücünüz 

kuvvetiniz var mı? 

1 2 3 4 5 

11 

F7.1 

Bedensel 

görünüşünüzü 

kabullenir misiniz? 

1 2 3 4 5 

12 

F18.1 

Gereksinimlerinizi 

karşılamak için 

yeterli paranız var 

mı? 

1 2 3 4 5 

13 

F20.1 

Günlük yaşantınızda 

gerekli bilgilere ne 

ölçüde ulaşabilir 

durumdasınız?  

1 2 3 4 5 

14 

F21.1 

Boş zamanları 

değerlendirme 

uğraşları için ne 

ölçüde fırsatınız olur? 

1 2 3 4 5 

Aşağıdaki sorularda, son iki hafta boyunca yaşamınızın çeşitli yönlerini ne ölçüde iyi ya 

da doyurucu bulduğunuzu belirtmeniz istenmektedir. 

  Çok kötü Biraz kötü Ne iyi, ne 

kötü 

Oldukça 

iyi 

Çok iyi 

15 

F9.1 

Hareketlilik (etrafta 

dolaşabilme, bir 

yerlere gidebilme) 

beceriniz nasıldır? 

1 2 3 4 5 

 

  Hiç hoşnut 

değil 

Çok az 

hoşnut 

Ne hoşnut, 

ne de değil 

Epeyce 

hoşnut 

Çok 

hoşnut 
16 

F 3.3 

Uykunuzdan ne kadar 

hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

17 

F10.3 

Günlük uğraşlarınızı 

yürütebilme 

becerinizden ne kadar 

hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

18 

F12.4 

İş görme 

kapasitenizden ne 

kadar hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

19 

F6.3 

Kendinizden ne kadar 

hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

20 

F13.3 

Diğer kişilerle 

ilişkilerinizden ne 

kadar hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

21 

F15.3 

Cinsel yaşamınızdan 

ne kadar 

hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

22 

F14.4 

Arkadaşlarınızın 

desteğinden ne kadar 

hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 
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  Hiç hoşnut 

değil 

Çok az 

hoşnut 

Ne hoşnut, 

ne de değil 

Epeyce 

hoşnut 

Çok 

hoşnut 
23 

F17.3 

Yaşadığınız evin 

koşullarından ne 

kadar hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

24 

F19.3 

 

Sağlık hizmetlerine 

ulaşma 

koşullarınızdan ne 

kadar hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

25 

F23.3 

Ulaşım 

olanaklarınızdan ne 

kadar hoşnutsunuz? 

1 2 3 4 5 

 

Aşağıdaki soru son iki hafta içinde bazı şeyleri ne sıklıkta hissettiğiniz ya da 

yaşadığınıza ilişkindir. 
 

  Hiçbir 

zaman 

Nadiren Arasıra Çoğunlukla Her 

zaman 
26 

F8.1 

Ne sıklıkta hüzün, 

ümitsizlik, bunaltı, 

çökkünlük gibi 

olumsuz duygulara 

kapılırsınız? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  Hiç Çok az Orta 

derecede 

Çokça Aşırı 

derecede 
U. 27 

 

Yaşamınızda size 

yakın kişilerle (eş, iş 

arkadaşı, akraba) 

ilişkilerinizde baskı 

ve kontrolle ilgili 

zorluklarınız ne 

ölçüdedir? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Bu formun doldurulmasında size yardım eden oldu mu? ……………………………….. 

 

Bu formun doldurulması ne kadar süre aldı? …………………………………………… 
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Ek 4: FSFI (KADIN CİNSEL FONKSİYON ENDEKSİ) 

Elinizdeki form,  son dört haftada süregelen cinsel işlevinizi belirlemeye yönelik olarak 

hazırlanmıştır ve 19 sorudan oluşmaktadır. Her soruyu şıklardan birinin yanındaki kutuyu 

işaretleyerek cevaplayınız. Hangi cevabı işaretleyeceğiniz konusunda kararsız kalırsanız size en 

uygun gelen cevabı işaretleyiniz. Bu ankete verilen cevaplar yalnızca anketi uygulayan kişi 

tarafından değerlendirilecektir. 

Cinsel Aktivite: Cinsel birleşme, sevişme ve kendini tatmin dahil olmak üzere tüm cinsel 

faaliyetler.  

Cinsel İlişki: Kadın ile erkeğin cinsel birleşmesi (sertleşmiş kamışın/erkeklik organının kadının 

haznesine girmesi)  

Cinsel Uyarılma: Sevişme, şehvet duygu ve düşüncelerin belirmesi ile vajinanın ıslanması ve 

benzeri durumlar  

Orgazm: Hazne, rahim, makat ve alt karın ve tüm vücudu saran kuvvetli ritmik kasılmalar 

olması.  

1. Son 4 hafta içinde ne sıklıkla cinsel istek veya ilgi duydunuz? 

 Hemen her zaman veya her zaman 

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 

 

2. Son 4 hafta içinde cinsel istek veya İlgi düzeyinizi (derecenizi) nasıl değerlendirirsiniz? 

 Çok yüksek 

 Yüksek 

 Orta 

 Düşük 

 Çok düşük veya hiç 

 

3. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında ne sıklıkla uyarıldığınızı 

hissettiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım. 

 Hemen her zaman veya her zaman 

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 
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4. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılma düzeyinizi nasıl 

değerlendirirsiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok yüksek 

 Yüksek 

 Orta 

 Düşük 

 Çok düşük veya hiç 

 

5. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılacağınızdan  ne 

kadar emindiniz? 

Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok emindim 

 Emindim 

 Oldukça emindim 

 Az emindim 

 Çok az veya hiç emin değildim 

 

6. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında uyarılma sizin için ne 

kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman 

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 

 

7. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vagina ne sıklıkta ıslandı 

(kayganlaştı)? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman  

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 
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8. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişki sırasında vaginanızın ıslanmasında 

(kayganlaşması) ne kadar zorlandınız? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok zor veya imkansızdı 

 Çok zor 

 Zor 

 Biraz zor 

 Hiç zorluk çekmedim 

 

9. Son 4 hafta içinde cinsel akitvite veya cinsel ilişkiniz bitene kadar cinsel organınızın 

ıslaklığını (kayganlığını) ne sıklıkta koruyabildiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman  

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 

 

10. Son 4 hafta içinde cinsel aktivite veya cinsel ilişkiniz bitene kadar vaginanızın 

ıslaklığını (kayganlığını) korumada ne kadar zorlandınız? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok zor veya imkansızdı 

 Çok zor 

 Zor 

 Biraz zor 

 Hiç zorluk çekmedim 

 

11. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişkide ne sıklıkta orgazm oldunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman  

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 
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12. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak sizin 

için ne kadar zordu? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok zor veya imkansızdı 

 Çok zor 

 Zor 

 Biraz zor 

 Hiç zorluk çekmedim 

 

13. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşma ne 

kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok tatminkardı 

 Genellikle tatminkardı 

 Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi 

 Genellikle tatminkar değildi 

 Hiç tatminkar değildi 

 

14. Son 4 hafta içinde cinsel uyarılma veya cinsel ilişki sırasında siz veya eşiniz arasındaki 

duygusal yakınlık ne kadar tatminkardı? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok tatminkardı 

 Genellikle tatminkardı 

 Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi 

 Genellikle tatminkar değildi 

 Hiç tatminkar değildi 

 

15. Son 4 hafta içinde eşinizle (partnerinizle) cinsel ilişkiniz ne kadar tatminkardı? 

 Çok tatminkardı 

 Genellikle tatminkardı 

 Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi 

 Genellikle tatminkar değildi 

 Hiç tatminkar değildi 
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16. Son 4 hafta içinde genel olarak cinsel hayatınız sizin için ne kadar tatminkardı? 

 Çok tatminkardı 

 Genellikle tatminkardı 

 Yarısında tatminkardı yarısında tatminkar değildi 

 Genellikle tatminkar değildi 

 Hiç tatminkar değildi 

 

17. Son 4 hafta içinde vaginal giriş (duhul) sırasında ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık 

duydunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman  

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 

 

18. Son 4 hafta içinde vaginal girişi (duhulu) takiben ne sıklıkta ağrı veya rahatsızlık 

duydunuz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Hemen her zaman veya her zaman  

 Çoğu zaman (geçen sürenin yarısından fazlasında) 

 Bazen (geçen sürenin yarısında) 

 Birkaç kez (geçen sürenin yarısından azında) 

 Hemen hemen hiç veya hiçbir zaman 

 

19. Son 4 hafta içinde vaginal girişi (duhul) sırasında veya sonrasında duyduğunuz ağrı 

veya rahatsızlığın derecesini nasıl değerlendiririsiniz? 

 Hiç cinsel aktivitede bulunmadım 

 Çok yüksek 

 Yüksek 

 Orta 

 Düşük 

 Çok düşük veya hiç 
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Ek 5: BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ (BDÖ) 

YÖNERGE: Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler 

verilmiştir. Her madde, bir çeşit ruh durumunu anlatmaktadır. Her maddede o durumun 

derecesini belirleyen 4 seçenek vardır. Lütfen bu seçenekleri dikkatle okuyunuz. Son bir hafta 

içindeki (şu an dâhil) kendi ruh durumunuzu göz önünde bulundurarak, size en uygun olan 

ifadeyi işaretleyiniz.  

1. a)  Kendimi üzgün hissetmiyorum.  

b) Kendimi üzgün hissediyorum.  

c) Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum. 

d) Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum.  

2. a)  Gelecekten umutsuz değilim.  

b) Gelecek konusunda umutsuzum.  

c) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.  

d) Benim için gelecek olmadığı gibi bu durum düzelmeyecek.  

3. a)  Kendimi başarısız görmüyorum.  

b) Herkesten daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır.  

c) Geriye dönüp baktığımda, pek çok başarısızlıklarımın olduğunu görüyorum.  

d) Kendimi bir insan olarak tümüyle başarısız görüyorum.  

4. a)   Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum.  

b) Her şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum.  

c) Artık hiçbir şeyden gerçek bir zevk alamıyorum.  

d) Beni doyuran hiçbir şey yok. Her şey çok can sıkıcı.  

5. a)   Kendimi suçlu hissetmiyorum. 

b) Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor.  

c) Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum.  

d) Kendimi her an için suçlu hissediyorum.  

6. a) Cezalandırılıyormuşum gibi duygular içinde değilim.  

b) Sanki bazı şeyler için cezalandırılabilirmişim gibi duygular içindeyim.  

c) Cezalandırılacakmışım gibi duygular yaşıyorum.  

d) Bazı şeyler için cezalandırılıyorum.  

7. a) Kendimi hayal kırıklığına uğratmadım. 

b) Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. 

c) Kendimden hiç hoşlanmıyorum. 

d) Kendimden nefret ediyorum. 
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8. a) Kendimi diğer insanlardan daha kötü durumda görmüyorum. 

b) Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum. 

c) Kendimi hatalarım için her zaman suçluyorum.  

d) Her kötü olayda kendimi suçluyorum. 

9.    a) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok. 

b) Bazen, kendimi öldürmeyi düşünüyorum ama böyle bir şeyi yapamam.  

c) Kendimi öldürebilmeyi çok isterdim.  

d)  Eğer fırsatını bulursam kendimi öldürürüm.  

10. a)  Herkesten daha fazla ağladığımı sanmıyorum.  

b) Eskisine göre şimdilerde daha çok ağlıyorum.  

c) Şimdilerde her an ağlıyorum.  

d)  Eskiden ağlayabilirdim. Şimdilerde istesem de ağlayamıyorum.  

11. a)  Eskisine göre daha sinirli veya tedirgin sayılmam.  

b) Her zamankinden biraz daha fazla tedirginim.  

c) Çoğu zaman sinirli ve tedirginim.  

d) Şimdilerde her an için tedirgin ve sinirliyim.  

12. a)  Diğer insanlara karşı i1gimi kaybetmedim.  

b) Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim.  

c) Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim.  

d) Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı.  

13. a)  Eskisi gibi rahat ve kolay kararlar verebiliyorum.  

b) Eskisine kıyasla, şimdilerde karar vermeyi daha çok erteliyorum.  

c) Eskisine göre, karar vermekte oldukça güçlük çekiyorum.  

d) Artık hiç karar veremiyorum.  

14.  a)   Eskisinden daha kötü bir dış görünüşüm olduğunu sanmıyorum.  

b)  Sanki yaşlanmış ve çekiciliği mi kaybetmişim gibi düşünüyor ve üzülüyorum.  

c)  Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan ve beni çirkinleştiren  

değişiklikler olduğunu hissediyorum.  

d)  Çok çirkin olduğumu düşünüyorum.  
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15. a) Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.  

b) Bir işe başlayabilmek için eskisine göre daha fazla çaba harcıyorum.  

c) Ne iş olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyorum.  

d) Hiç çalışamıyorum.  

16. a) Eskisi kadar rahat ve kolay uyuyabiliyorum.  

b) Şimdilerde eskisi kadar kolay ve rahat uyuyamıyorum.  

c) Eskisine göre 1 veya 2 saat erken uyanıyor ve tekrar uyumakta güçlük çekiyorum.  

d) Eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum.  

17. a) Eskisine göre daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum.  

b) Eskisinden daha çabuk ve kolay yoruluyorum.  

c) Şimdilerde neredeyse her şeyden kolay ve çabuk yoruluyorum.  

d) Artık hiçbir şey yapamayacak kadar yoruluyorum.  

18. a) İştahım eskisinden pek farklı değil.  

b) İştahım eskisi kadar iyi değil.  

c) Şimdilerde iştahım epey kötü.  

d) Artık hiç iştahım yok.  

19. a) Son zamanlarda pek kilo kaybettiğimi sanmıyorum.  

b) Son zamanlarda istemediğim halde iki buçuk kilodan fazla kaybettim.  

c) Son zamanlarda beş kilodan fazla kaybettim.  

d)  Son zamanlarda yedi buçuk kilodan fazla kaybettim.  

20. a) Sağlığım beni pek endişelendirmiyor.  

b) Son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sıkıntılarım var. 

c) Ağrı, sızı gibi bu sıkıntılarım beni epey endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek 

zor geliyor.  

d) Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki, artık başka şeyleri düşünemiyorum.  

21. a) Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok.  

b) Eskisine göre cinsel konularla daha az ilgileniyorum.  

c) Şimdilerde cinsellikle pek ilgili değilim.  

d) Artık cinsellikle hiçbir ilgim kalmadı. 
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Ek 6: ÇALIŞMA İZNİ 
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