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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimli-

ği Fakültesi son sınıf öğrencilerinin, yaşlı bireylere karşı tutu-

munun incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, Atatürk Üniversite-

si Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören 103 son sınıf 

öğrencisi arasında, Erzurum, Türkiye’de yapılmıştır. Yaş Bazlı 

Semantik Diferansiyel (YSD) indeksinin Türkçe versiyonu ha-

zırlanarak bir web anket oluşturulmuştur. Diş hekimliği öğren-

cilerinin demografik özellikleri ve çocukluğunda ebeveynleri 

ve büyükanne ve/veya büyükbabaları ile aynı evde kalıp kal-

madıkları, ileride yaşlı bireyleri tedavi etme konularındaki is-

teklilikleri, geriatrik hastaları tedavi etmeyi sevip sevmedikleri 

hakkında bilgi toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

verilerin istatistiksel analizi, tanımlayıcı istatistikler ve Student 

t test ile yapılmıştır.

Bulgular: Ortalama YSD skoru 3.9 olarak bulunmuştur. To-

tal YSD skoru cinsiyetler arasında farklılık göstermemiştir 

(P=.192). Büyük anne ve/veya büyük babasıyla yaşayan ve 

yaşamayan öğrencilerin YSD skorları arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (P=.248). İleride meslek yaşamında yaşlı hasta-

ları tedavi etmek isteyen ve istemeyen öğrencilerin YSD skor-

ları arasında ise farklılık bulunmuştur (P<.001). Ayrıca, günlük 

pratikte yaşlı hastalara bakmayı seven öğrencilerin indeks 

skorları, sevmeyen öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur 

(P<. 001).

Sonuçlar: Öğrencilerin yaşlı bireylere karşı tutumu genel ola-

rak pozitif bulunmuştur. Çocukluğunda büyük anne ve/veya 

büyük baba ile yaşamak, öğrencilerin tutumunu etkilememiş-

tir. Günlük pratiğinde ve gelecekte yaşlı bireyleri tedavi etme 

konusunda istekli olan öğrencilerin tutumu, istekli olmayan-

lardan daha pozitif bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Tutum, geriatrik diş hekimliği, eğitim, öğ-

renci

SUMMARY
Aim: The aim of this study was to examine the attitudes of fi-

nal-year dentistry students at university of Ataturk in Turkey 

toward elderly patients.

Materials and Methods: A cross-sectional study was condu-

cted among 103 senior dentistry students of Ataturk Univer-

sity, Erzurum, Turkey. A web-based questionnaire was crea-

ted by using Turkish version of the Aged Semantic Differential 

(ASD) scale. Demographic characteristics of dentistry stu-

dents and information about whether they lived in the same 

house with their parents and grandparents during their chil-

dhood, willingness about treating elderly in the future, they 

like or don’t like treating geriatric patients was also collected. 

The obtained data was analyzed using descriptive statistics 

and Student’s t-test.

Results: Average of the ASD score was 3.89. Total ASD sco-

res didn’t vary between genders (P=.192). There weren’t any 

statistical differences between the dentistry students who 
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had lived together with their grandparents during their 

childhood and those who didn’t (P=.248). However, there 

were difference between index scores of students who 

were willing to treat elderly people in their daily oral care 

practices in the future and weren’t (P<.001). Furthermore, 

index scores of students who liked treating elderly peop-

le in their daily practice were higher than students who 

don’t like (P<.001). 

Conclusions: Students’ attitude toward elderly was ge-

nerally positive and didn’t differ according to gender. 

Living with grandparents in their childhood didn’t affect 

attitudes of students. Students who were willing about 

treating elderly people in the daily clinical practice/future 

had more positive attitudes.

Key words: Attitude, geriatric dentistry, education, stu-

dents

GiRiŞ
Yaşlanma, kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal bir sü-

reçtir. Yaşlı bireylerin tıp, diş hekimliği ve sosyal alanlarda-

ki ihtiyaçları diğer yaş gruplarından farklılık göstermekte-

dir.1 Yaşlı nüfusu tüm dünyada artmakta ve bu demografik 

geçiş devam etmektedir. 2000 yılında dünyadaki yaşlı 

sayısı 600 milyon iken 2025 yılında bu sayının iki katına 

çıkması ve 2050 yılında 60 yaş ve üzeri insan sayısının 2 

milyar olması beklenmektedir.2

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine göre yaşlı nü-

fus olarak değerlendirilen 60 yaş ve üzeri nüfus son beş 

yılda % 16 artmıştır. Yaklaşık 82,4 milyon olan nüfusumuz-

da 7.2 milyon yaşlı birey bulunmaktadır. Yaşlı nüfusun top-

lam nüfus içindeki oranı 2018 yılında %8,7' ye, ortalama 

yaşam süresi 78 yıla (erkeklerde 75.3, kadınlarda 80,7 yıl) 

yükselmiştir. Türkiye için yaşlı nüfusun, genel nüfusa ora-

nı 2023' te %10,2' ye, 2040' ta ise % 16,3' e çıkacağı tahmin 

edilmektedir.3

Ağız sağlığı, genel sağlığın bir parçasıdır ve yaşlı bireylerin 

yaşam kalitesi ve refahını sağlamak için gereklidir. Nüfus 

yaşlandıkça, sağlık hizmetlerine olan talep artmaktadır.4 

Dünya çapında, yaşlı bireylerin ağız ve diş sağlığı duru-

munun iyileştirilmesi gerektiği ve yaşlı bireylerin geniş te-

davi ihtiyaçları olduğu bildirilmiştir. Ayrıca yakın gelecekte 

diş hekimliği hastalarının çoğunun yaşlılardan oluşacağı, 

diş kaybı ve çoklu ilaç kullanımına eşlik eden tıbbi durum-

ların da tedavinin karmaşıklığını arttıracağı belirtilmiştir.5,6 

Dünya Sağlık Örgütü yaşlı nüfusu öncelikli grup olarak ele 

almaktadır. Bu nedenle, diş hekimleri bu nüfusun belirli 

ağız sağlığı ihtiyaçlarını bilmeli ve karşılamalıdır.2,7,8

Diş hekimliği öğrencileri, geleceğin diş hekimleri olarak 

yaşlı hastaların sorunları hakkında temel bilgilere sahip 

olmalı ve bu hastaları tedavi etmekten kaçınmamalıdır.9 

Dünyanın farklı bölgelerinde diş hekimliği fakülteleri ta-

rafından yayınlanan geriatrik diş hekimliği müfredatında 

önemli farklılıklar vardır.10–12 Literatürde, diş hekimliği öğ-

rencilerinin yaşlı hastalara yönelik tutumlarını inceleyen, 

farklı ülkelerde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır.13-17 An-

cak Türkiye'de diş hekimliği öğrencileriyle yapılmış bir ça-

lışmaya rastlanmamıştır. Akademik eğitim programlarının 

müfredatındaki farklılıkların diş hekimliği öğrencilerinin 

yaşlı hastalara yönelik tutumlarını etkilediği bilindiğin-

den,13 bu çalışmada Atatürk Üniversitesi son sınıf öğren-

cilerinin yaşlı hastalara yönelik tutumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sıfır hipotezi, öğrencilerin tu-

tumları arasında fark olmayacağı yönündeydi.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya başlamadan önce etik kurul onayı alınmıştır 

(protokol numarası: 71522473/050.01.04/636). Ayrıca, 

katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve 

katılımcılardan onam formu alınmıştır.

Mevcut çalışmada, bir bilgisayar programı (Google Docs, 

Google Inc., Mountain View, CA) yardımıyla, web anket 

oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, web anket, diş he-

kimliği son sınıf öğrencisi 120 kişiye mail yoluyla gönde-

rildi, ancak anketi 103 diş hekimliği öğrencisi doldurmuş 

ve anketin cevaplanma oranı %85,8 olarak bulunmuştur. 

Anketin ilk bölümünde, katılımcıların yaşını ve cinsiyetini 

içeren demografik veriler toplanmıştır. İkinci bölümde, ço-

cuklukları boyunca ebeveynleri ve büyük anne ve/veya 

büyük babalarıyla aynı evde yaşayıp yaşamadıkları, ileri-

de yaşlı hastaların diş tedavilerini yapmaya istekli olup ol-

madıkları, yaşlı hastaları tedavi etmeyi sevip sevmedikleri 

konularında veri toplanmıştır.13,15

Anketin üçüncü bölümü, Rosencrantz ve McKevin tarafın-

dan geliştirilen Yaş Bazlı Semantik Diferansiyel (YSD) ölçe-

ğinin Türkçe versiyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.18,19 

YSD ölçeği, sağlık hizmeti öğrencilerinin yaşlı bireylere 

karşı tutumlarını ölçmek için sıklıkla kullanılan bir araçtır. 
13,14,20,21 Bu ölçekte, insanların özelliklerini tanımlamak için 

3 kategoriye ayrılmış 32 çift zıt anlamlı sıfat ve her bir zıt 

anlamlı sıfat için 7'li Likert ölçeği vardır (Tablo 1).

Tablo 1. YSD anketi

Yaşlı bireylere karşı tutum
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İlk kategori Etkili—Etkisiz (E—E) olarak adlandırılmış olu-

pinsanları yaşama uyum sağlayabilme ve kendi kararlarını 

verme durumlarına göre değerlendirmiştir. İkinci katego-

ri Otonom-Bağımlı (O-B) olup bir toplumdaki yaşlıların 

bağımsızlıklarına ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma 

kapasitelerine yönelik görüşleri ölçülmüştür. Üçüncü ka-

tegori Kişisel Kabul Edilebilirlik-Kabul Edilemezlik (KK-KE) 

olup sosyal açıdan etkileşim yeteneği ve kişisel kabul edi-

lebilirlik hakkındaki düşünceleri analiz etmiştir.13

Sorular, her bir satıra, zıt anlamlı bir sıfat çifti arasına 7 pu-

anlık Likert ölçeği konularak oluşturulmuştur. Öğrenciler-

den, sıfatların her birini kişisel görüşlerine göre 1'den 7'ye 

kadar derecelendirmeleri istenmiştir. Yüksek puanlar (≥4) 

daha olumsuz tutumları temsil ederken, düşük puanlar 

(<4) daha olumlu tutumları temsil etmektedir.13,14

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, bilgisayar prog-

ramı (SPSS program, versiyon 22.0, SPSS, Chicago, Ill, 

ABD) yardımıyla yapılmıştır. Kolmogorov- Smirnov testinin 

sonuçlarına göre, verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir. 

Tanımlayıcı istatistikler ile, öğrencilerin demografik özel-

likleri ve YSD skorlarının minimum, maksimum, ortalama 

ve standart sapma (SD) değerleri belirlenmiştir. Cinsiyet, 

çocukken yaşlı bireylerle beraber yaşayıp/yaşamama, 

ileride ve günümüzde yaşlı bireyleri tedavi etmedeki is-

teklilik/isteksizlik gibi faktörlerin, katılımcı öğrencilerin de-

ğerlendirmelerini etkileyip etkilemediğini belirlemek için 

Student t testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık 

seviyesi a=.05 olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların 55'i 

(%53,4) kadın, 48'i (%46,6) erkek olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması yaklaşık 23,6 

olarak bulunmuştur. Ankete katılanların %51,5' i büyük 

anne ve büyük babasıyla yaşamazken, %48,5' inin ço-

cukluklarında 5 yıl veya daha uzun süre büyük anne ve/

veya büyük babasıyla yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

% 47.5' i gelecekte günlük ağız bakımı uygulamalarında 

yaşlı hastaları tedavi etmeye istekliyken, % 52.5' inin istekli 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca diş hekimliği öğrencilerinin 

%46,5'i günlük diş hekimliği pratiğinde yaşlı hastaları te-

davi etmeyi sevdiklerini belirtirken, %53,5'i ise sevmediği-

ni belirtmiştir.

Mevcut çalışmada, YSD skor ortalaması, 3,89 (+0.97) ola-

rak bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. İndeks skorlarının minumum , maximum, ortalama ve standart sapma 
(SD) değerleri

E—E, O—B, KK—KE ve toplam YSD skorları cinsiyete göre 

değişiklik göstermemiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Kadın ve erkek öğrencilerin E---E,0---B,KK---KE ve YSD skorları

Ayrıca çocukluklarında büyük anne ve/veya büyük baba-

sıyla birlikte yaşayan diş hekimliği öğrencileri ile yaşama-

yanlar arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (P = 

.248).

Ancak ileride, mesleki yaşamında, yaşlı bireyleri tedavi et-

meye istekli olan ve olmayan diş hekimliği öğrencilerinin 

indeks puanları arasında fark bulunmuştur (P<.001) (Tablo 

4).
Tablo 4. Gelecekte yaşlı bireyleri tedavi etme konusundaki istekliliğe göre, in-
deks skorlarının karşılaştırılması

Yaşlı bireylere karşı tutum
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Ek olarak, günlük diş hekimliği uygulamalarında yaşlı bi-

reyleri tedavi etmeyi seven öğrencilerin indeks puanları, 

sevmeyen öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur 

(P<.001) (Tablo 5).

Tablo 5. Mevcut günlük pratikte yaşlı hastaları tedavi etmedeki istekliliğe göre 
indeks skorları

TARTIŞMA
Mevcut çalışma, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tu-

tumlarını belirlemek için tasarlanmıştır. Literatürde, Türk 

diş hekimliği öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumları ile 

ilgili daha önce yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Mevcut çalışma sonucunda, öğrencilerin tutumları 

arasında farklılık bulunduğu için araştırmanın hipotezi 

reddedilmiştir.

İnsanların tutumları, davranışlarında önemli bir rol oy-

nar. Özellikle doktor-hasta ilişkisinde sağlık personelinin 

tutumları sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine yansı-

maktadır.13 Mezuniyet öncesi tıp / diş hekimliği eğitimi, 

yaşlılara sağlık hizmetleri sağlanmasında iyi bir temel 

oluşturabilir. Geleceğin diş hekimleri olarak, diş hekim-

liği son sınıf öğrencilerinin aldığı lisans eğitimi, toplumda 

belirli insan gruplarına yönelik tutumları önemli dere-

cede etkileyebilmektedir. Bu gruplardan biri, diş hekim-

liği öğrencilerinin profesyonel kariyerlerine geçtiklerinde 

muhtemelen sıklıkla kontak kuracakları ve sayısı hızla ar-

tan yaşlı hastalardır.14

YSD indeksi, bireylerin tutumlarını, algılarını ve tercihleri-

ni değerlendirmek için güvenilir ve yaygın olarak uygula-

nan bir yöntemdir. Literatürde, sıklıkla, YSD indeksinin üç 

faktörlü versiyonu kullanılmıştır.22 Intrieri ve ark.23 doğru-

layıcı faktör analizinde Rosencranz ve McNevin19 tarafın-

dan önerilen üç faktörlü YSD modelinden elde edilen 

verilerin, bireylerin tutumlarını belirlemede daha başarılı 

olacağını belirtmiştir. Bu çalışmada, yaşlı bireylere yönelik 

tutumları belirlemek ve önceki çalışmaların sonuçlarıyla 

karşılaştırmak için üç faktörlü YSD indeksi kullanılmıştır.24

Literatürde, diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerinin 

yaşlı bireylere karşı tutumlarını inceleyen çeşitli çalışma-

lardan elde edilen YSD puanlarının ortalaması birbirin-

den farklıdır. Zambrini ve ark.13 diş hekimliği öğrencile-

rinin puan ortalamasının 3.78 olduğunu belirtmişlerdir. 

De Visschere ve ark.24 yeni mezun olan dişhekimlerinin 

ortalama YSD puanının 4.38 olduğunu bildirmişlerdir. 

Mevcut araştırmanın sonuçlarına göre Zambrini ve ark.a13 

benzer ve De Visschere ve ark.tan24 farklı olarak YSD puan 

ortalamasının 4'ten düşük olan 3.88 olduğu ve öğrencil-

erin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu sonucuna 

varılmıştır.

Literatürde, kadın ve erkek katılımcıların, yaşlı bireylere 

karşı tutumları karşılaştırıldığında farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Zambrini ve ark.13 yaptıkları çalışmada kadın 

öğrencilerin ortalama olarak yaşlılara karşı erkeklere göre 

daha olumlu tutuma sahip olduklarını belirtmişlerdir. An-

cak Nochajiski ve ark.17 kadın katılımcıların erkeklerden 

daha olumsuz tutum sergilediklerini bildirmişlerdir. Öte 

yandan Hatami ve ark.15 ve Devlin ve ark.16 kadın ve erkek 

öğrencilerin tutumlarının benzer olduğunu belirtmişle-

rdir. Mevcut çalışmada, Zambrini ve ark.13 ile Nochajiski 

ve ark.’nın17  aksine; Hatami ve ark.15 ile Devlin ve ark.

a16 benzer şekilde, ortalama YSD puanları cinsiyete göre 

farklılık göstermemiştir.

Çalışmalarda araştırılan faktörlerden biri de büyük anne 

ve büyük babalarla yaşamanın öğrencilerin yaşlı bi-

reylere karşı tutumları üzerindeki etkisidir. Zambrini ve 

ark.13 çocukluk döneminde anne-babası ve büyükanne 

ve büyükbabasıyla birlikte yaşayan öğrenciler ile yaşa-

mayanlar arasında istatistiksel olarak farklılıklar ol-

madığını belirtmişlerdir. Hatami ve ark.15 büyükanne ve 

büyükbabası olan son sınıf diş hekimliği öğrencilerinin, 

yaşlı biriyle teması olanların tutum puanlarının daha 

olumlu olduğu sonucuna varmıştır. Mevcut çalışmada, 

Zambrini ve ark.’a13 benzer şekilde Hatami ve ark.’dan15 

farklı olarak, çocukluklarında büyük anne ve büyük ba-

basıyla birlikte yaşayan son sınıf diş hekimliği öğrencileri 

ile yaşamayanlar arasında istatistiksel olarak bir fark bu-

lunmamıştır. Zambrini ve ark.13 bu sonucun büyükanne 

ve büyükbabalarla birlikte yaşamanın zorluklarıyla ilgili 

olabileceğini belirtmişlerdir.

Mevcut çalışmada, diş hekimliği son sınıf öğrencilerinin, 

ilerideki meslek yaşantılarında yaşlı hastaları tedavi etme 

konusunda istekli olmanın ve mevcut klinik pratiğinde 

yaşlı hastaları tedavi etmeyi sevmenin, yaşlı bireylere 

karşı tutuma etkisi de araştırılmıştır. Zambrini ve ark.13 

yaptıkları çalışmada, geriatrik hasta bakımı konusunda 

uzmanlaşma niyetinde olan öğrencilerin, olmayanlara 

göre daha olumlu tutumları olduğunu bildirmişlerdir. 

Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre, Zambrini ve ark.a13 

benzer olarak ileride yaşlı bireyleri tedavi etmeye istekli 

olan ve günlük klinik uygulamada yaşlıları tedavi etmeyi 

seven öğrencilerin, olmayanlara göre daha olumlu tutu-

ma sahip olduğu belirlenmiştir.

Mevcut çalışmanın bazı limitasyonları vardır. Bu limita-

syonlardan ilki, geriatrik diş hekimliği alanında alınan 

eğitimin ve bilgi düzeyinin ölçülmemesi ve bu bilgi düzey-

Yaşlı bireylere karşı tutum
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inin, öğrencilerin yaşlı bireylere karşı tutumları üzerindeki 

etkisinin araştırılmamasıdır.13,15,17,24 Bir diğer sınırlama 

ise, bu çalışmanın sadece bir diş hekimliği fakültesinde 

gerçekleştirilmiş olmasıdır. Geriatrik diş hekimliği eğitim 

müfredatının, farklı üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri 

arasında farklılık gösterebileceği bilindiğinden,24 mevcut 

çalışmada, geriatrik diş hekimliği eğitim müfredatının, 

öğrencilerin yaşlı hastalara karşı tutumuna etkisi araştırıl-

mamıştır. Bu nedenle, mevcut çalışmanın sonuçları, 

Türkiye'deki diş hekimliği öğrencilerinin, yaşlı bireylere 

karşı tutumları hakkında genel bir bilgi verememektedir. 

Geriatrik diş hekimliği konusundaki bilginin öğrencile-

rin tutumlarını nasıl etkilediğini belirleyecek daha ileri 

çalışmalar, Türkiye'deki farklı üniversitelerdeki diş hekim-

liği öğrencileri arasında yapılmalıdır.

Diş hekimliği öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik tutum-

larının incelenmesi, öğrencilerin daha iyi anlaşılmasına 

ve tutumların iyileştirilmesi için belirli stratejilerin tasar-

lanmasına veya yeniden düzenlenmesine yardımcı ola-

bilir.13 Bu çalışmanın sonuçları, geriatrik diş bakımı ile ilgili 

gelecekteki analizler için bir temel oluşturabilir.

SONUÇLAR
Bu çalışmanın limitasyonları dahilinde şu sonuçlara 

varılmıştır:

1. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşlı bireylere karşı tutu-

mu genel olarak olumlu bulunmuştur.

2. Yaşlı bireylere karşı tutumlar cinsiyete göre farklılık gös-

termemiştir.

3. Çocukluklarında büyük anne ve/veya büyük babalarıy-

la yaşamak, öğrencilerin yaşlı bireylere karşı tutumlarını 

etkilememiştir.

4. Günlük klinik uygulamalarda ve gelecekte yaşlıları te-

davi etmede istekli olan öğrencilerin yaşlı bireylere karşı 

tutumlarının daha pozitif olduğu gözlenmiştir.
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