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ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

Sağlık Okuryazarlığının Gebelik ve Sağlık Algısı ile ĠliĢkisi 

Emel FĠLĠZ 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2015 

ÇalıĢmanın amacı, gebelerin sağlık okuryazarlığı ve sağlık algı düzeyinin belirlenmesi, sağlık 

okuryazarlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, sağlık algısı ile sağlık okuryazarlığının iliĢkisinin 

belirlenmesidir. Bilinen halk sağlığı okuryazarlığı puanı (13,8±2,5) yönünden çalıĢmanın iki grubu 

arasındaki en az % 10‟luk bir farkı (1,4 puan) % 90 güçle gösterebilecek örnek büyüklüğü formülle 

bulundu. Gebe olan ve gebe olmayan gruptan 133‟er birey örnekleme alındı.  

Veri toplama aracı olarak bir anket ile üç farklı sağlık okuryazarlık ölçeği ve sağlık algı 

ölçeği uygulandı. Veriler ortalama, standart sapma ve yüzdelerle özetlendi. Kategorik verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Ki kare, nümerik verilerin karĢılaĢtırılmasında t testi veya Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. Ayrıca skor ya da puanlar arası iliĢkinin belirlenmesinde veya Spearman korelasyon 

katsayısı kullanıldı. 

ÇalıĢmaya alınan gebe olmayan kadınların % 57‟sinin ve gebelerin % 50‟sinin öğrenim 

düzeyi lise ve üzeri idi. Gebe kadınların, Sağlık Okuryazarlık ölçeğine göre % 29‟u, NVS ölçeğine 

göre % 64‟ü ve Halk Sağlığı Okuryazarlığına göre % 19‟unun okuryazarlık düzeyi düĢüktü. Sağlık 

okuryazarlık düzeyi her iki grupta da öğrenim düzeyi, kadınların çalıĢma durumu, ekonomik durumla 

iliĢkiliydi. Kadınların bazı sağlık davranıĢlarının sağlık okuryazarlık düzeyleri ile iliĢkisi kullanılan 

ölçeğe göre farklılık gösterdi. Gebe kadınların gebelikleriyle ilgili bazı konular sağlık okuryazarlık 

düzeyleriyle iliĢkili bulunmuĢtur. Anemisi olmayanlarda, Demir-Folikasit-D vitaminin düzenli 

kullananlarda ve tetanoz aĢısını zamanında yaptıranlarda Sağlık Okuryazarlık düzeyi daha yüksekti. 

Gebe olmayan kadınlarla gebe kadınların sağlık algısı benzerdi. Her iki grupta da sağlık algı ölçeğinin 

bazı alt alanları kadınların öğrenim düzeyi, çalıĢma durumu, ekonomik durumu ve bazı sağlık 

davranıĢlarıyla iliĢkiliydi. Bu çalıĢmada sağlık algısı ile sağlık okuryazarlığı arasında pozitif yönde 

korelasyon belirlendi. 

Gebelik dönemi kadının sağlık hizmetlerinden en sık yararlandığı ve sağlıkla ilgili bilgi ve 

davranıĢları öğrenmeye açık olduğu bir dönem olduğundan sağlık okuryazarlık düzeyini artırmada bu 

dönem fırsat olarak görülebilir. Bu nedenle gebe kadının sağlık okuryazarlık düzeyinin ve gebeliğin 

sağlık okuryazarlığını nasıl etkilediğinin bilinmesi önemlidir.  

Anahtar Sözcükler: Gebelik; sağlık algısı; sağlık okuryazarlığı  
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The Relationship Between Health Literacy Pregnancy and Perception of Health 

Emel FĠLĠZ 

Department of Public Health 

PhD THESĠS / KONYA-2015 

The objective of this study was to determine health literacy and level of health perception, 

specify the factors affecting health literacy and determine the relationship between health perception 

and health literacy in pregnant women. The size of the sample was calculated by a Formula based on 

the stated public health literacy score (13.8±2.5), which would demonstrate at least a 10% difference 

(1,4 points) with 90% strength, between the two study groups of pregnant and non-pregnant women. 

Three different health literacy scales and health perception scale were applied as the tools for 

data collection. The data were summarized by using arithmetic means, Standard deviation and 

percentage values. Chisquare test was used to compare categoric data, t test or Mann-Whitney U test 

was used for the comparison of numerical data. Besides, Spearman correlation coefficient was utilized 

to determine the relation between the scores or points.  

57% of non-pregnant and 50% of pregnant women included in the study were found to have 

an education level of high school or above. Literacy level was found to be low in 29% of pregnant 

women according to health literacy scale. According to NVS and Public Health Literacy scales, this 

proportion was found to be 64% and 19% respectively. In both the groups, education level of the 

women were related to their employment and economic status. Some of the health behaviors of the 

women however were found to be different from the scale utilizing the interrelationship between 

health behaviors and health literacy levels. Some of the pregnancy related topics among pregnant 

women were found to be related to their health literacy levels. Health literacy level was higher in 

women who did not have anemia, used Iron-Folicacid-D vitamin regularly and had taken tetanus 

vaccine on time. Health perception among pregnant women were found to be similar to non-pregnant 

ones. In both pregnant and non-pregnant groups, some of the sub-fields in the health perception scale 

were found to be related to womens‟ education level, employment status, economic status and health 

behaviors.  

In this study, a positive correlation was determined between health perception and health 

literacy. Pregnancy is the period during which women are benifitted from the health services at the 

most and are open to learning health related behaviors and advice, thus providing an opportunity for 

increasing their health literacy during this period. Therefore, it is important to know the level of health 

literacy levels of pregnant women and how health literacy may affect pregnancy. 

Key Words: Pregnancy; health perception; health literacy 
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1. GĠRĠġ 

Sağlıkla ilgili davranıĢın ve sağlık hizmetinden yararlanmanın temel 

belirleyicilerinden olan okuryazarlık genel olarak okuma, yazma ve hesap yapma 

becerisi olarak bilinmektedir. UNESCO'nun tanımına göre okuryazarlık; değiĢik 

türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir 

araya getirme, iletiĢim kurma ve hesaplama yeteneğidir. Toplumun geniĢ bir kitlesine 

hitap edebilmek, bilgisini ve gücünü geliĢtirerek hedeflerine ulaĢması için bireye 

olanak veren olgudur (UNESCO 2008). UNESCO 2012 verilerine göre dünyada 781 

milyon yetiĢkin temel okuma yazma becerilerinden yoksundur. YetiĢkin okuryazarlık 

oranı son 10 yılda artıĢ göstermekle birlikte özellikle kadınlarda hala istenilen 

düzeyde değildir (erkeklerde % 89, kadınlarda % 80) (UNESCO 2014). Okuryazar 

olmayan yetiĢkinlerin % 64‟ünü kadınlar oluĢturmaktadır. Ayrıca okuryazarlık 

oranları hem ülkeler arası hem de aynı ülkede bölgeler arası farklılık göstermektedir 

(UNESCO 2008, UNESCO 2014). Türkiye‟de de okuryazarlık oranları kadınlarda 

daha düĢüktür (erkeklerde % 98, kadınlarda % 92) (TÜĠK 2012). Amerikan Tıp 

Enstitüsünün (IOM) raporunda öğrenim düzeyi ile sağlık arasında güçlü iliĢkinin 

epidemiyolojik çalıĢmalarla gösterildiği belirtilmektedir (IOM 2004). Dünya Sağlık 

Örgütü Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu‟nun bildirisinde de okuryazarlığın 

zengin veya yoksul tüm ülkelerde sağlıkta eĢitsizliğin temel belirleyicisi olduğu 

belirtilmiĢtir (WHO 2007). 

Günümüzde okuryazarlık kavramı bireyin sadece okuma yazma anlama 

becerisini değil, aynı zamanda bazı alanlarla veya konularla ilgili bilgisini 

tanımlamak için de kullanılmaktadır. Örneğin medya okuryazarlığı,  finansal 

okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, beslenme okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı 

gibi kavramlar tanımlanmıĢtır (Kickbusch 2001, Diamond 2007, Peerson ve 

Saunders 2009). AraĢtırmalar sağlık okuryazarlığının bireyin sağlık durumunu 

belirlemede sosyoekonomik faktörlerden daha etkili olduğunu göstermektedir 

(Williams ve ark 1998, Schillinger ve ark 2002, Parker ve ark 2003). 

1.1. Sağlık Okuryazarlığının Tanımı ve Kapsamı 

Bireyler benzer öğrenim düzeyine sahip olsalar da okuma, yazma, anlama ve 

hesaplama becerileri farklı olabilmektedir. Bu nedenle sağlıkla ilgili konularda bireyi 

değerlendirirken öğrenim durumunun değil, sağlık okuryazarlık düzeyinin göz 



2 
 

önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir (Berkman ve ark 2010). Amerika 

BirleĢik Devletlerinde  (ABD) 1992‟de yapılan YetiĢkin Okuryazarlık AraĢtırmasının 

(NALS) sonuçlarına göre toplumun yaklaĢık yarısının yeterli düzeyde okuryazar 

olmadığı belirlenmiĢtir (IOM 2004). Her ne kadar öğrenim düzeyinin yüksek olması 

sağlık okuryazarlığının da yeterli düzeyde olduğunu göstermese de (IOM 2004), 

sağlık okuryazarlığı, okuryazarlığın daha genel düzeylerine bağımlıdır. Okuryazarlık 

durumunun zayıf olması insanların kiĢisel, sosyal ve kültürel geliĢimini 

sınırlandırarak ve sağlık okuryazarlığına engel olarak kiĢilerin sağlığını doğrudan 

etkileyebilmektedir (WHO 1998). 

Sağlık okuryazarlığı kavramından ilk olarak 1974‟te bahsedildiği fakat bu 

konudaki çalıĢmaların 1990‟lı yıllardan itibaren arttığı belirtilmektedir (Speros 

2005). Literatürde Sağlık Okuryazarlığının birçok tanımının yapıldığı görülmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkçeye çevirisi yapılan Dünya Sağlık Örgütü Sağlığın 

TeĢviki ve GeliĢtirilmesi sözlüğünde sağlık okuryazarlığı, “bireylerin, iyi sağlığı 

teĢvik edecek ve sürdürecek Ģekilde bilgiye eriĢme, bilgiyi anlama ve kullanma 

becerisi ve motivasyonunu belirleyen biliĢsel ve sosyal becerileri” olarak 

tanımlamaktadır (WHO 1998). Amerikan Tıp Enstitüsü de 2004 yılında yayımladığı 

"Health Literacy: A Prescription to End Confusion" adlı raporunda sağlık 

okuryazarlığının Ratzan ve Parker (2000) tarafından geliĢtirilen tanımı kullanılmıĢtır. 

Bu tanıma göre sağlık okuryazarlığı, “sağlığı ile ilgili uygun bireysel karar vermek 

için gerekli sağlık bilgisi ve hizmetlerini elde etme, anlama ve idrak etme 

kapasitesinin düzeyi”dir (IOM 2004). Bireyin kapasitesi, sağlık okuryazarlığına 

önemli bir destekçidir. “Kapasite” kavramı hem bireyin doğuĢtan gelen potansiyeline 

hem de yeteneklerine iĢaret eder. Bir bireyin sağlık okuryazarlığı kapasitesi eğitim 

ile ilgilidir ve kapasitenin yeterliliği kültür, dil ve sağlık sistemi çevresinin 

özelliklerinden etkilenir (IOM 2004). 

Nutbeam (2000) sağlık okuryazarlığını üç düzeyde ele almaktadır; 

1. Temel/Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı, bireyin günlük yaĢam için 

gerekli temel okuma yazma becerilerini gösterir. Bu düzeyde sağlık okuryazarlığı, 

sağlık risklerinin ne olduğu ve sağlık hizmetlerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili 

geleneksel sağlık eğitimi sonucunda oluĢur ve genellikle bireysel yarar sağlar. 
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2. ĠletiĢimsel/Ġnteraktif Sağlık Okuryazarlığı, daha ileri okuryazarlık, biliĢsel 

ve sosyal becerilere sahip olunması anlamına gelmektedir. Bu düzeyde kiĢiler sağlık 

aktivitelerinde yer alarak yararlanabilmekte ve değiĢen sağlık koĢullarında sahip 

olduğu bilgilerini kullanabilmektedir. Birinci ve ikinci düzeyde toplumsal yarardan 

çok bireysel yarar söz konusudur. 

3. EleĢtirel/Kritik sağlık okuryazarlığı, ileri düzeyde biliĢsel kazanımlara ve 

sosyal becerilere sahip olmayı ve eleĢtirel düĢünebilme becerilerini gerektirmektedir. 

Bu beceriler ile kiĢi sağlık bilgilerini eleĢtirel olarak değerlendirebilmekte, bireysel 

ve toplumsal kapasiteyi geliĢtirebilmekte, sağlığın sosyal ve ekonomik 

belirleyicilerine göre davranabilmekte, sağlığın politik ve ekonomik boyutlarını 

anlayabilmekte ve bu boyutları yorumlayabilmektedir. Burada kiĢisel ve toplumsal 

geliĢim hedeflenmektedir. Bu tip sağlık okuryazarlığı daha çok toplum yararınadır 

(Nutbeam 2000). 

Zarcadoolas ve ark (2005)‟na göre, sağlık okuryazarı olan birey sağlıkla ilgili 

kavramları ve edindikleri bilgileri karĢılaĢtıkları yeni durumlarda kullanabilmelidir. 

Sağlık, tıp, bilimsel bilgi ve kültürel değerler hakkında kamu ve özel alandaki 

diyaloglara katılabilmelidir. Sağlık okuryazarlığı insanların birçok karmaĢık 

davranıĢında olduğu gibi hayat boyunca yavaĢ yavaĢ geliĢmektedir. Sağlık 

okuryazarlığı sosyopolitik, psikososyal, demografik ve kültürel faktörlerin olduğu 

kadar bireyin sağlıklılık durumundan da etkilenmektedir. Sağlık okuryazarı olmanın 

yararları ev, iĢ, toplum ve kültür gibi tüm yaĢamsal alanlarda görülmektedirler. 

Zarcadoolas ve ark (2005) sağlık okuryazarlığını, sağlık risklerini azaltmak ve yaĢam 

kalitesini yükseltmek için kiĢilerin bilinçli tercihler yapmalarını sağlayacak olan 

sağlık bilgisini, arayıp bulma, kavrama, değerlendirme ve kullanma yeteneklerini 

kapsayan geniĢ beceriler topluluğu olarak tanımlamıĢlar ve toplumun sağlık 

okuryazarlığını anlama ve geliĢtirmede çok boyutlu bir model önermiĢlerdir. Bu 

modelin 4 temel bileĢeni; 

1) Temel okuryazarlık: Okuma, yazma, konuĢma ve hesaplama becerilerine 

yönelik stratejileri içerir. 

2) Bilim okuryazarlığı: Bilim ve teknolojiye yönelik yeterlilik düzeyine iĢaret 

eder (temel bilimsel kavramları bilme, bilimsel bilginin hızla değiĢtiğini ve bilimde 

kesinlik olmadığını bilme gibi). 
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3) Sivil okuryazarlık: VatandaĢların kamusal konuların farkında olmaları ve 

karar verme süreçlerine katılmaları (medya okuryazarı olma, bireysel sağlık 

kararlarının halk sağlığını etkilediğinin farkında olma). 

4) Kültürel okuryazarlık: Sağlık bilgisi konusunda yorumlama ve davranıĢ 

sergilemek amacıyla toplumsal inançlar, gelenekler, dünya görüĢü ve sosyal kimliği 

tanıma ve kullanma yeterliliğidir (Zarcadoolas ve ark 2005). 

Baker (2006) sağlık okuryazarlığının tanımlarındaki ortak ifadenin “bireyin 

yeni bilgileri elde etme ve kullanma becerilerine olanak veren bireysel kapasiteler 

bütünü” olduğuna dikkati çekmiĢ ve bireysel kapasitenin her ne kadar eğitim 

programları ile artırılabilir veya yaĢlanma ve biliĢsel fonksiyonları azaltan patolojik 

süreçlerle azalabilir olsa da zamanla büyük değiĢiklikler göstermediğini belirtmiĢtir. 

Baker‟a göre sağlık okuryazarlığı hem bireysel özellikler hem de sağlık bakım 

sisteminin özellikleri tarafından belirlenmektedir. 

Sağlık okuryazarlığı tanımı kiĢilerin yanında grupları da vurgulayacak Ģekilde 

geniĢletilmiĢtir. Halk sağlığı okuryazarlığı (HSOY) bireysel sağlık okuryazarlığının 

bir tamamlayıcısıdır. Freedman ve ark (2009) halk sağlığı okuryazarlığını, bireylerin 

halk sağlığı bilgisini elde etmesi, değerlendirmesi, kullanabilmesi, halk sağlığı 

sorununun çözümüyle ilgili kiĢi ve gruplara ulaĢabilmesi, sivil katılım, liderlik ve 

diyalog yoluyla halk sağlığı sorunlarını ele alabilmesi, halk sağlığına yönelik yararlı 

ve zararlı müdahaleleri değerlendirebilme becerisi olarak tanımlamıĢlardır. Sorensen 

ve ark (2012), daha önce yapılmıĢ tanımlarını analiz ederek sağlık okuryazarlığını 

halk sağlığı bakıĢ açısıyla da değerlendirerek Ģöyle tanımlamıĢlardır: „Sağlık 

okuryazarlığı, okuryazarlıkla bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgili olarak günlük 

yaĢamlarında kararlar almak, yaĢam kalitelerini yükseltmek ve sürdürmek için 

sağlıklarını geliĢtirme ve hastalıkları önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine eriĢme, 

anlama, değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve 

yeterliliktir.  

1.2. Sağlık Okuryazarlığı ile ĠliĢkili Kavramlar 

Tones (2002), sağlık okuryazarlığını “eski ĢiĢede yeni Ģarap” olarak 

nitelendirmiĢ ve sağlık okuryazarlığını sağlık eğitimi ve bireyi güçlendirme 

yaklaĢımını ifade eden bir kavram olarak ele almıĢtır. Dünya Sağlık Örgütünün 
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sağlığı geliĢtirme sözlüğünde bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmıĢtır. Sağlık 

okuryazarlığı ile yakın iliĢkisi bulunduğu düĢünülen bazı kavramlar Ģunlardır; 

- Sağlığın Teşviki/Geliştirilmesi (Health Promotion); “Ġnsanların sağlıklarını 

geliĢtirme ve sağlıkları konusunda kontrollerini arttırmalarını kolaylaĢtırma süreci” 

olarak ifade edilir. Sağlığın teĢviki ve geliĢtirilmesi kapsamlı bir sosyal ve politik 

süreci temsil eder, yalnızca bireylerin beceri ve kapasitesini artırmaya yönelik 

eylemleri değil, aynı zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik koĢulları da 

değiĢtirmeye ve böylece bunların toplum ve bireysel sağlık üzerindeki etkilerini 

hafifletmeye yönelik eylemi de benimsemektedir. Sağlığın teĢviki ve geliĢtirilmesi, 

insanların sağlığın belirleyicileri üzerindeki kontrollerini artırmalarını böylece kendi 

sağlıklarını iyileĢtirmelerini sağlama sürecidir (WHO 1998). 

- Sağlık Eğitimi (Health Education); Sağlık eğitimi, öğrenmeye yönelik 

bilinçli olarak yapılandırılmıĢ fırsatlardan oluĢur. Bilginin artırılması ve birey ve 

toplum sağlığına yardımcı yaĢam becerilerinin geliĢtirilmesi gibi sağlık 

okuryazarlığını iyileĢtirmek için tasarlanmıĢ bir iletiĢim Ģeklini içerir. Sağlık eğitimi 

yalnızca bilginin paylaĢımı ile değil aynı zamanda sağlığı iyileĢtirmek için gerekli 

motivasyon, beceri ve güvenin (öz-fayda) teĢvik edilmesi ile de ilgilidir. Sağlık 

eğitimi, sağlığı etkileyen temel sosyal, ekonomik ve çevre koĢullarına, bireysel risk 

faktörleri ve risk davranıĢlarına ve sağlık hizmetleri sisteminin kullanımına iliĢkin 

bilginin paylaĢılmasını içerir. GeçmiĢte sağlık eğitimi, sosyal mobilizasyon ve 

desteği içeren daha geniĢ çapta eylemi kapsayacak Ģekilde kullanılmıĢtır. Bu metotlar 

sağlığın teĢvik edilmesi ve geliĢtirilmesi teriminin içinde yer almakta ve sağlık 

eğitimi ile arasındaki ayrımı vurgulama adına sağlık eğitiminin daha dar bir tanımı 

önerilmektedir (WHO 1998).  

- Sağlık İletişimi (Health Communication); Sağlık iletiĢimi, halkı sağlık 

endiĢeleri hakkında bilgilendirmek ve önemli sağlık konularını kamunun 

gündeminde tutmak için kilit bir stratejidir. Halka yararlı sağlık bilgilerinin yayılması 

için kitle iletiĢim ve multi-medya araçlarının ve diğer teknolojik yeniliklerin 

kullanılması, bireysel ve toplum sağlığın belli konuları ve sağlık geliĢiminin önemi 

hakkındaki farkındalığı artırır. Sağlık iletiĢimi, bireylerin ve nüfusun sağlık 

durumunu iyileĢtirmeyi hedefler. Sağlık iletiĢimi, eğitici eğlenme (edutainment) veya 

eğlenceli eğitim (entereducation), sağlık gazeteciliği, kiĢiler arası iletiĢim, medya 
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desteği, kurumsal iletiĢim, risk iletiĢimi, sosyal iletiĢim ve sosyal pazarlama dâhil 

birçok alanı kapsamaktadır (WHO 1998). 

- Sosyal Pazarlama (Social Marketing); Sosyal pazarlama teorisi ile ticari 

pazarlamada yer alan pazar analizi, planlama ve kontrol tekniklerindeki baĢarılı ve 

etkin deneyimlerin sosyal olaylara da baĢarıyla uygulanabileceği yaklaĢımı ele alınır. 

Sosyal pazarlamada amaç geleneksel pazarlama yöntemlerini kullanarak toplum 

yararına ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmaktır. Günümüzde 

sağlık eğitimi ve sağlığı geliĢtirme programlarının planlanması sosyal pazarlama 

araĢtırmasını gerekli kılmaktadır. Pek çok ülkede beslenme eğitimi, aile planlaması, 

aĢı kampanyaları ve diğer sağlık eğitim kampanyalarında sosyal pazarlama 

yöntemleri uygulanmaktadır (Güler ve Akın 2006). 

1.3. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyini Belirleme ÇalıĢmaları 

Nutbeam‟ın (2008) sağlık okuryazarlığı modelindeki “klinik risk” yaklaĢımı 

sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük bireyleri tanımlamayı ve bu konuda iyileĢtirici 

giriĢimlerde bulunmayı önerir. Sağlık çalıĢanları, bireylerin sağlık okuryazarlık 

düzeyinin farkına vararak onların sağlığını geliĢtirmede etkin rol alabilirler. 

Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini tespit etmede bazı ipuçları sağlık 

çalıĢanlarına yardımcı olabilir. Örneğin hastanın kendisine verilen formları 

dolduramaması, ilaç tedavisini tamamlamaması, ilaçlarını yanlıĢ yoldan kullanması, 

randevularına gelmemesi gibi durumlar sağlık okuryazarlığının düĢük seviyede 

olduğunu gösterebilir (Maniaci ve ark 2008). Bu ipuçlarının olmadığı zamanlarda 

hastanın sağlıkla ilgili konuları anlama derecesini tahmin etmek zordur. Sağlık 

okuryazarlık düzeyini belirlemek amacıyla bazı anket ve ölçekler geliĢtirilmiĢtir 

(Davis ve ark 1993, Parker ve ark 1995, Weiss ve ark 2005, Davis ve ark 2006a, 

Mayer ve Villaire, 2007, Pleasant ve Kuruvilla 2008). Sağlık okuryazarlığı ile ilgili 

ölçeklerde genellikle sağlık kuruluĢuna baĢvuru ve kuruluĢtaki yönlendirmeleri 

anlama, tıbbi formları okuma, anlama ve doldurma, ilaçlarla ilgili talimatları ve 

sağlık çalıĢanlarını anlama ile kontrole gelme ile ilgili bilgileri anlama gibi hususlar 

sorgulanmaktadır (Chew ve ark 2004). Bu ölçeklerden her birinin farklı sınırlılıkları 

bulunmaktadır ve sağlık okuryazarlık düzeyini tanımlayacak kapsamlı ve 

uygulanabilir geçerli ölçümlere gereksinim duyulmaktadır (Mancuso 2009). Sağlık 

okuryazarlık düzeyini belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢ testlerden bazıları Ģunlardır: 
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1. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) 

2. Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine - Revised (REALM-R) 

3. Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) 

4. Short Test of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) 

5. Newest Vital Sign (NVS) 

6. Single Item Literacy Screen 

7. Brief Estimate of Health Knowledge and Action – HIV Version 

8. How confident are you filling out medical forms by yourself? 

9. Wide Range Achievement Test (WRAT ) 

10. Public Health Literacy Scale 

11. SOS Mnemonic  

12. HLSQMs 

13. eHealth Literacy Scale (eHEALS) 

14. Medical Term Recognition Test (METER) 

15. Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults (SAHLSA-50) 

16. Adult Basic Learning Examination (ABLE) 

17. Literacy Assessment for Diabetes (LAD) 

18. Nutritional Literacy Scale (NLS) 

19. Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (REALD) 

20. Slosson Oral Reading Test 

21. Test of Adult Basic Education (TABE) 

22. Health Activities Literacy Scale (HALS) 

23. Health Literacy Skills Instrument 

24. Functional Communicative and Critical Health Literacy (FCCHL) 

25. European Health Literacy Survey (HLS.EU.Q) 
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Tıpta Yetişkin Okuryazarlığının Hızlı Tahmini (Rapid Estimate of Adult 

Literacy in Medicine, REALM) 

Zorluk sırasına göre sıralanmıĢ sağlıkla ilgili 66 maddelik kelime tanıma ve 

telaffuz testidir. Bireylerin okuma düzeylerini test eder. Anlama ve sayısal becerileri 

ölçmez. Uygulama süresi ortalama 3-6 dakikadır. Bu testin baĢka bir versiyonunda 

kelime sayısı azaltılmıĢ ve uygulama süresi de 2 dakikaya düĢmüĢtür (REALM_R) 

(Davis ve ark1991, Davis ve ark 1993, Davis ve ark 2006). 

Yetişkinlerde Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (Test of Functional 

Health Literacy in Adults, TOFHLA) 

Literatürde en çok yer alan ölçüm araçlarından biri olan TOFHLA Parker ve 

ark (1995) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bireyin sağlıkla ilgili metinleri ve sayısal 

bilgileri okuma ve anlama yeteneğini gösterir. Değerlendirme iki bölümden 

oluĢmaktadır. Elli sorudan oluĢan sözel bölümde birey kendisine verilen kısa 

metinleri okur ve bu bilgileri anlayıp anlamadığını test eden soruları cevaplar. Bu 

bölüm boĢluk doldurma (cloze) yöntemine dayanır. Cümlelerde bulunan eksik 

kelimeyi kendisine verilen seçeneklerden belirleyerek cümleyi tamamlar. On yedi 

sorudan oluĢan “matematiksel beceri” bölümüyle, bireyin gerçek hastane belgelerini, 

randevu fiĢlerini ve etiketli ilaç ĢiĢelerini okuma ve anlama kapasitelerini ölçer. 

Uygulama süresi 22-25 dakikadır. TOFHLA‟nın kısa versiyonu da bulunmaktadır. 

Burada sayısal beceriler test edilmez, sadece bireyin okuma ve anlama becerilerine 

bakılır (Parker ve ark 1995, Baker ve ark 1999, Gong ve ark 2007). 

Yeni Yaşamsal Bulgu Ölçeği (Newest Vital Sign, NVS) 

Weiss ve ark (2005) tarafından geliĢtirilen NVS ölçeğinde bir dondurma 

besin etiketi Sağlık Okuryazarlığı ölçüm aracı olarak kullanılmıĢtır. NVS testi hem 

metni okumayı hem de anlamayı test etmektedir. Hastalara bir besin etiketinin bir 

kopyası verilir ve altı soru sorulur. Bu sorulardan dördü hesaplama gerektirir. 

Örneğin sorulardan biri Ģöyledir “Kaptaki tüm dondurmayı yerseniz kaç kalori almıĢ 

olursunuz?” Ģeklindedir. Bu soruya doğru cevap vermek için cevaplayıcı etiketteki 

bilgilerden tüm kapta dört porsiyon olduğunu, her bir porsiyonun 250 kalori 

içerdiğini fark etmeli ve sonra 1000 kalori olan doğru cevaba ulaĢmak için 250‟yi 

4‟le çarpması gerektiğini anlamalıdırlar. Son iki soru sayısal beceri gerektirmez. 
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NVS ölçeği özellikle Birinci Basamak Sağlık Hizmeti verilen yerlerde düĢük sağlık 

okuryazarlık düzeyini hızlı tarayabilen bir araçtır. Uygulanması ortalama 3 dakika 

sürmektedir. Ölçek altı sorudan oluĢmaktadır. Ġlk dört soru hesaplama ve sayısal beceri 

gerektirir. Diğer iki soru etiketteki uygun bilgi parçasını bulma becerisine yöneliktir.  

Tek Maddelik Sağlık Okuryazarlığı Taraması (Single Item Literacy Screen, SILS) 

KiĢilerin basılı sağlık okuryazarlığı gereksinimini belirlemeye yönelik tek 

maddelik bir sorudur. “Doktorunuz veya eczaneden verilen sağlık talimatları, broĢürler 

veya diğer yazılı materyalleri okumak için hangi sıklıkla yardım alırsınız?” sorusu “1-

Asla 2-Nadiren 3-Bazen 4-Sıklıkla 5-Her zaman” Ģeklinde değerlendirilir. Ġkiden fazla 

puan alanların sağlıkla ilgili belgeleri okumada zorlandığı düĢünülür. Kısa olduğu için 

klinikte hemen uygulanabilir. Beceriyi ölçmekten ziyade doğrudan ihtiyacı ölçer (Morris 

ve ark 2006). 

Tıbbi Formları Kendi Kendinize Doldurma Konusunda Ne Kadar İyisiniz? 

(How confident are you filling out medical forms by yourself?) 

Chew ve ark (2008) Sağlık Okuryazarlığı düzeyini belirlemek için sorulan üç 

sorudan (1. Yazılı bilgileri anlamakta zorlandığınız için sağlık durumunuzu öğrenmede 

ne sıklıkla problem yaĢarsınız? 2. Hastaneden aldığınız materyalleri okuması için ne 

sıklıkla birilerinden yardım alırsınız? 3. Tıbbi formları kendi kendinize ne kadar iyi 

doldurabilirsiniz?) sadece biri ile değerlendirme yapılabileceği belirlemiĢtir. Beceriden 

çok ihtiyacı ölçen bu soru klinikte kolaylıkla uygulanabilmektedir.  

Sağlık Aktiviteleri Okuryazarlık Ölçeği (Health Activities Literacy Scale 

HALS) 

HALS sağlıkla iliĢkili beĢ alanda düzyazı, sayısal ve metin maddeleri ile ilgili 

sorulardan oluĢur. Bu alanlar; sağlığın teĢviki, sağlık korunması, hastalıkların önlenmesi, 

sağlık hizmeti ve idamesi ve sistem yönlendirmesidir. Uygulama yaklaĢık bir saat sürer 

(Baker 2006). 

Public Health Literacy Scale 

Halk sağlığını ilgilendiren temel konuların yer aldığı 17 maddeden oluĢan bir 

ölçektir (Pleasant ve Kuruvilla 2008). Doğru cevaplanan her maddeye 1 puan verilir 

ve toplam 17 puan üzerinden değerlendirme yapılır. 
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1.4. Sık Kullanılan Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Ölçme Araçları  

Sağlık okuryazarlık düzeyini ölçmede kullanılan araçlar uygulayıcının 

amacına göre veya sağlık okuryazarlığının değerlendirilmek istenen boyutuna göre 

değiĢmektedir. Klinik ortamda sıklıkla kullanılan REALM, TOFHLA ve NVS gibi 

kısa ve kullanımı kolay ölçekler yanında sağlık okuryazarlığını daha geniĢ çapta 

değerlendiren ölçekler uygulama ve değerlendirme bakımından farklılık 

göstermektedir (Sorensen ve ark 2013). 

Amerika BirleĢik Devletlerinde farklı testler kullanılarak yapılmıĢ 85 

araĢtırmanın derlendiği bir çalıĢmada düĢük sağlık okuryazarlık düzeyinin % 22-29, 

marjinal sağlık okuryazarlık düzeyi ise % 16-23 arasında olduğu belirlenmiĢtir 

(Paasce-Orlow ve ark 2005). Avustralya‟da yapılan baĢka bir çalıĢmada düĢük sağlık 

okuryazarlık düzeyi NVS ölçeğine göre % 26, REALM‟e göre % 10,6 ve 

TOFHLA‟ya göre % 6,8 bulunmuĢtur (Barber ve ark 2009). Türkiye‟de Özdemir ve 

ark (2010)‟nın çalıĢmasında REALM‟e göre yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyinin % 

58,7 ve NVS‟ye göre % 28,1 olduğu belirtilmiĢtir. Gebelerle REALM testi 

kullanılarak yapılan bir çalıĢmada kadınların düĢük sağlık okuryazarlığı düzeyinin % 

38 olduğu belirtilmiĢtir (Cho ve ark 2007).  

Avrupa ülkelerinde sağlık okuryazarlık düzeyini belirlemek amacıyla yapılan 

kapsamlı çalıĢmada içerisinde NVS ölçeği de olan 47 soruluk Avrupa Sağlık 

Okuryazarlık Ölçeği (HLS.EU.Q) kullanılmıĢtır. Sekiz Avrupa ülkesini (Hollanda, 

Yunanistan, Ġrlanda, Avusturya, Polonya, Ġspanya, Bulgaristan ve Almanya) 

kapsayan bu çalıĢmanın sonucunda ülkeler ölçekten aldıkları puana göre sağlık 

okuryazarlığı düzeyi yönünde “yetersiz, sorunlu, yeterli, çok iyi” olarak 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucuna göre sekiz ülkenin yetersiz sağlık 

okuryazarlık düzeyi % 2-27 arasında değiĢtiği belirtilmiĢtir. Yeterli ve çok iyi puan 

oranı en yüksek ülkeler Hollanda (% 72) ve Ġrlanda (% 60) iken en düĢük olanlar 

Bulgaristan (% 37) ve Ġspanya (% 42) olarak belirlenmiĢtir. Sınırlı sağlık 

okuryazarlığı (yetersiz ve problemli) olanların oranı Hollanda‟da % 29 ve 

Bulgaristan‟da % 62 bulunmuĢtur. Bu çalıĢma göstermiĢtir ki Amerikan toplumunda 

olduğu gibi Avrupa‟da da toplumun yaklaĢık yarısı sağlık okuryazarlığı becerisi 

yönünden yetersiz veya problemlidir (WHO 2013). 
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1.5. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yaĢlılarda, öğrenim düzeyi düĢük olanlarda, 

yoksullarda, azınlıklarda ve yaĢadığı ülkenin dilini iyi kullanamayanlarda daha düĢük 

olduğu belirtilmektedir (IOM 2004). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı çalıĢmasında 

sağlık okuryazarlığı yönünden ülkeler arasında farklılık olduğu gibi ülke içinde de 

bazı grupların dezavantajlı olduğu görülmüĢtür. Sosyal statüsünün düĢük olduğunu 

belirtenler, öğrenim düzeyi ve gelir düzeyi düĢük olanlar sağlık durumunu kötü 

olarak algılayanlar, sağlık problemi nedeniyle aktivite sınırlaması olanlar ve 

yaĢlıların sağlık okuryazarlık düzeyinin daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir (WHO 

2013). Pasaasce-Orlow ve ark (2005)‟nın sistematik derlemesinde düĢük sağlık 

okuryazarlık düzeyinin öğrenim düzeyi, yaĢ, etnik köken ve gelir düzeyi ile iliĢkili 

olduğu belirtilmiĢtir.  

1.6. Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlık DavranıĢlarına ve Sağlığa Etkisi 

Sağlık okuryazarlığı sağlık sonuçlarını üç kritik noktada etkilemektedir. (1) 

Sağlık hizmetlerine eriĢim, (2) hasta ve sağlık hizmet sunucuları arasındaki etkileĢim 

ve (3) öz bakım (Paasche-Orlow ve Wolf 2007). Okuryazarlık düzeyi düĢük bireyler 

çalıĢma ortamlarındaki veya toplumdaki fonksiyonlarını yerine getirmede güçlükle 

karĢılaĢtığı gibi aynı zamanda kendi sağlığının yönetimi konusunda da sorun 

yaĢamaktadır. Ayrıca bu bireyler sağlıkla ilgili bilgilere ve sağlık hizmetlerine 

ulaĢmada sıkıntı çekmektedir (Berkman ve ark 2004, DeWalt ve ark 2004, IOM 

2004). Sağlık çalıĢanları genellikle hasta ile iletiĢimlerinde hastanın okuryazarlık 

düzeyini göz önünde bulundurmamaktadır (Powel ve Kripalani 2005). Bireyin sağlık 

okuryazarlık düzeyinin düĢük olmasının sağlık davranıĢına ve sağlık sonuçlarına 

etkisi birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir: 

- Sağlık okuryazarlığı düĢük bireylerin hastanede yatma sıklıklarının ve kalma 

sürelerinin uzun olduğu belirtilmektedir (Baker ve ark 1998, Baker ve ark 2002, 

Safeer ve Keenan 2005, Cho ve ark 2008). 

- Sağlık okuryazarlığı düĢük bireyler koruyucu sağlık hizmetlerini daha az 

kullanmakta (Scott ve ark 2002, Fortenberry ve ark 2001). 

- Sağlık okuryazarlığı düĢük olan kiĢilerin, sağlık algısının da düĢük olduğu 

bildirilmiĢtir (Baker ve ark 1997, Kalichman ve Rompa 2000, Kim 2009). 
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- Sağlık okuryazarlığı yetersiz olan kiĢilerin acil servisleri kullanımlarının daha fazla 

olduğu bildirilmektedir (Baker ve ark 2004). 

- Tip 2 diyabeti olan hastalarda yetersiz glisemik kontrol, hastalık hakkında yetersiz 

bilgi ve diyabet komplikasyonlarının sağlık okuryazarlığı ile iliĢkisi gösterilmiĢtir 

(Williams ve ark 1998, Schillinger ve ark 2002, Powel ve ark 2007).  

- Sağlık okuryazarlığı düĢük bireylerin kan Ģekeri test sonuçlarını daha az 

kaydettikleri belirtilmiĢtir (Mbaezue ve ark 2010). 

- Sağlık okuryazarlığının yetersiz olmasının, sağlık hizmetlerinin kullanımı 

yönünden önemli bir engel olduğu bildirilmektedir (Baker 2007). 

- Sağlık okuryazarlığı yetersiz olan kiĢilerin fiziksel sağlık ve mental 

fonksiyonlarının daha kötü olduğu belirtilmektedir (Wolf ve ark 2005, Kim 2009). 

- Sağlık okuryazarlığı düĢük bireylerde kronik hastalık görülme oranı daha yüksek 

bulunmuĢtur (Kim 2009). 

- Sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük anneler bebeklerini daha kısa süre emzirmektedir 

(Kaufman 2001). 

- Sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük bireylerde ilaç etiketi/reçetedeki bilgileri 

anlamada yetersizlik ve ilaç uygulama hataları daha fazla görülmektedir (Davis ve 

ark 2006b, Davis ve ark 2006c, Kripalani ve ark 2006). 

1.7. Sağlık Okuryazarlığında Halk Sağlığı YaklaĢımı 

Bir hastalık veya sağlık probleminin halk sağlığı problemi olarak kabul 

edilebilmesi için bazı kriterleri sağlaması beklenir. Bunlardan ilki bu sorunun 

toplumdaki birçok bireyi etkilemesi ve gelecekte de etkilemeye devam edecek 

olmasıdır. Bu etkilenme mortalite morbidite yaĢam kalitesi ve maliyet açısından bir 

yük oluĢturma Ģeklindedir. Ġkincisi sorunun herkesi aynı derecede etkilememesi, bazı 

dezavantajlı grupları daha fazla etkilemesidir. Üçüncüsü bu sorunun önlenebilir 

olması ve sorunla ilgili olarak önleyici stratejiler geliĢtirilebilir olmasıdır. 

Dördüncüsü ise bu konuda yapılan önleyici çalıĢmaların henüz yetersiz olduğudur. 

(Saaddine ve ark 2003, Schoolwert ve ark 2006). Sağlık okuryazarlığının toplumun 

önemli bir bölümünü etkilediği, dezavantajlı grupların daha fazla etkilendiği, 

önlenebilir bir problem olduğu ve bu konuda bireylerin, sağlık çalıĢanlarının, 
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yöneticilerin, politikacıların yapabilecekleri çalıĢmalar olduğu literatürde yoğun 

olarak yer almaktadır. 

Okuryazarlığın bireyin sağlık durumunu belirlemede gelir, çalıĢma, öğrenim 

durumu, ırk veya etnik kökenden daha güçlü bir gösterge olduğu belirtilmektedir 

(Weiss 2003). Okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığının sağlığın en kritik 

belirleyicilerinden olduğu bilinmesine rağmen bu konunun halk sağlığı yönünden 

ihmal edildiği düĢünülmektedir (Sorensen 2014). Nutbeam (2008), sağlık 

okuryazarlığını tanımladığı modelde iki farklı yaklaĢım önermiĢtir. Birincisi “klinik 

risk”, diğeri halk sağlığı bakıĢ açısıyla oluĢturulmuĢ “bireysel yarar” yaklaĢımıdır. 

Bireysel yarar (asset) yaklaĢımında bireylerin kendi sağlıkları üzerinde daha büyük 

kontrole sahip olmalarını kolaylaĢtıran sağlık eğitimi vurgulanır. BaĢlangıcını halk 

sağlığı, sağlığın teĢviki ve geliĢtirilmesi, yetiĢkin eğitimi ve iletiĢim kavramlarından 

alan bu yaklaĢım insanların sağlık bilgisine eriĢimini geliĢtirerek ve bu bilgiyi etkin 

kullanma potansiyelini artırarak sağlık okuryazarlığını güçlendirmede önem 

kazanmıĢtır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde 1970‟lerde sağlıklı yaĢam tarzı oluĢturarak bulaĢıcı 

olmayan hastalıkları önlemek amacıyla yapılan sağlık eğitim programlarının 

toplumda sadece yüksek eğitimli ve ekonomik durumu iyi olanlarda iĢe yaradığı 

görülmüĢ ve sağlıklı yaĢam tarzı oluĢturmada ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin 

de göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkına varılmıĢtır (Nutbeam 2000). 

Nutbeam (2008)‟e göre bir toplumda sağlık okuryazarlığını geliĢtirme, sağlık 

bilgilerinin iletiminden daha fazlasını gerektirir. Toplumun bu konudaki bilgi 

düzeyini ve özgüvenini geliĢtirmeye yardım etme kiĢisel iletiĢimi geliĢtirme ve 

toplum tabanlı eğitimlerle sağlanabilir. Eğer amaç bireysel ve toplumsal olarak 

sağlıkla ilgili karar verme gücü ve bağımsızlığını geliĢtirmek ise bu konuda politik 

faaliyetlerin güçlendirilmesi ve bireysel sağlıktan ziyade sağlığın sosyal 

belirleyicileri üzerine odaklanılması gerekmektedir. 

Sorensen ve ark (2012)‟nın kavramsal modelinde sağlık okuryazarlığı sadece 

klinik değil, halk sağlığı bakıĢ açısıyla da ele alınmıĢ ve sağlık okuryazarlığının 

“sağlık bakımı”, “hastalıkları önleme” ve “sağlığı geliĢtirme” alanlarında bireyin 

güçlendirilmesi ile iliĢkili bir değer olduğu belirtilmiĢtir. Modelde sağlık 

okuryazarlığı bu alanlarla iliĢkili 12 boyutta ele alınmıĢtır. “Sağlık bakım” alanı ile 

ilgili dört boyut; (1) Tıbbi bilgilere ulaĢma becerisi, (2) Tıbbi bilgileri anlama 
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becerisi, (3) Tıbbi bilgileri değerlendirme ve yorumlama becerisi ve (4) Tıbbi 

konularda karar verme becerisidir. “Hastalıkların önlenmesi” alanı ile ilgili dört 

boyut (5) Risk faktörleri ile ilgili bilgilere ulaĢma becerisi, (6) Risk faktörleri ile 

ilgili bilgileri anlama becerisi, (7) Risk faktörleri ile ilgili bilgileri değerlendirme ve 

yorumlama becerisi ve (8) Risk faktörlerinin ilgisi konusunda hüküm verme 

becerisidir. “Sağlığın geliĢtirilmesi”alanı ile ilgili dört boyut ise (9) Sağlıkla ilgili 

konularda kendini güncelleme becerisi, (10) Sağlıkla ilgili bilgileri anlama becerisi, 

(11) Sağlık ile ilgili bilgileri değerlendirme ve yorumlama becerisi ve (12) Sağlıkla 

ilgili konularda düĢünce geliĢtirme becerisi olarak ele alınmıĢtır.  

1.8. Gebelikte Sağlık Okuryazarlığını GeliĢtirmenin Önemi 

Gebenin eğitimi hem kendi sağlığı hem de bebeğinin sağlığı için önemlidir. 

Dünyada her gün yaklaĢık 800 kadın gebelik ve doğumla iliĢkili olarak önlenebilir 

sebeplerle hayatını kaybetmektedir. Kadınların en azından ilköğretimi bitirmiĢ 

olmaları bu ölümlerin % 66 oranında azalacağı anlamına gelmektedir. Aynı Ģekilde 

çocukların sağlığını ve hayatta kalmasını etkileyecek ucuz ve etkili önlemlerin 

uygulanabilirliği annelerin öğrenim düzeyi ile iliĢkilidir (UNESCO 2014). 

Ülkemizde de kadınların okuryazarlığı hala önemli bir sorundur. Türkiye Nüfus ve 

Sağlık AraĢtırmaları (TNSA) 2013 sonuçlarına göre bebek ve çocuk ölümlülüğünün 

annelerin öğrenim düzeyi ile iliĢkili olduğu görülmektedir.  

Gebelikte sağlık okuryazarlığı ile ilgili sınırlı literatür bulunmaktadır. 

Maternal sağlık okuryazarlığının prenatal bakım ve gebelik sonuçlarına etkisinin 

değerlendirildiği bir çalıĢmada sağlık okuryazarlık düzeyi yüksek gebelerin daha 

erken ve daha sık parenatal bakım aldıkları belirtilmektedir. Aynı çalıĢmada sağlık 

okuryazarlığı yüksek gebelerin hematokrit düzeyi, Demir ve Folik asit kullanımı, 

doğum tercihleri, gebelikte ağırlık artıĢı ve emzirme konularında da sağlık 

okuryazarlığı düĢük gebelerden farklı oldukları gösterilmiĢtir (Kohan ve ark 2007). 

BaĢka bir çalıĢmada sağlık okuryazarlığı iyi düzeyde olan annelerin kontrol grubuna 

göre daha az prematüre ve düĢük doğum ağırlıklı bebek doğurdukları, yenidoğan 

ölümlerinin daha az olduğu ve anne sütüyle besleme oranlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır (Ohnishi ve ark 2005). Kadının okuryazarlık düzeyinin antenatal bakım 

alma (Mojoyinola 2011, Simkhada ve ark 2008), sağlık kuruluĢunda doğum yapma 
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(Ġkeako 2006), çocukluk dönemi aĢıları hakkında bilgi (Jacobson ve ark 1999, 

Wilson ve ark 2006, Baker ve ark 2007) ile iliĢkisi gösterilmiĢtir. 

Sağlık okuryazarlığının gebeliğe hem anne hem de bebek açısından doğrudan 

etkisi bulunmaktadır. Eğer gebe, gebeliği sebebiyle sağlık sistemini ilk kez 

kullanıyorsa sağlık okuryazarlık düzeyi sistemi nasıl kullanacağını etkileyecektir. 

Gebenin sağlıkla ilgili temel bilgileri sağlama, anlama, kullanma, kendisi ve bebeği 

için uygun sağlık kararları verebilme becerisi sağlık okuryazarlık düzeyinden 

etkilenmektedir (Renkert ve Nutbeam 2001). Sağlık okuryazarlığı ayrıca kadının 

gelecekte hem kendisinin hem de ailesinin sağlık sorunlarına ne Ģekilde çözüm 

arayacağını da belirlemektedir (Janicke ve ark 2001). 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin bilinmesi, bu düzeyin iyileĢtirilmesinin ilk 

basamağıdır. Sağlık hizmetlerinden yararlanan gebelerin sağlıkla ilgili konuları, 

anlama ve kavrama düzeylerinin bilinmesi sorunu tanımlayarak, gebelere verilecek 

olan sağlık hizmetlerinin ve sağlık eğitiminin etkinliğini artıracaktır. Böylece daha 

iyi sağlık bilgisine kavuĢan gebeler hayat tarzlarını ve yaĢam koĢullarını değiĢtirerek 

kendilerinin, ailelerinin ve dolayısıyla toplumun sağlığını iyileĢtirecek davranıĢlara 

yönelecektir. Kadınların sağlık davranıĢlarının aile bireylerinin sağlık durumları 

üzerinde önemli etkisi olduğundan kadınlar, toplum sağlığını geliĢtirmede anahtar 

bireylerdir. Gebelik dönemi kadının sağlık hizmetlerinden en sık yararlandığı ve 

sağlıkla ilgili bilgi ve davranıĢları öğrenmeye açık olduğu bir dönem olduğundan 

sağlık okuryazarlık düzeyini artırmada bu dönem fırsat olarak görülebilir. Bu nedenle 

gebe kadının sağlık okuryazarlık düzeyinin ve gebeliğin sağlık okuryazarlığını nasıl 

etkilediğinin bilinmesi önemlidir.  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢma; 

 Gebelerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesi,  

 Sağlık okuryazarlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve 

 Sağlık okuryazarlığı ile sağlık algısının iliĢkisinin belirlenmesi, amacıyla 

planlanmıĢtır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Tipi 

Bu çalıĢma, gebelik ile Sağlık Okuryazarlığının iliĢkisini belirlemek üzere 

kesitsel tipte bir saha araĢtırması olarak gerçekleĢtirildi. 

2.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma 2013-2014 yıllarında Konya il merkezinde yapıldı. 

2.3. AraĢtırma Evreni (Örneklem Çerçevesi) 

Bu çalıĢmanın evreni, Konya il merkezinde yaĢayan 20-29 yaĢ arası son 

trimesterde olan primipar gebeler ile aynı yaĢ grubunda hiç gebelik geçirmemiĢ ve 

halen gebe olmayan evli kadınlardır. 

2.4. Örneklem Hacmi 

Bilinen/beklenen halk sağlığı okuryazarlığı puanı (13,8±2,5) (Pleasant ve 

Kuruvilla 2008) yönünden çalıĢmanın iki grubu arasındaki en az % 10‟luk bir farkı 

(1,4 puan) % 90 güçle gösterebilecek örnek büyüklüğü formülle (PASS 11.0.7; 

NCSS, LLC, Utah, USA) bulundu ve her gruptan rasgele örneklem için 68‟er birey 

alınması hesaplandı. Küme örnekleme yöntemi kullanılacağından her kümeden 

ortalama 20‟Ģer katılım elde edileceği dikkate alınarak küme örnekleme için 

düzenleme etkisi 1,95 olarak alındı. Buna göre her iki (gebe olan ve olmayan) 

gruptan (68*1,95) 133‟er katılımcı alınmasına karar verildi. 

2.5. AraĢtırmaya Alınma-Alınmama Kriterleri 

ÇalıĢmaya dahil edilme kriterleri: 

- 20-29 yaĢta olma 

 Gebeliğinin son trimesterinde olma 

 Okuryazar olma 

ÇalıĢmaya dahil edilmeme kriterleri: 

 Kronik hastalığı olma 

 Gebelikte tehlike iĢaretleri olma (Örn; kanama, ateĢ, hipertansiyon gibi) 

 Ġkiz gebelik olma 

 Sağlıkla ilgili eğitim almıĢ olma 
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2.6. Örnekleme Yöntemi 

Bu saha araĢtırmasının örneklemi küme örnekleme yöntemiyle belirlendi. 

Konya il merkezindeki her Aile Sağlığı Mezkezi (ASM) bir küme olarak kabul 

edildi. ASM‟lerden 6 tanesi rasgele kura ile belirlendi. Seçilen her ASM bölgesinde 

yaĢayan ve araĢtırmaya alınma kriterlerine uyan tüm gebelere ulaĢılmaya çalıĢıldı.  

2.7. Örneklem Seçimi 

Örnekleme alınan ASM‟lerde ortalama beĢer Aile Hekimi çalıĢmaktaydı. Bu 

Aile Hekimleriyle çalıĢan her Aile Sağlığı Elemanının takibinde olan gebe 

portföyünden araĢtırmaya alınma kriterlerine uyan gebeler aranarak çalıĢmaya 

katılmayı kabul edenler örnekleme alındı. Örneklem hacmine ulaĢıldığında arama 

durduruldu. Her gebe için gebe ile aynı bölgede yaĢayan, araĢtırmaya alınma 

kriterlerine uygun, çalıĢmaya katılmayı kabul eden ve gebe olmayan bir kadına 

ulaĢıldı.  

2.8. Örneklem Tanıtımı 

Gebe olmayan ve gebe olan grup temel değiĢkenler (n‟ler, yaĢ aralığı, 

öğrenim düzeyi, ekonomik durum algısı) yönünden benzerdi (Çizelge 3.1.1 ve 

Çizelge 3.1.2). 

2.9. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Hipotez 1: Gebe olmayan kadınların ve gebe kadınların sağlık okuryazarlık düzeyi 

farklıdır. 

- Gebe olmayan kadınların demografik özellikleri ile sağlık okuryazarlık düzeyi 

arasında ilişki vardır. 

- Gebe kadınların demografik özellikleri ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

- Gebe olmayan kadınların bazı sağlık davranışları ile sağlık okuryazarlık düzeyi 

arasında ilişki vardır. 

- Gebe kadınların bazı sağlık davranışları ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında 

ilişki vardır. 

Hipotez 2: Gebe olmayan kadınlarla gebe kadınların sağlık algı düzeyi farklıdır. 

- Gebe olmayan kadınların demografik özellikleri ile sağlık algı düzeyi arasında 

ilişki vardır. 

- Gebe kadınların demografik özellikleri ile sağlık algı düzeyi arasında ilişki vardır. 
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- Gebe olmayan kadınların bazı sağlık davranışları ile sağlık algı düzeyi arasında 

ilişki vardır. 

- Gebe kadınların bazı sağlık davranışları ile sağlık algı düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

Hipotez 3: Kadınların sağlık algı düzeyi ve sağlık okuryazarlığı düzeyi arasında 

iliĢki vardır. 

- Gebe olmayan kadınların sağlık algı düzeyi ve sağlık okuryazarlığı düzeyi arasında 

ilişki vardır.  

- Gebe kadınların sağlık algı düzeyi ve sağlık okuryazarlığı düzeyi arasında ilişki 

vardır. 

2.10. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

Bağımsız değişkenler 

Bu çalıĢmada gebe olup olmama, kadınların yaĢı, anadili, öğrenim düzeyi, 

çalıĢma durumu, beden kütle indeksi, ailenin gelir düzeyi algısı, eĢ ile akrabalık, 

sigara içme, egzersiz yapma, gıda etiketi okuma, aile planlaması yöntemi seçimi, 

kendi kendine meme muayenesi yapma, sağlıkla ilgili bilgi kaynağı, gebelikte ek D 

Vitamini-Demir-Folik asit kullanımı, gebelikte ağırlık artıĢı, hemoglobin düzeyi, 

doğum Ģekli tercihi, gebelikte izlem sıklığı ve gebelik algısı bağımsız değiĢken 

olarak alındı. 

Bağımlı değişkenler 

Bu çalıĢmanın bağımlı değiĢkenleri ise (1) gebe olmayan ve gebe olan genç 

kadınların sağlık okuryazarlık düzeyi, (2) gebe olmayan ve gebe olan genç kadınların 

halk sağlığı okuryazarlığı düzeyi ve (3) gebe olmayan ve gebe olan genç kadınların 

sağlık algısı düzeyi idi. 

2.11. Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmanın veri toplama araçları Demografik ve KiĢisel Sağlık Bilgileri 

Formu, Sağlık Okuryazarlığı Değerlendirme Formu, Yeni YaĢamsal Bulgu Ölçeği 

(Newest Vital Sign, NVS), Halk Sağlığı Okuryazarlık Ölçeği (Public Health Literacy 

Knowledge Scale) ve Sağlık Algısı Ölçeği idi. 

Demografik ve Kişisel Sağlık Bilgileri Formu (EK-A) 

Bu formda katılımcıların demografik özelliklerine yer verildi. Ayrıca bazı 
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sağlık davranıĢları (sigara içme, sağlık hizmetlerinden yararlanma, sağlık bilgi 

kaynakları, egzersiz yapma, gıda etiketi okuma, aile planlaması yöntemi kullanma, 

kendi kendine meme muayenesi yapma) sorgulandı.  

Sağlık Okuryazarlığı Değerlendirme Formu (EK-B) 

Sağlık okuryazarlığını değerlendirmeye yönelik 10 sorunun yedisinde 

katılımcılardan “sağlık kuruluĢuna baĢvuru ve “kuruluĢtaki yönlendirmeler” “tıbbi 

formlar”, “ilaç talimatları” ve “sağlık çalıĢanlarının anlattıklarını anlama” 

konularıyla ilgili ne sıklıkta sorun yaĢadıklarını belirtmeleri istendi. BeĢli Likert 

tipindeki bu soruları “nadiren” veya “hiçbir zaman” Ģeklinde yanıtlayanların sağlık 

okuryazarlığının yeterli düzeyde olduğu kabul edildi. BaĢka bir soruda sık kullanılan 

10 tıbbi terimden anlamını bildiklerini belirtmeleri istendi. Bu terimlerden en az 

altısını bilen, bu soru için baĢarılı kabul edildi. Ayrıca ilaç uygulama zamanı ve doz 

hesaplama ile ilgili iki soru soruldu ve bu sorular bilen-bilmeyen Ģeklinde 

değerlendirildi. Bu 10 soru üzerinden altısında baĢarılı olanların Sağlık Okuryazarlık 

düzeyi “yeterli” kabul edildi.  

Yeni Yaşamsal Bulgu Ölçeği (Newest Vital Sign, NVS) (EK-C) 

Weiss ve ark (2005) tarafından geliĢtirilen NVS ölçeğinde bir dondurma 

besin etiketi Sağlık Okuryazarlığı ölçüm aracı olarak kullanılmıĢtır. NVS testi hem 

metni okumayı hem de anlamayı test etmektedir.  

Ölçeğin Türkçeye ilk tercümesi araĢtırmacı tarafından 2010 yılında baĢka bir 

araĢtırma için yapıldı (Bodur ve Filiz 2010). Bu çeviri anadili Türkçe olan bir 

Ġngilizce dil uzmanınca ve araĢtırmacılarla danıĢma için de gözden geçirildi. 

Ülkemizde yer fıstığı alerjisinden daha fazla yumurta alerjisine raslandığından 

ölçeğin beĢinci sorusu Penisilin, yer fıstığı, plastik eldiven ve arı sokması‟na karĢı 

alerjiniz olduğunu farz edin. Bu dondurmayı güvenle yiyebilir misiniz? ifadesi 

“Penisilin, yumurta, plastik eldiven ve arı sokması‟na karĢı alerjiniz olduğunu farz 

edin. Bu dondurmayı güvenle yiyebilir misiniz?” Ģeklinde değiĢtirildi. Elde edilen 

Türkçe anketin Ġngilizceye geri çevirisi anadili Ġngilizce olan ve Türkçeyi iyi 

derecede bilen ve anket hakkında bilgisi olmayan bir uzman tarafından yapıldı. Bu 

Ġngilizce yeni ölçek metni, ölçeğin orijinali ile karĢılaĢtırılarak anlam farklılığı olup 

olmadığı değerlendirildi.  

NVS ölçeği özellikle Birinci Basamak Sağlık Hizmeti verilen yerlerde düĢük 



20 
 

Sağlık Okuryazarlık düzeyini hızlı tarayabilen bir araçtır. Uygulanması ortalama 3 

dakika sürmektedir. Ölçek altı sorudan oluĢmaktadır. Ġlk dört soru hesaplama ve 

sayısal beceri gerektirir. Diğer iki soru etiketteki uygun bilgi parçasını bulma 

becerisine yöneliktir.  

Uygulamada katılımcıya 500 ml.‟lik dondurma besin etiketi kartı verildi ve 

dikkatlice okuması istendi. Soruları cevaplarken besin etiketi kartının katılımcının 

elinde tutmasına izin verildi. Besin etiketi ile alakalı altı soru sırasıyla soruldu ve 

cevaplar “doğru” veya “yanlıĢ” olarak kaydedildi.  

Doğru cevapların dört ve üzeri olması yeterli Sağlık Okuryazarlığı düzeyini 

gösterir. Ġki veya üç doğru cevap verilmesi “sınırlı okuryazarlık olasılığını” (possible 

limited literacy), ve 0-1 doğru cevap verilmesi “sınırlı okuryazarlığı” (limited health 

literacy) gösterir. 

Halk Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği (EK-D) 

Pleasant ve Kuruvilla (2008) tarafından geliĢtirilen ve 17 maddeden oluĢan 

ölçekte kamu sağlığını ilgilendiren temel konular yer almaktadır. Her bir madde 

“doğru” veya “yanlıĢ” Ģeklinde cevaplandırılmaktadır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi 

araĢtırmacı tarafından yapıldı ve iki uzman tarafından gözden geçirildi. Ġngilizceye 

geri çevirisi ana dili Ġngilizce olan ve Türkçe‟yi iyi derecede bilen bir uzman 

tarafından yapıldı. Bu Ġngilizce metin ölçeğin orijinaliyle karĢılaĢtırılarak anlam 

farklılığı olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca ölçek maddelerinin anlaĢılırlığı da 

dört uzman tarafından değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapıldı. Ölçeğin 

değerlendirilmesi alınan toplam puana göre yapıldı. Ayrıca bazı soruları bilip 

bilmeme oranları üzerinden de değerlendirme yapıldı. 

Sağlık Algısı Ölçeği (EK-E) 

Sağlık Algısı Ölçeği, Diamond ve ark (2007) tarafından geliĢtirilmiĢ, orijinal 

dili Ġngilizce olan beĢli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 15 maddesi ve “Kontrol 

odağı”, “Özfarkındalık”, “Kesinlik” ve “Sağlığın önemi ” baĢlıklı dört alt faktörü 

bulunmaktadır. Ölçekteki her bir madde “çok katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, 

“Kararsızım (3)”, “Katılmıyorum (2)”, “Hiç katılmıyorum (1)” Ģeklinde 

cevaplanmaktadır. Ölçekteki olumsuz ifadeler ters puanlanmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek en az puan 15, en çok puan 75‟dir. Kontrol odağı, Öz Farkındalık, 

Kesinlik, Sağlığın Önemi alt ölçeklerinden sırasıyla alınabilecek en düĢük puanlar 5, 
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3, 4, 3, en yüksek puanlar ise 25, 15, 20, 15‟tir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirliği Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin iyi düzeyde 

güvenilirlik derecesine sahip olduğu bulunmuĢtur. 

2.12. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırmanın Konya il merkezinde yapılması ve kırsalı kapsamaması bir 

sınırlılıktır.  

2.13.Varsayımlar 

AraĢtırmaya katılan bireylerin ankete verdikleri cevapların doğru olduğu 

varsayıldı. Rasgele seçilen altı ASM bölgesindeki gebe olan ve olmayan genç 

kadınların Konya il merkezindeki genç kadınları temsil ettiği varsayıldı. Kullanılan 

ölçeklerin Sağlık Okuryazarlığı düzeyini doğru olarak gösterdiği kabul edildi. 

2.14. Ġzinler  

AraĢtırmanın etik izni Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik 

Kurulundan alındı (Tarih: 27.11.2012, Sayı: 2012/12) (Bkz. Ek-F). AraĢtırma için Ġl 

Halk Sağlığı Müdürlüğünden (Bkz. EK-G) kurumsal izin alındı. Ayrıca anket 

uygulanacak bireylerin sözlü onamları alındı. 

2.15. Ön Uygulama 

Örnekleme alınmayan bir ASM‟ye baĢvuran primipar ve gebeliği son 

trimesterde olan 10 kadına anket ve ölçekler uygulanarak ön deneme yapılmıĢ ve 

buna göre anketteki bazı ifadeler daha anlaĢılır olacak Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

2.16. Verilerin Toplanması 

Örneğe çıkan ASM‟lere araĢtırmacı tarafından kiĢisel ulaĢım imkânları ile 

gidilerek araĢtırma ve izinler konusunda Aile Sağlığı Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı 

ile görüĢüldü. AraĢtırma kriterlerine uygun gebelerin iletiĢim bilgileri alındı. Gebeler 

aranarak araĢtırma hakkında bilgi verildi ve katılmayı kabul edenlerden ev ziyareti 

için randevu alındı. Belirlenen gün ve saatte gebe ile evinde görüĢülerek araĢtırmacı 

ve bir intörn ebe tarafından önce gebenin vital bulguları alınarak gebe muayenesi 

yapıldı. Daha sonra anket formları dolduruldu.  

Gebe ile görüĢtükten sonra her gebe için gebelik geçirmemiĢ ve halen gebe 

olmayan evli bir kadına sokak ve hane numarası yönünde sorgulanarak ulaĢıldı. 
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AraĢtırma hakkında bilgi verilerek katılmayı kabul edenlere anket ve ölçekler 

uygulandı. 

2.17. Veri Analizi 

Veriler ortalama, standart sapma ve yüzdelerle özetlendi. Kategorik verilerin 

karĢılaĢtırılmasında Ki kare, nümerik verilerin karĢılaĢtırılmasında t testi veya Mann-

Whitney U testi kullanıldı. Ayrıca skor ya da puanlar arası iliĢkinin belirlenmesinde 

Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. 
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3. BULGULAR 

Gebelikte Sağlık Okuryazarlığı ve sağlık algısı düzeyini belirlemek amacıyla 

gerçekleĢtirilen bu çalıĢmadan elde edilen bulgular dört baĢlıkta incelendi. 

1) Gebe olmayan ve gebe olan kadınların demografik ve sağlık davranıĢına 

iliĢkin bulgular, 

2) Gebe olmayan ve gebe olan kadınların sağlık okuryazarlık düzeylerine iliĢkin 

bulgular, 

3) Gebe olmayan ve gebe olan kadınların sağlık algı düzeylerine iliĢkin bulgular, 

4) Gebe olmayan ve gebe olan kadınlarda sağlık okuryazarlığı ile sağlık algısı 

iliĢkisine yönelik bulgular. 

3.1. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Demografik ve Sağlık DavranıĢına 

ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde çalıĢmaya dâhil edilen gebe olmayan ve gebe olan kadınların 

demografik özellikleri, sağlık davranıĢına iliĢkin özellikler ve gebe kadınların 

gebelikleriyle ilgili özelliklerini içeren bulgulara yer verildi. 

Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Demografik özellikleri 

ÇalıĢmaya 133 gebe olmayan ve 133 gebe kadın alındı. Kadınların yaĢ 

ortalaması gebe olmayanlarda 24,0±2,7 ve gebe olanlarda 23,9±2,9 idi. Gebe 

olmayan kadınların 16‟sı (% 12,0) gebe kadınların 12‟si (% 9,0) anadilinin Kürtçe 

olduğunu belirtti. Öğrenim düzeyi lise ve üzeri olanlar gebe olmayan kadınlarda % 

57,2 ve gebe kadınlarda % 50,4 idi. Gebe olmayan kadınların 20‟si (% 15,0) 

gebelerin 45‟i (% 33,8) geniĢ ailede yaĢamaktaydı. Gebe olmayan kadınlarla gebe 

kadınların çalıĢma durumu ve aile yapısı dıĢında demografik özellikleri benzerdi 

(P>0,05) (Çizelge 3.1.1). 

Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Davranışı ile İlgili 

Özellikleri 

Gebe olmayan ve gebe olan kadınlar bazı sağlık davranıĢları yönünden 

değerlendirildi. Beden Kütle Ġndeksi hesaplamada gebe kadınların gebelik öncesi 

ağırlıkları esas alındı. Gebe kadınların % 88‟i ve gebelerin % 80‟i sağlık durumunun 

iyi olduğunu belirtti. Gebe olmayan kadınlar sağlık problemlerini daha fazla (% 39,1) 
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ihmal ederken gebe kadınların çoğunluğunun (% 75,9) hekime gitmeyi tercih ettiği 

görüldü (P<0,05). Gebe kadınların önemli bir bölümü (% 37,6) doğumdan sonra 

hangi aile planlaması yöntemini kullanacakları konusunda kararsızken % 54,1‟i etkili 

yöntem kullanmayı tercih edeceklerini belirtti. Diğer sağlık davranıĢları bakımından 

gruplar benzerdi. Her iki grupta da kadınların çok azı düzenli spor (gebe olmayan % 

4,5, gebe % 7,5) ve kendi kendine meme muayenesi (gebe olmayan % 11,3, gebe % 

5,8) yapmaktaydı. Grupların sağlıkla ilgili bilgi kaynakları olarak ilk üç sırada aile 

bireyleri,  internet ve televizyon yer aldı. Sağlık çalıĢanı ve kitap-dergi en az 

baĢvurulan bilgi kaynakları idi (Çizelge 3.1.2). 

Gebe Kadınların Gebelikleriyle İlgili Özellikleri 

Kadınların gebelik haftası ortalaması 32,7±4,0 idi. Gebelerin % 40,6‟sı 

gebeliklerinin planlı/isteyerek olmadığını belirtti. Gebelerin % 20,3‟ünün 

Hemoglobin düzeyi 11mg/dl‟nin altında idi. Gebelikte kullanılması gereken 

ilaçlardan D vitaminini kullanmayanların oranı yaklaĢık % 40; Demir preparatı 

kullanmayanların oranı yaklaĢık % 35 idi. Gebeliğin ilk 3 ayında Folik asit 

kullananların oranı daha da düĢüktü (% 47). Gebelerin % 20‟ye yakını sezaryenle 

doğumu tercih ettiklerini belirtti. Bebeğini 2 yıldan daha az emzirmeyi düĢünenlerin 

oranı % 36,8 idi. Kadınların % 54,9‟u gebeliğini keyifli ve rahat olarak 

algılamaktaydı (Çizelge 3.1.3). 
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Çizelge 3.1.1. ÇalıĢmaya alınan kadınların demografik özellikleri [sayı (kolon %)] 

Özellikler 
Gebe olmayan 

(n=133) 

Gebe olan 

(n=133) 
P 

Anadili    

Türkçe 117 (88,0) 121 (91,0) 0,424 

Kürtçe 16 (12,0) 12 (9,0)  

Öğrenim durumu    

Ġlköğretim 57 (42,9) 66 (49,6) 0,276 

Lise 38 (28,6) 27 (20,3)  

Yüksekokul 38 (28,6) 40 (30,1)  

ÇalıĢma durumu    

Ev Hanımı 97 (72,9) 114 (85,7) 0,010 

ÇalıĢan 36 (27,1) 19 (14,3)  

Aile tipi    

Çekirdek 113 (85,0) 88 (66,2) <0,001 

GeniĢ 20 (15,0) 45 (33,8)  

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 110 (82,7) 115 (86,5) 0,396 

Kırsal 23 (17,3) 18 (13,5)  

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 71 (53,4) 68 (51,1) 0,713 

Orta 62 (46,6) 65 (48,9)  

EĢi ile akrabalık    

Yok 114 (85,7) 105 (78,9) 0,148 

Var 19 (14,3) 28 (21,1)  
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Çizelge 3.1.2. Kadınların sağlık davranıĢı ile ilgili özellikleri [sayı (kolon %)] 

*Gebelerin gebelik öncesi ağırlıkları ile hesaplanmıĢtır. 

**Gebe kadınların doğumdan sonraki AP yöntem tercihi. 

***Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. 

Sağlık DavranıĢı  
Gebe 

olmayan 
Gebe olan P 

Beden kütle indeksi* ≤ 24.9 103 (77,4) 114 (85,7) 0,082 

 25.0 ≤ 30 (22,6) 19 (14,3)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 119 (89,5) 127 (95,5) 0,063 

 Ġçen 14 (10,5) 6 (4,5)  

Kendi sağlık problemine 

ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi kendine 

tedavi 
52 (39,1) 32 (24,1) 0,008 

 Hekime gitme 81 (60,9) 101 (75,9)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 38 (28,6) 42 (31,6) 0,593 

 Hastane 95 (71,4) 91 (68,4)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 127 (95,5) 123 (92,5) 0,302 

 Yapan 6 (4,5) 10 (7,5)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan 118 (88,7) 112 (84,2) 0,282 

 Düzenli yapan 15 (11,3) 21 (15,8)  

Ambalajlı gıda üzerinde 

baktığı bilgi 
Hiçbirine 8 (6,0) 11 (8,3) 0,775 

 Son tüketim tarihine 82 (61,7) 80 (60,2)  

 Tümüne 43 (32,3) 42 (31,6)  

AP yöntemi tercihi ** Kararsız - 50 (37,6) <0,001 

 Geleneksel yöntem 95 (71,4) 11 (8,3)  

 Etkili yöntem 38 (28,6) 72 (54,1)  

Sağlıkla bilgi kaynağı*** Aile bireyleri  61 (45,9) 57 (42,9) 0,546 

 Ġnternet  59 (44,4) 59 (44,4)  

 Televizyon 37 (27,8) 38 (28,6)  

 ArkadaĢ 35 (26,3) 23 (17,3)  

 Sağlık çalıĢanı 16 (12,0) 22 (16,5)  

 Kitap-dergi-broĢür 22 (16,5) 16 (12,0)  
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Çizelge 3.1.3. Gebe kadınların gebelikleriyle ilgili özellikleri (n=133) 

Gebelik Özellikleri Sayı Yüzde 

Gebeliği planlı ve isteyerek olan 79 59,4 

Hemoglobin düzeyi normal olan 106 79,7 

Gebelikte düzenli D vitamini kullanan 81 60,9 

Gebelikte düzenli Demir kullanan 86 64,7 

Gebelikte düzenli Folikasit kullanan 63 47,4 

Tetanoz aĢısını zamanında yaptıran 115 86,5 

Doğumunun normal yolla olmasını tercih eden 108 81,2 

En az 2 yıl emzirmeyi düĢünen  84 63,2 

Gebelik süresince hiç eğitim almayan 56 42,1 

Altı ve daha fazla izlem/kontrole giden  80 60,2 

Gebeliğini keyifli ve rahat olarak algılayan 73 54,9 

 

3.2. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Okuryazarlık Düzeylerine 

ĠliĢkin Bulgular 

Sağlık Okuryazarlığı ile ilgili bazı hususların yer aldığı 10 soruya gebe 

olmayan ve gebe olan kadınların verdikleri cevaplar değerlendirildi. Grupların sağlık 

okuryazarlığı baĢarı düzeyi ortalaması benzerdi (P>0,05) (gebe olmayanlarda % 63,2 

ve gebelerde % 70,7). Sağlık okuryazarlığı ile ilgili hususlarda kadınların en baĢarılı 

olduğu konular, “eczacının ilaç tariflerini anlama”, “aĢı kartı veya diyet formlarında 

yazılı olanları anlama” ve “doktor/hemĢirenin verdiği bilgileri anlama” idi. “Ġlaç 

dozu hesaplama”, “ilaç prospektüslerini anlama” ve “hastanede gidilmesi gereken 

yerleri bulabilme” konusunda her iki grubun da puanları düĢüktü (Çizelge 3.2.1). 
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Çizelge 3.2.1. Gebe olmayan ve gebe olan kadınların bazı hususlardaki sağlık 

okuryazarlığı düzeyi (100 puan üzerinden) 

Sağlık okuryazarlığı ile ilgili hususlar 

BaĢarı düzeyi (%)  

Gebe 

Olmayan 

(n=133) 

Gebe 

olan 

(n=133) 

P 

Eczacının ilaç tariflerini anlama 77,4 77,4 1,000 

AĢı kartı veya diyet formlarında yazılanları anlama 72,9 78,9 0,251 

Doktor ve hemĢirenin verdiği bilgileri anlama 72,9 75,9 0,574 

Hastanedeki yazı, afiĢ ve broĢürleri anlama 69,2 69,9 0,894 

Sağlıkla ilgili sık kullanılan terimleri bilme 66,2 69,2 0,600 

Hastanedeki iĢlemlerini tek baĢına yürütebilme 62,4 60,9 0,801 

Ġlaç alma saatini hesaplama 60,2 66,9 0,252 

Hastanede gitmesi gereken yerleri bulabilme 58,6 63,2 0,451 

Ġlaç prospektüslerini anlama 37,6 48,1 0,083 

Ġlaç dozu hesaplama 36,1 36,8 0,899 

 

Sağlık okuryazarlığı hakkındaki 10 sorunun en az 6‟sına doğru cevap 

verenlerin sağlık okuryazarlık düzeyi yeterli kabul edildi. Gebe olmayan ve gebe 

olan kadınların demografik özelliklerine göre sağlık okuryazarlık düzeyi 

değerlendirildi. Gebe olmayan kadınların sağlık okuryazarlık düzeyi ile öğrenim 

durumu, (P<0,001), çalıĢma durumu (P<0,001), uzun süre yaĢadığı yer (P=0,031), 

ekonomik durum (P=0,010) ve eĢ ile akrabalık (P=0,010) arasında iliĢki bulundu. 

Öğrenim düzeyi yüksek olanlarda, çalıĢan kadınlarda, kent merkezinde daha uzun 

süre yaĢayanlarda, ekonomik durumu iyi olanlarda ve eĢi ile akrabalığı olmayanlarda 

sağlık okuryazarlık düzeyi daha yüksekti (Çizelge 3.2.2). 

Gebe kadınların demografik özelliklerine göre sağlık okuryazarlık düzeyi 

değerlendirildiğinde öğrenim düzeyi yüksek olanlarda (P<0,001), çalıĢanlarda 

(P=0,013), kent merkezinde uzun süre yaĢayanlarda (P<0,001) ve akraba evliliği 

olmayanlarda (P=0,010) sağlık okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu görüldü 

(Çizelge 3.2.3).  



29 
 

Çizelge 3.2.2. Gebe olmayan kadınların demografik özelliklerine göre sağlık 

okuryazarlığı yeterlilik düzeyi [sayı (satır %)] 

Demografik Özellik 
Yetersiz 

n (%) 

Yeterli 

n (%) 
P 

Anadili    

Türkçe 43 (36,8) 74 (63,2) 0,954 

Kürtçe 6 (37,5) 10 (62,5)  

Öğrenim durumu    

Ġlköğretim 35 (61,4) 22 (38,6) <0,001 

Lise 12 (31,6) 26 (68,4)  

Yüksekokul 2 (5,3) 36 (94,7)  

ÇalıĢma durumu    

Ev Hanımı 46 (47,4) 51 (52,6) <0,001 

ÇalıĢan 3 (8,3) 33 (91,7)  

Aile tipi    

Çekirdek 38 (33,6) 75 (66,4) 0,068 

GeniĢ 11 (55,0) 9 (45,0)  

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 36 (32,7) 74 (67,3) 0,031 

Kırsal 13 (56,5) 10 (43,5)  

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 19 (26,8) 52 (73,2) 0,010 

Orta 30 (48,4) 32 (51,6)  

EĢi ile akrabalık    

Yok 37 (32,5) 77 (67,5) 0,010 

Var 12 (63,2) 7 (36,8)  
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Çizelge 3.2.3. Gebe kadınların demografik özelliklerine göre sağlık okuryazarlığı 

yeterlilik düzeyi [sayı (satır %)] 

Demografik Özellik 
Yetersiz 

n (%) 

Yeterli 

n (%) 
P 

Anadili    

Türkçe 33 (27,3) 88 (72,7) 0,109 

Kürtçe 6 (50,0) 6 (50,0)  

Öğrenim durumu    

Ġlköğretim 31 (47,0) 35 (53,0) <0,001 

Lise 6 (22,2) 21 (77,8)  

Yüksekokul 2 (5,0) 38 (95,0)  

ÇalıĢma durumu    

Ev Hanımı 38 (33,3) 76 (66,7) 0,013 

ÇalıĢan 1 (5,3) 18 (94,7)  

Aile tipi    

Çekirdek 21 (23,9) 67 (76,1) 0,053 

GeniĢ 18 (40,0) 27 (60,0)  

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 27 (23,5) 88 (76,5) <0,001 

Kırsal 12 (66,7) 6 (33,3)  

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 15 (22,1) 53 (77,9) 0,060 

Orta 24 (36,9) 41 (63,1)  

EĢi ile akrabalık    

Yok 28 (26,7) 77 (73,3) 0,010 

Var 11 (39,3) 17 (60,7)  
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Gebe olmayan ve gebe olan kadınların bazı sağlık davranıĢlarının sağlık 

okuryazarlığı düzeyi ile iliĢkisi değerlendirildi. Gebe olmayan kadınlarda sağlık 

kontrolleri için hastaneyi tercih edenlerde sağlık okuryazarlığı düzeyi daha yüksekti 

(P=0,001). Diğer sağlık davranıĢları ile sağlık okuryazarlık düzeyi arasında iliĢki 

görülmedi (Çizelge 3.2.4). Gebe kadınlarda ise sağlık okuryazarlığı düzeyi ile “sağlık 

kontrolleri için tercih edilen yer” (P=0,006), “kendi kendine meme muayenesi yapma 

durumu” (P=0,030) ve “ambalajlı gıda etiketi okuma” (P<0,001) arasında iliĢki vardı 

(Çizelge 3.2.5). 

Gebe kadınların gebelik özelliklerine göre sağlık okuryazarlık düzeyi 

değerlendirildiğinde Demir ilacını düzenli kullananlarda (P=0,038), ilk üç ayda 

Folikasit kullananlarda (P<0,001) ve Tetanos aĢısını zamanında yaptıranlarda 

(P=0,038) okuryazarlık düzeyi yüksekti. Diğer özellikler yönünden fark yoktu 

(Çizelge 3.2.6). 
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Çizelge 3.2.4. Gebe olmayan kadınların sağlık davranıĢına göre sağlık okuryazarlığı 

düzeyi [sayı (satır %)] 

Sağlık DavranıĢı Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 35 (34,0) 68 (66,0) 0,205 

 25.0 ≤ 14 (46,7) 16 (53,3)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 47 (39,5) 72 (60,5) 0,064 

 Ġçen 2 (14,3) 12 (85,7)  

Kendi sağlık 

problemine ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi 

kendine tedavi 
19 (36,5) 33 (63,5) 0,954 

 Hekime gitme 30 (37,0) 51 (63,0)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 22 (57,9) 16 (42,1) 0,001 

 Hastane 27 (28,4) 68 (71,6)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 47 (37,0) 80 (63,0) 1,000 

 Yapan 2 (33,3) 4 (66,7)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan  46 (39,0) 72 (61,0) 0,151 

 Düzenli yapan 3 (20,0) 12 (80,0)  

Ambalajlı gıda üzerinde 

baktığı bilgi 
Hiçbirine 3 (37,5) 5 (62,5) 0,075 

 
Son tüketim 

tarihine 
36 (43,9) 46 (56,1)  

 Tümüne  10 (23,3) 33 (76,7)  

AP yöntemi tercihi 
Geleneksel 

yöntem 
35 (36,8) 60 (63,2) 1,000 

 Etkili yöntem 14 (36,8) 24 (63,2)  
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Çizelge 3.2.5. Gebe kadınların sağlık davranıĢına göre sağlık okuryazarlığı düzeyi 

[sayı (satır %)] 

*Gebe kadınların doğumdan sonraki AP yöntem tercihi. 

Sağlık DavranıĢı Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 36 (31,6) 78 (68,4) 0,162 

 25.0 ≤ 3 (15,8) 16 (84,2)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 38 (29,9) 89 (70,1) 0,670 

 Ġçen 1 (16,7) 5 (83,3)  

Kendi sağlık 

problemine ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi kendine 

tedavi 
13 (40,6) 19 (59,4) 0,107 

 Hekime gitme 26 (25,7) 75 (74,3)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 19 (45,2) 23 (54,8) 0,006 

 Hastane 20 (22,0) 71 (78,0)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 38 (30,9) 85 (69,1) 0,280 

 Yapan 1 (10,1) 9 (90,0)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan  37 (33,0) 75 (67,0) 0,030 

 Düzenli yapan 2 (9,5) 19 (90,5)  

Ambalajlı gıda 

üzerinde baktığı bilgi 
Hiçbirine 9 (81,8) 2 (18,2) <0,001 

 Son tüketim tarihine 29 (36,3) 51 (63,8)  

 Tümüne  1 (2,4) 41 (97,6)  

AP yöntemi tercihi * Kararsız 16 (32,0) 34 (68,0) 0,692 

 Geleneksel yöntem 4 (36,4) 7 (63,6)  

 Etkili yöntem 19 (26,4) 53 (73,6)  
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Çizelge 3.2.6. Gebe kadınların gebelik özelliklerine göre sağlık okuryazarlığı düzeyi 

[sayı (satır %)] 

 Sağlık Okuryazarlık Düzeyi 

Gebelik Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Gebeliği isteme durumu    

Planlı ve isteyerek 19 (24,1) 60 (75,9) 0,106 

Ġstenmeyen 20 (37,0) 34 (63,0)  

Hemoglobin düzeyi    

Normal 27 (25,5) 79 (74,5) 0,053 

Anemik 12 (44,4) 15 (55,6)  

Gebelikte D vitamini kullanma    

Düzenli kullanan 21 (25,9) 60 (74,1) 0,283 

Kullanmayan 18 (34,6) 34 (65,4)  

Gebelikte Demir kullanma    

Düzenli kullanan 20 (23,3) 66 (76,7) 0,038 

Kullanmayan 19 (40,4) 28 (59,6)  

Gebelikte folikasit kullanma    

Düzenli kullanan 7 (11,1) 56 (88,9) <0,001 

Kullanmayan 32 (45,7) 38 (54,3)  

Tetanos aĢısı yaptırma    

Zamanında yaptıran 30 (26,1) 85 (73,9) 0,038 

Yaptırmayan 9 (50,0) 9 (50,0)  

Doğum Ģekli tercihi    

Normal 32 (29,6) 76 (70,4) 0,872 

Sezaryen 7 (28,0) 18 (72,0)  

Bebeğini emzirmek istediği süre    

2 yıl ve üzeri 24 (28,6) 60 (71,4) 0,803 

2 yıldan az 15 (30,6) 34 (69,4)  

Gebelik süresince eğitim alma durumu    

Hiç eğitim almayan 13 (23,2) 43 (76,8) 0,187 

Eğitim alan 26 (33,8) 51 (66,2)  

Gebelikte izlem/kontrol sayısı    

6 ve daha fazla 20 (25,0) 60 (75,0) 0,178 

6 dan az 19 (35,8) 34 (64,2)  

Gebelik algısı    

Keyifli/rahat 19 (26,0) 54 (74,0) 0,357 

Zor/zahmetli 20 (33,3) 40 (66,7)  
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NVS ölçeğine göre gebe olmayan ve gebe olan kadınların sağlık okuryazarlık 

düzeyi arasında iliĢki bulunamadı (P>0,05). Sağlık okuryazarlık düzeyi yeterli 

olanların oranı her iki grupta da düĢüktü (gebe olmayan kadınlarda % 27,1 ve gebe 

kadınlarda % 34,6) (Çizelge 3.2.7). 

Çizelge 3.2.7. Gebe olmayan ve gebe olan kadınların NVS skoruna göre dağılımı 

[sayı (%)] 

NVS Skor Gebe olmayan Gebe olan P 

<2 71 (53,4) 65 (48,9) 0,403 

2-3 26 (19,5) 22 (16,5)  

≥4 36 (27,1) 46 (34,6)  

 

NVS ölçeğinin her bir sorusuna verilen doğru cevap yüzdeleri bakımından da 

gruplar arasında fark bulunamadı (P>0.05) (Çizelge 3.2.8). 

Çizelge.3.2.8. Gebe olmayan ve gebe olan kadınların NVS ölçeği sorularına 

verdikleri doğru yüzdeleri 

 
NVS doğru cevap 

yüzdesi 
 

NVS Sorular 

Gebe 

olmayan 

(n=133) 

Gebe 

olan 

(n=133) 

P 

Kaptaki tüm dondurmanın kalorisi ne kadar? 32,3 42,1 0,099 

60gr karbonhidrat için gereken dondurma miktarı? 38,3 46,6 0,172 

Bir günlük diyetteki doymuĢ yağ miktarı (gram)? 25,6 22,6 0,566 

Bir porsiyon dondurma 2500 kalorinin % kaçı? 27,1 29,3 0,683 

Bu dondurmayı yemek güvenli mi? 68,4 69,2 0,895 

Güvenli değilse sebebi nedir? 49,6 55,6 0,326 
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NVS ölçeğinin altı sorusundan hiçbirine cevap veremeyenlerin oranı gebe 

olmayanlarda % 19,5 ve gebelerde % 14,3 idi. Soruların dördüne ve beĢine doğru 

cevap verenlerin oranı gebe grupta fazlaydı (ġekil 3.2.1). 

 

 

ġekil 3.2.1. Gebe olmayan ve gebe olan kadınların NVS ölçeği doğru cevap sayısı 

oranları (%) 

 

Gebe olmayan kadınlarda NVS ölçeğine göre sağlık okuryazarlık düzeyi ile 

kadınların öğrenim, çalıĢma ve ekonomik durumu arasındaki iliĢki anlamlıydı 

(Çizelge 3.2.9). Gebelerde öğrenim düzeyi yüksek olanlarda (P<0,001), çalıĢan 

kadınlarda (P=0,005), ekonomik durumunu iyi olarak algılayanlarda (P=0,046) ve 

çekirdek aile olanlarda (P=0,001) NVS ölçeğine göre sağlık okuryazarlık düzeyi 

daha yüksekti.  Diğer özellikler bakımından iliĢki bulunamadı (Çizelge 3.2.10). 

Kadınların sağlık davranıĢına göre NVS yeterlilik düzeyi değerlendirildiğinde 

gebe olmayan grupta sadece ambalajlı gıda etiketini okuyanlarda iliĢki anlamlıydı 

(P=0,008) (Çizelge 3.2.11). Gebe grupta ise sağlık kontrolleri için hastaneyi tercih 

edenlerde (P=0,030), kendi kendine meme muayenesi yapanlarda (P=0,018) ve 

ambalajlı gıda etiketini okuyanlarda (P=0,031) NVS ölçeğine göre sağlık 

okuryazarlık düzeyi daha yüksek bulundu (Çizelge 3.2.12).   
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Çizelge 3.2.9. Gebe olmayan kadınların demografik özelliklerine göre NVS yeterlilik 

düzeyi [sayı (satır %)] 

Demografik Özellik Yetersiz Yeterli P 

Anadili    

Türkçe 86 (73,5) 31 (26,5) 0,765 

Kürtçe 11 (68,8) 5 (31,3)  

Öğrenim durumu    

Ġlköğretim 48 (84,2) 9 (15,8) 0,030 

Lise 26 (68,4) 12 (31,6)  

Yüksekokul 23 (60,5) 15 (39,5)  

ÇalıĢma durumu    

Ev Hanımı 77 (79,4) 20 (20,6) 0,006 

ÇalıĢan 20 (55,6) 16 (44,4)  

Aile tipi    

Çekirdek 81 (71,7) 32 (28,3) 0,440 

GeniĢ 16 (80,0) 4 (20,0)  

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 77 (70,0) 33 (30,0) 0,096 

Kırsal 20 (87,0) 3 (13,0)  

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 46 (64,8) 25 (35,2) 0,024 

Orta 51 (82,3) 11 (17,7)  

EĢi ile akrabalık    

Yok 81 (71,1) 33 (28,9) 0,232 

Var 16 (84,2) 3 (15,8)  
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Çizelge 3.2.10. Gebe kadınların demografik özelliklerine göre NVS yeterlilik düzeyi 

[sayı (satır %)] 

Demografik Özellik Yetersiz Yeterli P 

Anadili    

Türkçe 79 (65,3) 42 (34,7) 1,000 

Kürtçe 8 (66,7) 4 (33,3)  

Öğrenim durumu    

Ġlköğretim 61(92,4) 5 (7,6) <0,001 

Lise 16 (59,3) 11 (40,7)  

Yüksekokul 10 (25,0) 30 (75,0)  

ÇalıĢma durumu    

Ev Hanımı 80 (70,2) 34 (29,8) 0,005 

ÇalıĢan 7 (36,8) 12 (63,2)  

Aile tipi    

Çekirdek 49 (55,7) 39 (44,3) 0,001 

GeniĢ 38 (84,4) 7 (15,6)  

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 72 (62,6) 43 (37,4) 0,086 

Kırsal 15 (83,3) 3 (16,7)  

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 39 (57,4) 29 (42,6) 0,046 

Orta 48 (73,8) 17 (26,2)  

EĢi ile akrabalık    

Yok 68 (64,8) 37 (35,2) 0,760 

Var 19 (67,9) 9 (32,1)  

 

  



39 
 

Çizelge 3.2.11. Gebe olmayan kadınların sağlık davranıĢına göre NVS yeterlilik 

düzeyi [sayı (satır %)] 

Sağlık DavranıĢı Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 74 (71,8) 29 (28,2) 0,601 

 25.0 ≤ 23 (76,7) 7 (23,3)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 89 (74,8) 30 (25,2) 0,203 

 Ġçen 8 (57,1) 6 (42,9)  

Kendi sağlık 

problemine ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi 

kendine tedavi 
34 (65,4) 18 (34,6) 0,116 

 Hekime gitme 63 (77,8) 18 (22,2)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 32 (84,2) 6 (15,8) 0,064 

 Hastane 65 (68,4) 30 (31,6)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 93 (73,2) 34 (26,8) 0,662 

 Yapan 4 (66,7) 2 (33,3)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan  86 (72,9) 32 (27,1) 1,000 

 Düzenli yapan 11 (73,3) 4 (26,7)  

Ambalajlı gıda 

üzerinde baktığı bilgi 
Hiçbirine 7 (87,5) 1 (12,5) 0,008 

 
Son tüketim 

tarihine 
66 (80,5) 16 (19,5)  

 Tüm bilgiler 24 (55,8) 19 (44,2)  

AP yöntemi tercihi 
Geleneksel 

yöntem 
70 (73,7) 25 (26,3) 0,758 

 Etkili yöntem 27 (71,1) 11 (28,9)  
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Çizelge 3.2.12. Gebe kadınların sağlık davranıĢına göre NVS yeterlilik düzeyi [sayı 

(satır %)] 

* Gebe kadınların doğumdan sonraki AP yöntem tercihi. 

Sağlık DavranıĢı Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 77 (67,5) 37 (32,5) 0,206 

 25.0 ≤ 10 (52,6) 9 (47,4)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 85 (66,9) 42 (33,1) 0,181 

 Ġçen 2 (33,3) 4 (66,7)  

Kendi sağlık 

problemine ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi 

kendine tedavi 
21 (65,6) 11 (34,4) 0,977 

 Hekime gitme 66 (65,3) 35 (34,7)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 33 (78,6) 9 (21,4) 0,030 

 Hastane 54 (59,3) 37 (40,7)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 82 (66,7) 41 (33,3) 0,314 

 Yapan 5 (50,0) 5 (50,0)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan 78 (69,6) 34 (30,4) 0,018 

 Düzenli yapan 9 (42,9) 12 (57,1)  

Ambalajlı gıda 

üzerinde baktığı bilgi 
Hiçbirine 9 (81,8) 2 (18,2) 0,031 

 
Son tüketim 

tarihine 
57 (71,3) 23 (28,8)  

 Tüm bilgiler 21 (50,0) 21 (50,0)  

AP yöntemi tercihi * Kararsız 35 (70,0) 15 (30,0) 0,074 

 
Geleneksel 

yöntem 
10 (90,9) 1 (9,1)  

 Etkili yöntem 42 (58,3) 30 (41,7)  
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Kadınların gebelik özellikleri ile NVS ölçeğine göre sağlık okuryazarlık 

düzeyi değerlendirildiğinde Hemoglobin düzeyi 11mg/dl‟nin altında olanlarda 

(P=0,016), D vitamini, Demir ve Folikasit ilacını düzenli kullanmayanlarda 

(P=0,001, P=0,002 ve P<0,001), tetanoz aĢısını zamanında yaptırmayanlarda 

(P=0,024) ve gebeliği süresince hiç eğitim almadığını belirtenlerde (P=0,047) sağlık 

okuryazarlığı yeterli düzeyde olanların oranı daha düĢüktü (Çizelge 3.2.13). 

Halk Sağlığı Okuryazarlığının değerlendirildiği 17 maddelik ölçeğin 

sorularına gebe olmayan ve gebe olan kadınların doğru cevap verme oranları 

karĢılaĢtırıldı. En yüksek oranda doğru cevaplar sırasıyla “Sigara içmek akciğer 

kanserine yol açar” (gebe olmayan % 100,0 ve gebe % 99,2), “Sağlıklı bir hamilelik 

ve doğum için hamile kadın doğumdan önce sağlık uzmanlarına kontrollerini 

yaptırmalıdır” (gebe olmayan % 97,7 ve gebe % 100,0), “AĢılanan çocuklar tehlikeli 

hastalıklardan korunmuĢ olurlar” (gebe olmayan % 97,0 ve gebe % 98,5) ve “Eğer 

çocuk hızlı nefes alıyorsa ya da nefes almakta zorlanıyorsa hemen bir sağlık 

kuruluĢuna götürülmelidir” (gebe olmayan % 100,0 ve gebe % 99,2) maddelerine 

verildi. 
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Çizelge 3.2.13. Gebe kadınların gebelik özelliklerine göre NVS yeterlilik yüzdeleri 

[sayı (satır %)] 

 NVS Yeterlilik düzeyi  

Gebelik Özelliği Yetersiz Yeterli P 

Gebeliği isteme durumu    

Planlı ve isteyerek 49 (62,0) 30 (38,0) 0,320 

Ġstenmeyen 38 (70,4) 16 (29,6)  

Hemoglobin düzeyi    

Normal 64 (60,4) 42 (39,6) 0,016 

Anemik 23 (85,2) 4 (14,8)  

Gebelikte D vitamini kullanma    

Düzenli kullanan 44 (54,3) 37 (45,7) 0,001 

Kullanmayan 43 (82,7) 9 (17,3)  

Gebelikte Demir kullanma    

Düzenli kullanan 48 (55,8) 38 (44,2) 0,002 

Kullanmayan 39 (83,0) 8 (17,0)  

Gebelikte Folikasit kullanma    

Düzenli kullanan 31 (49,2) 32 (50,8) <0,001 

Kullanmayan 56 (80,0) 14 (20,0)  

Tetanoz aĢısı yaptırma    

Zamanında yaptıran 71 (61,7) 44 (38,3) 0,024 

Yaptırmayan 16 (88,9) 2 (11,1)  

Doğum Ģekli tercihi    

Normal 74 (68,5) 34 (31,5) 0,118 

Sezaryen 13 (52,0) 12 (48,0)  

Bebeğini emzirmek istediği süre    

2 yıl ve üzeri 55 (65,5) 29 (34,5) 0,984 

2 yıldan az 32 (65,3) 17 (34,7)  

Gebelik süresince eğitim alma durumu    

Hiç eğitim almayan 42 (75,0) 14 (25,0) 0,047 

Eğitim alan 45 (58,4) 32 (41,6)  

Gebelikte izlem/kontrol sayısı    

6 ve daha fazla 48 (60,0) 32 (40,0) 0,107 

6 dan az 39 (73,6) 14 (26,4)  

Gebelik algısı    

Keyifli/rahat 43 (58,9) 30 (41,1) 0,082 

Zor/zahmetli 44 (73,3) 16 (26,7)  
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En düĢük oranda doğru cevaplar ise “Antibiyotik bakterileri öldürdüğü gibi 

virüsleri de öldürür” (gebe olmayan % 39,1 ve gebe % 26,3 (P<0,05)), “Kazaların ve 

yaralanmaların çoğu önlenemez” (gebe olmayan % 51,9 ve gebe  % 51,1), “Tüm 

bakteriler insanlar için zararlıdır” (gebe olmayan % 51,9 ve gebe % 51,9) ve 

“Öksürük ve soğuk algınlığı sadece ilaçla iyileĢir” (gebe olmayan % 67,7 ve gebe % 

63,9) maddelerine verildi (Çizelge 3.2.14). 

Gebe olmayan kadınların HSOY puan ortalaması (13,8±2,0) ile gebe 

kadınların HSOY puan ortalaması (13,6±2,1) arasında iliĢki bulunamadı (P>0,05). 

Gebe olmayan kadınların demografik özelliklerine göre HSOY puanı 

değerlendirildiğinde kadınların uzun süre yaĢadıkları yer ve ekonomik durum algısı 

dıĢındaki özelliklerle HSOY puanı arasında iliĢki bulundu (Çizelge 3.2.15). Gebe 

kadınlarda ise anadil ve eĢ ile akrabalık dıĢındaki demografik özelliklerle HSOY 

puanı arasında iliĢki vardı (P<0,05) (Çizelge 3.2.16). 

Gebe olmayan grupta normal ağırlıkta olanlar (P=0,007) ve sağlık kontrolleri 

için hastaneyi tercih edenlerin (P=0,004) HSOY puan ortancası daha yüksekti 

(Çizelge 3.2.17). Gebe grupta sigara içmeyenlerde (P=0,028), sağlık kontrolleri için 

aile hekimine gidenlerde (P=0,002), ambalajlı gıda üzerindeki bilgileri 

okumayanlarda (P=0,006) ve aile planlaması yöntemi olarak geleneksel yöntemi 

tercih edenlerde (P=0,002) HSOY puan ortancası daha düĢüktü (Çizelge 3.2.18). 

Gebelik özelliklerine göre HSOY puanı değerlendirildiğinde Hemoglobin 

düzeyi normal olanların, D Vitamini, Folikasit ve Demir ilacını düzenli kullananların 

ve tetanoz aĢısını zamanında yaptıranları puan ortancaları daha yüksekti (P<0,05). 

Diğer özellikler bakımından iliĢki bulunamadı Çizelge (3.2.19).  
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Çizelge 3.2.14. Gebe olmayan ve gebe olan kadınların halk sağlığı okuryazarlık 

maddelerine doğru cevap verme durumu [sayı (%)] 

Halk sağlığı okuryazarlığı ölçeği maddeleri 
Gebe 

olmayan 
Gebe olan P 

Sağlıklı bir hamilelik ve doğum için hamile kadın 

doğumdan önce sağlık uzmanlarına kontrollerini 

yaptırmalıdır 

130 (97,7) 133 (100,0) 0,247 

Bir doğum uzmanı/ebe yardımıyla yapılmayan doğumlar 

da yardımla yapılanlar kadar güvenlidir 
104 (78,2) 113 (85,0) 0,155 

Bir yaĢın altındaki bir çocuğun iki ay süresince aynı 

ağırlıkta olması normaldir   
108 (81,2) 108 (81,2) 1,000 

AĢılanan çocuklar tehlikeli hastalıklardan korunmuĢ 

olurlar 
129 (97,0) 131 (98,5) 0,684 

Genel olarak aĢı faydadan çok risk taĢır 120 (90,2) 117 (88,0) 0,555 

Çocuklar oynayarak çok Ģey öğrenirler 124 (93,2) 129 (97,0) 0,155 

Kazaların ve yaralanmaların çoğu önlenemez 69 (51,9) 68 (51,1) 0,902 

Eğer çocuk hızlı nefes alıyorsa ya da nefes almakta 

zorlanıyorsa hemen bir sağlık kuruluĢuna götürülmelidir 
129 (97,0) 130 (97,7) 1,000 

Birçok hastalık yiyeceklere dokunmadan önce ellerin 

yıkanması ile önlenebilir   
129 (97,0) 129 (97,0) 1,000 

Cinsel birleĢme esnasında prezervatif/kondom kullanımı 

AIDS‟in yayılmasını önler 
119 (89,5) 113 (85,0) 0,271 

Sivrisinek için cibinlik/tül örtü kullanımı sıtmadan korur 97(72,9) 97(72,9) 1,000 

Egzersiz yapmak kalp hastalıklarını önlemeye yardım 

eder 
126 (94,7) 124 (93,2) 0,606 

Öksürük ve soğuk algınlığı sadece ilaçla iyileĢir   90 (67,7) 85 (63,9) 0,518 

Bebeğin kız veya erkek olmasını babanın genleri 

belirler   
101 (75,9) 98 (73,7) 0,672 

Antibiyotik bakterileri öldürdüğü gibi virüsleri de öldürür 52 (39,1) 35 (26,3) 0,026 

Sigara içmek akciğer kanserine yol açar 133 (100) 132 (99,2) 1,000 

Tüm bakteriler insanlar için zararlıdır. 69 (51,9) 69 (51,9) 1,000 
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Çizelge 3.2.15. Gebe olmayan kadınların demografik özelliklerine göre halk sağlığı 

okuryazarlığı puanı [ortanca (min-max)] 

Demografik Özellik HSOY Puanı P 

Anadili   

Türkçe 14 (7-17) 0,034 

Kürtçe 13 (9-16)  

Öğrenim durumu   

Ġlköğretim 13 (7-17) <0,001 

Lise 14 (10-17)  

Yüksekokul 15 (11-17)  

ÇalıĢma durumu   

Ev Hanımı 13 (7-17) 0,006 

ÇalıĢan 15 (10-17)  

Aile tipi   

Çekirdek 14 (7-17) 0,010 

GeniĢ 13 (10-15)  

Uzun süre yaĢadığı yer   

Kentsel 14 (7-17) 0,784 

Kırsal 13 (10-17)  

Ekonomik durum algısı   

Ġyi 14 (10-17) 0,081 

Orta 13,5 (7-17)  

EĢi ile akrabalık   

Yok 14 (7-17) 0,006 

Var 13 (9-15)  
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Çizelge 3.2.16. Gebe kadınların demografik özelliklerine göre halk sağlığı 

okuryazarlığı puanı [ortanca (min-max)] 

Demografik Özellik HSOY Puanı P 

Anadili   

Türkçe 14 (8-17) 0,179 

Kürtçe 13 (8-15)  

Öğrenim durumu   

Ġlköğretim 12 (8-16) <0,001 

Lise 14 (12-17)  

Yüksekokul 15 (13-17)  

ÇalıĢma durumu   

Ev Hanımı 14 (8-17) 0,066 

ÇalıĢan 15 (8-17)  

Aile tipi   

Çekirdek 14 (8-17) 0,026 

GeniĢ 13 (8-17)  

Uzun süre yaĢadığı yer   

Kentsel 14 (9-17) 0,006 

Kırsal 12 (8-17)  

Ekonomik durum algısı   

Ġyi 14 (10-17) 0,033 

Orta 13 (8-16)  

EĢi ile akrabalık   

Yok 14 (8-17) 0,438 

Var 14 (8-16)  
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Çizelge 3.2.17. Gebe olmayan kadınların sağlık davranıĢına göre halk sağlığı 

okuryazarlığı puanı [ortanca (min-max)] 

Sağlık DavranıĢı Özelliği  HSOY Puanı P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 14 (10-17) 0,007 

 25.0 ≤ 13 (7-16)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 14 (7-17) 0,694 

 Ġçen 14 (11-17)  

Kendi sağlık problemine ilk 

tepkisi 

Ġhmal/Kendi kendine 

tedavi 
14 (7-17) 0,107 

 Hekime gitme 14 (9-17)  

Sağlık kontrolleri için tercih 

edilen yer 
Aile hekimi 13 (7-17) 0,004 

 Hastane 14 (10-17)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 14 (7-17) 0,591 

 Yapan 14,5 (11-16)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan  14 (10-17) 0,597 

 Düzenli yapan 14 (7-17)  

Ambalajlı gıda üzerinde 

baktığı bilgi 
Hiçbirine 13 (12-16) 0,109 

 Son tüketim tarihine 14 (7-17)  

 Tüm bilgiler 15 (10-17)  

AP yöntemi tercihi Geleneksel yöntem 14 (10-17) 0,147 

 Etkili yöntem 14 (7-17)  
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Çizelge 3.2.18. Gebe kadınların sağlık davranıĢına göre halk sağlığı okuryazarlığı 

puanı [ortanca (min-max)] 

* Gebe kadınların doğumdan sonraki AP yöntem tercihi. 

Sağlık DavranıĢı Özelliği  HSOY Puanı P 

Beden kütle indeksi ≤ 24.9 14 (8-17) 0,258 

 25.0 ≤ 15 (10-16)  

Sigara içme durumu Ġçmeyen 14 (8-17) 0,028 

 Ġçen 15 (15-16)  

Kendi sağlık problemine 

ilk tepkisi 

Ġhmal/Kendi kendine 

tedavi 
13 (8-17) 0,544 

 Hekime gitme 14 (8-17)  

Sağlık kontrolleri için 

tercih edilen yer 
Aile hekimi 13 (8-17) 0,002 

 Hastane 14 (8-17)  

Düzenli egzersiz/spor 

yapma durumu 
Yapmayan 14 (8-17) 0,257 

 Yapan 15 (8-17)  

Kendi kendine meme 

muayenesi  
Yapmayan  15 (10-17) 0,061 

 Düzenli yapan 14 (8-17)  

Ambalajlı gıda üzerinde 

baktığı bilgi 
Hiçbirine 12 (8-16) 0,006 

 Son tüketim tarihine 14 (8-17)  

 Tümüne  15 (11-17)  

AP yöntemi tercihi * Kararsız 14 (10-17) 0,002 

 Geleneksel yöntem 11 (8-14)  

 Etkili yöntem 14 (8-17)  
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Çizelge 3.2.19. Gebe kadınların gebelik özelliklerine göre halk sağlığı okuryazarlığı 

puanı [ortanca (min-max)] 

Gebelik Özelliği HSOY Puanı P 

Gebeliği isteme durumu   

Planlı ve isteyerek 14 (9-17) 0,540 

Ġstenmeyen 14 (8-17)  

Hemoglobin düzeyi   

Normal 14 (8-17) 0,005 

Anemik 13 (8-16)  

Gebelikte D vitamini kullanma   

Düzenli kullanan 14(9-17) 0,005 

Kullanmayan 13 (8-16)  

Gebelikte Demir kullanma   

Düzenli kullanan 14 (8-17) 0,002 

Kullanmayan 13 (8-17)  

Gebelikte Folikasit kullanma   

Düzenli kullanan 15 (10-17) <0,001 

Kullanmayan 13 (8-17)  

Tetanoz aĢısı yaptırma   

Zamanında yaptıran 14 (8-17) 0,036 

Yaptırmayan 12 (8-17)  

Doğum Ģekli tercihi   

Normal 14 (8-17) 0,109 

Sezaryen 15 (10-17)  

Bebeğini emzirmek istediği süre   

2 yıl ve üzeri 14 (8-17) 0,294 

2 yıldan az 14 (9-17)  

Gebelik süresince eğitim alma durumu   

Hiç eğitim almayan 14(8-16) 0,142 

Eğitim alan 14 (8-17)  

Gebelikte izlem/kontrol sayısı   

6 ve daha fazla 14 (10-17) 0,457 

6 dan az 14 88-17)  

Gebelik algısı   

Keyifli/rahat 14 (9-17) 0,113 

Zor/zahmetli 14 (8-17)  
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3.3. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Algı Düzeylerine ĠliĢkin 

Bulgular 

Sağlık Algısı Ölçeği alt alanlarından alınan ortanca puan gebe olmayan ve 

gebe grupta benzerdi (Çizelge 3.3.1). Ölçeğin ”Kesinlik” alt alanında yer alan 

“Sağlıklı beslenme hakkında okuduğum her Ģeyi anlayamıyorum” maddesinin 

ortanca puanı gebe olanlarda daha düĢüktü (P=0,015). 

 

Çizelge 3.3.1. Kadınlarda sağlık algısı ölçeği alt alan puanları [ortanca (min-max)] 

Ölçek alt alanları Gebe Olmayan Gebe olan P 

Kontrol odağı 16 (7-23) 16 (5-24) 0,636 

Öz farkındalık 11 (6-15) 11 (5-15) 0,518 

Kesinlik 12 (6-18) 11 (5-20) 0,218 

Sağlığın önemi 11 (4-15) 12 (3-15) 0,279 

 

Gebe olmayan kadınlarda Sağlık Algısı Ölçeğinin Kontrol Odağı ve Kesinlik 

alt alanının ortanca puanı, öğrenim düzeyi yüksek olanlarda ve çalıĢan kadınlarda 

daha yüksekti (P<0,001). Kesinlik alt alanının puanı geniĢ ailede daha düĢüktü 

(P=0,016). Ekonomik durumunu iyi olarak algılayanlarda Kontrol odağı (P=0,021) 

ve Sağlığın Önemi (P<0,047) alt boyutlarının puanı daha yüksek bulundu (Çizelge 

3.3.2).  

Gebe kadınlarda ise Kontrol Odağı alt boyutunun puan ortancası, öğrenim 

düzeyi yüksek olanlarda (P<0,001), çalıĢan kadınlarda (P=0,020), kent merkezinde 

daha uzun süre yaĢayanlarda (P=0,001), ve ekonomik durumu iyi olanlarda 

(P=0,021) daha yüksekti. Diğer alt alanların demografik özelliklerle iliĢkisi 

bulunamadı (P>0,05) (Çizelge 3.3.3). 
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Çizelge 3.3.2. Gebe olmayan kadınlarda demografik özelliklere göre sağlık algısı 

ölçeği alt alan puanları [ortanca (min-max)] 

Demografik Özellik 
Kontrol 

odağı 

Öz 

farkındalık 
Kesinlik 

Sağlığın 

önemi 

Anadili     

Türkçe 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (4-15) 

Kürtçe 17 (10-22) 11,5 (8-15) 10,5 (8-18) 12 (10-14) 

P 0,186 0,413 0,097 0,060 

Öğrenim durumu     

Ġlköğretim 15 (7-20) 11 (6-15) 11 (6-18) 11 (4-14) 

Lise 15 (7-22) 11 (6-14) 11,5 (7-17) 11 (6-15) 

Yüksekokul 18 (8-23) 11 (7-14) 14 (9-18) 11,5 (6-14) 

P <0,001 0,549 <0,001 0,260 

ÇalıĢma durumu     

Ev Hanımı 15 (7-22) 11 (6-15) 11 (6-18) 11 (4-15) 

ÇalıĢan 18 (13-23) 11 (6-14) 14 (10-18) 11 (6-14) 

P <0,001 0,362 <0,001 0,394 

Aile tipi     

Çekirdek 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (7-18) 11 (4-15) 

GeniĢ 16,5 (11-22) 11 (8-15) 10 (6-18) 11,5 (7-14) 

P 0,882 0,803 0,016 0,727 

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 17 (7-22) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (4-15) 

Kırsal 15 (10-23) 12 (6-15) 10 (8-18) 12 (8-14) 

P 0,294 0,329 0,112 0,276 

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 17 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 12 (6-15) 

Orta 15 (7-22) 11 (7-15) 11 (7-18) 11 (4-14) 

P 0,021 0,582 0,055 0,047 

EĢi ile akrabalık     

Yok 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (6-15) 

Var 16 (10-20) 11 (6-14) 11 (8-16 11 (4-14) 

P 0,431 0,478 0,163 0,377 
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Çizelge 3.3.3. Gebe kadınlarda demografik özelliklere göre sağlık algısı ölçeği alt 

alan puanları [ortanca (min-max)] 

Demografik Özellik 
Kontrol 

odağı 

Öz 

farkındalık 
Kesinlik 

Sağlığın 

önemi 

Anadili     

Türkçe 16 (5-24) 11 (5-15) 11 (6-20) 12 (3-15) 

Kürtçe 16 (5-21) 12 (6-14) 12 (5-18) 12 (10-15) 

P 0,768 0,386 0,462 0,113 

Öğrenim durumu     

Ġlköğretim 15 (5-21) 11 (5-14) 11 (5-20) 12 (7-15) 

Lise 17 (7-24) 11 (6-15) 11 (6-18) 12 (3-14) 

Yüksekokul 18 (10-23) 11 (6-15) 12 (8-16) 11 (6-14) 

P <0,001 0,398 0,214 0,413 

ÇalıĢma durumu     

Ev Hanımı 15 (5-24) 11 (6-15) 11 (5-20) 12 (3-15) 

ÇalıĢan 18 (5-21) 11 (5-13) 14 (8-16) 11 (6-14) 

P 0,020 0,273 0,001 0,206 

Aile tipi     

Çekirdek 17 (5-24) 11 (5-15) 12 (6-18) 12 (6-15) 

GeniĢ 15 (5-20) 11 (6-14) 11 (5-20) 12 (3-15) 

P 0,109 0,672 0,516 0,957 

Uzun süre yaĢadığı yer    

Kentsel 16 (8-24) 11 (6-15) 12 (6-20) 12 (6-15) 

Kırsal 12,5 (5-18) 10,5 (5-14) 10,5 (5-15) 11 (3-15) 

P 0,001 0,140 0,047 0,717 

Ekonomik durum algısı    

Ġyi 16 (5-23) 11 (6-15) 12 (6-20) 12 (6-15) 

Orta 15 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-18) 12 (3-15) 

P 0,021 0,969 0,117 0,916 

EĢi ile akrabalık     

Yok 16 (8-24) 11 (6-15) 12 (5-20) 12 (6-15) 

Var 15,5 (5-22) 11 (5-14) 11 (6-18) 11,5 (3-15) 

P 0,576 0,926 0,575 0,675 
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Gebe olmayan grupta düzenli egzersiz yapmayan kadınların Kontrol Odağı alt 

alan puanı (P=0,012), düzenli egzersiz yapanların ise Özfarkındalık puanı daha 

yüksekti (P=0,041). Kesinlik alt alanı puanları, sağlık kontrolleri için hastaneyi tercih 

edenlerde ve ambalajlı gıda üzerindeki tüm bilgileri okuyanlarda daha yüksek 

bulundu. Sağlık problemi olduğunda hekime gidenlerde Sağlığın Önemi alt 

boyutunun puan ortancası daha yüksekti (Çizelge 3.3.4). 

Gebe kadınlarda sağlık kontrolleri için hastaneyi tercih edenlerin ve düzenli 

spor/egzersiz yapanların Kontrol Odağı puanı daha yüksek bulundu. Sigara içenlerde 

Sağlığı Önemi alt alan puan ortancası düĢükken (P=0,027), sağlık problemi 

olduğunda hekime gidenlerde ve kendi kendine düzenli meme muayenesi yapanlarda 

yüksekti (Çizelge 3.3.5). 

Gebe kadınların gebelik özellikleriyle en fazla Kontrol Odağı alt alan puanı 

arasında iliĢki bulundu. Hemoglobin düzeyi normal olanlar, D vitamini ve Folikasit 

ilacını düzenli kullananlar, tetanoz aĢısını zamanında yaptıranlar ve sezaryenle 

doğumu tercih edenlerin Kontrol Odağı alt alanının puan ortancası yüksekti. D 

vitaminini düzenli kullananların ayrıca Özfarkındalık puanı da yüksek bulundu. 

Gebeliğini keyifli ve rahat olarak algılayanların ise Kesinlik puanı yüksekti (Çizelge 

3.3.6). 
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Çizelge 3.3.4. Gebe olmayan kadınların sağlık davranıĢına göre sağlık algısı ölçeği 

alt alan puanları [ortanca (min-max)] 

Sağlık DavranıĢı 

Özelliği 

Kontrol 

odağı 

Öz 

farkındalık 
Kesinlik 

Sağlığın 

önemi 

Beden kütle indeksi     

≤ 24.9 16 (7-23) 11(6-15) 12 (7-18) 11 (6-15) 

25.0 ≤ 16,5 (7-22) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (4-14) 

P 0,581 0282 0,653 0,675 

Sigara içme durumu     

Ġçmeyen 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (6-15) 

Ġçen 17 (8-20) 12 (6-14) 11 (8-18) 11,5 (4-13) 

P 0,675 0,387 0,886 0,881 

Kendi sağlık problemine ilk tepkisi    

Ġhmal/Kendi 

kendine tedavi 
16 (7-23) 11 (7-14) 11,5 (6-17) 11 (4-14) 

Hekime gitme 16 (7-22) 11 (6-15) 12 (7-18) 12 (6-15) 

P 0,567 0,564 0,338 0,025 

Sağlık kontrolleri için tercih edilen yer   

Aile hekimi 15 (7-23) 11 (8-13) 11 (8-17) 11 (6-14) 

Hastane 17 (7-22) 11 (6-15) 12 (6-18) 12 (4-15) 

P 0,328 0,847 0,031 0,247 

Düzenli egzersiz/spor yapma durumu   

Yapmayan 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (4-14) 

Yapan 11 (8-17) 12,5 (10-15) 11,5 (7-16) 12,5 (10-15) 

P 0,012 0,041 0,935 0,179 

Kendi kendine meme muayenesi    

Yapmayan 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (6-15) 

Düzenli yapan 17 (8-22) 10 (6-13) 13 (7-18) 12 (4-14) 

P 0,254 0,336 0,127 0,119 

Ambalajlı gıda üzerinde baktığı bilgi   

Hiçbirine 15 (8-18) 11,5 (8-12) 10,5 (8-14) 10 (6-12) 

Son tüketim 

tarihine 
16 (7-22) 11 (6-15) 11,5 (6-18) 11 (6-14) 

Tüm bilgiler 18 (8-23) 11 (6-15) 14 (7-18) 12 (4-15) 

P 0,053 0,195 0,003 0,115 

AP yöntemi tercihi     

Geleneksel yöntem 16 (7-23) 11 (6-15) 12 (6-18) 11 (4-15) 

Etkili yöntem 17 (7-22) 10 (8-14) 12 (8-18) 11 (6-14) 

P 0,083 0,038 0,260 0,917 
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Çizelge 3.3.5. Gebe kadınların sağlık davranıĢına göre sağlık algısı ölçeği alt alan 

puanları [ortanca (min-max)] 

* Gebe kadınların doğumdan sonraki AP yöntem tercihi. 

Sağlık DavranıĢı 

Özelliği 

Kontrol 

Odağı 

Öz 

farkındalık 
Kesinlik 

Sağlığın 

Önemi 

Beden kütle indeksi    

≤ 24.9 16 (5-23) 11 (5-15) 12 (5-20) 12 (3-15) 

25.0 ≤ 18 (8-24) 11 (6-15) 11 (7-18) 12 (8-15) 

P 0,285 0,711 0,669 0,783 

Sigara içme durumu    

Ġçmeyen 16 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-20) 12 (3-15) 

Ġçen 15,5 (13-22) 11,5 (6-13) 12,5 (8-15) 9,5 (6-12) 

P 0,756 0,825 0,853 0,027 

Kendi sağlık problemine ilk tepkisi    

Ġhmal/Kendi 

kendine tedavi 
15 (5-21) 10,5 (5-15) 11 (6-20) 11 (3-14) 

Hekime gitme 16 (5-24) 12 (6-15) 12 (5-18) 12 (6-15) 

P 0,322 0,006 0,609 0,012 

Sağlık kontrolleri için tercih edilen yer   

Aile hekimi 15 (5-24) 11 (5-15) 11 (6-20) 12 (3-15) 

Hastane 16 (9-23) 11 (6-15) 12 (5-18) 12 (6-15) 

P 0,050 0,595 0,033 0,955 

Düzenli egzersiz/spor yapma durumu   

Yapmayan 16 (5-24) 11 (6-15) 11 (5-20) 12 (3-15) 

Yapan 19 (5-22) 12 (5-13) 12 (8-14) 11,5 (8-14) 

P 0,038 0,693 0,455 0,948 

Kendi kendine meme muayenesi    

Yapmayan 16 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-20) 11,5 (3-15) 

Düzenli yapan 18 (5-22) 12 (8-14) 12 (7-18) 12 (8-15) 

P 0,225 0,324 0,539 0,028 

Ambalajlı gıda üzerinde baktığı bilgi   

Hiçbirine 15 (5-20) 11 (5-13) 12 (6-15) 11 (3-13) 

Son tüketim tarihine 16 (5-24) 11 (6-15) 11 (5-20) 12 (7-15) 

Tümüne 16 (8-23) 11 (6-14) 12 (7-16) 12 (6-15) 

P 0,155 0,643 0,394 0,090 

AP yöntemi tercihi*     

Kararsız 17 (10-24) 11 (6-15) 12 (7-20) 12 (6-15) 

Geleneksel yöntem 10 (5-21) 9 (5-14) 12 (10-17) 12 (9-15) 

Etkili yöntem 16 (5-22) 11 (6-15) 11 (5-18) 11 (3-15) 

P 0,027 0,163 0,516 0,614 
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Çizelge 3.3.6. Gebe kadınların gebelik özelliklerine göre sağlık algısı ölçeği alt alan 

puanları [ortanca (min-max)] 

Gebelik Özelliği 
Kontrol 

odağı 

Öz 

farkındalık 
Kesinlik 

Sağlığın 

önemi 

Gebeliği isteme durumu     

Planlı ve isteyerek 16 (8-23) 11 (6-15) 12 (7-20) 12 (6-15) 

Ġstenmeyen 15 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-16) 11,5(3-15) 

P 0,067 0,624 0,109 0,377 

Hemoglobin düzeyi     

Normal 16 (7-24) 11 (6-15) 11 (5-18) 12 (3-15) 

Anemik 15 (5-20) 11 (5-15) 12 (8-20) 12 (7-15) 

P 0,033 0,059 0,466 0,920 

Gebelikte D vitamini kullanma    

Düzenli kullanan 17 (7-24) 11 (6-15) 12 (6-18) 12 (3-15) 

Kullanmayan 15 (5-21) 10,5 (5-14) 11 (5-20) 11 (6-15) 

P 0,034 0,013 0,107 0,059 

Gebelikte Demir kullanma    

Düzenli kullanan 16 (7-24) 11 (6-15) 12 (5-20) 12 (3-15) 

Kullanmayan 15 (5-21) 11 (5-14) 11 (6-16) 12 (6-15) 

P 0,423 0,665 0,601 0,531 

Gebelikte Folikasit kullanma    

Düzenli kullanan 17 (5-23) 11 (6-15) 12 (8-20) 12 (6-15) 

Kullanmayan 15 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-18) 12 (3-15) 

P 0,033 0,927 0,079 0,235 

Tetanos aĢısı yaptırma     

Zamanında yaptıran 16 (8-24) 11 (6-15) 11 (5-20) 12 (6-15) 

Yaptırmayan 13,5 (5-21) 11,5 (5-14) 11,5(6-16) 12 (3-15) 

P 0,027 0,968 0,843 0,424 

Doğum Ģekli tercihi     

Normal 15 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-20) 11 (3-15) 

Sezaryen 18 (11-21) 11 (6-14) 12 (8-18) 12 (8-14) 

P 0,010 0,778 0,289 0,145 

Bebeğini emzirmek istediği süre    

2 yıl ve üzeri 16 (5-22) 11 (5-14) 11 (5-20) 11 (3-15) 

2 yıldan az 16 (8-24) 11 (6-15) 12 (6-18) 12 (8-15) 

P 0,929 0,367 0,803 0,386 

Gebelik süresince eğitim alma durumu    

Hiç eğitim almayan 15 (5-24) 11 (6-15) 11,5(5-18) 12 (7-15) 

Eğitim alan 16 (5-23) 11 (5-15) 11 (6-20) 12 (3-14) 

P 0,368 0,355 0,863 0,593 

Gebelikte izlem/kontrol sayısı    

6 ve daha fazla 16 (5-24) 11 (6-15) 11 (6-20) 12 (7-15) 

6 dan az 15 (5-22) 11 (5-15) 12 (5-18) 12 (3-15) 

P 0,572 0,866 0,665 0,723 

Gebelik algısı     

Keyifli/rahat 16 (5-23) 11 (6-14) 12 (6-20) 12 (3-15) 

Zor/zahmetli 16 (5-24) 11 (5-15) 11 (5-18) 11 (6-15) 

P 0,949 0,316 0,020 0,251 
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3.4. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlık 

Algısı ĠliĢkisine Yönelik Bulgular 

Gebe olmayan grupta Sağlık Okuryazarlık puanları ile Sağlık Algısı Ölçeği 

toplam puanı, “kontrol odağı” alt boyutu ve “kesinlik” alt boyutu arasında anlamlı 

(p<0.01) ve orta derecede bir pozitif korelasyon vardı. Gebe grubunda Sağlık Algısı 

Ölçeğinin “kesinlik” alt boyutu ile NVS ölçek puanı arasında zayıf ve anlamlı 

(p<0.05) bir korelasyon bulundu. Diğer korelasyonlar gebe olmayan gruba benzerdi 

(Çizelge 3.4.1). 

 

Çizelge 3.4.1. Sağlık algısı ve sağlık okuryazarlığı puanları arasındaki iliĢki ( rs) 

* p<0.05 **p<0.01 

  Sağlık okuryazarlığı puanları 

Gruplar 
Sağlık Algısı ve 

alt alanları 

Sağlık 

Okuryazarlığı 
NVS 

Halk Sağlığı 

Okuryazarlığı 

G
eb

e 
o
lm

a
y
a
n

 k
a
d

ın
la

r
 Kontrol odağı 0,421** 0,279** 0,286** 

Öz farkındalık 0,085 0,086 0,078 

Kesinlik 0,479** 0,410** 0,259** 

Sağlığın önemi 0,081 0,052 0,060 

Toplam 0,488** 0,367** 0,327** 

G
eb

e 
k

a
d

ın
la

r 

Kontrol odağı 0,435** 0,344** 0,404** 

Öz farkındalık 0,200* 0,079 0,098 

Kesinlik 0,342** 0,209* 0,260** 

Sağlığın önemi 0,083 -0,101 -0,008 

Toplam 0,497** 0,319** 0,402** 
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4. TARTIġMA 

Gebelerin sağlık okuryazarlık ve sağlık algı düzeylerinin belirlenmesi ve 

sağlık okuryazarlığı ile sağlık algısı iliĢkisinin saptanması amacıyla yapılan 

araĢtırmanın bulguları üç baĢlık altında tartıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kullanılan ölçeklerin ABD kaynaklı olması, bu ülkenin kültürünü 

ve eğitim sistemini referans alması, ayrıca baĢka kültürlere adaptasyonunun zorluğu 

ölçeğin anlaĢılırlığını etkileyebilmektedir. Uygulama sırasında katılımcıların bir 

kısmı bazı sorulara doğru cevap verememe kaygısı yaĢadıklarını belirtmiĢtir. ASM 

kayıtlarından elde edilenler dıĢındaki verilerin güvenilirliği katılımcıların kendi 

bildirimlerine dayalı olması ile sınırlıdır. Toplum tabanlı bu çalıĢmanın verilerinin 

kadınların kendi ortamlarında ve onların istedikleri bir zamanda toplanmasının 

verinin güvenilirliğini artırdığı düĢünülmektedir.  

4.1. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Demografik ve Sağlık DavranıĢı 

Özellikleri 

ÇalıĢmaya alınan gebe olmayan kadınların yaklaĢık üçte ikisinin ve gebelerin 

yarısının öğrenim düzeyi lise ve üzeridir. TNSA 2013 verilerine göre 20-29 yaĢ 

kadınlarda öğrenim düzeyi lise ve üzeri olanların oranı yaklaĢık % 47‟dir. Buna göre 

Konya il merkezinde yaĢayan genç kadınların öğrenim düzeyi Türkiye ortalamasının 

biraz üzerinde olmakla birlikte düĢüktür.  

Gebe olan kadınlarda çalıĢanların oranı daha düĢükken gebe olmayan 

kadınlarda Türkiye ortalamasına (20-29 yaĢ grubu için) benzerdi. Çocuk sahibi 

olmanın çalıĢma üzerinde etkisi olduğundan gebelikte ve sonrasında çalıĢanların 

oranının düĢük olması beklenen bir durum olabilir.  

Gebe kadınların üçte ikisi çekirdek ailede yaĢamakta olup gebe olmayanlarda 

bu oran daha yüksektir. Akraba evliliği oranı her iki grupta da Orta Anadolu 

ortalamasının (% 26) altındadır (TUIK 2012). Ancak gebe gruptaki akraba evliliği 

oranı Konya‟da yapılan baĢka bir çalıĢmanın bulgularına da benzerdir (Durduran ve 

ark 2012). Bu benzerlik de çalıĢma örnekleminin çekildiği evren olan Konya 

toplumunu temsil ettiğini gösterir. Temsil gücünün yüksek olmasının da dolaylı 

olarak bulguların güvenilirliğini artırdığı söylenebilir. 

Gebe kadınların sağlık problemleri olduğunda ilk tepkileri ve aile planlaması 
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konusundaki düĢünceleri gebe olmayan gruptan farklı idi (Çizelge 3.1.2). Gebelik 

döneminde kadınların bebeklerinin sağlığını düĢünerek kendi sağlığına daha fazla 

dikkat etmesi beklenen bir durumdur. Gebelik döneminde kadın kendi sağlığının 

veya bebeğinin sağlığının risk altında olduğunu düĢünebilir. Bu durum gebenin 

sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanma konusundaki istek ve motivasyonunun 

artmasını sağlayacaktır. Aile planlaması yöntemi olarak doğumdan sonra “etkili 

yöntem tercihi” gebelerde daha fazladır (Çizelge 3.1.2). Bu bulgu beklenen bir 

durumdur. Gebe olmayan kadınların etkili yöntemleri daha az kullanması gebe kalma 

isteklerinden kaynaklanabilir. Türkiye‟de 20-29 yaĢ arası evlenmiĢ kadınların 

yaklaĢık % 45‟i gebeliği önleyici yöntem kullanmaya çocukları olmadan baĢlamıĢ, % 

34‟ü ise bir çocuk sahibi olduktan sonra ilk kez gebeliği önleyici bir yöntem 

kullanmıĢlardır. Etkili yöntem kullanımı da ilk doğumdan sonra artıĢ göstermiĢtir 

(TNSA 2013). Bu çalıĢmada gebeliklerinin son trimesterinde olmalarına rağmen 

kadınların önemli bir bölümünün (% 38) doğumdan sonra hangi yöntemi 

kullanacakları konusunda kararsız olduğu görülmektedir. Bu durum, ASM ebe-

hemĢiresi tarafından en az 4 kez izlenmiĢ olan gebelerin aile planlaması konusunda 

yeterli eğitim ve danıĢmanlık hizmeti alamadıklarını göstermektedir. 

Gebe olmayan kadınların % 74‟ü ve gebe kadınların gebelik öncesi 

ağırlığına göre % 66‟sının Beden Kütle Ġndeksi normal sınırlardadır. Amerikan Tıp 

Enstitüsü, gebeliğinden önce zayıf olan kadınlara gebelikte 12,5-18 kg, normal 

ağırlıkta olanlara 11,5-16 kg, fazla ağırlıklı olanlara 7,0-11,5 kg ve obez olanlara 5-9 

kg ağırlık artıĢı önermektedir (IOM 2009). Gebelerin üçte ikisi gebelik öncesi 

BKĠ‟ye göre gebelikte ağırlık artıĢı IOM‟un önerdiği aralıktadır. Gebelerin üçte biri 

ya zayıf ya da fazla ağırlıklı/obez idi. Gebelikte fazla ağırlık ve obezitenin anne-

bebek sağlığı açısından önemli komplikasyonlara yol açabileceği gösterilmiĢtir 

(Guelinckx ve ark 2007, Rasmussen ve ark 2008, CMACE 2010).  

Kadınların sağlığı koruyucu bazı davranıĢları yapma ve sağlık bilgi kaynağı 

olarak sağlık çalıĢanlarına baĢvuru oranları düĢüktür. Her ne kadar kadınlar 

gebelikleri sırasında olumlu sağlık davranıĢlarını daha fazla gösterseler de (Onat ve 

Aba 2014) bu çalıĢmada gebe olmayan grupla gebe grubun sağlık davranıĢları 

benzerdir. Buna karĢılık Sözeri ve ark (2006)‟nın çalıĢmasında gebelerin bilgi almak 

için en fazla sağlık çalıĢanlarına baĢvurduğu görülmektedir. 

Kadınlar kendi sağlıklarına gereken özeni göstermemektedir (Çizelge 3.1.3). 
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Nitekim, gebelerin beĢte biri anemiktir, gebeliklerin üçte biri plansızdır, Demir, 

Folikasit ve D vitamini kullanım oranları düĢüktür. Bu çalıĢmaya benzer olarak, 

Sözeri ve ark (2006)‟nın çoğunluğunu genç kadınların oluĢturduğu 310 gebenin 

sağlık bilgi ve davranıĢlarını değerlendirdiği çalıĢmasında kadınların % 21‟inin 

gebeliklerini planlamamıĢ olduğunu % 29‟unun Demir preparatı kullanmadığını 

belirlemiĢtir. Bursa‟da yapılan bir çalıĢmada 20-29 yaĢ gebelerde anemi prevalansı 

bu çalıĢmadakine benzer olarak yaklaĢık % 20 bulunmuĢtur (Akın ve ark 2000). Çıtıl 

ve ark (2014) yaĢ ortalaması 26 olan 311 gebe ile yaptıkları çalıĢmada kadınların 

anemi prevalansını % 24 olarak belirlemiĢtir. Gebelik anemisinin erken dönemde 

belirlenmesi ve tedavi edilmesi perinatal komplikasyonların azaltılması bakımından 

önem taĢımaktadır (Sak ve ark 2009). Gebeliğin isteniyor olması anne ve bebek 

sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Ġstenmeyen ve planlanmamıĢ gebeliklerin, 

gebelikte sigara kullanma, yetersiz vitamin kullanımı, önerilenden az ya da fazla 

ağırlık artıĢı, doğum öncesi izlem sayısında azalma gibi olumsuz sağlık 

davranıĢlarında etkili olduğu belirtilmektedir (Özkan ve Mete 2010, Tarrant ve ark 

2011). 

4.2. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri 

Bu çalıĢmada Sağlık Okuryazarlık ölçeği, NVS ölçeği ve Halk sağlığı 

Okuryazarlık Ölçeğine göre gebe olmayan kadınlarla gebe kadınların sağlık 

okuryazarlık düzeyleri arasında fark bulunmamıĢtır. Gebe kadınların, Sağlık 

okuryazarlık ölçeğine göre % 29‟u, NVS ölçeğine göre % 64‟ü ve Halk Sağlığı 

Okuryazarlığına göre % 19‟unun okuryazarlık düzeyi düĢüktür. Ġlk ölçekte bilgiden 

çok bireysel algıyı değerlendiren maddeler yer almaktadır ve bu konularla ilgili görüĢ 

belirtirken katılımcıların kendilerini gerçek durumlarından farklı göstermiĢ 

olabileceği düĢünülmektedir. NVS ölçeğine göre oranın yüksek olmasının sebebi, 

hesaplama becerisi gerektirmesi ayrıca besin etiketi okuma davranıĢının toplumda 

yaygın olmayıĢı gösterilebilir. Halk sağlığı okuryazarlık ölçeğinin puanı Pleasant ve 

Kruvilla (2008)‟nın çalıĢmasındakine benzer Ģekilde yüksek bulundu. Üçüncü 

trimesterinde olan ve en az 4-6 kez izlenen gebelerin sağlık okuryazarlık düzeyinin 

gebe olmayanlardan daha yüksek olması beklenirdi. TNSA 2013‟e göre gebe 

kadınların % 89‟u en az 4 kez doğum öncesi bakım almıĢtır. Doğum öncesi bakım 

alma oranları son yıllarda artıĢ göstermekle birlikte bakımın niteliği konusunda 

yetersizlik olduğu düĢünülmektedir (Durduran ve ark 2012).  
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Farklı ölçekler kullanılarak yapılmıĢ araĢtırmaların derlendiği bir çalıĢmada 

yetersiz okuryazarlık düzeyinin % 22-29 arasında olduğu belirlenmiĢtir (Paasche-

Orlow ve ark 2004). BaĢka bir sistematik derlemede yetersiz sağlık okuryazarlığı 

prevalansının % 34-59 arasında olduğu belirtilmektedir (Eichler ve ark 2009). 

Avrupa sağlık okuryazarlığı araĢtırmasına göre sekiz ülkenin düĢük sağlık 

okuryazarlık düzeyi % 2-27 arasında değiĢmektedir (WHO 2013). Özdemir ve ark 

(2010)‟nın Aile Hekimliği Kliniğine baĢvuran hastalarla yaptıkları çalıĢmada 

yetiĢkinlerde yetersiz sağlık okuryazarlık düzeyi REALM‟e göre % 41, NVS 

ölçeğine göre % 72 bulunmuĢtur. Sağlık okuryazarlığı düzeyini belirleme 

çalıĢmalarında farklı değerlendirme araçları kullanıldığından ve sağlık okuryazarlığı 

farklı boyutlarıyla ele alındığından sonuçların karĢılaĢtırılması sağlıklı 

yapılamamaktadır.  

Kadınlarda sağlık davranıĢı ve sağlık bilgisinin sağlık okuryazarlığı ile 

iliĢkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalıĢmada yetersiz ve sınırda sağlık 

okuryazarlık düzeyi % 29 olarak bulunmuĢtur (Lee ve ark 2012). Kohan ve ark 

(2007) çalıĢmalarında çoğunluğu 20-28 yaĢ aralığında ve 28 haftanın üzerinde 

gebeliği olan 150 kadını değerlendirmiĢtir. Gebelerin % 34‟ünün sağlık okuryazarlık 

düzeyi düĢük bulunmuĢtur. Farklı etnik kökene sahip 529 kadınla yapılan baĢka bir 

çalıĢmada düĢük sağlık okuryazarlık düzeyi % 40 bulunmuĢtur (Lindau ve ark 2002). 

Gebelik dönemi kadının -özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı olanların- 

sağlık okuryazarlığını geliĢtirmede önemli bir fırsat olarak görülmelidir.  

Sağlık okuryazarlık düzeyi (üç ölçeğe göre ve her iki grupta) öğrenim düzeyi, 

kadınların çalıĢma durumu ve ekonomik durum algısıyla iliĢkilidir. Diğer 

değiĢkenlerden çekirdek aile tipi, kent merkezinde uzun süre yaĢama ve akraba 

evliliği olmaması da yeterli sağlık okuryazarlık düzeyi ile iliĢkilidir. Literatürde de 

sağlık okuryazarlığının birçok demografik ve sosyoekonomik faktörle iliĢkili olduğu 

belirtilmektedir (IOM 2004). Öğrenim düzeyi bunlardan en önemlisidir (Martin ve 

ark 2009). Öğrenim düzeyinin yüksek olması iyi bir iĢte çalıĢmayı, dolayısıyla iyi bir 

gelire sahip olmayı sağlar. Gelir durumu iyi olanlar da daha iyi sağlık koĢullarına 

sahiptir (Arendt 2005). EleĢtirel (critical) sağlık okuryazarlığının değerlendirildiği bir 

çalıĢmada düĢük öğrenim düzeyinin yetersiz sağlık okuryazarlık düzeyi ile iliĢkisi 

gösterilmiĢtir (Furuya ve ark 2013). Ancak öğrenim durumunun yüksek olması her 

zaman okuryazarlık düzeyinin de yüksek olduğu anlamına gelmemektedir. Evinde 
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veya iĢinde yeterli okuryazarlık becerileri gösteren birisi, sağlık alanında yetersiz 

düzeyde okuryazar olabilmektedir (DeWalt ve Pignone 2005). Öğrenim düzeyi 

bireyin kaç yıl okula gittiğini gösterir ve okuryazarlık düzeyi ile aynı anlama gelmez. 

IOM„un raporuna göre Lise mezunu olanların % 55‟inin sağlık okuryazarlık düzeyi 

düĢüktür. BaĢka çalıĢmalarda da öğrenim düzeyi yüksek olanlarda sağlık 

okuryazarlık düzeyinin düĢük olabileceği gösterilmiĢtir (Gazmararian ve ark 1999, 

Lindau ve ark 2002, Kutner ve ark 2006, Wilson ve ark 2006, Cho ve ark 2007, 

Kohan ve ark 2007).  

Kadınların öğrenim düzeyinin yüksek olması daha iyi prenatal bakım alması 

ve daha sağlıklı çocuklara sahip olması anlamına gelmektedir (LeVine ve Rowe 

2009). Zhao ve ark (2009) öğrenim düzeyi düĢük 475 göçmen gebe kadınla yaptığı 

çalıĢmada maternal sağlıkla ilgili 12 soruya kadınların doğru cevap verme 

durumlarını değerlendirmiĢtir. Halk sağlığı okuryazarlığı ölçeğine benzer bu sorulara 

kadınlar ortalama % 69 oranında doğru cevap vermiĢtir. Kadınların % 71‟i antenatal 

bakımın gerekli olduğunu düĢünürken, yarıdan fazlası ilk izlemin hangi ayda 

yapılması gerektiğini, % 51‟i gebelikte aneminin önlenebilir olduğunu bilememiĢtir. 

Gebelerin sadece % 29‟u yenidoğan deformitesinin hangi gebelik haftalarında 

oluĢabileceğini bilmiĢtir. Zhao ve ark (2009)‟nın çalıĢmasında öğrenim düzeyinin 

maternal sağlık bilgi skoru üzerine güçlü etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. TNSA-2013 

sonuçlarına göre bebek ölümlerinin annelerin öğrenim düzeyi arttıkça çok hızlı bir 

Ģekilde düĢtüğü görülmektedir. Okuryazarlık düzeyi yüksek kadınlar kendi sağlık 

durumlarının daha fazla farkındadır ve sağlıkla ilgili konularda karar verme gücüne 

sahiptir.  

Kadınların bazı sağlık davranıĢlarının sağlık okuryazarlık düzeyleri ile iliĢkisi 

kullanılan ölçeğe göre farklılık göstermektedir. Ölçeklerin sağlık okuryazarlığını 

farklı boyutlarıyla değerlendirmesi bu durumun sebebi olabilir. Sigara ve egzersiz 

(her iki grupta da) yeterli sağlık okuryazarlık düzeyi ile iliĢkili değildir. Besin 

etiketini okuma ve sağlık kontrolü için hastaneyi tercih etme sağlık okuryazarlığı 

düzeyi ile iliĢkilidir. Von Wagner ve ark (2007) çoğunluğunu kadınların oluĢturduğu 

759 yetiĢkinle yaptıkları çalıĢmada sigara içmeyenlerde ve düzenli egzersiz 

yapanlarda sağlık okuryazarlık düzeyinin daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Lee ve 

ark (2012)‟nın çalıĢmasında 1754 kadının sağlığı geliĢtirme ve koruma davranıĢları 

değerlendirilmiĢtir. Kadınlara kendilerindeki fiziksel değiĢimlerin (örn. cilt renginde 
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değiĢim, ağırlık artıĢı, vücudun herhangi bir yerinde anormal büyüme gibi) ne kadar 

farkında oldukları, besinlerin son tüketim tarihine ne sıklıkla baktıkları ve sigara 

kullanma durumları sorulmuĢtur. Ayrıca son iki yılda yıllık sağlık kontrolü (check-

up) ve Pap smear testi yaptırıp yaptırmadıkları sorulmuĢtur. Değerlendirme 

sonucunda sağlık okuryazarlığı düzeyinin besinlerin son tüketim tarihine bakma ve 

fiziksel değiĢimin farkında olma ile iliĢkili olduğu, fakat yıllık sağlık kontrolü ve Pap 

smear testi yaptırma ile iliĢkili olmadığı bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ayrıca sağlık 

okuryazarlık düzeyi yüksek olanlarda sigara içenlerin daha fazla olduğu 

belirtilmektedir. Bazı çalıĢmalarda da gebelikte sigara içmenin okuryazarlıkla iliĢkili 

olmadığı gösterilmiĢtir (Arnold ve ark 2001, Martin ve ark 2012). Arnold ve ark 

(2001)‟nın çalıĢmasında gebe kadınların okuryazarlık düzeyi, sigaranın zararları 

hakkında bilgi ve farkındalıkla iliĢkili bulunmuĢ fakat sigara içme durumu ile iliĢkili 

bulunmamıĢtır. Avrupa ülkeleri sağlık okuryazarlığı araĢtırmasına göre sağlık 

okuryazarlığı puanı yüksek bireyler daha fazla egzersiz/spor yapmaktadır. Bu 

çalıĢmada sigara, alkol, ĢiĢmanlık da düĢük sağlık okuryazarlığı ile iliĢkili 

bulunmuĢtur (WHO 2013). Sağlıklı yaĢam tarzının ve sağlığı geliĢtirici davranıĢların 

sağlık okuryazarlığı ile iliĢkisi birçok çalıĢmada gösterilmekle birlikte bu konuda 

daha fazla kanıta gereksinim duyulduğu belirtilmektedir (Berkman 2011). 

Gebe grupta kendi kendine meme muayenesi yapmayanlarda ve geleneksel 

aile planlaması yöntemi kullananlarda sağlık okuryazarlık düzeyi daha düĢüktür. 

Sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük olan kiĢilerin mamogram, papsemear, grip aĢısı 

gibi bazı koruyucu sağlık davranıĢlarını daha az gösterdiği bilinmektedir (Scott ve 

ark 2002, White ve ark 2008). Davis ve ark (1996) ve Pagan ve ark (2012)‟nın 

çalıĢmalarında okuryazarlık düzeyi düĢük kadınların yüksek olanlara göre daha az 

mamografi yaptırdıkları gösterilmiĢtir. ABD‟de yapılan iki çalıĢmada servikal kanser 

tarama testlerini de sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük kadınların daha az yaptırdığı 

belirlenmiĢtir (Lindau ve ark 2002, Garbers ve Chiasson 2004). BaĢka bir çalıĢmada 

sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük kadınların aile planlaması yöntemlerini daha az 

bildiği gösterilmiĢtir (Gazmararian ve ark 1999).  

Gebe kadınların gebelikleriyle ilgili bazı konular sağlık okuryazarlık 

düzeyleriyle iliĢkilidir. Anemisi olmayanlarda, Demir-Folik asit-D vitaminini düzenli 

kullananlarda ve tetanoz aĢısını zamanında yaptıranlarda Sağlık Okuryazarlık düzeyi 

daha yüksektir. Gebenin, isteyerek gebe kalma durumu, doğum Ģekli tercihi, bebeğini 
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emzirmek istediği süre, gebeliğini nasıl algıladığı ve gebelik boyunca izlem sayısı 

sağlık okuryazarlığı ile iliĢkili değildir. Gebe kadınlarda sağlık okuryazarlığının 

değerlendirildiği çalıĢmalar sınırlıdır. Endres ve ark (2004)‟nın diyabetli gebelerle 

yaptığı araĢtırmada sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük olanlarda planlı gebelik, 

gebelik öncesinde endokrin ve kadın doğum uzmanına danıĢma, folik asit kullanma 

oranlarının daha düĢük olduğu gösterilmiĢtir. Kohan ve ark (2007)‟nın çalıĢmasında 

yeterli prenatal bakım alan gebelerin tamamının yeterli sağlık okuryazarlık düzeyine 

sahip olduğu, yeterli prenatal bakım almayanların da % 60‟ından fazlasının sağlık 

okuryazarlık düzeyinin düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Aynı çalıĢmada Folik asit ve 

Demir ilacını düzenli kullananlarda sağlık okuryazarlığının daha iyi olduğu 

gösterilmiĢtir. Sağlık okuryazarlık düzeyinin, kiĢilerin emzirme konusundaki 

kararlarını etkilediği gösterilmiĢtir. Kaufman ve ark (2001) doğum sonrası ilk 2 ay 

emziren veya hiç emzirmeyen annelerin sağlık okuryazarlık düzeyini 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında emzirme oranını sağlık okuryazarlığı düĢük 

olanlarda % 23, yüksek olanlarda % 54 olarak belirlemiĢtir. Doğum öncesi bakım 

alan kadınlar üzerine yapılan bir çalıĢmaya göre kadınların büyük bir oranı doğum 

öncesi bakım kliniklerine birçok kez baĢvurmalarına rağmen burada verilen 

bilgilerden ve eğitimlerden faydalanmamıĢtır. Kadınların % 70‟i doğum öncesi 

bakım sırasında eğitim veren kiĢi ile 3 dakika veya daha az bir zaman geçirdiğini 

söylemiĢ ve kadınların % 40‟ından daha azı diyet ve beslenme, bebek bakımı, aile 

planlaması, doğum yapılacak yer gibi önemli konularda bilgilendirildiklerini veya 

eğitildiklerini hatırlamıĢtır (Anya ve ark 2008). Ohnishi ve ark (2005) yeterli 

maternal sağlık okuryazarlığına sahip annelerin bebeklerini daha fazla emzirdiklerini, 

daha az düĢük doğum ağırlıklı ve prematüre bebek doğurduklarını ve bebek 

ölümlerinin daha az olduğunu belirtmiĢtir. Mojoyinola (2011) maternal sağlık 

okuryazarlığının antenatal bakım alma ve sağlıklı gebelik ile iliĢkili olduğunu 

göstermiĢtir.  

4.3. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınların Sağlık Algı Düzeyleri 

Gebe olmayan kadınlarla gebe kadınların sağlık algısı benzerdir (Çizelge 

3.3.1). Her iki grupta da ölçeğin bazı alt alanları kadınların öğrenim düzeyi, çalıĢma 

durumu, ekonomik durumu ve bazı sağlık davranıĢlarıyla iliĢkilidir. Gebe kadınların 

bazı gebelik özelliklerine göre kontrol odağı alt alan puanları daha yüksektir. Bu 

durum kadınların sağlıklı olmanın Ģans iĢi olmadığını ve kendi sağlıkları üzerinde 
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kontrollerinin olduğunu düĢündüklerini göstermektedir. Subjektif sağlığı 

değerlendirmek için birçok ölçüm aracı bulunmaktadır (McDowel 2006). Bu 

çalıĢmada “Sağlık Ġnanç Modeli” odaklı Sağlık Algısı Ölçeği kullanılmıĢtır 

(Diamond ve ark 2007). Eser ve ark (2012) sağlık algı ölçeğini uyguladıkları 

Eczacılık Fakültesi birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlık algı puanlarında 

fark olmadığını ayrıca sosyo-ekonomik durum ve anne-baba öğrenim düzeyi, Beden 

Kütle Ġndeksi, sigara alkol kullanımının da sağlık algısı ile iliĢkili olmadığını 

belirtmiĢtir. Aynı ölçekle yapılan baĢka çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Sağlık Ġnanç 

Modeline göre Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda daha çok meme kanseri taramaları, 

diyabet yönetimi, serviks kanserinden korunma gibi davranıĢları konu alan 

çalıĢmalar bulunmaktadır (Gözüm ve Çapık 2014). Sağlık Algısı ölçeği Sağlık Ġnanç 

Modelinden farklı olarak herhangi bir sağlık sorununa yönelik değildir (Diamond ve 

ark 2007). Sağlık algısının baĢka ölçeklerle değerlendirildiği çalıĢmalarda algılanan 

sağlık durumu ile gelir ve öğrenim düzeyinin iliĢkili olduğu gösterilmiĢtir (Szaflarski 

ve Cubbins 2004, Vissandjee ve ark 2004). Kadınlarda sağlık algısının daha düĢük 

olduğu belirtilmektedir. Vissandjee ve ark (2004) çalıĢan kadınların daha iyi sağlık 

algısına sahip olduğunu belirtmektedir. Bazı çalıĢmalarda sigara kullananların sağlık 

algısı daha düĢük bulunmuĢtur (Al-Windi 2005). Kötü sağlık algısı ile mortalitenin 

iliĢkisi birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir (Appels ve ark 1996, Benyamini ve ark 1999, 

Murata ve ark 2006).  

Sağlığın nasıl algılandığı bireyin sağlık davranıĢını ve sağlık durumu 

hakkındaki düĢüncesini etkilemektedir (IOM 2004). Gebenin sağlık davranıĢları 

doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde hem kendisinin hem de 

bebeğinin sağlık durumunun belirleyicisidir (Lindgren 2005). Gebelerle yapılan bir 

çalıĢmada (Morgan ve Eastwood 2014) kötü sağlık algısı gelir düzeyi ile, 

planlanmamıĢ gebelikle, gebelikte sigara kullanımıyla iliĢkili bulunmuĢtur. Gebelik 

dönemi kadına sağlık eğitimi verme ve hem kendisi hem de bebeği için sağlığı 

koruyucu ve geliĢtirici davranıĢlar için motivasyonunu artırmada ideal bir dönem 

olarak görülmektedir. Çünkü kadınlar bu dönemde daha sık ve düzenli aralıklarla 

sağlık hizmetinden faydalanmaktadır (Bates ve Riedy 2012). Sağlıkla ilgili algı, 

değer ve tutumlar bireyin sağlık davranıĢlarını dolayısıyla sağlık durumunu 

etkileyecektir. Sağlık algısı yüksek olanların sağlığı koruyucu ve geliĢtirici 

davranıĢları daha fazla göstermesi beklenir. 
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4.4. Gebe Olmayan ve Gebe Olan Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlık 

Algısı ĠliĢkisi 

Sağlık algısı ile sağlık okuryazarlığı arasında pozitif yönde korelasyon vardır. 

Kontrol Odağı ve Kesinlik alt boyut puanı yüksek olan kadınların (sağlıkları üzerinde 

daha fazla kontrolleri olan ve sağlık konusunda ne yapması gerektiğini bilenlerin) 

sağlık okuryazarlık düzeyi daha yüksektir. Benzer Ģekilde baĢka bir çalıĢmada sağlık 

okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireylerin sağlık algılarının daha iyi olduğu 

belirtilmektedir (vonWagner ve ark 2007). Chang (2010)‟ın çalıĢmasında da 

adolesanların sağlık okuryazarlık düzeyinin sağlık algısı ile iliĢkili olduğu 

gösterilmiĢtir. Furuya ve ark (2013)‟na göre bireylerin demografik ve 

sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak, algılanan sağlık ve sağlık 

okuryazarlığı arasında güçlü bir iliĢki bulunmaktadır. BaĢka çalıĢmalarda da bu iliĢki 

gösterilmiĢtir (Baker ve ark 1997, Gazmararian ve ark 1999, Volf ve ark 2005, Jovic-

Veanes ve ark 2009, Sentell ve ark 2013). 

Sağlık okuryazarlığı, algılanan sağlık durumu ile bağlantılıdır. Çünkü yeterli 

sağlık okuryazarlığına sahip bireylerin, aktif olarak sağlıklarıyla ilgili bilgi edinmesi 

ve sağlıklarının daha kötüye gittiğini hissetme durumunda sağlık problemlerini 

çözmek için eyleme geçme olasılığı daha yüksektir (Baker ve ark 2002). 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmanın bulgularına göre elde edilen sonuçlar Ģöyle sıralanabilir: 

1. Gebe kadınların yalnızca yarısının öğrenim düzeyi lise ve üzeridir. 

2. Gebelerin yarısı doğumdan sonra hangi Aile Planlaması yöntemini 

kullanacakları konusunda kararsızdır. 

3. Gebelik döneminde sağlığı koruyucu ve geliĢtirici davranıĢlar yeterince 

yapılmamaktadır. 

4. Gebelerin sağlık okuryazarlık düzeyi düĢüktür ve gebe olmayanlara 

benzerdir. 

5. Sağlık okuryazarlık düzeyi öğrenim ve sosyo-demografik özelliklerle 

iliĢkilidir. 

6. Koruyucu sağlık davranıĢları sağlık okuryazarlık düzeyi ile iliĢkilidir. 

7. Gebelikle ilgili bazı sağlık davranıĢları sağlık okuryazarlığı ile iliĢkilidir. 

8. Gebelerde sağlık algı düzeyi öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum ve 

bazı sağlık davranıĢlarıyla iliĢkilidir. 

9. Sağlık okuryazarlığı sağlık algısı ile iliĢkilidir. 

Bu sonuçlara göre aĢağıdaki öneriler geliĢtirilebilir: 

- Hekim, ebe ve hemĢireler sağlık hizmeti sundukları gebelerin öğrenim düzeyinin 

farkında olmalıdır.  

- Gebelik döneminde kadınların sağlık hizmeti alma sıklıkları artmaktadır. Gebenin 

her baĢvurusu genel sağlık durumunu değerlendirme ve eğitim verme için bir fırsat 

olarak görülmelidir. Ġzlemler sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da 

değerlendirilmelidir. 

- Gebenin sağlık okuryazarlık düzeyini değerlendirmek amacıyla kolay 

uygulanabilir ölçüm araçları geliĢtirilmelidir.  

- Gebeliğin baĢlangıcında gebenin sağlık okuryazarlık düzeyi değerlendirilerek 

hangi eğitim araçlarının ve yöntemlerinin gebe için uygun olduğuna karar 

verilmelidir. Eğitimler basit ve anlaĢılır bir dille yazılmıĢ broĢürler ve diğer yazılı 

materyallerle desteklenmelidir. 
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- Gebe ile sözlü iletiĢimde sağlık okuryazarlığı düĢük olanların tıbbi açıklamaları 

veya sık kullanılan tıbbi terminolojiyi anlayamayabilecekleri göz önünde 

bulundurulmalı, kısa cümleler ve açık ifadeler kullanılmalıdır.  

- Hekim, ebe ve hemĢireler sağlık okuryazarlık düzeyi düĢük gebeleri gebelik 

izlemlerini düzenli yaptırma, olumlu sağlık davranıĢı gösterme ve sağlık sorunu 

olduğunda geciktirmeden hizmet alma konusunda motive etmelidir. 

- Gebelik izlemlerinde sağlık okuryazarlığı ile birlikte kadının sağlık algısı da 

değerlendirilmelidir. Sağlık algısı kötü olanlar olumsuz sağlık davranıĢı yönünden 

değerlendirilmelidir. 

- Sağlık okuryazarlığı hakkında toplumda farkındalık oluĢturulmalı, riskli gruplar 

öncelikli olarak toplumun sağlık okuryazarlık düzeyi değerlendirilmelidir. 

- Sağlık okuryazarlığı konusu ilköğretim, lise ve üniversite müfredatında yer 

almalıdır. 
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7. EKLER 

EK-A:Demografi ve KiĢisel Sağlık Bilgileri Formu  

Değerli katılımcı,  

Doldurmaya rıza göstermeniz halinde, bu anketle sağlık okuryazarlığı ile ilgili bazı 

konularda bilginize başvurulacaktır. Etik kurul ve kurumsal izinlerin alındığı bu 

ankete vereceğiniz cevaplar sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. Kimlik 

bilgileriniz alıkonmayacaktır. 

Katıldığınız için teşekkür ederiz. 

1. YaĢınız: ………… 2. Boyunuz: ……..cm3. ġimdiki ağırlık: ……...kg  

4. Anadiliniz: …………………………. 

5. Aile Tipi:  

(   ) Çekirdek  (   ) GeniĢ aile 

6. Meslek/çalıĢma durumu: …………………….……/……………………………….. 

7. Bitirdiğiniz okul: 

(   ) Ġlkokul    (   ) Ortaokul  (   ) Lise 

(   ) Ön Lisans  (   ) Lisans  (   ) Lisansüstü 

8. YaĢamınızın çoğunluğunu geçirdiğiniz yer? (   ) Kırsal (   ) Kentsel 

9. Ekonomik durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? 

(   ) Çok iyi  (   ) Ġyi  (   ) Orta  (    ) Kötü 

10. EĢinizle akraba mısınız?  (   ) Hayır  (   ) Evet  

11.Sigara içme durumunuz 

(   ) Hiç içmedim 

(   ) Önceden içtim bıraktım  

(   ) Ġçiyordum, gebelikten dolayı bıraktım 

(   ) Halen içiyorum (günde.…..adet) 

12. Herhangi bir sağlık probleminiz olduğunda genellikle nasıl davranırsınız? 

(   ) Ġhmal ederim 

(   ) Kendim tedavi etmeye çalıĢırım 

(   ) Doktora giderim 

13. Sağlık kontrolleri için çoğunlukla nereye gidiyorsunuz? 

(   ) Aile Hekimi 

(   ) Hastane 

(   ) Özel hastane ya da muayenehane  

(   ) Hiçbir yere gitmem 
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14. Sağlıkla ilgili bilgileri genellikle nereden edinirsiniz? (Birden fazla seçenek 

iĢaretleyebilirsiniz) 

(   ) EĢ 

(   ) ArkadaĢ 

(   ) Anne,baba, kayınvalide 

(   ) Sağlık çalıĢanı 

(   ) Televizyon 

(   ) Ġnternet  

(   ) Kitap-dergi-broĢür 

(   ) Diğer…………………………………… 

15.Sizce sağlık durumunuz nasıl? 

(   ) Çok iyi (   ) Ġyi  (   ) Orta  (   ) Kötü (   ) Çok kötü 

16. Egzersiz/spor yapma durumunuz  

(   ) Hiç yapmıyorum (   ) Düzensiz yapıyorum (   ) Düzenli 

yapıyorum 

17. Ambalajlı gıdalar alırken üzerindeki hangi bilgilere bakarsınız? (Birden fazla 

seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

(   ) Hiçbirine 

(   ) Besin değerlerine 

(   ) Kalori miktarına 

(   ) Son kullanma tarihine 

(   ) Katkı maddelerine 

(   ) Diğer (belirtiniz):………………………………………. 

18. Doğum kontrol yöntemi kullanma durumunuz. 

(   ) Kullanmıyorum   (   ) Kullanıyorum (belirtiniz)………………. 

19. Kendi kendine meme muayenesini ne sıklıkta yapıyorsunuz? 

(   ) Hiçbir zaman (   ) Nadiren (   ) Bazen (   ) Sıklıkla (   ) Her zaman 
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Bu 16 soruyu sadece gebeler cevaplayacaktır 

1. Gebelik haftası…………… 

2.Gebelikten önceki ağırlık:….…….…kg 

3. Planlı gebelik mi? 

(   ) Planlanmayan ve istenmeyen 

(   ) Planlanmayan fakat istenen 

(   ) Planlı ve istenen 

4. Son izlemdeki kan değerleri 

Hb:………………….. Hct:………..…………. 

5. Gebeliği süresince kullanması gereken ilaçlara uyumu (Reçete edilmiĢ mi, düzenli 

kullanıyor mu?) 

D vitamini………………………………………………. 

Demir…………………………………………………….. 

Folik asit…………………………………….…………… 

Diğer………………………………………………………. 

6. Tetanoz aĢısına uyumu (Kaç doz aĢı yapıldı?)………………. 

7. Doğum Ģekli tercihi…………………………..Sebebi………………………… 

8. Anne sütünü vermek istediği süre…………… 

9. Aile planlaması yöntemi tercihi (doğumdan sonra)…………………………… 

10. Gebelik süresince (doğuma kadar) kaç kilo almalısınız? ……………………. 

11. Gebelikten önce hiç doktora gittiniz mi? Hangi sebepten…………………… 

12. Gebelik süresince kaç kez kontrole gittiniz…………… 

13. Gebelik süresince hangi konularda eğitim aldınız?…………………………… 

14. Gebelik kontrollerinde verilen eğitimi yeterli buldunuz mu? 

(   ) Hayır  (   ) Evet 

15. Verilen bilgileri anlamakta zorlandınız mı? 

(   ) Hayır  (   ) Evet 

16. Gebeliğinizi nasıl algılıyorsunuz?  

(   ) Fiziksel rahatsızlığı fazla 

(   ) Zamansız 

(   ) Zor ve zahmetli 

(   ) Keyifli/rahat 

(   ) Diğer….  



 

78 
 

EK-B:Sağlık Okuryazarlığı Değerlendirme Formu 

1. AĢağıdaki kelimelerden anlamını bildiklerinizi iĢaretleyiniz? 

 

(   ) Obezite 

(   ) Hepatit 

(   ) Diyabet 

(   ) Menapoz 

(   ) Egzersiz 

(   ) Anemi 

(   ) Kronik 

(   ) Antibiyotik 

(   ) Kardiyoloji 

(   ) Onkoloji 

 

2. Günde 3 kez almanız gereken bir ilacın ilkini sabah saat 08:00‟de alsanız, 

ikincisini saat kaçta almanız gerekir? ….…………..………. 

3. Diyelim ki, hastanıza 750 mg ateĢ düĢürücü hap vermeniz istendi. Ġçinde 500 mg 

ateĢ düĢürücü bulunan haplardan kaç tane vermeniz gerekir? ............................ 

AĢağıdaki sorular için sağ taraftaki 

uygun göze iĢaret koyunuz. 

Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen Sıklıkla 

Her 

zaman 

4. Hastanedeki iĢlemlerinizi tek baĢınıza 

yürütmekte ne derece sorun yaĢıyorsunuz? 
     

5. Hastanede gitmeniz gereken yerleri bulmakta 

ne sıklıkla sorun yaĢıyorsunuz? 
     

6. Hastanedeki yazı, afiĢ ve broĢürleri anlamada 

ne sıklıkla güçlük çekiyorsunuz? 
     

7. Ġlaç prospektüslerini anlamada ne sıklıkla 

sorun yaĢıyorsunuz? 
     

8. Eczacının ilaç tariflerini anlamada ne sıklıkla 

sorun yaĢıyorsunuz? 
     

9. Doktor ve hemĢirenin verdiği bilgileri 

anlamada ne sıklıkla sorun yaĢıyorsunuz? 
     

10. AĢı kartı veya diyet formlarında yazılı 

olanları anlamada ne sıklıkla sorun 

yaĢıyorsunuz? 
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EK-C:Yeni YaĢamsal Bulgu (NVS) Ölçeği 

YARIM LĠTRELĠK (500 ml) DONDURMA KABININ ÜZERĠNDE 

ġU BĠLGĠLERĠ ĠÇEREN BĠR ETĠKET BULUNMAKTADIR. 

Besin Ögeleri 

Bir porsiyon (125 ml)  : Yarım kâse 

Paketteki porsiyon sayısı  : 4 

Bir porsiyondaki 

Toplam kalori:250 

Yağ kalorisi:120 

Günlük ihtiyacı 

karĢılama oranı (%)* 

Toplam yağ   13 g % 20 

DoymuĢ yağ    9 g % 40 

Kolesterol   28 mg % 12 

Sodyum   55 mg % 2 

Toplam karbonhidrat 30g % 12 

Diyet lifi    2 g  

ġeker    23 g  

Protein  4 g % 8 

*2000 kalorilik diyete göre hazırlanmıĢtır. Kalori 

ihtiyacınıza göre bu miktar daha yüksek veya daha 

düĢük olabilir 

Ġçindekiler:Krema, yağsız süt, 

süt yağı, yumurta sarısı, 

kahverengi Ģeker, sıvı Ģeker, 

fıstık yağı, tereyağı, kıvam 

artırıcı, vanilya, su, 

1. Kaptaki tüm dondurmayı yerseniz kaç kalori almıĢ olursunuz?………………kalori 

2. Bir ara öğünde 60 gr karbonhidrat almanız gerekse, bunun için ne kadar dondurma 

yemelisiniz?……………………… 

3. Doktorunuz diyette doymuĢ yağ miktarını azaltmanızı öneriyor. Bir porsiyon 

dondurmanın da içinde olduğu bir günlük diyetiniz 42 g doymuĢ yağ içeriyor. O bir 

porsiyon dondurmayı yemezseniz bir günde kaç gram doymuĢ yağ tüketmiĢ 

olursunuz?…………………………… 

4. Günde ortalama 2500 kalori aldığınızı varsayarsak bir porsiyon dondurma bunun 

% kaçını karĢılar?…………………….. 

5. Penisilin, yumurta, plastik eldiven ve arı sokması‟na karĢı alerjiniz olduğunu farz 

edin. Bu dondurmayı güvenle yiyebilir misiniz?   (    ) Evet  (    ) Hayır 

6. Önceki soruya cevabınız “Hayır”sa 

Niçin?…………………………………………………… 
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EK-D:Halk Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği 

AĢağıdaki ifadeleri “Doğru” “YanlıĢ” Ģeklinde “X” koyarak 

iĢaretleyiniz DOĞRU YANLIġ 

1. Sağlıklı bir hamilelik ve doğum için hamile kadın doğumdan 

önce sağlık uzmanlarına kontrollerini yaptırmalıdır   

2. Bir doğum uzmanı/ebe yardımıyla yapılmayan doğumlar da 

yardımla yapılanlar kadar güvenlidir   

3. Bir yaĢın altındaki bir çocuğun iki ay süresince aynı ağırlıkta 

olması normaldir     

4. AĢılanan çocuklar tehlikeli hastalıklardan korunmuĢ olurlar   

5. Genel olarak aĢı faydadan çok risk taĢır   

6. Çocuklar oynayarak çok Ģey öğrenirler   

7. Kazaların ve yaralanmaların çoğu önlenemez   

8. Eğer çocuk hızlı nefes alıyorsa ya da nefes almakta 

zorlanıyorsa hemen bir sağlık kuruluĢuna götürülmelidir   

9. Birçok hastalık yiyeceklere dokunmadan önce ellerin 

yıkanması ile önlenebilir     

10. Cinsel birleĢme esnasında prezervatif/kondom kullanımı 

AIDS‟in yayılmasını önler   

11. Sivrisinek için cibinlik/tül örtü kullanımı sıtmadan korur   

12. Egzersiz yapmak kalp hastalıklarını önlemeye yardım eder   

13. Öksürük ve soğuk algınlığı sadece ilaçla iyileĢir     

14. Bebeğin kız veya erkek olmasını babanın genleri belirler     

15. Antibiyotik bakterileri öldürdüğü gibi virüsleri de öldürür   

16. Sigara içmek akciğer kanserine yol açar   

17. Tüm bakteriler insanlar için zararlıdır.   
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EK-E:Sağlık Algısı Ölçeği 

 

 

AĢağıdaki ifadelere katılma derecenizi karĢılarına 

iĢaretleyiniz. 

 H
iç

 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
at

ıl
m
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o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
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m
 

T
am

am
en

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

1. Sağlığımı çok düĢünürüm. 1 2 3 4 5 

2. Sağlıklı olmak büyük ölçüde Ģans iĢidir. 1 2 3 4 5 

3. Ben ne yaparsam yapayım, sağlıklı ya da hasta 

olacaksam zaten olan olur 
1 2 3 4 5 

4. Sağlıklıysam bu Allah‟ın bir lütfudur 1 2 3 4 5 

5. Egzersiz yapar ve doğru beslenirsem sağlıklı kalırım 1 2 3 4 5 

6. Sağlıklı kalmak için yapmam gerekenler konusunda sık 

sık kafam karıĢıyor 
1 2 3 4 5 

7. Daha sağlıklı olmayı isterim, fakat bunun için yapmam 

gerekenleri henüz yapamıyorum 
1 2 3 4 5 

8. Sağlığı koruyan yiyecek türleri üzerine o kadar çok farklı 

bilgi var ki ne yapmam gerektiğini bilmiyorum 
1 2 3 4 5 

9. Benim için sağlıklı olan Ģeylere, daha fazla para 

harcamaya hazırım. 
1 2 3 4 5 

10. Sağlıklı olup olmamak bana bağlıdır.. 1 2 3 4 5 

11. Sağlığım hayatımdaki en önemli düĢüncedir 1 2 3 4 5 

12. Sağlıklı olmak Ģans iĢidir 1 2 3 4 5 

13. Ne yaparsam yapayım sağlığımı değiĢtiremem 1 2 3 4 5 

14. Ġstediğim kadar sağlıklı olabilirim 1 2 3 4 5 

15. Sağlıklı beslenme hakkında okuduğum her Ģeyi 

anlayamıyorum. 
1 2 3 4 5 
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EK-F: Etik Kurul Ġzni 
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EK-G: Kurum Ġzni 
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EK-H: Sağlık Algısı Ölçeği Kullanım Ġzni 
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EK-I: Halk Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği Kullanım Ġzni 
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8. ÖZGEÇMĠġ 

1989 yılında Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulundan mezun oldu. 1990-1996 yılları arasında Ġstanbul International 

Hospital‟da hemĢire olarak çalıĢtı. 1998 yılında Gaziantep Üniversitesi Kilis 

Sağlık Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Selçuk 

Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokuluna naklen ataması yapıldı. 2009 yılında 

S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında yüksek lisansını 

tamamladı. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak 

çalıĢmaktadır. 

 

 


