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DAVET MEKTUBU 

 

Sevgili meslektaşlarımız, 

5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongremizi 01 - 04 NİSAN 2021 tarihleri arasında değerli 

hocalarımızın katılımıyla ONLİNE gerçekleştireceğiz. "Herkes için cinsellik: Haydi 

konuşalım!" temalı kongremizin sloganı "Kendinizle yüzleşmeye hazır mısınız?" 

olarak belirlenmiştir. 

Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) ve Cinsel Sağlık Enstitüsü 

Derneği (CİSED) olarak, aile hekimliği derneğimiz olan Aile Hekimleri Cinsel 

Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) ve hemşirelik derneğimiz olan Hemşirelik 

Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (HECEDER) ile ortaklaşa yapacağız. 

Ayrıca kongremize Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI), 
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The International Masterson Institute (IMI), German Society for Social Scientific 

Sexuality Research (DGSS), Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 

Ürojinekoloji Derneği, Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER), Terapi 

ve Psikolojik Danışma Derneği (TEPDER), Endometriozis & Adenomyozis Derneği, 

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD), Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü Derneği 

(PAED), Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM), Ankara Aile Danışmanları 

Derneği (AADD) ve Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği (PEGDER) de 

destek verecektir. 

Seks yapmayı; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın 

verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir "performans hedefi 

koymadan", zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, 

haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir "armağan gibi" paylaşabilme, 

kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, ne olursa olsun bir şekilde boşalıp, 

orgazm olabilme bilim ve sanatı olarak tanımlıyoruz. Bu sanatı icra edemeyen 

bireyler ve çiftler cinsel işlev bozuklukları yaşarlar ve zamanla cinsel yaşamları 

da monotonlaşır. Bu nedenle multi-disipliner çalışmanın gerekliğinin her geçen 

gün önem kazandığı Türkiye'de ve tüm dünyada, son yıllarda cinsel işlev 

bozukluklarının yol açtığı ruhsal ve bedensel şikayetlerle başvuran bireylerin 

veya çiftlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle vajinismus, 

disparoni, erken boşalma, erektil disfonksiyon, orgazm olamama ve cinsel 

isteksizlik gibi cinsel işlev bozukluklarına multi-disipliner yaklaşımlar, cinsel eğitim 

ve seks eğitimi 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongremizde ayrıntısıyla ele alınacak olan 

konu başlıkları olarak belirlenmiştir. 

Gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğunda mesele sadece bilimsel bir cinsel 

sağlık kongresine katılmak değildir. Devamlılığı olan bir kalitenin ve büyük bir 

ailenin parçası olmaktır. Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel 

sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye'nin en örgütlü sivil toplum 

kuruluşları olan PSİKODER, CİSED, AHCİTED ve HECEDER; şimdiye kadar 2 adet 

"Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi", 4 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi" ve 12 

adet "Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu" düzenlemiştir. Başta psikiyatri uzmanları, 

cinsel terapistler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları olmak 

üzere tüm ruh sağlığı profesyonellerini, jinekoloji, üroloji, aile hekimliği gibi ilişkili 

diğer disiplinlerdeki tüm hekimleri ve hemşireleri 01 - 04 NİSAN 2021 tarihinde 

organize ettiğimiz 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongremizde buluşmaya davet 

ediyoruz. 

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla... 

Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ 

Kongre Başkanı 

Psikoterapist Cem KEÇE 

CİSED Genel Başkanı 
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DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR  

• Uluslararası Sistemik Seks Terapisi Enstitüsü,  

• The International Masterson Institute (IMI),  

• Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER),  

• German Society for Social Scientific Sexuality Research (DGSS),  

• Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Ürojinekoloji Derneği,  

• Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER),  

• Terapi ve Psikolojik Danışma Derneği (TEPDER),  

• Endometriozis & Adenomyozis Derneği,  

• Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü Derneği (PAED),  

• Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM),  

• Ankara Aile Danışmanları Derneği (AnkADD), 

• Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği (PEGDER) 

KONGRE BİLGİLERİ  

• Kongre Adı  : CİSED 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi 

• Kongre Merkezi : Amara Premier Palace Hotel, Beldibi, Antalya 

• Kongre Tarihleri : 01-04 Nisan 2021  

• Genel Bilgiler : http://cised.org.tr/kongre2021/tr/bilgiler  

• Kurullar  : http://cised.org.tr/kongre2021/tr/kurullar  

• Bilimsel Program : http://cised.org.tr/kongre2021/tr/program  

• Sosyal Programlar : http://cised.org.tr/kongre2021/tr/sosyal  

• Kongre Web : http://cised.org.tr/kongre2021/  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI  

• Psk. Kemal ÖZCAN 

• CİSED Genel Sekreteri 

• 0312 212 66 26 

• www.cised.org.tr 

KONGRE ORGANİZASYON SEKRETERYASI  

• Osman ERDOĞAN 

• Pusula Kiş. Gel. Psi. Des. Dan. Sağ. Eğt. Mrk. Tic. Ltd. Şti. 

• 0312 213 01 32 

• www.pusuladanismanlik.org 

http://cised.org.tr/kongre2021/tr/bilgiler
http://cised.org.tr/kongre2021/tr/kurullar
http://cised.org.tr/kongre2021/tr/program
http://cised.org.tr/kongre2021/tr/sosyal
http://cised.org.tr/kongre2021/
http://www.cised.org.tr/
http://www.pusuladanismanlik.org/
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SÖZEL BİLDİRİLER – CİSED 5.  ULUSAL CİNSEL SAĞĞLIK 

KONGRESİ 

SÖZEL 1: Ölçek ve Anket Tabanlı Bilimsel Araştırmalarda Sosyal Ağların Kullanılması-Eser AĞAR 

SÖZEL 2: Genç Yetişkinlerin Cinsel Mitlere Olan İnançlarının Cinsel Doyuma Ve Yaşam 

Doyumuna Etkisinin İncelenmesi- Şeyma Gözde KARAKUŞ, Banu BOSTANCI, Gökben HIZLI 

SAYAR 

SÖZEL 3: Erken Boşalma Tedavisinde Kombine Tadalafil Ve Lokal Anestetik Sprey (Lidocaine) 

Kullanımı- Alper KAFKASLI 

SÖZEL 4: Konizasyon Operasyonunun Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi- Tuğba GÜRBÜZ 

SÖZEL 5: Vaginal Vault Hematoma Management After Hysterectomy: A Case Report- Esra İNCE 

SÖZEL 6: Olgu Sunumu: Disparoni Sebebi Olarak Vajene Doğmuş Dev Myoma Uterinin Cerrahi 

Tedavisi- Osman İNCE  

SÖZEL 7: Üniversite Öğrencilerinin Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuştukları Cinsel Konuların Ve 

Cinsel Kompülsiyon Durumların Belirlenmesi- Ezgi ŞAHİN, İlkay GÜNGÖR SATILMIŞ 

SÖZEL 8: LGBTİ Bireylerin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Deneyimleri- Büşra YILMAZ, Azad IRMAK, 

Ümran OSKAY 

SÖZEL 9: Yetişkin Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesi İle Psikolojik Özelliklerinin İlişkisi- Şenay 

ÖZTÜRK, Özen İNAM, Ece ALAGÖZ Hale BAYRAM 

SÖZEL 11: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlişkili Gereksinimleri: Olgu Sunumu- Z. Yelda 

ÖZER, Sevgi ÖZCAN 

SÖZEL 12: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlişkili Eğitim/Danışmanlık ve Hizmet 

Gereksinimleri- Sedef Elvan TAŞKIN, Sevgi ÖZCAN  

SÖZEL 13: Türkiye’de Erişkin Cinsellik- Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri-

Hüseyin ÜNÜBOL, Gökben HIZLISAYAR, Jaklin ÇARKÇI 

SÖZEL 14. HPV Pozitifliği Nedeniyle Kolposkopi Yapılan Hastaların Cinsel Ve Demografik 

Özellikleri -Seda ŞAHİN AKER, Eser AĞAR  

SÖZEL 15: Vajinismusa Neden Olan Vulvovajinal Anomaliler- Halime ŞEN SELİM, Mustafa ŞENGÜL 

SÖZEL 16: Hipnozla Vajinismus Tedavisi-Nurcan YÖRÜK 

SÖZEL 17: Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Algısının Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutumlarına 

Etkisi-Burcu DEMİRKOPARAN, Kerime Derya BEYDAĞ 

SÖZEL 18: Menopozun Eşlerin Evlilik Ve Cinsel Uyumlarına Etkisi- Fatma YILDIRIM, Nuriye 

BÜYÜKKAYACI DUMAN, Özlem KULAKAÇ 
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SÖZEL 19: Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Pelvik Organ Prolapsusu ve Üriner İnkontinans 

Görülme Sıklığı ve Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkileri-Merve ÇAĞLAR, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY, 

Özlem ÖNER 

SÖZEL 20: Hemşirelik Öğrencilerinin Ebeveynlerinin Homofobi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler-

K. Derya BEYDAĞ, Banu ŞİŞLİ, Aytül SEZER, Sevinç GÖKÜZ

SÖZEL 21: Cinsel Sağlık: Hemşirelik Öğrencilerinin Bakış Açıları, İnanç Ve Tutumları- Reyyan 

GÜREL, Lale TAŞKIN 

SÖZEL 22: İnfertilitenin Eşlerin Evlilik Ve Cinsel Uyumlarına Etkisi-Tuba AKTEPE, Nuriye 

BÜYÜKKAYACI DUMAN, Serap TOPATAN 

SÖZEL 23: Meme Kanseri Nedeniyle Cerrahi Operasyon Geçiren Kadınlarda Beden Algısı, Cinsel 

Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumu İlişkisi -Zuhal SEL, Kerime Derya BEYDAĞ 

SÖZEL 24: Doğurganlık Çağındaki Kadınların Genital Yol Enfeksiyonlarına Yönelik Risk Faktörleri 

ile Sağlık Yardımı Alma Durumlarının Değerlendirilmesi-Gülten GÜVENÇ, Gülşah KÖK, F.Nisan 

KARAOĞLU, Ahsen DEMİRHAN, Burçin BEKTAŞ PARDES 

 SÖZEL 25: Gebelerin Prenatal Dönemde Cinselliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi-Gülşah 

KÖK, Gülten GÜVENÇ, Esra Nur ERDOĞAN, Gözde Nur YAKAR, Burçin BEKTAŞ PARDES, Kazım 

Emre KARAŞAHİN  

SÖZEL 26: Endometriozis: Olgu Sunumu-Nurten Denizhan KIRCAN 

SÖZEL 27: Olgu Sunumu: Bariatrik Cerrahi Geçiren Kadının Cinsel Sağlığına Kadın Hastalıkları-

Doğum Hemşiresi Yaklaşımı- Gülcihan AKKUZU, Selvin YEŞİLYURT, Gözde Gülfiye NİZAM, Deniz 

Simge DEMİRAL  

SÖZEL 28: Cinsellik Eğitimi Şart! Üniversite Öğrencilerine Verilen Cinsellik Eğitiminin Etkinliğinin 

Belirlenmesi- Özge ÖNER, Dilek DEMİREZEN, Çiğdem ŞEN TEPE 

SÖZEL 29: Türkiye’de Hemşirelik Alanında Üreme Sağlığı- Cinsel Sağlık Konularında Yapılmış 

Olan Tezlerin İçerik Açısından İncelenmesi-Derya Yüksel KOÇAK, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

SÖZEL 30: 1980-2020 Yılları Arasında Cinsellik Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler: Türkiye 

Örneği-Esin ESER, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Derya YÜKSEL KOÇAK 

SÖZEL 31: Menopozun Psikoseksüel Sorunlara Etkisi-Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN  

SÖZEL 32: Covid-19 Karantina Sürecinde Kaygı Düzeyinin Cinsel Yaşama Etkisi-Özge ÖNER, 

Bedia TARSUSLU, Didar KARAKAŞ İNCE 

SÖZEL 33: Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Örnekleme Sonuçlarımız: 6486
Olgunun Analizi - Fatma Zeynep ÖZEN, Pervin KARLI

SÖZEL 1. ÖLÇEK VE ANKET TABANLI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA SOSYAL AĞLARIN 

KULLANILMASI 
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Eser AĞAR 

Dr.Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi 

GİRİŞ ve AMAÇ: Sosyal ağlar son yıllarda akademik dünyada etkisini oldukça hissettirir hale 

gelmiştir. Özellikle Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlar, araştırmacılara yoğun 

miktarda veri sunarak, her kesimden kişi ve kurum için adeta bir veri tarlası haline gelmiştir.  Bu 

çalışmamızda son zamanların en popüler sosyal ağı instagramı kullanarak geniş kitlelere ulaşıp 

bilimsel bir çalışma için nasıl veri toplanabileceğini göstermek istedik.  

YÖNTEM: Kadınların cinsel algısı ile doğum şekilleri arasında ilişki olup olmadığını konu alan, 

cinsellik algısı düşük ve kötü olan kadınların daha çok sezaryen ile doğumu tercih ettikleri, 

normal doğumdan kaçındıkları hipotezi üzerine kurulmuş bir çalışma planladık. Hastaların 

cinsellik algısını değerlendirmek için Golombok-Rust Cinsel Doyum ölçeğinin 11 soruluk alt 

grubunu uygulamaya ve verileri Dr. Eser Ağar’ın instagram hesabı aracılığı toplamaya karar 

verdik.  Dr. Eser Ağar’ın instagram hesabını 13433 kişi takip ediyordu. Takipçi kitlesinin % 90’ı 

İstanbul’da yaşayan insanlar oluşturmaktaydı.  %86 sı 18-45 yaş arasındaydı ve takipçilerin %50’si 

kadındı. Google Forms kullanılarak, katılımcının önceden doğum yapıp yapmadığı, doğum 

yaptıysa doğum şekli (vajinal veya sezaryen)  soruldu ve bu soruların ardından Golombok-Rust 

cinsel doyum ölçeği sorularının yer aldığı anket formu hazırlandı. İlk olarak çalışma ile ilgili ön 

bilgiler verildikten sonra Google Forms bağlantısının olduğu instagram hikayesi takipçilerle 

paylaşıldı.  

BULGULAR: Anket bağlantısını içeren hikayeyi 24 saatte 1569 kişi görüntüledi, 501 kişi bağlantıyı 

açtı. Bağlantıyı açanlar içerisinden 257 kişi formu doldurdu. Bu eylemlerin hepsi 24 saat 

içerisinde gerçekleşti ve data toplama işlemine son verildi. Datalar Google Forms ile bağlantılı 

olarak oluşturulan Google Tablolar dosyasında birikti ve istatistiksel çalışma için uygun hale 

geldi.  

SONUÇ: Ölçeğe cevap veren katılımcıların rahat bir ortamda, gizliliğini koruyarak sorulara daha 

içten cevap verebilmesi ve günler hatta saatler içerisinde yoğun veri toplayabilme bu yöntemin 

en önemli avantajıdır. Özellikle anket ve ölçek tabanlı bilimsel çalışmalarda sosyal ağların 

kullanılması araştırmacılar için verimli ve etkin bir yöntemdir. 
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SÖZEL 2. GENÇ YETİŞKİNLERİN CİNSEL MİTLERE OLAN İNANÇL ARININ CİNSEL DOYUMA 

VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

Şeyma Gözde KARAKUŞ1, Banu BOSTANCI2, Gökben HIZLI SAYAR3 

1 Klinik Psikolog, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı,  

2 Klinik Psikolog, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Doktora Öğrencisi,  

3 Doç. Dr., Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı,  

GİRİŞ ve AMAÇ: Cinsel mit, bireylerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri abartılı, 

yanlı ve bilimsel değeri olmayan yanlış inanışlardır. Kişinin cinsel ilişkisinden duyduğu 

memnuniyetin seviyesi şeklinde tanımlanan cinsel doyum, birçok birey için mutluluğun önemli 

faktörleri arasındadır. Yaşam doyumu kişilerin sahip olduğu yaşamdan ne kadar doyum 

hissettiklerini açıklamaktadır. Bu çalışmanın amacı, genç yetişkinlerin cinsel mitlere olan 

inancının yaşam doyumlarına ve cinsel doyumlarına olan etkisini araştırmaktır.  

YÖNTEM: Araştırmamızın kapsamında, Türk toplumunda yetişmiş, üç aydan daha fazla süredir 

heteroseksüel bir partnerle duygusal ilişkisi olan, 24-40 yaş arası 128 genç yetişkine; cinselliğin 

yüz yüze konuşulmasından çekinilmesi göz önünde bulundurularak online olarak ulaşılmıştır. 

Katılımcılara araştırmacılar tarafından oluşturulmuş Sosyodemografik Bilgi Formu, Golombok-

Rust Cinsel Doyum Ölçeği, Yaşam Doyum Ölçeği ve Cinsel Mitler Değerlendirme Formu 

uygulanmıştır. Verilerin analizi ve değerlendirilmesi için SPSS  21.0 programı, Frekans Analizi, Tek 

Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız T-Testi, Pearson Korelasyon Analizi ve Lineer Regresyon Analizi 

kullanılmıştır.  

BULGULAR: Çalışmamızın bulgularına göre: 

-Cinsel mitlere inancın yüksek olduğu kişilerde cinsel ilişkiden kaçınma saptanmıştır.  

-Cinsel doyumun yaşam doyumu üzerinde anlamlı derecede düşük bir etkisi olduğu 

saptanmıştır. 

-Cinselliği en büyük öğrenme kaynağı olarak okullar ve medya kaynaklarıdır. 

-Katılımcıların “Cinsel Mit Değerlendirme Maddelerine” verdikleri cevapların dağılımına 

bakıldığında en çok onaylanan maddeler şunlardır: 

“Eşler birbirlerini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler” 

“Sevişmek ancak iki tarafın birlikte orgazm olması ile güzeldir” 

“Erkek her zaman seks ister ve her zaman sekse hazırdır 

 

SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları: 

-Yaşam doyumunu etkileyen faktörler arasında cinsel doyum düşük düzeyde anlamlı bir 

faktördür. 

- Cinsel mitlere inanç düzeyi evli bireylere oranla bekar bireylerde daha fazladır.  
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-Cinsellik kavramını aile içerisinde ilk olarak öğrenen bireylerin, Cinsel Doyum Ölçeğinde 

Kaçınma alt boyutları daha fazla bulunmuştur. 

-Aile içerisinde cinselliği öğrenen bireylerde, cinsel doyum anlamlı derecede daha az 

bulunmuştur. 

-Cinsel Doyum Ölçeğinin Anorgazmi boyutuyla Yaşam Doyumu arasında negatif anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır.  
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SÖZEL 3. ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİNDE KOMBİNE TADALAFİL VE LOKAL ANESTETİK 

SPREY (LİDOCAİNE) KULLANIMI  

Alper KAFKASLI  

Op. Dr., Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul 

GİRİŞ ve AMAÇ: Krem, jel veya sprey şeklinde topikal lokal anestezik kullanımı, boşalmayı 

geciktirmek için iyi bilinen bir yöntemdir. Ek olarak, birçok çalışma tadalafilin erken boşalma 

tedavisinde (EB) potansiyel bir terapötik kullanım gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın 

amacı tadalafil artı lokal anestezik spreyin (lidokain) EB’sı olan hastaların intravajinal ejakülatör 

latans süresi (IELT) üzerindeki etkinliğini karşılaştırmaktı. 

YÖNTEM: Çalışmaya EB’sı olan 62 heteroseksüel, evli erkek (25-45 yaş arası) dâhil edildi. 

Komorbidite ve / veya erektil disfonksiyon nedeniyle 12 tanesi çalışma dışı bırakıldı. Kalan 50 

hasta, planlanan cinsel aktiviteden önce günde bir kez 5 mg tadalafil artı lidokain sprey 

kullandı. Tedavilere sekiz hafta devam edildi. Çalışma öncesi tüm hastalardan bilgilendirilmiş 

onam alındı. Tüm hastalardan haftada 2-3 kez cinsel ilişkide bulunmaları istendi. Tüm hastalara 

IELT ölçümünün nasıl yapılacağı öğretildikten sonra bu sürelerin kayıt edilmesi gerektiği söylendi. 

Erken boşalma, vajinal penetrasyonu takiben 1 dakika içinde veya penetrasyon öncesi 

gerçekleşen boşalma olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 37,2 idi. Tedavi öncesi tüm hastaların ortalama cinsel ilişki 

sıklığı haftada 1.9 ± 0.3 idi. IELT ortalaması, tedaviye başlama öncesi ve sonrası sırasıyla 46.7 ± 

9.2 s ve 53.2 ± 3.1 s idi (p> 0,05). Tüm hastalar tedaviyi iyi tolere etti. Baş ağrısı, kızarma ve hafif 

cilt alerjileri en sık görülen yan etkilerdi. 

SONUÇ: Sonuçlara göre, tedavi öncesi ve sonrası IELT'ler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmadı (p değeri> 0,05). 
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SÖZEL 4. KONİZASYON OPERASYONUNUN  CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ  

Tuğba GÜRBÜZ 

Op.Dr.,Özel Medistate Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

GİRİŞ ve AMAÇ: Konizasyon operasyonu, servikal kanser taraması sırasında saptanan servikal 

displazilerin tedavisinde uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Bu çalışmada konizasyonun kadın 

cinsel fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM: Kadın cinsel işlev bozukluğunu saptamak amaçlı ülkemizde de kullanımının güvenirliği 

kanıtlanmış ve geçirli bir ölçek olan Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (Female Sexual Functioining Index-

FSFI) kullanılmıştır. Konizasyon operasyonu  planlanan hastalar, cinsel istek, uyarılma, lubrikasyon 

, orgazm, doyum ve ağrı alt gruplarını içeren FSFI ile sorgulanmış , takiplerindeki 3. ayda yine 

aynı ölçek doldurularak cinsel işlev bozukluğu araştırılması yapılmıştır. 

BULGULAR: Bu çalışmada konizasyon yapılan 39 hasta incelenmiştir. Hastaların yaş ortalamaları 

32,74±4,76 (aralık 24-42) ve  vücut kitle indeksleri(VKİ)  ortalama değerleri 25,12 olarak 

saptanmıştır. Hastaların % 43,6’sının sigara kullandığı saptanmıştır. Konizasyon öncesi cinsel istek  

ve uyarılma skorlarının, işlem sonrası skorlarından daha yüksek olduğu saptanmuştır (p<0,05). 

Ağrı skoru incelendiğinde konizasyon sonrası elde edilen bulguların,  konizasyon öncesi 

bulgulardan yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Hastaların orgazm ve doyum skorları  

konizasyon öncesi ve sonrasındaki bulgularının benzerlik gösterdiği belirlenmiştir (p>0,05). 

Konizasyon öncesi lubrikasyon skorunun, sonrasında elde edilen skordan daha yüksek olduğu, 

buna karşın aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05). 

SONUÇ : Konizasyon yapılan hastalarda özellikle cinsek istek azlığı başta olmak üzere cinsel 

fonksiyon bozukluğu önem göstermektedir. Hastaların konizasyon öncesi ve sonrası 

değerlendirilen cinsel fonksiyonlarında  cinsel istek ve uyarılma azlığı saptanmıştır. Konizasyon 

sonrası cinsel ilişkide ağrı daha yüksek bulunmuştur.  

 

Tablo 1. Demografik özelliklerin incelenmesi 

 Ort±ss Min-Maks 

Yaş 32,74±4,76 24-42 

VKİ 25,12±2,31 21,6-31,2 

 Frekans (n) Yüzde (%) 

Sigara kullanma Evet 17 43,6 

Hayır 22 56,4 

Tablo 2. Hastaların konizasyon öncesi ve sonrası bulgularının incelenmesi 

 Konizasyon Öncesi Konizasyon Sonrası 
p** 

Ort±ss Ort±ss 

İstek   3,97±1,21 3,62±1,23 0,008* 

Uyarılma 4,08±1,35 3,70±1,23 0,006* 

Lubrikasyon 3,06±1,18 2,95±1,11 0,104 
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Orgazm 3,22±1,14 3,22±1,14 1,000 

Cinsel doyum 3,09±1,27 3,09±1,27 1,000 

Ağrı 1,04±0,96 1,57±1,06 0,007* 

* p<0,05, ** Paired Samples t-testi 
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SÖZEL 5. VAGİNAL VAULT HEMATOMA MANAGEMENT AFTER HYSTERECTOMY: A CASE 

REPORT 

Esra İNCE 

Op. Dr., Muğla Fethiye Devlet Hastanesi 

INTRODUCTION: Hysterectomy is most commonly performed major gynecological surgery. The 

most common complications of hysterectomy are other organ injuries, hemorrhage and 

infection. We present a 49-year-old woman with vaginal cuff hematoma after hysterektomy 

and managemet and treatment this hematoma. 

CASE: 49 years old female (G4P3A1) patient was admitted to the hospital with abdominal  

pain tenesm. The patient had type-2 diabetes mellitus, but blood sugar was regulated by 

diet.There was no other drug used by the patient. In physical examination, the uterus was 16 

weeks in size and speculum examination is natural. 11*6 cm myoma in posterior part of uterus 

were seen on ultrasound. Thus total hysterectomy and bilateral salpengoofeectomy( TAH+BSO 

)was decided. TAH+BSO was performed successfully.Patient received  cefuroksim axetil 

1000mg per day while she was hospitalized. patient was discharged on the 2nd postoperative 

day with normal hemogram.  On postoperative day 11, the patient was admitted to the 

hospital with abdominal pain, nausea,vomitting.Patient’s fever:36,8 C ,incision line natural 

,vaginal cuff dome 10 * 8 cm organized hematoma was observed in the appropriate area. 

(İmage-1)Laboratory results are: wbc(white blood cell):11,9 *1000/ µl ; crp(c-reactive 

protein):18,7 mg/l ; glucose:133 mg/dl ; blood,urine and vagen cuff cultures were normal. The 

patient was started on prophylactic iv cefazolin 1000 mg 2 times in a day .The patient's crp 

values decreased every other day.On postoperative day 16, an ultrasound guided hematoma 

was tried to be drained.But hematoma was organized and not drained. General surgery 

consultation was requested. Abdominal bt with iv contrast was requested.CT scan revealed 

and 7 cm infected organized hematoma posterior to the bladder. Patient's imipenem 

treatment completed in 10 days.The patient was discharged on the 28th postoperative day 

with oral antibiotics. The patient was called for a control every 3 days.There was no hematoma 

on postoperative 35th day on usg. 

DISCUSSION: Limited publications on the management of paragenital hematomas and there 

are no randomly grouped studies on the efficacy of various treatments . The important thing is 

to make an early diagnosis and choose the right treatment method. 

Image 1. 
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SÖZEL 6. OLGU SUNUMU: DİSPARONİ SEBEBİ OLARAK VAJENE DOĞMUŞ DEV MYOMA 

UTERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ  

Osman İNCE  

Op. Dr., Muğla Fethiye İlçe Devlet Hastanesi 

GİRİŞ ve AMAÇ: Uterusun en sık benign tümörü olan leiomyomlar uterusun kas tabakasından 

kaynaklanırlar. Kavitede bulunan saplı submüköz myom, uterin kontraksiyonlarla servikal 

kanaldan geçip vajene prolabe olabilir. Vajene doğmuş pedinküllü submüköz myomlarda 

tedavi genellikle vajinal yolla yapılan myomektomidir. Bu yazıda ise disparoni şikayetiyle 

başvuran yapılan tetkiklerde vajene doğmuş dev leimyom bulunan bir olgu ve cerrahisi 

sunulmuştur. 

Uterusun en sık benign tümörü olan leiom yomlar uterusun kas tabakasından 

kaynaklanır lar. Bulunduğu yere göre submüköz, intramural ve  subseröz  olarak  

sını andırılır.  Submüköz  myomlar, leiomyomların %5’ini  oluşturur  (1). Kavitede bulunan saplı 

submüköz myom, uterin kontraksiyonlarla servikal kanaldan geçip vaje-ne prolabe olabilir (2). 

Vajene doğmuş myoma sıklıkla  eşlik  eden  iki  komplikasyon  enfeksi-yon  ve  nekrozdur. Vajene  

doğmuş  pedinküllü submüköz myomlarda tedavi genellikle vajinal yolla yapılan 

myomektomidir (3).  Bu yazıda ise preoperatif dönemde yapılan tetkiklerinde  leiomyosarkom  

şüphesi  olan  ve  laparotomi yapılan, fakat abdominal histerekto-miye rağmen vajendeki 

bölümü abdominal yol- la çıkartılamayan  dev myomun  vajinal  yoldan çıkartıldığı bir 

olUterusun en sık benign tümörü olan leiomyomlar uterusun kas tabakasından kaynaklanırlar. 

Bulunduğu yere göre submüköz, intramural ve subseröz olarak sınıfandırılır. Submüköz myomlar, 

leiomyomların %5’ini oluşturur (1). Kavitede bulunan saplısubmüköz myom, uterin 

kontraksiyonlarla servikal kanaldan geçip vajene prolabe olabilir (2). Vajene doğmuş myoma 

sıklıkla eşlik eden iki komplikasyon enfeksiyon ve nekrozdur. Vajene doğmuş pedinküllü 

submüköz myomlarda tedavi genellikle vajinal yolla yapılan myomektomidir (3). Bu yazıda ise 

preoperatif dönemde yapılan tetkiklerinde leiomyosarkom şüphesi olan ve laparotomi yapılan, 

fakat abdominal histerektomiye rağmen vajendeki bölümü abdominal yolla çıkartılamayan 

dev myomun vajinal yoldan çıkartıldığı bir olgu sunulmuştur. 

Uterusun en sık benign tümörü olan leiom-yomlar uterusun kas tabakasından kaynaklanır-lar. 

Bulunduğu yere göre submüköz, intramural ve  subseröz  olarak  sını andırılır.  Submüköz 

myomlar, leiomyomların %5’ini  oluşturur  (1). Kavitede bulunan saplı submüköz myom, uterin 

kontraksiyonlarla servikal kanaldan geçip vaje- ne prolabe olabilir (2). Vajene doğmuş myoma 

sıklıkla  eşlik  eden  iki  komplikasyon  enfeksi-yon  ve  nekrozdur. Vajene  doğmuş  pedinküllü 

submüköz myomlarda tedavi genellikle vajinal yolla yapılan myomektomidir (3). 

  Bu yazıda ise preoperatif dönemde yapılan tetkiklerinde  leiomyosarkom  şüphesi  olan  ve  

laparotomi yapılan, fakat abdominal histerekto-miye rağmen vajendeki bölümü abdominal 

yol-la çıkartılamayan  dev myomun  vajinal  yoldan çıkartıldığı bir olgu sunulmuştur Uterusun en 

sık benign tümörü olan leiom- yomlar uterusun kas tabakasından kaynaklanır-lar. Bulunduğu 

yere göre submüköz, intramural  ve  subseröz  olarak  sını andırılır.  Submüköz  

myomlar, leiomyomların %5’ini  oluşturur  (1). Kavitede bulunan saplı submüköz myom, uterin  

kontraksiyonlarla servikal kanaldan geçip vaje-ne prolabe olabilir (2). Vajene doğmuş myoma 

sıklıkla  eşlik  eden  iki  komplikasyon  enfeksi-yon  ve  nekrozdur. Vajene  doğmuş  pedinküllü 

submüköz myomlarda tedavi genellikle vajinal yolla yapılan myomektomidir (3).  Bu yazıda ise 

preoperatif dönemde yapılan tetkiklerinde  leiomyosarkom  şüphesi  olan  ve laparotomi 
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yapılan, fakat abdominal histerekto-miye rağmen vajendeki bölümü abdominal yol-la 

çıkartılamayan  dev myomun  vajinal  yoldan çıkartıldığı bir olgu sunulmuştur 

OLGU: 48 yaşında, 3 vajinal doğumu olan hasta, 10 aydır devam eden disparoni şikayeti ile 

başvurdu. Yapılan muayenede uterus 16 hafta cesamette vajinal tuşede vajeni tamamen 

dolduran pelvise oturmuş serviks silinmiş izlendi. Bilateral adnexler serbest izlendi. Yapılan usg de 

yaklaşık 15*14*14 cm’lik myomatöz kitle izlendi. Hastaya ayrıntılı bilgi verildi, leimyom ile 

leimyosarkom ayrımı yapılamadığı ve abdominal histerektomi seçeneği sunuldu. Onamları 

alındı. Hasta litotomi pozisyonunda hazırlandı, batına pfannenstiel kesi ile girildi. Her iki tüp, 

overler normal görünümde ve uterus yaklaşık 16 haftlık gebelik iriliğinde idi. Histerektomi 

sırasında endoservikal kanalı dolduran myomun sapına ulaşmak için serviks olduğu düşünülen 

alanın ön duvarına transvers kesi yapılıp T şeklinde insizyon ile myoma  ulaşıldı (şekil 1). Myomun 

uterin kavitenin ve serviksin içerisine oturmuş olduğu izlendi. Myom ve uterus  abdominal olarak 

çıkarılamadığından öncelikle kavite içindeki myom çıkarılarak frozen incelemesi için patolojiye 

gönderildi (şekil 2). Takiben abdominal histerektomi işlemi tamamlandı. Çıkarılan myomun 

boyutu 20x15x10 cm’ydi. Materyalin intraoperatif patoloji sonucu malignite izlenmedi, leimyom 

olarak rapor edildi.  

TARTIŞMA: Nadir görülen ve ‘vajene doğmuş myom’ olarak adlandırılan myomlar kanamaya, 

disparoniye, vajende bası hissine, pelvik ağrıya veya enfekte olup kötü kokulu akıntıya da 

neden olabilir . Sunulan olguda da serviksi tamamen silen serviks vajen ayrımını yok eden, vajeni 

tamamiyle dolduran bir myom olduğu halde belirgin şikayet 10 aydır süren disparoni ve vajinal 

bası hissi idi. Servikal kanaldan geçip vajene prolabe olan bir myomun tanısı ise genellikle 

muayene ve ultrasonografi ile kolaylıkla konur.  Ayırıcı tanıda servikal polip, prolabe endometrial 

polip ve prolabe uterin sarkom mutlaka düşünülmelidir. Pelvik veya transvajinal ultrasonografi 

ile submukoz myomların boyutları ve yapıları kolaylıkla değerlendirilmektedir. Sunulan olguda 

uterin leimyom  düşünülmüş yine de kitlenin büyüklüğü, hareketsizliği ve daha önce myom 

öyküsü olmaması nedeniyle operasyon sırasında frozen inceleme yapılmıştır. Leimyom olarak 

rapor edilmiştir. Sonuç olarak bu denli büyük boyutlara ulaşan vajene doğmuş myom 

vakalarındaki cerrahi yaklaşımın vajinal veya abdominal yoldan yapılması myomun 

lokalizasyonu, boyutları değerlendirilerek karar verilmelidir. Hasta için en uygun yolla ve uygun 

teknikle myom çıkarılmalıdır. 

 

Şekil 1 ve 2 

SÖZEL 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KONUŞTUKLARI 

CİNSEL KONULARIN VE CİNSEL KOMPÜLSİYON DURUMLARIN BELİRLENMESİ  
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Ezgi ŞAHİN1, İlkay GÜNGÖR SATILMIŞ2 

1 Öğr.Gör., İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı 

2 Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin aile içinde ağırlıklı olarak 

konuşulan cinsel konuların (hamilelik, adet kanaması, cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 

doğum kontrolü gibi) hangilerinin anne ve baba ile konuşulduğunu saptamak ve cinsel dürtü 

ve cinsel davranış tutumlarını belirlemektir. 

YÖNTEM: Kesitsel nitelikteki bu araştırma Aralık-Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir 

üniversitenin Meslek Yüksekokulunda okuyan ve çalışmayı kabul eden 290 öğrenci ile yapılmıştır. 

Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği ve Cinsel 

Kompülsiyon Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler yüzdelik dağılım, ortalama, ki-kare testi, student t 

testi, tek yönlü ANOVA testi ve kruskal wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmanın %49,3’ünü kız, %50,7’sini erkek öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 

%87,6’sının cinsellik hakkında bilgi aldıklarını ve bilgi kaynakları incelendiğinde, %49,3’ünün 

sevgiliden, %51.0’ı sosyal medyadan bilgi aldığını belirtmiştir, %71.1 ise cinsel sağlık dersinin 

zorunlu olması gerektiğini bildirmiştir. Kız öğrencilerin %32,2’si, erkek öğrencilerin %76,9 ‘u cinsel 

deneyim yaşamıştır. Kız öğrencilerin %90,9’unun anne ile erkek öğrencilerin ise %32,0’ baba ile 

cinsellik/üreme konuları hakkında konuştuğu saptanmıştır. Cinsel deneyimi olanlarda cinsel 

kompülsiyon ölçek puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,000).  

SONUÇ: Öğrencilerin aile içinde konuştukları cinsel konularda iletişimin cinsiyete göre farklılaştığı 

görülmektedir. Daha önce cinsel deneyim yaşayanların, yaşamayanlara göre cinsel 

davranışlara daha fazla yoğunlaştığı ve cinsel dürtülerini kontrol etmede daha yetersiz olduğu 

bulunmuştur. Sonuç olarak riskli cinsel davranışların önlenmesi amacıyla gençlere yönelik cinsel 

sağlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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SÖZEL 8. LGBTİ BİREYLERİN CİNSEL YAŞAMLARINA İLİŞKİN DENEYİMLERİ  

Büşra YILMAZ1, Azad IRMAK2, Ümran OSKAY3 

1 Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

2 Öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi  

3 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde, LGBTİ şemsiyesi altında yer alan lezbiyen, gey, biseksüel, 

transgender (travesti-transseksüel) ve interseks bireyler, toplum içerisinde daha görünür ve 

sosyal yönden daha tanınır hale gelmektedirler. Ancak LGBTİ bireyler, yaşadıkları damgalanma 

ve ayrımcılık gibi sosyal ve yapısal eşitsizlikler nedeniyle cinsel sağlık açısından riskli grup olarak 

ele alınmaktadır. Toplumsal baskılar sebebiyle LGBTİ bireylerin cinsel yaşamları çoğunlukla göz 

ardı edilmiş, konuşulması hoş olmayan bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı 

LGBTİ bireylerin cinsel yaşamlarına ilişkin deneyimlerini incelemektir.  

YÖNTEM: Fenomelojik (olgu bilim) yöntemin kullanıldığı bu çalışma Ağustos 2019- Ocak 2020 

tarihleri arasında çalışmaya katılımda gönüllü 15 katılımcı ile gerçekleştirildi. Veri toplamak 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen LGBTİ bireylerin cinsel yaşamlarına ilişkin 

deneyimlerini sorgulayan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Veriler kartopu yöntemi 

ile toplandı. Çalışma için etik kuru onayı ve katılımcılardan bilgilendirilmiş olur alındı. Her olguyla 

60-90 dakika süreyle görüşüldü, görüşmeler araştırmacı tarafından elle kayıt ile kaydedildi. Elde 

edilen veriler kodlanarak içerik analiz yöntemiyle konuya ilişkin temalar oluşturuldu.   

BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 28.33±8.99 (min:19; max:50)’dur. %20’si lise mezunu, 

%66.7’si üniversite mezunu ve %13.3’ü yüksek lisans/doktora mezunudur. Katılımcıların beşi gey, 

beşi eşcinsel, ikisi transseksüel, ikisi interseks ve biri lezbiyendi. Bu çalışmada kendini yalnız, 

dışlanmış, kapana kısılmış, yaşamına müdahale edilmiş hissetme, cinsel istismara ve tavize maruz 

kalma, dışlanma, mobbing, rencide edilmiş, ayrıştırılmış, suçluluk hissetme, CYBE’ye maruz 

kalma riski ve sosyal baskı sebebiyle cinselliğini kısıtlanmış hissetme öne çıkan temalardı. 

Çalışmaya katılanların çoğunluğu cinsel partnerini internetten/sosyal medyadan bulduklarını ve 

tek eşlilikten yana olduklarını ifade etti. 

SONUÇ: LGBTİ cinsel sorunlar yaşamakta, CYBE’ye ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ancak 

bu sorunlara yönelik sağlık personelinin yaklaşımındaki yetersizlik, homofobik tutumu ve 

mahremiyete/gizliliğe saygı göstermemesi gibi nedenlerle yeterli sağlık hizmeti alamadıkları 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ve katılımcıların önerileri doğrultusunda; LGBTİ’lere verilen 

sağlık hizmetine yönelik sağlık sisteminde düzenlemelerin yapılması ve sağlık personelinin 

farkındalığının sağlanması ve hizmetlerin etkin sunulabilmesine yönelik eğitim programlarının 

oluşturulması önerilmektedir. 

  



 17 

SÖZEL 9. YETİŞKİN KADINLARIN CİNSEL YAŞAM KALİTESİ İLE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLER İNİN 

İLİŞKİSİ  

Şenay ÖZTÜRK*, Özen İNAM**, Ece ALAGÖZ*, Hale BAYRAM*** 

* Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul. 

** Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı, İstanbul. 

*** Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, İstanbul. 

GİRİŞ ve AMAÇ: Cinsellik, birçok kültürde olduğu gibi bizim ülkemizde de tabu olarak görülen, 

kadınların bu konu hakkında konuşmaktan çekindikleri ve sağlık profesyonellerinin de çok 

üzerinde durmadıkları bir konudur. Cinsel sağlık ile ilgili sorunlar sadece fiziksel olarak 

yaşanmamakta, kadın ve erkekte ruhsal sağlığı etkilediği gibi, ardından aile sağlığını, ilişkilerini 

ve de sosyal sağlığı da etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmada yetişkin kadınların cinsel yaşam 

kalitesi ile psikolojik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM: Araştırmaya katılmayı kabul eden, aktif cinsel yaşamı olan 161 yetişkin kadın 

araştırmanın örneklemini oluşturdu. Tüm katılımcılardan onam formu alındı. Veriler Kişisel Bilgi 

Formu, Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ),  Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) 

(alınan yüksek puanlar cinsel işlevlerdeki ve ilişkinin niteliğindeki bozulmaya işaret etmektedir) 

ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25.0 

paket programı kullanıldı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.06±6.8, %95.7’si evli, %41.6’si lisans 

mezunu olarak bulundu. Kadınların %32.9’unun aylık ortalama cinsel ilişki sıklığı 3-5, %6.8’inin 0-2 

arasında olduğu saptandı. Katılımcıların ortalama cinsel ilişki sayılarına göre KSE’den elde edilen 

toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında cinsel ilişki sayısı 0-2 olanların KSE toplam puanları 

97.41±.7; 16 ve üzerinde cinsel ilişki sayısı olanların ise KSE toplam puanları 40.33±.7 olarak 

bulundu (p<0,05). Ortalama cinsel ilişki sayısına göre GRCDÖ puanları karşılaştırıldığında cinsel 

ilişki sıklığı 0-2 olanların aldıkları puan 108.41±.55 iken, 16 ve üzeri olanların puanları 27.46±.55 

olarak bulundu (p<0,05). Ayda 16 ve üzerinde cinsel ilişki yaşayanların CYKÖ puanları 98±.77 

iken, 0-2 olanların 49.23±.77 olarak bulundu (p<0,05). Katılımcıların GRCDÖ ve KSE puanları 

(r=0.46, p=0.000), GRCDÖ ve CYK puanları (r=-0.53, p=0.000) ve  CYKÖ ve KSE puanları (r=-0.39, 

p=0.000) arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulundu. 

SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre yetişkin kadınların cinsel doyumları azaldıkça psikolojik 

belirtilerinin arttığı, cinsel yaşam kalitelerinin azaldığı ve cinsel yaşam kalitesi azaldıkça da yine 

psikolojik belirtilerinin arttığı bulunmuştur.  
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SÖZEL 11. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİLİ GEREKSİNİMLERİ: 

OLGU SUNUMU  

Z. Yelda ÖZER, Sevgi ÖZCAN 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Üniversite gençlerindeki cinsel sağlık problemleri ve korunma hem hekimler 

hem de hastalar tarafından göz ardı edilen konulardan biridir. Bu olgu sunumunun amacı, 

üniversite öğrencilerinin cinsel sağlıkla ilişkili gereksinimlerine dikkat çekmektir. 

OLGU: 24 yaşında, üniversite öğrencisi kadın hasta Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Human 

Papilloma Virüs (HPV) ve smear tarama testi yaptırmak için başvurdu. Yaklaşık 6 aydır birlikte 

olduğu partnerinden HPV bulaşmış olmasından kaygılanıyordu. Öyküsünden; şimdiki partnerinin 

ve kendisinin daha önce korunmasız cinsel ilişki deneyimlerinin olduğu, yaklaşık iki yıl önce ilk 

partneriyle korunmasız ilişki sonrasında genital bölgesinde şişlikler oluştuğu, özel bir hastanede 

kadın doğum polikliniğine başvurduğu, ilk önce HPV olabileceği söylendiği daha sonra yapılan 

testler sonucunda HPV olmadığı, tetkik sonuçları çıkana kadar çok kaygılı günler geçirdiği, 

verilen tedavi ile o zamanki yakınmasının tamamen geçtiği, bu olumsuz deneyimden sonra 

hastanın ilk partnerinden ayrıldığı, jinekologun 2 yılda bir HPV ve smear testi yaptırmasını 

önerdiği, özel hastanelerde tarama testleri çok pahalı olduğu için merkezimize başvurduğu 

öğrenildi. Aktif yakınması olmayan hastanın geçmiş tıbbi öyküsünde, aile öyküsüsünde, 

sistemlerin gözden geçirilmesinde, fizik muayenesinde ve laboratuvar bulgularında (Anti Hbs 

(+)) özellik yoktu. HPV ve smear testi için 30 yaş sınırı olduğu için bu testler yapılamadı. Hastaya 

cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar, bu hastalıklardan korunma ve kontrasepsiyon konusunda 

bilgi verildi. Primer koruma için HPV aşısı önerildi, pahalı olduğu için hasta yaptıramayacağını 

söyledi. Ailesiyle ilişkilerinin çok iyi olmadığını bu tarz problemleri ailesiyle paylaşamayacağını 

söyledi. 

TARTIŞMA: “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık 

Muayeneleri ve Tarama Testleri Rehberi”ne göre bu yaş grubundaki bireyler için sadece “cinsel 

sağlıkla ilişkili kişiden talep gelmesi durumunda veya risk faktörlerinin varlığında kan ve cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların taranması” önerisi bulunmaktadır. Rehber güncellenirken ve/veya bu 

yaş grubuna hizmet verilirken konunun bireyler/aileler açısından tabu olduğu göz önüne 

alınarak eğitim/ danışmanlık (cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma, kontrasepsiyon), aşı 

(HPV), erken tanı ve tedavi gereksinimlerine cevap verecek düzenlemeler yapılmalıdır.  
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SÖZEL 12. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA İLİŞKİLİ 

EĞİTİM/DANIŞMANLIK VE HİZMET GEREKSİNİMLERİ  

Sedef Elvan TAŞKIN, Sevgi ÖZCAN 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Üniversitedeki öğrenim yıllarında gençlerin üreme sağlığı sorunlarını sık 

yaşadıkları ancak üreme sağlığı hizmetlerinden en az yararlanan grup oldukları bilinmektedir. 

Hizmete erişimdeki engeller, koruyucu girişimler ve erken tanı ile önlenebilecek pek çok 

durumun/hastalığın (cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler, sağlıksız düşükler vb) 

ortaya çıkmasına ve cinsel sağlığın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, 

üniversite öğrencilerinin cinsel sağlıkla ilişkili eğitim/danışmanlık ve hizmet gereksinimlerinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi Aile Hekimliği Polikliniklerine 

başvuran üniversite öğrencileri ile planlanan çalışma için evreni %95 güvenirlik ve %5 hata payı 

ile temsil eden en az örneklem büyüklüğü hesaplandı. Tarafımızca literatür taranarak oluşturulan 

anket formu 01.11-31.12.2019 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler 

tarafından dolduruldu. Toplanan veriler istatistik paket program aracılığı ile değerlendirildi.  

BULGULAR: Yaş ortalaması 20,95±1,76 (17-30) olan 317 katılımcının %73,8’i kadındı. Katılımcıların 

%77,3’ü daha önce cinsel sağlıkla ilgili eğitim almadığını, %49,2’si bu konudaki bilgi düzeyini 

yeterli bulmadığını, %56,8’i bu konuda eğitim almak istediğini bildirdi. Cinsel sağlığıyla ilgili 

herhangi bir sorun yaşadığını bildirenlerin oranı %3,2, eğer bir cinsel sorun yaşasaydı bunu sağlık 

personeli ile paylaşacağını bildirenlerin oranı %41, 0 idi. Katılımcıların %20,5’i cinsel sağlık ile ilgili 

hizmet veren sağlık kurumlarına kolaylıkla ulaşamadığını, %35,6’sı ise bu hizmetleri nereden 

alabileceğini bilmediğini bildirdi. Cinsel sağlıkla ilgili sorun yaşadığınızda ne yaparsınız sorusuna 

%65,3’ü “bir sağlık kurumuna giderim” cevabı verirken, hangi sağlık kurumunu tercih edersiniz 

sorusuna %47,9’u devlet hastanesi, %22,4’ü özel muayenehane/hastane, %17,9’u üniversite, 

%12,3’ü aile sağlığı merkezi olarak cevap verdi. 

SONUÇ: Üniversitelerin sağlık merkezlerinin gençlerin ihtiyacı olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

hizmetlerinin de sunulduğu bir yapıya kavuşturulması gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

bilgilerine, hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda ve 

çalışmamızın bulguları ışığında üniversitemizde sunulan cinsel sağlık hizmetlerinin tanıtımına ve 

cinsel eğitim/danışmanlık hizmetlerinin arttırılmasına yönelik uygun girişimlerin yapılması önerilir.  
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SÖZEL 13. TÜRKİYE’DE ERİŞKİN CİNSELLİK - PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞININ 

BİOPSİKOSOSYAL NEDENLERİ  

Hüseyin ÜNÜBOL1, Gökben HIZLISAYAR2, Jaklin ÇARKÇI3 

1Dr. Öğ.Üyesi ,Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji ABD Başkanı ve 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı,  

2Doç. Dr. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 

3Doç. Dr.,Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Programı Doktora Öğrencisi 

(*) Çalışma Üsküdar Üniversitesi Bünyesinde gerçekleştirilmiş TURBAHAR araştırmasının 

yayınlanmamış bir bölümünü kapsamaktadır. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Teknolojinin hızlı gelişmesi ve ulaşılabilirliğin kolaylaşması erişkin pornografi 

bağımlılığının artmasına, benzer şekilde bireysel ve çift ilişkilerinde, toplumsal boyutta patolojik 

sorunlar yaşanmasına zemin hazırlamıştır.Bu çalışmanın amacı, erişkin cinsellik-pornografi 

bağımlılığını etkileyen faktörlerin sosyodemografik değişkenler ve ruh sağlığı ilişkisi açısından 

incelenerek,  araştırmaya, katılan erişkin bireylerin, pornografiye olan bağımlılık düzeylerinin yaş, 

cinsiyet, eğitim, medeni durum,  gibi sosyodemografik değişkenlerle, kaygı, depresyon, 

somatizasyon, olumsuz benlik algısı ve hostilite gibi psikiyatrik semptomlarla ilişkisinin 

betimlenmesi olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM: Araştırma, örneklem planlamasının, Avrupa Birliği, NUTS sınıflaması örnek alınarak 

gerçekleştirilen TURBAHAR çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Örneklemin homojen 

olması adına her bölgeden 200’den fazla ve 2000’den az kişi seçilmiştir. 24380 kişiden alınan 

veriler, araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve Türkiye nüfusuna genellenebilirliği sağlanmıştır. 

Anketler, Türkiye’nin 29 bölgesi ve 79 farklı ilindeki kamu alanlarından, seçilen katılımcılara 125 

klinik psikolog tarafından uygulanmıştır. Araştırmada Sosyo-demografik Bilgi formu, Cinsellik-

Pornografi Bağımlılığı Risk Anketi (SARQ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE), veri toplama araçları 

olarak kullanılmış, veri analizlerinde, SPSS.21 paket programı kullanılmıştır. SARQ ortalama 

puanları, bağımsız gruplar t-testi, (ANOVA) varyans analizleri, Pearson korelasyon analizleri ve 

değişkenler arası, Hiyerarşik Regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Bulgular doğrultusunda, Tablo 1. ve 2. incelendiğinde erkek katılımcılarda cinsellik-

pornografi bağımlılığı riski kadınlara oranla daha yüksek olduğu, ayrıca araştırma 

değişkenlerinin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları ve korelasyon katsayıları 

incelendiğinde, kaygı (r = .16, p< .001), depresyon (r = .11, p< .001), olumsuz benlik kavramı (r = 

.18, p< .001), somatizasyon (r = .11, p< .001), hostilite (r = .19, p< .001), seks bağımlılığı ile pozitif 

olarak ilişkili olduğu görülmektedir. 

SONUÇ: Bulgular uluslararası diğer araştırma sonuçları ile örtüşmekte olduğunu göstermektedir. 

Bu bağlamda özellikle son dönemde yurdumuzda artan aile içi şiddet vakalarının temelinde 

cinsel bilgisizliğin ve uyumsuzluğun varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Çalışmanın Türkiye genelini yansıtmış olması, yeni araştırma ve eğitimlere zemin hazırlaması 

bakımından, literatüre önemli düzeyde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tablo1. Araştırma değişkenlerinin aritmetik ortalaması, standart sapması ve Pearson’s 

korelasyon katsayısı bulguları 
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Tablo 2. Seks-Pornografi bağımlılığını yordayan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları 

 

Model B SE β t ΔR2 

Blok 1 (R2Düzeltilmiş= .14;F(6,24168) = 675.92;  p< .001)   .14 

Cinsiyeta -7.67 .15 -.31 -51.28***  

Yaş -.08 .01 -.07 -9.75***  

Eğitimb -.51 .08 -.04 -6.49***  

Medeni durumc -.20 .15 -.01 -1.34  

Block 2 (R2Düzeltilmiş= .18;F(19,24155) = 282.41;  p< .001)   .04 

Cinsiyeta -7.56 .15 -.31 -49.69***  

Yaş -.03 .01 -.03 -4.31***  

Eğitimb -.25 .08 -.02 -3.16**  

Medeni durumc -.47 .15 -.02 -3.15**  

Kaygı .05 .02 .03 2.57*  

Depresyon -.09 .02 -.06 -5.28***  

Olumsuz Benlik Algısı .14 .02 .08 6.90***  

Somatizasyon .05 .02 .02 2.41*  

Hostilite .20 .02 .08 8.70***  

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 

1. Seks bağımlılığı -     

2. Kaygı .16** -    

3. Depresyon .11** .79** -   

4. Olumsuz Benlik Algısı .18** .82** .80** -  

5. Somatizasyon .11** .73** .67** .65** - 

6. Hostilite .19** .69** .65** .67** .57** 
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SÖZEL 14. HPV POZİTİFLİĞİ NEDENİYLE KOLPOSKOPİ YAPILAN HASTALARIN CİNSEL VE 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ  

Seda ŞAHİN AKER1, Eser AĞAR 2 

1Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara 

2 Dr. Eser Ağar Kliniği, İstanbul 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Hpv taraması ulusal ve uluslararası rehberlerce serviks kanseri önlenmesinde 

kullanılmaktadır. Hpv dna ve smear testi birlikte kotest olarak kullanılabilmektedir.  Kiniğimizde 

hpv dna ve smear testi birlikte kotest olarak kullanılmaktadır. HPV dna tarama sonucunda 

yüksek riskli hpv tiplerini taramakta ve pozitif sonucu olan hastalar kolposkopi ile 

değerlendirilmektedir.  

YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2018 ve Aralık 2019 tarihleri arasında hpv pozitifliği nedeniyle 

kolposkopi yapılan toplam 156 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.  

BULGULAR: Ortalama yaş 43,5 (min-max 25-65) olarak hesaplandı. Hastaların %19,2’si nulligravid 

idi (n=30), gravidelerine göre hastaların ortalaması 2,21(min-max 0-8) idi. 107 hasta (%68,6) 

premenapozal idi.  Hastaların %63,5’i(n=99) korunma yöntemi kullanmamakta idi. 21 hasta 

(%13,5) bariyer yöntem, 8’i (%5,1) tüp ligasyonu, 18’i (%11,5) ria ,8’i (%5,1) oks ile 2 hasta (%1,3) 

vazektomi ile korunmaktaydı. 17 hastada (%10,9) anal seks hikayesi vardı. HPV tipine göre 

dağılım Grafik 1’de görülmektedir. 68 hasta (%43,6) birden fazla partneri mevcuttu. Hastaların 

smear sonuçları Grafik 2‘de  sunulmaktadır. 121 hastaya (%77,6) kolposkopi sonucu biyopsi 

yapıldı ve  %44,6 (n=54) CIN1 , %18,2(n=22) CIN2, %6,6 (n=8) CIN3, %0,8 (n=1) skuamöz karsinom 

diğer biyopsi sonuçları normal veya servisit olarak raporlandı. 

SONUÇ: Hpv dna tiplendirmesi ve kolposkopik değerlendirme servikal kanser önlemede etkin 

bir yöntemdir. Hpv pozitifliği mevcut olup kolposkopik değerlendirme sonucu biyopsi alınan 

hastaların %70’inde CIN1 ve üzeri lezyon saptanmıştır. Dolayısıyla hastaların monogamik olması 

ve korunma yöntemleri açısından bariyer yöntemlerini kullanmaya yönlendirilmesi önem arz 

etmektedir.  
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Grafik 1. HPV tipine göre dağılım 

 

 

Grafik 2. Hastaların smear sonuçları 
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SÖZEL 15. VAJİNİSMUSA NEDEN OLAN VULVOVAJİNAL ANOMALİLER  

Halime ŞEN SELİM, Mustafa ŞENGÜL 

Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğt. Ve Arş. Hastanesi  

GİRİŞ VE AMAÇ: Kadın genital yolunun gelişimi, hücresel farklılaşma, göç, füzyon ve 

kanalizasyonu içeren bir dizi olaya bağlı olan karmaşık bir süreçtir. Bu gelişim aşamalarından 

herhangi birinde duraklama ya da tamamlanamama gibi durumlarda anomaliler ortaya çıkar. 

Hymen anomalileri, kızlık zarının orta kısmının eksik dejenerasyonundan kaynaklanır. 

Semptomlar, tıkanıklığın tam veya kısmi olmasına bağlı olarak adet görememe, cinsel ilişkiye 

girememe, disparonidir. Vajinal septumlar da benzer cinsel fonksiyon bozuklukları ile bulgu 

vermektedir. Bu bildiride vajinal septumlu iki olgu sunulmuştur. 

 

OLGU-1: 27 yaşında kadın hasta, 2 yıllık evli, evliliğin ilk gecesinde yaşanan vajinal penetrasyon 

denemesinin ağrılı ve acılı olması sebebiyle yarıda bırakılmış, sonrasında başarısız denemeler 

olmuş. Birkaç doktor muayenesi ve tedavi denemeleri ardından, bir psikiyatri hekimine gidip 

tam bir vajnismus tedavisine başlamışlar ancak parmak egzersizleri sırasında çok canının 

acıdığını beyan etmesi üzerine psikiyatri hekimi tarafından jinekolojik muayene için tarafıma 

yönlendirildi. Hasta, tek parmak egzersizini ağrılı olarak yapabildiğini ancak çift parmağı tolere 

edemediğini belirtti. Jinekolojik muayene konusunda korkuları vardı. Biraz konuşup güven 

sağladıktan sonra can yakmayacak şekilde muayenesini tamamladık. Hastanın hymenal 

septumu olduğunu, mevcut hymenal açıklıklarının 1 parmak ucu genişlikte olduğunu belirledik 

ve hymenal septumu rezeke ettik (Resim 1). Eşi tarafından ağrısını çok abarttığı yönünde itham 

edilen hastanın gerçek bir patolojisinin olması ve bunun tedavi edilmesi hastayı rahatlattı. 

OLGU-2:19 yaşında kadın hasta, ilk cinsel deneyimini yaşadığında vajinal penetrasyon 

olamaması sebebiyle vajnismus olduğunu düşünüp özel psikiyatri polikliniğine müracat etmiş. 

Vajinismus terapi seanslarına başlanan hastanın parmak egzersizleri kısmen başarılı olsa da 

penetrasyon aşamasını sağlayamamaları üzerine psikiyatri hekimi tarafından jinekolojik 

muayaneye yönlendirilmiş. Hastanın yapılan muayenesinde vajende septum tespit edilen 

hasta, izole longitudinal vajinal septum tanısıyla opere edildi (Resim 2). Operasyon sonrasında 

cinsel aktif olan hastamız miadında bir erkek bebek doğurdu. 

 

SONUÇ: Vajinal penetrasyon zorluğu yaşayan hastalarda; ayırıcı tanıda ürogenital sistem 

anomalisi de düşünülmelidir. Mümkünse cinsel terapiye başlamadan önce cinsel terapi eğitimi 

almış bir jinekolog tarafından hastanın örselenmeden muayenesinin sağlanması, organik 

patolojiler dışlandıktan sonra terapiye başlanması uygun olacaktır.Aksi takdirde olgu 

örneklerimizde olduğu gibi hastalarda  zaman kaybı, özgüven kaybı, aile bireyleri tarafından 

haksız etiketlenme, organik patolojiye rağmen ilişkiye zorlanan hastanın hissettiği acı sebebiyle 

geliştirdiği ilişki korkusu ve buna sekonder vajinismus gelişimi söz konusu olabilmektedir. 
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Resim  1 a1-1a2 : Hymenal septum operasyon öncesi görünüm, Resim 1 b : Septum rezeksiyonu 

sonrası görünüm 

 

Resim 2 a : İzole tansvajinal septum, Resim 2 b : Septum rezeksiyonu sonrası görünüm 
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SÖZEL 16. HİPNOZLA VAJİNİSMUS TEDAVİSİ  

Nurcan YÖRÜK 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum 

AMAÇ: Bu bildirinin amacı hipnozla vajinismus tedavisi gerçekleştirilen bir olguyu sunmaktır. 

OLGU: 24 yaşındaki hasta bize 1 yıllık evliliği süresince hiç cinsel ilişkiye girememe şikayeti ile 

başvurdu. Öncelikle hastanın ilişkiye engel anatomik, fizyolojik bir durumu olup olmadığını 

anlamak için Jinekolojik muayenesi yapıldı. Muayenede hymen annuler intact olarak izlendi. 

Smear çubuğunun arkası ile vajen boyu ölçüldü. Hastada ilişkiye engel herhangi bir patoloji 

izlenmedi. Psikiyatri konsültasyonu istendi. Ruhsal açıdan da bir problem tespit edilmedi. Bunun 

üzerine Taştan ölçeği ile hipnozabilite skorunu değerlendirdik. Bu skorlama yapılırken dört 

parametre değerlendirildi. Bunlardan birincisi sallanan vücut testi, ikincisi gözkapağı katalepsisi, 

üçüncüsü semptom formasyonu ve dördüncüsü ellerin yükselmesidir. Bu parametrelere göre 0-

2 puan: Düşük, 3-5 puan: Orta, 6-8 puan: Yüksek derecede hipnoza yatkınlık olarak 

değerlendirilmektedir. Bizim hastamızda Hipnozabilite skoru 6 idi. İlk değerlendirmede 

mayalama ve bilinçaltı temizliği yapıldı. Relaksasyon hipnozu ve ego güçlendirici telkinler verildi. 

2. Seansta relaksasyon hipnozu ve sistematik duyarsızlaştırma yapıldı. 3. Seansta relaksasyon 

hipnozu, ego güçlendirici telkin ve pozitif imajinasyon yapıldı. Böylece toplam 3 seans 

uygulandı.  Hasta 3 seans sonunda ilişkiye girebildi. Hatta iki ay sonrasında gebe kaldı. 

Gebeliğini takip ettik. Doğum 40.haftada gerçekleşti. 4050 gr canlı erkek bebek, iri bebek 

olduğu için sezeryan ile doğurtuldu.  

SONUÇ: Hipnozla vajinismus tedavisi hipnoza yatkınlığı orta veya yüksek olan kişilerde son 

derecede konforlu, ağrısız bir tedavi şeklidir. Vücuda hiçbir ilacın girmediği, hiçbir yan etkisi, 

hiçbir komplikasyonu olmayan bir yöntemdir. Hipnoza yatkınlığı düşük olan kişilerde de iyi bir 

mayalama yapılarak eğer yükseltilebilirse denenebilecek bir yöntemdir. 
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SÖZEL 17. HEMŞİRELERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ LEZBİYEN VE GEYLERE 

YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ  

Burcu DEMİRKOPARAN1, Kerime Derya BEYDAĞ2 

1 Uzman Hemşire, Uludağ Üniversitesi Hastanesi, Bursa 

2 Doç.Dr. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul  

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu çalışma; hemşirelerin toplumsal cinsiyet 

algısının; lezbiyen ve geylere yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, lezbiyen ve gey bireylere yönelik yapılan bilimsel çalışmaların toplumda 

farkındalığın artmasını sağlayabilir. 

YÖNTEM: Çalışmanın evrenini, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 

görev yapan 743 hemşire oluşturmuştur. Evreni belli örneklem formülü ile en az 197 hemşirenin 

araştırmaya alınması gerektiği belirlenmiştir. Ancak, kayıp veriler olabileceği düşünülerek, 

örneklemin %50 fazlası ele alınarak 297 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır Veriler, demografik 

özelliklere yönelik anket formu ve bireylerin eşcinsellere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 

“Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutum Ölçeği’ ve toplumsal cinsiyet algısını belirlemek için 

‘Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ’ kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-

yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallis, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon testi 

kullanılmıştır.  

BULGULAR VE SONUÇ: Katılımcıların %80,8’inin gey ve lezbiyen tanıdığının olmadığı, %45,1’i gey 

ve lezbiyenlerle arkadaşlık etmeyeceğini, %46,5’i gey ve lezbiyenlerle konuşulan yer ve zaman 

göre rahat konuşmasının değişebileceğini belirtmiş, % 67,3’ünün ailesinin gey ve lezbiyenlere 

yönelik tutumlarını olumsuz, %42,1’i gey/lezbiyen bireye bakım vermemiş, %64,3’ü bakım verme 

fikrine ‘Benim için diğer bireylere bakım vermekten farklı değil’ yanıtını vermiştir. Katılımcıların 

LGYT ortalaması 32±8,82 ve TCAÖ puan ortalaması 94±19,06 olarak bulunmuştur. Katılımcıların 

LGYTÖ ve TCAÖ arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur ( r = 459; p=0,000). 
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SÖZEL 18. MENOPOZUN EŞLERİN EVLİL İK VE CİNSEL UYUMLARINA ETKİSİ*  

Fatma YILDIRIM1, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN2, Özen KULAKAÇ3 

1Ar. Gör., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Hemşireliği ABD, Çorum  

2Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hemşireliği ABD, Çorum,  

 3Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği ABD, Samsun 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, menopozun eşlerin evlilik ve cinsel uyumlarına etkisini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmış, yüksek lisans tezinden türetilmiş bir çalışmadır.  

YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, 127 postmenopozal dönemdeki 127 evli kadın ve eşleri 

olmak üzere toplam 254 kişi oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu (KBF), evlilik uyum ölçeği 

(EUÖ), kadın cinsel işlev ölçeği (KCİÖ) ve erkeğe ilişkin arizona cinsel yaşantılar ölçeği (ACYÖ) 

ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U, T, Kruskal Wallis ve Spearman's 

rho korelasyon testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 55,94±5,51’dir. Kadınların EUÖ toplam 

puan ortalaması 35,55±9,04 olup, bu ortalamaya göre % 74,1’inin evlilik uyum düzeyi düşüktür.  

Kadınların KCİÖ toplam puan ortalaması, cinsel işlev bozukluğunu (CİB) gösteren 26,55 kesme 

puanının altındadır (11,02±9,80). Erkeklerde ACYÖ puan ortalaması CİB olduğu anlamına gelen 

>11 kesme puanının üstündedir (14,14±3,29). Kadınların % 91,3’ünde, erkeklerin % 87,4’ünde CİB 

tespit edilmiştir. Kadınların % 67,7’si menopozun cinselliği olumsuz yönde etkilediğini bildirmiştir. 

CİB’i olan kadınların % 55,8’i cinsel isteksizlik ve % 40,7’si cinsel ilişki sırasında ağrı yaşamaktadır. 

Kadınların yaş, evlilik süresi, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, eşin öğrenim düzeyi 

gibi bazı sosyodemografik özellikleri ve menopoz süresi, vajinal kuruluk, Menopozal hormon 

terapisi (MHT) alma durumu gibi bazı menopozal özellikler ile KCİÖ ve EUÖ puan ortalamaları 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Spearman's rho korelasyon 

katsayına göre, KCİÖ ile EUÖ arasında zayıf ancak pozitif yönde (r=0,290; p= 0,001 ),  KCİÖ ile 

ACYÖ arasında ise negatif yönde (r=-0,381; p=0,000) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

SONUÇ: Araştırmamızda menopozun eşlerin evlilik ve cinsel uyumlarının olumsuz yönde 

etkilendiği tespit edilmiştir. 

* Bu çalışma yüksek lisans tez çalışmasından türetilmiş ve “World Congress on Obstetric and 

Gynecology” adlı uluslararası kongrede sözel bildiri olarak yayınlanmıştır. 

  



 

 

SÖZEL 19. POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA PELVİK ORGAN PROLAPSUSU 

VE ÜRİNER İNKONTİNANS  GÖRÜLME SIKLIĞI VE CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ  

Merve ÇAĞLAR* ,  Ümran YEŞİLTEPE OSKAY**, Özlem ÖNER*** 

* Araştırma Görevlisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği.  

** Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği.  

*** Yüksek Hemşire, Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.  

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Pelvik organ prolapsusu (POP) ve üriner inkontinans (Üİ) postmenopozal 

dönemde en sık görülen genitoüriner problemlerdendir. POP ve Üİ'den kaynaklanan vajinal 

obstrüksiyon, koital inkontinans ve disparoni kadın cinsel işlevini olumsuz etkilemektedir. Bu 

çalışmanın amacı POP ve Üİ görülme sıklığını ve cinsel işlev üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya klimakterik dönemde bulunan Nisan 2018-Ocak 

2019 tarihleri arasında İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 

605 kadın dahil edilmiştir. Veriler, 37 soruluk bilgi formu ve Pelvik Organ Prolapsusu/ Üriner 

İnkontinans Cinsel Fonksiyon Sorgulama Ölçeği (PISQ-12) ile toplanmıştır. 

BULGULAR: Kadınların %53.4’ünün 46-60 yaş aralığında bulunduğu, %73.6’sının beden kitle 

indeksinin >25 (obez) olduğu, %86.6’sının multipar olduğu ve %71.4’ünün vajinal yolla doğum 

yaptığı tespit edildi. Kadınların %43.1’inde üriner inkontinans belirtileri bulundu. Kadınların 

%24.3’ünde cinsel organda sarkma ve %16.4’ünde cinsel organda bombeleşme gibi pelvik 

organ prolapsusu belirtileri bulunduğu tespit edildi. Üİ belirtileri bulunan kadınlarda olmayanlara 

göre doğrum sayısı, vajinal doğum, beden kitle indeksi, kronik konstipasyon, epizyotomi, 

enürezis ve POP varlığı anlamlı derecede daha fazla bulundu (p<0.05). Üriner inkontinans (ZMWU: 

-4.798, p=0,008) ve pelvik organ prolapsusu (ZMWU: -4.152, p=0,000) belirtileri bulunan kadınlarda 

daha düşük PISQ-12 ölçeği puanları bulundu.  

SONUÇ: Kadınların Üİ ve POP belirtileri prevalansı yüksek bulunmuştur. Üİ ve POP belirtileri olan 

kadınlar daha kötü bir cinsel fonksiyona sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SÖZEL 20. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİ VE 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

K.Derya BEYDAĞ*, Banu ŞİŞLİ**, Aytül SEZER**, Sevinç GÖKÜZ** 

*Doç.Dr. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  

**Uzman Hemşire, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı 

Öğrencisi  

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik eğitim alan öğrencilerin ebeveynlerinin homofobi 

düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırmanın evrenini, Mart-Haziran 2018 tarihleri 

arasında İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümüne 

devam eden öğrencilerin ebeveynleri oluşturmuş, çalışmaya katılmayı kabul eden 375 (%89,7) 

ebeveyn ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler, tanımlayıcı veri toplama formu ve Hudson ve 

Ricketts Homofobi Ölçeği (HRHÖ) ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve 

yüzdelik hesaplamaları ile t testi, Anova testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

BULGULAR: Ebeveynlerin yaş ortalaması 48,22±7,05(min:31, maks: 70), %54,4’ü kadın, %43,7’si lise 

mezunu, %68,8’i bir işte çalışmakta ve %70,7’si orta düzeyde gelire sahiptir. Ebeveynlerin %72,8’i 

yakın çevresinde eşcinsel olduğunu bildiği birey olmadığını, %80,3’ü eşcinsel olduğunu bildiği 

arkadaşı olmadığını ve %72,5’i çocukları ile eşcinsel bireylerle ilgili konuşmadığını belirtmiştir. 

Ebeveynlerin HRHÖ puan ortalaması 92,54±7,93 (min: 66, maks:117) olarak bulunmuştur. 

Ebeveynlerin demografik ve aile özellikleri ile HRHÖ ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); yakın çevresinde eşcinsel olduğunu bildiği birey 

olma durumu ve eşcinsel olduğunu bildiği arkadaşı olma durumu ile ölçek puan ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  

SONUÇ: Ebeveynlerden çevresinde eşcinsel olduğunu bildiği birey olmayan ve eşcinsel 

olduğunu bildiği arkadaşı olmayanların daha homofobik oldukları belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SÖZEL 21. CİNSEL SAĞLIK: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI, İNANÇ VE 

TUTUMLARI 

Reyyan Gürel, Lale Taşkın** 

* Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü** Prof. Dr. Başkent 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

GİRİŞ ve AMAÇ: Cinsel sağlık, bireyin  bedensel, duygusal ve toplumsal olarak  tam iyilik halinin 

devam etmesidir. Buna rağmen hemşireler cinsel sağlığı değerlendirmede sınırlılık 

yaşamaktadır. Cinsel sağlığın değerlendirilebilmesi ve holistik bir yaklaşımla bakım verilebilmesi 

için, öğrencilerin hemşirelik sürecini etkileyecek olan inanç ve tutumlarını bilmek ve eğitim 

programlarını buna göre şekillendirmek oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, hemşirelik 

öğrencilerinin hastaların cinsel sağlık bakımına ilişkin tutum ve inançlarını belirlemektir. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde 2019-2020 

eğitim-öğretim yılında birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 105 öğrenci oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın yapılması için  gerekli izinler 

alındıktan sonra veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu 

ile Cinsel Tutum ve İnançlar Ölçeği (CİTÖ) kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 

For Windows 22.0 programı kullanılarak p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Veriler normal dağıldığı 

için parametrik testler kullanılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin, CİTÖ puan ortalamaları 32,94±6,86’dır. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin yaşı, öğrenim durumu, ailenin ekonomik durumu, aile tipi, annenin ve 

babanın eğitim durumu, en uzun süre yaşanılan yer ile  CTİÖ toplam puan ortalaması arasında 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).  Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile CTİÖ 

toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 

cinsel inanç ve tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin CTİÖ’ye ait 

maddelerinin puan ortalamaları ise minimum 1,72±1,12 ve maksimum 3,34±1,66 arasında 

değişim göstermektedir. Ölçek maddelerindeki ifadelerden “Cinsellik hastalarla tartışmak için 

çok özel bir konu” ifadesi (3,34±1,66) ve “ Hastalarım bana cinsellikle ilgili soru sorduklarında, 

onlara bu konuyu doktorlarıyla konuşmalarını öneririm” ifadesi (3,30±1,42) en yüksek puanı 

almıştır. 

SONUÇ: Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, hastalara cinsel sağlık bakımı verme 

konusunda ortalama inanç ve tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin daha olumlu 

inanç ve tutumlarının geliştirilebilmesi için eğitim programlarının bu yönde güçlendirilmesi ve 

çalışmanın farklı gruplarda yeniden çalışılması önerilmektedir.  

Tablo 1. Hemşirelik öğrencilerinin hastaların cinsel bakımına ilişkin tutum ve inançları 

Maddeler 

Ortalama 

± Standart 

Sapma 

Katılıyorum 

(%) 

Katılmıyorum 

(%) 



 

 

1. Cinselliğin tartışılması hastanın sağlığı 

açısından gereklidir. 
1,72±1,12 90,5 9,5 

2. Hastalarımın hastalıklarının ve 

tedavilerinin cinselliklerini nasıl 

etkileyebileceğini anlarım. 

2,35±1,51 85,6 14,4 

3. Cinsellikle ilgili konularda konuşmaktan 

rahatsızlık duyuyorum. 
2,56±1,43 75,3 24,7 

4. Hastalarımla cinsel konular hakkında 

konuşurken birlikte çalıştığım 

hemşirelerin çoğundan daha rahatım. 

3,09±1,32 62,8 37,2 

5. Hastanede yatan hastaların çoğunun 

cinsellikle ilgilenmek için çok hasta 

olduklarını düşünüyorum. 

2,63±1,32 75,2 24,8 

6. Hastalarıma, onların cinsel sorunlarını 

tartışmak için zaman yaratırım. 
3,10±1,34 62,8 37,2 

7. Hastalarım bana cinsellikle ilgili soru 

sorduklarında,  onlara bu konuyu 

doktorlarıyla konuşmalarını öneririm. 

3,30±1,42 55,3 44,7 

8. Hastanın cinsel sorunlarını tanılama 

yeteneğime güveniyorum. 
3,10±1,27 68,6 31,4 

9. Cinsellik hastalarla tartışmak için çok 

özel bir konu. 
3,34±1,66 50,5 49,5 

10. Hastaya cinsel sorunları hakkında 

konuşması için izin vermek bir hemşirelik 

sorumluluğudur. 

2,19±1,38 83,8 16,2 

11. Cinsellik sadece hasta tarafından 

başlatılırsa tartışılmalıdır. 
2,40±1,40 81 19 

12. Hastalar cinsel sorunları hakkında 

hemşirelerin soru sormalarını beklerler. 
3,16±1,32 61,9 38,1 

Toplam Cinsel Tutum ve İnanç Ölçeği puanı 32,94±6,86 

Tablo 2. Hemşirelik öğrencilerinin CİTÖ’nün sosyodemografik özelliklerine göre puan ortalaması 

dağılımı 

        n=105 



 

 

Sosyodemografik Özellikler N CİTÖ 

Yaş   

18-21 51 35,64 ± 6,95 

21 yaş ve üzeri 54 30,38 ± 5,76 

p 0,320 

Cinsiyet   

Kız 87 32,41 ± 7,15 

Erkek 18 35,50 ± 4,55 

p 0,039 

Öğrenim Gördüğü Sınıf   

1. Sınıf 52 35,58 ± 6,93 

4. Sınıf  53 30,36 ± 5,77 

Ailenin ekonomik durumu  0,312 

Çok iyi/iyi 28 32,89 ± 7,51 

Orta/kötü 77 32,96 ± 6,66 

p 0,459 

Aile tipi   

Çekirdek aile 98 33,07 ± 6,95 

Geniş aile 7 31,14 ± 5,58 

p 0,563 

Annenin eğitim durumu   

Okur-yazar değil / İlkokul 15 32,66 ± 7,76 

Ortaokul 35 33,43 ± 7,90 



 

 

Lise 33 32,94 ± 4,68 

Üniversite 22 32,36 ± 6,86 

p 0,951 

Babanın eğitim durumu   

Okur-yazar değil / İlkokul 5 36,20 ± 3,90 

Ortaokul 16 33,43 ± 6,35 

Lise 57 32,77 ± 7,12 

Üniversite 27 32,41 ± 7,15 

p 0,613 

En uzun süre yaşanılan yer   

İlçe/köy/kasaba 31 34,09 ± 7,67 

İl 74 32,45 ± 6,49 

p 0,698 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SÖZEL 22. İNFERTİLİTENİN EŞLERİN EVLİLİK VE CİNSEL UYUMLARINA ETKİSİ  

Tuba AKTEPE1, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN2, Serap TOPATAN3 

1. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD, Yüksek Lisans Programı, Çorum 

2. Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hemşireliği ABD, Çorum,  

3. Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, ABD, Samsun 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, infertilitenin eşlerin evlilik ve cinsel uyumlarına etkisini belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmış, yüksek lisans tezinden türetilmiş bir çalışmadır.  

YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, 130 infertilite tanısı almış  130 evli kadın ve eşleri olmak üzere 

toplam 260 kişi oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu (KBF), evlilik uyum ölçeği (EUÖ), kadın 

cinsel işlev ölçeği (KCİÖ) ve erkeğe ilişkin arizona cinsel yaşantılar ölçeği (ACYÖ) ile toplanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U, T, Kruskal Wallis ve Spearman's rho korelasyon 

testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29,00±5,69’dur. Kadınların eşlerinin yaş 

ortalaması 31,65±5,70’dir. Kadınların EUÖ puan ortalaması 46,65±7,61 olup, bu ortalamaya göre 

%33,1’inin evlilik uyum düzeyi düşüktür. Kadınların FSFI toplam puan ortalaması, cinsel işlev 

bozukluğunu (CİB) gösteren 26,55 kesme puanının üzerindedir (37,78±15,28). Erkeklerde ACYÖ 

puan ortalaması CİB olduğu anlamına gelen >19 kesme puanının altındadır (13,28±4,96). 

Kadınların % 23,1’inde, erkelerin ise %14,6’sında CİB bulunmuştur. Kadınların meslek (p=0,003; 

p0,05). Spearman’s rho kolerasyon katsayısına göre, FSFI ile EUÖ arasında pozitif yönde (r=0,351; 

p=0,001), ACYÖ ile EUÖ arasında negatif yönde (r= -0,235; p=0,011) bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(p<0,05). Başka bir deyişle evlilik uyum düzeyinin çiftlerde CİB’e etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

SONUÇ: Sonuç olarak bu araştırmada, infertil çiftlerde kadınlarda erkeklerden daha fazla CİB 

geliştiği ve evlilik uyumu arttıkça daha az cinsel sorun yaşandığı bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SÖZEL 23. MEME KANSERİ NEDENİYLE CERRAHİ OPERASYON GEÇİREN KADINLARDA 

BEDEN ALGISI, CİNSEL YAŞAM KALİTESİ VE EVLİLİK UY UMU İLİŞKİSİ  

Zuhal SEL1, Kerime Derya BEYDAĞ2 

1 Uzman Hemşire; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi , Kocaeli  

 

2Doç.Dr. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul  

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, meme kanseri nedeniyle cerrahi operasyon geçiren kadınlarda 

beden algısı, cinsel yaşam kalitesi ve evlilik uyumu ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi medikal ve radyasyon onkolojisi anabilim dalı kliniklerine ve günübirlik kemoterapi 

ünitesine Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuran, meme kanseri nedeniyle cerrahi 

operasyon geçiren 175 kadın oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçilmeden evren üzerinde 

çalışılmak istenmiş, ancak çalışmaya katılmak istemeyenler olması nedeniyle 106 kadın 

örneklemi oluşturmuştur. Araştırma verileri, Sosyo demografik Veri Formu, Beden İmajı Ölçeği 

(BİÖ), Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği (CYKÖ) ve İlişkilerde Mutluluk Ölçeği (İMÖ) ile elde edilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde, sayı-yüzdelik hesaplamaları Sperman Korelasyon,  Kruskal-wallis, 

Mann-whitney U testi ve t testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Mastektomi geçiren 51 ve meme koruyucu cerrahi geçiren 55 kadının katıldığı 

çalışmada, kadınların %71,7’sinin ameliyatının evlilik ilişkisini etkilemediği, %54,7’sinin ameliyatın 

cinsel yaşamını etkilemediği, %14,2’sinin ameliyat sonrası psikolojik destek aldığı ve %38,7’sinin 

psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların BİÖ puan ortalaması 110,76±16,95, 

CYKÖ puan ortalaması 73,03±14,36 ve İMÖ puan ortalaması 35,11±7,18 olarak bulunmuştur. 

Katılımcıların BİÖ ile CYKÖ ve İMÖ puan ortalaması arasında pozitif yönde zayıf ilişki saptanmış 

(p<0,05) ve CYKÖ ile İMÖ puan ortalaması arasında pozitif yönde zayıf ilişki saptanmıştır 

(p<0,05).  

SONUÇ: Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, meme kanserli kadınlarda cerrahi 

operasyon geçirmenin beden imajı, cinsel yaşam kalitesi ve evlilik uyumunu olumsuz yönde 

etkilediği belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÖZEL 24. DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARIN GENİTAL YOL ENFEKSİYONLARINA 

YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ İLE SAĞLIK YARDIMI ALMA DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Gülten GÜVENÇ, Gülşah KÖK, F.Nisan KARAOĞLU, Ahsen DEMİRHAN,  Burçin BEKTAŞ PARDES 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

A.D. , Keçiören, ANKARA 

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadın sağlığı sorunlarının önemli bir bölümünü, üreme sağlığı ile ilgili sorunlar 

oluşturmaktadır. Üreme sağlığı sorunlarının temelinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, kadının 

toplumsal statüsünün ve eğitim düzeyinin yetersizliği, genital sağlıkla ilgili yanlış inanç ve 

uygulamalar, sağlığı arama yollarında bilgi eksikliği yer almaktadır. Üreme çağındaki kadınların 

jinekoloji polikliniğine en sık başvurma nedenlerinden biri genital yol enfeksiyonlarıdır. Tedavi 

edilmeyen genital enfeksiyonlar ciddi üreme sağlığı sorunları oluşturmaktadır.  

AMAÇ: Doğurganlık çağındaki kadınların genital yol enfeksiyonlarına yönelik risk faktörleri ile 

sağlık yardımı alma gereksinimlerini saptamak hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinin Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Polikliniğine başvuran, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve 15-49 yaş 

grubu olan 200 kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler genital hijyen davranışları envanteri 

kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPPS. 11.00 bilgisayar programı aracılığıyla 

yapılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 34,47±8,38 olarak bulunmuştur. 

Kadınların en yüksek oranla %45’i üniversite mezunu ve %79’u evlidir. Kadınların genital hijyen 

davranışları envanteri puan ortalaması 81,58±10,36 olarak bulunmuştur. Kadınların %22.5’i sarı 

yeşil renkli, kötü kokulu vajinal akıntı yaşadığını, %29’u süt kesiği gibi peynirimsi akıntı yaşadığını, 

%34.5’i rahatsız edici kaşıntı yaşadığını ifade etmiştir. Kadınların %84’ü en yüksek oranla vajinal 

enfeksiyonla ilgili herhangi bir belirti yaşarsa kadın doğum uzmanına başvuracağını bildirmiştir. 

SONUÇ: Kadınların yaklaşık %20-30’unun genital yol enfeksiyonları ile ilgili risk faktörü taşıdığı, 

çalışmaya katılan kadınların vajinal enfeksiyonla ilgili herhangi bir belirti yaşama durumunda 

büyük çoğunlukla olumlu sağlık yardımı arama davranışlarına yöneldiği belirlenmiştir. Bu 

konuda sağlık personeline düşen en önemli görev, jinekoloji polikliniğe başvuran kadanların 

genital yol enfeksiyonları semptom ve risk faktörlerine yönelik farkındalıklarını arttırmak olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SÖZEL 25. GEBELERİN PRENATAL DÖNEMDE CİNSELLİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ  

Gülşah KÖK1 , Gülten GÜVENÇ2, Esra Nur ERDOĞAN3 , Gözde Nur YAKAR4 , Burçin BEKTAŞ 

PARDES, Kazım Emre KARAŞAHİN5  

1,2,3,4SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

5Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği  

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü cinselliği; fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal yönlerin 

kişiliği, iletişimi ve yaşanılan duyguları zenginleştirici etkilerin bileşimi olarak tanımlanmaktadır. 

Gebelik döneminde eşlerin cinsel yaşantılarına yönelik gereksinimleri, davranışları ve tutumları 

olumsuz yönde etkilenebilir. Literatürde, gebelikte çiftlerin cinselliğe karşı olumsuz ve kısıtlayıcı 

tutumlara sahip olmasının; çiftlerin fetüse zarar verme, düşük, enfeksiyon, erken doğuma yol 

açma endişesi yaşamaları ve gebelerin yaşadıkları ambivalan duygular, anksiyete ve 

depresyon gibi nedenlerden kaynaklandığı vurgulanmıştır. Gebelerin prenatal dönemde 

cinselliğe yönelik tutumlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte yapılan bu çalışma, bir eğitim araştırma hastanesi Obstetri 

Polikliniğine başvuran, 150 gebe kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla 

çalışmanın amacına yönelik literatür taranarak oluşturulan veri toplama formu ile “Gebelikte 

Cinselliğe Karşı Tutum Ölçeği (GCKTÖ)” kullanılmıştır. Sezer (2019) tarafından geliştirilen GCKTÖ, 

34 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. GCKTÖ’den alınan toplam puanın artması, 

gebelikte cinselliğe karşı tutumların olumlu yönde olduğunu, toplam puanın azalması gebelikte 

cinselliğe karşı tutumların olumsuz yönde olduğunu göstermektedir. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ve gebelik haftası ortalamaları sırasıyla 27.75±4.99 

ve 27.16±10.96’dır. Gebeler en yüksek oranla üniversite mezunudur (%41). Gebelerin %38.7’sinin 

“gebelik döneminde yaşanan koitusu riskli olarak kabul ettikleri” belirlenmiştir. Gebelerin 

cinselliğe karşı tutum ölçeği toplam puan ortalamaları 88.9458±12.45’dır. Çalışmaya katılanların 

“gebelikte cinsel birleşmeye yönelik kaygı alt boyutu” puan ortalaması 23.38±8.17; “gebelikte 

cinselliğe yönelik inançlar ve değerler” alt boyutu puan ortalaması 20.38±7.40; “gebelikte 

cinselliği onaylama” alt boyutu puan ortalaması ise 45.76±9.92’dir. Bu çalışmada ölçeğin 

cronbach alfa değeri 0.74 olarak hesaplanmıştır. 

SONUÇ: Gebelik döneminde çalışmaya katılan gebelerin cinselliğe yönelik tutumlarının olumlu 

olduğu değerlendirilmiştir. Bu sonuç; Türkiye’de “gebelerde cinsellik” konusunda yapılmış olan 

çoğu çalışmayı desteklememekle birlikte, son yıllarda düzenlenen prenatal eğitimlerde 

“gebelik döneminde cinsellik” konusuna yer verilmesinin gebeler üzerinde olumlu sonuçlar 

yarattığını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

  



 

 

SÖZEL 26. ENDOMETRİOZİS: OLGU SUNUMU  

Nurten DENİZHAN KIRCAN* 

*Öğr. Gör. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometriozis; endometriyal stromal ve glandüler dokuların uterin kavitenin 

dışında yerleşmesi olarak tanımlanır. Reprodüktif dönemdeki kandınların %10-15’inde görülen 

östrojene bağımlı bir hastalıktır. Endometriozisin tanılanması, fiziksel değerlendirme, detaylı 

jinekolojik öykü ve tanısal laparoskopi ile yapılmaktadır. Dismenore, disparoni, kronik pelvik ağrı 

ve infertilite endometrioziste sık karşılaşılan semptomlardır. Hastalığın tedavisinde kullanılan 

medikal, cerrahi ve alternatif yöntemler semptomların rahatlatılmasını amaçlamaktadır. 

OLGU SUNUMU: N.K. 44 yaşında evli, ilk regl 12 yaş. Hastanın regl döneminin;  genellikle, 4-6 gün 

sürdüğü, ilk 3 gün aşırı ve ağrılı adet kanamasının olduğu, kendini yorgun ve bitkin hissettiği, 

bazen adet döneminden sonrada lekelenme şeklinde kanamasının devam ettiği ve bu 

şikayetlerinin evlendikten sonraki dönemde artarak sürdüğü ifade edilmiştir. Primer infertil olan 

hasta İntra Uterin İnseminasyon tedavisinden sonra ilk gebeliğini yaşamış ve ikinci gebeliği ise 

doğal olarak gerçekleşmiştir. Hasta 17 yıldır evli olup doğumlarını sezaryen ile yapmıştır. Hastanın 

sağlık öyküsünde; adet dönemlerinin aşırı kanamalı geçtiği, polikistik over ve endometrium 

kalınlığı teşhisi konulduğu ve kürete edildiği, talasemi taşıyıcısı olduğu ve genellikle anemik (Hgb 

7-9 g/dl)  olduğu, aşırı adet kanaması nedeniyle oral kontraseptif kullandığı belirlenmiştir. Son 

zamanlarda, regl döneminde idrar ve gaitasını yaparken ağrı yaşadığı ve bu ağrının bir yıldır 

devam ettiği, koitus sırasında ağrı yaşadığı, son regl döneminde ise, kramp tarzında şiddetli 

pelvik ağrı yaşaması nedeniyle jinekoloji polikliniğine başvurmuştur. Yapılan tüm abdomen 

ultrasonografide; sağ overde 34x50 mm boyutta hipoekoik lezyon izlenmiş, endometrium çift 

duvar kalınlığı 10 mm olarak ölçülmüş, bir ay sonra yapılan transvajinal USG de; uterusun 

antevert, normal boyutta, endometrium çift duvar kalınlığının 9 mm, sağ overde 3,5 cm sol 

overde 28 mm çapında birer adet yoğun içerikli, kistik lezyon tespit edilmiş ve CA-125 değeri 

197.5 U/mL olarak bulunmuş ve endometriozis tanısı konulmuştur. Hastaya takip ve operasyon 

seçenekleri sunulmuş ve hasta takip edilmesini istemiştir.  Hastaya “Visanne” 2 mg tablet 1X1 

olarak başlanmıştır. Amenore oluşan hastanın, yapılan son hormon tahlilinde  CA-125 değeri 

36.36 U/mL olarak belirlenmiştir.  

SONUÇ: Endometriozisin semptomları, kadının iyilik halini ve yaşam kalitesini önemli derecede 

etkilemektedir. Endometriozisin yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Hastalığın 

ilerlemesinin önlenmesinde, ağrının yönetiminde ve kişinin sağlığının yükseltilmesinde hemşirenin 

rolü önemlidir.  Ağrının yönetimi sürecinde, hemşire holistik ve multidisipliner yaklaşım ile hastanın 

yaşam kalitesinin artırılmasını desteklemelidir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SÖZEL 27. OLGU SUNUMU: BARİATRİK CERRAHİ GEÇİREN KADININ CİNSEL SAĞLIĞINA 

KADIN HASTALIKLARI-DOĞUM HEMŞİRESİ YAKLAŞIMI  

Gülcihan AKKUZU1, Selvin YEŞİLYURT2, Gözde Gülfiye NİZAM3, Deniz Simge DEMİRAL4 

1Prof. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 

2Hemşire, Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Yüksek 

Lisans Öğrencisi 

3Hemşire, SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi Pediatrik KVC Yoğun Bakım, Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi 

4Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 7. Blok 5. Kat Dahiliye Servisi, Ufuk Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde obezite, önemli morbidite ve mortaliteye, fiziksel ve ruhsal 

sorunlara neden olabilen küresel boyutlu bir metabolizma bozukluğudur. Obezite 

kardiyovasküler, metabolik, neoplastik ve ortopedik sorunlar için başlıca risk faktörüdür. Aynı 

zamanda obezite, sadece bireysel değil aile ve toplum sağlığına da olumsuz etki eden, 

toplumların sağlık bütçesinin önemli bir kısmının harcanmasına yol açan, önemli bir sağlık 

sorunudur. Cinsellik ve cinsel davranış insan yaşamının bir parçasıdır ve bireyin yaşam kalitesini 

artırır. Obezite ise cinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilen etkenlerden biridir. Obezite ile 

üreme fonksiyonu arasındaki ilişki birçok faktörden etkilenen karışık bir konu olup hala 

araştırılmaktadır. Obezitenin fertiliteyi etkilediği bilinmektedir. Multidisipliner bir yaklaşım 

gerektiren obezite; diyet, egzersiz, davranış değişikliği, farmakolojik ve cerrahi yöntemler ile 

tedavi edilebilmektedir. Bariatrik cerrahi, bu tedavi yöntemlerinden biridir.  

OLGU SUNUMU: Bu vakada, bariatrik cerrahi geçirmiş 37 yaşındaki kadın hastanın obstetrik 

verileri toplanmış, ameliyat öncesi ve sonrası cinsel sağlığı değerlendirilmiştir. Postoperatif 

dönemde kendisine gebelik planlaması konusunda danışmanlık yapılmış ve ameliyat sonrası 7. 

ayda planlı olarak gebe kalmıştır. Bu süreçte yaşadığı problemler kadın doğum hemşiresi 

tarafından cinsel sağlık açısından bütüncül olarak değerlendirilmiş, başta danışmanlık, eğitim 

ve sevk etme olmak üzere gerekli hemşirelik müdahaleleri planlanarak uygulanmış, müdahale 

sonuçları değerlendirilmiştir. 

SONUÇ: Bariatrik cerrahi ile birlikte hastaların daha önce obeziteden kaynaklanan cinsel sağlık 

sorunları da çözülebildiğinden cinsel yaşamlarında olumlu değişmeler olmakta dolayısıyla 

yaşam kaliteleri artmaktadır. Bariatrik cerrahiyi takip eden iki yılda hastalar genel olarak vücut 

ağırlıklarının 1/3’ünü kaybetmekte, cinsel uyarılma, arzu, memnuniyet ve üreme hormonlarıyla 

ilgili olumlu gelişmeler yaşamaktadır. Cerrahi sonrası hastaların yaşam tarzı, beslenme ve beden 

imajı algılarında değişiklik olması sebebiyle bütüncül bir bakım ve danışmanlık gerektiren bir 

süreç yaşamaktadırlar.  

 

 



 

 

SÖZEL 28. CİNSELLİK EĞİTİMİ ŞART! ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSELLİK 

EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ  

Özge ÖNER1, Dilek DEMİREZEN2, Çiğdem ŞEN TEPE1 

1 Sakarya Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya 

2 Düzce Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Düzce  

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerine verilen cinsellik eğitiminin, 

öğrencilerin bilgi düzeyleri  ve cinsel mitler hakkındaki tutumlarına  etkisini saptamaktır. 

YÖNTEM: Yarı deneysel tek gruplu ön test-son test tasarımlı olarak yapılan çalışmanın 

örneklemini bir günlük düzenlenmiş, “Cinsellik eğitimi” ne katılan, çalışmaya katılmayı gönüllü 

olarak kabul eden 157 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından 

literatür doğrultusunda hazırlanan bilgi formu ve “Cinsel Mitler Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, bağımlı gruplarda t test ve ki-kare testi 

kullanılmıştır. 

BULGULAR: Verilen cinsellik eğitimi sonucunda eğitime katılanların yaş ortalaması 20.78±1.79 

(min:18. max:29),  %91.1’i (143) kadın, %99.4’ü (156) bekardır. Katılımcılara ait sosyo-demografik 

veriler tablo 1 de verilmiştir. Katılımcıların %86.6’sının daha önce cinsel ilişki yaşamadığı, %61.8’i 

cinsellik eğitimini konuyla ilgili olan bir uzmandan almak istediğini bildirmiştir. “Cinsellikle ilgili bilgi 

düzeyinizi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna eğitim öncesi %28’i, eğitim sonrası %56.1’i “Evet” 

yanıtını vermiş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. “Üniversitede 

cinsellik ve cinsel sağlık danışma birimi olması gerekli midir?” sorusuna eğitim öncesi %94.9’ü, 

eğitim sonrası ise %99.4’ü “Evet” yanıtı vermiştir ve bu fark istatistiksel olarakda anlamlı 

bulunmuştur(p<0.05). Cinsel mit ölçeği ile yaplan analizler tablo 2 de verilmiştir. Yapılan bağımlı 

gruplarda ki-kare testi sonucunda eğitim öncesi ve sonrası cinsel mitlere yönelik bilgi düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. 

SONUÇ: Cinsellik eğitimi sonucunda cinsel konular hakkındaki mitlere yönelik yanlış bilgi 

düzeyinin azaldığı ve eğitimin etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tablo 1: Sosyo-Demografik Veriler  

Özellik n % 

Cinsiyet  

Kadın  143 91.1 

Erkek 14 8.9 

Medeni Durum 



 

 

Bekar 156 99.4 

Boşanmış 1 0.6 

Doğum yeri 

İl Merkezi 94 59.9 

İlçe Merkezi 53 33.8 

Kasaba/belde 3 1.9 

Köy 7 4.5 

Yaşanılan Yer 

İl Merkezi 86 54.8 

İlçe Merkezi 58 36.9 

Kasaba/belde 3 1.9 

Köy 10 6.4 

Ekonomik durum 

Gelir giderden fazla 17 10.8 

Gelir gidere eşit 123 78.3 

Gelir giderden az 17 10.8 

Anne Eğitim Durumu   

Okur-yazar değil 10 6.4 

Okur yazar 8 5.1 

İlkokul 83 52.9 

Ortaokul 47 29.9 

Lisans 9 5.7 

Baba Eğitim Durumu    



 

 

Okur yazar 4 2.5 

İlkokul 62 39.5 

Ortaokul 59 37.6 

Lisans 31 19.7 

Yüksek Lisans 1 0.6 

Toplam 157 100 

 

Tablo 2: Cinsel Mit Ölçeğine Eğitim Öncesi ve Sonrası Verilen Yanıtlar 

 Eğitim öncesi Eğitim sonrası 

 Doğru 

n 

(%) 

Yanlış 

n 

(%) 

Doğru 

n 

(%) 

Yanlış 

n 

(%) 

1. Kadının seksi başlatması daha fazla ahlaksızlıktır.  21 

(13.4) 

136 

(86.6) 

6 

(3.8) 

151 

(96.2) 

2.Seks ancak çift aynı anda orgazm olabilirse 

güzeldir.  

128 

(81.5) 

29 

(18.5) 

30 

(19.1) 

127 

(80.9) 

3. İyi sekste amaç cinsel ilişkidir.  77 

(49.0) 

80 

(51.0) 

18 

(11.5) 

139 

(88.5) 

4. Seks doğaldır. öğrenilemez. seksle ilgili konuşmak 

ya da düşünmek onu bozar.  

65 

(41.4) 

92 

(58.6) 

13 

(8.3) 

144 

(91.7) 

5. Erkekler duygularını belli etmemelidir.  31 

(19.7) 

126 

(80.3) 

10 

(6.4) 

147 

(93.6) 

6. Seks hep erkeğin davetiyle başlar.  94 

(59.9) 

63 

(40.1) 

21 

(13.4) 

136 

(86.6) 

7. Sekste kesin. evrensel doğrular vardır.  25 

(15.9) 

132 

(84.1) 

12 

(7.6) 

145 

(92.4) 



 

 

8. Birleşme sırasında cinsel fanteziler kurmak yasaktır.  63 

(40.1) 

94 

(59.9) 

15 

(9.6) 

142 

(90.4) 

9. Fiziksel bütün yaklaşımlar cinsel ilişkiye girer.  50 

(31.8) 

107 

(68.2) 

22 

(14.0) 

135 

(86.0) 

10. İlişkiye giren bir çift içgüdüsel olarak 

karşısındakinin ne istediğini bilir.  

38 

(24.2) 

119 

(75.8) 

13 

(8.3) 

144 

(91.7) 

11. Cinsel ilişki sırasında öz doyurum (mastürbasyon) 

yanlıştır.  

121 

(77.1) 

36 

(22.9) 

61 

(38.9) 

96 

(61.1) 

12. Öz doyurum (mastürbasyon) pis ve zararlıdır.  93 

(59.2) 

64 

(40.8) 

42 

(26.8) 

115 

(73.2) 

13. Erkeğin penisi sertleştiğinde hemen orgazm 

olması kötüdür.  

77 

(49) 

80 

(51) 

17 

(10.8) 

140 

(89.2) 

14. Eğer çiftler birbirlerini seviyorlarsa seksten de zevk 

almasını bilirler.  

107 

(68.2) 

50 

(31.8) 

34 

(21.7) 

123 

(78.3) 

15. Erkekler cinsel eyleme her an hazır ve isteklidir. 128 

(81.5) 

29 

(18.5) 

67 

(42.7) 

90 

(57.3) 

16. Bir erkek sekse yok diyemez.  82 

(52.2) 

75 

(47.8) 

26 

(16.6) 

131 

(83.4) 

17. Her erkek eşine nasıl zevk vereceğini bilmelidir.  134 

(85.4) 

23 

(14.6) 

74 

(47.1) 

83 

(52.9) 

Eğitim Öncesi Ölçek ortalama toplam 

puan±Standart sapma 

8.50±4.23  t:15.453 

p:0.00 

Eğitim Sonrası Ölçek ortalama toplam 

puan±Standart sapma 

3.06±3.45 

 

  



 

 

SÖZEL 29. TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA ÜREME SAĞLIĞI - CİNSEL SAĞLIK 

KONULARINDA YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Derya Yüksel KOÇAK1, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN2 

1Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Çorum  

2Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çorum  

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezi veri tabanında yer 

alan hemşirelik anabilim dallarında yapılmış lisansüstü tezlerinin içerik açısından incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM: Bu çalışmada hemşirelik anabilim dalında yapılmış olan lisansüstü tezleri ‘cinsel sağlık’ 

ve ‘üreme sağlığı’ anahtar kelimeleri kullanılarak, YÖK veri tabanında tarandı. Herhangi bir tarih 

aralığı verilmeden sistemde yer alan bütün tezler çalışmaya dâhil edildi. Tarama sonucunda 

toplam 15 teze ulaşıldı.  

BULGULAR: Çalışmaların çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu (n=14 çalışma) ve çalışma 

sayısının 2012 yılından sonra (12 çalışma) hızlı bir artış gösterdiği belirlenmiştir. Analiz sonucunda 

çalışmaların % 46.6’sında üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularına yönelik bilgi düzeyinin 

incelendiği belirlenmiştir. Yapılan lisansüstü tezlerinin tümü nicel ve çoğunluğu (%80) tanımlayıcı 

türdedir. Çalışmaların yarıdan fazlasında (% 53.4) örneklem hesaplamasına gidilmiş ve örneklem 

sayısı en çok “evrendeki birey sayısı bilinen örneklem genişliği formülü” ile hesaplanmıştır. 

Çalışmaların yarısına yakınının örneklemini kadınlar (% 46.6) ve öğrenciler (%33.3) 

oluşturmaktadır. Çalışmaların çoğunun iç Anadolu (%46.6 n=7çalışma) ve Marmara bölgesinde 

yürütüldüğü görülmektedir (%33.3 n=5 çalışma).  

SONUÇ: Bu alanda ihtiyaç duyulan bilgilere yönelik daha çok nitel ya da deneysel çalışmaların 

yapılması gerektiği görülmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmaların örneklemini riskli 

bireylerin (örneğin; çok eşli, dezavantajlı gruplardan göçmenler, engelli bireyler, sosyo-

ekonomik ve eğitim düzeyi düşük, kırsal kesimde ve büyükşehir kapsamına girmeyen illerde 

yaşayan bireyler gibi ve adölesanlar ile madde kullanımı olan bireylerin) oluşturduğu 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca hemşirelerin ileriki yıllarda yapacakları 

araştırmalarda toplum sağlığı açısından önemli bir konu olan kadın üreme sağlığı ve kadın cinsel 

sağlığını erkek bireyler açısından ele alıp sorgulaması önerilmektedir.  

 

 

 

 

 

  



 

 

SÖZEL 30. 1980-2020 YILLARI ARASINDA CİNSELLİK ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

TEZLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

Esin ESER, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Derya YÜKSEL KOÇAK 

1Yüksek Lisans Öğrencisi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

 2Doç. Dr. Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 3Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ,2006) göre cinsellik; “fiziksel, duygusal, 

entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur” 

ve sadece fiziksel değil,  psikolojik, sosyokültürel pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu yönüyle 

cinsellik holistik olarak değerlendirilmesi gereken ve multidisipliner yaklaşım ile ayrıntılı olarak ele 

alınması gereken bir konu olma özelliği taşımaktadır. Bu argümandan yola çıkarak 

tasarladığımız çalışmamızda Türkiye’de 1980-2020 yılları arasında yapılmış olan cinsellik ile ilgili 

lisansüstü tezlerin ve alanlarına göre dağılımlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

YÖNTEM: Çalışmaya Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına (YÖKTEZ) kayıtlı  

“cinsellik” ve “sexuality” anahtar kelimeleri ile taranarak bulunan 1980-2020 yılları arasında 

yapılmış 133 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen tezin türü, 

yapıldığı yıl, bölge, tezin konusu, anabilim dalı, araştırmanın türü, örneklem özellikleri, veri 

toplama yöntemi gibi bilgilerin yer aldığı içerik analiz formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS-22 programı kullanılarak frekans, yüzde gibi tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır.  

BULGULAR: Çalışmada tezlerin  % 75.9’unun yüksek lisans,  % 13.0’ünün  doktora , % 7.5’inin ise 

tıpta uzmanlık tezi olduğu belirlenmiştir. Tezlerin  % 69.’i sağlık alanlarında, % 30,9’u ise sağlık dışı 

alanlarda ve neredeyse tamamı ( % 99.3) ise tanımlayıcı niteliktedir. Tanımlayıcı olarak yapılmış 

tezlerin % 65.5’inin yüz yüze görüşme ve anket yöntemi ile %34.5’inin ise derinlemesine görüşme 

tekniği kullanılarak verileri toplanmıştır.  Diğer yıllara göre cinsellik ile ilgili yapılmış tezlerin 2019 

yılında (%15.7) artış gösterdiği tespit edilmiştir.  

SONUÇ: Çalışmada cinsellikle ilgili lisansüstü tezlerin daha çok sağlık alanında ve tanımlayıcı 

olarak yapıldığı belirlenmiştir. Konuya yönelik yapılmış çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği 

görülmektedir.  Bu çalışmanın sonucunda cinsellik ile ilgili farklı alanlarda ve randomize kontrol 

gruplu daha fazla deneysel/girişimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

 

  



 

 

SÖZEL 31. MENOPOZUN PSİKOSEKSÜEL SORUNLARA ETKİSİ  

Fatma YILDIRIM1, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN2 

1Ar. Gör., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Hemşireliği ABD, Çorum  

2Doç. Dr., Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hemşireliği ABD, Çorum 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Menopoz biyolojik, sosyal ve psikolojik değişikliklerin yaşandığı, bu değişikliklerin 

de psikoseksüel sorunlara neden olabildiği bir dönemdir. Bu çalışmada 45-65 yaş arası 

menopozal dönemdeki kadınların ve menopoza girmemiş kadınların psikolojik ve cinsel açıdan 

ele alınması amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma 14 Ocak- 17 Nisan 2019 tarihleri arasında Çorum Hitit Üniversitesi 

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 45-

65 yaş arası, 113’ü postmenopozal dönemde ve 87’si menopoza girmemiş olan toplam 200 evli 

kadınlarla yapılmış bir vaka kontrol çalışmasıdır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan anket formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile 

toplanmıştır. 

 

BULGULAR: Çalışmamızda her iki grubun da ACYÖ’den aldıkları puan ortalaması kesme 

puanının üstünde olsa da (>11), kontrol grubunun puan ortalamasının vaka grubundaki 

kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki kadınların % 89,4’ünde, 

vaka grubundaki kadınların % 47,8’inde CİB görülmektedir. Kontrol grubundaki kadınların % 

28,3’ü depresyon açısından normal bulunurken, vaka grubundaki kadınların % 45,7’si 

depresyon açısından normal bulunmuştur. Her iki grup BDÖ’den aldığı puan ortalamasına göre 

hafif düzeyde depresyonda olduğu tespit edilmiş (10-16 arası) olmasına rağmen kontrol 

grubundaki kadınların puan ortalamasının vaka grubundaki kadınlara göre daha yüksek 

bulunmuştur. Her iki grupta da çocuk sayısı, çalışma durumu, evlilik süresi ve düzenli görüşülen 

arkadaş grubu varlığı ile ACYÖ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Çocuk sayısı, eşin yaşı, aylık toplam gelir miktarı, eğitim düzeyi ve evlilik süresi ile BDÖ puan 

ortalaması arasındaki fark kontrol grubu için anlamsız bulunurken (p>0,05), vaka grubu için 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

 

SONUÇ: 45-65 yaş arası menopoza giren kadınlarda CİB görülme oranı menopoza girmemiş 

kadınlara göre daha yüksektir. Menopoz cinsel işlevi olumsuz yönde etkilemekte ve depresyon 

görülme riskini arttırmaktadır. 

 

 

 



 

 

SÖZEL 32. COVİD-19 KARANTİNA SÜRECİNDE KAYGI DÜZEYİNİN CİNSEL YAŞAMA ETKİSİ  

Özge ÖNER1*, Bedia TARSUSLU2, Didar KARAKAŞ İNCE3 

1* Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri 

Hemşireliği  

2 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği  

3 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği  

GİRİŞ VE AMAÇ: İnsanlığın var olduğu günden beri afetler ve salgın hastalıklar gibi 

olağandışı/olağanüstü durumlar toplumların yaşamlarını etkilemektedir. Yeni tip Koronavirüs 

(COVID-19)’te olağanüstü bir durumdur. Bu tür yaşamı tehdit eden durumlarda insanlar 

anksiyete ve varoluşsal kaygı deneyimleyebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, COVID 19 

pandemisi sürecinde bireylerin varoluşsal kaygı ve anksiyete deneyimlerinin cinsel yaşamlarına 

olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırmanın örneklemini 18 yaş ve üstü, evli 412 

birey oluşturmuştur. Veriler, Google Form aracılığı ile online olarak,  Kişisel Bilgi Formu, Varoluşsal 

Kaygı Ölçeği, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği 

kullanılarak 01 Nisan-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında 

IBM SPSS Statistics 25 programına aktarılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Katılımcıların %63,8’si kadın, %36,2’si erkektir. COVID-19 pandemisi nedeniyle evde 

kalınan günlerde katılımcıların %70,6’sı alışveriş için dışarı çıkmış, %46,1’i evde kalmanın olumlu 

yanlarını bildirirken %65,5’i olumsuz bildirimde bulunmuştur. Bu süreçte katılımcıların % 13,3’ü 

cinsel ilişkisinde olumlu, %20,4’ü olumsuz yönde değişim olduğunu bildirmiştir. Kadın katılımcıların 

erkeklere göre tüm ölçeklerden daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Çoklu doğrusal 

regresyon analizlerine göre kadınlarda özgürlüğün, iletişim ve dokunmayı yordadığı 

saptanmıştır. Sürekli anksiyetenin ise iletişim ve vajinusmus dışında tüm cinsel ilişki nitelikleri ve 

fonksiyonlarını yordadığı görülmüştür. Erkeklerde ise ölüm kaygısının,  dokunma, empotans ve 

erken boşalmayı yordadığı, sürekli anksiyetenin erken boşalma dışında cinsel ilişkinin tüm 

alanlarını etkilediği saptanmıştır. 

SONUÇ: COVID-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarının olduğu 

süreçte, bireylerin orta düzeyde anksiyete ve varoluşsal kaygı yaşadıkları, bu kaygıya bağlı 

olarak cinsel işlevler ve ilişkinin niteliğinde bozulmalar olduğu söylenebilir. 



SÖZEL	33.	Dilatasyon	ve	Küretaj	Endometrial	Örnekleme	Sonuçlarımız:	6486	
Olgunun Analizi

Fatma	Zeynep	ÖZEN1,	Pervin	KARLI2
1	Amasya	Üniversitesi	Tıp	Fakultesi,	Patoloji	AD
2	Amasya	Üniversitesi,	Tıp	Fakültesi,	Kadın	Hastalıkları	Ve	Doğum	AD	

GİRİŞ	 VE	 AMAÇ:	 Uterin	 kanserler,	 	 en	 sık	 jinekolojik	 malignitelerden	 biri	 olmaya	 devam	
etmekte	olup	endometrial	adenokarsinom	bu	tümörlerin	en	sık	histolojik	tipi	olarak	karşımıza	
çıkmaktadır	 .	 Dünya	 Sağlık	 Örgütünün	 (WHO)	 klasifikasyonunda	 yapılan	 güncel	 revizyonlara	
göre	 Endometrial	 hiperplazi,	 basit,	 kompleks	 ve	 atipik	 hiperplaziler	 olmak	 üzere	 üçe	 ayrılır.	
Endometrial	 hiperplazilerin	 karsinoma	 ilerleme	 yüzdeleri	 kompleks	 atipik	 hiperplazide	 	%	 29,	
kompleks	 hiperplazili	 hastalarda	 %	 3,	 basit	 atipik	 hiperplazide	 %	 8,	 basit	 hiperplazisi	 olan	
hastalarda	 %	 1	 olarak	 tesbit	 edilmiştir	 .	 Çeşitli	 nedenlerden	 dolayı	 histerektomi	 planlanan	
hastalara	 olası	 bir	 endometrial	 maligniteyi	 ekarte	 etmek	 için	 histerektomi	 öncesi	 rutin	
endometrial	 örnekleme	 yapılmaktadır.	 Endometrial	 örnekleme,	 anestezi	 kullanmaksızın	 veya	
lokal	anestezi	 ile	ofis	endometrial	örnekleme	veya	aşırı	kanaması	olan	ve	yüksek	endometrial	
kanser	 riski	 içeren	 hastalarda	 anestezi	 altında	 full	 endometrial	 küretaj	 şeklinde	 de	
yapılmaktadır.Bu	 çalışmada	menometroraji/menoraji,	 postmenopozal	 kanama,	 servikal	 polip,	
myom	 uteri	 gibi	 nedenlerle	 kliniğe	 başvuran	 dilatasyon	 ve	 küretaj	 (D&C)	 	 yapılması	 uygun	
görülen	 hastaların	 biyopsi	 sonuçlarının	 incelenmesi	 ve	 D&C	 prosedürünün	 gerekliliğini	
araştırmayı	 amaçladık.Kliniğimizde	 2015-2019	 yılları	 arasında	 endometrial	 örnekleme	 yapılan	
olgularda,	endikasyon	ile	histopatolojik	sonuçlar	arasındaki	ilişkinin	araştırılması	amaçlanmıştır.	
GEREÇ	VE	YÖNTEM:	Kliniğimize	Ocak	2015-	1	Ocak	2020	tarihleri	arasında	başvuran	ve	gebelik	
dışı	 herhangibir	 endikasyonla	 endometrial	 örnekleme	 yapılan	 6486	 olgu	 retrospektif	 olarak	
değerlendirildi.	 Veriler	 hastanemiz	 kadın	 hastalıkları	 ve	 doğum	 kliniği	 ve	 patoloji	 kliniği	
arşivinden	alındı.		
BULGULAR:	 Olguların	 ortalama	 yaşları	 43.82	 idi.	 Endometrial	 örnekleme	 endikasyonları	
sırasıyla	 menometroraji/menoraji,	 postmenopozal	 kanama,	 servikal	 polip,	 myom	 uteri	 idi.	
Histopatolojik	 sonuçlar	 ise	 sırayla	 proliferatif/sekretuar	 endometrium	 (%51.21),	 atrofik	
endometrium	 (%5.22),	 endometrit	 (%7.9),	 endometrial	 polip	 (%31.9),	 basit	 atipisiz	 hiperplazi	
(%1.78),	 	 basit	 atipili	 hiperplazi	 (%0.03),	 komplex	 atipili	 hiperplazi	 (%0.15),	 komplex	 atipisiz	
hiperplazi	 (%0.09),	 endometrium	 kanseri	 (%1.32),	 	 yetersiz	 materyal	 (%0.32)	 idi.	
Endometriumda	kanser	 tanısı	alan	hasta	grubu	ortalama	61	yaşındadır.	En	genç	kanser	 tanısı	
alan	 hastamız	 tanı	 anında	 36	 yaşında	 olup	 en	 yaşlı	 hastamız	 87	 yaşındadır.	 Klinik	 başvuru	
nedenlerine	 göre	 hastalar	 sıralandığında	 postmenopozal	 kanama	 (%46.51),	
menometroraji/menoraji/kanama(%41.86),	 polip	 (%6.97),	 myom	 uteri	 (%4.65)	 idi.	
Endometriyal	kanser	görülme	oranı	postmenapozal	kanaması	olan	hasta	grubunda	%8.1	olup	
diğer	gruplara	oranla	anlamlı	derecede	yüksek	bulunmuştur.		
SONUÇ:	 En	 sık	 endometrial	 örnekleme	 endikasyonu	 menoraji/menometroraji	 iken	
endometrium	 kanseri	 açısından	 riskli	 grubun	 postmenopozal	 kanamalı	 olgular	 olduğu	
gösterilmiştir.	 Bu	 nedenle	 postmenapozal	 kanamalı	 hastalarda	 ciddi	 endometrial	
değerlendirme	 ve	 örnekleme	 yapılması	 gerekir.	 Ayrıca	 servikal	 polip	 olgularında	
endometriumunun	değerlendirilmesinin	gerektiği	sonucuna	varılmıştır.	


