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ÖZET
Bu çal mada ebeveynlerin ya ad 3 yerin,
e3itim düzeyinin ve di hekimine ilk ba vuru ya n n
çocu3u üzerindeki etkilerinin ara t r lmas amaçland .
Bu çal mada Ondokuz May s Üniversitesi Di Hekimli3i
Fakültesi A3 z Di Çene Hastal klar ve Cerrahisi
Anabilim Dal ’na, Pedodonti Anabilim Dal ’na ba vuran
hastalar ve Samsun iline ba3l üç köyde (,ncesu Köyü,
Karaköy, Gökçekarao3lan Köyü ) ya ayan çocuk sahibi
bireyler olmak üzere iki grup olu turuldu. Her iki grup
için standart olan 500 adet anket formu dolduruldu.
Elde edilen veriler bireylerin ya ad 3 yere, e3itim
seviyesine ve di hekimine ilk ba vuru ya kriter
al narak de3erlendirildi. Ebeveynlerin ehirde veya
köyde ya amas n n, e3itim seviyesinin, di hekimine ilk
ba vuru ya n n çocuklar n n a3 z sa3l 3 n etkiledi3i
belirlendi. Ebeveynlerin çocukluk ça3lar ndan itibaren
a3 z sa3l 3 konusunda bilinçlendirilmesi, ebeveynlerin
çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratarak sa3l kl
bireyler yeti mesini sa3lamaktad r.
Anahtar Kelimeler: E3itim, ebeveyn, di
çekimi

ABSTRACT
It was aimed to investigate the effects of place
where parents live, their educational level and their
first meeting with dentist on children in this study. In
this study, two groups were constituted; the patient
applied Ondokuz Mayis University faculty of Dentistry
Department of Oral Maxillofacial Surgery and
Department of Pediatric Dentistry, and; the parents
that have children living in the three village of
Samsun. The 500 standardized questionnaires were
prepared for two groups. The data was evaluated
according to criteria of place where parents live, their
educational level and their first meeting with dentist.
It was determined that parents’ living in village or city,
their educational level, their first meeting with dentist
affect children’s oral health. Making parents conscious
about oral health from their early years provides
positive effects on children and thus healthy
individuals come into being.
Key Words: Education, Parents, tooth
extraction

GR

bireylerin sosyo-ekonomik durumu, e3itim ve kültür
seviyesi, bat l inan lar 2 ve ya ad klar çevre gibi etkenler a3 z ve di sa3l 3 üzerine olumlu ve olumsuz
etkilerde bulunmaktad r.3 A3 z sa3l 3 n n daha iyi olmas n n ancak ilkokul ça3lar nda çocuk ve ebeveynine
verilen koruyucu e3itimle mümkün oldu3u yap lan çal malarla gösterilmektedir.4 Süt di lerindeki çürüklere
s kl kla erken ya larda rastlanmaktad r. Süt di lerinde
görülen erken çürükler; yanl beslenme al kanl klar ,
koruyucu tedavilerin uygulanmam olmas ve süt di lerinin yerine yenilerinin nas l olsa ç kaca3 dü üncesi
gibi nedenlere ba3lanabilir. Dolay s yla bireylerin ilk
defa di
hekimiyle kar la mas genellikle a3r

Di hekimine ba vuran hastalar n gerek kendilerinin gerekse çocuklar n n di le ilgili pek çok problemi
bulunmaktad r. Ülkemizde genel olarak hastalar n bir
ikayeti olmaks z n hekime ba vurma al kanl 3 n n
olmad 3 ve ayr ca sa3l k örgütlenmesi içinde yeterli di
hekimi hizmetinin tam olarak verilemedi3i göz önüne
al nd 3 nda halk m z n a3 z di sa3l 3 n n iyi olmad 3 bir
gerçektir. Geli mi ülkelerde gerek hekim ve di polikliniklerinin say s ndaki art gerek ileti im araçlar n n
artmas n n hastalara daha sa3l kl bilgi edinme ve
tedavi olabilme olana3 tan d 3 görülmektedir.1 Ancak
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nedeniyle oldu3undan, problemli di e endodontik
tedavi veya çekim a amas nda rastlan lmaktad r. Bu
nedenle erken süt di i kay plar ortodontik tedaviye
gereksinimi art rd 3 gibi, daimi di lerin kay plar ise
protez ihtiyac n ön plana ç karmaktad r.
Sa3l k bakanl 3 di hekimine en fazla di
çekimi için gidildi3ini (%20) bildirirken,5 ba ka bir
ara t rmac di hekimine ilk gidi sebebini çürük ve
dental travma olarak bildirmektedir.6
Bu çal mada Samsun ili ve çevre köylerinde
ebeveynlerin ya ad 3 yerin, e3itim düzeyinin ve di
hekimine ilk ba vuru ya n n çocu3u üzerine olan
etkilerinin ara t r lmas amaçland .

rin sürekli de3i kenlerle ili kileri, s ralama esasl kategorik de3i kenlerle sürekli ve kategorik de3i kenler için
Rank korelasyonu ve di3erleri için ise Spearman korelasyonu kullan larak ara t r ld . Korelasyon katsay lar
( ) test edildikten sonra P de3erinin 0.05’den küçük
oldu3u durumlar istatistiksel olarak anlaml
edildi.

kabul

BULGULAR
Nehirde ya ayan ebeveynlerin ya ortalamas
40,86 (±9.00), köyde ya ayanlar n ise 49,03 (±14.70)
olarak tespit edildi. Çocu3un di çekiminde ebeveynin
veya üçüncü ah slar n müdahalesiyle iple, elle ve
pense yard m yla olan uygulamalar ampirik yakla mlar
olarak belirlendi.
Köyde ya ayanlarda; ebeveyne uygulanan di
çekim yöntemi ile çocu3una uygulanan süt di i çekim
yöntemi aras nda pozitif korelasyon bulundu (r=0.28)
(p<0.01). Ebeveynin di hekimine ilk ba vuru ya ile
çocu3una uygulanan di çekim yöntemi aras nda
(r=0.11) pozitif yönlü ve önemli bir korelasyon
hesapland (p<0.05). Ebeveynin di hekimiyle ilk karla ma ya ile di hekimine ilk ba vuruda yapt rd 3
i lem aras nda çok yüksek bir korelasyonun mevcut
oldu3u tespit edildi (r=0.86) (p<0.01).
Nehirde ya ayanlarda ise; ebeveyne uygulanan
di çekim yöntemi ile çocu3una uygulanan di çekim
yöntemi aras nda pozitif korelasyon saptanmas na
ra3men, bu durum istatistiksel olarak anlams z bulundu. Ebeveynin di hekimine ilk ba vuru ya ile
çocu3una uygulanan di çekim yöntemi aras nda pozitif korelasyon bulunmu olmas na ra3men (r=0.06),
bu durumun önemsiz oldu3u saptand .
Genelleme yap ld 3 nda kad nlar n di hekimine
erkeklerden daha erken ya larda gitti3i belirlendi.
Erkekler 16-20’li ya larda (%17,65) ilk defa di
hekimine gittiklerini bildirirken, %15,71’i di hekimine
hiç gitmedi3ini bildirmi tir. Kad nlar ise; ilk defa 610’lu ya larda (%26) di hekimine götürüldüklerini
bildirirken hiç gitmeyenlerin oran %14’tür. Ebeveynlerin e3itim durumu incelendi3inde lise ve üniversite
mezunlar n n erken ya ta di hekimine ba vurdu3u,
okur yazar olmayanlar n di hekimine ya hiç gitmedi3i
ya da ileri ya larda gitti3i belirlendi (Nekil-I). Ebeveynin di hekimine ilk gitme ya ile süt di ini çektirme yöntemi aras nda pozitif korelasyon gözlendi (r =
0.30)(p<0.01). Ayr ca ebeveynin di hekimiyle ilk karla ma ya ile di hekimine ilk ba vuruda yapt rd 3
i lem aras nda pozitif korelasyon belirlendi (r=0.45)

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal ma, Samsun ili ve çevre köylerinde yap ld .
Bu çal ma için Ondokuz May s Üniversitesi Di Hekimli3i Fakültesi A3 z Di Çene Hastal klar ve Cerrahisi
Anabilim Dal ’na ba vuran, çocuk sahibi hastalar ve
Pedodonti Anabilim Dal ’na ba vuran hastalar n yak nlar aras ndan (122 kad n ve 128 erkek) ve Samsun iline ba3l üç köyde ya ayan çocuk sahibi bireyler aras ndan (120 kad n ve 130 erkek) toplam 500 bireyden
iki grup olu turuldu. Fakülteye ba vuran hastalar n
ehirde ya ayanlar tercih edildi. Standart bir anket
formu haz rland . Anket formu; ya , cinsiyet, e3itim
düzeyi, ebeveynin ilk di hekimine ne zaman ba vurdu3u ve hangi i lemi yapt rd 3 , kendi süt di lerini hangi yöntemle çektirdi3i ile çocu3unun süt di lerini hangi
yöntemle çektirdi3i konusunda sorular içermekteydi.
Anket formunun r zas olan bireyler taraf ndan isim
yaz lmadan doldurulmas istendi. Okur yazar olmayanlara anket formunun cevaplanmas s ras nda yard mc
olundu.
Ebeveynlerin ya ad 3 mekân, e3itim düzeyi, çocu3u ile aras ndaki ya fark ve di hekimine ilk ba vuru ya n n çocu3u üzerine olan etkileri ara t rman n
parametrelerini olu turdu. Di çekim yöntemleri; di
hekimine gidenler, di teknisyenine gidenler ve ampirik
yönteme ba vuranlar olmak üzere üç gruba ayr ld .
Evde ebeveynin yard m yla, iple, penseyle veya kendi
eliyle di çekimi ve kendi kendine dü en di ler ampirik
yöntemler olarak kabul edildi.
Verilerin de3erlendirilmesinde frekans da3 l mlar ndan yararlan larak deskriptif istatistikler ve gruplar
aras ndaki kar la t rmalar ki-kare ba3 ms zl k testi ile
de3erlendirildi. Deskriptif istatistiklere ili kin sonuçlar
frekans (fi), yüzde (%), ortalama ( X ) ve standart
sapma (± S X ) olarak bildirildi. Kategorik de3i kenle28
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çekim yönteminin bu parametrelere göre de3i medi3i
belirlendi (p<0.05). Ebeveynin e3itim seviyesinin
çocu3unun süt di i çekim tercihi üzerine etkisinin
frekans da3 l m Tablo III’te belirtilmektedir.
Ebeveynin di çekimi için kulland 3 yöntemlerde; ya ad 3 bölgenin ve cinsiyetin önemsiz oldu3u
saptand (p<0.05). Ebeveyn di çekim yönteminin
ya ad 3 bölgeye göre frekans da3 l m Tablo IV’te
gösterilmektedir.

(p<0.01). Ebeveynin di hekimiyle ilk kar la ma ya
ile çocu3unun süt di i çekim yöntemi aras ndaki ili ki
%5’e göre önemli bulundu (r= 0.11).
Di hekimiyle ilk kar la t klar nda kad nlar n
%43,34 oran nda erkeklerin ise %37,62 oran nda yapt rd klar i lemin di çekimi oldu3u belirlendi (Tablo I).
Di hekimine ilk ba vuru nedenlerinin köyde ve
ehirde ya ayanlar aras ndaki frekans da3 l m Tablo
II’de gösterilmektedir. Ebeveynin e3itim düzeyi, ya ad 3 bölge ile ilk di hekimine gidi ya aras ndaki ili ki
çok önemli bulunurken (p<0.0001), çocu3unun di
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Nekil I. E3itim durumu ile di hekimine ilk ba vuru ya aras ndaki frekans da3 l m (0:di hekimine hiç
gitmeyen grup, 1:6-10ya lararas , 2:11-15 ya lar aras , 3;16-20 ya lar aras , 4;21-25 ya lar aras , 5;26-30
ya lar aras , 6;31-35 ya lar aras , 7;36-40 ya lar aras , 8;41 ve üzeri ya lar)

Tablo I. Cinsiyete göre ilk ba vuruda yap lan i lemlerin da3 l m (%)

Hat rlam yor

Kontrol

Cerrahi

Tedavi

Protez

Perio

E
K

15,71
14

16,67
26

37,62
43,34

10,48
12

11,43
4

8,10
0,67

Genel

29,71

42,67

80,96

22,48

15,43

8,77
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Tablo II. Di hekimine ilk ba vuru nedenlerinin köyde ve ehirde ya ayanlar aras ndaki frekans da3 l m (%).

Köy
Nehir
Genel

Hat rlam yor
9,72
6,94
16,66

Kontrol
0,83
1,39
2,22

Cerrahi
11,67
45,84
56,53

Tedavi
2,22
10,28
12,5

Protez
5,83
4,17
10,0

Perio
0,28
0,83
1,11

Tablo III. Ebeveynin e3itim seviyesinin süt di i çekim tercihi üzerine etkisinin frekans da3 l m .

Çocu3unun di çekim tercihi
E3itim seviyesi

Di hekimi

Di Teknisyeni

Ampirik

Okur-yazar de3il

6,25

31,25

62,50

,lkokul mezunu

12,41

5,84

81,75

Ortaokul mezunu

20,93

2,33

76,74

Lise mezunu

25,58

4,65

69,77

Üniversite mezunu

21,79

5,13

73,08

TARTI MA
Geli mi
toplumlarda bireyin di
hekimine
gitmesi
çocukluk
dönemlerine
rastlamaktad r.
Geli memi ve geli mekte olan toplumlarda sa3l kl
olma bilincinin yerle memesi ve ekonomik nedenler
hekim-hasta ili kisinin istenilen düzeyde olmamas na
neden olmu tur. Ülkemizde, yeterli di hekimli3i
hizmetleri sunulamamakla birlikte, meslek örgütleri ve
üniversiteler mesleki standartlar yükseltmek için
yo3un çal malara devam etmektedir. Bu nedenle hem
di hekimleri at l kalmakta ve hem de toplumda di ve
di eti hastal klar çok fazla görülmektedir. Geli memi
ve ekonomik kalk nmas yetersiz olan ülkelerde sa3l kl
bir a3 z di sa3l 3 program olmad 3 ndan, içme
suyuna flor kat lmas
gibi koruyucu tedavilerin
uygulanamamas na ba3l olarak toplumda di çürü3ü
insidans yüksek olmaktad r.7
Ebeveynlere verilen a3 z sa3l k e3itiminin
olu turdu3u bilgi birikiminin çocuklar üzerine olumlu
etkiler yaratt 3 kimi ara t r c lar taraf ndan2,8-10
bildirilmi
olmas na ra3men, ebeveynlerin e3itim
düzeylerinin çocuklar n n a3 z sa3l 3 üzerindeki
etkileriyle ilgili yeteri kadar bilgi bulunmamaktad r.
Ara t rmam zda e3itim düzeyi yüksek bireylerin di
hekimine genç ya larda, okur yazar olmayanlar n ise
ileri ya larda gittikleri belirlendi. Bireyin e3itim düzeyi
ile a3 z sa3l 3 na verdikleri önem aras nda paralellik
gözlenmekle birlikte, çal mam za kat lan bireylerin
küçük ya larda ebeveynleri taraf ndan yönlendirildi3i
göz önüne al nd 3 nda indirek etkinin önemli oldu3u

ortaya ç kmaktad r. Ara t rmam zda üniversite mezunlar nda 16-20’li ya lar aras nda üniversite s nav na
haz rl k dönemi s ras nda strese ba3l olarak di
hekimine daha s k gittikleri belirtilmi tir. Bu bireyler
ya lar ilerledikçe bu s kl 3 n azald 3 n bildirmi olup,
bu durumun düzenli a3 z bak mlar n n yap lmas nedeniyle oldu3u bildirilmektedir. Çal mam zda ebeveynlerin e3itim seviyesinin yüksekli3i ile paralel olarak
çocu3unun süt di lerini di
hekimine giderek
çektirmesi aras nda paralellik saptand . Okur-yazar
olmayanlar ile ilkokul mezunu ebeveynlerin çocuklar n n süt di lerini ço3unlukla di
teknisyenine
çektirdi3i belirlendi. Ebeveynlerin e3itim seviyesi,
çocuklar n n a3 z sa3l 3 na gösterdikleri yakla m n bir
kan t olarak de3erlendirildi. Bunun yan s ra, çocuklar n n süt di lerini ampirik yöntemler kullanarak
çektiren ebeveynlerde e3itim seviyesinin önemli olmad 3 saptand . Bu durum, e3itim seviyesine bak lmaks z n ebeveynlerin çocuklar n n di çekimini öncelikle
kendi yöntemleriyle halletmeye çal t 3 n göstermektedir. Süt di lerinin geçici oldu3unun dü ünülmesi bu
yakla m n nedeni olarak de3erlendirilmektedir.
Di hekimine ba vuru nedenleri çe itlilik göstermektedir. Alt ayl k periyotlarla düzenli kontrollerin
yap lmas ideal bir yakla md r. Di hekimine ilk gidi
süt di lerinin ç kmaya ba lad 3 döneme rastlamaktad r. Ara t rmam zda ebeveynlerin di hekimine ilk
ba vuru ya lar incelendi3inde kad nlar n di hekimine
erkeklerden daha erken ya larda gitti3i belirlendi. Bu
durum, erkeklerin daha dayan kl olarak a3r y tolore
30
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bildirilmektedir.10
Çal mam zda
köyde
ya ayan
ebeveynlerin ço3unlukla süt di lerini di teknisyenine
çektirdikleri ve çocuklar n n di çekimlerinde de ayn
yönteme ba vurduklar belirlendi. Nehirde ya ayan
ebeveynlerin ise di hekimini tercih ettikleri ve
çocuklar na da bu davran biçimini olumlu olarak
aktard klar belirlendi. Bu durum, halk m z n k rsal
kesimde halen a3 z di sa3l 3 konusunda yeteri kadar
bilinçlenmedi3ini ve bunun olumsuz etkilerini çocuklar na da yans tt klar n göstermektedir. Ancak köyde
ya ayanlar n ekonomik kayg lar göz önüne al nd 3 nda
genellikle ayn köyde ya ayan veya y llard r tan d 3 ve
belki de akrabas olan di teknisyenine ba vurunun
kaç n lmaz oldu3u gözlenmektedir. Bireylerin ya ad klar yer fark etmeksizin geçmi te kendilerine uygulanan
ampirik yöntemleri çocuklar na da uygulad klar tespit
edildi. Bu durum, halk m z n çocuklar n n tedavisini
öncelikle kendisinin halletmeye çal t 3 n göstermektedir.
Ebeveynlerin di le ilgili olumsuz deneyimleri ve
bebek di lerinin önemsiz oldu3unun dü ünülmesi onlar n sa3l kla ilgili inan ve davran lar nda de3i ikli3e
neden olarak çocu3unun a3 z sa3l 3 n olumsuz
etkiledi3i bir grup ara t r c taraf ndan bildirilmektedir.11 Bu olumsuz deneyimlerin genellikle di hekimi
korkusunu olu turdu3u san lmaktad r. Di hekimi
korkusu üzerine yap lan çal malar; çocuklar n di
hekimi ile ileti im içinde olmalar n n ancak dental
korkunun azalt lmas ile mümkün olaca3 n göstermektedir.2,12 Çal mam zda küçük ya larda di hekimine ilk
ba vurular n korkuyla yap ld 3 belirlenmi tir. Bu
durum, çevresinden di hekimiyle ilgili duydu3u
olumsuz bilgilerin do3al bir sonucudur. Böyle bir
durumda di hekiminin yakla m ve ebeveynin deste3i
ileri ya lardaki di tedavilerini etkilemesi aç s ndan
oldukça önemlidir. Ara t rma sonuçlar m z n gösterdi3i
gibi, ebeveynin ilk di hekimine gitme ya
ile
çocu3unun süt di i çekim yöntemi aras nda anlaml
ili kinin olmas , ebeveynin erken ya larda di hekimiyle
kar la mas n n olumlu etkilerini çocu3una yans tmas
olarak de3erlendirilmektedir.
Sonuç olarak; çocuklar n a3 z sa3l 3 n n ebeveynlerin geçmi te kendilerine uygulanan yakla mlarla paralellik gösterdi3i ve bunu etkileyen faktörler aras nda
ebeveynin e3itim seviyesi, uygulanan sa3l k politikalar , geçmi ten gelen al kanl klar ve ya ad klar yerin
de öneminin oldu3u kan s na var ld .

etmesi nedeniyle a3 z problemlerinden çok fazla
bahsetmeyip aileyi haberdar etmemi olmas na ba3land . Ara t rmam zda, erkeklerin ilk kez di hekimine
16-20’li ya larda gitmelerinin di problemlerini ampirik
yöntemlerle veya di teknisyenleriyle gidermi olmalar
nedeniyle oldu3u, bununla birlikte üstesinden gelemeyecekleri di problemlerinde hekime ba vurduklar
kan s na var ld . Çal mam zda, di
hekimine ilk
ba vuru nedeni cinsiyet fark olmaks z n di çekimi
olarak belirlendi. Kad nlar n daha erken ya larda di
hekimine gitmelerinin en fazla di çekimi nedeniyle
olmas , erkeklere göre a3 z sa3l klar na daha az önem
verdikleri kan s n uyand rd . Cinsiyetlere göre ilk
ba vuru nedenleri aras nda erkeklerin kad nlardan çok
daha fazla periodontal ve protetik probleme sahip
olduklar tespit edildi. Bu durumun, toplumumuzun
geneli göz önüne al nd 3 nda, ekonomik kayg lar n
daha çok erkekler üzerinde yo3unla mas n n neden
oldu3u strese ba3l olarak a3 z sa3l 3 n n olumsuz
etkilenmesi sonucu olabilece3i dü ünüldü. Bireylerin
ya ad 3 yer incelendi3inde, di hekimine kontrol
amaçl , di çektirmek veya dolgu yapt rmak için ilk
ba vuru oranlar n n ehirde ya ayanlarda köylerde
ya ayanlardan daha yüksek oldu3u, protez ba vurular n n ise; köylerde ya ayanlarda ehirde ya ayanlardan daha yüksek oldu3u saptand . Bu durum,
ehirde ya ayanlar n di hekimine daha kolay ula malar nedeniyle tedavilerini daha erken yapt rmalar
ve bu sayede protez ihtiyaçlar n n daha geç ya larda
ortaya ç kmas veya proteze ihtiyaç duyacak kadar di
kaybetmemelerine ba3land . Köyde ya ayanlar n ise;
zor ya am ko ullar nedeniyle di hekimine ula amamalar ve ehirde ya ayanlar kadar kaliteli sa3l k
hizmetine kolay ula amamalar nedeniyle çok zorda
kalmad kça hastal klar n kendi yöntemleriyle halletmeye çal t klar , uygun tedavi yerine di çekimini tercih
ettikleri ve ancak di lerin tamam veya tamam na
yak n kaybedildi3inden protez safhas nda di hekimine
ba vurduklar tespit edildi. Çal mam zda genel olarak,
periodontal tedavi amaçl ilk ba vurular n oldukça
dü ük oldu3u gözlenmesine ra3men, bireyin böyle bir
sorunu oldu3unun fark nda olmamas nedeniyle bu
durum toplumun sa3l kl bir a3 z yap s na sahip oldu3u
anlam n ta mamaktad r. Ara t rmam zda, kontrol
amaçl ba vurular n oldukça dü ük oldu3u görüldü. Bu
durum, halk m z n yo3un bir s k nt ya ayana kadar
hekime ba vurmad 3 n n aç k bir kan t d r.
Yap lan bir çal mada sosyal olarak e it olmayan
bireylerin oral sa3l k tercihlerinin de farkl l k gösterdi3i
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