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ÖZET 

Sarı, E. (2012). Diyabetlilerde Fiziksel Aktivite Davranışları ve İlişkili Faktörler. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı  Hemşireliği  ABD Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul.  

Bu araştırma diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını ve fiziksel 

aktivite/egzersiz davranışları ile ilişkili faktörleri belirlemek , ilişkilerini ortaya koyarak diyabet 

eğitimine katkı sağlamak amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi 

Endokrinoloji Polikliniği tarafından izlenen 270 erişkin diyabetli oluşturmuştur.  

Araştırma verileri görüşme formu, Godin ve Shephard (1985) tarafından geliştirilen Egzersiz 

Davranışları Anketi- EDA (Godin Leisure-Time Exercises Questionnaire-LTEQ- 1985) ve 

egzersiz davranışlarını destekleyen ve engelleyen motivasyon faktörlerini tanımlayan literatür 

bilgilerinden yararlanılarak geliştirilen Egzersiz Motivasyon Anketi- EMA kullanılarak 

toplanmıştır. EDA’nın Türk diline uyarlaması için dil ve kapsam geçerliği, EMA’nın ise  

geçerliği ve güvenirliği yapılmıştır. EDA toplam puan ortalaması 53,70±4,02’dir. EMA’dan 

diyabetlilerin aldıkları puanlar ise min:12 puan, max:60 olarak bulunmuştur. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmış; verilerin analizinde yüzdelik, 

ortalama, standart sapma, frekans, chi-square (χ2), t-testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılanların çoğunluğu kadın (%59,6) ve tip 2 diyabetlidir (%96,6). 

Diyabetlilerin %42,6’sının çeşitli düzeylerde fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı, kadınların daha 

çok hafif (%44,7) ve orta derecedeki fiziksel aktivite/egzersizlere (%41,6) erkeklerin ise daha 

ağır (%21) derecedeki egzersizlere yöneldikleri bulunmuştur. En sık yapılan üç aktivite hafif 

derece fiziksel aktivite/egzersizlerden “hafif tempoda yürüyüş (% 37,3)”, orta derecedekilerden 

“hızlı tempoda yürüyüş (% 30,6)” ve “merdiven çıkma (% 25,3)” aktiviteleridir. Fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma davranışı ile yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu, tedavi protokolü, kan 

şekeri ölçüm sıklığı, diyabet eğitimi alma durumu, egzersiz eğitimi alma ve antropometrik ve 

metabolik göstergeler (A1c, AKŞ, TKŞ, BKİ) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). 

Fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen ve engelleyen motivasyon faktörlerinden; 

destek madde puan ortalaması yüksek ilk üç seçenek (1. madde 3,79±0,04; 5. madde 3,23±0,06; 

6. Madde 2,54±0,06) ve engel madde puan ortalaması yüksek ilk üç seçenek ( 1. Madde 

4,08±0,06; 4. Madde 3,48±0,05; 6. Madde 3,46±0,05) olarak bulundu. 

Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen motivasyon faktörleri olumlu yönde arttıkça, 

fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarının da arttığı, engelleyen faktörler arttıkça davranışların 

azaldığı bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz  davranışları, destek faktörleri 

doğrultusunda cesaretlendirilmelidir. Cesaretlendirmek için engel algıları ile başetmeleri 

sağlanmalıdır. Diyabet eğitimleri de bunun için yegane fırsatlardan biridir. 

 

Anahtar Kelimeler: Erişkin Diyabet, Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Motivasyon, Diyabet 

Eğitimi. 
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ABSTRACT 

Sarı, E. (2012). Physical Activity Behaviors in Diabetics and Related Factors. Istanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Nursery of Public Health, Master Thesis, 

Istanbul 

This research was designed in descriptive-correlational  in order to determine the 

physical activity / exercise behavior of the diabetes and to determine the factors associated with 

physical activity / exercise behavior and to contribute to diabetes education.  

  The sample population was composed of 270 adult diabetics monitored by Selcuk 

University, Medical Faculty Hospital, Polyclinics of Endocrinology  

The interview form for the research data was gathered by using Exercise Behavior 

Questionnaire-EBQ (Godin Leisure-Time Exercises Questionnaire)-LTEQ- 1985 developed by 

Godin and Shephard (1985) and Exercise Motivation Questionnaire developed by benefitting 

from the literature information defining the motivation factors supporting and barriers the 

exercise behaviors. So as to adjust into Turkish language, the language and concept validity was 

made for EBQ and both validity and security was made for EMQ. Total mean score of EBQ  

53,70±4,02.    Scores of people with diabetes min: 12 points max: 60 points from the EMQ 

In the evaluation of the data, SPSS 17.0 package program was used and the percentage, average, 

standard deviation, frequency, chi-square (χ2), t-test and correlation analysis were used. 

 Among the attendants of the study, 59,6% were female and 40,4 were male, 3,4% were 

type 1 and 96,6% were type 2 diabetics. It was found out that 42,6% of the diabetics physical 

activity/exercise in various levels, that women tend to do very light level (44,7%) and medium 

level of (41,6%) and men tend to do heavy level (21%) of physical activity/exercise. The three 

most frequent light physical activity/exercise are "light walking (37,3%)" in terms of light 

physical activity/exercise, "fast walking (30,6%)" and "climbing stairs (25,3%)" in terms of 

medium physical activity/exercise.   There is a meaningful relation found between the physical 

activity/exercise behavior and age, educational status, income status, treatment protocol, blood 

glucose measuring frequency, diabetes education status, exercise education status and 

anthropometric and metabolic indicators (A1c, AKŞ, TKŞ, BKI) (p<0,05). Among the 

motivation factors supporting and barriers the physical activity/exercise behaviors, it was found 

that the first three options whose supporting ıtem score average is high (1st ıtem3,79±0,04; 5th 

ıtem3,23±0,06; 6th ıtem 2,54±0,06) and the first three options whose barriers ıtem score is high 

( 1st Item 4,08±0,06; 4th ITEM 3,48±0,05; 6th Item 3,46±0,05) 

It was found out that the physical activity/exercise behaviors increase as the motivation 

factors supporting the physical activity/exercise increases in a positive way and as the barriers 

factors the exercise increases, physical activity/exercise behaviors also increase. 

In accordance with these results, the physical activity/exercise behaviours of the 

diabetics should be encouraged as per the supporting factors. In order to encourage the exercise 

behaviours of diabetics, it is necessary to make them cope with hampering perceptions. The 

education of diabetes could be the only chance to do this.  

Key Words: Adult Diabetes, Physical Activity and Exercise, Motivation, and Diabetes 

Education.
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1. GİRİŞ  VE AMAÇ 

 

Diyabetin dünyada giderek daha fazla insanı etkilemekte olduğu ve diyabete bağlı 

ölümlerin üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Diyabet, yaşam boyu süren, 

komplikasyonları ile birey ve toplumu etkileyen, yaşam kalitesini azaltan, tedavi ve 

bakımda birden fazla disiplinin katılımını ve diyabetli kişinin bütüncül olarak 

değerlendirilmesini gerektiren bir hastalıktır (Aktaş 2008; Coşansu 2009; ADA 2011; 

Silvio ve ark 2012). Bunun yanı sıra, diyabetin yol açtığı mikro ve makrovasküler 

komplikasyonlar sağlık harcamalarına önemli bir yük getirmektedir. Türkiye’de diyabet 

için yapılan toplam harcama, yıllık 1,1-2,5 milyar dolar arasındadır. Komplikasyon 

varlığında ise doğrudan toplam maliyet 3 kat artmaktadır ( IDF 2009; Diyabet Ajandası 

2012).  

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Diyabet Derneği (ADA)  diyabetin 

sağlık kaynaklarına çok büyük yük getirdiğini söyleyip, hastalığın ve 

komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisi için acil olarak yeni stratejilere gereksinim 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) diyabetin Dünyada 2009 sonu itibarı ile 

285 milyon kişiyi etkilediğini bildirmekte ve 2030 yılında bu sayının 438 milyona 

ulaşacağını beklemektedir. Bunun başlıca nedenleri nüfus artışı, yaşlanma ve 

kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve yetersiz fiziksel aktivite 

olarak belirtilmiştir (Satman ve ark. 2002; Wild ve ark. 2004; Coşansu 2009; IDF 

2011).  

  Diyabetin tedavi ve bakım protokolü içeriğini ilaç tedavisi, tıbbi beslenme 

tedavisi, fiziksel aktivite/egzersiz, öz-yönetim eğitimi ve bireysel izlem oluşturur. 

Diyabetin bireysel yönetimi genellikle diyet, fiziksel aktivite/egzersiz, ayak bakımı, ilaç 

ve insülin kullanımı, kendi kendine kan şekeri izlemini kapsayan çok bileşenli öz bakım 

aktivitelerini ve bu aktiviteler ile ilgili yaşam biçimi değişikliğini kapsar (IDF 2003; 

Coşansu 2009). 

Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz, hem diyabetin önlenmesi hem de diyabet 

tanısı almış bireylerin öz-yönetiminde vazgeçilmezdir. 
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 Diyabetlilerde düzenli fiziksel aktivite/egzersiz tedavinin önemli bir bileşenidir, 

tedavi programının bileşenleri olarak “uygun diyet, oral antidiyabetik haplar ya da 

insülin” ile birlikte önerilmektedir (Pate ve ark. 1995; IDF 2003; Vaizoğlu 2004; 

Plotnikoff ve ark. 2008). Fiziksel aktivite/egzersiz diyabet öz-yönetim eğitiminin 

önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.  

Çalışmalar fiziksel aktivite/egzersizin  kalp hastalığı, diyabet ve şişmanlık 

riskini  %50 oranında,   hipertansiyon riskini de %30 oranında azalttığının, yanı sıra 

güç ve sabrın artması, kendine güvenin fazlalaşması ve psikolojik olarak bireyin 

kendini iyi hissetmesi,  yorgunluk   ve  ağrı şikayetlerinde azalma gibi olumlu  

katkıları olduğunu göstermiştir  (Satman ve ark 2000; Coşansu 2009; CDC 2012). 

Düzenli fiziksel aktivitenin/egzersizin uzun dönemde glisemik kontrol üzerine etkisi 

bilinmektedir. Diyabetin tedavisinde ve oluşabilecek komplikasyonların 

önlenmesinde, metabolik kontrolün sağlanmasında düzenli olarak yapılan fiziksel 

aktivitenin/ egzersizin önemi farklı çalışmada vurgulanmıştır (Kartal ve ark. 2008; 

Plotnikoff 2008). Fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarının artması ile daha iyi bir 

metabolik kontrol sağlanarak, akut ve kronik komplikasyonların önlenmesi ya da 

geciktirilmesi sağlanabilmektedir. Nitekim, hafif ve orta düzeyde yapılan fiziksel 

aktivitelerin/egzersizlerin sıklığı arttıkça, salgılanan insülin düzeyinin azaldığı ve 

glukagon düzeylerinde bir miktar artış olduğu bilinmektedir (Robert ve ark. 1995; Baş 

Aslan 2003; Booth ve ark. 2006; Kartal 2008; Plotnikoff, 2008; CDC 2012 ).  

Diyabet için fiziksel aktivite/egzersizin yararı açıkça bilinmesine karşın, 

araştırmalar diyabetlilerin büyük çoğunluğunun fiziksel olarak aktif olmadıklarını 

göstermiştir (Pate ve ark. 1995; CFLRI 2001; Agita 2002; Nelson ve ark.2002; 

Whittemore ve ark. 2005; Plotnikoff, 2008; İmamoğlu ve ark. 2009). Daha da ötesi, 

diyabetlilerle ilgili birçok çalışması olan Plotnikoff  (2008), yetişkin diyabetlilerin 

toplumdaki diğer yetişkinlerden daha az aktif olduğunu vurgulamıştır.  

Fiziksel aktivite/ egzersizin tip 2 diyabette bu kadar yararı bilinmesine rağmen 

tip 2 diyabetliler daha az egzersiz yapmaktadır    ( İmamoğlu ve ark. 2009).  

Fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarını etkilediği düşünülen iki önemli faktör 

destekleyen ve engelleyen motivasyon faktörlerdir. Motivasyon genel anlamda 

davranışlara belirli bir yön veren ve bunun devamını sağlayan çeşitli içsel ve dışsal 

uyaranları ve bunların işleyiş mekanizmalarını tanımlamaktadır.  
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Bu anlamda, bireylerin fiziksel aktivite/egzersiz yapmasını destekleyen 

motivasyon faktörlerinin artması ile fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarının da 

artması ve diyabetlilerde daha iyi glisemik kontrol sonuçları görülebilir (Plonczynski 

2000; Grubbs 2002). 

 Diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını ve bu davranışları 

etkilediği düşünülen ilişkili faktörleri belirlemeye yönelik araştırmalar daha iyi bir 

diyabet yönetimi için etkili olacaktır. Bununla birlikte, diyabet bakımı/yönetimi 

konusunda çok sayıda araştırma yapılmış olmakla birlikte, özellikle Türk diyabetlilerin 

fiziksel aktivite/egzersiz aktivitelerini yaşamlarına ne kadar kattıklarını inceleyen 

çalışmalar ve bu aktiviteleri değerlendiren araçlar yok denecek kadar azdır. 

  Bu araştırmanın amacı diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını 

ve bu davranışlarla ilişkili faktörleri incelemek ve ilişkilerini ortaya koyarak diyabet 

eğitimine katkı sağlamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. DİYABETİN TANIMI VE EPİDEMİYOLOJİSİ 

 

Diabetetes Mellitus (DM) insülin eksikliği veya etkisizliği sonucu gelişen, 

karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan, akut ve kronik 

komplikasyonların eşlik edebildiği kronik bir metabolizma hastalığıdır. (Durna 2002; 

IDF 2009). 

Dünyada giderek artmakta olan diyabetin görülme sıklığı yaş cinsiyet, ırk, 

beslenme alışkanlıkları, genetik özellikler  ve çevresel etkenlere bağlı olarak toplumdan 

topluma farlılıklar gösterebilir. Dünyada diyabetli sayısının 2030 yılında 438 milyon 

olacağı tahmin edilmektedir. IDF’ e üye ülkelerde 20-79 yaş arası erişkinlerde diyabet 

prevelansı %6,6 ve Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT) prevelansı %7,9’dur (IDF 2009, 

Satman ve ark. 2010).  

Diyabetin oluşumunda çok sayıda faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler  diyabet 

tipine, kişisel ve çevresel faktörlere göre farklılık göstermektedir.  Tip 1 diyabet en fazla 

yaşamın ilk dokuzuncu ayı ile 12-14 yaş arasında görülmektedir. Tip 1 diyabet 

olgularının, %95’i 25 yaşın altındaki bireylerde görülüken, Tip 2 diyabet ise genellikle 

orta-ileri yaş hastalığı olarak kabul edilmekle beraber, son yıllarda genç yaşlarda da 

görülebilmektedir (IDF 2006; ADA 2012). Ükemizde diyabet kadınlarda erkeklere 

oranla daha fazla görülmektedir (Savlı ve Sevinç 2005). Tip 2 diyabette ailevi geçiş, Tip 

1 diyabete göre daha belirgindir. Diyabetlilerin en az bir akrabasında diyabet öyküsünün 

olduğu farklı çalışmalar ile bildirilmiştir (Hanestad ve ark.1991; Guilliford ve ark. 1999; 

IDF 2009). Obezite diyabet gelişiminde risk faktörüdür. Tip 2 diyabetlilerin % 85’i 

obez veya fazla kiloludur.Yanlış beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması sonucunda 

birçok toplumda obezite sıklığının artması, diyabet sıklığını da arttırmıştır. Düzensiz ve 

dengesiz beslenme tip 2 diyabet gelişimi riski ile ilişkilendirilmiştir.  

Diyabet dahil bir çok kronik hastalıktan korunmak için fiziksel aktivitenin yararı 

açıkça bilinmektedir ( Agita 2002; WHO 2012).  

Amerikan Spor Hekimliği Kolejinin (American Collage of Sport Medicine) 

önerisi tüm erişkinlerin her gün ortalama 30 dakika egzersiz yapmasıdır.  
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Bu düzey bir aktivitede günlük 840 kj (200 kcal) enerji tüketimi yaptırılabilir. 

Fakat  obez hastaların bu aktiviteleri yavaş yavaş yapmaları önerilmektedir.  

Burada hemşirenin görevi diyabetlinin sedanter bir yaşam ile oldukça aktif bir 

yaşam tarzı arasında nerede bulunması gerektiğine yardımcı olmak ve bundan sonraki 

adım için ilerlemesini sağlamaktır. 

 

2.1.1. DİYABETİN SINIFLANDIRILMASI VE TANI KRİTERLERİ 

Diyabet akut ve kronik kompliksyonların eşlik ettiği, yaşam boyu süren yaşam 

şekli değişikliklerine neden olan önemli bir hastalıktır.  

Diyabetin Sınıflaması; 

2.1.1.1. Tip 1 Diyabet 

 

Pankreas beta hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak mutlak insülin eksikliği ile 

daha çok çocuk ve gençlerde akut olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm diyabetlilerin %5 

‘inin Tip 1 diyabetli olduğu bildirilmiştir (ADA 2012). Hastalığın epidemiyolojisiyle 

ilgili araştırmalar hızla artmasına rağmen, Dünya nüfusunun sadece %5’ine ait veriler 

mevcuttur ( IDF 2009; İmamoğlu ve ark. 2009).  

Çalışmaların büyük çoğunluğu Kuzey yarı kürede, Özellikle Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da yapılmıştır.Tip 1 diyabet bazı etnik gruplar dışında her kıtada ve hemen 

hemen tüm toplumlarda görülebilmektedir. Tip 1 diyabetin en sık İskandinav 

ülkelerinde görüldüğü ve Kuzey’den güneye gidildikçe sıklığının azaldığının 

bildirilmesi nedeniyle, bu durum basit olarak coğrafi gradyan ile açıklanmaya 

çalışılmış, ancak daha sonra Avrupa’nın Güneyi’nde Sardunya’da da tip 1 diyabet 

insidansının yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Yaş, cins, etnik köken, ailede diyabet varlığı, mevsimsel başlangıç, beslenme ve 

fiziksel etkenler gibi çevresel değişkenler tip 1 diyabet insidansında belirleyici faktörler 

olarak görülebilir ( İmamoğlu ve ark. 2009; IDF 2011). 
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 İmmun nedenli, 

 Nedeni bilinmeyen olmak üzere Tip 1 diyabet kendi içinde 

ayrılmaktadır. 

 

2.1.1.2. Tip 2 Diyabet 

İnsülin eksikliğinden çok hücresel düzeyde insülinin kullanılamaması ile 

karakterize bir formdur. Bazı gruplar diğerlerine göre daha fazla risk altındadırlar. 

Örneğin  yaşlı nüfus kadar; Afrikalı Amerikalılar, Latinler, Yerli Amerikalılar, Asyalı 

Amerikalılar ve  Pasifik Adalarında yaşayanlarda da daha fazla risk altındadır. Tip 2 

diyabetlilerde iki metabolik defekt söz konusu olabilmektedir. Bunlar insülin etkisi veya 

sekresyonun azalması, diğer taraftan insülin etkisindeki bozukluk nedeniyle insülin 

rezistansı (direnci) gelişmiş olmasıdır. Tip 2 diyabet genellikle 40 yaş ve üstü grupta 

görülebilmekte, ortaya çıkma yaşı yaşam değişikliklerine bağlı olarak değişebilmektedir 

(Erdoğan 2002; Coşansu 2009; ADA 2012). 

 

 İnsülin direnci, görece insülin yetmezliği, 

 İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti olanlar olarak 

ayrılmaktadır. 

 

2.1.1.3. Diğer Tipler 

 Beta hücre fonksiyonunda genetik bozukluklar, 

 İnsülin fonksiyonunda genetik bozukluklar, 

 Pankreas hastalıkları, 

 Endokrin hastalıkları, 

 İlaçlar ve kimyasal maddeler, 

 Enfeksiyonlar, 

 İmmün kökenli diyabetin nadir formları, 

 Diğer genetik sendromlar olarak tipleri vardır. 
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2.1.1.4. Gestasyonel Diyabet  

Gebelik sırasında ortaya çıkan diyabeti tanımlanırken, diğer spesifik tipler 

pankreası etkileyen bir çok nedenle ortaya çıkan kan şekeri yüksekliğini tanımlar 

(Coşansu 2009). Tüm gebeler ilk prenatal vizitte risk değerlendirmesi ve standart tanı 

kriterleri kullanılarak tanılanmamış diyabet varlığı açısından  taranır. Gebede bilinen bir 

diyabet yok ise Gestasyonel Diyabet (GDM) açısından 24-28 haftalar arasında 75 gr 

glukoz ile Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) yapılır. Test 8 saatlik açlık sonrası 

yapılır. OGTT değerlendirilmesinde aşağıdaki değerler dikkate alınır. Bu değerlerden  

yalnızca birinin varlığı GDM tanısı koymak için yeterli olmaktadır. 

Açlık Plazma Glıkozu ≥ 92 mg/dl 

1. saat değeri ≥ 180 mg/dl 

2. saat değeri ≥ 153 mg/dl 

GDM tanısı alan kadınlara postpartum 6-12 haftalarda tekrar OGTT yapılır. 

GDM tanısı alan kadınlar ilerleyen yıllarda prediyabet ve diyabet gelişimi açısından 3 

yılda bir tekrar değerlendirilir (American Diabetes Association Diabetes Care 2011). 

 

Diyabet Tanı Kriterleri; 

Hemşire, diyabetin tanımını, tanı testlerinin önemini, klinik sınıflamanın 

önemini bilmelidir. 1979 ‘da Amerikan Ulusal Veri Grubu (NDDG), 1985 yılında 

WHO, 1998 yılında ADA, ve Avrupa Diyabet Politikası Belirleme Grubu (EDPG) 

tarafından tanı göstergeleri gözden geçirilerek yeni kurallar geliştirilmiştir (Durna 

2002). ADA açlık plazma glikoz düzeyinde bir değişiklik yaparak ≥140mg/dl. yerine 

≥126mg/dl.’ lik glisemi düzeyini kabul etmiştir. 

 

 DM için şu anda kabul görmekte olan ADA ve WHO tarafından önerilen diyabet 

tanı kriterleri şöyledir: 

 Diyabete özgü semptomların (Poliüri, polidipsi ve açıklanamayan kilo kaybı v.b) 

varlığına ek olarak rastgele plazma glukozunun ≥200mg/dl. (11,1 mmol/L) 

olması, 
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 A1c ≥ 6,5 olması (laboratuvar ortamında ve standardize yöntemlerle çalışılmış 

olmalıdır),  

 En az 8 saatlik açlıktan sonra ölçülen plazma glikoz değerinin≥126 mg/dl (7.0 

mmol/L) olması, 

 Ağızdan 75 gr’lık glikoz yüklemesini (oral glikoz tolerans testi- OGTT) takiben 

2 saat sonraki plazma glikozunun≥200mg/dl (11,1 mmol/L) olması (ADA 2011). 

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne bağlı NDDP’nin organize ettiği 

uluslararası bir çalışma grubu tarafından 1979 yılında diyabetin sınıflandırılması 

yapılmış ve daha sonra 1985 yılında WHO bu sınıflama sistemine son şeklini vermiş ve 

bugün kabul gören son şeklini almıştır (Durna 2002; Başkal 2003; Bağrıaçık ve ark. 

2003; Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2011;  ADA 2012). 

Diyabetin tanı ve takibinde biyokimyasal testlerin önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Tarama testleri arasında; immünolojik belirteçler (adacık hücre 

antikorları, insülin antikorları vb.), genetik belirteçler, insülin sekresyonu ve kan 

glukozu yer alırken; klinik tanı konulurken kan glukozu, ketonlar, OGTT, insülin C 

peptid testleri yapılmaktadır. Kısa dönemli izlem arasında idrar ve kan glukozu, idrar ve 

kan ketonları, asit-baz dengesi, laktat, laktat-piruvat oranı ve bazı elektrolitler ( sodyum, 

potasyum, fosfat vb.) testlerle bakılırken; uzun dönemli izlem arasında yine idrar ve kan 

glukozu yer alırken, A1c, fruktozamin, idrarda protein, plazma lipidleri,C- peptid, 

İnsülin ve Proinsülin testlerine bakılmaktadır (Diyabet Ajandası 2012). 

Kan Glukoz Ölçümü; 

Glukoz ölçümünün venöz kan örneğinden yapılması önerilmektedir .Kan plazma 

ve serumunda ölçülen glukoz, tam kan glukozundan yaklaşık % 5 daha fazladır. Tam 

kan glukoz değeri 1,15 ile çarpılarak plazma değeri bulunabilir. Ölçüm yapılacak kan 

fazla bekletilmemelidir, uzun süre bekletilirse sonuç daha düşük çıkabilir.Bu nedenle 

alınan örnekler en kısa zaman da laboratuvara gönderilmeli bekletilecek ise serin bir 

yerde tutulmalıdır (buzdolabının kapağında ya da rafında). 

 

 Açlık Kan Glukozu 

Açlık kan glukozunun normal değeri 80-110 mg/dl’dir. Açlık kan glukoz değeri 

plazmada ≥126 mg/dl, tam kanda (glukometre ile) ≥ 110 mg/dl ise diyabet tanısı başka 

bir zaman diliminde doğrulanmalıdır. 
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 Tokluk Kan Glukozu  

Yemekten 2 saat sonra plazma glukozu ≥ 200 mg/dl ise diyabeti düşündürmektedir. Tek 

ölçüm yeterli olmayabilir. Günün herhangi bir saatinde kan şekeri 200 mg ve üstünde 

bulunmuşsa OGTT yapılmayabilir. Ölçüm aç olaral venöz plazmada doğrulanmalıdır. 

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) ; 

OGTT diyabet tanısı için kullanılan en duyarlı testlerdendir. Test öncesi en az 3 

gün karbonhidrat kısıtlaması olmayan (en az 150gr/gün karbonhidrat) diyet uygulanır. 

Glukoz toleransını etkileyen tüm ilaçların (oral hipoglisemikler, dilantin, betablokerler, 

tiazid grubu diüretikler, nikotinik asit türevleri)  kullanılması mümkünse 1 hafta en az 3 

gün önerilmez. Enfeksiyonlar, akut ve ağır stresler, travma, büyük cerrahi girişimlerden 

sonra ve akut kardiyovasküler ve serebral olaylar sırasında OGTT yapılmaz. Test 8-12 

saat açlıktan sonra mümkünse sabah saatlerinde uygulanır. Açlık kan şekeri 

ölçümünden sonra 300 ml su içine 75 gr glukoz eklenerek bu karışım 3-5 dk içinde 

bireye içirilir. Tanı için 2. saatteki plazma glukozunun değerlendirilmesi önerilir. Test 

sırasında hasta fiziksel aktiviteden kaçınmalı, oturur durumda olmalı, bir şey yememeli 

ve sigara içmemelidir. Sadece su içmesine izin verilebilir. 

 

 Glukozillenmiş Hemoglobin  ve  Fruktozamin 

Glukoz hemoglobine bağlandığında hemoglobin A, proteinlere bağlandığında 

Fruktozamin olarak adlandırılır. A1c bireylerin son 2-3 aylık ortalama glukoz değerini, 

fruktozamin ise 3-4 haftanın ortalama glukoz değerini gösterir (Diyabet Tanı ve Tedavi 

Rehberi 2011). 

 

 

 İdrarda Glukoz Ölçümü 

İdrarda glukoz ölçümü uygulama kolaylığı nedeni ile diyabet tanısı sırasında 

kullanılabilir; ancak tek başına tanısal bir değeri yoktur.  

 45 yaş ve üstü bireylerde 3 yılda bir tarama yapılması, ek risk faktörü olanlarda 

ise daha erken ve daha sık tarama yapılması önerilmektedir (Diyabet Tanı ve Tedavi 

Rehberi 2011). 
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2.1.2. DİABETES MELLİTUS YÖNÜNDEN RİSKLİ GRUPLAR 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde diyabetik hastaların % 50’sine henüz tanı 

konulmadığı ve diyabetik retinopati başlangıcının tanı konmadan ortalama 7 yıl önce 

başlamış olduğu tahmin edilmektedir. Yeni tanı konulan Tip 2 diyabetli hastaların 

yaklaşık % 25’inde kronik komplikasyon bulunmaktadır. Diyabete bağlı kronik 

komplikasyonlar tanı sırasında veya tanıdan bir süre sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu 

bilgiler, hastalığın erken tanı ve korunmasının önemini ortaya koymuştur ( Gedik 2002; 

Özcan 2001; ADA 2008;  CDC 2012 ).  

 

Diyabet risk faktörleri; 

 Sedanter yaşam biçimi, 

 Birinci derece akrabalarında diyabet öyküsü, 

 Gestasyonel diyabet tanısı almış olmak ya da 4 kilonun üstünde bebek 

doğurmak, 

 Hipertansif olmak ( ≥ 140/90 mmHg), 

 Polikistik Over Sendromu, 

 Daha önce Prediyabet tanısı almış olmak (BGT, Bozulmuş Açlık Glukozu 

(BAG) veya A1c ≥ 5,7), 

 İnsülin direnciyle ilişkili diğer klinik durumlar, 

 Kardiyovasküler hastalık öyküsü, 

 Yaşlanma (Birçok toplumda Tip 2 diabet sıklığı yaşlanma ile paralel artış 

göstermekte),  

 Obez  (BKİ 27 kgm2 ve üzeri veya ideal tartının % 20’sinden daha fazla kilolu) 

olmak,  

 Hatalı beslenme alışkanlıkları (HDL kolesterol duzeyi 35 mg/dl veya trigliserid 

düzeyi 250 mg/dLolanlar) olanlar, 

 Ani ve yoğun stres yaşayanlar, 

 Sigara ve alkol kullananlar, 

 İnsulin eksikliğine yol açabilen başka bir hastalığı olan bireyler risk altındadır    

( Satman 2001; Erdoğan 2002;Özcan 2002; Yılmaz 2003; CDC  2011; Diyabet 

Ajandası 2012). 
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2.1.3. DİABETES MELLİTUS’UN KOMPLİKASYONLARI 

 

Diabetes Mellitus, akut ve kronik komplikasyonları ile bir yandan yaşam 

süresini kısaltmakta, diğer yandan da yaşam kalitesini azaltmaktadır. 

2.1.3.1. Akut Komplikasyonlar 

 

Diyabetin seyri sırasında meydana gelen hormonal ve metabolik değişkenlerdir. 

Tip 2 diyabette Tip 1 diyabete göre daha az akut komplikasyon görülmektedir. 

 

Düşük kan şekeri (hipoglisemi) : Kan şekerinin 60 mg/dl altına düşmesidir. Kan şekeri 

fazla düştüğünde (çok fazla insülin, çok fazla egzersiz ya da yetersiz enerji alımı 

sonucu) kişi normal fonksiyonlarını yapamayabilir.  

 

Nedenleri: İnsülin ya da OAD’lerin gereğinden fazla alınması, gereğinden fazla 

egzersiz, insülini kas içine yapmak, insülin yapıp öğün almamak ya da öğünü 

geciktirmek nedenler hipoglisemi nedenleri arasında sayılabilir. 

Açlık hissi el va ayakta titremeler, renk solukluğu, sinirlilik, dilde ve dudakta 

karıncalanma hissi, soğuk soğuk terleme ve halsizlik, sinirlilik, çarpıntı ve baş ağrısı 

hafif belirtiler arasında yer alır. Orta ve ciddi belirtiler arasında ise diğer belirtilere ek 

olarak; yürüme ve konsantrasyon güçlüğü, konuşma güçlüğü, bulanık görme, karın 

ağrısı, taşikardi ve bilinç bulanıklığı yer almaktadır. 

 

Tedavisi: Önce kan şekerine bakılır. Kesme şeker ilk tercih olarak verilebilir. Küçük 

çocuklarda şeker ilk tercih olarak verilemiyorsa meyve suyu verilebilir. Kesme şeker 

verildikten 15 dakika sonra kan şekeri kontrolü yapılmalıdır.  Hipoglisemide hastaya 

yaklaşım sadece sorun çözücü değil, aynı zamanda nedenleri ortadan kaldıran ve tekrar 

oluşumunu önlemeye yonelik bir yaklaşım olmalıdır. Hemşirelik bakımı yönünden 

özetle hasta öğünlerini, insülinin zirve etkisi ile örtüşmesine ve fiziksel aktivitesini 

artırdığında, ara öğünler de ek gıda almaya özen gösterilmelidir (Fadıloğlu 2002; 

Bahçeci 2003; Birol 2003; Olgun 2005; Diyabet Ajandası 2012). Ciddi hipoglisemide 

ise bunlara ek olarak 3 aylık kontrollerde A1c beklenen değerin altında çıkarsa, sık 

hipoglisemi yaşandığı unutulmamalı ve diyabetliye gereken eğitim tekrar yapılmalıdır.  
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 Diyabetik Ketoasidoz (DKA) : Diyabetik koma da denen ketoasidoz insülin 

yokluğuna bağlı ağır bir durumdur. DKA glukoz, yağ ve protein metabolizmalarının 

kompleks bir bozukluğudur. Esas olarak sıklıkla tip 1 diyabetli kişilerde sık görülür. 

Belirti ve bulgular arasında; poliüri, polidipsi, susama, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, 

kramp, aritmi, uykuya eğilim, nefes darlığı ve karın ağrısıdır. Bunların yanı sıra 

ozmotik diürez, hiperglisemi, katabolizmada artış, elektrolit kaybı, dehidratasyon, 

hipotansiyon, yağ ve kas dokusu kaybı, kussmaul solunumu, yaygın abdominal 

hassasiyet görülebilir. 

 Tedavisinde sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, kan şekerinin düşürülmesi, 

altta yatan sorunların tedavi edilmesi hedefler içerisinde yer almaktadır (Diyabet 

Ajandası 2012). 

 

Hiperglisemik Hiperozmolar Nonketotik Koma: Ketoasidoz olmaksızın, aşırı 

hiperglisemi, plazma hiperozmolaritesi ve dehidratasyonla karakterize bir sendromdur. 

Mortalite oranı %40-70 arasında değişebilmektedir. Poliüri, polidipsi, halsizlik, 

hematemez, nörolojik belirtiler, laktik asidoz gibi bulgular belirtileri arasında yer 

almaktadır. Tedavisinde sıvı tedavisi, potasyum tedavisi, bikarbonat tedavisi gibi 

tedavilere yer verilmektedir.  

 

 

Laktik asidoz: Laktik asidoz, vücutta laktik asit birikmesidir. Hücreler enerji olarak 

glukoz dışı yakıt kullandıklarında laktik asit yaparlar. Eğer çok fazla laktik asit vücutta 

kalırsa, denge bozulur ve kişi kendini rahatsız hissetmeye başlar. Daha az sıklıkta 

görülen bu durum, esas olarak tip 2 diyabetli kişileri etkiler.  

 

Bakteriyel / fungal (mantar ) enfeksiyonlar: Diyabetli kişiler cilt ve tırnaklarda sık 

olmak üzere tüm organlarda bakteriyel ve fungal kaynaklı, enfeksiyonlara daha açık 

hastalardır. 
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2.1.3.2. Kronik Komplikasyonlar 

 

Kronik komplikasyonlar diyabetin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan ve ciddi 

problemlere neden olabilen durumlardır. Diyabete bağlı kronik komplikasyonlar iyi bir 

diyabet kontrolü ile önlenebilmekte veya geciktirilebilmektedir. Bakım ekibinin bir 

üyesi olarak hemşirenin kronik komplikasyonları önleme, erken tanılama, 

komplikasyon varlığında uygun bakımı ve eğitimi planlama önemli sorumlulukları 

vardır (Özcan 2002). Yapılan iki önemli bir çalışmada ile diyabetlilerde kronik 

komplikasyonları önlemenin temel koşulunun glisemik kontrolü iyileştirmek olduğu 

gösterilmiştir. Bu çalışmalar Diyabet Kontrolü ve Komplikasyonları çalışması ile 

İngiltere Prospektif Diyabet Çalışması ’dır. Her iki çalışmada da diyabet kontrolü ile 

kronik komplikasyonlar arasındaki ilişki net olarak açıklanmıştır. Diyabet kontrolündeki 

iyileşmeye paralel olarak kronik komplikasyonlarda belirgin azalma olduğu 

gösterilmiştir. 

Diyabette kronik komplikasyonlar; kalp damar hastalığı, retinopati, nefropati, 

nöropati, ayak komplikasyonları, hipertansiyon olarak sıralanabilir. 

 

Kalp Damar Hastalıkları: Birçok ülkede, kardiovasküler hastalık ya da dolaşım 

sistemi hastalığı diyabetli kişiler arasında en başta gelen ölüm sebebidir. Diyabetli 

kişilerde kalp hastalığı ya da inme riski 2-5 kat daha fazladır. Bacaklardaki damarlar da 

etkilenir ve bu nöropatiyle beraber amputasyona yol açabilir. Diyabet koroner arter 

hastalığı gelişim açısından önemli bir risk faktörü olup, erişkin diyabetlilerin %75-80’i 

kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir (TKD 2012; Diyabet 

Ajandası 2012). 

Retinopati (Gözlerin hasar görmesi): Yetişkinlerdeki körlük ve görme bozukluğunun 

önde gelen sebebidir. Gözün retina bölümündeki küçük damarların hastalığıdır. 15 yıl 

boyunca diyabetik olanlardan, diyabeti kontrolsüz kişilerin % 2'si kör olurken, % 

10'unda ağır görme bozukluğu gelişebilmektedir. Düzenli yıllık kontrollerle, sorun 

yoksa senede bir kez, sorun varsa uygun sıklıklarla görme keskinliğinin 

değerlendirilmesi ve izlemler sonucu diyabetlinin bilgilendirilmesi gerekmektedir 

(Özcan 2002, Diyabet Ajandası 2012).  
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Nefropati (Böbreklerin hasar görmesi): Nefropati diyabetin en önemli ve yaşam 

kalitesini bozan komplikasyonlardan birisidir. Genellikle böbrek yetersizliği ile 

sonuçlanır. Diyabetlilerin yaklaşık %20-50’sinde görülmektedir. Tanıdan 20-30 yıl 

sonra  nefropati görülme oranı, Tip 1 diyabetlilerde %20-40, Tip 2 diyabetlilerde %5-

10’dur.  

Diyabetik nefropati tedavisinde, kan şekeri kontrolünün sağlanması, kan 

basıncının kontrol altında tutulması, beslenme tedavisinin düzenlenmesi, hiperlipidemi 

tedavisi, son dönem böbrek yetmezliğinde diyaliz tedavisi veya böbrek nakli uygulamsı 

tedavi hedefler içinde yer almaktadır (Özcan 2001; Çorakçı 2003; Diyabet Ajandası 

2012). 

Nöropati (Sinirlerin hasar görmesi): Periferik ve otonom sinir sisteminde oluşan 

bozukluklardır. Diyabette hipergliseminin etkisiyle ortaya çıkar. Görülme sıklığı %5-

60 arasında değişir. Toplum temelli bir çalışmada, Tip 2 diyabette ağrılı periferik 

nöropatinin prevalansının %26’ya kadar yüksek olabileceği ileri sürülmüştür. Motor 

sinir lifleri etkilenmişse kaslarda bir kuvvetsizlik ve ileri şekillerde erimeler ortaya 

çıkabilir. Otonom sinir lifleri etkilenmişse ayakların ve ellerin kuruması buna karşılık 

sırt ve yüzün aşırı terlemesi, ekstremitelerin ısınmaması, şiddetli baş dönmesi, nedensiz 

ishaller, mesane fonksiyonlarının bozulması, cinsel isteksizlik veya yetersizlik gibi 

birçok belirti de otonom nöropati ile ilgilidir. Otonom nöropatinin en tehlikeli yanı 

enfarktüs ve hipogliseminin hissedilmemesidir (Özcan 2001;Kızıltan 2010; Diyabet 

Ajandası 2012). Nöropati tedavisi semptomatik yani belirtileri gidermeye yöneliktir. 

Bu nedenle ortaya çıkışının önlenmesi veya geciktirilmesi önem taşımaktadır (Özcan 

2001). 

Ayak Yarası / Ayak komplikasyonları: Periferik nöropati, bacaktaki arter hastalığı ve 

enfeksiyon birlikteliğinden meydana gelen ülser ya da derin dokularda görülen 

harabiyettir. Diyabetin süresi, hastanın yaşı, diyabete bağlı sistemik komplikasyonların 

eşlik etmesi ve diğer sağlık problemleri diyabetlilerde ayak ülserlerinin ampütasyona 

ilerlemesini hızlandıran faktörlerdendir. 



 

 

15 

Diyabetik ayak yarası ile başvuran diyabetlilerin %39-68 gibi oldukça yüksek bir 

oranının 5 yıl içerisinde öldüğü tespit edilmiştir (Kahveci 2010). 

 

Hipertansiyon: Diyabette görülen hipertansiyonun patofizyolojisinde renal, hormonal, 

hemodinamik çeşitli etkenler ileri sürülmüştür. Hipertansiyon ve DM toplumda sık 

görülen ve önemli olumsuz sonuçları olan hastalıklardır. Diyabet ve hipertansiyon organ 

hasarı riskini arttırmaktadır. Diyabetik hastalardaki organ hasarlarının %35-70’inden 

hipertansiyonun sorumlu olduğu belirtilmektedir (ACP 2007;  İmamoğlu ve ark.2009). 

 

2.1.4. DİABETES MELLİTUS’TA TEDAVİ YÖNTEMLERİ  

 

Tip 2 diyabetin tedavisi diyet ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler ile 

başlamaktadır. Diyabetik diyetin yağ oranı düşük, karbonhidratları kompleks ve kalori 

ayarı hastanın kilosuna göre (obezlerde düşük kalorili, obez olmayanlarda ise normal 

kalorili) olmalıdır. Ayrıca diyabetli düzenli bir fiziksel aktivite/egzersiz programı 

uygulamalıdır (Çorakçı 2005; Eray ve Balcı 2005; CDC 2012). 

Diyabet kontrolü ve tedavisinde kullanılan yöntemler: 

1- Beslenme Tedavisi 

2- Fiziksel Aktivite/ Egzersiz 

3- İlaç Tedavisi (OAD- İnsülin) 

4- Bireysel İzlem (Self-Monitoring) 

5-Bireysel Yönetim Eğitimi (Diyabet Eğitimi) (Smeltzer ve ark. 2000; Özcan 2001; 

EinsensArth 2001; Durmaz 2002; Kamel 2003; Tuzcu 2003; Blaum ve ark. 2005; IDF 

2005; Power ve ark.2008 ). 

 

2.1.4.1. Beslenme Tedavisi 

 

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) diyabetik hastaların tedavisinin temel 

taşlarından birisidir ve hastalığın seyri boyunca tedavinin bir parçası olmalıdır 

(Smeltzen ve ark. 2000; Burant 2004). Diyabetin önlenmesinden, komplikasyonların 

azaltılmasına ve önlenmesine kadar diyabetin her aşamasında çok büyük öneme sahiptir 

(ADA 2012). 
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Amerikan Diyetisyenler Birliği, klinikte tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve 

gestasyonel diyabetlilere TBT sağlanmasına yönelik uygulama aşamalarını belirlemiştir.  

Tip 1 ve tip 2 diyabetlilerin tanıyı izleyen ilk bir ay içinde, gestasyonel diyabetlilerin ise 

tanıyı izleyen ilk bir hafta içinde diyetisyene sevk edilmesi önerilmektedir. Eğitim ile de 

desteklenmesi gereken 2-3 vizit için toplam, 2,5-3 saatli kapsayan bir süre harcanması 

gerektiği belirlenmiştir. İlk vizit için  60-90 dakika, diğer vizitler için 30-45 dakikalık 

bir süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (Satman ve ark. 2010).  

Diyabetli bireyler bireyselleştirilmiş tıbbi beslenme tedavisi almalıdır. Beslenme 

ile ilgili amaçlara ulaşmak için; diyabetli birey ve ekip üyelerinin işbirliği yapması 

gerekir. Tıbbi beslenme tedavisini diyetisyen yapar. Ancak tüm ekip üyelerinin 

beslenme tedavisi hakkında bilgili olmaları ve diyabetli bireyin gereksinimi olan yaşam 

biçimi değişikliklerini yapmada onu desteklemeleri esastır. TBT düzenlenirken diyabetli 

bireye ait yaş, cinsiyet, ağırlık, bki, çalışma koşulları sosyoekonomik durum, eğitim 

düzeyi ve beslenme alışkanlıkları gibi veriler göz önünde bulundurulmalıdır (İmamoğlu 

ve ark. 2009; Diyabet Ajandası 2012). 

2.1.4.2. Bireysel Kan Şekeri İzlemi 

 

Bireysel izlem diyabetlilerin glisemi, glikozüri ve ketonüri düzeylerini görsel 

yöntemler veya şeker ölçüm cihazlarını kullanarak kendi kendilerine takip etmesidir. 

Tip 2 diyabetliler haftada en az bir gün kan şeker takibini glikometre ile kendisi 

yapmalıdır (Çetinkalp 2002; Yeşilbalkan 2004; ADA 2011). 

 

 

2.1.4.3. Fiziksel Aktivite/Egzersiz  

 

Planlanmış fiziksel aktivite/ egzersiz programları diyabetli hastanın tedavi 

planının önemli kısmını oluşturur.  

 

Fiziksel Aktivite/ Egzersizin faydaları: 

• Karbonhidrat metabolizmasını arttırarak kan glikoz düzeyini düşürür ve kontrolü 

sağlar. 

• Vücut hücrelerinin insüline duyarlılığını arttırır. 
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• İnsülin reseptör sayısını ve duyarlılığını arttırır. 

• Hücrelerin glikozu depolama yeteneğini arttırır. 

• Kilo vermeyi ve ideal kiloda kalmayı sağlar. 

•Fiziksel aktivite/egzersiz, kaslarda glikozun kullanılmasını artırarak kan glikoz 

düzeyini düşürür ve  insülin kullanımını arttırır. 

• Kan basıncını düşürür, kardiyovasküler risk faktörlerini azaltır. 

• Yüksek yoğunluktaki lipoprotein düzeyini artırır, kolesterol ve trigliserid 

düzeyini düşürür. 

• Stres ve gerginliği azaltır (Einsenserth 2001; Akçay 2001; Pek 2002; Birol 2003; Dede 

2010; CDC 2012). 

 

Fiziksel Aktivite/Egzersizin Riskleri: 

•Kan şekeri çok yüksekken  fiziksel aktivite/egzersiz yapılırsa daha da yükselebilir. 

•Uzun süreli fiziksel aktiviteden/egzersizden sonra ani kan şekeri düşmesi olabilir 

• Ayak yaraları, bilhassa sinir tutulumu varsa kötüleşebilir veya yaralar oluşabilir. 

• Koroner kalp hastalığı atakları olabilir. 

•Diyabetli hastalarda fiziksel aktivite/egzersiz sırasında kan basıncı diyabetik 

olmayanlara göre daha yüksek olabilir. 

• Göz, böbrek ve akciğer sorunları kötüleşebilir (Çetinkalp 2002; Birol 2003; İmamoğlu 

ve ark. 2009). 

 

2.1.4.4.  İlaç Tedavisi 

 

Tip 2 diyabetliler öncelikle  kilo kontrolü, diyabetik diyet ve fiziksel aktivite/ 

egzersiz ile tedavi edilmektedirler. Bu önlemler kan şekerini kontrol altına almada 

yetersiz kaldığında ise oral antidiyabetiklerle, OAD’ler de yetersiz kaldığında  ise 

insülin ile  tedavisi edilmektedir (Bahçeci 2003; Kuzeyli 2004; Azal ve Çorakçı 2005; 

İmamoğlu ve ark. 2009).   
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2.1.4.5. Bireysel Yönetim Eğitimi 

 

Bireysel yönetim eğitimi diyabeti başarılı şekilde yönetmenin temelidir. 

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

diyabet tedavisinin en önemli bileşenidir (ADA 2008; Coşansu 2009; IDF 2009). 

 

 

2.2. DİYABET EĞİTİMİ VE ÖNEMİ 

 

Avrupa ve Amerika’da 1920’li yıllarda başlayan diyabet eğitimi geleneksel 

doktor- hasta ilişkisi içinde, bilgi verme anlayışının hakim olduğu eğitim yapısında 

1960’lı yıllara kadar süregelmiştir. Eğitim 1970’li yıllarda, ders verir biçimde, 

yönetimin hekime odaklandığı bir yöntemle kullanılmıştır. Diyabetik hastaların yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonlardan korunması ve metabolik kontrollerinin 

sağlanması için etkili ve sürekli bir bakıma ve izlem programına ihtiyaçları vardır. 

Eğitim diyabetli birey ve ailesi için bakım ve izlemi kolaylaştıracak, tedavinin 

devamlılığını sağlayacak bilgi, tutum ve becerilerin tümünü kapsamalıdır. Dünya Sağlık 

Örgütü’de eğitimin diyabet tedavisinin bir temel taşı olduğunu 1980 yılında bildirmiştir. 

Diyabet tedavisinde geleneksel diyabet eğitimin hastaların ihtiyacını karşılayamadığı 

1980’li yıllardan sonra bilinen bir gerçek olmuştur. Zaman içinde diyabet eğitimi 

gelişme göstermiş, hasta eğitiminin sadece doktor ya da hemşirenin sorumluluğu 

olmadığı, tüm sağlık profesyonellerinin sorumlu olduğu görüşü benimsenmiştir (ADA 

1997; Erdoğan ve ark. 1998; Pınar 1998; Beaser ve ark. 2005; Kahraman 2011). 

Diyabet hizmetlerinin sunumunda hemşirenin diyabetli hastada sağlığı geliştirme ve 

yaşam kalitesini yükseltmede eşsiz bir yere sahip, önemli bir ekip elemanı olduğu 

belirtilmekte, hemşireler aile ve hasta ile bütüncül bir yaklaşımla terapötik etkileşime 

girerse, hastanın diyabeti anlaması ve diyabete uyumunu arttırabileceği 

vurgulanmaktadır (Kartal 2008;IDF 2009).  
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1989 yılında İtalya St. Vincent’te WHO ve IDF  Avrupa ülkelerinde diyabet 

bakımını geliştirme toplantısı düzenlemiş ve sonrasında yayınlanan St. Vincent 

Deklerasyonu ile diyabette bakım kalitesi ve hedefleri belirlenmiştir. Bu kararlar 

içerisinde eğitimle ilgili olan hedef; diyabet yönetimi ve bakımı konusunda diyabetli 

bireyler, aileleri, yakın çevreleri ve sağlık bakım ekibi için eğitimi organize etmek, 

varolan diyabet bakım eğitim ve araştırma merkezlerini yeniden yapılandırmak ve 

yenilerini açmaktır. 

 

  Ülkemizde de 15 Nisan 1994’te çeşitli üniversitelerde diyabet konusunda 

uzmanlaşmış doktor, diyetisyen ve hemşirelerden oluşturulan Ulusal Diyabet Eğitim 

Grubu dünyada uygulanan çeşitli eğitim programlarını inceleyerek ülke koşullarına 

uygun eğitim sistemini kurma çabalarına  başlamış sağlık personelinin eğitimi, hasta 

eğitimi, halk eğitimi ve değişik grupların eğitimi için materyal geliştirilmesini 

hedeflemiş ve amacına uygun bu çalışmalarını da halen sürdürmektedir. 

  Ülkemizde bu grup, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet 

Çalışma Grubunun bir alt grubu olarak çalışmaktadır (Akalın ve ark. 2000; Fadıloğlu 

2002; Latalski ve ark. 2002; Özer 2002; Durmaz 2004) 

Diyabet eğitimi için yeterli teorik ve pratik bilgi ile donatılmış eğitimcinineğitim 

vereceği birey veya grubun ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmesi gerekir. Diyabet 

Eğitimcileri Çalışma Grubu’nun geliştirdiği, hasta tarafından bilinmesi gereken 

bilgiler şunlardır: 

 

• Eğitimin amacı belirlenmeli. 

• Hastaya uygun eğitim modeli seçilmeli. 

• Bilgiyi işleve dönüştürme yöntemi anlatılmalı. 

• Beslenme düzeni gözden geçirilmeli. 

• İnsülin enjeksiyon teknikleri anlatılmalı. 

• Oral antidiyabetikler ve uygulanış biçimleri hakkında bilgi verilmeli. 

• Kendi kendine glikoz takibi hakkında bilgi verilmeli. 

• Hastanın motivasyonu sağlanmalı. 

• Ayak bakımı ve önemi anlatılmalı. 

• Komplikasyonlardan korunma hakkında bilgi verilmeli. 

• Tip 1 diyabetiklerin ebeveynleri aydınlatılmalı, soruları cevaplandırılmalı. 
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• Hipoglisemi, belirtileri, tedavisi hakkında bilgi verilmeli. 

• Gebe diyabetiklerde takip ve doğum bilgileri verilmeli. 

• Diyabetli bebeğin beslenmesi ve önemi anlatılmalı. 

• Periyodik eğitim tekrarları yapılmalı. 

• Yaşlı diyabetiklerin özel durumlarında eğitim verilmeli. 

Bu bilgilerin kısa dönem, orta dönem ya da uzun dönemli olarak uygulanması 

mümkün olabilir. Uygulama şekli hastanın özellikleri doğrultusunda olmalıdır. Diyabet 

eğitiminde diyabetli her zaman eğitimin merkezinde tutulmalı ve eğitim programları 

buna göre düzenlenmelidir. Diyabet ekibi; doktor, diyabet hemşiresi, diyetisyen, 

egzersiz fizyoloğu, diyabet uzmanı (endokrinolog), psikolog, eczacı,sosyal hizmet 

görevlileri, sağlık bakım profesyonelleri, diyabetlinin ailesi ve arkadaşlarından oluşur  

(Durmaz 2004; Kahraman 2011). 

 Diyabet iyi bir eğitim ve planlama ile önlenebilir. 

 Diyabet eğitimi ve danışmanlığı hemşirenin esas görevlerindendir. 

 Diyabet eğitiminin amaçları diyabetlinin öğrenme gereksinimleri ile 

sınırlı tutulmaktadır. 

 En verimli öğrenme, diyabetli katılımcı öğrenmeye hazır olduğu zaman 

gerçekleşir. 

 Danışmanlık yapılmadan yürütülen öğretim programları yetersiz kalabilir 

(Erdoğan 2002). 

 

2.3. DİYABET VE FİZİKSEL AKTİVİTE/ EGZERSİZ 

 

Fiziksel aktivite/egzersiz günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi 

kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı 

şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir (THSK 2012).    

          Fiziksel aktivite/egzersiz, Tip 2 DM tedavisinin temel taşlarındandır. 

Fiziksel aktivite/egzersiz, Tip 2 DM’de olduğu gibi diğer hastalıkların oluşmasını 

önlemekte ve sağlığı geliştirmektedir. Bu yüzden Tip 2 DM’li hastalara sağlık 

otoriteleri planlı, düzenli fiziksel aktivite/egzersiz programı içeren öneriler 

sunmuşlardır. 
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 Yapılan çalışmalar sonucu fiziksel aktivitenin/egzersizin kardiyovasküler olay 

riskini azalttığı ve yaşam beklentisini artırdığı saptanmıştır. Düzenli fiziksel 

aktivitenin/egzersizin bazı hastalık risklerini de azalttığı da bilinmektedir (Galbo 2004; 

WHO 2012). 

Tip 2 DM tedavisinin amacı, mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları 

önlemek veya geciktirmek için, kan şekerini normale yakın sınırlar içerisinde tutmak ve 

ideal lipid düzeyleri sağlamaktır. Fiziksel aktivite/ egzersiz, insülin direncini azaltır, 

lipid anormalliklerini düzeltir, hipertansiyon regülasyonuna yardımcı olarak, obezite 

tedavisinde önemli bir yaklaşım şeklidir. Ayrıca iyilik hissini ve yaşam kalitesini de 

yükseltir (Albright ark. 2000; Diyabet Ajandası 2012). 

Fiziksel aktivite/egzersiz tip 2 diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde çok 

önemli bir araçtır. IGT olan hastalarda diyet ve fiziksel aktivite/egzersiz diyabet gelişme 

riskini %60 kadar azaltmaktadır (DPPRG 2002; İmamoğlu ve ark. 2009). 

Hastaların fiziksel kapasitesi, diyabet komplikasyonların varlığı, kullandığı 

ilaçlar, alışkanlıkları dikkate alınarak fiziksel aktivitenin/egzersizin türü, yoğunluğu ve 

süresi hasta ile birlikte seçilmelidir. Bunun için; hastalara fiziksel aktivite/egzersiz 

programına hafiften başlayarak giderek artan süre ve yoğunlukta devam etmelerinin ve 

yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi düzenli fiziksel aktivite/egzersiz yapmalarının 

önemi anlatılmalıdır. 

 Fiziksel aktivite/egzersiz programına başlamadan önce ayrıntılı tıbbi muayene 

yapılmalıdır. Makro ve mikrovasküler komplikasyonların varlığı taranmalıdır. Riskli 

olan diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz azaltılmalıdır (Diyabet Tanı ve Tedavi 

Rehberi 2011). 

Diyabetiklerde egzersiz programı planlanırken dikkat edilecek noktalar ;  

- Fiziksel aktivite/egzersiz programı bireye özgü olmalıdır.  

-Fiziksel aktivite/egzersiz öncesi kan şekeri 100mg/dl’nin altında ve 250mg/dl’nin 

üstünde olmamalıdır.  

- Fiziksel aktivite/egzersiz öğünden 1-1.5 saat sonra yapılmalıdır.  

-İnsülin fiziksel aktivite/egzersizden en az 1 saat önce alınmalıdır 
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- Fiziksel aktivite/egzersiz öncesi ve sonrasında, kan şekeri ölçülerek, gerekirse ilave 

yiyecekler verilebilir.  

-Sık sık kan basıncı ölçülmelidir.  

- Fiziksel aktivite/egzersiz sonrasında alınacak olan insülin oranı %30 azaltılmalıdır.  

- Fiziksel aktivite/egzersiz haftada en az 3 defa yapılmalıdır . 

-Yalnız başına fiziksel aktivite/egzersiz yapılmamalıdır.  

-Yeterli sıvı dengesi sağlanmalıdır.  

-Denge ve yürüme yeteneği azaldığında fiziksel aktivite/egzersiz bırakılmalıdır. 

-Fiziksel aktiviteden/egzersizden önce aşırı yemek yememeye dikkat edilmelidir. 

-Diyabetli fiziksel aktivite/egzersiz yapıyor diye fazla şeker ve tatlılar yememelidir. 

-Fiziksel aktivite/egzersizden hemen önce egzersiz yapılan adaleye insulin 

yapılmadıkça, fiziksel aktivite/egzersiz ile insulin yerleri arasında bir ilgi olmadığı 

belirtilmiştir (Pek 2002; İmamoğlu ve ark.2009 ) 

Fiziksel aktivite/Egzersiz için 4 nedene bakıldığında ise: 

 1.Amaç-İnsülin ihtiyacını azaltmak 

 Aşırı kilolularda: hergün yürüme, 

  Tip 2  diyabetlilerde diyet takibi, 

 2.Amaç- Kas hücrelerine glikoz transportunu arttırmak, 

 Hiperglisemi 250 üstünde ise fiziksel aktivite/egzersiz yapmamak, 

 Fiziksel aktivite/egzersiz iskelet kasında glikoz alımını arttırır. 

 3.Amaç-Diyabet kontrolü iyi olanlarda fiziksel aktivite/egzersiz kan şekerini 

düşürür. 

 Ancak bacaklara yapılan enjeksiyondan sonra yapılırsa, hipoglisemi 

olasılığı artar. 

 Enjeksiyondan hemen sonra yapılan fiziksel aktivite/egzersiz egzersiz 

hipoglisemiye neden olabilir. 
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 4. Amaç- Fiziksel aktivite/egzersiz iskelet kasındaki glikoz alımını arttırma 

etkisi 12 saat ve daha uzun olabildiği için ağır ve uzun egzersizler hipoglisemiye 

neden olabilir. Bundan dolayı; 

 Fiziksel aktivite/egzersizler ana öğünlerden bir saat sonra yapılmalıdır. 

 Diğer zamanlarda yapılacak fiziksel aktivite/egzersizlerden önce mutlaka 

ek kalori alınmalıdır, her seferinde aynı süre olmalıdır (Satman ve ark. 

2010). 

Tip 1 diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersizin yararları;  

 İnsülin gereksinimi azaltır ve etkisini arttırır. 

 Yemekten sonra en yüksek kan glikoz düzeyini azaltır. 

 Ketonomi azalır. 

 Kilo kontrolü sağlanır. 

 Kardivasküler sistemi olumlu yönde etkiler. 

 Hiperlipidemiyi azaltır. 

 Kendine güveni arttırır. 

Tip 2 diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersizin yararları; 

 Kan glikoz düzeyini düşürür ve kontrolü sağlar. 

 Periferal insülin duyarlılığını arttırır. 

 Kan lipid profilini düzeltir. 

 Hipertansiyonu azaltır. 

 Kilo yönetimini sağlar. 

 Eklem hareketlerini arttırır. 

 Kas gücünü arttırır. 

 Duyusal durumu iyileştirir. 

Kendine güveni arttırır ve yaşam kalitesini yükseltir (Pek 2002). 
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Düzenli Fiziksel Aktivite/Egzersiz İle  Öneriler İse; 

 

 Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz programı bütün diyabetlilere önerilmelidir. 

 Fiziksel aktivite/egzersiz bireyin yaşam biçimi, genel sağlık durumu ve diyabet 

komplikasyonlarının varlığı dikkate alınarak diyabetli ve diyabet ekibi 

tarafından birlikte planlanmalıdır. 

 Fiziksel aktivite/egzersiz diyabetlinin isteğine ve yeteneğine uygun olmalıdır. 

 Haftada toplam 150 dakika orta derecede fiziksel aktiviteler/egzersizler 

önerilebilir (hafif tempoda yürüme gibi). 

 Diyabetlinin aktivitesini arttıracak her fırsattan yararlanılmalıdır. 

 Fiziksel aktivite/egzersiz aç ya da yemekten hemen sonra yapılmamalıdır. 

 Fiziksel aktivite/egzersiz tokluk kan şekeri düzeylerini 24 saate kadar 

düşürebilir. 

 Fiziksel aktivite/egzersizden önce kan glukozu < 100mg ise 15 gr ek 

karbonhidrat alınmalıdır. 

 Kan glukozu ≥ 250 mg/dl ve keton pozitifse keton normalleşinceye kadar 

fiziksel aktivite/egzersiz ertelenmelidir (Diyabet Tanı Rehberi 2011; Diyabet 

Ajandası 2012). 

Bunun yanı sıra düzenli fiziksel aktivite/egzersiz stresi azaltır, psikolojik iyilik 

halini güçlendirir ve yaşam kalitesini arttırır (WHO 2012). 

Hemşirenin öncelikli işlevi sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Hemşire bu 

işlevini, bireyin kendi potansiyel gücün kullanmasını sağlayarak yerine getirmelidir 

(Aksayan ve Gözüm 1999). 

Diyabetli bireyin aktif yaşam biçimine sahip olmasının potansiyel faydaları 

fiziksel iyilikte artış, glisemik kontrolün iyileşmesi, lipid düzeylerini iyileşmesi, 

kardiyak risk faktörlerinin azalması ve psikolojik iyiliğin artmasıdır. Bununla birlikte 

diyabetlinin fiziksel aktivite/egzersiz programlarına katılımının önerilmesindeki amaç 

faydalarının engellerden ağır gelmesidir. 
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 Diyabet hemşireleri diyabetli bireyler için fiziksel aktivite/egzersizin 

faydalarını artırabilen ve risklerini en aza indirilebilen yöntemler ve durumlar 

hakkında katılımcıların bilgilenmesini sağlamak ve fiziksel aktivite/egzersize karşı 

olan kişisel engellerin üstesinden gelmede yardım etmek ve rehber olmak  

sorumluluğunu taşırlar (IDF 2008). 

 IDF’e göre Diyabet Sağlık Profesyonelleri İçin Uluslar arası Eğitim 

Rehberinde  diyabet eğitimcisinin hedefleri arasında; 

 Fiziksel aktivite/egzersiz gruplarının özelliklerini açıklamak ve her birine 

örnek vermek, 

 Tip1 ve Tip 2 diyabetlilerde düzenli fiziksel aktivite/egzersizin  yararlı 

etkilerini sıralamak, 

 Fiziksel aktivite/egzersiz için uygun yoğunluk, süre ve sıklık önerilerini 

belirlemek, 

 Tip 1 ve Tip 2 diyabette fiziksel aktivite/egzersizin fizyolojik sonuçlarını 

tanımlamak, 

 Kandaki insülin düzeyinin yetersizliği veya fazlalılığı durumunda fiziksel 

aktivite/egzersizin etkilerini tartışmak, 

 Metabolik ve kardiyovasküler sağlık hedefleri arasındaki farkları anlamak, 

 Bireylerin klinik durumu ve kişisel tercihleri ile uyumlu olarak enerji 

harcamasını (sıklık,yoğunluk ve fiziksel aktivite/egzersiz süresi gibi) doğru 

şekilde ayarlayabilmenin önemini bilmek, 

 İnsülin ya da oral antidiyabetik ilaç kullanan bireylerde fiziksel aktivite/ 

egzersize bağlı gelişen hipoglisemi riski, önlenmesi ve tedavisini tartışmak, 

 Tip 1 diyabette fiziksel aktivite/egzersizin uzamış etkisi ve fiziksel 

aktivite/egzersizden birkaç saat sonra ortaya çıkan hipoglisemi riskini fark 

etmek, 

 Birçok insanın fiziksel aktivite/egzersize başlama ve sürdürmede engelleri 

olduğunu fark etmek, 
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 Kişilere fiziksel aktivite/egzersize uzun dönem devam etmelerini sağlayıcı 

stratejiler geliştirmede yardım etmek, 

 Mikro ve makrovasküler diyabet komplikasyonları olan bireyler için fiziksel 

aktivite/egzersiz alternatiflerini açıklamak, 

 Mevcut ya da geçirilmiş ayak problemi, ülserasyonu olan bireylerde fiziksel 

aktivite/ egzersiz alternatiflerini tanımlamak, 

 Artrit,amputasyon gibi fiziksel sınırlılığı olan bireylerde fiziksel 

aktivite/egzersiz/  alternatiflerini tanımlamak yer almaktadır (IDF 2008). 

2.3.1.1. Fiziksel Aktivite/Egzersiz Tipleri 

 

Modern yaşam tarzı ve sosyo-kültürel yapıdaki değişim insanlığı fiziksel 

aktivite/egzersizeye daha az gereksinim duyar hale getirmiştir (Cerin ve Leslie 2008; 

WHO 2012). 

 Sedanter yaşam tarzı koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, obezite, Tip II 

diyabet, bazı kanser tipleri ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların gelişiminde bir risk 

faktörü olarak tanımlanmaktadır. 

Diyabetlilere Fiziksel aktivite/egzersizin faydaları, şiddeti, ne sıklıkta yapılacağı 

detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Kontrolsüz diyabet, hipertansiyon, retinopati, 

nefropati, nöropati ve kardiyovasküler hastalığı olanlarda fiziksel aktivite/egzersiz 

istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir (Buse ve ark. 2008). 

Fiziksel aktivite/egzersiz ve sağlık arasındaki ilişkinin incelenebilmesi için 

doğru ve güvenilir yöntemlerle fiziksel aktivitenin/egzersizinnin değerlendirilmesi 

önem kazanmış ve farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları, aktivite 

günlüğü, fiziksel aktivite/egzersiz kaydı, anketler, elektronik veya mekanik takip 

(kalorimetre, akselerometre), kalp-solunum dayanıklılığının belirlenmesi gibi fizyolojik  

ölçümlerdir. 

3 tip fiziksel aktivite/egzersiz egzersiz vardir. 
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Aerobik  Fiziksel aktivite/ Egzersizler 

 

Submaksimal kontraksiyon ile büyük kas gruplarını çalıştıran fiziksel aktivite/ 

egzersizlerdir. Uzun süre yapılabilir ve tekrarlanabilir. Diyabetiklerde asıl önerilmesi 

gereken fiziksel aktivite/egzersiz tipleridir. Aerobik fiziksel aktivitede/egzersizde 

sadece kastaki depolanmış enerji değil aynı zamanda yağ ve karaciğer glikojeni de 

kullanır (İmamoğlu ve ark. 2009). 

Anaerobik Fiziksel aktivite/ Egzersizler  

 

Bir dirence karşı yapılır. Genellikle kısa sürelidir ve aşırı kuvvet harcaması gerektirir. 

İsometrik bir kasılma gerçekleşir. Kısa sürede fazla enerji geciktirir, bunun için gerekli 

olan enerji kasın kendi enerji depolarından yani fosfokreatin ve glikojenden sağlanır. 

Kombine Fiziksel aktivite/ Egzersizler 

 

Aerobik ve rezistans fiziksel aktivite/egzersizlerinin karışımıdır. Fiziksel aktivite/ 

egzersiz insanlarda insülin duyarlılığını arttırır. Tip 2 diyabette glisemik kontrolü, 

insulin sensitivitesini ve kardiyovasküler zindeliği sağlar. Aerobik Fiziksel aktivite/ 

egzersizlerin ve rezistans fiziksel aktivite /egzersizlerinin glukoz kontrolü üzerine 

pozitif etkileri vardır. Glisemik düzeyde hemen kontrol olabilir, devamlı fiziksel 

aktivite/ egzersiz yapılırsa maksimal etki birkaç hafta sonra olur. Fakat fiziksel aktivite/ 

egzersiz kesildikten sonar 3-6 günde olumlu etkileri biter (İmamoğlu ve ark. 2009).   

 

        Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA)’nın önerilerine göre diyabetik bireyler haftada 

en az 150 dakika olmak üzere, maksimum kalp hızının % 50-70’i olacak şekilde  ardışık 

olmayan günlerde orta ve ağır aerobik fiziksel aktivite/ egzersiz veya maksimum kalp 

hızının % 70’inden fazla olacak şekilde haftada en az 90 dakika olacak şekilde ağır 

aerobik fiziksel aktivite/ egzersiz yapmalıdırlar. Herhangi bir kontrendikasyon yoksa 

Tip 2 DM’li hastalar haftada 3 kez olan direnç fiziksel aktivite /egzersizi programına 

katılmak için teşvik edilmelidirler  (ADA 2010). Prediyabetik hastalarda diyabetten 

korunmaya yönelik yaşam tarzı değişikliği müdahalesinde haftada 150 dk orta şiddette 
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fiziksel aktivite/ egzersizin glisemik kontrol üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş olup, 

bu nedenle diyabetik hastalara haftada 150 dk fiziksel aktivite/ egzersiz önerilmektedir. 

(ADA 2008; CDC 2012). 

 

2.3.1.2. Fiziksel aktivite/ Egzersiz Süresi ve Kalp Hızı 

 

Fiziksel aktivite/ egzersizin beklenen etkisi için en fazla haftada 3 gün 30 

dakikadan az olmaması gerekmektedir. Günümüzde diyabetikler için her gün ve 30 

dakikadan az olmayan fiziksel aktivite/ egzersiz önerilmektedir.Önce 5-10 dakikalık 

ısınma hareketlerinden sonra 20-30 dakika dah asonra 10-15 dakika tempo düşürülerek 

yapıldıktan  sonra bitirilebilir. 

Fiziksel aktivite/ egzersiz sırasında maksimal kalp hızının % 70’ine ulaşılmalı 

ve bu hızda devam edilmelidir. Maksimal kalp hızı 220 sayısından kişinin yaşı 

çıkarılarak bulunur.Örnek: 50 yaşındaki bir kişinin maksimal kalp hızı 220-

50=70/dakikadır.  

Bunun %70’i 120/dakikalık bir kalp hızına ulaştıran fiziksel aktivite/ egzersiz en 

uygun olanıdır(İmamoğlu ve ark. 2009 ). 

Gerek tip 1 gerekse tip 2 diyabette fiziksel aktivite/ egzersiz kan glukozunu 

düşürmesi ve insülin sensivitesini arttırması açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

2.3.2. Fiziksel aktivite/ Egzersiz ve Motivasyon 

 

Motivasyon kavramı spor ve rekreasyon psikolojisi literatüründe sıklıkla 

kullanılmaktadır. İngilizce karşılığı “motivation” olan bu kavram Türkçe’ye 

“motivasyon” olarak geçmiş; “hareket etmek” anlamına gelen eski Latin 

“Movere”sözcüğünden gelmektedir. İnsan davranışını yönelten ve belirleyen bir enerji 

olarak tanımlanabilir (Adair 2003; Şimşek ve ark. 2003 ). Yani motivasyon, bireyleri bir 

gayeye yönelik hareket etmeye sevk eden sebeptir (Doğan 2003). 
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 Başka bir ifadeyle, bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen 

iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, canlıda işe veya öğrenmeye geçme 

isteğidir (Robbins 2003; TDK 2012). 

Recours, Souville ve Griffet’e göre ise güdülenme, içsel ve dışsal faktörlerin bir 

ilişkisidir ve içerisinde temel ihtiyaçlar ve deneyim gibi pek çok yönlendiriciyide 

barındırmaktadır. Güdülenme zamanla değişebilir veya gelişebilir (Recours ve 

ark.2004). 

Carroll ve Alexandris ise motivasyon kelimesini kişiyi bir davranışı yapmaya 

yönlendiren içsel ve dışsal uyarıcılar olarak tanımlamaktadır. Bireyin uyarıcılar veya 

güdüler yolu ile belirli bir motivasyon düzeyine ulaşması ise bireyin boş zaman 

aktivitesine katılmasına veya karşılaştığı engelleri aşmasında önemli rol oynar. Bireyin 

boş zaman aktivitelerine katılmasında dışsal faktörlerden daha çok içsel faktörler ön 

plana çıkar. Fiziksel aktivite/ egzersiz içinde motivasyon önemli bir faktördür. 

Motivasyonu genel anlamda davranışlara belirli bir yön veren ve bunun 

devamını sağlayan çeşitli içsel ve dışsal uyaranları ve bunların işleyiş mekanizmalarını 

olarak tanımladığımızda bireylerin Fiziksel aktivite/ egzersiz yapmasını destekleyen 

motivasyon faktörlerinin artması ile egzersiz davranışlarının da artabileceğini 

düşündürmektedir. Bu durumda bireylerin destek ve engeller mekanizmaları iyi 

tanımlanmalı, davranışlara yön verme konusunda destekleyici faktörler üzerinde  

durulmalıdır.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE TİPİ 

 

Bu araştırma, 

 Erişkin diyabetlilerin fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarını, 

 Fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile ilişkili faktörleri incelemek ve ilişkilerini 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı – ilişki arayıcı tipte planlanmış ve uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların, diyabet eğitimine katkı sağlaması hedeflenmiştir.  

 

3.2. ARAŞTIRMA SORULARI 

 

1) Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışları hangi düzeydedir? 

2) Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile sosyo-demografik özellikleri, 

diyabet öyküsü (diyabetin tipi, tedavisi, komplikasyonları, glisemik kontrol düzeyleri) 

ve diyabet eğitimine katılma durumu arasında ilişki var mıdır? 

3) Diyabetlilerde fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarını destekleyen ve engelleyen 

motivasyon faktörleri nelerdir? 

4) Diyabetlilerin fiziksel aktivite/ egzersiz davranışları ile fiziksel aktivite/ egzersiz 

davranışlarını destekleyen faktörler arasında ilişki var mıdır? 

5) Diyabetlilerin fiziksel aktivite/ egzersiz davranışları ile fiziksel aktivite/ egzersiz 

egzersiz davranışlarını engelleyen faktörler arasında ilişki var mıdır? 
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3.3. ARAŞTIRMANIN YERİ 

 

Araştırmanın verileri, 15 Nisan- 22 Ağustos 2011 tarihleri arasında, Selçuk 

Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği tarafından 

izlenen erişkin diyabet hastalarından toplanmıştır.  Hastane 2009 yılında büyük bir 

kısmı (%83) bitirilerek faaliyete geçmiştir. Poliklinikte bir endokrinolog ve dahiliye 

bölümü asistanları hasta kabulu yapmaktadır. Haftanın beş günü hasta kabulu yapılan 

Endokrinoloji Polikliniğine genellikle sağlık güvencesi olan, düşük ve orta sosyo-

ekonomik düzeyde, ayaktan ve yatarak tedavi gören diyabetliler başvurmaktadır. 

Birimin endokrinoloji ve dahiliye bölümlerine ait iki poliklinik odası ve bir görüşme 

odası bulunmaktadır. 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

 

Polikliniğe Konya kent merkezinden, yakın çevresindeki küçük yerleşim 

bölgelerinden ve diğer illerden gelen yıllık izlenen  diyabetli sayısı 700’dür.   

Araştırmaya Endokrinoloji Polikliniğine başvuran 

- Diyabet tanısı olan, 

- 20 yaş ve üzeri, 

- İletişim güçlüğü bulunmayan, 

- Gebe olmayan, 

- Türkçe okuyup yazabilen, 

- Çalışmaya katılmayı kabul eden erişkin diyabetliler alınmıştır.  

Örneklem belirtilen özellikleri olan bireyler arasından olasılıksız örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde evreni bilinen örnekleme 

alınacak birey sayısını saptamak için kullanılan n=N.t².p.q/d²(N-1)+t².p.q formülü 

kullanılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de diyabet tanısı almış erişkinlerin öz-bildirimleri 

alınarak yapılan önceki çalışmalarda diyabetlilerde egzersiz yapma sıklığının %26-45 

arasında olduğunu bildirilmektedir (CFLRI, 2001; Nelson ve ark.2002; Whittemore ve 
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ark. 2005; Aktaş 2008). Bu çalışmada ise egzersiz yapma sıklığı %45 alınmıştır. Bu 

doğrultuda, örneklem büyüklüğü %95 güvenirlik aralığında ve d=0.05 sapma ile 

hesaplanarak N:246 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 275 erişkin diyabetli ile 

başlanmış, beş diyabetli çalışmaya katılmayı kabul etmediği için çalışma dışı bırakılarak 

270 erişkin diyabetli ile çalışma tamamlanmıştır.  

 

3.5. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Araştırmada, kullanılan veri toplama araçları 3 bölümden oluşmaktadır. 

1-Diyabetlinin Özellikleri/ Görüşme Formu 

2- Egzersiz Davranışları Anketi 

3- Egzersiz Motivasyon Anketi 

Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından polikliniğe başvuran ve çalışma 

kriterlerine uyan hastalardan yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmış ve formlara kayıt 

edilmiştir. Veriler 15 Nisan- 22 Ağustos 2011 tarihleri arasında, hafta içi günlerde, 

polikliniğe başvuran erişkin diyabetlilerden toplanmıştır. Görüşmeler birime ait bir 

poliklinik odasında yapılmıştır. Oda bireysel görüşmelerin yapılabileceği uygun bir 

ortam haline getirilmiştir. 

Diyabetlilere çalışmanın amacı ve fiziksel aktivite/egzersiz grupları – 

yorucu/ağır derece, yorucu olmayan/orta derece,hafif derece - ile ilgili yeterli 

açıklamalar yapıldıktan sonra formlar doldurulmuştur. Her bir diyabetli ile görüşme 

yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür.  

Çalışmada kullanılacak klinik veriler (A1c, AKŞ, TKŞ) ise hastaların ve klinik 

yönetiminin izni ile bilgisayar ortamında kayıtlı olan dosyalarından elde edilmiştir.  
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3.6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  

 

3.6.1. Diyabetlinin Özellikleri/Görüşme Formu (Ek 1) 

Diyabetlinin Özellikleri/Görüşme Formu araştırmacı tarafından diyabetle ilgili literatür 

incelenerek  hazırlanmıştır. Bu formda diyabetlilerin “sosyo-demografik özellikleri”, 

“hastalık öyküsü” ve “diyabet eğitimi alma durumu” ile ilişkili verilerden oluşan 

toplam 28 soru bulunmaktadır. 

 Sosyo-demografik Özellikler: yaş, cinsiyet, medeni durum, kiminle yaşadığı, eğitim 

düzeyi, sosyal güvencesi, çalışma, gelir durumu ve sigara içme durumuna ilişkin 9 soru, 

 Hastalık Öyküsü: diyabet tipi, diyabet süresi, metabolik göstergeler, komplikasyonlar, 

hastaneye yatma öyküsü, ailede diyabet öyküsü, tedavi şekli ve kendi kendine kan 

şekeri izlemine ilişkin 14 soru,  

 Diyabet Eğitimi deneyimi: diyabetle ilgili eğitim alma durumu, eğitimde fiziksel 

aktivite/ egzersiz konusunun yeri, fiziksel aktivite/ egzersiz seçenekleri listesi ve eğitimi 

kimin verdiğine ilişkin 5 soru bulunmaktadır. 

 

3.6.2. Egzersiz Davranışları Anketi – EDA ( Ek 2 ) 

Godin Egzersiz Davranışları Anketinden uyarlanmıştır. 3 bölüm 31 maddeden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada Godin Egzersiz Anketi’nde yer olan aktiviteler Türk 

toplumunun ulaşabileceği fiziksel aktivite/ egzersiz kaynakları esas alınarak “ağır”, 

“orta” ve “hafif” olarak sınıflandırılmıştır.  

Orijinal formda kullanılan fiziksel aktivite/ egzersiz çeşitleri arasında, Amerikan 

kültürüne özgü olan sporlar, örneğin hokey (iki takım arasında bir ucu kıvrık sopalarla 

oynanan bir top oyunu), tekerlekli patenle kayma, badminton (raket ve bir tür tüylü 

topla oynanan tenis benzeri bir oyun), soccer (Amerikan futbolu) gibi aktiviteler,  

Türkçe uyarlamada aerobik, ağırlık kaldırma, toprak çapalama gibi seçenekler ile 

değiştirilmiştir.Bazı maddelerde ise ifade değişiklikleri yapılmıştır. 

Pratik ve doldurulması kolay olan Egzersiz Davranışları Anketi’ne göre fiziksel 

aktivite/egzersizler: (1) yorucu/ağır, (2) orta derece ve (3) hafif derece olarak üç alt 

grupta toplanmıştır.  
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 Yorucu /ağır fiziksel aktivite/egzersizler: koşu, futbol, basketbol, judo, 

joking ve koşu, bisiklete binme, tempolu yüzme, aerobik, ağırlık 

kaldırma, kayak, toprak çapalama, kumsalda yürüme. 

 Orta derece/yorucu olmayan fiziksel aktivite/egzersizler: hızlı 

tempoda yürüyüş, tenis, voleybol, hafif yüzme, dans etme, folklor, bahçe 

işleri, hafif ağırlıklarla çalışma, araba yıkama ve cilalama, pencereleri ve 

yerleri temizleme, ip atlama, merdiven çıkma. 

  Hafif derecede fiziksel aktivite/egzersizler: balık tutma, hafif tempoda 

yürüyüş, bowling, ata binme, camları silme, ütü yapma ve masa tenisi 

aktivitelerini içermektedir.  

Ankette bireylerin fiziksel aktivite/egzersiz puanları hesaplanırken, Godin 

Egzersiz Anketi’nin puan hesaplamasından yararlanılmıştır. Bu hesaplamada kriter 

olarak bireylerin haftalıkfiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığı ve tipi kullanılmıştır. 

- Ağır/ yorucu egzersizler= 9 kez / haftada 

- Orta derecede egzersizler=5 kez/ haftada 

- Hafif derecede egzersizler=3 kez/ haftada 

          Fiziksel aktivite/egzersiz gruplarından seçilen aktiviteler yukarıda 

belirtilen katsayılar ile çarpılmıştır. Örneğin yorucu/ağır fiziksel aktivite/egzersizlerden 

birini haftada bir kez yapan diyabetli için skor 1×9 =9 puandır. 

 Diyabetlilerin orta derecede yorucu olmayan fiziksel aktiviteler/egzersizler ve 

hafif derece fiziksel aktivite/egzersizler gruplarından aldıkları tüm puanlar toplanarak, 

her bir birey için toplam egzersiz puanı elde edilmiştir. Toplam fiziksel aktivite/egzersiz 

puanı bireylerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma verilerini oluşturmuştur.   
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3.6.3. EGZERSİZ MOTİVASYON ANKETİ- EMA ( EK 4) 

 

Egzersiz Motivasyon Anketi, fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen 

ve engelleyen motivasyon faktörlerini tanımlayan literatür bilgilerinden (Willlis ve 

Campbell 1992; Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute 1996; Courneya ve 

Hellsten, 1998; Brunet ve ark. 2005; Ebben ve Brudyzynski 2008; Korkiakangas ve ark. 

2009) yararlanılarak, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Egzersiz Motivasyon Anketi 

fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen ve engelleyen motivasyon faktörler 

olmak üzere iki bölümü  ve 12 maddeyi içermektedir.  

Birinci bölüm diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen 

faktörlerle ilgili algılarını, ikinci bölüm diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz 

davranışlarını engelleyen faktörlerle ilgilerini  ölçmektedir.  

Fiziksel Aktivite/Egzersiz davranışlarını destekleyen faktörler: “Sağlıklı olmak 

için”, “Dış görünümüm için”, “Kilomu korumak için”, “Sosyal olmak / insanlarla 

tanışmak için”, “Zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için”  ve  “Eğlenceli olduğu için” 

olmak üzere 6 madde, 

Fiziksel Aktivite/Egzersiz davranışlarını engelleyen faktörler: “ Yeterince 

zamanım yok/çok meşgulüm”, “Egzersiz yapacak kadar gücüm yok/ çok yorgunum”,  

“Motivasyonum/ isteğim yok”,  “Egzersiz yapacak yer/araç yok”,  “Ailemden desteğim 

yok” ve “ Benimle egzersiz yapacak kimse yok”  seçeneklerinden oluşan 6 maddeyi 

içermektedir. Anketteki her soru 5 maddelik likert tipte bir ölçek ile değerlendirilmiştir. 

Katılımcılardan bu soruları (1) en az’ dan (5) en fazla ’ya doğru değerlendirmeleri 

istenmiştir. Egzersiz Motivasyon Anketi’nde (min:12 puan, max:60)  artan/azalan 

puanlar diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz motivasyon durumu ile ilgili verileri 

oluşturmuştur. 
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3.7. VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK  ve GÜVENİRLİĞİ 

3.7.1. Egzersiz Davranışları Anketi’nin Dil ve Kapsam Geçerliği 

 

Çalışmanın birinci aşamasında Godin Egzersiz Anketi (Godin ve Shephard 

1985) Türk diline ve kültürüne uyarlanmıştır. Araç çeviri metodolojisine uygun olarak 

önce Türkçe’ye çevrilmiştir. Anketin Türkçe’ye çevirisi iki ayrı uzman tarafından 

yapıldıktan sonra elde edilen Türkçe form başka bir uzman tarafından geri çeviri (back 

translation) yöntemi ile tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Orjinal İngilizce formlar ile geri 

çevirisi yapılan formlar karşılaştırılarak uygun olmayan maddelerin Türkçe ifadeleri 

gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen Türkçe form ve orjinal 

İngilizce form, hem dil geçerliliği hem de içerik geçerliliğini sağlamak için egzersiz 

fizyolojisi, halk sağlığı, endokrinoloji ve iç hastalıkları konusunda 10 uzmandan oluşan 

komitenin görüşüne sunulmuştur (Ek 3).   

Uzman görüşlerini değerlendirilmesinde Burns ve Groves tarafından geliştirilen 

içerik geçerliği indeksi (Content Validity Index- CVI) kullanılmıştır (Erefe 2004). 

Uzman görüşüne sunulan her bir maddenin 1-4 puan aralığında (1- Uygun Değil, 2- 

Biraz Uygun (maddelerin uygun şekle getirilmesi gerekir), 3- Oldukça Uygun(uygun 

ancak ufak değişiklik gerekli), 4- Çok Uygun) değerlendirilmesi istenmiştir. Uzmanların 

her soru için ayrı ayrı olmak üzere % 80- 100 arasında değişen oranlarda maddelere 3 

ve üzeri puan verdikleri belirlenmiştir. Çalışmada yapılan yüzdelik değerlendirmeye 

göre KGİ=0,82 bulunmuştur. On uzmanın puanları Kendall W analizi ile de 

değerlendirilmiş, aralarında istatistiksel olarak farkın olmadığı (Kendall W=0.17, 

p=0.235) saptanarak, uzman puanlarının uyumlu olduğu görülmüştür.  

. 

3.7.2. Egzersiz Motivasyon Anketinin Geçerliği 

3.7.2.1. Açımlayıcı Faktör Analizi 

 

Anketin yapı geçerliği faktör analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.1’de,  Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett’s Test Sphericity analiz sonuçları 

gösterilmiştir. Kaiser–Meyer-Olkin test sonucu 0.819 ve Bartlett Testi (Bartlett Test of 

Sphericity)   1611.60; p=0.000 anlamlılık düzeyinde bulunmuştur. KMO’nun 0.50’den 



 

 

37 

yüksek ve Bartlett testinin anlamlı bulunması verilerin faktör analizi için uygun 

olduğunu göstermiştir (Büyüköztürk  2004). 

 

 

 

Tablo 3-1. Kaiser–Meyer-Olkin ve Barlett’s Test Sphericity Analiz Sonuçları 

 

Testler  Sonuçlar 

KMO 0,819 

P:0,000 

Barlett’s Test Sphericity 1611,60 

 

Açımlayıcı Faktör Analizi/ Temel Bileşenler Analizi sonuçları anketin 2 faktörlü 

yapıda olduğunu göstermiştir (Tablo. 3.2).  Egzersiz Motivasyon Anketinde yer alan 

maddelerin faktör yükleri değerlendirildiğinde Faktör 1 için faktör yükleri 0,428 – 0.882 

arasında; Faktör 2 için ise 0.587-0.833 arasında değişmiş, tüm maddeler referans değer 

olarak alınan 0,40’ın üstünde bulunmuştur. 
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Tablo 3-2:  Egzersiz Motivasyon Anketinin Faktör Yapısı 

 

Egzersiz davranışlarını destekleyen faktörler Faktör 1 Faktör 2 

1.madde: Sağlıklı olmak için 0.428        0,249 

2.madde: Dış görünümüm için 0.882       0,115 

3.madde: Kilomu korumak için 0.881 0,088 

4.madde: Sosyal olmak/insanlarla tanışmak için 0.835 0,012 

5.madde: Zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için  

0.468 

 

  0,192 

6.madde: Eğlenceli olduğu için 0.707    0,104 

Egzersiz davranışlarını engelleyen faktörler 

7.madde: Yeterince zamanım yok/ çok meşgulüm 0,299 0.587 

8.madde: Egzersiz yapacak kadar gücüm yok/ çok   

                yorgunum 

0,94 0.783 

9.madde: Motivasyonum/ isteğim yok     0,37 0.828 

10.madde: Egzersiz yapacak yer/araç yok 0,182 0.747 

11.madde: Ailemden desteğim yok 0,148 0.833 

12.madde: Benimle egzersiz yapacak kimse yok 0,150 0.773 

Özdeğer 4.520 2.433 

Açıklanan varyans %  

(Toplam açıklanan varyans: 57.943) 

37.668 20.275 
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Tablo. 3.2’de görüldüğü gibi,  Egzersiz Motivasyon Anketi, özdeğeri 1’i aşan iki 

faktörlü bir yapı göstermiştir. Bu iki faktör  toplam varyansın % 58’sini açıklamaktadır. 

Birinci faktörün özdeğeri 4,52 ve açıkladığı varyans yüzdesi 37,67 ikinci faktörün 

özdeğeri 2,43 ve açıkladığı varyans yüzdesi 20,27 bulunmuştur.  

Anketteki her bir madde birbiriyle uyumlu bulunmuş, sadece 2. Faktörde olması 

beklenen 8. Maddenin, küçük bir değer farkı ile 1. Faktörde yer alması dikkat çekmiştir. 

 

3.7.2.2. Egzersiz Motivasyon Anketinin Güvenirliği 

  Egzersiz Motivasyon Anketi’nin güvenirliği madde toplam puan korelasyonu ve 

Cronbach’s Alpha değerleri ile değerlendirilmiştir (Tablo 3-3 ve Tablo 3-4).  

 

Tablo 3-3:  Egzersiz Motivasyon Anketi Madde Toplam Puan Korelasyonları 

Alt Boyut Madde sayısı n r aralığı 

Egzersiz motivasyon algısı 6 270 0,529- 0,864 

Egzersiz engel algısı 6 270 0,692- 0,832 

 

Egzersiz Motivasyon Anketi’nin maddeler arası korelasyon değerleri Egzersiz 

Destek Algısı için 0,529- 0,864 arasında Egzersiz Engel Algısı için 0,692- 0,832 

arasında bulunmuştur.   
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Tablo 3-4: Egzersiz Motivasyon Anketinin Madde  Puan Korelasyonları (N=270) 

  

 

Maddeler 

Toplam-Madde Korelasyon 

Katsayısı 

r p 

Egzersiz Davranışlarını Destekleyen Faktörler   

1. Sağlıklı olmak için 0,529 ,000 

2. Dış görünüm içim 0,864 ,000 

3. Kilomu korumak için 0,862 ,000 

4. Sosyal olmak/ insanlarla tanışmak için 0,793 ,000 

5. 5. Zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için 0,570 ,000 

6. Eğlenceli olduğu için 0,708 ,000 

Egzersiz Davranışlarını Engelleyen Faktörler   

7. Yeterince zamanım yok/ çok meşgulüm 0,692 ,000 

8. Egzersiz yapacak kadar gücüm yok/ çok yorgunum 0,785 ,000 

9. Motivasyonum /isteğim yok 0,798 ,000 

10. Egzersiz yapacak yer /araç yok 0,772 ,000 

11. Ailemden desteğim yok 0,832 ,000 

12. Benimle egzersiz yapacak kimse yok 0,772 ,000 

 

  Egzersiz Motivasyon Anketi’nin Cronbach Alpha Katsayısı 0,62 bulunmuştur. 

Bu değer Egzersiz Davranışlarını Destekleyen Faktörler için 0,825 Egzersiz 

Davranışlarını Engelleyen Faktörler için 0,866’dır.   
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3.8. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırmada  elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak veri kontrolü 

yapılmış ve hatalı girilen veriler anket formuna göre düzeltilmiştir. Araştırma verilerinin 

istatistiksel analizi SPSS 17.0 paket programında  yapılmıştır. SPSS ile sonuçlar α=0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

 Diyabetlilerin sosyo-demografik özellikleri, hastalık öyküsü ve diyabetle ilgili 

eğitim alma durumuyla ilişkili veriler SPSS de yüzdelik, ortalama, standart sapma, 

frekans ile değerlendirilmiştir. Araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda 

oluşturulan Egzersiz Motivasyon Anketinin minimum, maximum puanları (min:12 ve 

max:60) hesaplanmıştır. Anketin geçerlilik çalışmasında açımlayıcı faktör analizi; 

kapsam geçerliği için Kendal W testi; güvenirlik çalışmasında madde toplam puan 

korelasyonu; Cronbach α katsayısı analizlerinden yaralanılmıştır. İlişki arayıcı 

analizlerde ise,  Korelasyon,  χ2testi ve t-testi kullanılmıştır.  

3.9. ETİK KONULAR 

 

Araştırmaya  başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 18.03.2011 tarihindeki 550 sayılı kararı ile (Ek-5) etik 

kurul onayı alınmıştır.  Endokrinoloji  Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekimlikten de 

gerekli izinler alınmıştır (Ek-6). Ayrıca  Godin Egzersiz Anketinin Modifiye halini 

Türkçe olarak kullanan Doç. Dr. Cengiz Arslan’dan, çalışmalarından yararlanılması 

konusunda izin alınmıştır. Ancak çalışmada kullanılan forma ilişkin verilerinin yetersiz 

olması nedeniyle Sayın Arslan’dan sözel bilgi alınmıştır. Araştırmanın örneklemini 

oluşturan diyabetlilere anket formu doldurulmadan önce;  

- Çalışmanın amacı, planı, süresi ve kendisinden ne beklendiği açıklanarak isteklilik, 

gönüllülük ilkesi ışığında araştırmaya katılmaları için “sözlü onamları” alınmıştır. 

Çalışmaya katılma ya da katılmamaya karar vermede özgür oldukları, katılmalarını 

herhangi bir noktada sonlandırabilecekleri, bilgi vermeyi reddetme ve “otonomi” 

ilkesine saygı gösterilmiştir.  
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-  Kendilerinden alınan bireysel bilgilerin araştırıcının dışında başka hiç kimseye 

açıklanmayacağı ya da bilgilere başkalarının ulaşmasına izin verilmeyeceği konusunda 

güvence verilerek “sadakat-gizlilik” ilkesine bağlı kalınmış,  

 - Ayrıca veri toplama aşamasında diyabetlilerin soruları yanıtlanmış ve eğitim 

 gereksinimleri doğrultusunda hekim ve diyabet hemşiresine yönlendirilmiştir.   
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4. BULGULAR 

 

Çalışma bulguları genel olarak dört bölümde sunulmuştur: 

 

(1) Diyabetlilerin özellikleri  

 

(2) Diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile diyabetlilerin 

özelliklerini tanımlayıcı değişkenler arasındaki ilişkiler  

 

(3) Diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen ve 

engelleyen motivasyon faktörleri 

 

(4) Diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile fiziksel 

aktivite/egzersiz davranışlarını destekleyen ve engelleyen motivasyon 

faktörleri arasındaki ilişkiler  

 

 

4.1. DİYABETLİLERİN ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde çalışmaya katılan diyabetlilerin sosyo-demografik özellikleri, 

hastalık öyküsü (diyabetin tipi, tedavisi, komplikasyonları, metabolik kontrol düzeyleri)  

ve diyabet eğitim deneyimine ilişkin bulgular sunulmuştur. 

 

4.1.1. Sosyo- Demografik Özellikler 

Diyabetlilerin % 59,6’sı kadın (n:161), % 40,4’ü erkek (n:109 ), % 86,5’i  

(n:234) evli ve % 84,8’i (n:230) eşi ve çocukları ile birlikte yaşamaktadır. Katılımcıların 

% 86’sının (n:232 ) sekiz yıl ve altı eğitim aldığı, %  99,6’ sının (n:269) sağlık 



 

 

44 

güvencesine sahip olduğu, % 57,7’sinin  (n:154) bir işte çalıştığı ve %65,6 ‘sının 

(n:177) maddi durumunu  ‘‘orta’’ olarak değerlendirildiği görülmüştür (Tablo 4.1).      

Tablo 4-1: Diyabetlilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (N=270) 

.  

Sosyo-Demografik Özellikler  n 

 

% 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek  

161 

109 

59,6 

40,4 

 

Medeni Durum 

Evli                                                      

Bekar                                                                  

234 

36 

86,5 

13,5 

 

Birlikte Yaşadığı  Kişiler   

Eşi ve çocukları ile                                            

Yalnız                     

230 

40 

85,1 

14,9   

 

Eğitim Düzeyi 

 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Lise  

167 

65 

38 

61,9 

24,1 

14 

 

Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

154 

116 

 

57,7 

42,3 

   

 

Maddi Durum 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

  84 

177 

   9 

31,1 

65,6 

  3,3 

 

Diyabetlilerin % 30’u 20-39 yaş grubunda,  %70’i 40 yaş ve üstü yaş 

grubundadır. Cinsiyete göre yaş dağılımları incelendiğinde kadınların   %37’ sinin 

(n:100) ve erkeklerin %28,1’inin (n:76) 40-59 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 4.2). 
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Tablo 4-2: Diyabetlilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (N=270) 

  

 

Yaş Grubu Kadın 

n 

 

% 

Erkek  

n 

 

% 

Toplam 

n 

 

% 

20-39 54 20 27 10 81 30 

40 yaş ve 

üstü 

107 39,6 82 30,3 189 70 

Toplam  161 59,6 109 40,4 270 100 

 

4.1.2.  Diyabete Özgü Bulgular 

 

 Diyabetlilerin %96,6’sı (n:259) tip 2 diyabetlidir, %46,3 ‘ünün (n:125) tanı 

süresi 5 yıldan az, %18,1’inin (n:49) ise 10 yıl ve üzeridir. En az bir komplikasyonu 

olan diyabetli oranı %40,4’tür (n:109). En sık görülen kronik komplikasyonlar sırası ile 

% 18,9 (n:51) “Retinopati” %18,5  (n:50) “Ayak komplikasyonu (duysal nöropati,  

enfeksiyon, ayak ülseri, ayak yarası) ve % 18,1 (n:49) “Hipertansiyon” dur (Şekil 1). 

Diyabet nedeniyle son bir yıl içinde hastaneye yatanların oranı ise %13,8’dir (n:38). 

Grubun %65,8’inde (n:178) ailede diyabet öyküsü mevcuttur. Diyabetlilerin %36,3’ü 

(n:98 ) OAD kullanmaktadır. Bunu % 34,4 ile (n:93 ) OAD ve İnsülini birlikte 

kullananlar izlemektedir (Tablo 4.3). Ayrıca diyabetlilerin sigara içme durumları 

incelendiğinde  %19’nun  (n:52)  sigara kullandığı belirlenmiştir. Diyabetlilerin 

%51,2’si (n:166 ) kendi kendine kan şekeri ölçümü yapmaktadır.  Kan şekeri ölçüm 

sıklıkları incelendiğinde her gün en az bir kere ölçen diyabet hastalarının oranı 

%10,8’dir (n:18), haftada 4-5 kez yapanların oranı %28,9 (n:48) , ayda 4-5 kez 

yapanların oranı %11,4 (n:19), gerek gördüğü zaman yapanların oranı ise %48,8’dir 

(n:81).  
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Şekil 4- 1 Diyabetlilerin Kronik Komplikasyon Oranları 
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Tablo 4-3: Hastaların Diyabet Hastalığı ile İlgili Bulguları  (N=270) 

 

Hastalıkla İlişkin Değişkenler  n % 

 

Tanı Süresi 

5 yıldan az 

5-10 yıl 

10 yıl ve üzeri 

125 

96 

49 

 

46,3 

35,6 

18,1 

 

Kronik Komplikasyon 

Yok 

Var 

161 

109 

59,6 

40,4 

Son 1 yıl içinde diyabete bağlı 

hastaneye yatma 

Hayır 

Evet 

232 

38 

86,2 

13,8 

 

Ailede Diyabet Öyküsü 

Var 

Yok 

178 

92 

65,8 

34,2 

 

Tedavi Protokolü 

 

 

 

Diyet 

OAD 

OAD+İnsülin 

İnsülin 

10 

98 

93 

69 

3,7 

36,3 

34,4 

25,6 

 

 

Kan Şekeri Ölçüm Sıklığı 

Hergün 

Haftada 4-5 kez 

Ayda 4-5 kez 

Gerekli 

Olduğunda 

18 

48 

19 

81 

10,8 

28,9 

11,4 

48,8 

 

 

Diyabetlilerde glisemik kontrolün en önemli belirleyicisi olan A1c ortalaması 

çalışma grubunda % 7,44±0,73’dür ve bu oran cinsiyetler arasında farklılık göstermiştir 

(t:2,101; p:0,037) (Tablo4.4).  
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A1c düzeyine göre diyabetlilerin sadece % 5,2’sinin (n:14) hedef değer olan 

(<%6,5) A1c düzeyinde olduğu diğerlerinin ise (% 94,8) bu hedefe ulaşmadığı 

görülmüştür. 

Çalışmaya katılan diyabetlilerde ortalama BKİ 27,58±3,56 kg/m² dir (n:270).   

Erkeklerin BKİ ortalaması kadınlara göre daha fazladır  (t=4,232, p:0,000).  Grubun % 

26,3’ü obez (BKI >30 kg/m2) , % 54,1’i fazla tartılı iken sadece % 19,6’sı (n:53) 

normal kiloludur (BKI< 25 kg/m2). AKŞ testi ortalaması 173,03± 37,08’dir, TKŞ testi 

ortalaması ise 266,29± 62,33 bulunmuştur. Kadın ve erkekler arasında AKŞ test 

ortalamaları arasındaki fark (p:0,028 ) ve TKŞ testi arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı ( p:0,048)  bulunmuştur (Tablo 4.4). 

 

 

 

Tablo 4-4:  Diyabetlilerin Antropometrik Özellikleri ve Metabolik Durumları (N=270) 

 

 

Değişken 

 

n 

(161) 

 

 

Kadın  

X±SD 

 

n 

(109) 

 

 

Erkek  

X±SD 

 

İstatislik 

A1c                

 

AKŞ 

 

TKŞ  

 

BKİ          

161 

 

161 

 

161 

 

161 

7,36±0,72     

 

168,94±39,41 

 

260,12±64,39   

 

  26,85±3,39 

     

109  

 

109 

 

109   

 

 109 

 

7,55±0,72 

 

179,06±32,59 

 

275,40±58,26 

 

   28,67±3,54 

 

 t =2,101 

 p =0,037 

t =2,216 

p =0,028 

t =1,988 

 p =0,048 

t =4,232 

 p =0,000 

 



 

 

49 

4.1.3. Diyabet Eğitimi Deneyimi 

Grubun diyabet ile ilgili eğitim alma durumları incelendiğinde  %49,6’sının 

(n:134) diyabet eğitimi aldığı, görülmüştür. Diyabetle eğitiminin %58’i (n:76) hemşire, 

%34,4’ü (n:48) ilaç firması yetkilileri, %6,9’u (n:9) diyetisyen tarafından verilmiştir 

(Tablo 4.5).  

 

Tablo 4-5:  Diyabetlilerin, Diyabet Eğitimi Alma Durumlarına İlişkin Bulgular (N=270) 

 

Diyabet Eğitimi  n % 

 

Eğitim alma durumu( N:270) 

 

Evet 

Hayır 

  

134 

136 

270 

49,6 

50,4 

100 

Eğitim aldığı kişi (N:134) İlaç Firması 

Hemşire 

Diyetisyen 

Diğer  

Toplam  

48 

76 

9 

1 

134 

35,9 

56,7 

6,7 

0,7 

  100 

 

Diyabet eğitimi alan grubun %44,7’sinin (n:60) eğitiminde egzersiz konusunun 

yer aldığı belirlenmiştir. Hedef kalp atım hızını sayma konusunda eğitilen diyabetlilerin 

oranı %1,4 (n:2), egzersiz seçenekleri konusunda eğitilen diyabetlilerin oranı ise 

%6,7’dir (n:9) (Tablo 4.6). 
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Tablo 4-6:  Diyabet Eğitiminde Egzersize İlişkin Bilgi Alma Durumu (N=134) 

  

            N                  % 

 Egzersiz Eğitimi alanlar 60                  44,7 

E
g
ze

rs
iz

 
E

ğ
it

im
 

K
o
n

u
la

rı
 

Egzersiz Seçenekleri 9                    6,7 

Hedef kalp atım hızı 2                   1,4 

Toplam               71                 52,8 

  

 

 

4.2. DİYABETLİLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE/ EGZERSİZ 

DAVRANIŞLARI 

 

 

Bu bölümde diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ve fiziksel 

aktivite/egzersiz davranışları ile diyabetlilerin özelliklerini tanımlayıcı değişkenler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Bu çalışmada diyabetlilerin % 57,4‘ünün (n:155) hiç fiziksel aktivite/egzersiz 

yapmadığı, %42,6’sının (n:115) çeşitli düzeylerde fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı 

belirlenmiştir. 

Cinsiyetler arasındaki farklılıklara bakıldığında; hafif ve orta derecedeki fiziksel 

aktivite/egzersizlere kadınların (%44,7 ve % 41,6), ağır derecedeki aktivite/egzersizlere 

ise erkeklerin (% 21) kadınlara göre (%17,4)  daha fazla katıldığı belirlendi (Şekil 2).  
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Şekil 4- 2 Fiziksel Aktivite/Egzersiz Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

   *Farklı düzeylerde birden fazla aktivite işaretlenmiştir. 

Tablo 4.7’de diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz düzeylerine göre yaptıkları 

fiziksel aktivite/egzersiz çeşitleri görülmektedir. Buna göre, en sık yapılan üç aktiviteyi 

hafif derece fiziksel aktivitelerden/egzersizlerden “hafif tempoda yürüyüş (% 37,3)”, 

orta derecede aktivite/egzersizlerden “hızlı tempoda yürüyüş (% 30,6)” ve “merdiven 

çıkma (% 25,3)” aktiviteleri oluşturmuştur.  
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Tablo 4-7:  Diyabetlilerin Yaptıkları Haftalık Fiziksel Aktivite/Egzersiz Çeşitlerinin 

Dağılımı (N=270) 

 

*Farklı düzeylerde birden fazla aktivite işaretlenmiştir. 

(N=270)                                    Egzersiz Yapma Durumu  

Aktiviteler Egzersiz Yapanlar Egzersiz Yapmayanlar 

 Haftada 

sıklık  1-2 

Haftada sıklık 

3-4 

Haftada sıklık 

5 ve üzeri 

Toplam  

n            % n                    % n                   % n % n % 

Ağır Derece Egz.           

Koşu 9 3,3 4 1,4 0 0 13 4,7 257 95,3 

Futbol 7 2,6 1 0,3 0 0 8 2,9 262 97,1 

Basketbol 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,8 

Judo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Joking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bisiklet 3 1,1 0 0 0 0 3 1,1 267 99,9 

Tempolu Yüzme 6 2,2 1 0,3 0 0 7 2,5 263 97,5 

Aerobik 14 5,1 7 2,5 0 0 21 7,6 249 92.4 

Ağırlık Kaldırma 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,7 

Kayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toprak Çapalama 5 1,8 8 2,9 2 0,7 15 5,4 255 94,6 

KumsaldaYürüme 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,7 

Orta Der.Egz.           

Hızlı tempoda Yür. 41 15,1 32 11,8 10 3,7 83 30,6 187 69,4 

Tenis 1 0,3 1 0,3 0 0 2 0,6 268 99,4 

Voleybol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tablo 4-7: (Devamı) Diyabetlilerin Yaptıkları Haftalık Fiziksel Aktivite/Egzersiz 

Çeşitlerinin Dağılımı (N=270) 

*Farklı düzeylerde birden fazla aktivite işaretlenmiştir. 

 

 Katılımcılar ağır derecedeki fiziksel aktivite/egzersizlerden en fazla aerobik, 

toprak çapalama, koşu aktivitelerine  % 17,7  (n:49), orta derecedekilerden hızlı 

tempoda yürüyüş, merdiven çıkma, bahçe işlerine  % 67,7 (n:182), hafif 

derecedekilerden ise hafif yürüme, ütü yapma, cam silme aktivitelerine toplam % 67,7 

(n:184) oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. 

 

Hafif yüzme 2 0,7 1 0,3 1 0,3 4 1,3 266 98,7 

Dans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Folklor 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,7 

Bahçe işleri 19 7,03 10 3,7 3 1,1 32 11,8 238 88,2 

Hafif ağırlıkkaldırma 2 0,7 0 0 2 0,7 4 1,4 266 98,6 

Araba yıkama 17 6,2 2 0,7 2 0,7 21 7,6 249 92,4 

Pencereleri silme. 6 2,2 12 4,4 5 1,8 23 8,4 247 91,6 

İp atlama 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,7 

Merdiven  12 4,4 44 16,2 11 4,07 67 25,3 203 74,7 

HafifDerc.Egz.           

Balık tutma 1 0,3 0 0 0 0 1 0,3 269 99,7 

Hafif yürüme 54 20 36 13,3 11 4,07 101 37,3 169 62,7 

Bowling 1 0,3 1 0,3 0 0 2 0,6 268 99,4 

At binme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cam silme 11 4,07 9 3,3 8 2,9 28 10,2 242 89,8 

Ütü yapma 37 13,7 11 4,07 7 2,5 55 20,2 215 79,8 

Masa tenisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2.1. Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Durumu İle Sosyo-Demografik Özellikler 

Arasındaki İlişkiler 

Diyabetlilerde yaş gruplarına göre fiziksel aktivite/egzersiz yapma durumuna 

bakıldığında 40 yaş ve üstü grupta fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranı  (%47,1)  20-

39 yaş grubundaki katılımcıların fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranından (%32,1) 

daha yüksek bulunmuştur (Tablo 4.8). Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır 

( p:0,041).  

 

Tablo 4-8: Yaş Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Davranışı (N=270) 

 

Hasta Yaşı (yıl) 

Egzersiz 

Yapan 

n 

 (115) 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

(155) 

 

 

% 

 

Toplam 

n 

(270) 

 

 

% 

20-39 yaş  

26 

 

32,1 

 

55 

 

67,9 

 

81 

 

100 

40 yaş ve üstü  

89 

 

47,1 

 

100 

 

52,9 

 

189 

 

100 

χ2=6,40, p=0,041       
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Tablo 4.9’da cinsiyet ile fiziksel aktivite/egzersiz yapma durumu 

karşılaştırıldığında, kadınların %46,5’i fiziksel aktivite/egzersiz yaparken, erkeklerin 

%36,6’sının fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı bulundu. Bununla birlikte   cinsiyet ile 

fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışı arasında ilişki bulunamadı (p:0,107).  

 

Tablo 4-9:  Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Davranışı (N=270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet 

 

Egzersiz 

Yapan 

n 

(115) 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

(155) 

 

 

% 

 

Toplam 

n 

(270) 

 

 

 

% 

Erkek 40 36,6 69               63,4 109              100 

Kadın 75 46,5 86              53,4 161              100 

χ2= 2,59,  p=0,107       
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Medeni durum ile diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma durumu 

arasındaki ilişkiye bakıldığında evli olanların % 41,1’i, bekar/boşanmış/ dul olanların % 

52,7’si fiziksel aktivite/egzersiz yapmaktadır. Ancak Medeni durum ile fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma davranışı arasında ilişki bulunmamıştır ( p:0,522) (Tablo 4.10).   

 

Tablo 4-10:  Medeni Durumuna Göre Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Davranışı (N=270) 

 

 

Medeni Durum 

Egzersiz 

Yapan 

n 

(115) 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

(155) 

 

 

% 

 

Toplam 

n 

(270) 

 

 

% 

Evli 96 41,1 135 58,9 234 100 

Bekar/Dul/Boşanmış 

 

19 52,7 17 47,3 36 100 

χ2=1,52, p=0,522       
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Eğitim durumu ilköğretim olan diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz yapma 

oranı daha düşük (%36,5) iken, ortaöğretim ve üniversite olanlarda fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma oranlarının %52,3 ve %52,6  daha yüksek olduğu görülmüştür 

(Tablo 4.11). Eğitim durumu ile fiziksel aktivite/egzersiz yapma durumu arasında 

anlamlı ilişki bulundu ( p:0,037). 

 

Tablo 4-11:  Eğitim Durumuna Göre Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Davranışı (N=270) 

  

 

Eğitim Durumu 

Egzersiz 

Yapan 

n 

(115) 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

(155) 

 

 

% 

 

Toplam 

n 

(270) 

 

 

% 

İköğretim 61 36,5 106 63,5 167 100 

Ortaöğretim 34 52,3 31 47,7 65 100 

Üniversite 20 52,6 18 47,4 38 100 

χ2=6,58, p=0,037       
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Gelir durumunu göre fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışları incelendiğinde 

gelir durumunu orta ve yüksek olarak algılayan diyabetlilerin düşük algılayanlara göre 

daha fazla fiziksel aktivite/egzersiz yaptıkları belirlenmiştir. Bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu ( p:0,000) (Tablo 4.12). 

 

Tablo 4-12 Maddi  Durumuna Göre Fiziksel Aktivite/ Egzersiz Yapma Davranışı (N=270) 

 

Maddi Durum 

Egzersiz 

Yapan 

N 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

 

 

% 

 

Toplam 

n 

 

 

% 

Düşük 16 19,04 68 80,96 84 100 

Orta 93 52,5 84 47,5 177 100 

Yüksek 6 66,6 3 33,4 9 100 

χ2:28,3, p=0,000       

 

 

4.2.2.  Diyabetlilerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Egzersiz Davranış Anketi 

Puanları  Arasındaki İlişkiler 

 

Fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile diyabetlilerin sosyo-demografik 

özellikleri arasındaki ilişkilere bakıldığında Tablo 4.13’te belirtilen sosyo-demografik 

özelliklere göre fiziksel aktivite/egzersiz davranış anketi puanları karşılaştırılması, 

fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarında olduğu gibi benzerdir. 
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Tablo 4-13:  Diyabetlilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Egzersiz Davranış 

Anketi  Puanları Ve Karşılaştırılması 

Egzersiz   Davranış Anketi   Puanı 

Tanımlayıcı Özellikler N % Ortalama ±SD Mean Rank İstatistik 

Cinsiyet 

 Kadın  

 Erkek 

 

161 

109 

 

59,6 

40,4 

 

18,71 

25,68 

 

±37,7 

±39,1 

 

142,19 

121,62 

 

Z=-1,90 

p=0,057 

Yaş 

20-39 yaş 

40 yaş ve üzeri 

 

81 

189 

 

30 

70 

 

18,6 

24,6 

 

±34,4 

±40,3 

 

123,1 

140,7 

 

Z=-1,88 

p=0,091 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Üniversite  

 

167 

65 

38 

 

61,8 

24 

14,1 

 

21,3 

24,9 

25,8 

 

± 42,4 

±33,4 

±28,9 

 

127,6 

147,4 

149,6 

 

Kw=5,50 

p=0,064 

Maddi Durum 

Düşük 

Orta 

Yüksek  

 

84 

177 

9 

 

31,3 

65,5 

33,3 

 

10,6 

28,1 

33,3 

 

±33,1 

±40,3 

±28,8 

 

102,9 

149,1 

170,8 

 

Kw=26,9 

p=0,000 

Medeni durum 

Evli  

Bekar/Dul/boşanmış 

 

234 

36 

 

86,5 

13,5 

 

22,0 

23,3 

 

±37,7 

±32,8 

 

132,9 

141, 

 

Z=-,65 

p=0,298 
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4.2.3.  Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Durumu ile Diyabete Özgü Veriler 

Arasındaki İlişkiler 

Tip1 diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranı %33,3’ü iken Tip2 

diyabetlilerde bu oran % 44 bulunmuştur. Tanı süresi 5yıldan az olan diyabetlilerin 

%44,8’i (n:56), 5-10 yıl olanların %43,7’si  (n:42), 10 yıl ve üzeri olanların ise %34,6’ 

sının (n:17) fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı bulunmuştur. En az bir komplikasyonu 

olan diyabetlilerde % 62,4’ünün fiziksel aktivite/egzersiz   yapmadığı, herhangi bir 

komplikasyonu olmayan diyabetlilerin % 46’sının fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı 

görülmüştür 

Diyabetlilerin tedavi protokolleri göz önüne alındığında ise tek OAD tedavisi ve 

OAD ile birlikte insülin tedavisi gören diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz yapma 

oranı benzer bulunmuştur (%50 ve %51,6). Diyet tedavisi alanlarda bu oran % 90 

bulunmuştur. Kan şekeri ölçümünü her gün, haftada 4-5 kez ve ayda 4-5 kez yapan 

diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranları %94,4, %81,2 ve %63,1’dir. Kan 

şekeri ölçüm sıklığı ile fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışı arasında anlamlı ilişki 

vardır  (p:0,000). Kan şekerini ölçümünü en sık hergün (günde enaz bir defa) yapan 

diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranı farklı sıklıklarda ölçenlere göre 

yüksek (%94,4) bulunmuştur. Kan şekeri ölçümünü gerek gördüğü zaman yapan 

diyabetlilerin büyük oranda (% 71,6)  yarısından fazlasının fiziksel aktivite/egzersiz 

yapmadığı bulunmuştur (Tablo 4.14). Sigara kullanma ile egzersiz davranışları arasında 

ise bir ilişki bulunamamıştır (χ2=0,22, p:0,637).  
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Tablo 4-14 Diyabete Özgü Bulguların Fiziksel Aktivite/ Egzersiz Davranışlarıyla İlişkisi 

(N=270) 

  

Egzersiz 

Yapanlar 

Egzersiz 

Yapmayanlar 

 

 

 

Hastalıkla İlgili 

Değişkenler 

 

 

 

n 

(115) 

 

% 

 

n 

(155) 

 

% 

 

χ2, p 

Tanı süresi 

5 yıldan az 

5-10 yıl 

10 yıl ve üzeri 

 

56 

42 

17 

44,8 

43,7 

34,6 

69 

54 

32 

55,2 

56,3 

65,4 

χ2:1,55 

p=0,460 

Kronik 

Komplikasyon 

Yok 

Var 

74 

41 

45,9 

37,6 

87 

68 

54,1 

62,4 

χ2:1,85 

p=0,173 

Tedavi 

Protokolü 

Diyet 

OAD 

OAD+ İnsülin 

İnsülin 

9 

49 

48 

9 

90 

50 

51,6 

13 

1 

49 

45 

60 

10 

50 

49,4 

87 

χ2:39,12 

p=0,000 

KanŞekeri 

Ölçüm Sıklığı 

Hergün(enaz bir kez) 

Haftada 4-5 kez 

Ayda 4-5 kez 

Gerekli Olduğunda 

17 

 

39 

12 

23 

94,4 

 

81,2 

63,1 

28,3 

1 

 

9 

7 

58 

0,6 

 

18,8 

36,9 

71,7 

χ2:6,58 

p=0,000 
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4.2.4. Diyabetlilerin Diyabete Özgü Bulguları ve Egzersiz Davranış Anketi 

Puanları Arasındaki İlişkiler 

Tablo 4.15’te belirtilen diyabetlilerin diyabete özgü bulgularına göre egzersiz 

davranış anketi puanları karşılaştırılması, fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarında 

olduğu gibi benzerdir. 
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Tablo 4-15:  Diyabetlilerin Diyabete Özgü Özelliklerine  Göre Egzersiz Davranış Puanları 

Karşılaştırılması (N=270) 

   Egzersiz Davranış Puanı  

Hastalıklaİlgili 

Değişkenler 

 

n 

 

% 

 

Ortalama 

 

±SD 

 

Mean Rank 

 

İstatistik 

Tanı süresi 

5 yıldan az 

5-10 yıl 

10 yıl ve üzeri 

 

125 

96 

49 

 

46,3 

35,6 

18,1 

25,1 

21,4 

20,7 

±42,3 

±34,8 

±36,7 

138,7 

135,5 

127,3 

 

Kw=0,92 

p=0,629 

Kronik 

Komplikasyon 

Yok 

Var 

 

161 

109 

 

59,6 

40,4 

 

25,6 

18,7 

 

±39,4 

±37,3 

 

141,4 

126,7 

 

Z=-1,68 

p=0,092 

Tedavi Protokolü 

Diyet 

OAD 

OAD+ İnsülin 

İnsülin 

 

10 

98 

93 

69 

 

3,7 

36,3 

34,4 

25,6 

 

77,6 

26,9 

21,7 

10,7 

 

±72,8 

±34,8 

±34,4 

±35,6 

 

214,3 

147,7 

142,4 

97,3 

 

Kw=36,7 

p=0,000 

Evde Kan 

Şekeri Ölçme 

Evet 

Hayır 

 

158 

112 

 

58,5 

41,5 

 

30,3 

12,3 

 

±41,8 

±30,9 

 

152,19 

11,95 

 

Z=--4,63 

p=0,000 
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Tablo 4-15: (Devamı) Diyabetlilerin Diyabete Özgü Özelliklerine Göre Egzersiz Davranış 

Puanları Karşılaştırılması (N=270) 

 

 

 

4.2.5.  Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Durumu ile Diyabet Eğitim Deneyimine 

İlişkin Bulgular 

 

Diyabet eğitimi alan diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranı  

(%55,2) eğitim almayanlara (%30,1)  göre daha yüksek bulunmuştur. Bu fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p:0,000) (Tablo 4.16). 

Diyabet eğitiminde egzersiz konusuna yer verilen diyabetlilerde fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma oranı %76,6’dır. Bu oran fiziksel aktivite/egzersiz eğitimi 

almayan diyabetlilere göre (%30,4) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p:0,000). 

Bunun yanısıra diyabet eğitim veren kişi fark etmeksizin, tüm diyabetlilerde yapma 

davranışı eğitim almayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Fiziksel aktivite /egzersiz 

yapan diyabetliler arasında eğitimini hemşireden alan diyabetlilerin oranı (%56,9) diğer 

disiplinlerin eğitimine katılanlardan daha yüksektir.  

 

 

 

 

Kan Şekeri Ölçüm 

Sıklığı 

Hergün(enaz bir kez) 

Haftada 4-5 kez 

Ayda 4-5 kez 

Gerekli Olduğunda 

n 

18 

48 

19 

81 

% 

10,8 

28,9 

19 

81 

Ortalama  

81,5 

46,5 

41,2 

11,3 

±SD 

±58,9 

±40,6 

±52,1 

±25,2 

Mean Rank 

128,75 

105,90 

91,87 

58,21 

İstatistik 

Kw=54,3 

p=0,000 
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Tablo 4-16:  Diyabet Eğitimi Alma Durumu İle Fiziksel Aktivite/Egzersiz Davranışı 

(N=270) 

  

Egzersiz 

Yapan 

n 

(115) 

 

 

% 

Egzersiz 

Yapmayan 

n 

(155) 

 

 

% 

 

 

χ2, p 

Diyabet Eğitimi 

Alma Durumu 

Evet 

Hayır 

74 

41 

55,2 

30,1 

60 

95 

44,8 

69,9 

χ2:16,85 

p=0,000 

Egzersiz 

EğitimiAlma 

Evet 

Hayır 

46 

64 

76,6 

30,4 

14 

136 

23,4 

69,6 

χ2:41,19 

p=0,000 

Eğitim Aldığı Kişi 

İlaç Fir. 

Hemşire 

Diyetisyen 

Diğer 

28 

41 

5 

1 

34,7 

56,9 

6,9 

1,4 

 

20 

7 

4 

0 

 

65,3 

40,1 

93,1 

98,6 

χ2:0,83 

p=0,835 
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Tablo 4-17: Diyabet Eğitimi Alma Durumuna Göre Egzersiz Davranış Anketi Puanları  

Karşılaştırılması ( N=270) 

   Egzersiz Davranış Puanı  

Diyabet Eğitimi Alma 

Durumu 

n 

 

% Ortalama ±SD Mean Rank İstatistik 

Diyabet Eğitimi Alma 

Evet 

Hayır 

 

 

134 

136 

 

49,6 

50,4 

 

27,8 

18,0 

 

±36,2 

±40,7 

 

151,54 

118,82 

 

Z=-3,83 

p=0,000 

Egzersiz Eğitimi Alma 

Evet 

Hayır  

60 

210 

 

44,7 

55,3 

 

41,6 

16,8 

±33,7 

±38,3 

 

184,03 

117,67 

 

Z=-6,57 

p=0,000 

Hedef Kalp Atım Hızı 

Evet 

Hayır 

2 

268 

0,7 

99,3 

71,5 

22,2 

±36 

±38,5 

228,5 

132,2 

Z=--1,97 

p=0,048 

Eğitim Aldığı Kişi 

İlaç Firması 

Hemşire 

Hekim 

Diyetisyen 

 

28 

41 

5 

 

 

35,9 

56,7 

6,7 

 

31,08 

28,5 

29,6 

 

±41,3 

±39,1 

±29,6 

 

66,3 

65,1 

64,5 

Kw=2,8 

p=0,422 

 

Tablo 4.17’de görüldüğü gibi, diyabet eğitimi alma durumuna göre egzersiz 

davranış anketi puanları karşılaştırılması,   fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarındaki 

gibi benzer  bulundu. 
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4.2.6. Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapma Durumu ile Antropometrik ve Metabolik 

Göstergeler Arasında İlişkiler 

 

Tablo 4.18’de fiziksel aktivite/egzersiz yapan ve yapmayan diyabetlilerde   

antropometrik ölçümler ve metabolik göstergelere ait veriler sunulmuştur. Fiziksel 

aktivite/egzersiz yapan diyabetlilerde A1c, AKŞ, TKŞ ve BKİ ortalamaları, fiziksel 

aktivite/egzersiz yapmayan diyabetlilere göre daha düşük bulunmuştur. 

Bu bulgu ağır, orta yada hafif derece fiziksel aktivitelerden/egzersizlerden 

haftada en az birini bir kez yapmış olan diyabetlilerin durumlarını yansıtmaktadır. 

Tablo 4-18 :Fiziksel Aktivite/Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Diyabetlilerde Antropometrik 

ve Metabolik Göstergeler (N=270) 

 

Değişken 

 

n 

(115) 

 

Egzersiz 

Yapanlarda 

X±SD 

 

n 

(155) 

Egzersiz 

Yapmayanlarda 

X±SD 

 

İstatislik 

A1c 

 

AKŞ 

 

TKŞ 

 

BKİ 

 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

 

7,22±0,765 

 

149,98±34,58 

 

230,61±55,23 

 

26,73±3,33 

 

155 

 

155 

 

155 

 

155 

7,60±0,662 

 

190,13±28,73 

 

292,76±53,60 

 

28,22±3,60 

 

 t: 4,295 

p: 0,000 

t: 10,403 

p: 0,000 

t: 9,299 

p: 0,000 

t: 3,457 

p: 0,001 

 

4.2.7. Egzersiz Davranış Anketi Puanı İle  Metabolik Göstergeler Arasındaki 

İlişkiler 

 

Tablo 4.19’da Egzersiz Davranış Puanı olumlu yönde arttıkça,  A1c ortalaması 

(r:-.24, p=0,00), AKŞ ortalaması  (r:-45,p=0,00), TKŞ ortalamasının (r:-.42,p:0,00) ve 
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BKİ ortalamasının (r:-12, p=0,04) azaldığı görüldü. Egzersiz Davranış Puan artışının 

metabolik göstergeler üzerinde etkisi, ters yönde ve anlamlı bulundu.  

 

Tablo 4-19: Egzersiz Davranış Anketi  Puanının Metabolik Göstergeler İle İlişkisi 

  

 

Egzersiz Davranış Anketi 

Puanı 

r 

 

p 

A1c  -,241 0,000 

AKŞ -,450 0,000 

TKŞ -,424 0,000 

BKI -,125 0,40 

 

 

4.3. Diyabetlilerde Fiziksel Aktivite/Egzersiz Davranışlarını Destekleyen Ve 

Engelleyen Faktörlere İlişkin Bulgular 

 

Egzersiz Motivasyon Anketi iki bölüme ait verilerden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm fiziksel aktivite/egzersiz yapmayı destekleyen faktörler (egzersiz destek algıları), 

ikinci bölüm ise fiziksel aktivite/egzersiz yapmayı engelleyen faktörleri (egzersiz engel 

algıları) içermektedir. Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen faktörler incelendiğinde ilk 

sırada ‘sağlıklı olmak için’ seçeneğinin, sonra sırasıyla ‘zihinsel sağlık ve stresten 

kurtulmak için’ ve eğlenceli olduğu için seçeneklerinin puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

Fiziksel aktivite/egzersizi engelleyen faktörlerden ise en çok puan alan 

‘Yeterince zamanım yok/ çok meşgulüm’ seçeneğini,‘Egzersiz yapacak yer /araç yok’ 

ve ‘benimle egzersiz yapacak kimse yok’ seçenekleri izlemektedir. 
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 Tablo 4.20’de Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen ve engelleyen faktörlerin  

madde puan puanları gösterilmiştir. Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen faktörler ile 

engelleyen faktörler arasında negatif yönlü orta derecede kuvvetli bir ilişki bulunmuştur 

(r:-31,p=0,000). 
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Tablo 4-20: Egzersizi Destekleyen ve Engelleyen Faktörlerin Puan Ortalamaları 

 (N=270) 

Egzersizi Destekleyen Faktörler 

 (1-6 madde) 

Madde 

PuanOrtalamaları 

 

1.madde: Sağlıklı olmak için 3,79±0,04 

 

2.madde: Dış görünümüm için 2,39±0,07 

 

3.madde: Kilomu korumak için 2,42±0,07 

 

4.madde: Sosyal olmak/insanlarla tanışmak için 2,07±0,06 

 

5.madde: Zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için 3,23±0,06  

6.madde: Eğlenceli olduğu için 2,54±0,06 

  

Toplam Puan Ortalaması  16,43±4,62’dir. 

 

Egzersiz davranışlarını engelleyen faktörler                

(1-6 madde) 

Madde Puan 

Ortalamaları 

7.madde: Yeterince zamanım yok/ çok meşgulüm 4,08±0,06  

8.madde: Egzersiz yapacak kadar gücüm yok/ çok  

yorgunum 

3,39±0,05  

9.madde: Motivasyonum/ isteğim yok 3,33±0,05  

10.madde: Egzersiz yapacak yer/araç yok 3,48±0,05  

11.madde: Ailemden desteğim yok 3,43±0,05  

12.madde: Benimle egzersiz yapacak kimse yok 3,46±0,05  

Toplam Puan Ortalaması 21,17±4,36’dır.- 
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Egzersiz Motivasyon Anketinin Puan Ortalaması 3 ve üzerinde olan maddeler ; 

fiziksel aktivite/egzersiz yapmayı destekleyen faktörler için “Sağlıklı olmak için’’ ve 

“Zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için” seçenekleridir. Fiziksel aktivite/egzersiz 

yapmayı engelleyen faktörlerden tümüne diyabetliler yüksek düzeyde katılmışlardır, 

Tüm maddeler 3’ün üzerinde puan almıştır. Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen 

Faktörler ile, Engelleyen faktörler arasında negatif yönlü orta derecede kuvvetli bir 

ilişki vardır (r:-.31, p=0,000). 

.  

4.3.1. Diyabetlilerde Egzersiz Yapma Davranışı İle Fiziksel Aktivite/Egzersiz 

Davranışlarını Destekleyen Ve Engelleyen Faktörler Arasındaki İlişkiler 

 

Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışları Egzersiz Davranış Anketi 

puanı ile değerlendirilmiştir (bkz s.32 ).Bu değerlendirmede değişkenlere göre artan ve 

azalan puanlar dikkate alınmıştır.  

Çalışmaya katılan tüm diyabetlilerde Egzersiz Davranış Anketi Puanı  ortalaması 

53,70±4,02  bulunmuştur.  

 Tablo 4.21 ’de egzersiz destek puanı ve egzersiz engel puanı arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. 

 

Tablo 4-21: Egzersiz Davranış  Anketi Puanının Egzersiz Destek Puanı ve Egzersiz Engel 

Puanı ile İlişkisi 

 

Egzersiz Davranış Anketi   

Puanı 

r 

 

p 

Egzersiz Destek puanı ,393 0,000 

Egzersiz Engel Puanı -,220 0,000 

 

Tablo 4.21.’ye göre; egzersiz destek puanı olumlu yönde arttıkça, egzersiz 

davranış puanının da (r:,39,p=0,00)  arttığı, diğer bir ifade ile diyabetlilerin egzersiz 
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yapma oranının arttığı görülmüştür. Egzersiz engel puanı azaldıkça egzersiz davranış 

puanı  artmıştır (r:-.22, p=0,00). 

4.3.2. Diyabetlilerde Fiziksel Aktivite/Egzersiz Davranışlarını Destekleyen 

Faktörler İle Metabolik Göstergeler Arasındaki İlişkiler 

 

Egzersiz Destek Puanı arttıkça; BKI ortalaması (r:-.19, p=0,01), AKŞ ortalaması 

(r:-.48, p:0,000), TKŞ ortalaması  (r:383,p= 0,000) ve A1c ortalaması (r:-.28, p= 0,000) 

azalmıştır. Egzersiz Destek puanı yüksek olan diyabetlilerin metabolik göstergeleri  

(A1c, AKŞ, TKŞ, BKI) egzersiz destek puanı düşük olanların metabolik 

göstergelerinden daha düşük bulundu (Tablo 4-22). 

.  

Tablo 4-22: Egzersiz Destek Puanının Metabolik Göstergeler İle İlişkisi 

 

 

Metabolik Göstergeler 

Egzersiz Destek Puanı 

r p 

A1c  -,289 0,000 

AKŞ -,481 0,000 

TKŞ -,383 0,000 

BKI  -,199 0,001 

 

4.3.3. Diyabetlilerde Fiziksel Aktivite/Egzersiz Davranışlarını Engelleyen 

Faktörler İle Metabolik Göstergeler Arasındaki İlişkiler 

 

Tablo 4.23’te Egzersiz Engel Puanının Metabolik göstergelerle ilişkisine 

bakıldığında egzersiz engel puanı arttıkça; 
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  A1c ortalamasının (r:.16, p=0,008), AKŞ ortalamasının (r:.30, p=0,000), TKŞ 

ortalamasının (r:.29, p=0,000), BKI ortalamasının (r:.11, p=0,40) arttığı 

görülmüştür. 

 Egzersiz Engel Puanı arttıkça tüm metabolik gösterge değerlerinin de arttığı 

görülmüştür, ters yönde anlamlı bir ilişki bulundu.  

 

Tablo 4-23: Egzersiz Engel Puanının Metabolik Göstergelerle İlişkisi 

 

Metabolik Göstergeler 

Egzersiz Engel Puanı 

r p 

A1c ,162 0,008 

AKŞ ,301 0,000 

TKŞ ,291 0,000 

BKI ,115 0,40 
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5. TARTIŞMA 

 

 

Fiziksel aktivite/egzersiz, diyet ve ilaç tedavilerine ek olarak diyabet tedavisinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Düşük maliyetli ve farmakolojik olmaması nedeniyle fiziksel 

aktivitenin/egzersizin diyabet tedavisindeki önemi giderek artmıştır (Robert ve 

ark.1995; Diabetes Care 1999; Vaizoğlu 2004; Kasımay ve Metin 2009; CDC 2012).  

Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz, glukoz değerlerini ve kan basıncını 

düşürmekte, ideal lipid profili sağlamakta, kilo vermeye yardımcı olmakta, insülin 

direncini azaltmakta ve koroner arter hastalığı oluşum riskini azaltmaktadır. Bu etkilere 

ek olarak fiziksel aktivite/egzersiz, yüksek diyabet riski taşıyan kişilerde uygun diyet ile 

birlikte uygulandığında diyabet gelişme riskini % 58 oranında azalttığı 

vurgulanmaktadır. (Vincent ve ark. 2006; WHO 2012 ). 

 

Düzenli fiziksel aktivite/egzersiz, hastalıklara karşı koruyucu, destekleyici 

olurken (Arslan ve ark. 2003; Aktaş 2008), diyabetlilerde kan şekerinin düşmesini 

sağlayarak kalp damar hastalıkları, inme ve ateroskleroz gibi komplikasyonların ve 

ölüm riskinin azaltmasında, ve diyabetin kontrolünde vazgeçilmezdir (Boule ve ark. 

2001; Wild ve ark. 2004;  Aktaş 2008;  Kartal ve ark. 2008; ADA 2011;  WHO 2012). 

    

Diyabet eğitimi, tıbbi tedavi ve beslenme tedavisi ile birlikte diyabetlilerin temel 

bakım gereksinimleri arasında ağırlıkla yer alır. Bu kapsamda, özellikle diyabet 

hemşirelerinin diyabet öz-yönetim eğitiminden sorumlu yegane insan gücü olduğu 

bilinmektedir (Özcan 2001; IDF 2009;). Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiziyi 

yaşam biçimi haline getirmelerini sağlayacak öz-yönetim eğitimi, hemşirelerin çabaları 

içinde önemini korumaktadır. Fiziksel aktivite/egzersizin diyabet yönetimindeki yararı 

bilinmesine karşın, farklı çalışmalarda erişkin diyabetlilerin toplumdaki diğer bireylere 

göre daha az fiziksel aktivite/egzersiz yaptığını belirtmiştir (Plotnikoff 2008; İmamoğlu 

ve ark. 2009).  

Türkiye’de diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını inceleyen 

çalışmalar ise oldukça yetersizdir. Bu anlamda, diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz 

davranışlarının ölçülmesi, bu davranışları destekleyen ve engelleyen faktörlerin 
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değerlendirilerek problemlerin çözümü, hastaların öz- yönetiminin eğitim başarısına 

katkı sağlayacaktır.  

 

Diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını inceleyen bu çalışma, 

örneklem grubunun fiziksel aktivite/egzersiz davranışları ile ilgili veri sağlarken, aynı 

zamanda bu davranışları ölçen araçların geliştirilmesine de fırsat sağlamıştır.  

  

Bu çalışmada, Türk diyabetlilerde kullanılabilecek iki araç geliştirilmiştir. (1) 

Egzersiz Davranış Anketi (EDA), (2) Egzersiz Motivasyon Anketi (EMA). Egzersiz 

Davranış Anketi nin geçerliği, EMA’nın hem geçerliği hem de güvenirliği yapılmıştır. 

Literatür, Cronbach Alpha değerlerini 0, 70’den büyük ve 0,65-0,90 arasında olmasını 

önermektedir (Erefe 2004). Bu çalışmada, EMA'nın "Egzersiz Davranışlarını 

Destekleyen Faktörler" alt grubu için Alpha değeri 0,82, "Egzersiz Davranışlarını 

Engelleyen Faktörler için 0,87 bulunmuştur. Bulgular her iki anketin bilimsel 

çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, EDA’ nın egzersiz 

düzeylerine göre uygun aktiviteler ile zenginleştirilmesi, EMA’nın ise, 8. Maddesinin 

yeniden formüle edilmesi ve tüm maddelerin doğrulayıcı analizler ile test edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Fiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığı kültürden kültüre farklılık 

göstermektedir. Hızlı şehirleşme, ekonomik büyüme ve teknolojik değişikliklerin 

egzersiz davranışları üzerinde etkisinin olduğu belirtilmiştir ( Plotnikoff 2006;Cerin ve 

Leslis 2008;Mutlu 2011). Örneğin, fiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığının gelişmiş 

ülkelerde daha az olduğu,  yüksek sosyo ekonomik durum ile fiziksel aktivite/egzersiz 

davranışları arasında pozitif yönde ilişki olduğu ve sosyo-ekonomik düzey arttıkça 

çeşitli aktivitelere ulaşılabilirliğin arttığı bildirilmiştir (Cerin ve Leslis 2008).  

Araştırma grubunda diyabetlilere ilişkin bulgular; çoğunluğu 5 yıldan az süredir 

diyabet tanısı almış, orta ve düşük eğitimli, 40 yaş ve üzeri, kır kent bölgesinde yaşayan 

tip 2 diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını göstermektedir. Bu çalışmada 

diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığı %42,6 bulunmuştur. Dünyada 

diyabet tanısı almış erişkinlerin öz-bildirimleri alınarak yapılan önceki çalışmalarda ise 

diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığı %26-45 arasında değişmektedir 

(CFLRI, 2001; Nelson ve ark.2002; Whittemore ve ark. 2005; Aktaş 2008).  
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Aktaş (2008), çalışmasında erişkin diyabetlilerin ancak % 37,5’inin düzenli 

fiziksel aktivite/egzersiz yaptığını bildirilmiştir. 

 Bu örneklemdeki erişkin diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma sıklığı 

yukarıda belirtilen değerlere yakındır. 

 

Karaca (2008)’nın erişkinlerde fiziksel aktivite/egzersiz düzeylerini belirlediği 

çalışmanın aksine, bu çalışmada, fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışı cinsiyete 

göre değişmemiştir. Ancak, kadınlarda fiziksel aktivite/egzersiz yapma oranı daha 

yüksek (%46,5 ) bulunmuştur. Cinsiyetler arası farklılıklara bakıldığında ise; kadınların 

daha çok hafif (%44,7) ve orta derecedeki fiziksel aktivite/egzersizlere (%41,6), 

erkeklerin ise orta ve ağır derecedeki aktivite/egzersizlere yöneldikleri saptanmıştır. Bu 

bulgu fiziksel aktivite/egzersiz seçiminde cinsiyet farkını ortaya koyan birçok çalışma 

ile uyumludur. Karaca (2008), çalışmasında kadınların orta, erkeklerin yüksek 

derecelerdeki aktiviteleri seçtiklerini belirtmiştir. Wilson (2003) bu farklılıkların, bazı 

aktivitelerin fiziksel özellikler gerektiriyor olması, kadınların ve erkeklerin farklı 

toplumsallaşma tecrübelerine sahip olması, kadınların genellikle ev merkezli konumda 

bulunmasından kaynaklandığını belirtmiştir.  

Bu çalışmada tüm diyabetlilerin en sık yaptıkları aktiviteler “hafif ve hızlı 

tempoda yürüyüş” ve “merdiven çıkma” olmuştur. Stephane ve arkadaşlarının (2005) 

Aborjinlerde yaptıkları bir çalışmada, tip 2 diyabetliler en sık yürüyüşü (%68,9) ve ev 

işleri aktivitelerini yaptıklarını olarak belirtmiştir. Arslan ve arkadaşlarının (2002) 

diyabetli olmayan erişkinler üzerinde yaptığı diğer bir çalışmada ise yürüyüş, bahçe 

işleri, kültür-fizik-aerobik-step en sık yapılan aktiviteler arasında yer almıştır. 

Diyabetlilerin seçtikleri fiziksel aktivite/egzersiz çeşitleri ile ilgili yakın zamanda 

yapılan ve yeterli sayıda yayınlara ulaşılamamıştır. Diyabetlilerin fiziksel 

aktivite/egzersiz alışkanlıklarının genellikle kültürel yapı, toplumsal özellikler ve 

alışkanlıklara dayalı olarak değişiklik gösterdiği söylenebilir.  

Bu çalışmada, 40 yaş ve üstü diyabetlilerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla 

fiziksel aktivite/egzersiz yaptıkları ile ilgili bulgu açıklanamamıştır. Bekar/dul/ 

boşanmış diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışlarının evli olanlardan 

daha yüksek bulunması ise Kanada’da yapılan bir çalışmanın sonuçları ile uyumlu 

bulunmuştur  (Plotnikoff 2008).  
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Yanısıra, İlban ve Özcan (2003)’ da çalışmalarında, bekarların fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma davranışlarını evlilere göre daha fazla bulmuşlardır.  

Düşük sosyoekonomik düzeydeki toplumlarda bakım kaynaklarına ulaşılabilirlik 

yetersiz, bu bağlamda diyabete uyum zor ve diyabet yönetim becerisi yetersiz 

olabilmektedir. Bu çalışmada Cerin ve Leslie (2008)’nin çalışmasında olduğu gibi, 

düşük eğitim düzeyindeki diyabetlilerde fiziksel aktivite/egzersiz davranışları daha 

düşük bulunmuştur. Ayrıca, orta ve yüksek gelir grubundaki diyabetlilerde fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma davranışı yüksek iken, düşük gelir grubunda daha düşüktür. 

Yanısıra, gelir durumu yükseldikçe, fiziksel aktivite/egzersiz davranış puanı ortalaması 

artmıştır.   

 

Tedavi protokolünde sadece diyet tedavisi olan diyabetlilerin hem fiziksel 

aktivite/egzersiz yapma davranışları, hem de fiziksel aktivite/egzersiz davranış puanı 

ortalamaları OAD, OAD ve insülin ve sadece insülin tedavisi alanlara göre daha yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca, literatürde açıklayıcı bir veriye ulaşılamadı ise de, evde düzenli 

olarak, her gün en az bir kez, kan şekerini ölçen diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz 

davranış puanı ölçmeyenlere göre daha yüksek bulunmuştur.    

  

Bu çalışmada hastaların yarıdan fazlası diyabet hemşirelerinden eğitim almış, 

¾’ü diyabet eğitimi kapsamında fiziksel aktivite/egzersiz konusunda bilgi aldıklarını 

belirtmiştir. Aktaş (2008)’ın çalışmasında da diyabetlilerin % 62,5’i egzersiz eğitimi 

aldığını belirtmiştir. Ancak bu çalışmanın bulguları diyabet eğitimi alan hastaların 

egzersiz yapma oranını da eğitim almayanlara göre daha yüksek bularak eğitimin 

kazanımlarına işaret etmiştir.  Diğer taraftan, hedef kalp atım hızını ve egzersiz 

seçeneklerini yanıtlayan diyabetlilerin çok düşük bulunması, egzersiz eğitimiyle ilgili 

içeriklerin zenginleşmesi gereğini ve eğitici eğitiminin önemini göstermiştir.   

  

Bu çalışmada, fiziksel aktivite/egzersiz yapan diyabetlilerin metabolik ve 

antropometrik göstergeleri ile fiziksel aktivite/egzersiz davranış puanları arasındaki 

ilişki dikkate değer bulunmuştur. Egzersiz davranış puanı arttıkça, HbA1c, AKŞ, TKŞ 

ve BKI azalmıştır.  Galbo ve ark. (2004),  A1c’deki her % 1’lik düşüş ile mikrovasküler 

komplikasyonlarda % 37 oranında azalma, diyabete bağlı ölüm riskinde ise % 21’lik 

azalma sağlandığını göstermiştir. Boule ve ark. (2001) 14 çalışmayı içeren bir meta-
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analiz çalışmasında, düzenli fiziksel aktivite/egzersiz sonucu, egzersiz grubundaki A1c 

değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı azaldığını göstermiştir. Diyabetlilerde A1c 

değerlerini etkileyen çok farklı etken bulunmakta ise de (Coşansu 2009) bu çalışmada 

tüm olumlu göstergelerin fiziksel aktivite/egzersiz yapan diyabetlilerde görülmesi, fizik 

aktivitenin yararını güçlendiren nitelik taşımaktadır.  Benzer şekilde, Honkola ve 

arkadaşları (1997), AKŞ ve A1c’nin fiziksel aktivite/egzersiz yapma davranışıyla düşüş 

gösterdiğini ancak TKŞ’nin değişmediğini bildirmiştir.  

Aktaş (2008) ise, egzersiz yapanların hem AKŞ hem de TKŞ değerlerinin 

fiziksel aktivite/egzersiz yapmayanlara göre anlamlı olarak düştüğünü göstermiştir. 

 

BKİ’nin normal sınırlarda korunması diyabet yönetiminde esastır (Power ve 

ark.2008).  Bu çalışmada fiziksel aktivite/egzersiz davranış puanı artan diyabetlilerde, 

BKİ azalmıştır. Bu beklenen sonuç, Dede’nin (2008) kısa dönemli girişimsel, deneysel 

çalışmasında da görülmüş, tip 2 diyabetlilerde 3 aylık süre sonunda BKİ, egzersiz 

grubunda anlamlı olarak azalma göstermiştir.  Aksine Hallal ve arkadaşlarının (2003) 

tanımlayıcı çalışmasında BKİ arttıkça fiziksel aktivite/egzersiz davranışları artmıştır. 

BKİ’nin olumlu yönde değişimi için sadece egzersizin yeterli olmayacağı düşünülürse,  

bu sonucun tek başına değerlendirilmesi yanıltıcı olabilir. 

 

Motivasyon, hareket geçirici, hareketi devam ettirici, hareketi ya da davranışı 

olumlu yönde yöneltici güç olarak tanımlanır. Motivasyonun fiziksel aktivite/egzersiz 

davranışlarında en iyi belirleyicilerinden biri olduğu bilinmektedir (Jennifer ve ark. 

2010).  

Bu nedenle, fiziksel aktivite/egzersiz davranışları bir çok çalışmada egzersizi 

destekleyen ve engelleyen motivasyon faktörleri ile değerlendirilmiştir (Plonczynski 

2000; Grubbbs 2002).  

 

Bu çalışmada da egzersiz motivasyon faktörleri destekleyen ve engelleyen 

bileşenler olarak iki bölümde incelenmiştir (Willlis ve Campbell 1992; Sarah ve ark. 

2002).  Bu çalışmada “egzersizi destekleyen faktörler” arasından ilk sırada yer alan 

“sağlıklı olmak” seçeneği diğer çalışmalarda (Ryan ve ark. 1997; Maltby ve Day 2001; 

Sarah ve ark. 2002;)  da ilk sıradaki yerini korumuştur.  
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İkinci sırada önemini koruyan “zihinsel sağlık ve stresten kurtulmak için” 

seçeneği başka çalışmalarda da (Ryan ve ark. 1997; Maltby ve Day 2001); Brunet ve 

ark. (2010) en fazla tercih edilen nedenler arasına girmiştir. Ayrıca beklenildiği gibi, 

egzersizi destekleyen motivasyon faktörleri arttıkça egzersiz davranış puanları artmış, 

antropometrik ve metabolik değişkenlerin (A1c, AKŞ, TKŞ ve BKİ) ortalamaları 

azalmıştır.  

Bu çalışmada, egzersizi engelleyen motivasyon faktörleri arttıkça egzersiz 

davranış puanları azalmış, antropometrik ve metabolik değişkenlerin (A1c, AKŞ, TKŞ 

ve BKİ) ortalamaları artmıştır.  

Egzersiz davranışlarını engelleyen motivasyon faktörleri arasında “Yeterince  

zamanım yok/ çok meşgulüm” “Egzersiz yapacak yer/araç yok” ve “Benimle egzersiz 

yapacak kimse yok “seçenekleri ilk üç sırada yer almıştır. Nitekim Tucker ve ark. 

(2009) çalışmalarında, egzersiz yapacak yerlerin yetersiz olmamasını fiziksel 

aktiviteyi/egzersiziyi engelleyen önemli bir faktör olarak işaret etmiştir. Evellina ve ark. 

(2009) 1991-2007 yılları arasında, 6 ülkede, risk altında olan ya da tanı konmuş tip 2 

diyabetlilerde egzersizi engelleyen faktörleri sistematik çalışma ile incelemiş ve bu 

çalışmada önemli bulunan engel faktörlerinin adı geçen çalışma ile benzerlik gösterdiği 

bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada engel faktörleri “dışsal” ve “içsel” engeller olarak 

ayrılmış, bu çalışmadaki maddelere ek olarak ”sağlık problemlerimden dolayı”, “önemli 

görmediğim için”, “egzersiz yapmak için fiziksel uygunlukta değilim” “utanıyorum” ve 

“korkuyorum gibi seçeneklere de yer verilmiştir. Bu bilgiler egzersiz davranışlarının 

yaşam biçimine dönüştürülmesi için diyabetlilerin sorun çözme alternatiflerini 

tartışmada yararlı olabilir.  

 

Hemşirenin öncelikli işlevi sağlığın korunması ve geliştirilmesidir. Hemşire bu 

işlevini, bireyin kendi potansiyel gücün kullanmasını sağlayarak yerine getirmelidir 

Hemşire bu bilgilerini yalnızca diyabetlilerde değil; sağlığı geliştirme davranışı 

kapsamında sağlıklı erişkinlerde de kullanılabilir. 

 

 Hemşire diyabetlinin fiziksel aktivite/ egzersiz yapmasını destekleyecek 

motivasyon faktörlerini değerlendirirse, bireyin güdülenmesini arttıracak uygun 

aktiviteler seçiminde daha başarılı olabilir. 
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  Fiziksel aktivite/ egzersiz yapmasını engelleyecek faktörlerin belirlenmesiyle 

hemşire bireyin engel algılarını tanımlayabilir ve uygun başetme yöntemleri 

geliştirmesine katkı sağlayabilir.  

 Motivasyonun bireyleri davranışlara yönlendirmede itici bir güce sahip olduğu 

bilinmektedir. Fiziksel aktivite/egzersiz sadece kronik hastalığı olan hastalara 

değil sağlıklı erişkinlere de önerilmektedir. Sağlıklı erişkinlerde de destek ve 

engellerin tanımlanarak fiziksel aktivite/ egzersiz davranışlarının arttırılması 

hedeflenmektedir. 

  Sadece hemşireler değil, hemşire dışındakilerde fiziksel aktivite/egzersiz 

davranışlarını ölçmek için EDA ve EMA’ yı kullanabilir. 

 

Çalışmanın Sınırlılıkları 

 

 Çalışmada olasılıksız örneklem yöntemi kullanıldığı için sonuçlar tüm 

diyabetlilere genellenemez. 

 

 Diyabetin bakım sonuçlarını etkileyen çok sayıda neden bulunmaktadır.  

 

 Bu çalışmada fiziksel aktivite/egzersiz davranış sonuçları araştırmada 

incelenmeyen diğer faktörlerden de etkilenmiş olabilir. 
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6. SONUÇ  VE ÖNERİLER 

Diyabetlilerde fiziksel aktivite/ egzersiz davranışları ve bu davranışlarla ilişkili 

faktörlerin incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre; 

 Egzersiz Davranışları Anketi (EDA) ve Egzersiz Motivasyon Anketi (EMA)’nın 

nın bilimsel çalışmalarda kullanılabileceği gösterilmiştir.  

 Diyabetlilerin %42,6’ sının çeşitli düzeylerde fiziksel aktivite/egzersiz yaptığı, 

kadınların daha çok hafif (%44,7) ve orta (%41,6) derecedeki fiziksel 

aktivite/egzersizlere,  

 Erkeklerin ise (% 21)  kadınlara göre (%17,4) daha çok ağır derecedeki 

aktivite/egzersizlere,   yöneldikleri belirlendi.  

  En sık yapılan üç aktivite hafif derece aktivite/egzersizlerden,  “hafif tempoda 

yürüyüş” (% 37,3), orta derecede fiziksel aktivite/egzersizlerden “hızlı tempoda 

yürüyüş” (% 30,6)” ve “merdiven çıkma” (% 25,3) aktiviteleridir. 

 40 yaşın üzerinde, eğitim durumu yüksek, orta ve yüksek gelir 

durumunda,bekar, tanı süresi 5 yıldan az olan, kronik komplikasyonu olmayan, 

sadece diyet tedavisi alan,her gün en az bir kez kan şekerini ölçen, diyabet 

eğitimi ve egzersiz eğitimi almış diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranış 

puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. 

 Fiziksel Aktivite/Egzersiz Davranış Puanı olumlu yönde arttıkça,  A1c 

ortalaması (r:-.24, p=0,00), AKŞ ortalaması  (r:-45, p=0,00), TKŞ ortalaması (r:-

.42,p:0,00) ve BKİortalamasının (r:-12, p=0,04) azaldığı görülmüştür. 

 Egzersiz destek puanı arttıkça, tüm metabolik gösterge değerlerinin (A1c, AKŞ, 

TKŞ, BKİ)’nin azaldığı, 

 Egzersiz engel puanı arttıkça, tüm metabolik gösterge değerlerinin (HbA1c, 

AKŞ, TKŞ, BKİ)’nin arttığı bulundu. 
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 Fiziksel aktivite/egzersizi destekleyen motivasyon faktörleri olumlu yönde 

arttıkça, fiziksel aktivite/egzersiz yapma  davranışlarının da arttığı, egzersizi 

engelleyen faktörler arttıkça fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarının azaldığı 

bulunmuştur. 

 

Bu bulgular doğrultusunda, 

 Hızlı şehirleşme, ekonomik büyüme ve teknolojik değişiklikler fiziksel 

inaktiviteyi arttırmaktadır. Fiziksel aktivite/egzersiz düzeyinin arttırılması için 

egzersiz yapılacak fırsatların,  yerlerin ve araçların sayısı artırılmalıdır. 

 Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışları destek faktörleri 

doğrultusunda cesaretlendirilmelidir.  Diyabet eğitimi bunun için yegane fırsat 

olabilir.  

 Diyabetlilerin fiziksel aktivite/egzersiz davranışlarını cesaretlendirmek için, 

engel algıları ile baş etmeleri sağlanmalıdır. Diyabet eğitimi bunun için de 

yegane fırsat olabilir.  

 Bu çalışma için geliştirilen EDA ve EMA daha büyük bir örneklem üzerinde test 

edilmelidir. 

 Egzersiz Davranışları Anketi fiziksel aktivite/egzersiz düzeyleri doğrultusunda 

uygun aktivite çeşitleri ile zenginleştirilebilir. 
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Ek1:

GÖRÜŞME FORMU 

       Değerli katılımcı, 

Bu çalışma diyabetlilerde egzersiz davranışlarını ve egzersiz davranışlarına etki eden 

faktörleri ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Elde edilecek sonuçların, diyabetlilerin 

özyönetim eğitiminde egzersiz programlarını destekleyen girişimler için yol gösterici olması 

amaçlanmıştır. 

 Aşağıdaki soruları lütfen dikkatle okuduktan sonra cevaplayınız. Doğru ya da yanlış 

cevap yoktur. Size en uygun olan cevabı işaretleyiniz. Aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar 

bilimsel amaçlı kullanılacak, resmi ya da resmi olmayan hiçbir kuruluşa verilmeyecektir.  

Çalışmaya yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. 

                 

                                                                                            Emine SARI 

                                                                          İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

FORM NO: 

Adı-Soyadı :  

 

Telefon :  

Hastane  Adı : 

1.Hasta yaşı (yıl) :   a. 20-39       b.  40-59     c.  60 ve üstü        

 

2.Cinsiyeti  :             a.  Erkek                b. Kadın   

 

3.Diyabet Tipi:         a. Tip 1                  b. Tip 2    

 

4.Diyabet Yaşı:        a.  Bir yıldan az     b. 1-5 yıl                          c. 6-9 yıl          

                                  d. 10-14 yıl                      e.  15 yıldan çok yıl  

 

 

 

5.Boy:……                          6. Kilo:……                                 7. BKI:….                                        

 

8.AKŞ:……                         9. TKŞ:….                                  10. HbA1c….. 

 

 

11.Kronik Komplikasyonlar: 

 

 Nefropati (…. yıl)        Nöropati ( …...yıl)   Retinopati ( ….yıl)         

  Ayak Yarası (…… yıl)   Ampütasyon (….yıl)                   Hipertansiyon (…yıl)         

  İskemik         (…...yıl)         Kalp Hastalığı(..yıl)                    CVA                (… yıl) 
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12. Medeni durumunuz?                a.  Evli                            b.  Bekar               c. Boşanmış / dul 

  

13. Birlikte yaşadığınız kişiler?    a. Eşi ve çocukları   ile    b. Yalnız                   c. Diğer  

 

 

14. Eğitim düzeyiniz?                   a. İlköğretim                    b. Ortaöğretim           c. Üniversite   

 

 

15. Sosyal Güvenceniz?                a. Var                               b. Yok    

 

 

16. Çalışma durumunuz ?             a. Çalışıyor                       b. Çalışmıyor  

 

 

17. Ailenizin aylık gelirini nasıl tanımlarsınız?   a.Düşük     b. Orta                        c. Yüksek  

 

18. Son bir yılda diyabete bağlı hastaneye yattınız mı?             a. Evet                         b. Hayır   

 

 19. Ailenizde sizden başka diyabetli var mı?                             a. Evet                        b. Hayır   

 

 

 20. Diyabetiniz nasıl tedavi ediliyor?   a.  Sadece diyet tedavisi ile            b.Şeker düşürücü hap                                                                            

c.Şeker düşürücü hapla birlikte insülin                               d. İnsülin           

                                                                                                                                                 

                         

 21. Evde kan  şekeri  ölçümü   yapıyor     musunuz?                   a. Evet               b. Hayır   

 

 

 22. Kan şekeri ölçümünü ne sıklıkla yapıyorsunuz?            a.Her gün(Günde en az bir defa)                       

 

             b. Haftada 4-5 kez          c. Ayda 4-5 kez         d. Gerek gördüğüm zaman  

 

 

23. Diyabet   ile ilgili   bir eğitim aldınız mı?                             a. Evet               b. Hayır 



 

24. Evet ise eğitimde egzersiz konusu yer aldı mı?           a. Evet               b. Hayır  

 
25. Egzersiz sırasında hedef kalp atım hızını nasıl sayacağınız öğretildi mi? 

 

                                                                                                     a. Evet               b. Hayır  

 

26. Muayene sırasında  size  egzersiz seçenekleri listesi önerildi mi?      a.Evet  b. Hayır 

 

 

27. Diyabet ile ilgili eğitimi kimden aldınız?                             a. Hekim              b. Hemşire           

                                                                                                     c.Diyetisyen           d. Diğer       



 

 

 28. Sigara kullanıyor  musunuz ?                                               a. Evet                   b. Hayır        
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Ek2: 

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 
 

1. During a typical 7-Day period (a week), how many times on the average do you do the following 

kinds of exercise for more than 15 minutes during your free time (write on each line the appropriate 

number).  

 

         Times Per Week 

a) STRENUOUS EXERCISE  

 (HEART BEATS RAPIDLY)        ____________ 

  

 (e.g., running, jogging, hockey, football, soccer,  

squash, basketball, cross country skiing, judo,  

roller skating, vigorous swimming,  

vigorous long distance bicycling)  

 

 

b) MODERATE EXERCISE        ____________ 

 (NOT EXHAUSTING)  

 

 (e.g., fast walking, baseball, tennis, easy bicycling,  

volleyball, badminton, easy swimming, alpine skiing,  

 popular and folk dancing) 

 

 

c) MILD EXERCISE          ____________ 

(MINIMAL EFFORT)  

 

 (e.g., yoga, archery, fishing from river bank, bowling,  

horseshoes, golf, snow-mobiling, easy walking 
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Ek3: 

EGZERSİZ DAVRANIŞLARI ANKETİ 

 
1. Son bir hafta içinde,   aşağıdaki   egzersiz gruplarına giren aktivitelerden  herhangi birini 

haftada kaç kez  (ortalama 15 dakikadan fazla)   yaptınızı belirtiniz. 

                                                                                                                     Haftada   / Sıklık 

A) YORUCU/ AĞIR EGZERSİZLER 

 Koşu                                                                             ……………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Futbol                                                                          …………………………….       

  Basketbol                                                                     …………………………… 

  Judo                                                                             …………………………… 

 Joking                                                                           …………………………… 

 Bisiklete binme                                                             ……………………………. 

 Tempolu   yüzme                                                          …………………………… 

 Aerobik                                                                         ……………………………..           

 Ağırlık kaldırma                                                              ……………………………… 

 Kayak                                                                          ……………………………. 

 Toprak çapalama                                                          ……………………………. 

 Kumsalda yürüme                                                        …………………………….                                                                    

 

B) ORTA DERECE/ YORUCU 

 OLMAYAN EGZERSİZLER 

 Hızlı tempoda yürüyüş                                          ……………………………. 

 Tenis                                                                     …………………………….. 

  Voleybol                                                              ……………………………. 

 Hafif yüzme                                                          …………………………….. 

 Dans etme                                                              …………………………….        

 Folklor                                                                  ……………………………. 

 Bahçe İşleri                                                          …………………………….. 

 Hafif ağırlıklarla çalışma                                    ……………………………. 

 Araba yıkama ve cilalama                                     ……………………………. 

 Pencereleri ve yerleri temizleme                           ……………………………. 

 İp atlama                                                                ……………………………. 

 Merdiven çıkma                                                    ……………………………. 

 

C) HAFİF DERECE EGZERSİZLER 

 Balık tutma                                                              …………………………… 

  Hafif tempoda yürüyüş                                          …………………………… 

  Bowling                                                                   …………………………… 

 At binme                                                                  ……………………………    

 Camları silmek                                                        ……………………………    

 Ütü yapmak                                                             ……………………………    

 Masa tenisi                                                               ……………………………     
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Ek4: 

EGZERSİZ MOTİVASYON ANKETİ  
   

 
Aşağıdaki    ifadeler  sizin için ne kadar önemli.  En az önemli olandan en çok önemli olana 

doğru (1’den 5’ e kadar) size en yakın olanı seçiniz.   

Egzersiz yapmanızı destekleyen  nedenler   nelerdir? 

Egzersiz yapma nedenim; 

a. Sağlıklı olmak için                                                          en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

b. Dış görünümüm    için                                                    en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

c. Kilomu korumak için                                                      en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

d. Sosyal olmak / insanlarla tanışmak  için                       en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

e. Zihinsel sağlık  ve stresten kurtulmak için                     en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

f.  Eğlenceli olduğu için     en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

 

 

Egzersiz yapmanızı engelleyen  nedenler   nelerdir? 

Egzersiz yapmama nedenim; 

a.Yeterince zamanım yok /  çok  meşgulüm                      en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

b. Egzersiz yapacak kadar gücüm yok/  çok yorgunum     en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

c. Motivasyonum / isteğim yok                                          en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

d. Egzersiz yapacak  yer / araç yok                                    en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

e.  Ailemden desteğim yok                                                 en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 

f. Benimle egzersiz yapacak  kimse   yok                          en az (1)    (2)     (3)    (4)     (5) en çok 
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