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ÖZET
Atasever, İ. İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin
Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022. Araştırma; infertilite
tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısının belirlenmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmek
amacıyla metodolojik bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması, iki aşamada
yürütülmüştür. Birinci aşamada; nitel araştırma yöntemi ile gözlem ve derinlemesine bireysel
görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak ölçek madde havuzu oluşturulmuştur. Nitel
veriler; Aralık- Haziran 2020 tarihleri arasında, “Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu” ve
“İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak
Hacettepe Üniversitesi Tüp Bebek Ünitesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ve Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde
toplanmıştır. İkinci aşamada, nicel araştırma yöntemi kullanılarak “İnfertilite Tanısı Alan
Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Nicel
veriler, Nisan-Eylül 2021 tarihleri arasında, “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve araştırma
kapsamında geliştirilen “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği” ile
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde toplanmıştır. Ön uygulama için ölçek formu,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 30 gönüllü
kadına uygulanmıştır. Ön uygulama sonrası son şekli verilen ölçek ile Gürgan Klinik Tüp
Bebek Merkezi’nde tedavi görmekte olan 150 kadından veri toplanmış ve bu verilere
açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu oluşan ölçek ile 150
kadından tekrar veri toplanmış ve ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda 37 maddeli ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik kanıtını
artırmak üzere 70 kişilik yeni bir çalışma grubuna 3 hafta arayla ölçek iki kez uygulanmıştır.
Faktör analizi sonrası maddelerin faktör yüklerinin 0,30 ile 0,87 arasında olduğu ve ölçeğin
toplam varyansın %45,188’ini açıklayan özdeğeri 1,00’in üzerinde olan tek faktörlü bir yapıya
sahip olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi bulgularına göre; ölçeğin tek faktörlü
yapısının geçerli ve model-veri uyumunun yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin
madde toplam puan korelasyonlarının 0,339 ile 0,809 arasında değiştiği, ölçeğin toplam
Cronbach’s alfa katsayısının 0,949 olduğu ve bu değerlerin iç tutarlılık için yüksek
güvenirlikte olduğu bulunmuştur. Test-tekrar test sonuçlarına göre; İnfertilite Tanısı Alan
Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin zamana karşı değişmediği görülmüştür. Sonuç
olarak; ölçeğin, infertilite tanısı alan kadınların mahremiyet algısının belirlenmesinde geçerli
ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: İnfertilite, kadın, mahremiyet, ölçek, geçerlilik, güvenilirlik
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ABSTRACT
Atasever, I. Development of the Scale of Perception of Privacy in Women Diagnosed with
Infertility, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Gynecology and
Obstetrics Nursing Program, Doctorate Thesis, Ankara, 2022. This research was carried
out as a methodological research to develop a measurement tool to determine the perception
of privacy in women diagnosed with infertility. The thesis work was carried out in two stages.
In the first phase, a scale item pool was created in line with the data obtained by making
observations and in-depth individual interviews with the qualitative research method.
Qualitative data was collected through observation and in-depth individual interviews by using
the “Semi-Structured Observation Form” and “Semi-Structured Interview Form for Women
Diagnosed with Infertility” at Hacettepe University Faculty of Medicine IVF unit, Etlik
Zübeyde Hanım Gynecology Training and Research Hospital IVF unit and Gürgan Clinic IVF
unit between December and June 2020. In the second phase, the validity-reliability analyses
were performed via the quantitative research method by using the quantitative research
method. Quantitative data of the research was collected to analyze the validity and reliability
of the "Perception of Privacy Scale for Women Diagnosed with Infertility" developed within
the scope of this research between April-September 2021 at Gürgan Clinic IVF unit. The scale
form for the pre-application was performed with 30 volunteer women who were being treated
at Hacettepe University Faculty of Medicine IVF unit. The data with the scale accomplished
the last version after the pre-application was collected with 150 women who were being treated
at the Gürgan Clinic IVF center, and exploratory factor analysis was applied to these data. The
data with the scale formed as a result of exploratory factor analysis were collected from 150
women again and confirmatory factor analysis of the scale was performed. As a result of
confirmatory factor analysis, the scale with 37 items was finalized. To increase the proof of
the scale's reliability, the scale was applied to a new study group of 70 people twice with an
interval of 3 weeks. After factor analysis, the factor loads of the items were determined as
between 0,30 and 0,87, and the scale was specified with a single-factor structure with an
eigenvalue above 1,00 and explaining 45,188% of the total variance. According to the
confirmatory factor analysis findings; the single-factor structure of the scale was stated as valid
and its model-data fit was sufficient. The item-total score correlations of the scale were ranged
from 0,339 to 0,809 and its total Cronbach's alpha coefficient as 0,949 were found and these
values were highly reliable for internal consistency. According to the test-retest results; the
Scale of Perception of Privacy in Women Diagnosed with Infertility did not change over time.
Consequently, the scale was determined as a valid and reliable measurement tool in
determining the perception of privacy of women diagnosed with infertility.

Keywords: infertility, women, privacy, scale, validity, reliability
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3.1.
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3.3.
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1. GİRİŞ
1.1. Problem Tanımı ve Önemi
İnfertilite, çiftlerin bir yıllık süre içinde çocuk sahibi olmak istemelerine,
herhangi bir korunma yöntemi kullanmamalarına ve düzenli cinsel ilişkide
bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanmaktadır (1).
Dünya’da infertilite prevalansını değerlendiren bir sistematik derlemede; 1990 yılında
infertiliteden etkilenen 42 milyon kişinin olduğu ve bu sayının 2010 yılında 48,5
milyona ulaştığı belirlenmiştir (2). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)
sonuçlarına göre; 15-49 yaş arasında hiç çocuk sahibi olmayan ve çocuk sahibi olması
mümkün olmayan evli kadınların oranının 2008 yılında %3,9 (3), 2013 yılında %11,2
(4) olduğu saptanmıştır. TNSA 2018 yılı verilerine göre ise; 15-49 yaş arasında gebe
kalması mümkün olmayan evli kadınların oranı, %5 tir (5).
Hemen her toplumda evlilikte çocuk sahibi olmak; çiftler için biyolojik,
psikolojik, sosyal ve kültürel bir ihtiyaçtır (6). Bu nedenle, infertil olmak; çiftlerin
sosyal yaşamlarını, psikolojik durumlarını, evlilik ilişkilerini (7), cinsel yaşamlarını
(8), gelecek planlarını, benlik saygılarını, beden imajlarını (9) ve yaşam kalitelerini
(10) olumsuz yönde etkileyerek karmaşık bir yaşam krizi haline gelmektedir. Bunun
sonucunda, infertilite tanısı almış çiftler, çocuk sahibi olmak için yardımcı üreme
tekniklerine (YÜT) başvurmaktadır. YÜT; doğal olarak gebelik elde edemeyen
çiftlerin, gebelik elde edebilmeleri için yapılan tüm işlemleri içeren ileri
uygulamalardır. YÜT süreci; çiftlerden cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin ayrıntılı
öykü alınmasını (menstrual öykü, jinekolojik ve obstetrik öykü, cinsel yaşam,
kontraseptif öykü vb) fizik muayeneyi, invaziv/invaziv olmayan tanı testlerini
(ovulasyon testleri, endokrin testler, ultrasonografi (USG), post-koital test,
endometrial biyopsi, histerosalpingografi, histeroskopi, laparoskopi, semen analizi,
testiküler biyopsi testleri vb) ve yardımcı üreme yöntemlerini (intrauterin
inseminasyon, in vitro fertilizasyon, intrastoplazmik sperm injeksiyonu vb)
içermektedir. Semen analizinde değerlendirilen parametreler, referans değerlerin
altına düşmediği sürece, erkeklere herhangi bir invaziv girişim yapılmazken, kadınlar,
YÜT sürecinde kullandıkları ilaçların yan etkilerine ve birçok invaziv işleme maruz
kalabilmektedir. Günümüzde üremeye yardımcı teknikler arasında en sık kullanılan In

2

Vitro Fertilizasyon (IVF), eksojen gonadotropinler aracılığıyla yapılan kontrollü
overian stimülasyonu, transvajinal USG altında oosit toplama işlemi ve embriyoların
uterusa transservikal olarak transferi gibi birçok zorlu süreci içermektedir (11). Bu
nedenle, bu uygulamalar; kadını erkeğe oranla daha fazla etkileyebilmektedir (12–14).
Ayrıca çiftler, YÜT sürecinde menstrual siklus ve cinsel yaşam gibi özel yaşamlarının
en mahrem alanlarını sağlık personeliyle paylaşmak durumunda kalmaktadır. Bu
nedenle, genel olarak çiftler için fiziksel ve bilgisel mahremiyetin kaybı söz konusu
olmaktadır. Erkeklere tanısal amaçlı yapılan semen analizi işlemi, duygusal açıdan
utanç ve aşağılanma duygularına neden olurken, kadınlar açısından ise, hormon içeren
ilaçların yan etkileri, vajinal muayeneler, oosit toplama ve embriyo transferi (ET) gibi
pek çok işlem, tedaviyi zorlayıcı bir deneyim haline getirmektedir (15).
Mahremiyet ya da kişisel gizlilik; “bireye ait olan, fakat gizli olmayabilen,
açığa çıkartılmaması gereken, paylaşılması için bireyin iznini gerektiren veri veya
bilgi” olarak tanımlanmaktadır (16). Ayrıca mahremiyet kavramı; çeşitli parçaları olan
bir kavram, evrensel bir değer, korunması gereken bir hak, dokunulmazlık içeren bir
durum, özel yaşam ve kişiye ait bir özellik olarak da tanımlanmıştır (17). Burgoon and
Parrott (1982), mahremiyetin fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilgisel boyutlarını
tanımlamışlardır (18). Fiziksel mahremiyet, diğer bireylerle fiziksel teması ve bu
temasta yakınlığın derecesini içermektedir. Sosyal mahremiyet, sosyal ilişkilerin
yönetilmesi, ilişkinin tarafları, sıklığı, süresi ve etkileşimin kapsamı üzerine kontrolün
olmasıdır. Psikolojik mahremiyet, insanın var oluşu, sahip olduğu değerleri ve
inançları, bireyi etkileyen girdi ve çıktıları ile ilgilidir. Bilgisel mahremiyet ise, bireyin
kişisel bilgilerine başkaları tarafından ulaşılmasını ve kendi tarafından açığa
vurulmasını kontrol edebilmesidir (19–21).
YÜT süreci, mahremiyet ihlaline açık bir alan olmasına rağmen bu süreçte
mahremiyet ile ilgili yaşanabilecek sorunlara ilişikin literatürde sınırlı sayıda çalışma
bulunmaktadır (22). İnfertilite tedavisi gören hastaların deneyimlerinin incelendiği bir
çalışmada; çiftler, özellikle hassas anlara (örneğin, semen toplanması) ve yazılı
verilerin gizliliğine ilişkin saygı gösterilmesini ve konsültasyon sırasında sadece sınırlı
sayıda personelin ve stajyerin bulunmasını istediklerini belirtmişlerdir (23). YÜT
sonrası çocuk sahibi olan kadınların tedavi ve bakım algılarını değerlendiren başka bir
çalışmada; iş yaşamının, YÜT süresince birçok kadın ve eşi için önemli bir sorun
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olduğu ve çalışma zamanının menstruasyon döngüsü etrafında düzenlenmesinin
oldukça zor olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çiftlerin YÜT süreci boyunca iş yerinden
izin alırken durumunu açıklamak zorunda kalması, sağlık personelinin çift ile
yeterince empati kuramaması, YÜT süresince verilen danışmanlık için ayrılan özel bir
odanın olmaması ve bu süreçte mahremiyet ihlalinin, çiftler için bu süreci oldukça
duygu yüklü bir deneyim haline getirdiği ve bu deneyimlerin kişileri sonraki
yaşamında da etkileyeceği vurgulanmıştır (24). Kuzey Gana'da, çocuk sahibi olma ve
çocuksuzluk algısının araştırıldığı nitel çalışmada yapılan bireysel ve odak grup
görüşmelerinde; infertilitenin toplumda hassas bir konu olarak kabul edilmesi
nedeniyle, bazı katılımcıların, tedavi için durumlarını gizli tutacak bir sağlık personeli
aradıkları belirlenmiştir. Ayrıca

geleneksel

uygulayıcıların hekimlere

göre

mahremiyeti daha iyi koruduğu ancak bu uygulayıcıların kadınları maddi veya cinsel
açıdan sıkça istismar ettiği belirtilmiştir (25).
Günümüzde, hasta mahremiyetinin korunması ve sürdürülmesi, gerek tüm
sağlık hizmetlerinde, gerekse hemşirelik hizmetlerinde kalitenin önemli parçalarından
birisidir (26). Fiziksel ve duygusal açıdan önemli stres kaynağı olan YÜT sürecinde,
hasta mahremiyetinin ihlali, hasta için ek stres kaynağı oluşturmaktadır. Zorunlu ya da
istemeyerek bireyin kişisel alanına girilmesi, kişinin zarar görmesine ve toplumdan
geri çekilmesine neden olabilmektedir (27). Bu nedenle, bu süreçte, infertilite
hemşirelerine önemli görevler düşmektedir. İnfertilite hemşireliği; infertilite tanı,
tedavi ve erken gebelik sürecinde kanıta dayalı bilgileri kullanarak kadınlara/çiftlere
bütüncül bir yaklaşım sağlamayı gerektiren özel bir alandır. İnfertilite sürecinde
hemşirelik bakımının genel amacı, eşlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal durumlarının
değerlendirilmesi, bu alandaki sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara
uygun bakımın sağlanmasıdır (28). Hizmet alan bireylerin mahremiyet hakkının
korunması; kişilerin tercihlerine duyarlı ve saygılı bir bakım alması, kişinin kendi
bakımı ve tedavi süreçlerinde kontrolünü sürdürmesi, karar verme süreçlerine
katılımının sağlanması ve onamının alınması, bireyler için uygun fiziksel ve sosyal
ortamların hazırlanması ile mümkündür (29,30).
Ülkemizde son beş yılda hasta haklarına ilişkin düzenlemeler ve gelişmeler ile
birlikte mahremiyet kavramından daha çok söz edilmeye başlanmıştır. T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından “Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Hastane Sürümü
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6’da; polikliniklerde, kliniklerdeki hasta odalarında, yoğun bakım üniteleri, acil ve
diyaliz ünitelerinde hasta mahremiyetinin korunmasına ilişkin yapılması gereken
girişimlere yönelik maddelere ayrıntılı olarak yer verilmiştir (31). 2014 yılında
yayınlanan “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmeliği”nde ise mahremiyet kavramı; “uygulama
bölümüne geçecek hastaların kıyafetlerini değiştirebileceği mahremiyete uygun bir
alan bulunur” şeklinde yer almaktadır (32). Yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda;
sağlık hizmeti verenler ve alanlar açısından mahremiyet kavramının genellikle fiziksel
boyutuna odaklandığı ve YÜT merkezlerinde, uygulamadaki sorunların yeteri kadar
ele alınmadığı görülmektedir. Ayrıca literatürde, mahremiyet algısı konusunda yapılan
çalışmaların, acil hizmetleri, ameliyathane, yoğun bakım, kurumda yaşayan yaşlıların
bakımı ve perinatal hizmetler gibi alanlara yoğunlaştığı ve bu çalışmalarda genelde
mahremiyet algısının fiziksel boyutuna odaklanıldığı belirlenmiştir (33–36). İnfertil
çiftler ile yapılan sınırlı sayıda çalışmanın ise, tedavi sürecinde çiftlerin deneyim ve
beklentilerini belirlemeye yönelik olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalarda da YÜT
sürecinde çiftlerin mahremiyet ihlalleri ile karşılaştığı ve bu durumun tedavi sürecini
olumsuz etkilediği saptanmıştır (24,37,38). Bu nedenle; mahremiyet algısının
değerlendirilmesi, mahremiyet ihlalinin yol açacağı sorunların erken dönemde
önlenmesine katkı sağlayabilir. Literatürde, infertil çiftlerde mahremiyet algısını
değerlendirecek kapsamlı bir ölçme aracı bulunmamaktadır. YÜT sürecinde kadınların
erkeklere göre daha fazla mahremiyet ihlali riski taşıması nedeniyle kadınlarda
mahremiyet algısını değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesine
gereksinim duyulmaktadır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, infertilite tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısını
değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir.
1.3. Araştırma Soruları


Geliştirilecek olan “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı mıdır?
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. İnfertilite
İnfertilite, 35 yaş altında bir yıl, 35-40 yaş arası altı ay ve 40 yaş üstünde altı
aydan daha kısa sürede herhangi bir korunma yöntemi kullanılmamasına ve düzenli
cinsel

ilişkide

bulunulmasına

rağmen

gebeliğin

gerçekleşmemesi

olarak

tanımlanmaktadır. Primer infertilite, daha önce hiç gebeliği olmamış bir çifti
tanımlarken, sekonder infertilite, geçirilmiş bir gebeliği takiben tekrar bir gebelik
oluşmaması durumudur (39).
İnfertilite, Dünya genelinde üreme çağındaki milyonlarca çifti, bu çiftlerin
ailelerini ve toplumu etkilemektedir. Dünya genelinde 48 milyon çift ve 186 milyon
bireyin infertilite sorunu yaşadığı tahmin edilmektedir. Borght ve Wyns (2018),
gelişmiş ülkelerde üreme çağındaki yedi kadından birinin, gelişmekte olan ülkelerde
ise her dört kadından birinin fertilite sorunu yaşadığını belirlemiştir (40). TNSA 2018
sonuçlarına göre; 15-49 yaş arasında gebe kalması mümkün olmayan evli kadınların
oranı %5’tir (5).
2.1.1. İnfertilite Nedenleri
İnfertilite nedenlerinin, yaklaşık yarısına yakınını sadece erkeği ilgilendiren
faktörler, yarısına yakınını sadece kadını ilgilendiren faktörler, geri kalanını ise
çiftlerin her ikisini birden ilgilendiren veya açıklanamayan nedenler oluşturmaktadır
(41,42).
Kadına Ait İnfertilite Nedenleri
İnfertilite nedenlerinin yaklaşık yarısını kadına ait faktörler oluşturmaktadır
(41). Aşağıda kadına ait infertilite nedenleri açıklanmıştır.
Prematür Ovaryan Yetmezlik
40 yaşından önce over aktivitesinin kaybı, prematür ovaryan yetmezlik olarak
adlandırılmaktadır. Prematüre ovaryan yetmezlik; 40 yaş öncesi %1, 30 yaş öncesi
1/1000, 20 yaş öncesi 1/10.000 oranında görülebilmektedir. Bu hastalarda;
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amenore/oligomenore, yüksek folikülü stimüle eden hormon (FSH) ve düşük östradiol
düzeylerine rastlanmaktadır (43).
Polikistik Over Sendromu
Polikistik over sendromu (PCOS), üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen
endokrin bozukluktur. Kadınların %6-10’unu etkilemektedir. Rotterdam kriterlerine
göre; PCOS tanı kriterleri; oligo/anovulasyon, hiperandrojenizmin klinik ve
biyokimyasal belirtileri ve overlerin polikistik yapıda olmasıdır. Bu üç kriterden en az
ikisinin mevcut olması durumunda PCOS tanısı konmaktadır (44).
Tubal –Peritonal Faktör
Oosit ve spermin normal transportunun bozulmasına yol açabilen tubal
oklüzyonlar ve pelvik adezyonlar infertilite nedeni olabilir. Tubal-peritonal faktörlere
ilişkin infertilite nedenleri arasında; pelvik enflamatuvar hastalık, endometriozis,
abdominal ya da pelvik cerrahiye bağlı olarak gelişen sekonder adezyonlar, pelvik
tüberküloz ve fallop tüp divertiküliti yer almaktadır (45).
Uterusa İlişkin Faktörler
Uterusun anatomik ve fonksiyonel anomalileri infertilitenin sık olmayan
nedenlerini oluşturmaktadır. İnfertilite ile ilişkili uterin faktörler arasında
endometriyal polipler, sineşi, müllerian anomaliler ve leiomyomlar bulunmaktadır.
Uterin anomalilerin tekrarlayan gebelik kaybına yol açarak infertiliteye neden olduğu
düşünülmektedir. Chan ve ark. (2011)’nın yaklaşık 90.000 kadın ile yürüttükleri
çalışmasında; infertilite tanısı alan kadınların %24,5 inin uterin anomaliye sahip
olduğu tespit edilmiştir (46).
Endometriozis
Endometriozis, endometrial dokunun intrauterin kavite dışında bulunmasıdır.
İnfertilite tanısı alan kadınlarda, endometriozis prevelansı oldukça yüksektir.
Endometriozis nedeniyle ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon sürecinin
bozulması infertiliteye yol açmaktadır (47,48). Hafif ve orta dereceli endometriozis
varlığının invitro fertilizasyon ve embriyo transferi (ET) tedavisinde gebelik oranlarını
olumsuz etkilemediği; ileri derecede endometriozis varlığının ise gebelik oranlarını
olumsuz etkilediği ve düşük riskini artırdığı saptanmıştır (49).
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Erkeğe Ait İnfertilite Nedenleri
Eşi fertil olduğu halde, düzenli sıklıkta ve herhangi bir korunma yöntemi
kullanmaksızın cinsel ilişkiye girilmesine rağmen bir yıl içinde çocuk sahibi olamayan
erkeklerde infertiliteden söz edilmektedir. Erkek kaynaklı infertilite nedenleri;
spermatojenik yetmezlik, genetik bozukluklar, obstrüktif azospermi, varikosel,
hipogonadizm, kriptorşidizm, idiyopatik faktörler, erkek üreme sistemi enfeksiyonları,
germ hücre malignitesi, testis mikrokalsifikasyonu ve boşalma bozukluklarıyla
ilişkilidir (50).
Kadın ve Erkeği İlgilendiren İnfertilite Nedenleri
Koitus sıklığı
Menstrual siklustan hemen sonra haftada iki ya da üç kez gerçekleşen düzenli
cinsel ilişki, gebeliğin oluşmasında önemli bir etkendir. Yeterli sıklıkta cinsel ilişkinin
gerçekleşmemesi, infertilite nedenleri arasında yer almaktadır (11).
Aşırı egzersiz
Aşırı egzersize bağlı beden kitle indeksinin (BKİ) düşük olması, vücutta
endokrin ve metabolik değişikliklere neden olur. Aşırı egzersiz yapmak; kadınlarda
ovulasyon sıklığında azalma, zayıf endometriyal gelişim ve amenore gibi
değişikliklere yol açabilmektedir. Ancak günde 30 dakika yapılan aerobik egzersizin
kadınlarda üreme fonksiyonunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (51).
Erkeklerde ise aşırı egzersiz; sperm konsantrasyonu, hareketli spermlerin yüzdesi ve
morfolojik olarak normal spermlerin yüzdesinde azalmaya yol açmaktadır (52).
Alkol Kullanımı
Alkol tüketimi, erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir. Buna bağlı olarak
alkol kullanan erkekler, kadınlara göre infertilite açısından daha fazla risk altındadır.
Kronik ve aşırı alkol tüketimi, erkek üreme hormonları ve semen kalitesi üzerinde
zararlı bir etkiye sahiptir. Kadınlarda ise, aşırı alkol tüketimi, yumurtalık rezervinde
ve doğurganlık potansiyelinde düşüşe neden olabilmektedir (51,53).
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Sigara Kullanımı
Günlük içilen sigara miktarı ve sigara içme süresi, doğurganlığı ve üreme
yeteneğini doğrudan etkilemektedir. Sigaranın içinde bulunan nikotin, kotin,
kadmiyum ve ağır metaller, overler ve testisler üzerinde toksik etkiye sahiptir. Sigara
içen kadınlarda estrojen hormonu düzeyindeki azalma, over fonksiyonlarında
azalmaya neden olmakta ve folikül hücrelerinin gelişmesini sağlayan hormon (FSH)
düzeyini yükseltmektedir. Kadınlarda sigara içmek, zona pellucida kalınlığını artırarak
sperm penetrasyonunu zorlaştırabilmektedir. Sigara içen kadınlarda sigara içmeyen
kadınlara oranla menapozun 1-4 yıl önce ortaya çıktığı bildirilmiştir. Erkeklerde ise,
sigara içmek, sperm konsantrasyonunu, morfolojisini ve hareketliliğini azaltarak DNA
hasarının artmasına yol açmaktadır (54,55).
Kafein
Kafein, insan vücudunda kısa süreli fizyolojik etkilere sahip merkezi sinir
sistemi uyarıcısıdır. Kafein tüketiminin fertilite üzerine etkisinin tüketilen miktara
bağlı olduğu belirtilmektedir. Günde >5 bardak ya da 500 mg üzerinde kafein tüketimi,
fertilizasyon ve implantasyon sürecini kesintiye uğratabilmektedir (51). Erkeklerde ise
kafeinin, nikotin gibi sperm kalitesinde düşüşe neden olabileceği düşünülmektedir
(56).
Stres
Psikolojik stres hem erkek hem de kadınlarda idiyopatik infertilite nedeni
olarak gösterilmektedir. Stres; merkezi sinir sistemi, endokrin ve immün sistemi
etkileyerek üreme fonksiyonunu azaltabilmektedir. Stres ile adrenokortikotropik
hormon, kortikotropin salgılatıcı hormon, vazopresin ve oksitosin hormonu
düzeylerinde değişiklikler olmaktadır. Aynı zamanda, strese bağlı olarak pitüiter bez
aktive olmakta ve prolaktin miktarı artmaktadır. Prolaktin seviyesinin artması;
hiperprolaktinemi, menstrual düzensizlik, galaktore, cinsel isteksizlik, empotans,
anorgazmi, ve infertiliteye neden olabilmektedir. Kadındaki stres düzeyinin yüksek
olması, fertilize oosit sayısının azalmasına neden olabilmektedir. Erkeklerde ise stres,
luteinize edici hormon (LH) ve testesteron gibi hormonlarda azalmaya yol açmaktadır.
Bu durumda, sperm sayısında ve hareketlerinde azalma, sperm morfolojisinde
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bozulma, cinsel istekte baskılanma, ejekulasyon bozukluğu ve erektil disfonksiyon
görülebilmektedir (51,57).
Obezite
Obeziteye bağlı gelişen infertilite nedeninin ne olduğu tam olarak
açıklanamamakla birlikte yüksek BKİ’nin neden olduğu hormonal ve metabolik
değişikliklerin rol oynadığı düşünülmektedir. Obez kadınlarda; plazma androjenleri,
insülin ve LH konsantrasyonları yüksek, seks hormonu bağlayıcı globulin seviyesinin
düşük olması anovulasyona yol açabilmektedir. Erkeklerde ise obezite, androjen
hormon seviyesini düşürmektedir (58).
Sistemik Hastalıklar
Diyabet, çölyak hastalığı, tiroidit gibi hastalıklar, implantasyonda zorluğa ve
erken gebelik kayıplarına yol açabilmektedir (59,60).
Açıklanamayan İnfertilite
Açıklanamayan infertilite, bir yıl korunmasız cinsel ilişki sonrası gebelik elde
edemeyen çiftlerde yapılan temel değerlendirmede (sperm analizi, ovulasyon testleri,
kavite ve tubalarda patoloji olmadığını gösteren histerosalfingogram) herhangi bir
patolojiye rastlanmaması olarak tanımlanmaktadır. Açıklanamayan infertiliteye temel
yaklaşım; gebelik ihtimalini arttıran tedavi seçenekleri arasından, daha basit ve
maliyeti düşük olandan, daha kapsamlı ve agresif olan seçeneklere adım adım
geçilmesi ve tedavilerin bireyselleştirilmesidir (61).
2.1.2 İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi
Öykü ve Fizik Muayene
İnfertilite nedeninin saptanmasında, öykü ve fizik muayenenin eksiksiz
yapılması oldukça önemlidir. İnfertil çiftlerde; cinsel öykü, koitus sıklığı,
menstrüasyon düzeni, menarş yaşı, geçirilmiş gebelik öyküsü, infertilite süresi, daha
önce uygulanan infertilite tedavileri, yapılan in vitro fertilizasyon-embriyo transferi
(IVF-ET) öyküsü, yaşam tarzı ve alışkanlıkları, mesleği, sistemik hastalıklar,
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dismenore, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, aile öyküsü vb. durumlar anamnezde
sorgulanmalıdır (62–64).
İnfertil bir kadında fizik muayene; genel inceleme (boy, kilo, BKİ, nabız,
tansiyon), baş-boyun (tiroid patolojileri, lenfadenopatiler), meme (gelişim, kitle ve
deri değişiklikleri), abdomen (kitle, hassasiyet, skar), pelvis (dış genitaller, vajen,
serviks, uterus, rektovajinal değerlendirme), cilt (hirşutismus, akantozis nigrikans)
değerlendirmesini içermelidir (65). Erkek ise; meme gelişimi, kıllanma, mikropenis
varlığı, testis boyutu ve varikosel varlığı açısından değerlendirilmelidir. Hem erkek
hem de kadında, Turner sendromu gibi kromozomal hastalıklar açısından sekonder
seks karakterleri incelenmelidir (66).
Tanısal Testlerin Yapılması
Kadında tanısal testlerin yapılmasındaki temel amaç; ovulasyon fonksiyonu,
over rezervi, tubal açıklık ve uterin kaviteyi değerlendirmektir. Kadınlarda ovulasyon
fonksiyonu ve over rezervinin değerlendirilmesi için yapılan testler arasında; serum
progesteron ölçümü, idrarda LH ölçümü, endometriyal biyopsi, bazal vücut sıcaklığı
ölçümü, serum Anti-Mullerian Hormon ölçümü, antral folikül sayımı, serum bazal
FSH ölçümü, serum bazal östradiol ölçümü, serum inhibin B ölçümü, over hacmi, over
biyopsisi, klomifen sitrat challenge test, eksojen FSH over rezerv testi (EFORT) ve
gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonist stimülasyon testi (GAST) yer
almaktadır

(67–70).

Kadınlarda

tubal

açıklığın

değerlendirilmesi

için;

histerosalpingografi (HSG) ve laparoskopi kullanılmaktadır. HSG’nin tanısal
değerinin yanında teröpatik etkisinin de olduğu gösterilmiştir. Laparoskopi, HSG’de
çift taraflı tıkanıklık olduğunda önerilmektedir (71).
Günümüzde

kadınlarda

servikal

faktöre

bağlı

infertilitenin

değerlendirilmesinde; post-koital test ve anti-sperm antikorların araştırılması, sadece
gerekli vakalarda kullanılmaktadır, rutin infertilite araştırmasında önerilmemektedir
(11). Uterin kavitenin boyutu, şekli ve uterusta leiomyom gibi yer kaplayan
lezyonların değerlendirilmesinde; USG, 3-boyutlu USG ve manyetik rezonans
görüntüleme (MRI) gibi yöntemler kullanılmaktadır. HSG ile uterin konjenital
anomalilerin tanısı (septat uterus, unicornu uterus, bicornu uterus) konabilmektedir.
Sonohisterografi kullanılarak ise, endometriyal polipler, submukozal fibroidler ve
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intrauterin yapışıklıklar gibi anormallikler görülebilmektedir. Müllerian anomalilerin
ayırıcı tanısında ise 3-boyutlu USG veya MRI kullanımı gerekebilmektedir (72,73).
Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde, semen analizi oldukça önemlidir
(74).
Genetik Değerlendirme
İnfertilite ile bağlantılı olan genetik anormallikler, farklı yaklaşımlarla
değerlendirilmektedir. İnfertilite tanısı alan bireylerde karyotip analizi ile
kromozomlardaki tüm yapısal ve sayısal anormalliklerin tespit edilmesi yaygın olarak
kullanılmaktadır. İnfertiliteye neden olan genetik nedenler arasında; Y kromozom
mikrodelesyonları, kistik fibrozis gen mutasyonları ve sayısal koromozom anomalileri
yer almaktadır (50,75).
2.1.3. Yardımcı Üreme Teknikleri
YÜT; gebelik oluşturmak amacıyla oosit, sperm ya da embriyoları in vitro
olarak yöneten prosedürlerin bütünüdür. YÜT arasında; IVF-ET, gamet intrafallopian
tranfer (GIFT), zigot intrafallopian transfer (ZIFT) ve intra uterin ineminasyon (IUI)
yer almaktadır (76). Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır.
In Vitro Fertilizasyon- Embriyo Transferi
Çeşitli ajanlarla ovulasyon indüksiyonunu takiben oositlerin toplanması,
laboratuarda fertilizasyonunu takiben oluşan embriyonun uterusa transservikal
yerleştirilmesi işlemidir. IVF- ET prosedürlerinin artan başarısı nedeniyle GIFT ve
ZIFT günümüzde daha az tercih edilmektedir (11,76). IVF- ET endikasyonları
arasında; endometriyozis, pelvik adhezyon, immunolojik faktörler, açıklanamayan
infertilite, ovulasyon bozuklukları, PCOS, tubal faktör, tubaların cerrahi olarak
çıkarılması, tıkalı ya da işlevsel olmaması ve erkek infertilitesi yer almaktadır (76,77).
IVF-ET’nin aşamaları aşağıda açıklanmıştır.
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Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyon
Kontrollü ovarian hiperstimulasyonda (KOH), çoklu sayıda oosit elde etmek
için, ovaryan foliküllerin gelişimi farmakolojik ajanlarla indüklenmektedir (76).
Ovulasyon indüksiyonu tedavileri genellikle menstruasyonun 2. ya da 3. gününde
başlar ve önceden belirlenen tedavi protokolü doğrultusunda foliküler gelişimi
sağlamak için kullanılacak ilaçlara ve ilaç dozlarına USG kontrolleriyle karar verilir.
Folikül gelişimi, overlerin tedaviye verdiği cevaba göre değişse de 10-12 gün sürmekte
ve düzenli ilaç kullanmayı gerektirmektedir. Folikül büyüklükleri belli bir seviyeye
ulaştıktan sonar foliküllerin sayısı, büyüklüğü, endometriyumun yapısı ve kalınlığının
takibi giderek daha sık aralıklarla yapılmaktadır. Uygun foliküler gelişme sağlandıktan
sonra human koryonik gonodotropin hormon (HCG) enjeksiyonu yapılmakta ve oosit
pick up (OPU) işlemi planlanmaktadır (76). KOH sırasında kullanılan tedavi
ajanlarından bazıları aşağıda yer almaktadır (76,78):


Klomifen Sitrat



Aromataz İnhibitörleri



İnsan Menopozal Gonadotropini



İnsan Koryonik Gonadotropini



GnRh Agonistleri



GnRh Antagonistleri



FSH



LH
Oosit Toplanması
Ovulasyonun tetiklenmesinden 34-36 saat sonra genel anestezi ya da sedasyon

altında foliküller, transvajinal USG rehberliğinde, tek veya çift lümenli 17 gauge çaplı
aspirasyon iğnesi ile ponksiyone edilerek folikül içeriği aspire edilir. OPU ile aspire
edilen oositler, 4-6 saat sonra fertilizasyon için hazır hale gelmektedir, matür
olmadıkları durumda ise 30 saate kadar beklenebilmektedir (79). Oosit toplama
prosedüründe en sık görülen komplikasyon peritoneal kanama olmakla beraber pelvik
ağrı, enfeksiyon, vajinal duvardan kanama
görülebilmektedir (80,81).

ve mesane

yaralanmaları da
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Sperm Elde Etme
Kadının oositleri toplanırken erkek de mastürbasyon yöntemiyle sperm
vermektedir. Sperm vermek için en uygun cinsel perhiz süresi, 3-6 gündür. Sperm
vermeden önce idrarın boşaltılması önerilmektedir (11). Elde edilen spermlerin
laboratuvarda steril bir kap içerisinde likefiye olması (sıvılaşması) beklenir. Sıvılaşan
sperm; sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi yönünden incelenmekte ve
fertilizasyon için hazırlanmaktadır. Elde edilen sperm örneği yeterli ise spermler
oositlerle birlikte inkübatöre yerleştirilmekte ve fertilizasyon beklenmektedir (79).
Fertilizasyon amacıyla oosit başına genelde 50.000-100.000 sperm ile inseminasyon
yapılmaktadır. İnseminasyonu takiben 18-20 saat sonra fertilizasyonun varlığı
araştırılmaktadır (11).
Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu
Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI), tek bir spermin çok ince bir pipet
yardımıyla oosit sitoplazmasına enjekte edilmesidir. Normal sperm morfolojisi ≤%4
olan erkeklerde, tekrarlayan IVF-ET başarısızlığı ve açıklanamayan infertiliteye sahip
hastalarda ICSI’nın kullanımı önerilmektedir (82).
Embriyo transferi
Elde edilen embriyolar, pronükleer fazdan blastokist aşamasına kadar herhangi
bir dönemde transfer edilebilmekle beraber, en sık tercih edilen transfer zamanı
embriyo gelişiminin 3. günü, embriyonun 6-8 hücreli olduğu aşamadır (83).
Literatürde ET’nin 3. gün ya da 5. gün yapılmasının gebelik sonuçlarını etkilemediği
belirtilmektedir (84,85).
ET için litotomi pozisyonu tercih edilmektedir. Serviks ve uterusun aynı
düzlemde olmasına yardımcı olmak amacıyla kadının mesanesinin dolu olması
istenmektedir. ET için en uygun yaklaşım, dolu mesane ve transabdominal USG
rehberliğinde transservikal yaklaşımdır. Fundusta travma yaratmamak amacıyla
tansabdominal USG eşliğinde embriyo, fundusun yaklaşık 1 cm altına bırakılmaktadır.
Transfer sonrasında 30 dakika süre ile yatak istirahati uygulanmaktadır. Daha uzun
süreli istirahatin gebe kalma oranları üzerine etkisi olmadığı belirtilmektedir.
Transferden sonraki 12. günde kanda kantitatif β-hCG ölçümü yapılmaktadır. Eğer test

14

pozitif ise 2 gün sonra tekrarlanmakta ve artışın sağlıklı olup olmadığına karar
verilmektedir (76,83).
Luteal Faz Desteği
Doğal sikluslarda endojen LH yükselmesi ile progesteron sekresyonu ve
endometriumun sekretuar faza geçişi implantasyona hazırlığı sağlar. Ovulasyonu
takiben başlayan luteal faz, korpus luteumun salgıladığı progesterona bağlı olarak bir
sonraki menstruel siklusa kadar devam eder (74,84). YÜT sikluslarında, overlerin
stimülasyonu ve daha çok oosit toplanabilmesi için hipofiz bezi medikal olarak
duyarsızlaştırılmaktadır. Overlerin stimulasyonu, korpus luteum yeterli miktarda
progesteron üretemeyeceği için luteal faz defektine neden olmaktadır. Düşük
progesteron seviyesi, implantasyon şansını azaltmaktadır. Bu nedenle, luteal fazın
desteklenmesi grekmektedir. Oral, vajinal veya intramuskuler progesteron, hCG veya
GnRH agonistleri, luteal faz desteği için kullanılmaktadır (86,87).
Gamet Intrafallopian Transfer
Bu yöntemde toplanan oosit ve spermler, laboratuvar ortamında biraraya
getirilip laparoskopik olarak tuba uterinanın ampulla bölgesine transfer edilmektedir.
Bu yöntem; açıklanamayan infertilite, hafif derecede erkek faktörü ve servikal mukus
düşmanlığı durumlarında tercih edilmektedir (11).
Zigot Intrafallopian Transfer
Bu yöntemde zigot, tuba uterinalara transfer edilmektedir. Ovum, implantasyon
için doğal şekilde uterusa geçmektedir ancak bu yöntem için kadının en az bir fallop
tüpünün açık olması gerekmektedir (70).
Intrauterin Inseminasyon
IUI, yıkanmış spermlerin spontan ya da indüklenmiş ovulasyon zamanında
uterin kaviteye bir kateter yoluyla verilmesi esasına dayanmaktadır Açıklanamayan
infertilite, hafif endometriozis, servikal faktör ve erkek faktörü durumlarında bu
yönteme başvurulmaktadır (80).
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Yardımcı Üreme Teknikleri Tedavi Sürecinin Psikososyal Yönü
İnfertilite tanısı almak sadece jinekolojik bir sorun değil aynı zamanda
psikososyal, kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan bir stres faktörü ve yaşam krizidir.
Bireysel farklılıklar olmasına rağmen infertilite tanısı alan bireyler; şok, inkar, kayıp
hissi, suçluluk, depresyon, izolasyon veya içe çekilme, hayatın anlamının yitirilmesi
gibi emosyonel evrelerden geçebilmektedir. Çiftler tanıyı ilk öğrendiklerinde bu üzücü
gerçeğe inanamaz ve tanıyı yadsırlar. Daha sonra yaşanan duygu ise öfkedir. İnfertilite
tanısı alan birey kendisine, eşine, hayata ve çocuklu çiftlere karşı öfke duyabilir.
İnfertilite ile mücadeleye devam eden çift, suçluluk yaşamaya başlar. Özellikle infertil
tanısı konmuş bireyde suçluluk daha da fazladır. İnfertilite tanısı alan birey, eşinin onu
terk edeceğini düşünüp anksiyete (kaygı) yaşayabilir. Çiftlerde kendini değersiz
hissetme, pek çok şeye karşı ilgi kaybı ön plana çıkabilir (6,88,89).
İnfertilite

tanısı

alan

çiftler,

çocuk

sahibi

olabilmek

için

YÜT’e

başvurmaktadır. YÜT tedavi süreci, oldukça zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte
çiftler; cinsellik, evlilik, iş hayatı ve sosyal hayatta çeşitli sorunlarla yüzleşmektedir.
Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar ve cerrahi girişimlerin pahalı olması, ekonomik
sorunlara; çalışan çiftlerin uzun süren tedavi süreci nedeniyle sık sık işvereninden izin
almak zorunda kalması, iş hayatında sorunlara yol açmaktadır (64,90,91). Birey,
infertilite tanısı aldıktan sonra yaşamının tüm alanlarını ihmal ederek bu tedavi üzerine
yoğunlaşır. Aile ve arkadaşlarla olan ilişkilerden uzaklaşılabilir, iletişim kurmada
zorluklar ortaya çıkabilir. Kişi “hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım” gibi
olumsuz duygulara kapılabilir. İnfertilite tanısı alan çiftlerin olumsuz duygusal
tepkileri, yaşama sevincini azaltmakta, başkalarıyla ve eşleriyle olan ilişkilerini
etkilemekte ve sahip oldukları sağlık sorununun yükünü daha da ağırlaştırmaktadır
(92–94).
Çocuk sahibi olamama nedeni kimde olursa olsun, karmaşık tedavi
yöntemlerine maruz kalan ve tedavi sürecinde sorumluluk alan kişinin genellikle kadın
olması, infertilite tanısı alan çiftlerde psikiyatrik sorunların kadınlarda erkeklere
oranla daha fazla rastlanmasına neden olmaktadır (95–97). YÜT’de yumurtalıkları
stimüle etmek için kadına verilen hormonal ilaçlar; kilo alımı, baş ağrısı, yorgunluk ve
duygusal değişiklikler gibi belirtilere neden olabilmektedir. Bu süreçte, ilaçların nasıl
kullanacağına yönelik eğitim kadına verilmekte, bu durum, kadının daha fazla
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sorumluluk hissetmesine neden olmaktadır. OPU ve ET işlemleri, USG eşliğinde basit
bir girişimsel prosedür gibi görülse de ağrılı işlemlerdir. OPU ve ET sürecinden sonra
geçirilen bekleme dönemi, çiftler için oldukça streslidir. Bütün bu zorlu süreçlerden
geçip tedavisi başarısızlıkla sonuçlanan kadınlar; suçluluk, üzüntü, çaresizlik,
başarısızlık duyguları yaşamakta ve başedememe durumunda şiddetli yas reaksiyonu
gelişebilmektedir (98–100).
İnfertilite tanısı alan çiftlerden bazılarında, tıbbi tedavi süreçleri defalarca
denendiği halde gebelik ile sonuçlanmaz ve çift ebeveyn olmak ile ilgili düşüncelerini
gözden geçirmek zorunda kalır. Bazı çiftler, bu süreçleri deneyimledikten sonra,
çocuksuz bir yaşantıyı tercih edip, tıbbi tedaviyi bırakabilir, sadece çift olmanın
getirdiği özgürlüğü deneyimleyebilir, hayatlarına yeni hedefler ve üretkenlik yolları
katabilirler. Bazı çiftler ise infertiliteyi sosyal olarak izole edilme ve etiketlenme
olarak algılayıp, boşanabilir, terk edebilir ya da edilebilirler. Diğerleri ise evlat edinme
ve koruyucu aile olma kararlarını gündeme alabilirler (101,102).
İnfertilitenin, bireylerin hayatında yarattığı zorluklar göz önüne alındığında,
psikolojik danışmanın, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği açıktır.
Psikolojik danışmanlık; infertilite tanısı ile karşı karşıya kalan birey ve çiftlere baş
etme stratejileri sunma, tedavi sürecine duygusal olarak hazırlama, seçenekleri
keşfetme, karar vermeyi kolaylaştırma ve infertilitenin birey ve yakın çevresi
üzerindeki etkilerini belirlemeyi kapsamaktadır (103).
Yardımcı Üreme Teknikleri ve Yasal Durum
Türkiye’de YÜT’e yönelik olarak, 30 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren
‘Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
Hakkında Yönetmelik’ esas alınmaktadır (32). Yönetmelikte, 35 yaşa kadar birinci ve
ikinci denemede birden fazla embriyo transferinin yapılamayacağı, üç ve üzeri
denemelerde iki embriyo transferi yapılabileceği ve 35 yaş üzerinde tüm
uygulamalarda en fazla iki embriyonun transfer edilebileceği belirtilmektedir.
Yönetmelikle üreme hücreleri ve gonad dokularının dondurularak saklanması bazı
şartlara bağlanmıştır. Erkeklerde bu şartlar şu şekildedir;


Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde,



Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
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Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin
alınması ve benzeri) öncesinde,



Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi) durumunda.
Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî

zorunluluk halleri şunlardır;


Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,



Üreme

fonksiyonlarının

kaybedilmesine

yol

açacak

olan

ameliyatlar

(yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde,


Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz
hikâyesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi
durumunda.
Embriyo dondurmada ise eşlerin ikisinin birlikte onayı gerekmektedir. Embriyo

dondurulmasının üzerinden 1 yıl geçtiyse ve eşler embriyonun dondurulmasının
devam etmesini istiyorlarsa birlikte başvurup bu yönde imza vermeleri gerekmektedir.
Eşler başvurmazlarsa, boşanma durumu olursa veya eşlerden biri vefat ederse
dondurulan embriyolar imha edilmektedir (32). Türkiye’de YÜT sırasında donör
kullanımı, bebeğin cinsiyetini belirlemeye yönelik gonad seçimi yasaklanmıştır. Çok
tartışılan konulardan bir olan taşıyıcı annelik de Türkiye’de yasaklanmıştır (104).
2.2. Mahremiyet Kavramı
İngilizce‟de “privacy” olarak geçen mahremiyet kavramı “insanların ne
yaptığınızı görmemesi ya da duymaması için yalnız olma durumu” olarak
açıklanmaktadır (105). Türk Dil Kurumu ise mahremiyeti, gizlilik olarak
tanımlamaktadır (106). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere mahremiyet, gizlilik ile eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. Mahremiyet, kişinin yaşam memnuniyetini artıran,
özerkliğini korumasına katkı sağlayan temel bir ihtiyaçtır (107).
Mahremiyet kavramı ilk kez 1890 yılında Amerikalı yargıç Brandeis tarafından
"yalnız bırakılma hakkı; hakların en kapsamlısı ve özgür insanlar tarafından en çok
değer verilen hak" olarak açıklanmıştır (108). Birey olabilmenin özgürlük, özgürlüğün
de mahremiyetle doğrudan ilişkisi, günümüz toplum yapısında da mahremiyeti değerli
kılmıştır (109).
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Mahremiyet dinamik bir yapıdadır ve değişimi yalnızca bireyden bireye
farklılık göstermekle kalmayıp, bireyin var olduğu zaman, psikolojik yapı,
karakteristik özellikler, algılama biçimi, toplumsal anlayış ve etkileşim sırasında
kendini ne kadar açtığı gibi birçok faktörden etkilenmektedir (19,21,110). Haberleşme
ve iletişim araçlarının güçlenmesiyle birlikte kişilerin mahremiyete verdikleri önem
artmıştır. Örneğin; 13. yy'da, haberleşme ve iletişim açısından mektuplar büyük öneme
sahiptir. Bu dönemde gönderilen mektuplar, kişiler açısından her türlü özel yazışma
ve bilgi barındırdığından mektupların içeriğini gizlemek için mühür gibi araçlar
kullanılmıştır. Hassas mektuplar, iş veya aile sırlarını korumak için şifreli olarak ya da
sirke, idrar ve sitrik asitli meyve suları gibi görünmez mürekkeple yazılmıştır. 21.
yüzyılda, sosyal medya kullanımının hızlı yükselişi ile birlikte kişisel bilgilerin
kontrolünün sağlanmasında büyük bir zorluk yaşanmıştır. Aynı zamanda,
sanallaşmayla birlikte insanlar daha da yalnızlaşmıştır. Bu durum, hem mahremiyetin
büyük oranda tüketilmesine hem de öneminin artmasına neden olmuştur (111,112).
Mahremiyet kavramı, bireyin yalnız kalabilme hakkıyla da ilişkilidir. Kişinin
yalnız kalma imkanı bularak mahremiyetini sağlayabilmesi, tarihsel süreçte bir nevi
zenginlik göstergesi olarak nitelendirilmiştir. 14. yy'da kraliyet mensupları ve soylular,
gözlerden uzak olabilmek için klasik bahçelere büyük yatırımlar yapmışlardır.
Erkekler için kendi köşesine çekilebileceği bir alanın bulunması, hem onun günlük
dünya işlerinden uzaklaşabileceği bir yer hem de erkeğin toplumdaki ekonomik ve
entelektüel rolünü geliştirmenin araçlarından biri olarak kabul edilmiştir (111).
Mahremiyet ile ilişkilendirilen bir diğer kavram mekandır. İnsan ve mekan
ilişkisinin temelinde mekanı sahiplenme duygusu yer almaktadır. Kendini bulunduğu
mekana ait hissetmeyen insanın temel güdüsü orayı terketmektir. Bu nedenle, insanlar,
belli bir mülkiyete sahip olma duygusuyla, bulundukları mekanı korumaya
çalışmaktadır. Duvarlar, kapı ve pencereler, parmaklıklar, bahçe düzenlemesi,
malzemelerin doku ve rengindeki değişiklikler mekan ve mahremiyet algısına örnek
olarak gösterilebilmektedir (111,113).
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2.2.1. Mahremiyet Kavramı İle İlgili Bazı Kuramsal Açıklamalar
Altman’ın Mahremiyet Kuramı
Altman’ın mahremiyet teorisinin özü, sosyal etkileşimdir. Altman’a göre
mahremiyet (114);
 Dinamik bir süreci içerir.
 Mahremiyetin istenen ve gerçek seviyeleri birbirinden ayrılır.
 Mahremiyet, kişilerden gelen ve diğerlerine yöneltilen veriler olmak üzere çift
yönlüdür.
 Mahremiyet, birey ve grup düzeyinde değerlendirilmelidir.
 Evrensel bir kültürdür. Ancak psikolojik tezahürleri kültürlere özgüdür.
Westin’in Mahremiyet Kuramı
Westin’e göre mahremiyet, bireylerin, grupların veya kurumların kendileri ile
ilgili bilgileri nerde, ne zaman, nasıl, ne şekilde, neden ve ne kadar paylaşacaklarını
belirleme hakkıdır. Westin, mahremiyeti dört temel başlıkta ele almaktadır. Bunlar;
yalnızlık, anonimlik, yakınlık ve kendini muhafaza etme şeklindedir (115).
1.Yalnızlık: Diğer kişilerin gözleminden uzak olma.
2.Bireylerin yakınlık kurması için küçük bir grubun inzivaya çekilmesi.
3.Anonimlik: Kamu gözetiminden uzak olma hali, kimliksizlik
4.Sakınma: Başka kişilere yapılacak açıklamaların sınırlandırılmasıdır.
Petronio’nun Mahremiyet Kuramı
Petronio’nun mahremiyet kuramı, iletişimle ilgilidir. Petronio, mahremiyet
kuramını beş başlık üzerinden açıklamaktadır. Bunlar (116);
1. Mahrem bilgi, kişinin aidiyetiyle ilişkilendirilerek tanımlanır.
2. İnsanlar, mahrem bilgiyi kendilerine ait olarak tanımladıkları için bilgi dağıtımının
kontrolü hakkına sahip olduklarına inanırlar.
3. İnsanlar, mahrem bilgi akışını kontrol etmek için mahremiyetin bireysel ve
kolektif sınırlarını etkileyen, önemli kişisel kriterlere dayanan mahremiyet kuralları
geliştirip kullanırlar.
4. Mahrem bilgi paylaşıldığında, kolektif mahremiyet sınırı oluşur ve paylaşılan
kişiler de bu bilginin ortak sahibi haline gelir.
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5. Mahremiyet kuralları, asıl sahibi ile ortak sahipler arasında yönetilemediğinde
sınırların sarsılması ihtimali ortaya çıkar. Ortak sahipler, üçüncü kişilerle olan
mahrem bilgi akışını kontrol edemediklerinde kolektif sınır sarsılır.
Baudrillard Mahremiyet Kuramı
Baudrillard, mahremiyeti medya bağlamında ele almaktadır. Baudrillard‟a
göre; medya ile birlikte, nesnel gerçeğin ortadan kaybolmaya başlamasıyla birlikte
nesnel gerçeklik giderek ortadan kalkmakta, sanal gerçeklik ise giderek
güçlenmektedir. Sosyal medyadan yayılan içeriklerin, gerçekliği temsil edip
etmediklerinin bilinmezliği, mahremiyet ile ilgili endişeleri beraberinde getirmektedir.
Aynı zamanda, yüz binlerce insan hergün kendi isteğiyle sosyal medyada kişisel
yaşamları hakkında özel bilgiler vermekte, fotoğraflarını ya da videolarını
paylaşmaktadır. Bu da bir nevi kendi rızamızla mahremiyet ihlaline yol açmaktadır
(117).
2.2.2. Mahremiyetin Boyutları
Belsey ve Chadwick (1998), sınırları birbirinden çok net olarak ayrılamamış
olan üç tip mahremiyet tanımlamışlardır (109).
Bedensel veya fiziksel mahremiyet: Bedenin, fiziksel temas kadar görsel temastan da
uzak bir şekilde varlığını sürdürebileceği alan olarak tanımlanır.
Zihinsel veya iletişimsel mahremiyet: Bireyin, sözel veya psikolojik müdahale
olmaksızın kendi duygu, arzu ve düşüncelerini kendisiyle yaşayabileceği ve istemi
doğrultusunda bunların kayıtlarını tutabileceği alanı ifade eder.
Bilgi mahremiyeti: Kişiye ait bilgilerin kendi bilgi ve onamını içeren yasal koşullar
olmaksızın başkaları ile paylaşılmamasını sağlayan kavramdır.
Burgoon and Parrott (1982) ise; mahremiyetin fiziksel, sosyal, psikolojik ve
bilgisel boyutlarının olduğunu bildirmişlerdir (18). Aşağıda bu boyutlar açıklanmıştır:
Fiziksel Mahremiyet
Fiziksel mahremiyet; bedensel mahremiyetin de ele alındığı, bireyin kendi
çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolü ile ilişkilidir. Diğer bireylerle fiziksel
teması, bu temastaki yakınlığı içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu çevreleyen, başkaları
tarafından görünmeyen gizli alanları ve evi, iş yeri gibi fiziksel alanları üzerindeki

21

kontrolünü, yani kişisel egemenlik alanını kapsar (19,21). Kişisel egemenlik alanı;
bireyin kendine ait özel alanlar üzerinde kontrol sahibi olmasını ve bu ortamlardaki
bireysel etkiyi ifade eder. Birey, kendisine uygun çevreyi düzenlemek, sosyal çevresini
oluşturmak ve bu düzeni sürdürmek, diğer bireylerle olan etkileşimi kontrol etmek
ister. Sağlık kurumlarında, hastalar kendi istek ve kontrolleri doğrultusunda
ortamlarını oluşturamazlar ve hasta odalarındaki fiziki ortam, ışıklandırma, renk ve
sıcaklık açısından evlerinden oldukça farklıdır. Hastaların bireysel alanlarının
sınırlandırılması, mahremiyetlerine yapılan bir müdahale anlamına gelir (20,118,119).
Konçe’ye göre;” Beden ilk odamızdır. Anne rahmi ilk korunduğumuz yerdir ve
anne bedeninden sonra ilk tanıdığımız beden kendi bedenimizdir. Beden dışımızdır,
onda vücut buluruz. Duyularımızı, tıpkı odadan dışarı açılan pencere gibi dışa
yansıtırız. Giysiler de bedeni korur. Perde görevi görürler. Bizi sıcak tutarlar, güven
ihtiyacımızı kuvvetlendirirler. Bebek doğduğunda ilk gün kundaklanır. Rahimden
sonraki dış çeperi kundak olmuştur. Sığınmaya ihtiyaç duyar. Sarıp sarmalanma hissi
bebekte güven ihtiyacını karşılar, tıpkı odanın duvarları gibi…” (120). Görüldüğü
üzere; fiziksel mahremiyet konusunda fiziksel temas ve kıyafetleri çıkartma da yer
almaktadır. Bu nedenle, bireye bilgilendirilmiş onam alınmadan girişim yapılmaması
ve izin verdiği ölçüde işlemin uygulanması bireyin mahremiyet hakkının gerekliliğidir
(118,121).
Psikolojik Mahremiyet
Psikolojik mahremiyet, bireyin değerleri, inançları ve onu etkileyen diğer
konulardaki bilgileri kontrol etme, düşünce ve duygularını, hangi koşullar altında ve
kiminle paylaşacağına karar verme hakkını kapsar. Leino-Kilpi (2001), psikolojik
boyut içerisinde, kişisel kontrolün sağlanması, otonomi, bireysel gelişim, kendini
koruma gibi bireysel özelliklerin gelişimi için mahremiyetin bir insani gereksinim
olduğunu vurgulamıştır (21).
Kişinin mahremiyet hakkının göz ardı edilmesine yönelik yaklaşım birçok
problemi beraberinde getirmektedir. Sağlık çalışanlarının günlük işlemlerini yerine
getirirken bireyin mahremiyet hakkını düşünmemesi veya ihlal etmesinin sonuçları
bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte, kendisini değersiz algılamasına, sosyal
izolasyona, kendine olan güvenin azalmasına ve hastanedeki yatış sürecinde kendisini
huzursuz ve konforsuz hissetmesine neden olur (19,27,122).
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Sosyal Mahremiyet
Sosyal mahremiyet; bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, yani ilişkinin
tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin kontrolünün olmasıdır (21). Mahremiyet,
insanları bireysel ve grup olarak değerlendirmeyi, kültürel özellikleri göz önünde
bulundurmayı gerektirir. Kültürler, bireylerin ve grupların, mahremiyetlerini korumak
ve savunmak için birtakım normlar ve sosyal ritüeller geliştirmişlerdir. Mahremiyetin
korunması için geliştirilen kültürel yöntemler panjurları (perdeleri) indirme, kapıyı
kilitleme, psikolojik olarak geri çekilme, gözleri kaçırma, giyinme, gizli yerler
kullanma, konuşulan konuya göre ses düzeyini ayarlama, etraftaki kişilerden farklı dil
konuşma olarak karşımıza çıkmaktadır (27,121,123).
Bilişsel Mahremiyet
Bilişsel mahremiyet; bireyin kendisiyle ilgili bilgileri nasıl, ne zaman ve ne
ölçüde açığa vurabileceğine karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır (21). Hasta,
tanı ve tedavi süreci içerisinde gerek hekime gerekse sağlık kurumuna kendisiyle ilgili
pek çok bilgi vermek durumunda kalmaktadır. Ayrıca yine aynı bağlamda yapılan
operasyon ve tetkikler aracılığıyla elde edilen veriler de hekimin ve kurumun
kontrolüne geçmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve ulaşılabilirliğindeki artış, veri ve
bilgilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Elektronik sağlık kayıtlarında gizlilik ve
mahremiyetin kabul edilebilir bir seviyede yapılması, teknik olarak mümkündür.
Anonimleştirme yapılırken gelişmiş algoritmaların kullanılması ve mahremiyet
seviyesinin açıklanması gereklidir. Hasta verilerine yetkisiz erişimin olması
durumunda kurumlara yasal yaptırımlar uygulanmalıdır. Hastane bilgi sistemlerinde
fiziksel güvenlikten başlayarak, siber güvenliğe kadar ayrıntılı önlemlerin alınması
gerekmektedir (107,124).
2.2.3. Mahremiyet Hakkı
Kişinin istediği bir şeyi yapması, başka kişilerin belli bir düzende davranmasını
istemesi veya istememe yetkisine hak denilmektedir. Hak; kişilerin, ruhsal yaşamında
barındırdığı doğal bir kavramdır (125). Haklar içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan,
tüm insanların sırf insan olma sebebi ile sahip olduğu temel haklar olup aynı zamanda
en üstün ahlaki değerlere sahip haklar, insan haklarıdır. İnsan hakları devredilemezler,
doğuştan sahip olunan haklardır ve evrensel niteliklidirler. İnsan hakları,
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dokunulmazlık ayrıcalığına da sahiptirler. Sağlık hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç
duyanların, insan olma özelliğinden dolayı sahip olduğu, yasalar, anayasa, milletler
arası antlaşmalar ile devlet tarafından korunması üstlenilmiş haklar ise hasta hakları
olarak tanımlanmaktadır (126,127).
Uluslararası Belgelerde Mahremiyet Hakkı
Uzman kurumlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar aracılığı ile haklar öne
sürülmüş ve yasa ile desteklenmeleri zor olsa da toplum tarafından güçlü etkileri
olduğundan bir süre sonra yasallaşması mümkün olmuştur. Gerek Avrupa Konseyi,
gerek Dünya Sağlık Örgütü ve gerekse Dünya Hekimler Birliği (DHB) hasta hakları
konusunda çaba harcamıştır. Tedaviyi reddetme konusunda, Nuremberg Yasası,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Uluslararası
Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi temel dokümanlardır (128).
Lizbon Bildirgesi
Hasta hakları konusunda ilk uluslararası belge, DHB’nin 1981 yılında
Lizbon’da yapılan 34. toplantısında kabul edilen Lizbon Bildirgesi’dir. Dünyada
yaygın olarak “Hasta Hakları Bildirgesi” olarak tanınmasının nedeni, hasta haklarının
evrensel ölçekte çerçevesini belirleyen ilk belge olması ile açıklanabilir (129). Bu
bildirgede;


Hasta, hekimini özgürce seçmelidir



Hastalar, hiçbir etki altında kalmadan, özgürce klinik ve etik karar verebilen
hekim tarafından bakılabilmelidir.



Hasta, yeterli bilgilendirmeden sonra önerilen tedaviyi kabul veya
reddedebilme hakkına sahip olabilmelidir.



Hasta, hekimden tüm tıbbi ve özel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliğine saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir.



Her hastanın onurlu bir şekilde ölmeye hakkı vardır.



Hasta, dini veya ruhi telkin ve teselliyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir
maddeleri yer almaktadır.
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Amsterdam Bildirgesi
28-30 Mart 1994’te, Amsterdam Bildirgesi ismiyle yayınlanan bu bildirge,
kapsamlı olması nedeniyle tüm dünyada kabul görmüş niteliktedir. Bu bildirgede
mahremiyet; “Mahremiyet ve Özel Hayat” başlığı adı altında yer almıştır (129).


Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki
ve kişiye özel diğer tüm bilgiler, ölümden sonra bile gizli olarak korunmalıdır.



Hastaya ait bu bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin
isteği üzerine açıklanabilir. Hastanın tedavisi ile ilgili diğer sağlık personeline
ihtiyaç sözkonusu olduğunda hastanın onayı olduğu varsayılarak davranılır.



Hastanın kimliğine dair bilgiler korunmalıdır. Bu bilgilerin korunması usulüne
uygun yapılmalıdır.



Hastalar, tanıları, tedavileri ve bakımları ile ilgili kayıtlara, diğer dosyalara,
teknik kayıtlara ve tıbbi dosyalarına bakabilme ve kendi dosyalarının ve
kayıtlarının kopyasını alabilme hakkına sahiptir. Bu hak, üçüncü kişilerin
bilgilerine bakabilmeyi içermez.



Hastalar, kendileriyle ilgili tıbbi ve kişisel bilgilerin uygunsuz, eksik, çift
anlamlı, eski olması veya tanı, tedavi ve bakım amacıyla ilgili olmaması
durumunda, bu bilgileri yenileme, daha açık hale getirme, bazı kısımlarını
çıkarma, tamamlama, düzeltme hakkına sahiptir.



Hastanın tanı, tedavi ve bakımı için gerekli olmadıkça ve ek olarak hasta izin
vermedikçe hastanın özel ve aile hayatına girilemez.



Tıbbi girişimler ancak kişinin özel hayatına saygı gösterilmesi durumunda
yapılabilir. Bunun anlamı, önerilen girişimin hastanın onayı veya isteğine göre
ve kişinin ihtiyacı durumunda yapılabileceğidir.



Sağlık kurumlarına başvuran hastalar, özellikle sağlık personelinin kişisel
bakımlarını veya muayene ve tedavilerini yapacağı durumda kurumların özel
hayatlarının korunmasını sağlayan fiziksel özelliklere sahip olmasını bekleme
hakkına sahiptirler.
Bali Bildirgesi
Tıp alanında yaşanan yenilikler dikkate alınarak Lizbon Bildirgesi, Eylül

1995’te yeniden gözden geçirilmiş ve Bali Bildirgesi açıklanmıştır. Bu bildirge,
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Amsterdam Bildirgesi'nin Avrupa ile sınırlı ilkelerine yeni maddeler ekleyerek hasta
haklarının evrensel hale gelmesini sağlamıştır. Bali Bildirgesi’nde mahremiyet;
"Gizlilik Hakkı" başlığı altında ele alınmıştır (128).


Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi ve kişiye
özel diğer tüm bilgiler, ölümden sonra bile gizli olarak korunmalıdır. İstisna
olarak, hasta yakınlarının kendileri, ilgili sağlık risklerini öğrenmeleri
açısından bu bilgilere ulaşabilme hakkı olabilir.



Gizli bilgiler, sadece hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine
açıklanabilir. Hastanın açık olarak izin vermediği durumlarda bu bilgiler
sadece bilgilendirilmesi gereken diğer sağlık personeline verilebilir.



Hastanın kimliğine ait tüm bilgiler korunmalıdır. Bu bilgilerin korunması,
usulüne uygun yapılmalıdır. Bu tür verilerin alındığı insan ürünleri de aynı
şekilde korunmalıdır.
Roma Sözleşmesi
Kasım 2002 tarihinde Roma’da yayınlanan bu bildirge, sağlık kurumlarının

günümüz koşullarındaki kalite standardizasyonunun temelini oluşturmaktadır. Bu
bildirgede mahremiyet; “Özel ve Gizlilik Hakkı” başlığı altında ele alınmıştır (128).


Her birey, kişisel bilgilerinin; sağlık durumu, yapılan teşhis ve tedavi
konularında bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel
ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazası hususunda, gizli tutulmasını talep etme
hakkına sahiptir.



Bir bireyin sağlık durumuna veya ona uygulanan tıbbi/cerrahi tedaviye
ilişkin bilgi ve veriler gizli olmalı ve öyle muhafaza (korunmalıdır)
edilmelidir. Tıbbi/cerrahi müdahale sırasında bile kişisel gizliliğe saygı
gösterilmeli, yani uygun ortamda yapılmalı ve gerçekten orada bulunması
gerekli olan kişiler (hastanın onayı veya özel bir talebi olması durumları
hariç) nezdinde yapılmalıdır.
Santiago Sözleşmesi
2005 yılında Şili’de yayınlanan Santiago Sözleşmesi, uluslararası hasta hakları

belgeleri içinde en güncel belge olma niteliği taşımaktadır. Bu sözleşmede
mahremiyet; “Gizlilik Hakkı” başlığı altında ele alınmıştır (129).
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Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi, kişiye
özel diğer tüm bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutulmalıdır. Bu açıdan
tek ayrıcalıklı durum, hastanın ailesinin ve akrabalarının, kendileri ile ilgili
sağlık risklerini öğrenmeleri açısından bu bilgilere erişme hakkına sahip
olabilmeleridir.



Gizli bilgiler sadece hastanın açık onamı varsa veya yasada açıkça
öngörülmüşse açıklanabilir. Hastanın açık onamının olmadığı durumlarda,
bilgilerin öteki sağlık hizmeti verenlere açıklanabilmesi için bunların
kesinlikle bilmesi gereken kişiler olmaları gerekir.



Hastanın kimliği ile bağlantısı kurulabilecek tüm veriler korunmalıdır. Bu
koruma, verilerin arşivlenme yöntemine uygun olmalıdır. Kimliğe ait
verilerin elde edilebildiği insan ürünleri de aynı biçimde korunmalıdır.
Türk Hukuk Sisteminde Mahremiyet Hakkı
Mahremiyet kavramı, Türk Hukuk Sistemi ve Sağlık Bakanlığı mevzuatında,

hasta hakları alt başlığı olarak görülmektedir. Türk tarihinde İnsan Hakları’nın
gelişimi ve pozitif hukuka geçişi, dünya tarihine göre bir yüzyıl sonrasına denk
düşmektedir. Dolayısıyla hasta hakları’nın Türk Pozitif Hukuku’nda yer alması da
yine aynı gecikmeyle gerçekleşmiştir (125).
Anayasada Mahremiyet
Anayasamızda “Hasta Hakları” ve “Mahremiyet” ayrı bir başlık olarak ele
alınmasa da, Hasta Hakları’nın temelini oluşturan çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu
hükümler, Anayasa’nın ikinci bölümünde yer alan “Kişinin Hakları ve Ödevleri”
başlığı altında şu şekilde yer almaktadır. Özel Hayatın Gizliliği Madde 20- “Herkes,
özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.).
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;
kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme,
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda
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öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” (130).
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Mahremiyet
Türk Medeni Kanununun 24. Maddesi ile Borçlar Kanununun 49. Maddesi,
mahremiyet kavramıyla ilişkili hükümler içermektedir. Türk Medeni Kanunu Madde
24- “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda
bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası,
daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin
kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her
saldırı hukuka aykırıdır” (131). Borçlar Kanunu Madde 49- “Kusurlu ve hukuka aykırı
bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili
yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten
zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür” (132). Borçlar Kanunu çerçevesinde
karşılıklı sözleşmelerden doğan yükümlülükler ile tarafların özel hayata saygı ve özen
göstermesi anlamında borçlar yüklediği görülmektedir. Yani sağlık hizmeti almak
üzere bir sağlık kuruluşuna başvurulması durumda, hasta ile kurum arasında bir tedavi
sözleşmesi kurulduğu farz edilir. Türk hukukunda vekalet sözleşmesi olarak
nitelendirilen tedavi sözleşmesi kapsamında tedavi eden kişi ya da kurumun sadakat
borcunun sonucu olarak sır saklama yükümlüğü verilmiştir. Bu yükümlülük yalnızca
hizmet alma sürecinde değil, sözleşmenin sona ermesinden sonrada devam eder (133).
Türk Ceza Kanununda Mahremiyet
Türk Ceza Kanunu özel hayatın gizliliğine müdahaleyi açıkça suç olarak kabul
etmektedir. Türk Ceza Kanunu dokuzuncu bölüm özel hayata ve özel hayatın
gizliliğine karşı işlenen suçları ele almaktadır. 134. ve 137. maddeleri şu şekildedir:
134. Madde; “(1)Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin
kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi
hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.” 137. Madde; “a) Kamu görevlisi tarafından ve
görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın

28

sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır”. Ayrıca Türk Ceza Kanunu 280. Maddesinde ise; “(1) Görevini
yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık
mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği
mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren
diğer kişiler anlaşılır” (134).
Sağlık Bakanlığı Mevzuatı Açısından Mahremiyet Hakkı
Geçmişten bugüne, ülkemizde, hasta haklarının düzenlenmesine yönelik olarak
birçok yasa ve yönetmelik bulunmaktadır. Aşağıda, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Sağlıkta Kalite Standartları’nda mahremiyet, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları
ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Hemşirelik Etik
Kodları açısından mahremiyet, Cinsel ve Üreme Hakları açısından mahremiyet
kavramlarına değinilecektir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (1983)
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 7 de mahremiyet ile
ilgili olarak “Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiblerine riayet esastır. Burada,
halkın gelenek ve ahlak kurallarına saygı gösterilir. Hastalar teker teker muayene
edilir. Muayene esnasında poliklinik odasında tıp ve yardımcı tıp meslekleri
personelinden başka kimsenin bulunmaması gerekir. Ancak hasta isterse, ailesinden
biri veya bir yakını bulunabilir.” ibaresi yer almaktadır (135).
Hasta Hakları Yönetmeliğinde Mahremiyet
1998 yılında ilk defa yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği, hasta haklarının
benimsenmesi açısından çok önemlidir. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin amacı, temel
insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul
edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum
ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde,
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insan onuruna yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak
ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen
kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemektir (136). Hasta Hakları
Yönetmeliğinin 4. Bölümünde, hasta mahremiyeti ile ilgili maddeler şu şekilde
sıralanmıştır:
Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik
içerisinde yürütülmesini,
b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren
diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin
verilmesini,
d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında
bulunmamasını,
e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına
müdahale edilmemesini,
f)

Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.

g) Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
h) Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile
doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli
ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır”
maddeleri ile hüküm altına almıştır (136).
Bu yönetmelik, 2016 yılında güncellenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından
15.07.2016 tarihinde “Hasta Mahremiyetine Saygı Gösterilmesi” genelgesi
yayınlanmıştır (137). Bu genelgede;
a)

Yoğun bakını üniteleri ile girişimsel işlemler ve görüntüleme gibi hastanın
bedeni üzerinde yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetini
sağlayacak tedbirlerin alınması, hastayı hazırlama işlemleri sırasında
mahremiyet esaslarına azami ölçüde dikkat edilmesi (mahremiyeti
sağlayacak şekilde bedenin mahrem yerlerini örten önlük ve bone
kullanılması gibi),
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b)

Poliklinik, acil servis, gözlem ve hasta odaları ile kan alma gibi birden çok
hastanın bir arada bulunduğu mahallerin, hasta mahremiyetini koruyacak
şekilde düzenlenmesi (perde, paravanla ayırma gibi),

c)

Klinik görüşmeler, muayene, işlem/tedavi, görüntüleme ve hasta transferi
işlemlerinde, Hasta Hakları Yönetmeliği'nde öngörülen ilkelere uygun
davranılması,

d)

Hasta ve tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin (sağlık personeli
dâhil), tıbbi müdahale sırasında mahalde bulunmaması ve hastanın sağlığı
ile ilgili bilgilerin gizliliğinin sağlanması,

e)

Ölüm olayı sonrasında da mahremiyet hakkına riayete devam edilmesi yer
almıştır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2019 yılında güncellenen bu yönetmeliğin “Muayenehane standardı ve
açılması” ile ilgili bölümünde, hasta mahremiyetinin korunmasına yönelik ibarelere
yer verilmiştir. “Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az
16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile
bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma
alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir. Hasta muayene odalarında,
hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses,
görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık dalına uygun araç, gereç
ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında, muayene odasında lavabo istenmez. USG
yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan
üroloji muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak
malzemelerin olduğu ve hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan
ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı tuvalet bulunur (138).
Sağlıkta Kalite Standartları’nda Mahremiyet
Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını
esas alan Sağlık Bakanlığınca, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon5) seti hazırlanarak, 1 Temmuz 2015 tarihi itibari ile ülkemizde sağlık hizmeti sunan
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kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulmuştur (139). SKS, 2020
yılında güncellenmiş ve SKS Hastane (Sürüm 6) seti çıkarılmıştır. SKS Hastane
(Sürüm 6) setine, Kemoterapi Hizmetleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Palyatif Bakım Kliniği, Kurumsal Verimlilik,
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelerin Yönetimi, Toplum Ruh
Sağlığı Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetleri ve Terapötik Aferez Hizmetleri olmak
üzere toplam dokuz yeni bölüm eklenmiş olup, var olan bölümler üzerinde güncelleme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir (31).
SKS, bütün hastane uygulamalarını puan bazında değerlendirmektedir. SKS
uygulamalarında puan değeri olan mahremiyet uygulamaları aşağıdaki gösterilmiştir:
Bölüm Hasta Deneyimi


Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır. (50
Puan)



Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple
hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası
alınmalı, hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir. (30 Puan)

Bölüm Yaşam Sonu Hizmetler


Cenazenin hastane içinde taşınması sırasında mahremiyet ve güvenlik
sağlanmalıdır. (30 Puan)

Bölüm Radyasyon Güvenliği


Görüntüleme işlemleri sırasında hastaların konfor ve mahremiyetinin
sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. (30 Puan)

Bölüm Yoğun Bakım


Hasta mahremiyetinin sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır. (50 puan)
Bölüm Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri


Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır. (50
puan)

Toplam 15430 puanda 250 puan mahremiyet uygulamalarına verilmiştir.
Tekrarlayan standartlar arttıkça puan da yükselecektir.
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Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelikte mahremiyet ile ilgili olarak; “Uygulama
bölümüne geçecek hastaların kıyafetlerini değiştirebileceği mahremiyete uygun bir
alan bulunur. Bayan ve erkek için iki ayrı alan düzenlenebilir.” ibaresi yer almaktadır
(32).
Hemşirelik Etik Kodları Açısından Mahremiyet
Hemşirelik etik kodlarında mahremiyet ve sır saklama ilkesi kapsamında;


Hemşire, hizmet verdiği bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan
mahremiyetinin korunmasını sağlar.



Hemşire, hizmet verdiği bireyin kendisi ya da ailesi ile ilgili olarak
paylaştığı bilgileri, yasal zorunluluk ve kendisinin ya da üçüncü kişilerin
hayatını tehdit eden bir zorunluluk olmadığı sürece bireyin rızası
olmaksızın başka bireylerle paylaşmaz.



Hemşire, hizmet verdiği bireylerle ilgili kayıtların gizliliğine özen gösterir
ve kayıtlara hastanın bakım ve tedavisiyle doğrudan ilgili olmayan
kişilerin ulaşmasını engelleyici önlemleri alır.



Hemşire, bildirimi zorunlu olan durumlarda, bildirim nedeniyle
oluşabilecek zararlardan bireyi koruyucu önlemleri alır.



Hemşire, bakım verdiği bireylere gizliliğin sınırları ve hangi durumlarda
gizlilik ilkesine uyulacağı hakkında ön bilgi verir (140).

Hekimlik Etik Kodlarında Mahremiyet
Hekimlik Etik Kodları Madde 9 da, hekimin sır saklama yükümlülüğü
kapsamında “Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz.
Hastanın ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz. Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki
insanların yaşamını tehlikeye sokması durumunda, hastanın kişilik haklarının
zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir. Yasal
zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması
anlamına gelmez. Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın
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meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu görevlerinden çekilebilir.” ibaresi yer almaktadır
(141).
Cinsel ve Üreme Hakları Açısından Mahremiyet
Bireylerin özel yaşamlarının korunmasını amaçlayan mahremiyet hakkı, cinsel
yaşam ve üreme hakları açısından önemlidir. Üreme Hakları Bildirgesi’nde tüm
bireylerin, kişisel, ev, aile ve haberleşme mahremiyetlerinin ihlal edilmemesi hakkına
sahip oldukları belirtilmiştir. Mahremiyet hakkı, bireyin bilgilerine ulaşılmazlığı,
bedenine dokunulmazlığı, kendini geliştirmesi ve ifade edebilmesini kapsar. Bu
bağlamda, üreme haklarında mahremiyet üç ana eksende incelenebilir (142).
Bilgilerin Gizliliği
Bildirge’de, bilgilendirme ve danışmanlık dahil olmak üzere, tüm cinsel sağlık
ve üreme sağlığı (CS/ÜS) hizmetlerinde bilgilerin gizli kalmasının sağlanması
gerektiği vurgulanmıştır (143). Bireylerin CS/ÜS ile ilgili hizmet alması sürecinde
öğrenilen ve edinilen tüm bilgi ve belgelerin gizliliği sağlanmalıdır. CS/ÜS ile ilgili
bilgilerin gizliliğini korumak, kişiler açısından oldukça önemlidir. Bireylerin üreme
ve cinsel yaşamları ile ilgili bilgiler, yaşamlarının en mahrem alanları ile ilgilidir.
Birey, bazen, CS/ÜS hizmeti alırken, hizmetin bir gereği olarak özel yaşamıyla ilgili
birçok bilgiyi paylaşmak durumunda kalmaktadır (142,143). Bu bilgiler, sadece
hizmet alan ya da onun onay verdiği kişiler ile paylaşılmalıdır. Hizmet alan kişiler,
mümkün olduğunca yanında kimse olmadan muayene edilmeli ve bilgilendirilmelidir.
Bireyler, hizmet sırasında oluşturulmuş, kendilerine ait bilgi, belge kayıtlara
ulaşabilmeli ve kopyalarını alabilmelidir. Bu bağlamda, hizmet alanların bilgi ve
belgelerine ulaşabilmesi hakkını sağlayacak önlemler de alınmalıdır (143).
Beden Mahremiyeti
Bildirge’de tüm kadınların, gebeliğin sonlandırılması da dahil olmak üzere,
üreme ile ilgili seçim yapma haklarının olduğu belirtilmiştir (143). Bireyin onamı
olmadan tıbbi işlemlere tabi tutulmaması ve yalnızca talep ettiği işlemlere (tıbbi
sakınca olmadıkça) tabi tutulması, bireyin beden mahremiyet hakkının sonucudur. Bu
bağlamda, kadınların, sterilizasyon, rahim içi araç (RİA) takılması, istemli düşük
taleplerinin kabul edilmemesi, beden mahremiyeti haklarının ihlali anlamına
gelecektir. Bu gibi konularda bireyler, kendi beden bütünlüklerine müdahale
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konusunda tek başlarına karar verici olmalı, bir başkasının onayına bağlı
kalmamalıdır. Ancak zihinsel yetersizliği olan, yasal açıdan tek başına karar
veremeyecek olan (18 yaşını doldurmamış) kadınlar açısından, evli olmaları ya da evli
olmamaları halinde, hak ihlali oluşturabilecek düzenlemelerin bulunduğu da
bilinmektedir (142–144).
Kendini İfade ve Geliştirme Hakkı
Bireylerin cinsel yaşamları konusunda yargılanma, ayrımcılığa maruz kalma,
özgürlüğünün sınırlanması korkusu olmadan cinsel yönelimlerini serbestçe
açıklayabilmeleri ve toplumda kendilerini ifade edebilmeleri, mahremiyet hakkının
önemli bir boyutudur. Bireyleri bu yönlerden sınırlamaya neden olacak tutumlar da
mahremiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir (142). Bildirge’de, bireylerin,
başkalarının haklarına saygı sınırlarında olma koşulu ile özgürlüğüne karşı çıkılma
veya sosyal müdahaleye maruz kalma korkusu olmadan, güvenli ve doyurucu bir
cinsel yaşam için cinsel tercihini ifade etme hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır
(143).
Cinsel Haklar Bildirgesi’nde ise; “Herkesin cinsel yaşantısıyla ilgili kendi
vücudu ve onamına dayalı cinsel ilişkileri ve uygulamaları yapma konusunda gizlilik
ve özel hayat hakkı vardır” ibaresi yer almaktadır. Buna cinsellikle ilgili kişisel
bilgilerin açıklanmasını kontrol etme hakkı da dâhildir (145).
2.2.4. İnfertilite Tanı ve Tedavi Sürecinde Mahremiyet
Geçmişten günümüze, CS/ÜS hizmetleriyle mahremiyet ve gizlilik kavramları
sıklıkla bir arada kullanılmaktadır. İnfertilite tanı ve tedavi süreci, çiftlerin üreme ve
cinsel fonksiyonlarına müdahaleyi gerektiren birçok süreci içermektedir. Bu nedenle,
hizmet sunucular ve hizmeti alanlar açısından mahremiyet kavramı büyük önem
taşımaktadır (146, 147).
İnfertilite tanısı almak bir gelişim krizi olarak da düşünülebilir. Üreyebilme,
kadın ve erkek için gelişimin önemli bir fonksiyonudur. İnfertilite tanısı alan çiftlerde
bu ihtiyacın karşılanamaması, onların gelecek ile ilgili planlarını (93), benlik imajını
(148), benlik saygısını (149), evlilik ilişkilerini (150) ve cinsel hayatlarını (151)
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, bu çiftler hassas/kırılgan bir grubun
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üyeleridir. Bu bireylerde, mahremiyet ve gizliliğin korunması diğer hizmet alan
bireylere nazaran daha da önem kazanmaktadır.
İnfertilite tanısı almak ile birlikte çiftlerin birçoğu, sosyal damgalanma
korkusuyla durumlarını en yakınlarından bile gizleme ihtiyacı duyarlar. Bu durum,
arkadaş ve ailelerinden tecrit ve yabancılaşmaya neden olabilmektedir (152).
Bireylerin ve çiftlerin sosyal çevreleriyle bağlantılı olarak infertilite tanısı aldıklarını
kiminle paylaştıkları sorulan kadınlar, yakın arkadaşları ve yakınlarına söylerken,
eşlerinin ailelerinden sakladıklarını belirtmişlerdir. Bu duruma; mahremiyetlerini
başkalarıyla paylaşmak istememe (153), ayıplanmaktan korkma ve çocuk sahibi olma
konusunda çevrelerinden dışlanmama ya da baskı görmek istememe gibi gerekçeler
göstermişlerdir (154,155). Bayram (2009)’ın çalışmasında; kadınların çocuk sahibi
olamama durumlarını, iş arkadaşları, sosyal arkadaşları ve uzak akrabaları da dâhil hiç
kimseye söylemedikleri ve bunun nedenini de “söylemeye gerek duymadım” şeklinde
açıkladıkları belirlenmiştir. Ayrıca aynı çalışmada kadınların, çocuk sahibi olamama
durumlarını sakladığı, buna da “yeni evli” olmalarını sebep gösterdikleri ve böylelikle
sosyal ilişkilerinde sıkıntı yaşamadıkları; iş yaşamında tedavi için izin almak zorunda
kaldıklarından sadece amirlerine infertilite tanısı aldıklarından bahsettikleri
belirlenmiştir (156). Eren’in (2008) yaptığı çalışmada, kadınların %8,7’si infertilite
tanısı aldığını hiç kimseyle paylaşmazken, %18,3’ü sadece ailesi ile, %10,6’sı sadece
yakın arkadaşları ile ve %62,5’i hem arkadaşları hem ailesi ile paylaştığı saptanmıştır
(157). Bununla birlikte, bazı çiftler ise, başkaları ile çok fazla bilgi paylaşarak eşinin
mahremiyetini göz ardı edebilmektedir (90).
İnfertilite tanısı alan çiftler, tedavi sürecinde üreme ve cinsel hayat gibi
mahremiyetin önemli olduğu alanlarda birçok veriyi paylaşmak durumunda
kalmaktadır. Böylece hastanın özel yaşamına ait önemli bilgiler, büyük ölçüde kendi
denetiminden çıkmış olmaktadır. Bu verilerin, hasta kayıtlarında yer alması ve
istemese de bazen işvereni gibi kişilerle paylaşmak durumunda olması, mahremiyet ile
ilgili endişe duyulmasına yol açmaktadır (76,142,158).
İnfertilite tanısı alan çiftler için bedensel mahremiyetin kaybı söz konusudur.
İnfertilite tanısı alan kadınlar için beden mahremiyetini etkileyen en önemli
faktörlerden biri jinekolojik muayene korkusudur. İnfertilite tanı ve tedavi sürecinde
kadın birçok kez jinekolojik işlem ve muayenelere maruz kalmaktadır. Jinekolojik
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muayenede, bir kadının en özel vücut bölgelerini bir başkasının önünde açması, tüm
mahremiyetinin bir başkasının değerlendirilmesine sunulması söz konusudur. Kültürel
ve dinsel faktörlerin etkisiyle kadın, bütün yaşamı boyunca örtmesi, saklaması,
gizlemesi, koruması gereken cinsel organlarının muayenesi sırasında utanma, sıkılma,
korku ve kaygı yaşamaktadır. Hastalık nedeniyle bile olsa, bir yabancının karşısında
mahrem olarak kabul edilen cinsel organlarını göstermek, bir kadın için sıkıntı ve
endişe verici olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, jinekolojik muayene esnasında
kadınlara yeterince özenli davranılmamasının muayeneden kaçınmaya ve olumsuz
deneyimlere yol açabileceği belirtilmiştir (159–161).
İnfertilite tanısı alan çiftlerin cinsel hayatlarıyla ilgili birçok bilgiyi paylaşmak
durumunda kalması, bu çiftlerde mahremiyet endişesine yol açmaktadır (162,163).
Tedavi sürecinde çiftlerin anamnezleri alınırken, çiftlere; cinsel ilişki teknikleri, cinsel
istek ve cevaplar, cinsel birleşme sırasında yaşanan rahatsızlıklar, cinsellik ve üreme
ile ilgili bilgileri içeren sorular sorulmaktadır. Böyle sorular, çiftler tarafından tehdit
edici, rahatsızlık verici ve uygun değilmiş gibi görülebilmektedir. Bazı vakalarda,
cinsel yeterlilik üzerine odaklanan sorular, zamanla cinsel ilişkiden bilinçli kaçınma
ve ilişki sırasında başarısızlığa veya cinsel davranış değişikliklerine neden
olabilmektedir (162–164).
İnfertilite tanı ve tedavi süreci, mahremiyet ihlaline açık bir alan olmasına
rağmen bu süreçte mahremiyet ile ilgili yaşanabilecek sorunlara çok fazla
değinilmemektedir. Oysaki; infertilite hastalarının etkili yönetimi için hasta merkezli
bakım, iyi iletişim ve güçlü bir hasta-sağlık hizmeti sağlayıcısı ilişkisi esastır. Bu
süreçte, mahremiyetin korunmasına yönelik yapılacak düzenlemelerin, hastanın tedavi
programlarına uyumunu geliştirebileceği, tedavinin bırakılma oranını ve çiftlerin
tedaviyle ilişkili fiziksel ve duygusal yüklerini azaltabileceği düşünülmektedir
(23,165).
2.2.5. İnfertilite Tanı ve Tedavi Sürecinde Mahremiyetin Korunmasına
Yönelik Hemşirenin Rolü
İnfertilite tedavi süreci, bireyler için oldukça zor ve karmaşık geçen bir süreçtir.
Hemşireler, bu süreçte, poliklinikten başlayarak ameliyathaneye kadar devam eden
süre boyunca çiftlere bakım vermektedir. Bu süreçte, hemşirelerin; danışmanlık,
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eğitimci, koordinatör, araştırmacı, yönetici, hasta hakları savunuculuğu ve klinik
hemşireliği rolleri bulunmaktadır (76). Bu doğrultuda; infertil çifti değerlendirmek,
çiftlere öngörülen tedavilerin nasıl uygulanacağını göstermek, komplikasyonların
önlenmesi konusunda ekiple birlikte rol almak, emosyonel destek sağlamak, finansal,
yasal ve etik durumlara yönelik rehberlik etmek hemşirenin görevleri arasındadır.
İnfertilite ve YÜT, sürekli gelişmeye ve değişmeye açık bir alandır. Bu nedenle,
hemşire yeni değişiklikleri ve alanındaki güncel konuları takip etmelidir (76,166).
YÜT, çiftlerin devam etmesi gereken birçok farklı basamağı içermektedir.
Çiftlerin bilgi alma, psikolojik destek ve mahremiyet gereksinimleri, bulundukları
basamağa göre değişkenlik göstermektedir. Mahremiyet, birçok alt kavramla
ilişkilendirilen ve bireysel olarak değişkenlik gösterebilen bir kavramdır. Bu nedenle,
hemşirelerin, infertilite tanısı alan çiftlerin mahremiyete yönelik algılarını ve
gereksinimlerini değerlendirmesi ve mahremiyetin korunmasına yönelik girişimleri
bilmesi gereklidir (11,76). İnfertilite tanısı alan çiftlerin mahremiyetinin korunmasına
yönelik olarak hemşire (28,137,140);


Çiftlere yapılan muayene ve girişimlerin, paravan veya perde arkasında,
üçüncü kişilerin görmesi engellenerek yapılmasına yardımcı olur.



Muayene odasında veya girişim alanında, görevliler dışında kişi
olmamasına özen gösterir.



Çiftlere yapılan tüm girişimlerde, yalnızca gerekli vücut bölgesinin
açılmasına ve diğer vücut bölümlerinin örtülmesine yardımcı olur.



Muayene odasında veya girişim alanında, hastanın onay verdiği kişiler
dışındaki kişilerin ortamda bulunmasını engeller.



Polikliniklerde, muayene odasında veya girişim alanında, kontrolsüz
girişlerin önlenmesi gereken durumlarda kapının dışarıdan açılmasını
engeller.



Sözlü bilgilendirmelerin sadece çiftlerin işitebileceği ses tonuyla
yapılmasına özen gösterir.



Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine
özen gösterir.



Çiftlere ait bilgileri, yalnızca kişilerin kendilerine verir.
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Görevi sırasında tesadüfen şahit olduğu bilgilerin gizli kalmasına özen
gösterir.



Yapılacak tüm işlemler için çiftlerden aydınlatılmış onam alır.



Tanı ve tedavi süreci boyunca çiftlerin, sosyokültürel özellikleri nedeniyle
gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentilerini dikkate
alır.



Çiftlerin herhangi bir psikolojik müdahaleye maruz kalmadan kendi
değerlerine sahip olabilmelerini destekler.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1 Araştırmanın Şekli
Araştırma;

infertilite

tanısı

alan

kadınlarda

mahremiyet

algısının

belirlenmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla metodolojik bir çalışma
olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırma, iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada; nitel araştırma
yöntemi ile gözlem ve derinlemesine bireysel görüşmelerden elde edilen veriler
kullanılarak ölçek madde havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada, nicel araştırma
yöntemi kullanılarak “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.
3.2 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi, Etlik
Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi
ve Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde yürütülmüştür.
Araştırmanın yapıldığı yerlerin özelliklerine ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde; bir profesör
doktor, bir doçent doktor, bir biyolog, üç hemşire, bir tıbbi sekreter ve iki yardımcı
personel görev yapmaktadır. Bu ünitede; beş muayene odası, bir ameliyathane, bir
embriyoloji laboratuvarı ve bir androloji laboratuvarı bulunmaktadır. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde hasta dosyası tıbbi sekreter
tarafından açılmakta ve çiftler hemşireye yönlendirilmektedir. Çiftin ilk öyküsü
hemşireler tarafından alındıktan sonra muayene edilmekte ve sonrasında tedavi ve ilaç
planı hakkında bilgilendirilmek üzere çiftler tekrar hemşirelere yönlendirilmektedir.
İlgili hastanede; çiftlere ait bilgiler arşivde ve elektronik hasta kayıt sisteminde
muhafaza edilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde
OPU ve ET işlemleri, tüp bebek ünitesi ameliyathanesinde gerçekleştirilmekte ve
yapılan işlemler sonrası kadın, dinlenmesi için ameliyathane bitişiğinde ayrı bir
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bölüme alınmaktadır. Kadınlar ortalama yarım saat takip edilmekte ve kendini iyi
hissetmesi durumunda taburcu edilmektedir.
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp
Bebek Ünitesi
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp
Bebek Ünitesi’nde dört uzman doktor, üç embriyolog, iki biyolog, bir laboratuvar
görevlisi, dört hemşire, iki tıbbi sekreter ve üç hasta bakıcı görev yapmaktadır. Tüp
bebek ünitesinde; dört muayene odası, bir ameliyathane, bir embriyoloji laboratuvarı
ve bir androloji laboratuvarı bulunmaktadır. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde hasta dosyası tıbbi sekreter
tarafından açılmakta ve çiftler hemşireye yönlendirilmektedir. İlgili hastanede; tedavi
ve ilaç planı hakkındaki bilgilendirilme hemşireler tarafından yapılmakta, çiftlere ait
bilgiler arşivde ve elektronik hasta kayıt sisteminde muhafaza edilmektedir. Tüp
Bebek Ünitesi’nde; OPU ve ET işlemleri tüp bebek ünitesi ameliyathanesinde
gerçekleştirilmekte, OPU işlemi sonrası kadın iki saat, ET sonrası ise bir gece klinikte
takip edilmektedir.
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde; üç kadın hastalıkları, doğum ve tüp
bebek uzmanı, bir üroloji uzmanı, bir anestezi ve reanimasyon uzmanı, bir klinik
embriyolog, iki hemşire ve bir tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Tüp Bebek
Merkezi’nde iki ameliyathane, bir embriyoloji laboratuvarı, yedi adet hasta dinlenme
odası, hasta eğitim odaları, genel muayene odaları ve hemşire odaları yer almaktadır.
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde; kabul edilen çiftler önce muayene odasına
yönlendirmekte ve çiftin ilk öyküsü muayene odasında doktor tarafından alınmaktadır.
Tüp Bebek Merkezi’nde; tedavi ve ilaç planı hakkındaki bilgilendirilme hemşireler
tarafından yapılmakta, çiftlere ait bilgiler arşivde ve elektronik hasta kayıt sisteminde
muhafaza edilmektedir. İlgili merkezde, OPU ve ET işlemleri tüp bebek ünitesi
ameliyathanesinde gerçekleştirilmekte, işlemler sonrası kadın özel bir odaya alınmakta
ve ortalama bir saat takip edilmektedir.
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Araştırmanın yapıldığı tüm tüp bebek ünitelerinde, Sağlık Bakanlığı Hizmet
Kalite Standartları Hastane Sürümü 6’da (31) yer alan uygulamalar dışında hasta
mahremiyetini korumaya yönelik ek bir prosedür uygulanmamaktadır.
3.3. Araştırmanın Örneklemi
Kadınların önceki gebelik ve doğum deneyimlerinin mahremiyet algısını
etkileyebileceği düşünüldüğünden çalışmanın örneklemine yalnızca primer infertilite
tanısı almış kadınlar dahil edilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında yer alan
derinlemesine bireysel görüşmeler için örneklem sayısının belirlenmesinde, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu
örnekleme yönteminde amaç, benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt
grubu tanımlamaktır. Bu doğrultuda; Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nden üç kadın ve Gürgan Klinik Tüp Bebek
Merkezi’nden on üç kadın ile derinlemesine bireysel görüşme yapılmıştır.
Araştırmanın planlama aşamasında; her üç hastaneden toplamda on beş kadın ile
görüşme yapılması planlanmıştı. Ancak derinlemesine bireysel görüşmelerin
yapılması sırasında, COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması nedeni ile Etlik Zübeyde
Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nden üç
kadın ile görüşülebilmiştir. Ayrıca pandemi nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi
Hastanelerinde yapılacak araştırmalara izin verilmemesinden dolayı, bu hastanenin
Tüp Bebek Ünitesi’nde görüşme yapılması planlanan beş kadının yerine Gürgan
Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören on üç kadın ile görüşme yapılmıştır.
Görüşmeler sırasında toplanan verilerin olgunlaşarak doyum sağlaması, uygulamanın
sonlandırılmasında ölçüt olarak kabul edilmiştir.
Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları için ölçek madde sayısının en az 510 katı büyüklüğünde bir gruba ulaşılması önerilmektedir (167). Aynı zamanda faktör
analizi yapılabilmesi için verilerin doygunluğa ulaşmış olması önem arz etmektedir.
Bu nedenle açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
öncesinde; örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını değerlendirmek
amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, değişkenler arasında bulunan ilişkinin
anlamlılığını test etmek için de Bartlett’s Test of Sphericity (BTS) yapılmıştır. KMO
ve BTS sonucunda; örneklemin faktör analizi için mükemmel uyum göstermesi veri
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toplamanın sonlandırılmasında ölçüt olarak kabul edilmiştir (168). Bu nedenle,
çalışmanın ikinci aşamasında örnekleme dahil olma kriterlerini sağlayan ve
kullanılacak analizlere göre birden fazla gruptan oluşan katılımcılar, aratırmaya dahil
edilmiştir. Pilot çalışma grubu haricinde toplam 370 katılımcı ile araştırma
tamamlanmıştır.
Çalışmaya Dahil Olma Kriterleri
• Primer infertilite tanısı almış olmak
• Üremeye yardımcı yöntemler ile tedaviye başlamış olmak
• Türkçe okuma-yazma bilmek
• Çalışmaya katılmayı gönüllü kabul etmek
Araştırmanın ikinci aşaması, dört çalışma grubu ile yürütülmüştür. Bu çalışma
grupları ve özellikleri sırasıyla tanıtılmıştır.
Çalışma grubu 1 (Pilot çalışma grubu): Çalışmanın pilot uygulaması,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde yürütülmüştür. Ölçek
geliştirme çalışmasında, ölçek formu oluşturulduktan sonra 30 kişilik bir grup üzerinde
maddelerin anlaşılırlığı test edilmiştir ve alınan geribildirimlerle ihtiyaç duyulan bazı
düzeltmeler yapılmıştır. Pilot çalışma grubunda yer alan 30 kadın, araştırma
kapsamına alınmamıştır.
Çalışma grubu 2: Çalışma grubu 1’den alınan geribildirimler ile düzeltilen 41
maddelik ölçek, AFA yapılmak üzere çalışmaya katılmaya gönüllü olan, Gürgan
Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören 150 kişilik gruba uygulanmıştır. Bu
gruptan elde edilen verilerle, AFA yapılarak ölçeğin kaç boyutlu bir yapıda
olabileceğine yönelik bilgi elde edilmiştir. İkinci çalışma grubunda yer alan kadınların
bazı tanımlayıcı özellikleri Tablo 3.1.’de yer almaktadır.

43

Tablo 3.1. İkinci çalışma grubunda yer alan kadınların bazı tanımlayıcı
özelliklerinin dağılımı
Özellikler (n=150)
Yaş
Evlilik Süresi (yıl)
İnfertilite Tedavi Süresi (yıl)
Tüp Bebek/Aşılama Deneme
Sayısı
Eğitim Durumu
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Mesleği
Memur
Ev Hanımı
Serbest Meslek
İşçi
Akademisyen
Gelir Durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla
Tüp Bebek/Aşılama Sonucu
Gebelik testi negatif
Gebelik testi sonuçlanmadı
Gebelik testi pozitif
Toplam

X±SS
31,14 ±5,28
4,55±3,48
2,98± 3,10
2,04±1,60

Min-Max
20-45
1-19
1-19
1-10

S

%

1
12
4
23
94
16

0,7
8,0
2,7
15,3
62,6
10,7

67
45
23
8
7

44,7
30,0
15,3
5,3
4,7

19
116
15

12,7
77,3
10,0

64
81
5
150

42,7
54,0
3,3
100,0

Tablo 3.1.’e göre; kadınların yaş ortalaması 31,14±5,28, evlilik süresi
ortalaması 4,55±3,48, infertilite tedavi süresi ortalaması 2,98±3,10 dur. Kadınların
%62,6’sı üniversite mezunu, %44,7’si memur ve %77,3’ünün gelir durumu gidere
eşittir. Kadınların %42,7’sinin tüp bebek/aşılama deneyimi sonucunda gebelik testi
negatif sonuçlanmıştır.
Çalışma grubu 3: Çalışma grubu 2’den elde edilen bilgiler doğrultusunda
yapılan düzenlemeler sonrası oluşturulan yeni ölçek formu (39 maddelik ölçek), DFA
için Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören ve önceki gruptan farklı 150
kişilik gruba uygulanmıştır. Bu gruptan elde edilen verilerle yapılan DFA ile ölçeğin
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yapı geçerliği değerlendirilmiştir. Ayrıca ölçeğin son halinin iç tutarlılık katsayısı,
Cronbach alfa yöntemiyle kestirilmiştir. Üçüncü çalışma grubunda yer alan kadınların
bazı tanımlayıcı özellikleri Tablo 3.2.’de yer almaktadır.
Tablo 3.2. Üçüncü çalışma grubunda yer alan kadınların bazı tanımlayıcı
özelliklerinin dağılımı
Özellikler (n=150)
Yaş
Evlilik Süresi (yıl)
İnfertilite Tedavi Süresi (yıl)
Tüp bebek/Aşılama Deneme Sayısı
Eğitim Durumu
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Mesleği
Memur
Ev Hanımı
Serbest Meslek
İşçi
Akademisyen
Gelir Durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla
Tüp Bebek/ Aşılama Sonucu
Gebelik testi negatif
Gebelik testi sonuçlanmadı
Gebelik testi pozitif
Toplam

X±SS
33,41± 6,35
6,21 ± 4,90
3,57± 3,31
2,44± 1,77
S

Min-Max
20-48
1-25
1-18
1-12
%

3
7
15
31
79
15

2,0
4,6
10,0
20,7
52,7
10,0

65
52
22
10
1

43,3
34,7
14,7
6,7
0,6

17
107
26

11,3
71,3
17,4

93
53
4
150

62,0
35,3
2,7
100,0

Tablo 3.2.’ye göre; kadınların yaş ortalaması 33,41±6,35, evlilik süresi
ortalaması 6,21±4,90, infertilite tedavi süresi ortalaması 3,57±3,31’dur. Kadınların
%52,7’si üniversite mezunu, %43,3’ü memur, %71,3’ünün gelir durumu gidere eşit
düzeydedir. Kadınların %62,0’sinin daha önceki tüp bebek/aşılama deneyimi
sonucunda gebelik testi negatif sonuçlanmıştır.
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Çalışma grubu 4: Ölçeğin son hali oluşturulduktan sonra ölçeğin güvenirlik
kanıtını artırmak üzere Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören 70 kişilik
yeni bir çalışma grubuna 3 hafta arayla test tekrar test güvenirlik yöntemi
uygulanmıştır. Dördüncü çalışma grubunda yer alan kadınların bazı tanımlayıcı
özellikleri Tablo 3.3.’de yer almaktadır.
Tablo 3.3. Dördüncü çalışma grubunda yer alan kadınların bazı tanımlayıcı
özelliklerinin dağılımı
Özellikler (n=150)
Yaş
Evlilik Süresi (yıl)
İnfertilite Tedavi Süresi
Tüp bebek/Aşılama Deneme
Sayısı
Eğitim Durumu
Üniversite
Lise
Lisansüstü
Ortaokul
İlkokul
Okuryazar
Mesleği
Memur
Ev Hanımı
Serbest Meslek
İşçi
Akademisyen
Gelir Durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla
Tüp Bebek/ Aşılama Sonucu
Gebelik testi negatif
Gebelik testi sonuçlanmadı
Gebelik testi pozitif
Toplam

X±SS
33,77± 6,05
6,00 ± 4,75
3,53± 2,99
2,34± 1,82

Min-Max
24-47
1-22
1-14
1-12

S

%

36
14
9
5
3
3

51,43
20,00
12,86
7,14
4,29
4,29

37
19
11
2
1

52,86
27,14
15,71
2,86
1,43

8
51
11

11,43
72,86
15,71

41
25
4
70

58,57
35,72
5,71
100,0

Tablo 3.3.’e göre; kadınların yaş ortalaması 33,77±6,05, evlilik süresi
ortalaması 6,00±4,75, infertilite tedavi süresi ortalaması 3,53±2,99 dur. Kadınların
%51,43’ü üniversite mezunu, %52,86’sı memur ve %72,86’sının gelir durumu gidere
eşit düzeydedir. Kadınların %58,57’sinin tüp bebek/aşılama deneyimi sonucunda
gebelik testi negatif sonuçlanmıştır.
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3.4. Verilerin Toplanması
3.4.1. Veri Toplama Araçları
Çalışmanın nitel verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Yarı
Yapılandırılmış Gözlem Formu” (Ek-1) ve “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” (Ek-2) ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri ise
araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Tanıtıcı Özellikler Formu” (Ek-3) ve
geliştirilen “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği” (Ek- 4) ile
toplanmıştır.
Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu (Ek-1)
Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu, tüp bebek ünitelerinde hasta mahremiyeti
açısından yapılan uygulamaları değerlendirmek amacıyla konuyla ilgili literatürden
yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir (35,124,169). Bu form;
araştırmacının tüp bebek ünitelerinde hasta mahremiyetinin fiziksel, bilişsel, sosyal ve
psikolojik boyutlarını daha belirgin bir biçimde ortaya koymak amacıyla belirlediği
durumlardan oluşan 30 madde ve araştırmacının gözlem notlarından oluşmaktadır.
Araştırmacının gözlem sırasında kullandığı bu formun içerik ve anlaşılırlık yönünden
değerlendirilmesi amacıyla kadın-doğum hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, infertilite
ve yardımcı üreme teknikleri alanında çalışan beş uzmandan1 görüş alınmıştır.
Uzmanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, araştırmacının gözlem yaptığı
ortamda gerçekleşmeyebilecek bazı uygulamalar formdan çıkarılmış, bazı maddeler
alt başlıklar şeklinde detaylandırılmıştır. Formda gerekli düzenlemeler yapılırken
ifadelerin net ve ölçülebilir olması göz önünde bulundurulmuş ve forma son şekli
verilmiştir (Ek-1).

1

1. Doç. Dr. Funda ÖZDEMIR, Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2. Doç. Dr. Gülten KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD.
3. Doç. Dr. Sezcan MÜMÜŞOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.
4. Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği AD.
5. Öğr. Gör. Dr. Candan TERZİOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri
Hemşireliği AD.
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İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Yarı Yapılandırılmış Görüşme
Formu (Ek-2)
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (Ek-2), araştırmacı tarafından literatür
taranarak (33–36) ve üç farklı tüp bebek ünitesi’nde yapılan gözlem sonuçları analiz
edilerek geliştirilmiştir. Bu form, araştırma kapsamına alınan kadınların mahremiyet
algısını belirlemeye yönelik dokuz görüşme sorusundan oluşmaktadır. Araştırmacının
derinlemesine bireysel görüşmeler sırasında kullanacağı formun içerik ve anlaşılırlık
yönünden değerlendirilmesi amacıyla bir sosyoloji, bir kadın-doğum hemşireliği ve
bir psikiyatri hemşireliği alanında çalışan toplam üç uzmandan görüş alınmıştır.2
Uzman görüşleri doğrultusunda formda bazı ifadelerin kadınlar açısından yönlendirici
olabileceği veya kadınların görüşlerini sınırlandırabileceği ön görülmüştür. Bu
nedenle, görüşme sorularında yer alan ifadeler, uzman görüşleri doğrultusunda
düzenlenmiş, görüşme sorularının başlangıcına ısındırma soruları eklenmiştir
(Örneğin; kendinizden biraz bahsedebilir misiniz vb). Düzenlenen formun işlerliğinin
değerlendirilebilmesi amacıyla infertilite tanısı alan bir kadınla ön görüşme
yapılmıştır. Ön görüşme sonrası forma son şekli verilmiştir (Ek-2).
Tanıtıcı Özellikler Formu (Ek-3)
Tanıtıcı Özellikler Formu, kadınların tanıtıcı özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla konuya ilişkin literatüre dayalı olarak (170–172) araştırmacı tarafından
oluşturulmuştur. Form; kadının yaşı, eğitim durumu, mesleği, gelir düzeyi, evlilik
süresi, infertilite tedavi süresi, tüp bebek/aşılama yöntemini kaçıncı kez denediği ve
önceki tüp bebek/aşılama deneyimlerinin nasıl sonuçlandığına yönelik toplam 8
sorudan oluşmaktadır.
İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği (Ek- 4)
Araştırmacının yaptığı gözlem ve derinlemesine bireysel görüşmeler
sonrasında “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği”
oluşturulmuştur. Bu form, 48 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin derecelendirmesi, 5’li
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likert tipinde; 1 “hiç önemli değil”, 2 “çok az önemli”, 3 “orta düzeyde önemli”, 4
“oldukça önemli” ve 5 “çok önemli şeklinde ifade edilmektedir.
3.5. Araştırmanın Uygulanması
Araştırmacı, uygulamaya başlamadan önce 26 Nisan 2019 tarihinde Ankara
Üniversitesi Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından düzenlenen İnfertilite Hemşireliği Kursuna katılmıştır (Ek-5).
Araştırma, iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada; nitel araştırma
yöntemi ile gözlem ve derinlemesine bireysel görüşmelerden elde edilen veriler
kullanılarak madde havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise, oluşturulan
“İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği” (Ek- 4) ile veriler
toplanmış ve ölçek geçerlik-güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın akış
şeması, Şekil 3.2.’de yer almaktadır.
3.5.1. Araştırmanın Birinci Aşaması
Madde Havuzunun Oluşturulması
Ölçek maddelerinin oluşturulması için tüp bebek ünitelerinde gözlem yapılmış,
ve infertilite tanısı alan kadınlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada
nitel

araştırma

yöntemlerinden

fenomenolojik

(olgu

bilimi)

tasarımdan

yararlanılmıştır.
Tüp bebek ünitelerinde hasta mahremiyetine yönelik yapılan uygulamalara
ilişkin gözlem yapılmadan önce araştırmacı tarafından literatür taraması yapılarak
mahremiyet kavramı detaylı bir şekilde irdelenmiş ve “Yarı Yapılandırılmış Gözlem
Formu”nun içeriği geliştirilmiştir. Araştırmacı; literatür taraması ve uzman görüşleri
alındıktan sonra oluşturulan “Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu” (Ek-1) aracılığıyla
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi, Etlik Zübeyde
Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ve
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde bir iş günü (her bir hastane için) boyunca
gözlem yapmıştır. Araştırmacı, YÜT ile tedavi olan çiftlerin mahremiyetini ihlal
etmemek amacıyla, her bir tüp bebek ünitesinde yalnızca herkese açık alanlarda (hasta
kabul birimi, hasta bekleme salonu vb) gözlemlerini yapmış; ünitenin fiziksel yapısı
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ve işleyişi ile ilgili notlar tutmuştur. Araştırmacı, gözlemleri tamamlamasının ardından
gözlem sonuçlarını analiz etmiş ve elde ettiği sonuçları “İnfertilite Tanısı Alan
Kadınlar İçin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”nun (Ek-2) içeriğinin
geliştirilmesinde kullanmıştır.
Araştırmacı, “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” (Ek-2) aracılığıyla IVF
tedavi sürecinin tüm aşamalarını tamamlamış ve ET sonrası dinlenme sürecinde olan
16 kadınla görüşme yapmıştır. Görüşme öncesinde yapılacak görüşmenin içeriği ve
amacı anlatılmış ve kadınlardan bilgilendirilmiş onamları (Ek-6) alınmıştır.
Görüşmeler, ilgili tüp bebek ünitelerinde özel bir odada gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeler, ortalama 20 dakika sürmüştür. Araştırmacının sorulara verilen yanıtları
doğru hatırlayabilmesi ve çalışmanın güvenilir olması amacıyla görüşmede ses kayıt
cihazı kullanılmıştır. Nitel uygulama sırasında toplanan verilerin olgunlaşarak doyum
sağlaması (verilerin yinelenme göstermesi, ek bir verinin elde edilmemesi, yeni bir
bilgi ya da görüş elde edilmediği, araştırmayla ilgili tüm soruların cevaplandığı nokta)
uygulamanın sonlandırılmasında ölçüt olarak kabul edilmiştir.
“İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği” geliştirilirken;
çalışmanın nitel kısmından elde edilen verilerle oluşturulan temalar aracılığıyla 48
maddeli ölçek formu oluşturulmuştur (Ek- 4). Oluşturulan ölçek formu için bir biyoetik
uzmanı3 ve iki ölçme-değerlendirme uzmanından4 görüş alınmıştır. Uzman görüşleri
doğrultusunda, bazı maddelerin mahremiyet kavramıyla bağlantısının daha açık ifade
edilmesi gerektiği belirlenmiş ve bu ifadelerde düzenlemeler yapılmıştır. Ölçek
formunda mahremiyet kavramını daha genel bir şekilde ifade eden bazı maddeler
ölçekten çıkarılmış, bu maddeler yerine “Bilgilerimin gizliliğinin nasıl sağlanacağına
yönelik bilgilendirme yapılması”, “Tedavim süresince mahremiyetimin nasıl
korunacağına ilişkin yazılı bir belge verilmesi”, “Muayene ve uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlali ile nasıl başa çıkabileceğime yönelik bilgilendirme yapılması”
maddeleri eklenmiştir. Başlangıçta ölçek formu derecelendirmesi, 1 “ hiç
katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5 “tamamen
katılıyorum” olarak ifade edilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda; tüp bebek
3
4

Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım, Türkiye Biyoetik Derneği Kurucu Üyesi
1. Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
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2. Doç. Dr. Zülfikar Kaan Deniz, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
A.B.D
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tedavisi sürecinde yapılan uygulamaları, kadınların mahremiyeti açısından nasıl
algıladığını ölçebilmek için derecelendirmenin en az önemliden en önemliye doğru
yapılmasının ölçme değerlendirme açısından daha doğru olacağı belirlenmiştir. Bu
doğrultuda ölçeğin yeni derecelendirmesi, 1 “ hiç önemli değil”, 2 “çok az önemli”, 3
“orta düzeyde önemli”, 4 “oldukça önemli”, 5 “çok önemli” olarak değiştirilmiştir.
Ölçeğin Türk dili açısından uygunluğunun değerlendirilmesi için bir Türk dili ve
edebiyatı uzmanından5 görüş alınmıştır. Uzman görüşü doğrultusunda; iki maddede
düzenleme yapılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda
Mahremiyet Algısı Ölçeği, 48 maddeden oluşmuştur (Ek- 4).
3.5.2. Araştırmanın İkinci Aşaması
Ölçme Aracının Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin geçerliliği;
kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğine bakılarak değerlendirilmiştir.
Kapsam Geçerliği
Nitel çalışmaları, uzman görüşleri doğrultusunda istatistiksel olarak nicel
çalışmalara dönüştürmek için kullanılan yöntem, kapsam geçerlik oranları (KGO) ile
kapsam geçerlik indeksleridir (KGİ) (167). Bu çalışmada, kapsam geçerliliğinin
hesaplanması için Davis tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte, uzmanlardan kapsam
geçerliliğinin hesaplanması için her maddeyi aşağıdaki kriterler doğrultusunda
değerlendirmeleri talep edilmiştir (173).
-

Ölçekteki maddeler, ölçülecek özellikleri temsil ediyor mu?

-

Hedef kitle tarafından kolayca anlaşılabilir mi?

-

Maddeler yeteri kadar açık ifade edilmiş mi?

-

Maddeler, ölçekte yer alabilir mi?
Davis (1992) tekniği, uzman görüşlerini (4) “Uygun”, (3) “Madde hafifçe

gözden geçirilmeli”, (2) “Madde ciddi olarak gözden geçirilmeli” ve (1) “Madde
uygun değil” şeklinde dörtlü derecelendirmektedir. Bu teknikte, (4) ve (3)
seçeneklerini işaretleyen uzmanların sayısının toplam uzman sayısına bölünmesiyle

5
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maddeye ilişkin KGİ elde edilmektedir ve bu değer için 0,80 değeri ölçüt olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle, KGİ’nin 0,80’den büyük olması istenilmektedir (173).
Literatürde KGO’nun hesaplanmasında, uzman sayısının 3-20 arasında olması
gerektiği bildirilmektedir (174). Bu nedenle, ölçeğin kapsam geçerliliğini
değerlendirmek için mahremiyet, infertilite veya YÜT alanında çalışan 11 uzmandan6
görüş alınmıştır. Uzmanlara, “Uzman Görüşü Değerlendirme Yönergesi” (Ek-7), eposta aracılığıyla gönderilmiş ve uzmanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda
ölçeğin kapsam geçerliliği hesaplanmıştır. Kapsam geçerliliğinin hesaplanması
sonucunda 6 madde ölçekten çıkarılmıştır. 42 maddeli ölçek, araştırmacı ve danışman
tarafından değerlendirilmiş ve “Yapılan işlem sonrası (yumurta sayısı, yumurta
kalitesi, yapılan işlem ve süreç ile ilgili) bilgilendirmenin ayrı bir odada yapılması”
maddesinin tekrar olduğu düşünülerek ölçekten çıkarılmıştır. 41 maddeli ölçek ile
veriler toplanmaya başlanmıştır (Ek-8).
Kapsam Geçerliliği Sonrası Ön Uygulama
Kapsam geçerlilik analizleri ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli
düzeltmeler yapılan ölçek (Ek-8), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek
Ünitesi’nde tedavi gören 30 gönüllü kadına uygulanmıştır. Bu süreçte, soruların hedef
grup tarafından anlaşılırlığı, dil geçerliliği ve ölçeğin ortalama cevaplanma süresi
kontrol edilmiştir. Çalışma öncesinde kadınların bilgilendirilmiş onamları (Ek-9)
alınmıştır.
Yapı Geçerliliği
Yapı geçerliliği, ölçeğin kuramsal yapısının maddeler tarafından ne derece
temsil edildiğinin bir göstergesidir. Bir başka ifadeyle, ölçeğin ölçmek istenilen yapıyı
ölçme düzeyidir (175). Ölçeğin yapı geçerliliği için öncelikle AFA yapılmıştır. Bu
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analizle, ölçeğin olası faktör yapısı ortaya konularak bu yapının bir başka kanıtla
doğrulanıp doğrulanmadığı DFA ile test edilmiştir.
Açımlayıcı Faktör Analizi
Araştırmacı, ön uygulama sonrası son şekli verilen ölçek (Ek-8) ile Gürgan
Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören 150 kadından veri toplamış ve bu verilere
AFA uygulamıştır. AFA, ölçek maddelerinin hangi alt boyutlar altında toplanacağını
belirlemek amacıyla yapılan bir işlemdir. AFA öncesinde, örneklemin AFA için yeterli
olup olmadığını değerlendirmek amacıyla KMO ve örneklemin AFA için uygun olup
olmadığını değerlendirmek için BTS analizleri uygulanmıştır. KMO değerinin 0,60
üzerinde olması, ölçeğin faktör analizi açısından uygun olduğunu göstermektedir
(175).
AFA için; Temel Bileşenler Analizi yöntemi ve varimax rotasyonları
kullanılarak faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yöntemler sonrası, AFA için
faktör yüklerinin toplam varyansı açıklama yüzdeleri değerlendirilmiştir. AFA için
faktör yüklerinin toplam varyansı açıklama yüzdesinin 0,30 ve üzerinde olması
istenmektedir (176). AFA’da ölçeğin kaç faktörden oluştuğu, Scree Plot testi ile
saptanmaktadır. Scree Plot testinde, grafik metodu ile özdeğerleri 1’in üzerinde olan
faktörler incelenmektedir. Literatürde, bu test sonucunda elde edilen grafikte ve grafik
eğrisinin eğiminde oluşan ilk ani değişikliğe kadar olan faktörlerin seçilmesi
önerilmektedir (177). Scree Plot test sonucunda, ölçeğin kaç faktörlü olduğu
belirlendikten sonra ölçek maddelerinin faktör yükü hesaplanmıştır. AFA’ya göre;
faktör yükü düşük olan 2 madde ölçekten çıkarılmış ve 39 maddeli ölçeğe son hali
verilmiştir (Ek- 10).
Doğrulayıcı Faktör Analizi
AFA sonrası son hali verilen 39 maddeli ölçek (Ek- 10) ile Gürgan Klinik Tüp
Bebek Merkezi’nde tedavi gören 150 kadından veri toplanmıştır. Veriler analiz
edilerek ölçeğin DFA’sı yapılmıştır. DFA, AFA sonuçlarına göre belirlenen yapıyı
doğrulamak ve bu yapının kuramsal bilgilere uygunluğunu belirleyebilmek amacıyla
yapılmıştır (178). DFA’nin değerlendirilmesi için path diyagramı ve uyum iyiliği
ölçütleri incelenmiş ve çoklu uyum indeksleri kullanılmıştır. DFA sonucunda,
ölçekten iki madde çıkarılmış ve 37 maddeli ölçeğe son hali verilmiştir (Ek-11).
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Ölçme Aracının Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin güvenirliği;
Cronbach Alfa katsayısı, madde toplam puan korelasyonları ve test-tekrar test yöntemi
kullanılarak kestirilmiştir. Likert tipi ölçeklerin iç tutarlılığının belirlenmesi için
Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmaktadır (179). Cronbach Alfa katsayısı, ölçekte yer
alan maddelerin varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir
ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. Bir ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının yüksek
olması, o ölçeğin aynı özelliğin öğelerini ölçen tutarlı maddelerden oluştuğunu gösterir
(180).
Diğer bir iç tutarlılık ölçütü, madde toplam puan korelasyonudur. Bu yöntemde,
bir ölçek maddesinin varyansı ile toplam ölçek puanının varyansı karşılaştırılarak
aralarındaki ilişki incelenir. Bir maddenin tümünün ölçtüğü özelliği ölçüp
ölçmediğinin belirlenmesi için madde-toplam puan korelasyonu hesaplanmaktadır.
Madde toplam puan korelasyonu yükseldikçe o maddenin etkinliği artmakta,
korelasyon katsayısı düşük olduğunda ölçek maddelerinin yeterince güvenilir
olmadığına karar verilmektedir. Bir maddenin madde-toplam puan korelasyonunun
minimum 0,20 olması gerektiği belirtilmektedir (181).
Test tekrar test yöntemiyle güvenirlik kestiriminde ise yapı geçerliği sonucunda
oluşan ölçeğin son hali, bir gruba uygulanarak aradan 3-6 hafta geçtikten sonra aynı
uygulama aynı grup üzerinde tekrar edilir. Bu iki uygulama arasında elde edilen
değerler üzerinden Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı veya SpearmanBrown Sıra farkları korelasyon katsayısı ile hesaplanan değer, güvenirlik katsayısı
olarak kabul edilir (179,181). Test- tekrar test uygulaması için ilk ölçüme katılanların
%25’inin testi tekrar alması yeterli olmaktadır (179). 37 maddeli ölçek (Ek 11) ile
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde tedavi gören 70 kadından veri toplanmıştır.
Bu kadınlar, ilk uygulamadan üç hafta sonra telefonla aranarak ölçek ikinci defa
uygulanmıştır.
Ölçeğin Puanlanması
Ölçek, beşli likert tipinde olup 37 maddeden oluşmaktadır. Likert tipi ölçekteki
her bir ifade 1’den 5’e puanlanmıştır. Bu puanlardan; 1 “ hiç önemli değil”, 2 “çok az
önemli”, 3 “orta düzeyde önemli”, 4 “oldukça önemli” ve 5 “çok önemli” olarak
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derecelendirilmiştir. Ölçek, tek alt boyuttan oluşmaktadır. Toplam ölçek puanının
hesaplanmasında tersine çevrilmesi gereken madde bulunmamaktadır. Toplam ölçek
puanları, min 37- max 185 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanın artması,
kadının mahremiyet algısının yüksek olduğunu göstermektedir.
3.6. Araştırmanın Etik Boyutu
Tez çalışmasının etik açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi için 28.06.2019
tarihinde Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’na başvuru yapılmış ve araştırmanın etik açıdan uygunluğu kabul edilmiştir
(Sayı: 16969557-1394 Tarih: 09.07.2019) (Ek-12). Çalışmanın Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde yürütülebilmesi için Hacettepe Üniversitesi
Erişkin Hastanesi Başhekimliğin’den izin alınmıştır (Sayı: 30878757-000, Tarih:
31.07.2019) (Ek-13). Çalışmanın Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde yürütülebilmesi için Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Başkanlığı’ndan izin alınmıştır (Sayı: 90057706-799
Tarih: 01.08.2019) (Ek-14). Çalışmanın Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde
yürütülebilmesi için Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi Mesul Müdürlüğü’nden izin
alınmıştır (Sayı: DY/305.19, Tarih: 19.08.2019) (Ek-15).
COVID 19 pandemisi kaynaklı çalışmanın yürütülememesi nedeniyle
Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan
uzatma alınmıştır (Sayı: 1696957-332, Tarih: 02.02.2021) (Ek-16). Çalışmanın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde yürütülebilmesi için
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliğine başvuru yapılmış ve uzatma
onayı alınmıştır (Sayı: E-30878757-100-00001494392 Tarih: 12.03.2021) (Ek-17).
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde yapılan ön uygulama
sırasında planlanan süre içerisinde yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılamayacağı
düşünüldüğünden araştırmanın yapılacağı kurum değişikliği için etik kurula dilekçe
verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasının Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde
yapılması, etik kurul tarafından uygun bulunmuştur (16969557-1188 Tarih:
15.06.2021)

(Ek-18).

Çalışmanın

Gürgan

Klinik

Tüp

Bebek

Ünitesi’nde
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yürütülebilmesi için Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi Mesul Müdürlüğü’nden izin
alınmıştır (Sayı: DY/60.2021 Tarih: 28.05.2021) (Ek-19).
3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Güçlükleri
Çalışmanın ikinci aşamasının uygulamasının, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde tedavi gören kadınlarla yapılması planlanmış ancak
COVID-19 salgınının getirdiği belirsizlik nedeniyle yeterli örneklem sayısına
ulaşılamayacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, çalışmanın ikinci aşamasının uygulaması
Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi’nde yürütülmüştür. COVID- 19 pandemisi
nedeniyle planlanan çalışma süresinin uzaması, araştırma izinlerinin yenilenmek
zorunda kalınması, tüp bebek ünitelerinin özellikli birimler olması nedeniyle
araştırmacının gözlemci olarak bu kliniklerde yer alması sırasında yaşadığı zorluklar
araştırmanın güçlüğüdür. Araştırmanın yapıldığı kurumun özel olması nedeniyle
kuruma başvuran kadınların sosyoekonomik düzeylerinin yüksek olması, çalışmanın
sınırlılığıdır.
3.8. Verilerin Değerlendirilmesi
3.8.1. Nitel Verilerin Değerlendirilmesi
Nitel verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel
analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden
belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz
türüdür. Bu analiz türünde, araştırmacı, görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer
verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç, elde edilmiş olan bulguların
okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (182). Betimsel
analiz dört aşamada gerçekleştirilmiştir:
I.

Aşamada;

araştırmacı,

araştırma

sorularından,

araştırmanın

kavramsal

çerçevesinden ya da görüşme ve gözlemlerde yer alan boyutlardan hareket ederek veri
analizi için bir çerçeve oluşturmuştur. Bu doğrultuda temalar; “Mahremiyet Kavramı”,
“Tüp Bebek Tedavi Sürecinin Mahremiyet Üzerine Etkileri”, Tüp Bebek Ünitesi
Koşullarının Mahremiyet Üzerine Etkileri”, “Tüp Bebek Tedavi Sürecinde Sorulan
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Soruların Mahremiyet Üzerine Etkileri”, “Mahremiyetin Tüp Bebek Tedavi Sürecine
Olan Etkileri” ve “Tüp Bebek Ünitelerinde Mahremiyetin Korunması İçin Yapılması
Gerekenler” olarak isimlendirilmiştir.
II. Aşamada; oluşturulan bu tematik çerçeve, nitel analiz konusunda bir uzmanın7
görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonucunda, temaların araştırmanın amacı ve
görüşme sorularının içeriği ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilmiş ve “drawio”
uygulaması aracılığıyla, Mahremiyet ve Tedavi Süreci olacak şekilde mahremiyet
algısına ilişkin diyagram oluşturulmuştır (Şekil 3.1).
III. Aşamada; ses kayıt cihazına kaydedilen görüşmeler, araştırmacı tarafından
bilgisayar ortamında Microsoft Word programı yardımıyla yazılı metne (deşifre etme)
dönüştürülmüştür. Elde edilen metinde ifadelerin kaybını önlemek için metin,
araştırmacı tarafından birçok defa okunarak ses kayıt cihazı ile karşılaştırması
yapılmıştır. İnfertilite tanısı alan kadınların kimliklerini gizlemek amacıyla
görüşmeler, 1’den 16’ya kadar ardışık olarak kodlanmıştır. Örneğin birinci kadın
“Katılımcı 1” olarak isimlendirilmiş ve “K1” olarak kodlanmış, 16. kadın “Katılımcı
16” olarak isimlendirilmiş ve “K16” olarak kodlanmıştır. Kadınların tüp bebek
deneyimi “TBD” olarak, görüşmenin yapıldığı kurum, devlet hastanesi ise “D” olarak,
özel hastane ise “Ö” olarak kodlanmıştır. Örneğin, tüp bebek deneyimi 2 olan ve
görüşmenin yapıldığı kurum devlet hastanesi olan 1 numaralı kadın (K1, TBD2, D)
olarak ifade edilmiştir. Araştırmacı, ölçek maddelerini oluştururken, veri kaybı
yaşanmaması adına bir kod listesi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı ve danışman
tarafından daha önce oluşturulmuş tematik çerçeveye dayalı olarak okunup
düzenlenmiştir.
IV. Aşamada; düzenlenen veriler tanımlanmış ve doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.
V.

Aşamada;

tanımlanan

bulguların

açıklanması,

anlamlandırılması yapılmıştır.

7

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KURNAZ, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

ilişkilendirilmesi

ve

Şekil 3.1. Mahremiyet algısına ilişkin temalar
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Nitel Veriler İçin Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanması
Araştırmada elde edilen sonuçların inandırıcılığının, nitel araştırmanın en
önemli ölçütlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Geçerlik ve güvenirliğin
(inandırıcılık) sağlanmasında inanılırlık, güvenirlik, onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik
olmak üzere dört ana başlık bulunmaktadır (183). Bu başlıklar aşağıda detaylı olarak
açıklanmıştır:
İnanılırlık
Nitel bir çalışmada, çalışmanın yapıldığı ortamda bulunmak, araştırmacının
önyargılarını kontrol etmesine yardımcı olur. Bu süreçte, veri toplamak için yeterli
zamanın ayrılması, araştırmacının çalışma yapılan grubun kültürünü, dilini ya da
görüşlerini anlaması için derinlemesine anlayış geliştirmesini sağlar (183). Bu
çalışmada; araştırmacı, “Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu” (Ek-1) aracılığıyla
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ve Gürgan Klinik Tüp
Bebek Merkezi’nde bir iş günü (her bir hastane için) boyunca gözlem yapmıştır.
Gözlem sonuçları analiz edilerek “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” nda (Ek- 2)
yer alacak soruların içeriği geliştirilmiştir. Bu durum, araştırmanın inanırlığını artıran
faktörlerden biridir. Araştırmacı, görüşmelerin yapılması için ET sonrası dinlenme
sürecini seçmiştir. Böylelikle kadınların kendilerini daha rahat hissetmeleri için uygun
ortam sağlanmıştır. Deşifre ve kodlar, araştırmacı ve danışman tarafından incelenmiş;
nitel araştırma yöntemleri, kadın sağlığı hemşireliği ve psikiyatri hemşireliği alanında
uzman kişilerden görüşme soruları ve temalara yönelik görüş alınmıştır.
Güvenirlik
Nitel araştırmaların güvenirliği; farklı zamanlarda ya da farklı kişiler tarafından
araştırmanın yürütülmesi durumunda sonuçların aynısı ya da benzerinin elde
edilebilmesidir (184). Buna göre araştırmanın güvenirliğini sağlamak için yapılan
çalışmalar aşağıda verilmiştir:


Araştırma sorusu açık bir şekilde ifade edilmiştir.



Veriler, araştırma amacına uygun olarak toplanmıştır.



Yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme formları; literatür taraması ve
uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
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Yarı yapılandırılmış görüşme formu için ön uygulama yapılmıştır.



Veriler, bulgular bölümünde yorumsuz olarak sunulmuş, tartışma
bölümünde ise doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir.



Araştırma süreci ve izlenilen aşamalar, ayrıntılı bir şekilde yöntem
bölümünde

açıklanmıştır.

Gözlem

notları,

ses

kayıtları

ve

inançları,

arzuları

ve

transkripsiyonlar arşivlenmiştir.
Onaylanabilirlik
Onaylanabilirlik,

bulguların

araştırmacının

önyargılarından ziyade mümkün olduğu kadar araştırılan fenomeni yansıtmasıyla ilgili
bir ölçüttür. Çalışmanın onaylanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmanın nitel
aşamasına ilişkin ses kayıtları ve veriler, kodlamalar ve rapor, şifreli bilgisayarlarda
saklanmaktadır. Bir araştırmanın onaylanabilirliğini göstermede, alıntılar ve
hikayelerin de oldukça önemli olduğu belirtilmektedir (185). Bu nedenle, araştırmadan
elde edilen bulgular, kadınların ifadelerinden doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır.
Aktarılabilirlik
Aktarılabilirlik; daha evvel tamamlanmış bir araştırmanın belirli bulgularının
anlam ve çıkarımları korumak kaydıyla benzer bağlam veya durumlara ne derecede
uyarlanabildiğiyle ilgilidir (184). Buna göre, aktarılabilirliği sağlamak için yapılan
çalışmalar aşağıda verilmiştir:


Araştırmanın teorik çerçevesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.



Hem ilk kez YÜT tedavisi alan hem de birden fazla kez YÜT tedavisi alan
kadınlarla ET işlemi sonrası derinlemesine bireysel görüşme yapılmıştır.



Araştırma prosedürü, yöntem bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.8.2. Nicel Verilerin Değerlendirilmesi
Veri girişi, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Veriler, Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) Windows 22.00 paket programı ve Linear
Structural Relations (LISREL) 8.7 paket programı ile analiz edilmiştir. Nitel verilerin
analizinde kullanılan testler, Tablo 3.4.’de yer almaktadır.
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Tablo 3.4. Nicel verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testler
Özellik
Verilerin normallik dağılımı
İçerik/Kapsam geçerliliği
Örneklem büyüklüğü ve veri
setinin faktör analizine uygunluğu

Yapı geçerliliği

İç tutarlılık
Test tekrar test

İstatistiksel Testler
- Z testi
- Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov testi
- Betimsel istatistikler (Çarpıklık ve Basıklık)
- Davis Tekniği, KGİ
- Kaiser-Mayer-Olkin İndeksi
- Barlett’s Testi
AFA için;
- Temel Bileşenler Analizi
- Varimax Rotation (Dik Döndürme)
- Scree Plot Testi
DFA için;
- Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)
- Cronbach alfa katsayısı
- Madde-toplam puan korelasyonu
- Spearman-Brown Sıra Farkları Korelasyon
Katsayısı

61

Şekil 3.2. Araştırmanın akış şeması

62

4. BULGULAR
Bu bölümde, “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği”nin
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Araştırmada öncelikle ölçme aracının geçerlik çalışması yapılmıştır. Daha sonra,
geçerlik çalışması sonucunda ortaya çıkan ölçeğin güvenirliğine ilişkin kanıtlar
sunulmuştur.
4.1. İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği
Geçerlik Çalışmasına İlişkin Bulgular
Geçerlik çalışmasında, öncelikle Davis tekniği ile kapsam geçerliği ortaya
konulmuş, ardından yapı geçerliği için AFA ve DFA yapılmıştır.
4.1.1. Kapsam Geçerliliğine İlişkin Bulgular
Tablo 4.1. Ölçek maddelerine ait KGİ skorları
Maddeler
1. Bilgilerimin gizliliğinin sağlanacağı konusunda
bilgilendirme yapılması
2. Bilgilerimin gizliliğinin nasıl sağlanacağına
yönelik bilgilendirme yapılması
3. Tedavim süresince mahremiyetimin nasıl
korunacağına ilişkin yazılı bir belge verilmesi
4. Personel cinsiyetini seçebileceğim konusunda
bilgilendirme yapılması
5. Fiziksel mahremiyetimi korumaya yönelik
önlemler (örtü, önlük vb.) konusunda
bilgilendirme yapılması
6. Tedavi planına yönelik olarak ayrı bir odada
bilgilendirme yapılması
7. İlaçların nasıl kullanılacağına yönelik eğitimin
ayrı bir odada yapılması
8. Muayene ve uygulamalar sırasında mahremiyet
ihlaline yol açabilecek durumlar hakkında
bilgilendirme yapılması
9. Muayene ve uygulamalar sırasında mahremiyet
ihlali ile nasıl başa çıkabileceğime yönelik
bilgilendirme yapılması
10. Tercih ettiğim cinsiyette sağlık personelinden
hizmet alabilmem
11. Hasta çağırma ekranında ismimin şifreli/gizli
verilmesi

4

3

2

1

KGİ
Skoru

7

4

-

-

1,00

5

5

-

1

0,91

7

4

-

-

1,00

2

5

3

1

0,64

8

3

-

-

1,00

6

5

-

-

1,00

4

4

2

1

0,73

7

4

-

-

1,00

4

5

1

1

0,82

6

2

1

2

0,73

5

5

-

1

0,91

63

Tablo 4.1. Devam
Maddeler
12. Muayene ve uygulamalar esnasında ismimin
alçak/kısık sesle söylenmesi
13. Muayene ve uygulamalar esnasında
hastalığımla ilgili bilgi içermeyen bir ifade
kullanılması
14. Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi
15. Tıbbi bilgilerimin yetkili sağlık personeli
tarafından alınması
16. Tıbbi bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetimin korunması
17. Tedavi süresince yapılan tüm görüşmelerin ayrı
bir odada gerçekleştirilmesi.
18. Görüşmelerin yapıldığı odada yalnızca eşimin
bulunması
19. Sağlık personeli ile aramda geçen konuşmaların
üçüncü kişiler tarafından duyulmasına yönelik
tedbir alınması
20. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık personeli
tarafından hizmet verilmesi
21. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir odanın
bulunması
22. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
hastaların beni görmesini engelleyecek
önlemlerin alınması
23. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
24. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
25. İşlemler sırasında mahremiyetimi korumak için
paravan kullanılması
26. İşlemler sırasında mahremiyetimi korumak için
örtü kullanılması
27. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan hasta
önlüğünün mahremiyetimi koruma açısından
uygun olması
28. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan örtünün
mahremiyetimi koruma açısından uygun olması
29. Muayene veya işlem odasında, yalnızca yetkili
personelin bulunması
30. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde görülmeyecek şekilde
konumlandırılması
31. Muayene veya işlem odasının ışıklandırmasının
beni rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanması
32. Muayene veya işlem odasına kontrolsüz giriş
çıkışların önlenmesi

4

3

2

1

KGİ
Skoru

5

5

-

1

0,91

5

2

2

2

0,64

8

1

1

1

0,82

8

2

1

-

0,91

8

-

3

-

0,73

7

2

2

-

0,82

6

4

1

-

0,91

8

2

-

1

0,82

9

1

1

-

0,91

10

1

-

-

1,00

9

3

1

-

0,91

8

2

-

1

0,91

8

2

-

1

0,91

10

1

-

-

1,00

9

1

1

-

0,91

8

3

-

-

1,00

7

3

1

-

0,91

7

4

-

-

1,00

9

1

1

-

0,91

7

2

1

1

0,82

9

1

1

-

0,91
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Tablo 4.1. Devam
Maddeler
33. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın bulunması
34. Muayene veya işlem öncesinde duygu ve
düşüncelerimi paylaşmama fırsat verilmesi
35. Mahremiyetim konusunda kaygı duyabileceğim
muayene ve uygulamalardan önce iznimin
istenmesi
36. Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi
verilmeden üzerimdeki örtünün açılmaması
37. Muayene veya işlemlerde sadece gerekli vücut
bölgemin açılması
38. İletişim esnasında genel olarak sakin bir ses
tonu kullanılması
39. Yapılan işlem sonrası (yumurta sayısı, yumurta
kalitesi, yapılan işlem ve süreç ile ilgili)
bilgilendirmenin ayrı bir odada yapılması
40. İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken mahremiyetimin korunması.
41. Dinlenme odası/alanında hastaların birbirini
görmesini engelleyecek bir ortamın bulunması
42. Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş çıkışların
önlenmesi
43. Dinlenme odası/alanına girilirken izin istenmesi
44. Hasta dosyamın sedye üzerine ya da yatak
başına bırakılmaması
45. Tedavi sürecim boyunca mahremiyet
konusundaki kültürel değerlerime saygı
gösterilmesi
46. Tedavi sürecim boyunca mahremiyetle ilgili
dinî inançlarıma saygı gösterilmesi
47. Tedavi gördüğüm tüp bebek merkezinde
kendimi güvende hissetmem
48. Tedavi gördüğüm tüp bebek merkezinin iznim
olmadan sosyal medyada hakkımda reklam
amaçlı paylaşım yapmaması

4

3

2

1

KGİ
Skoru

11

-

-

-

1,00

8

1

1

1

0,82

8

2

-

1

0,91

8

3

-

-

1,00

7

2

-

2

1,00

6

2

-

3

0,73

7

2

1

1

0,82

10

1

-

-

1,00

8

3

-

-

1,00

10

1

-

-

1,00

9

2

-

-

1,00

8

2

1

-

0,91

8

1

-

2

0,82

9

1

-

1

0,91

7

3

-

1

0,91

9

2

-

-

1,00

Tablo 4.1.’de ölçek maddelerine ait KGİ skorları yer almaktadır. Kapsam
geçerliliğinin hesaplanması sonucunda, KGİ değeri 0,80’in altında olan 4,7,10,13,16
ve 38. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. 42 maddeli ölçek, araştırmacı ve danışman
tarafından değerlendirilmiş ve 39. maddenin tekrar olduğu düşünülerek ölçekten
çıkarılmıştır.
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4.1.2. Yapı Geçerliliğine İlişkin Bulgular
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)
Tablo 4.2. KMO ve BTS analiz sonuçları
Testler
KMO

Sonuçlar
,920
X2=4793,957

BTS

p
0,000

Tablo 4.2.’de, KMO ve BTS analiz sonuçlarına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo incelendiğinde; KMO katsayısının ,920, BTS sonucunun X2=4793,957 olduğu
görülmektedir (p=0,000).
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Tablo 4.3. Özdeğer ve açıklanan varyansa ilişkin bulgular
Özdeğerler
Bileşenler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Özdeğer

Açıklanan
Varyans

Yığmalı
%

17,623
2,548
1,751
1,484
1,370
1,216
1,034
1,006
,955
,907
,784
,702
,635
,615
,538
,528
,485
,467
,417
,383
,361
,306
,313
,281
,269
,251
,241
,217
,196
,170
,154
,143
,125
,112
,108
,100
,081
,069
,047

45,188
6,533
4,490
3,805
3,512
3,118
2,652
2,578
2,449
2,325
2,011
1,800
1,629
1,576
1,379
1,354
1,243
1,198
1,069
,982
,926
,809
,802
,720
,689
,644
,619
,556
,502
,437
,396
,366
,320
,287
,278
,256
,208
,178
,119

45,188
51,721
56,211
60,017
63,528
66,646
69,298
71,876
74,325
76,650
78,661
80,461
82,090
83,665
85,044
86,399
87,642
88,840
89,908
90,890
91,816
92,625
93,427
94,147
94,836
95,479
96,098
96,654
97,156
97,593
97,989
98,355
98,674
98,961
99,239
99,495
99,703
99,881
100,000

Özdeğer
17,623

Açıklanan
Varyans
45,188

Yığmalı %
45,188
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KMO ve BTS analiz sonuçları doğrultusunda, 150 kişilik veri grubuyla AFA
yapılmıştır. AFA sonucunda, öncelikle özdeğer tablosu incelenmiştir. Tablo 4.3.’de
özdeğer ve açıklanan varyansa ilişkin bilgiler yer almaktadır. AFA sonucunda,
özdeğeri 1’den büyük olan 8 faktörün olabileceği görülmüştür. Ancak diğer yandan,
birinci faktörün özdeğerinin diğerlerinden çok büyük oranda ayrıldığı da gözlenmiştir.
Yine de tüm olasılıklar dikkate alınarak 8 faktörlü yapıdan itibaren faktör sayısı
azaltılarak denemeler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, ilk faktörün çok baskın
olduğu ve diğer faktörlerde ya yeterince (en az 3 madde) madde olmadığı ya da
açıkladığı varyans oranının düşük olduğu görülmüştür. AFA sonucunda tek faktörlü
yapının baskın ve açıklanan varyans oranının yeterli düzeyde olduğu gözlenmiştir.
AFA, tek faktörlü olarak yapıldığında ise 8. ve 9. maddelerin faktör yük değerlerinin
0,30’un altında olduğu görülerek bu maddeler ölçekten çıkartılmıştır.

Şekil 4.1. Özdeğer grafiği
Şekil 4.1.’de “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği”ne
ait özdeğer grafiği yer almaktadır. Şekil 4.1. incelendiğinde, birinci faktörden sonraki
düşüşün keskinliği görülmektedir. Şekil 4.1., Tablo 4.3.’de yer alan özdeğerlerin
gösterimidir.
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Tablo 4.4. Faktör yük değerlerine ilişkin bulgular
Madde
No
33
24
35
17
30
23
20
32
21
22
27
34
13
29
14
6
36
31
12
2
4
25
5
38

Faktör Yükü
İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına götürülürken mahremiyetimin
korunması
Muayene veya tedavim süresince yapılacak uygulamaların yapıldığı
odada. yalnızca görevli personelin bulunması
Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş çıkışların önlenmesi
Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada diğer kişilerin beni görmesini
engelleyecek önlemlerin alınması
Muayene ve uygulamalardan önce iznimin istenmesi
Muayene ve tedavim süresince yapılacak uygulamalarda kullanılan
örtünün mahremiyetimi koruyacak özellikte olması (yeterli büyüklükte
olması vb)
İşlemler sırasında mahremiyetimi korumak için paravan kullanılması
Muayene veya işlemlerde sadece gerekli vücut bölgemin açılması
İşlemler sırasında mahremiyetimi korumak için örtü kullanılması
Kullanılan hasta önlüğünün mahremiyetimi koruyacak özellikte olması
(beden ölçüme uygun olması. bedeni uygun şekilde örtmesi vb)
Muayene olduğum veya işlem yapılan odaya kontrolsüz giriş çıkışların
önlenmesi
Dinlenme odası/alanında üniteden hizmet alan diğer kişilerle birbirimizi
görmeyecek şekilde düzenleme yapılması
Görüşmelerin yapıldığı odada görevli sağlık personeli haricinde
yalnızca eşimin bulunması
Muayene olmadan ya da bana bir işlem uygulanmadan önce. duygu ve
düşüncelerimi paylaşmama fırsat verilmesi
Sağlık personeli ile aramda geçen konuşmaların üçüncü kişiler
tarafından duyulmasına yönelik tedbirlerin alınması
Muayene ve tedavim süresince yapılacak uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlaline yol açabilecek durumların önceden açıklanması
Dinlenme odası/alanına girilirken izin istenmesi
Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi verilmeden üzerimdeki örtünün
açılmaması
Tedavi süresince yapılan tüm görüşmelerin ayrı bir odada
gerçekleştirilmesi.
Bilgilerimin gizliliğinin nasıl sağlanacağının anlatılması
Beden mahremiyetimi korumaya yönelik önlemler (örtü. önlük vb.)
konusunda bilgilendirme yapılması
Muayene masasının yönünün kapıdan girildiğinde benim
görülmeyeceğim şekilde konumlandırılması
Tedavimin nasıl yürütüleceğine yönelik bilginin ayrı bir odada verilmesi
Mahremiyet konusunda kültürel değerlerime saygı gösterilmesi

,877
,836
,826
,801
,801
,795
,775
,774
,772
,748
,743
,740
,733
,729
,719
,714
,710
,709
,692
,690
,686
,661
,637
,636
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Tablo 4.4. Devam
Madde
No
7
37
39
11
40
16
3
15
1
10
18
28
26
19
41

Faktör Yükü
Muayene ve tedavim süresince yapılacak uygulamalar sırasında
mahremiyetim ihlal edilirse, nasıl başa çıkabileceğime yönelik bilgi
verilmesi
Hasta dosyamın. başkalarının görebileceği şekilde açıkta (sedyemin
üzerine ya da yatak başına) bırakılmaması
Mahremiyet konusunda dinî inançlarıma saygı gösterilmesi
Tıbbi bilgilerimin. bakım ve tedavimden sorumlu sağlık personeli
tarafından alınması
Tedavi gördüğüm kurumda kendimi güvende hissetmem
Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir odanın bulunması
Tedavim süresince mahremiyetimin nasıl korunacağını açıklayan yazılı
bir belge verilmesi
Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık personeli tarafından hizmet verilmesi
Bilgilerimin gizli tutulacağının söylenmesi
Kimlik bilgilerimin alınması esnasında mahremiyetime özen gösterilmesi
Dinlenme odası/alanında kişisel olarak kullanabileceğim tuvaletin
bulunması
Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
Muayene veya işlem odasının ışıklandırmasının beni rahatsız etmeyecek
şekilde ayarlanması
Dinlenme odası/alanında kişisel olarak kullanabileceğim banyonun
bulunması
Tedavi gördüğüm kurumun bilgilerimi reklam amaçlı paylaşmaması

,634
,623
,621
,612
,611
,599
,570
,547
,541
,507
,476
,474
,415
,397
,307

Tablo 4.4.’de faktör yük değerlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Tablo 4.4.
incelendiğinde, faktör yük değerlerinin en az 0,30 olduğu ve 0,30 ile 0,87 arasında
değerler aldığı görülmektedir. Bu ölçütü sağlayamayan 8. ve 9. maddeler ölçme
aracından çıkartılmıştır.
AFA için elde edilen bu bulgular doğrultusunda yapı geçerliğinin ilk
aşamasında tek faktörlü 39 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Bu şekilde
oluşan 39 maddelik ölçek, yapı geçerliğinin ikinci aşaması olan DFA için 150 kişilik
yeni bir gruba uygulanmıştır. Bu uygulama sonunda elde edilen bulgular aşağıda
sunulmuştur.
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Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
Uygulama sonucunda iki madde ölçekten çıkartılmıştır (Bir önceki formdaki 1.
ve 39. maddeler). Bunun dışında, 6-7., 16-17. ve 36-37. maddeler arasında da hata
varyanslarının eşitlenmesi (modifikasyon indeksleri doğrultusunda) işlemi yapılmıştır.
Bu maddeler incelendiğinde, maddelerin birbirlerine çok yakın algılanacak ifadeler
içerdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, hata varyanslarının ortak yapılması, bu
maddelerin tek madde gibi kabul edilebileceği anlamına gelmektedir.
Hata varyansları eşitlenen maddeler
6. Muayene ve tedavim süresince yapılacak uygulamalar sırasında mahremiyet
ihlaline yol açabilecek durumların önceden açıklanması
7. Muayene ve tedavim süresince yapılacak uygulamalar sırasında mahremiyetim
ihlal edilirse. nasıl başa çıkabileceğime yönelik bilgi verilmesi
16. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak kullanabileceğim tuvaletin bulunması
17. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak kullanabileceğim banyonun bulunması
36. Mahremiyet konusunda kültürel değerlerime saygı gösterilmesi
37. Mahremiyet konusunda dinî inançlarıma saygı gösterilmesi
Bunun sonucunda elde edilen bilgiler, Tablo 4.5., Şekil 4.2. ve Şekil 4.3.’de
verilmiştir.
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Şekil 4.2. DFA sonucunda elde edilen maddelere ilişkin t değerleri
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Şekil 4.2.’de, DFA sonucunda elde edilen maddelere ilişkin t değerleri yer
almaktadır. Şekil incelendiğinde, tüm maddelerin t değerlerinin beklenen değerin
üzerinde olduğu görülmektedir. Gözlenen t değerleri, 1,96’nın altında olursa, o
maddenin t değeri kırmızı ile işaretlenirdi. Burada kırmızı ile işaretli hiçbir madde
olmadığı görülmektedir.
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Şekil 4.3. Ölçeğin maddeleri ile yapı arasındaki ilişkileri gösteren model
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Şekil 4.3.’de, ölçeğin maddeleri ile yapı arasındaki ilişkileri gösteren model yer
almaktadır. Şekil incelendiğinde, 37 maddenin her birinin ölçeğin yapısıyla olan ilişki
düzeyleri görülmektedir. Maddelerin ölçekle olan ilişki değerleri, 0,34 ile 0,91
arasında değişmektedir. Şekilde ayrıca 6-7., 16-17. ve 36-37. maddeler arsındaki hata
varyanslarına ilişkin bağlantılar da görülmektedir.
Tablo 4.5. DFA’ya ilişkin uyum iyiliği değerleri
DFA’ya İlişkin Uyum İyiliği Değerleri

Saptanan
Değer

χ2

1103,64

sd

626

χ2/sd

1,76

Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA)
Normed Fit Index (NFI)

0,072
0,94

Non-Normed Fit Index (NNFI)

0,97

Comparative Fit Index (CFI)

0,97

Incremental Fit Index (IFI)

0,97

Relative Fit Index (RFI)

0,94

Tablo 4.5.’de DFA’ya ilişkin uyum iyiliği değerleri yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde; χ2 değerinin 1103,64, serbestlik derecesinin 626, χ2/sd oranının 1,76
olduğu görülmektedir. Elde edilen 0,072 RMSEA değeri, yeterli düzeydedir.
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4.2. İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği
Güvenirlik Çalışmasına İlişkin Bulgular
Tablo 4.6. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirliğine ilişkin bulgular
Madde No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Cronbach alfa

Madde-toplam puan
korelasyonu
0,339
0,420
0,466
0,488
0,602
0,649
0,439
0,641
0,687
0,555
0,482
0,473
0,343
0,638
0,499
0,516
0,609
0,629
0,698
0,746
0,809
0,660
0,524
0,719
0,526
0,644
0,688
0,659
0,701
0,802
0,724
0,753
0,751
0,513
0,539
0,395
0,349

Madde çıkartıldığı durumda
Cronbach alfa değeri
0,950
0,950
0,949
0,949
0,948
0,948
0,949
0,948
0,947
0,948
0,949
0,949
0,950
0,948
0,949
0,949
0,948
0,948
0,947
0,947
0,946
0,947
0,949
0,947
0,949
0,948
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
0,949
0,948
0,949
0,949
0,949
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Tablo 4.6.’da “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği”
Cronbach Alfa Güvenirliğine ilişkin bulgular yer almaktadır. Tablo incelendiğinde;
maddelerin ölçeğin bütünü ile olan korelasyon değerlerinin 0,339 ile 0,809 arasında
değiştiği görülmektedir.
Test- Tekrar Test Güvenirliği
Tablo 4.7. Normallik değerleri tablosu
İlk uygulama
160,17
169,00
175,00
24,10
-2,14
4,21
77,00
183,00

Arit. Ort.
Medyan
Mod
Std. Sapma
Çarpıklık
Basıklık
Minimum
Maksimum

İkinci uygulama
160,76
170,00
177,00
24,08
-2,21
4,53
75,00
184,00

Tablo 4.7.’de “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği”nin normallik değerlerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Medyan, aritmetik
ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde, her iki
uygulamada

da

dağılımın

normallik

göstermediği

gözlenmiştir.

Dağılımın

normalliğinde özellikle çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması
beklenirken, çarpıklık ve basıklık değerlerinin bu aralığın oldukça dışında olduğu
gözlenmiştir. Bu nedenle, non-parametrik korelasyon tekniklerinden SpearmanBrown sıra farkları korelasyon katsayısı kullanılarak elde edilen değer, test tekrar test
güvenirliği olarak yorumlanmıştır.
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Tablo 4.8. İnfertilite tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısı ölçeği test-tekrar test
karşılaştırma sonuçları
İkinci uygulama
Spearman's rho

İlk uygulama

Korelasyon
katsayısı
p
N

0,989**
0,000
70

** p= 0,000

Tablo 4.8.’de “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği”
test-tekrar test karşılaştırma sonuçları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde; iki
uygulama arasındaki korelasyon değerinin 0,989 olduğu görülmektedir (p=0,000).
Elde edilen bu değer, iki uygulama arasındaki kararlılık anlamında güvenirliğin
oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre, ölçeğin güvenilir olduğu
sonucuna varılabilir.
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5. TARTIŞMA
Ölçek geliştirme çalışmalarında ilk adım, konuyla ilgili literatür taraması
yapmaktır.

Bu

aşamada,

hangi

madde/soruların

ölçeğe

uygun

olduğu

değerlendirilmeli, ölçüm şekli için format belirlenmeli ve buna göre madde/soru
havuzu oluşturulmalıdır (186). Ölçek formatı, verilerin bazı matematiksel özelliklerine
göre (sıralama, sınıflama, eşit aralıklı ve oran ölçeği vb.) ya da bazı özel ölçüm
şekillerine göre (Thurstone tipi, Likert tipi, Osgood boyutsal ayırma ölçeği vb.)
değişken olabilmektedir (187). Maddeler yazılırken, maddelerin sade ve anlaşılır
olması, bir maddenin birden fazla yargı ve düşünce ifadesine sahip olmaması oldukça
önemlidir. Katılımcılar, ölçeğe yanıt vermeye çekineceği bir soru ile başlamak
istemeyebilir. Bu nedenle, bu tür soruların ilerleyen bölümlerde yer alması daha uygun
olacaktır (186). Çalışmamızda, madde havuzu oluşturulurken, elde edilen nitel
bulgular ve ilgili literatür titizlikle incelenmiştir. Madde havuzu oluşturulduktan sonra
iki ölçme değerlendirme uzmanı ve tıp etiği alanında çalışan bir uzmanın görüşüne
başvurulmuştur. Uzman görüşleri sonucunda, ölçeğin likert tipi olması gerektiği,
derecelendirmenin “hiç önemli değil, çok az önemli, orta düzeyde önemli, oldukça
önemli, çok önemli” şeklinde yapılması gerektiği belirlenmiştir. Madde havuzu
oluştuktan sonra bir Türk dili uzmanının görüşü alınmıştır.
Geçerlilik, bir ölçüm aracının ölçmek istediği özelliği, doğru ve tam olarak,
başka bir özellikle karıştırmadan ölçebilme derecesidir (179). Geçerliliğin artması,
ölçülmek istenen değişkenin ifade edilebilmesiyle önemli derecede ilişkilidir. Kapsam
geçerliği, bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin amaca ne derece
hizmet ettiğidir. Kapsam geçerliği için konu uzmanlarının görüşü alınmaktadır.
Konuyla ilgi kapsam belirlenmesi, bir yargılamayı gerektirdiğinden, farklı ölçütlere
göre değerlendirme yapılmasının engellenmesi için uzmanlar ile ölçeği geliştiren kişi
arasında ortak tanımların olması gerekmektedir (188). Uzman görüşlerinin
değerlendirilmesinde Lawshe ve Davis teknikleri kullanılmaktadır. Davis (1992)
tekniği, uzman görüşlerini (4) “Uygun”, (3) “Madde hafifçe gözden geçirilmeli”, (2)
“Madde ciddi olarak gözden geçirilmeli” ve (1) “Madde uygun değil” şeklinde dörtlü
derecelendirmektedir. Bu teknikte, (4) ve (3) seçeneklerini işaretleyen uzmanların
sayısı toplam uzman sayısına bölünerek maddeye ilişkin KGİ elde edilmektedir (173).
Bu doğrultuda, madde havuzu oluşturulduktan sonra kapsam geçerliliğini
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değerlendirmeleri için ölçek, 11 uzmanın görüşüne sunulmuş ve ölçekteki her bir
maddenin ölçme derecesini 1-4 puan arasında değerlendirmeleri istenmiştir.
Literatürde, KGO hesaplanmasında uzman sayısının 5-40 arasında olması
önerilmektedir (179). Bu araştırmada, 11 uzman görüşüne başvurularak ölçek
hakkında görüş alınması, literatürle paralellik göstermektedir. Literatürde, Davis
tekniği ile değerlendirilen kapsam geçerliliklerinde, her bir maddenin KGİ skorunun
0,80 ve üzerinde olması gerektiği bildirilmektedir (173). Bu çalışmada da, KGİ indeksi
0,80’in altında kalan altı madde ölçekten çıkarılmıştır (Tablo 4.1). Bu anlamda ölçeğin
kapsam geçerliliği yönünden yeterli olduğu söylenebilir.
Yapı geçerliliği, ölçekteki soruların amaca uygun olması, birbiriyle uyumlu
olmasıdır. Yapı geçerliliği, ölçeğin teorik beklentileri karşılama düzeyi ile ilişkilidir.
Yapı geçerliğini değerlendirmek için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu
yöntemlerden birisi faktör analizidir (188). Faktör analizi, cevaplayıcıların,
geliştirilmekte olan ölçme aracındaki maddelere verdiği tepkiler arasında belli bir
düzen olup olmadığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, faktör analizi,
araştırmacıya, tek bir temel yapının mı ya da birden fazla özel yapının mı madde setini
karakterize etmede gerekli olup olmadığını test etmesine yardımcı olmaktadır. Faktör
analizi uygulanırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta, örneklem büyüklüğüdür
(187). Çalışmamızda, örneklem büyüklüğünün yeterliliğini anlamak için KMO analizi,
değişkenler arasında bulunan ilişkinin anlamlılığını test etmek için de BTS yapılmıştır.
Tablo 4.2. incelendiğinde, KMO katsayısının ,920 olduğu görülmektedir. Bu değerin
öncelikle 0,50’den büyük olması, örneklemin yeterli olduğunu ve 0,90-1,00 arasında
değer alması da örneklemin AFA için mükemmel uyum gösterdiğini ifade etmektedir
(168). Bartlett test değerinin sonucunda p<.05 olması da bu uyumu destekleyen bir
başka önemli değerdir (168).
AFA’da, araştırmacının belirlediği ölçek maddeleri, denekler üzerinde test
edilip, analiz sonuçlarına göre gerekli madde ekleme, çıkarma ve düzeltmeleri
yapıldıktan sonra tekrar uygulamaya geçilmektedir. Ölçülmek istenen yapılar, kontrol
edilebilir madde sayısı ile güvenilir bir şekilde açıklanabilir hale gelene kadar bu süreç
sürdürülmektedir (189). Çalışmamızda; AFA sonucunda, öncelikle özdeğer tablosu
(Tablo 4.3) incelenmiştir. AFA sonucunda, özdeğeri 1’den büyük olan 8 faktörün
olabileceği görülmüştür. Ancak, birinci faktörün özdeğerinin diğerlerinden çok büyük
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oranda ayrıldığı da gözlenmiştir. Yine de tüm olasılıklar dikkate alınarak, 8 faktörlü
yapıdan itibaren faktör sayısı azaltılarak denemeler yapılmıştır. Bu analizler
sonucunda, ilk faktörün çok baskın olduğu ve diğer faktörlerde ya yeterince (en az 3
madde) madde olmadığı ya da açıkladığı varyans oranının düşük olduğu görülmüştür.
AFA sonucunda, tek faktörlü yapının baskın ve açıklanan varyans oranının yeterli
düzeyde olduğu gözlenmiştir. Özdeğer grafiğinde; grafik eğrisinin eğiminde oluşan ilk
ani değişikliğe kadar olan faktörlerin seçilmesi önerilmektedir. Bu yöntemde, grafik
metodu ile özdeğerleri 1’in üzerinde olan faktörler incelenmektedir (177). Özdeğerlere
ilişkin farkları gösteren Özdeğer Grafiği, Şekil 4.1.’de verilmiştir. Tablo 4.3.
incelendiğinde, birinci faktör özdeğeri ile (17,623) en yakın faktör (2,548) arasında
yaklaşık 7 kat bir fark olduğu gözlenmektedir. Bu durum, birinci faktörden sonraki
düşüşün çok keskin olduğunu göstermektedir. Bu keskin farkın bir başka yansıması da
her faktörün açıkladığı varyans ile desteklenmektedir. Birinci faktörün açıkladığı
varyans, %45,188 iken en yakın faktörün açıkladığı varyans %6,533’tür. Faktörler
arasındaki bu farklar ve tek faktörle açıklanan %45,188’lik varyans da ölçeğin tek
faktörlü olabileceğinin önemli ve yeterli kanıtı olmuştur. Bir ölçeğin açıklanan varyans
oranının yüksek olması, o ölçeğin faktör yapısının güçlü olduğunu göstermektedir
(190).
Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre, faktör yük değeri, o maddenin ilgili faktörü
ne kadar iyi temsil ettiğini göstermektedir ve alt sınırı 0,30’dur (191). AFA, tek
faktörlü olarak yapıldığında, 8. ve 9. maddelerin faktör yük değerlerinin 0,30’un
altında olduğu görülerek bu maddeler ölçekten çıkartılmıştır (176) (Tablo 4.4). Tablo
4.4. incelendiğinde, ölçeğin diğer maddelerinin faktör yük değerlerinin 0,30 ile 0,87
arasında değerler aldığı görülmektedir.
AFA sonrası oluşan tek boyut ve 39 maddelik ölçek yapısının doğruluğu, DFA
ile test edilmiştir. DFA, veri ile yapının uyum düzeyini gösteren uyum indekslerinin
incelenmesine dayalı bir yöntemdir (192). Tablo 4.5. incelendiğinde, χ2 değerinin
1103,64, serbestlik derecesinin 626 ve χ2/sd oranının 1,76 olduğu görülmektedir. Bu
oranın 2’nin altında olması durumunda, model-veri uyumu iyi düzeydedir. RMSEA
değeri, modelin uyumsuzluk düzeyini gösterir ve mümkün olduğunda sıfıra yakın
olması beklenir. 0 ile 0,08 arasında çıkan RMSEA değerleri, model veri uyumu için
yeterli görülmektedir (191,192). Elde edilen 0,072 RMSEA değeri, yeterli düzeydedir.
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NFI, NNFI, CFI, IFI ve RFI değerlerinin mümkün olduğunca 1’e yakın olması
beklenir. Bu değerlerin 0,90 ve üzeri olması, ortaya çıkan faktör yapısının yeterli
olduğunu göstermektedir (193-195). Uyum iyiliği değerlerinin 0,90’ın üzerinde çıkmış
olması, ölçeğin yapı geçerliğini doğrulayan bir başka kanıt olarak ortaya çıkmaktadır.
Uyum iyiliği değerlerinin yeterli düzeyde olması nedeniyle DFA sonucunda ölçeğin
yapısının doğrulandığı görülmektedir.
Likert tipi ölçeklerin iç tutarlılığının belirlenmesi için Cronbach Alfa katsayısı
hesaplanmaktadır. Cronbach Alfa katsayısı, ölçekte yer alan maddelerin varyansları
toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim
ortalamasıdır. Bir ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının yüksek olması, o ölçeğin aynı
özelliğin öğelerini ölçen tutarlı maddelerden oluştuğunu göstermektedir. İç tutarlılık
katsayısı (Cronbach Alpha), 0 ve 1 arasında değer almaktadır. 1,00-0,80 katsayıya
sahip ölçekler yüksek güvenirliğe, 0,60-0,79 olan ölçekler oldukça güvenilir, 0,400,59 olan ölçekler ise düşük güvenirliğe sahiptir (179). Ölçeğin bütününe ilişkin
Cronbach alfa değeri, 0,95 olarak elde edilmiştir ki beklenen değer 0,70’in üzeridir.
Elde edilen değerin ölçeğin güvenirliği için güçlü bir kanıt olduğu belirtilebilir.
Diğer bir iç tutarlılık ölçütü, madde toplam puan korelasyonudur. Bu yöntemde,
bir ölçek maddesinin varyansı ile toplam ölçek puanının varyansı karşılaştırılarak
aralarındaki ilişki incelenmektedir. Madde toplam korelasyonlarının pozitif ve yüksek
olması, maddelerin benzer davranışları ölçtüğünü ve ölçeğin iç tutarlılığının yüksek
olduğunu göstermektedir. Genel olarak madde toplam korelasyonları, 0,20 ve daha
yüksek olan maddelerin ölçeğe alınabileceği ve bireyleri ilgili özelliğe göre iyi
derecede ayırt ettiği yorumu yapılmaktadır (174,196). Tablo 4.6. incelendiğinde,
maddelerin ölçeğin bütünü ile olan korelasyon değerlerinin 0,339 ile 0,809 arasında
değiştiği görülmektedir. Bu değerler, ölçekteki maddelerin ölçeğin bütünüyle
yeterince uyumlu olduğunu göstermektedir.
Her madde için gösterilen “madde çıkartıldığında elde edilecek Cronbach Alfa
değeri”

incelendiğinde,

maddelerden

herhangi

biri

çıkartıldığında

ölçeğin

güvenirliğinde önemli bir artış olmamaktadır (Tablo 4.6). Bu durum, ölçekteki tüm
maddelerin Cronbach Alfa değerine önemli katkı yaptığını göstermektedir. Eğer
madde silindiğinde, alfa katsayısını yükseltiyorsa o madde, güvenirliği azaltan bir
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etkendir ve ölçekten çıkarılmalıdır. Bu şekilde, ölçeğin benzeşikliği (homojenliği)
artırılmış olmaktadır (197).
Test-Tekrar Test Güvenirlik analizi ile, hazırlanmış olan ölçeğin, farklı
uygulamalarda tutarlı sonuçlar verebilme, zamana göre değişmezlik gösterebilme gücü
değerlendirilmektedir. Aynı ölçek formu, farklı zamanlarda aynı bireylere
uygulandığında cevapların benzer olması beklenir. Bu durum, güvenilir ölçme aracı
için olması gereken bir özelliktir. Bu yöntemin uygulanmasının zor olduğu bilinmekle
birlikte daha çok standardize edilmek istenilen testler ve ölçeklerde uygulanır. Tekrar
test işlemi yapılırken kısa bir zaman aralığında yapılırsa ezberleme etkisi, uzun bir
zaman aralığında yapılırsa gelişim etkisi dezavantaj olarak değerlendirilir (198, 199).
Test tekrar test yönteminde ölçek, örneklem grubuna iki kez uygulanır. Uygulama,
aralıklı ve aralıksız olacak şekilde iki kez yapılabilir. Testin aynı gruba belli aralıkla
(2 hafta, 2 ay gibi) iki kez uygulanması aralıklı yöntemdir. İki uygulamanın sonucunda
belirlenen ölçüm değerleri korelasyon katsayısı, ölçeğe ait güvenirlik katsayısıdır
(194, 196). Değişkenlerin ikisi arasında bulunan ilişkinin derecesi ve yönü hakkında
bilgi sağlayan korelasyon katsayıları, -1 ile +1 arasında değerler alır. Katsayının +1
olması pozitif ve mükemmel ilişki olduğunu göstermektedir. Korelasyon katsayısının
0.80’in üzerinde olması en tercih edilen değerdir (178, 198). Test-tekrar test için en az
30 bireye ulaşılması gerektiği belirtilmektedir (181). Bu araştırmada ölçek, 70 kişilik
örneklem grubuna üç hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Tablo 4.8. incelendiğinde, iki
uygulama arasındaki korelasyon değerinin 0,99 olduğu görülmektedir (p=0,000). Elde
edilen bu değer, iki uygulama arasındaki kararlılık anlamında güvenirliğin oldukça
yüksek olduğunu göstermektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERILER
6.1. Sonuçlar
İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin geçerlilik ve
güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılan analizler sonucunda;


AFA sonrası maddelerin faktör yüklerinin 0,30 ile 0,87 arasında olduğu ve
ölçeğin, toplam varyansın %45,188’ini açıklayan, özdeğeri 1,00’in
üzerinde olan tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.



DFA bulgularına göre; ölçeğin tek faktörlü yapısının geçerli ve model-veri
uyumunun yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır.



Ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının 0,339-0,809 arasında
değiştiği, ölçeğin toplam Cronbach Alfa katsayısının 0,949 olduğu ve bu
değerlerin iç tutarlılık için yüksek güvenirlikte olduğu bulunmuştur.



Test- tekrar test sonuçlarına göre; ölçeğin zamana karşı değişmediği
görülmüştür.

 Ölçek beşli likert tipinde olup 37 maddeden oluşmaktadır. Likert tipi
ölçekteki her bir ifade 1’den 5’e puanlanmıştır. Bu puanlardan; 1 “ hiç
önemli değil”, 2 “çok az önemli”, 3 “orta düzeyde önemli”, 4 “oldukça
önemli”, 5 “çok önemli” olarak derecelendirilmiştir. Ölçek, tek alt boyuttan
oluşmaktadır. Toplam ölçek puanının hesaplanmasında, tersine çevrilmesi
gereken madde bulunmamaktadır. Toplam ölçek puanları, min 37- max 185
arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanın artması, kadının mahremiyet
algısının yüksek olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak; “İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği”nin Türk toplumunda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
6.2. Öneriler
Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerde
bulunulmuştur:


İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin, tüp
bebek merkezlerinde infertilite tanı ve tedavi sürecindeki kadınların
mahremiyet algılarının belirlenmesi amacıyla kullanılması
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Ülke genelinde tüp bebek merkezlerinde tedavi gören kadınların
mahremiyet algılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması



İnfertilite tanısı alan erkeklerin mahremiyetine yönelik çalışmaların
yapılması önerilmektedir.
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8. EKLER
EK-1: Yarı Yapılandırılmış Gözlem Formu
Gözlem No:

Gözlem Tarihi:

Gözlemin Amacı: Bu gözlemin amacı, tüp bebek ünitelerinde sağlık personeli ve yardımcı
personelin (tıbbi sekreter, hasta bakıcı vb.) hasta mahremiyetini korumaya yönelik yaptıkları
uygulamaları ve ünitelerin fiziksel ortamlarının mahremiyeti koruma açısından uygunluğunu
değerlendirmektir.
Araştırma soruları:
1. Tüp bebek ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve yardımcı personelin fiziksel
mahremiyeti sağlamaya yönelik uygulamaları nelerdir?
2. Tüp bebek ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve yardımcı personelin psikolojik
mahremiyeti sağlamaya yönelik uygulamaları nelerdir?
3. Tüp bebek ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve yardımcı personelin sosyal
mahremiyeti sağlamaya yönelik uygulamaları nelerdir?
4. Tüp bebek ünitelerinde çalışan sağlık personeli ve yardımcı personelin bilgisel
mahremiyeti sağlamaya yönelik uygulamaları nelerdir?
5. Tüp bebek ünitelerinin fiziksel koşulları, hasta mahremiyetini koruma açısından
uygun mudur?
Veri toplama:
Tüp bebek ünitelerinde hasta mahremiyeti açısından yapılan uygulamaları
değerlendirebilmek amacıyla araştırmacı yalnızca herkese açık alanlarda (hasta kabul birimi,
hasta bekleme salonu vb.) gözlemlerini yapacak; ünitenin mekansal yapısı ve işleyişi ile ilgili
notlar tutacaktır. Gözlem yapacak araştırmacı, aşağıda yer alan çizelgede bulunan durumları
dikkate alarak ortamı gözlemleyecek ve her bir durumun gerçekleşme durumunu bu çizelgeye
kaydedecektir. Araştırmacı, çizelgede yer almayan diğer durumlara yönelik gözlemlerini
gözlem notlarına kaydedecektir. Gözlemler, her bir tüp bebek ünitesinde 08:00-16:00 saatleri
arasında olmak üzere toplam 3 iş günü boyunca yapılacaktır. Çizelgede yer alan durumlar,
gözlemi yapan kişinin tüp bebek ünitelerinde hasta mahremiyeti açısından öncelikle dikkat
etmesi gereken boyutları daha belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu durumlar, gözlem
sürecinde elde edilen veriler doğrultusunda gözden geçirilip, ekleme ve çıkarmalar
yapılacaktır.
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Gözlemci Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Kadın muayene ve uygulamalara çağırılırken gerekli gizlilik
sağlandı.
 Hasta çağırma ekranında isminin tamamı verilmedi.
 Yüksek sesle ismi söylenmedi.
 Yüksek sesle tanısı söylenmedi.
2. Kadın bilgilerinin gizliliğinin sağlanacağı konusunda
bilgilendirildi.
3. Kadının kişisel bilgileri alınırken gizlilik sağlandı.
 Görüşme ayrı bir odada alındı.
 Görüşme yapılan odada bulunan diğer kişilerin
duyamayacağı bir şekilde konuşuldu.
 Kadının kişisel bilgilerinin alınması esnasında izin verdiği
kişi dışında kimse odada bulunmadı.
4. Kadın muayene ve uygulamalar sırasında mahremiyetini ihlal
edecek durumlar hakkında bilgilendirildi.
5. Sağlık personeli ve diğer personel kendi kullanıcı adı ve şifresini
kullanarak hastane otomasyon sistemine giriş yaptı.
6. Kadına ait tüm bilgiler tüp bebek ünitesi içinde arşivlendi.
Kilitli bir odada arşivlendi
Erişimi olan kişi sayısının sınırlı olduğu bir odada arşivlendi
7. Kadının tedavi süreciyle ilgili bilgileri eşi dışında kimseyle
paylaşılmadı.
8. Ünitede çalışan sağlık çalışanları arasında bilgi paylaşımı
yapılırken hasta mahremiyetine özen gösterildi
 Alçak sesle konuşuldu
 Diğer kişilerin duyamayacağı mesafede konuşuldu.
9. Hasta ile sağlık personeli arasında geçen konuşmaların üçüncü
kişiler tarafından duyulmasını engelleyecek önlemler alındı.
10. Kadın tercih ettiği cinsiyetten personeli seçebileceği konusunda
bilgilendirildi.
11. Kadın tercih etiği cinsiyette sağlık personelinden hizmet aldı.
12. Kadın tercih ettiği cinsiyetten personelden hizmet alamadığında
nedeni hakkında bilgilendirildi.
13. Tüp bebek ünitesinde bireyin şahsi eşyalarını koyabileceği kilitli
bir dolap vardı.
14. Kadına enjeksiyon eğitimi verilirken mahremiyeti korundu.
 Ayrı bir odada eğitim verildi.
 Perde ile ayrılmış bir yerde eğitim verildi.
15. Kadın kıyafetini değiştirirken mahremiyeti korundu.
 Ayrı bir odaya yönlendirildi.
 Yardıma ihtiyaç duymadıkça personelin yanında giyinip
soyunmadı.
16. Uygulama sırasında kullanılan hasta önlüğü, örtü vb.
malzemeler mahremiyeti korumak için uygundu.
 (Bedene uygun, gövdeyi ve bacakları kapatan vb)
17. Mahremiyeti korumak için kadın uygulama alanlarına alınırken
ve bu alanlardan çıkarılırken uygun çevre düzenlemesi yapıldı.
1.

Gerçekleşme
Durumu

Notlar
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18. Muayene veya işlem odasında mahremiyeti korumaya yönelik
paravan veya perde gibi ekipmanlar mevcuttu.
19. Muayene veya işlem odasında işlemde görevli personel dışında
başka kişiler bulunmadı.
20. Muayene masasının yönü kapıdan girildiğinde görülmeyecek
şekilde konumlandırılmıştı.
21. Muayene veya işlem odasına kontrolsüz giriş çıkışları önlemek
için oda kilitlendi.
22. Kadının muayene veya işlem öncesi mahremiyete yönelik
duygu ve düşüncelerini paylaşmasına fırsat verildi.
23. Kadınla iletişime girildiğinde genel olarak alçak sakin bir ses
tonu kullanıldı.
24. İşlem sonrası bilgi verirken (yumurta kalitesi, yapılan işlem ve
süreç ile ilgili) kadının mahremiyeti korundu.
25. Embriyo kalitesi ile ilgili bilgi verirken mahremiyet korundu.
26. Embryio dondurma ile ilgili bilgiler verilirken mahremiyet
korundu.
27. Hastanın dinlenme odasına/alanına transferi esnasında
mahremiyeti korundu.
28. Dinlenme odasında/alanında kadının mahremiyeti korundu.
 Paravan/perde kullanıldı
 Odaya gereksiz giriş çıkışlar engellendi
 İşlem sonrası bilgilendirme kadının mahremiyeti korunarak
sağlandı.
29. Dinlenme odasına girerken kapısı çalındı.
30. Hasta dosyası sedye üzerine ya da yatak başına bırakılmadı.
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GÖZLEM NOTLARI
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EK-2: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Merhaba,
1. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2. Sizin için çocuk sahibi olmak ne anlam ifade etmektedir?
3. Çocuk sahibi olmak için bir tedavi sürecindesiniz bu süreçten biraz
bahsedebilir misiniz?
4. Sizin için mahremiyet ya da kişisel gizliliğin anlamı nedir?
- Hayatınızda mahrem gördüğünüz ya da kişisel gizliliğinizle ilgili olduğunu
düşündüğünüz bir durum veya olaya örnek verebilir misiniz?
5. Tedavi sürecinizi mahremiyet açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
- (Kaygı Duymadıysa) Nasıl bir tedavi süreciydi, sizi rahatlatan şeyler
nelerdi?
- (Kaygı Duyduysa) Neden kaygı duydunuz, olay nasıl gerçekleşti, süreçten
bahsedebilir misiniz?
- Tedavi sürecinizde mahremiyet ihlali yaşadığını düşünen, sizinle
deneyimlerini paylaşan biri oldu mu? Biraz bahsedebilir misiniz.
6. Tedavi gördüğünüz tüp bebek ünitesinin koşullarını mahremiyet açısından
nasıl değerlendirirsiniz?
7. Tedavi sürecinde size sorulan sorular hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz
anlatabilir misiniz, örnek verebilir misiniz?
- Cevap vermekte zorlandığınız sorular oldu mu? Neden zorlandığınızı
düşünüyorsunuz?
- Bunlar arasında sizin mahrem olduğunu düşündüğünüz sorular yer alıyor
muydu? Ne tür sorulardı bunlar?
- Bu sorulara cevap verirken neler hissettiniz? Biraz anlatabilir misiniz?
8. Sizce mahremiyet tedavi sürecini etkiler mi?
- Mahremiyet ihlali yaşamanızın ya da yaşamamanınızın tedavi sürecindeki
etkisinden bahsedebilir misiniz?
9. Sizce tüp bebek ünitelerinde mahremiyetin korunmasına yönelik neler
yapılabilir?
- Mahremiyetin korunmasına yönelik tüp bebek merkezlerinin koşulları
sizce nasıl olmalıdır?
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EK-3: Tanıtıcı Özellikler Formu
Tanı:
Görüşme Tarihi:
Anket No:
1. Yaşınız:…………….
2. Eğitim durumunuz:
a. Okuryazar b. İlkokul mezunu c. Ortaokul mezunu d. Lise e. Üniversite f.
Lisansüstü
3. Mesleğiniz: ………………………..
4. Gelir düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?
a. Gelir giderden az b. Gelir gidere eşit c. Gelir giderden fazla
5. Kaç yıldır evlisiniz?……………………….
6. Siz ve eşiniz ne kadar süredir çocuk sahibi olmak için tedavi olmaktasınız?
...................Yıl..........................Ay........................
7. Tüp bebek/aşılama yöntemini kaçıncı denemeniz?
8.

Daha önceki tüp bebek/aşılama deneyimleriniz nasıl sonuçlandı?

105

EK-4: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği (48 Maddeli

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Bilgilerimin gizliliğinin sağlanacağı
konusunda bilgilendirme yapılması
Bilgilerimin gizliliğinin nasıl
sağlanacağına yönelik bilgilendirme
yapılması
Tedavim süresince mahremiyetimin
nasıl korunacağına ilişkin yazılı bir
belge verilmesi
Personel cinsiyetini seçebileceğim
konusunda bilgilendirme yapılması
Fiziksel mahremiyetimi korumaya
yönelik önlemler (örtü, önlük vb.)
konusunda bilgilendirme yapılması
Tedavi planına yönelik olarak ayrı bir
odada bilgilendirme yapılması
İlaçların nasıl kullanılacağına yönelik
eğitimin ayrı bir odada yapılması
Muayene ve uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlaline yol açabilecek
durumlar hakkında bilgilendirme
yapılması
Muayene ve uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlali ile nasıl başa
çıkabileceğime yönelik bilgilendirme
yapılması
Tercih ettiğim cinsiyette sağlık
personelinden hizmet alabilmem
Hasta çağırma ekranında ismimin
şifreli/gizli verilmesi
Muayene ve uygulamalar esnasında
ismimin alçak/kısık sesle söylenmesi
Muayene ve uygulamalar esnasında
hastalığımla ilgili bilgi içermeyen bir
ifade kullanılması
Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi

Çok önemli

Oldukça
önemli

4

5

Orta düzeyde
önemli

3

Çok az önemli

2

1

Tedavi gördüğünüz tüp bebek merkezinde
aşağıdaki ifadelerin “mahremiyetinizin
korunması açısından” ne kadar önemli
olduğunu 1-5 arasında bir derece ile ifade
ediniz.

Hiç
Önemli değil

Ölçek)

106

15. Tıbbi bilgilerimin yetkili sağlık
personeli tarafından alınması
16. Tıbbi bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetimin korunması
17. Tedavi süresince yapılan tüm
görüşmelerin ayrı bir odada
gerçekleştirilmesi.
18. Görüşmelerin yapıldığı odada yalnızca
eşimin bulunması
19. Sağlık personeli ile aramda geçen
konuşmaların üçüncü kişiler tarafından
duyulmasına yönelik tedbir alınması
20. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık
personeli tarafından hizmet verilmesi
21. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir
odanın bulunması
22. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
hastaların beni görmesini engelleyecek
önlemlerin alınması
23. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
24. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
25. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için paravan kullanılması
26. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için örtü kullanılması
27. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan
hasta önlüğünün mahremiyetimi
koruma açısından uygun olması
28. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan
örtünün mahremiyetimi koruma
açısından uygun olması
29. Muayene veya işlem odasında,
yalnızca yetkili personelin bulunması
30. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde görülmeyecek şekilde
konumlandırılması
31. Muayene veya işlem odasının
ışıklandırmasının beni rahatsız
etmeyecek şekilde ayarlanması
32. Muayene veya işlem odasına
kontrolsüz giriş çıkışların önlenmesi
33. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
34. Muayene veya işlem öncesinde duygu
ve düşüncelerimi paylaşmama fırsat
verilmesi
35. Mahremiyetim konusunda kaygı
duyabileceğim muayene ve
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36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

uygulamalardan önce iznimin
istenmesi
Anestezi gerektiren işlemlerde
anestezi verilmeden üzerimdeki
örtünün açılmaması
Muayene veya işlemlerde sadece
gerekli vücut bölgemin açılması
İletişim esnasında genel olarak sakin
bir ses tonu kullanılması
Yapılan işlem sonrası (yumurta sayısı,
yumurta kalitesi, yapılan işlem ve
süreç ile ilgili) bilgilendirmenin ayrı
bir odada yapılması
İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken mahremiyetimin
korunması.
Dinlenme odası/alanında hastaların
birbirini görmesini engelleyecek bir
ortamın bulunması
Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş
çıkışların önlenmesi
Dinlenme odası/alanına girilirken izin
istenmesi
Hasta dosyamın sedye üzerine ya da
yatak başına bırakılmaması
Tedavi sürecim boyunca mahremiyet
konusundaki kültürel değerlerime
saygı gösterilmesi
Tedavi sürecim boyunca mahremiyetle
ilgili dinî inançlarıma saygı
gösterilmesi
Tedavi gördüğüm tüp bebek
merkezinde kendimi güvende
hissetmem
Tedavi gördüğüm tüp bebek
merkezinin iznim olmadan sosyal
medyada hakkımda reklam amaçlı
paylaşım yapmaması
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EK-5: Katılım Belgesi
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EK-6: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Aydınlatılmış Onam Formu
Sayın Katılımcı,
Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL danışmanlığında İnfertilite Tanısı
Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi amacıyla doktora tez
çalışması olarak yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, sizlerle özel bir görüşme
yapılarak, tüp bebek tedaviniz süresince mahremiyetinize yönelik deneyimlerinizi
paylaşmanız istenecektir. Sizinle yapılan görüşmeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda,
İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği geliştirilecektir. Geliştirilecek
olan bu ölçme aracının, infertilite tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısının
değerlendirilmesini sağlayarak, mahremiyet algısı kötü olan kadınların belirlenmesine,
mahremiyet algısını iyileştirmeye yönelik girişimlerin yapılmasına ve böylece
yaşanabilecek sorunların erken dönemde önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle yapılacak görüşmelerde soruların tümüne ve içtenlikle cevap vermeniz büyük
önem taşımaktadır.
Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form aracılığı ile elde
edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece bilimsel amaçlar için araştırma amacıyla
kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz ya da görüşme yapılırken
istemezseniz son verebilirsiniz.
Görüşme süresince verdiğiniz bilgiler kimliğiniz belli olmayacak şekilde
isimleriniz şifrelenerek kullanılacaktır.
Çalışmaya katılmayı kabul etmeniz durumunda, sizinle ortalama 20 dakika sürecek
bir görüşme yapılacaktır. Bu görüşmede size sorulacak sorulara vereceğiniz yanıtları doğru
hatırlayabilmek ve çalışmanın güvenilir olması amacıyla görüşmede ses kayıt cihazı
kullanılması planlanmaktadır. Ancak ses kayıt cihazının kullanılmasını tercih
etmeyebilirsiniz. Bu durumda, yanıtlarınızın unutulmaması için araştırmacı tarafından
görüşme esnasında notlar tutulacaktır. Dilerseniz görüşmemizin yazılı kaydını birkaç gün
içinde size göstererek istemediğiniz bilgilerin çıkarılmasını sağlayabiliriz.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya
katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Bu çalışma sonuçları kimliğiniz
belirtilmeden bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. Bu amaç dışında bu sonuçlar
kullanılmayacak ve başkalarına gösterilmeyecektir.
Bu araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve istediğiniz zaman bu
çalışmadan çıkabilirsiniz. Bu araştırmaya katılımı reddedebilirsiniz. Şimdiden samimi
yanıtlarınız, paylaşımlarınız, işbirliğiniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda benimle iletişim kurabilirsiniz:
Arş. Gör. İlknur ATASEVER
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız aşağıdaki kutucuğu X ile işaretleyiniz ve devam ediniz.
Kabul ediyorum
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EK-7:

İnfertilite

Tanısı

Alan

Kadınlarda

Mahremiyet

Algısı

Ölçeği’nin

Geliştirilmesine Yönelik Uzman Görüşü Formu
Araştırmanın Adı: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin
Geliştirilmesi
Bu çalışmanın amacı, İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Ölçek maddelerinin oluşturulması amacıyla literatür
taraması gerçekleştirilmiş ve tüp bebek ünitelerinde sağlık personeli ve yardımcı
personelin (tıbbi sekreter, hasta bakıcı vb.) hasta mahremiyetini korumaya yönelik
yaptıkları uygulamaları ve ünitelerin fiziksel ortamlarının mahremiyeti koruma
açısından uygunluğunu değerlendirmek amacıyla üç farklı tüp bebek ünitesinde
gözlem yapılmıştır. Daha sonra infertilite tanısı almış kadınların mahremiyet algısına
ilişkin görüş ve beklentilerini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla yardımcı üreme
teknikleri tedavi sürecinin tüm aşamalarını tamamlamış ve embriyo transferi sonrası
izlem sürecinde olan kadınlarla derinlemesine görüşme yapılmış ve ölçek maddeleri
oluşturulmuştur. Bu amaçla; İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı
Ölçeği’nin geliştirilmesi için uzman görüşüne gereksinim duymaktayız. Ölçek
formunun

içerisinde

yer

alan

ifadeleri

içerik

ve

anlaşılırlık

yönünden

değerlendirmenizi ve önerilerinizi bildirmenizi arz/rica ediyoruz.
Lütfen formda bulunan her bir ifadenin sağ yanına aşağıda belirtilen
değerlendirme seçeneklerinden uygun gördüğünüzü işaretleyiniz. “Madde ciddi olarak
gözden geçirilmeli” ya da “Uygun Değil” seçeneklerini işaretlediyseniz, ilgili ifadeye
yönelik önerilerinizi belirtiniz.
Araştırmaya gösterdiğiniz ilgi, zaman ve katkılarınızdan dolayı teşekkür
ederiz.
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN
Arş. Gör. İlknur ATASEVER
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
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İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin
Geliştirilmesine Yönelik Uzman Görüşü Formu
Maddeler

Uy
gu
n
(4)

1. Bilgilerimin gizliliğinin sağlanacağı
konusunda bilgilendirme yapılması
2. Bilgilerimin gizliliğinin nasıl
sağlanacağına yönelik bilgilendirme
yapılması
3. Tedavim süresince mahremiyetimin
nasıl korunacağına ilişkin yazılı bir belge
verilmesi
4. Personel cinsiyetini seçebileceğim
konusunda bilgilendirme yapılması
5. Fiziksel
mahremiyetimi
korumaya
yönelik önlemler (örtü, önlük vb.)
konusunda bilgilendirme yapılması
6. Tedavi planına yönelik olarak ayrı bir
odada bilgilendirme yapılması
7. İlaçların nasıl kullanılacağına yönelik
eğitimin ayrı bir odada yapılması
8. Muayene ve uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlaline yol açabilecek
durumlar
hakkında
bilgilendirme
yapılması
9. Muayene ve uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlali ile nasıl başa
çıkabileceğime yönelik bilgilendirme
yapılması
10. Tercih
ettiğim
cinsiyette
sağlık
personelinden hizmet alabilmem
11. Hasta çağırma ekranında ismimin
şifreli/gizli verilmesi
12. Muayene ve uygulamalar esnasında
ismimin alçak/kısık sesle söylenmesi
13. Muayene ve uygulamalar esnasında
hastalığımla ilgili bilgi içermeyen bir
ifade kullanılması
14. Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi
15. Tıbbi bilgilerimin yetkili sağlık personeli
tarafından alınması
16. Tıbbi bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetimin korunması

Madde Madde Uygu
hafifçe ciddi
n
gözden olarak Değil
geçiril gözden
meli
geçiril
(1)
(3)
meli
(2)

Önerile
riniz

112

17. Tedavi
süresince
yapılan
tüm
görüşmelerin
ayrı
bir
odada
gerçekleştirilmesi.
18. Görüşmelerin yapıldığı odada yalnızca
eşimin bulunması
19. Sağlık personeli ile aramda geçen
konuşmaların üçüncü kişiler tarafından
duyulmasına yönelik tedbir alınması
20. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık
personeli tarafından hizmet verilmesi
21. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir
odanın bulunması
22. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
hastaların beni görmesini engelleyecek
önlemlerin alınması
23. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
24. Tüp bebek ünitesinde şahsi olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
25. İşlemler
sırasında
mahremiyetimi
korumak için paravan kullanılması
26. İşlemler
sırasında
mahremiyetimi
korumak için örtü kullanılması
27. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan hasta
önlüğünün mahremiyetimi koruma
açısından uygun olması
28. Yapılan tüm işlemlerde kullanılan
örtünün
mahremiyetimi
koruma
açısından uygun olması
29. Muayene veya işlem odasında, yalnızca
yetkili personelin bulunması
30. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde
görülmeyecek
şekilde
konumlandırılması
31. Muayene
veya
işlem
odasının
ışıklandırmasının
beni
rahatsız
etmeyecek şekilde ayarlanması
32. Muayene veya işlem odasına kontrolsüz
giriş çıkışların önlenmesi
33. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
34. Muayene veya işlem öncesinde duygu ve
düşüncelerimi
paylaşmama
fırsat
verilmesi
35. Mahremiyetim
konusunda
kaygı
duyabileceğim
muayene
ve
uygulamalardan önce iznimin istenmesi
36. Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi
verilmeden
üzerimdeki
örtünün
açılmaması
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37. Muayene veya işlemlerde sadece gerekli
vücut bölgemin açılması
38. İletişim esnasında genel olarak sakin bir
ses tonu kullanılması
39. Yapılan işlem sonrası (yumurta sayısı,
yumurta kalitesi, yapılan işlem ve süreç
ile ilgili) bilgilendirmenin ayrı bir odada
yapılması
40. İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken
mahremiyetimin
korunması.
41. Dinlenme odası/alanında hastaların
birbirini görmesini engelleyecek bir
ortamın bulunması
42. Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş
çıkışların önlenmesi
43. Dinlenme odası/alanına girilirken izin
istenmesi
44. Hasta dosyamın sedye üzerine ya da
yatak başına bırakılmaması
45. Tedavi sürecim boyunca mahremiyet
konusundaki kültürel değerlerime saygı
gösterilmesi
46. Tedavi sürecim boyunca mahremiyetle
ilgili dinî inançlarıma saygı gösterilmesi
47. Tedavi gördüğüm tüp bebek merkezinde
kendimi güvende hissetmem
48. Tedavi gördüğüm tüp bebek merkezinin
iznim olmadan sosyal medyada
hakkımda reklam amaçlı paylaşım
yapmaması
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EK-8: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği (41 Maddeli

1. Bilgilerimin gizli tutulacağının
söylenmesi
2. Bilgilerimin gizliliğinin nasıl
sağlanacağının anlatılması
3. Tedavim süresince mahremiyetimin
nasıl korunacağını açıklayan yazılı bir
belge verilmesi
4. Beden mahremiyetimi korumaya yönelik
önlemler (örtü, önlük vb.) konusunda
bilgilendirme yapılması
5. Tedavimin nasıl yürütüleceğine yönelik
bilginin ayrı bir odada verilmesi
6. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalar sırasında mahremiyet
ihlaline yol açabilecek durumların
önceden açıklanması
7. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalar sırasında mahremiyetim
ihlal edilirse, nasıl başa çıkabileceğime
yönelik bilgi verilmesi
8. Hasta çağırma ekranında ismimin
şifreli/gizli verilmesi
9. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalar sırasında ismimin sadece
benim duyabileceğim şekilde söylenmesi
10. Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi
11. Tıbbi bilgilerimin, bakım ve tedavimden
sorumlu sağlık personeli tarafından
alınması
12. Tedavi süresince yapılan tüm
görüşmelerin ayrı bir odada
gerçekleştirilmesi.
13. Görüşmelerin yapıldığı odada görevli
sağlık personeli haricinde yalnızca
eşimin bulunması

Çok önemli

Oldukça
önemli

4

5

Orta düzeyde
önemli

3

Çok az önemli

2

1

Tedavi gördüğünüz tüp bebek merkezinde
aşağıdaki ifadelerin “mahremiyetinizin
korunması açısından” ne kadar önemli
olduğunu 1-5 arasında bir derece ile ifade
ediniz.

Hiç
Önemli değil

Ölçek)
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14. Sağlık personeli ile aramda geçen
konuşmaların üçüncü kişiler tarafından
duyulmasına yönelik tedbirlerin alınması
15. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık
personeli tarafından hizmet verilmesi
16. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir
odanın bulunması
17. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
diğer kişilerin beni görmesini
engelleyecek önlemlerin alınması
18. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
19. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
20. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için paravan kullanılması
21. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için örtü kullanılması
22. Kullanılan hasta önlüğünün
mahremiyetimi koruyacak özellikte
olması (beden ölçüme uygun olması,
bedeni uygun şekilde örtmesi vb)
23. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalarda kullanılan örtünün
mahremiyetimi koruyacak özellikte
olması (yeterli büyüklükte olması vb)
24. Muayene veya tedavim süresince
yapılacak uygulamaların yapıldığı
odada, yalnızca görevli personelin
bulunması
25. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde benim görülmeyeceğim
şekilde konumlandırılması
26. Muayene veya işlem odasının
ışıklandırmasının beni rahatsız
etmeyecek şekilde ayarlanması
27. Muayene olduğum veya işlem yapılan
odaya kontrolsüz giriş çıkışların
önlenmesi
28. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
29. Muayene olmadan ya da bana bir işlem
uygulanmadan önce, duygu ve
düşüncelerimi paylaşmama fırsat
verilmesi
30. Muayene ve uygulamalardan önce
iznimin istenmesi
31. Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi
verilmeden üzerimdeki örtünün
açılmaması
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32. Muayene veya işlemlerde sadece gerekli
vücut bölgemin açılması
33. İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken mahremiyetimin
korunması
34. Dinlenme odası/alanında üniteden
hizmet alan diğer kişilerle birbirimizi
görmeyecek şekilde düzenleme
yapılması
35. Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş
çıkışların önlenmesi
36. Dinlenme odası/alanına girilirken izin
istenmesi
37. Hasta dosyamın, başkalarının
görebileceği şekilde açıkta (sedyemin
üzerine ya da yatak başına)
bırakılmaması
38. Mahremiyet konusunda kültürel
değerlerime saygı gösterilmesi
39. Mahremiyet konusunda dinî inançlarıma
saygı gösterilmesi
40. Tedavi gördüğüm kurumda kendimi
güvende hissetmem
41. Tedavi gördüğüm kurumun bilgilerimi
reklam amaçlı paylaşmaması
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EK-9: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlar İçin Aydınlatılmış Onam Formu
Sayın Katılımcı,
Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL danışmanlığında İnfertilite Tanısı
Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi amacıyla doktora tez
çalışması olarak yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, sizlere bir form doldurularak,
tüp bebek tedaviniz süresince mahremiyetinize yönelik deneyimlerinizi paylaşmanız
istenecektir. Sizinle yapılan çalışmadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, İnfertilite
Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği geliştirilecektir. Geliştirilecek olan bu
ölçme aracının, infertilite tanısı alan kadınlarda mahremiyet algısının değerlendirilmesini
sağlayarak, mahremiyet algısı kötü olan kadınların belirlenmesine, mahremiyet algısını
iyileştirmeye yönelik girişimlerin yapılmasına ve böylece yaşanabilecek sorunların erken
dönemde önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle soruların tümüne ve
içtenlikle cevap vermeniz büyük önem taşımaktadır.
Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Çalışmaya katılmayı kabul
etmeniz durumunda, size ortalama 10 dakika sürecek bir form doldurulacaktır. Bu form
aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece bilimsel amaçlar için araştırma
amacıyla kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz ya da form
doldurulurken istemezseniz son verebilirsiniz.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya
katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Bu çalışma sonuçları kimliğiniz
belirtilmeden bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. Bu amaç dışında bu sonuçlar
kullanılmayacak ve başkalarına gösterilmeyecektir.
Bu araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve istediğiniz zaman bu
çalışmadan çıkabilirsiniz. Bu araştırmaya katılımı reddedebilirsiniz. Şimdiden samimi
yanıtlarınız, paylaşımlarınız, işbirliğiniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda benimle iletişim kurabilirsiniz:
Arş. Gör. İlknur ATASEVER
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız aşağıdaki kutucuğu X ile işaretleyiniz ve devam ediniz.
Kabul ediyorum

118

EK-10: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği (39 Maddeli

1. Bilgilerimin gizli tutulacağının
söylenmesi
2. Bilgilerimin gizliliğinin nasıl
sağlanacağının anlatılması
3. Tedavim süresince mahremiyetimin
nasıl korunacağını açıklayan yazılı bir
belge verilmesi
4. Beden mahremiyetimi korumaya yönelik
önlemler (örtü, önlük vb.) konusunda
bilgilendirme yapılması
5. Tedavimin nasıl yürütüleceğine yönelik
bilginin ayrı bir odada verilmesi
6. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalar sırasında mahremiyet
ihlaline yol açabilecek durumların
önceden açıklanması
7. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalar sırasında mahremiyetim
ihlal edilirse, nasıl başa çıkabileceğime
yönelik bilgi verilmesi
8. Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi
9. Tıbbi bilgilerimin, bakım ve tedavimden
sorumlu sağlık personeli tarafından
alınması
10. Tedavi süresince yapılan tüm
görüşmelerin ayrı bir odada
gerçekleştirilmesi.
11. Görüşmelerin yapıldığı odada görevli
sağlık personeli haricinde yalnızca
eşimin bulunması

Çok önemli

Oldukça
önemli

4

5

Orta düzeyde
önemli

3

Çok az önemli

2

1

Tedavi gördüğünüz tüp bebek merkezinde
aşağıdaki ifadelerin “mahremiyetinizin
korunması açısından” ne kadar önemli
olduğunu 1-5 arasında bir derece ile ifade
ediniz.

Hiç
Önemli değil

Ölçek)

119

12. Sağlık personeli ile aramda geçen
konuşmaların üçüncü kişiler tarafından
duyulmasına yönelik tedbirlerin alınması
13. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık
personeli tarafından hizmet verilmesi
14. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir
odanın bulunması
15. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
diğer kişilerin beni görmesini
engelleyecek önlemlerin alınması
16. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
17. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
18. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için paravan kullanılması
19. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için örtü kullanılması
20. Kullanılan hasta önlüğünün
mahremiyetimi koruyacak özellikte
olması (beden ölçüme uygun olması,
bedeni uygun şekilde örtmesi vb)
21. Muayene ve tedavim süresince yapılacak
uygulamalarda kullanılan örtünün
mahremiyetimi koruyacak özellikte
olması (yeterli büyüklükte olması vb)
22. Muayene veya tedavim süresince
yapılacak uygulamaların yapıldığı
odada, yalnızca görevli personelin
bulunması
23. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde benim görülmeyeceğim
şekilde konumlandırılması
24. Muayene veya işlem odasının
ışıklandırmasının beni rahatsız
etmeyecek şekilde ayarlanması
25. Muayene olduğum veya işlem yapılan
odaya kontrolsüz giriş çıkışların
önlenmesi
26. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
27. Muayene olmadan ya da bana bir işlem
uygulanmadan önce, duygu ve
düşüncelerimi paylaşmama fırsat
verilmesi
28. Muayene ve uygulamalardan önce
iznimin istenmesi
29. Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi
verilmeden üzerimdeki örtünün
açılmaması
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30. Muayene veya işlemlerde sadece gerekli
vücut bölgemin açılması
31. İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken mahremiyetimin
korunması
32. Dinlenme odası/alanında üniteden
hizmet alan diğer kişilerle birbirimizi
görmeyecek şekilde düzenleme
yapılması
33. Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş
çıkışların önlenmesi
34. Dinlenme odası/alanına girilirken izin
istenmesi
35. Hasta dosyamın, başkalarının
görebileceği şekilde açıkta (sedyemin
üzerine ya da yatak başına)
bırakılmaması
36. Mahremiyet konusunda kültürel
değerlerime saygı gösterilmesi
37. Mahremiyet konusunda dinî inançlarıma
saygı gösterilmesi
38. Tedavi gördüğüm kurumda kendimi
güvende hissetmem
39. Tedavi gördüğüm kurumun bilgilerimi
reklam amaçlı paylaşmaması
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EK-11: İnfertilite Tanısı Alan Kadınlarda Mahremiyet Algısı Ölçeği (37 Maddeli

Bilgilerimin gizliliğinin nasıl
sağlanacağının anlatılması
2. Tedavim süresince mahremiyetimin
nasıl korunacağını açıklayan yazılı bir
belge verilmesi
3. Beden mahremiyetimi korumaya
yönelik önlemler (örtü, önlük vb.)
konusunda bilgilendirme yapılması
4. Tedavimin nasıl yürütüleceğine
yönelik bilginin ayrı bir odada
verilmesi
5. Muayene ve tedavim süresince
yapılacak uygulamalar sırasında
mahremiyet ihlaline yol açabilecek
durumların önceden açıklanması
6. Muayene ve tedavim süresince
yapılacak uygulamalar sırasında
mahremiyetim ihlal edilirse, nasıl başa
çıkabileceğime yönelik bilgi verilmesi
7. Kimlik bilgilerimin alınması esnasında
mahremiyetime özen gösterilmesi
8. Tıbbi bilgilerimin, bakım ve
tedavimden sorumlu sağlık personeli
tarafından alınması
9. Tedavi süresince yapılan tüm
görüşmelerin ayrı bir odada
gerçekleştirilmesi.
10. Görüşmelerin yapıldığı odada görevli
sağlık personeli haricinde yalnızca
eşimin bulunması
11. Sağlık personeli ile aramda geçen
konuşmaların üçüncü kişiler tarafından
duyulmasına yönelik tedbirlerin
alınması
12. Tedavi sürecim boyunca aynı sağlık
personeli tarafından hizmet verilmesi
1.

Çok önemli

Oldukça
önemli

4

5

Orta düzeyde
önemli

3

Çok az önemli

2

1

Tedavi gördüğünüz tüp bebek merkezinde
aşağıdaki ifadelerin “mahremiyetinizin
korunması açısından” ne kadar önemli
olduğunu 1-5 arasında bir derece ile ifade
ediniz.

Hiç
Önemli değil

Ölçek)
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13. Kıyafetimi değiştirmek için ayrı bir
odanın bulunması
14. Kıyafetimi değiştirdiğim bölüm/odada
diğer kişilerin beni görmesini
engelleyecek önlemlerin alınması
15. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim tuvaletin bulunması
16. Dinlenme odası/alanında kişisel olarak
kullanabileceğim banyonun bulunması
17. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için paravan kullanılması
18. İşlemler sırasında mahremiyetimi
korumak için örtü kullanılması
19. Kullanılan hasta önlüğünün
mahremiyetimi koruyacak özellikte
olması (beden ölçüme uygun olması,
bedeni uygun şekilde örtmesi vb)
20. Muayene ve tedavim süresince
yapılacak uygulamalarda kullanılan
örtünün mahremiyetimi koruyacak
özellikte olması (yeterli büyüklükte
olması vb)
21. Muayene veya tedavim süresince
yapılacak uygulamaların yapıldığı
odada, yalnızca görevli personelin
bulunması
22. Muayene masasının yönünün kapıdan
girildiğinde benim görülmeyeceğim
şekilde konumlandırılması
23. Muayene veya işlem odasının
ışıklandırmasının beni rahatsız
etmeyecek şekilde ayarlanması
24. Muayene olduğum veya işlem yapılan
odaya kontrolsüz giriş çıkışların
önlenmesi
25. Tüp bebek ünitesinde şahsi eşyalarımı
koyabileceğim kilitli bir dolabın
bulunması
26. Muayene olmadan ya da bana bir işlem
uygulanmadan önce, duygu ve
düşüncelerimi paylaşmama fırsat
verilmesi
27. Muayene ve uygulamalardan önce
iznimin istenmesi
28. Anestezi gerektiren işlemlerde anestezi
verilmeden üzerimdeki örtünün
açılmaması
29. Muayene veya işlemlerde sadece
gerekli vücut bölgemin açılması
30. İşlem sonrası dinlenme odasına/alanına
götürülürken mahremiyetimin
korunması
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31. Dinlenme odası/alanında üniteden
hizmet alan diğer kişilerle birbirimizi
görmeyecek şekilde düzenleme
yapılması
32. Dinlenme odası/alanına gereksiz giriş
çıkışların önlenmesi
33. Dinlenme odası/alanına girilirken izin
istenmesi
34. Hasta dosyamın, başkalarının
görebileceği şekilde açıkta (sedyemin
üzerine ya da yatak başına)
bırakılmaması
35. Mahremiyet konusunda kültürel
değerlerime saygı gösterilmesi
36. Mahremiyet konusunda dinî
inançlarıma saygı gösterilmesi
37. Tedavi gördüğüm kurumda kendimi
güvende hissetmem
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EK-12: Etik Kurul İzin Yazısı
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EK-13: Hacettepe Üniversitesi İzin Yazısı
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EK-14: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin
Yazısı
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EK-15: Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi İzin Yazısı
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EK 16: Etik Kurul Süre Uzatma Onayı
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EK-17: Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İzin Uzatma Yazısı

131

EK-18: Kurum Değişikliğine İlişkin Etik Kurul Onayı
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EK-19: Gürgan Klinik Tüp Bebek Merkezi İkinci İzin Yazısı
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EK-20: Dijital Makbuz
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EK-21: Orijinallik Raporu
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9. ÖZGEÇMİŞ

