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ÖZET 

Bu araştırma ilköğretim birinci kademe beşinci sınıftaki öğrenciler tarafından 

kişisel hijyen alışkanlıklarının nasıl uygulandığını ve kişisel hijyen alışkanlıklarını 

saptamak amacıyla yapıldı. 

Malatya ili Merkez Özalper semtinde bulunan Abdulkadir Eriş İlköğretim 

Okulunda 5. Sınıfta okuyan 250 öğrenci çalışma kapsamına alındı. Araştırma 

öncesinde kurumlardan izin öğrencilerden sözel onam alınmıştır. 22 sorudan oluşan 

anket formunda öğrencilere ailelerinin sosyodemografik özellikleri ve kişisel hijyen 

alışkanlıklarının içeren sorular soruldu. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş 

ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik olarak ki kare, frekans ve yüzde 

kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 11.93±1.37’ dir. Öğrencilerin 

tuvalet temizliğinde kullandığı maddeler, tuvalet sonrası yaptıkları, dişlerini 

fırçalama durumları, diş macunu tüketimleri, uyguladıkları diş fırçalama yöntemleri, 

banyo yapma sıklıkları, çoraplarını değiştirme sıklıkları, yemek yemeden önce 

ellerini yıkama durumları, tırnaklarını kesme durumları istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05) . 

Yapılan araştırmada kişinin sağlığının korunmasında önemli yeri olan kişisel 

hijyen davranışlarını geliştirmek için, kişilerin erken yaşta bilinçlendirilmesi, 

okulların erken dönemlerinden itibaren hijyen eğitim programları düzenlenmesi 

gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Kişisel hijyen, alışkanlık, ilköğretim öğrencisi. 
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ABSTRACT 

THE ELEMENTARY SCHOOL FİFTH-GRADE STUDENT’S EVELUATION 
OF PERSONAL HYGIENE HABITS 

This research aims to determine the varying hygiene habits and 

implementations of students studying at the fifth grade of elementary school. 

The research has covered 250 students studying at the fifth grade of 

Abdülkadir Eriş Elementary School located in Merkez Özalper district of Malatya 

province. Permission of the related institutions and consent of students have been 

granted prior to the research. Within the scope of the research, students were given a 

survey consisting of 22 questions regarding the sociodemographic features of their 

families, as well as their own hygiene habits. 

The data gathered from the research has been evaluated using the software 

SPSS 17.0; square, frequency, and percentage have been used in the analysis of the 

data. 

The median age of the students who have participated in the survey was 

11.93±1.37. The data and values regarding the students hygiene habits, i.e., the 

substances they use for hygiene, their post-toilet activities, tooth-brushing habits, 

toothpaste consumption, tooth-brushing techniques, showering habits, hand-washing 

habits prior to dining, nail-clipping habits, have been found to be statistically 

significant ( p<0.05 ) . 

The research has shown that for people to develop personal hygiene habits, 

which constitute a significant place in preserving personal health, they have to 

become aware of the matter in their early ages, and hygiene training programs have 

to be implemented at schools, beginning from earlier class-years.  

Keywords: personal hygiene, habit, elementary school students 
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1.GİRİŞ 

Ülkemizin çocuk hastalıkları sağlık göstergesi giderek iyileşmekle birlikte, 

henüz istenilen düzeyde değildir ( 1 ). Çocuklarımızın sağlık düzeyleri dünyanın 

diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığın da, Türkiye 129 ülke arasında 61. sırada yer 

almaktadır. Okul çağı çocuklarında diş çürükleri, boğaz hastalıkları, bağırsak 

parazitleri en sık görülen sağlık sorunlarıdır. Bulaşıcı hastalıklar ise önemli bir halk 

sağlığı problemi olmaya devam etmektedir ( 2 ). Kişisel hijyen alışkanlıklarının 

yeterli ölçüde gelişmemiş olması bu durumun en önemli nedenlerinden birisidir ( 3 ). 

Hijyen: Sağlıklı ve temiz dolayısıyla sağlığı koruma anlamı taşır ( 4 ). Kişisel 

hijyen; kişilerin kendi sağlıklarını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım 

uygulamalarıdır ( 5 ) . 

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesinde, o ülkedeki sağlıklı insan 

gücünün önemli rolü vardır. İnsan sağlığının olumlu ve olumsuz bir biçimde gelişmesi 

de davranışlara bağlıdır. Günümüzde, gerek hastalık ve sakatlıklardan korunmak, 

gerekse bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin sağlanması konularına yönelik olarak 

bilimin belirlediği davranışlar vardır ( 6 ). İnsanların bu davranışlara sahip olması ve 

bu davranışları uygulaması sağlıklı olmanın temel koşuludur. Bu koşul, çocukluktan 

başlayarak sağlıklarının bilincinde olan, sağlığını koruyan ve sağlığı bozulduğunda 

fark eden bireylerin yetiştirilmesi ile sağlanabilir( 7 ) . 

İlköğretim çağındaki çocuklarda ölüm oranın azalmasına karşın, sağlık 

sorunları yaygındır ( 8 ).Çocukların en çok toplu halde bulunduğu, birbirlerinin 

eşyalarını kullandığı okullarda bulaşıcı hastalıklar hızla yayılmakta, aileleri, yakın 

çevreleri ve hatta büyük kitleleri etkisi altına almaktadır ( 9 ). Bulaşıcı hastalıkların 

ortaya çıkmasındaki en önemli etken yanlış ve yetersiz hijyen uygulamalarıdır ( 10 ). 

Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insan kısa sürede, büyük bir kısmı 

öğrenilmiş olan pek çok davranış göstermeye başlar ( 11 ).  Hiç kuşkusuz insanın 

doğumuyla başlayan bu öğrenme süreci yaşamı boyunca devam eder ( 12 ). Davranış 

kişinin sağlıklı ya da sağlıksız olmasının temel belirleyicisidir. Sağlıklı bir yaşam 
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biçimi geliştirme ve hastalıklardan korun- manın temel koşulu “Temel Sağlık 

Davranışları”nın kazanılmasıdır ( 13 ). 

Çocuklara sağlık davranışlarının kazandırılmasında önem sırasına göre üç 

önemli kurum; aile, okul öncesi eğitim ve ilköğretim okuludur ( 14 ). İnsan yaşamının 

üzerinde, doğumdan önce başlayan ve ömrünün sonuna kadar etkisini sürdüren bir 

kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik ve toplumsal yönleriyle de kişiyi, 

ruhsal gelişim ve davranışları açısından biçimlendirip yönlendirir ( 15 ). Aile, sağlığın 

korunması ve hastalıkların tedavisi açısından, kendi kültürü içinde doğru kabul ettiği 

bir tutum sergiler ( 16 ). 

Sağlık davranışında eğitimin rolü inkar edilemez. Sağlık eğitiminin amacı; 

bireye ve topluma sağlıklarını korumalarını, geliştirmelerini ve tedavi olanaklarından 

yararlanmalarını sağlayacak temel sağlık davranışlarını kazandırmaktır ( 17 ).Bu 

anlamda okul öncesi eğitim ve ilköğretim oldukça önemli bir yere sahiptir. Ancak 

ülkemizde sağlık bilgisi dersleri müfre- datta bağımsız bir ders olarak sadece orta 

öğretim dokuzuncu sınıfta yer almaktadır. Temel sağlık konuları çocukların yaşlarına 

göre düzenlenerek; okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında ele alınıp anlatılmalıdır. 

Okullarda verilen sağlık eğitimleri, okul çalışanlarını ve aileleri de kapsamalıdır ( 18 ). 

Sağlık eğitiminin okullarda bir ekip tarafından verilmesi en idealidir. 

Okullarda sınıf öğretmeni önemli bir rol oynarken sağlık ekibi elemanları da 

özellikle okul hemşiresi; danışman ve yeni bilgiler edinmesine yardım eden kişiler 

olarak görev almalıdır ( 19 ). 

Bu gerçeklerden yola çıkarak yapacağımız bu tanımlayıcı araştırmanın amacı, 

ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen kurallarını ne derece bildiklerini ve 

uyguladıklarını saptamak ve bu öğrencilerin konuya ilişkin bilgi ve uygulamalarını, 

okudukları okulun ve ailenin sosyo-ekonomik, kültürel düzeylerinin etkisini 

incelemektedir. 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Tipi 

Araştırma İlköğretim okulu beşinci sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen 

alışkanlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapıldı. 

2.2.Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma Kasım 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında yürütüldü. Veriler 

Abdulkadir Eriş İlköğretim Okulu beşinci sınıfta okuyan öğrencilere yapıldı. 

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 15 Kasım 2013 tarihinde Abdulkadir Eriş İlköğretim 

Okulu beşinci sınıfta bulunan öğrenciler oluşturdu. Örneklemi; araştırma ilkokul 

beşinci sınıfa devam eden 250 öğrenci örneklem olarak alındı. 

2.3.1.Araştırmaya alınma kriterleri 

Abdulkadir Eriş İlköğretim okulunda okuyan beşinci sınıfta bulunan 9-12 yaş 

öğrenciler 

2.3.2.Veri toplama araçları 

Veriler Kişisel Bilgi Formu (Ek 1) ve Kişisel Hijyen Değerlendirme Formu 

(Ek 2) kullanılarak toplandı. 

a.Kişisel Bilgi Formu: Çocukların tanıtıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, 

annenizin eğitim durumu, babanızın eğitim durumu, annenizin mesleği, babanızın 

mesleği, ekonomik açıdan ailenizi hangi sınıfa koyarsınız, aile yapınız) belirlemeye 

yönelik 8 sorudan oluşmaktadır. 

b.Kişisel Hijyen Değerlendirme Formu: Tuvalet temizliğinde ne 

kullanıyorsunuz, tuvalet sonrası ne yapıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor musunuz, 

dişlerinizi ne zaman fırçalıyorsunuz, dişlerinizi fırçalarken ne kadar diş macunu 

tüketiyorsunuz, diş fırçanızı ne kadar sıklıkla değiştiriyorsunuz, diş ipi kullanıyor 
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musunuz, dişlerinizi nasıl fırçalıyorsunuz, kaç günde bir banyo yapıyorsunuz, 

çoraplarınızı kaç günde bir değiştiriyorsunuz, kendinize ait bir tarağınız var mı, 

ayaklarınızı hangi sıklıkla yıkıyorsunuz, ayaklarınızı hangi sıklıkla yıkıyorsunuz, 

yemek yemeden önce ellerinizi yıkıyor musunuz, açıkta satılan yiyeceklerden alıyor 

musunuz, tırnaklarınızı ne kadar sıklıkla kesiyorsunuz, giysilerinizin temiz olmasına 

özen gösteriyor musunuz, ayakkabı alırken nelere dikkat ediyorsunuz sorularından 

oluşmaktadır. 

2.4.Verilerin Toplanması 

Anketin örneklemini oluşturan deneklerin tümüne uygulanması için 

öğrencilerin en uygun zamanları seçilerek, anket formu verilip gerekli ön açıklamalar 

ve uyarılar yapıldıktan sonra uygun cevapları formlara işaretlenmesi istendi, 

gereksinim duyduklarında açıklamalar yapılarak bilgilendirilmiştir. Anket formların 

doldurulması yaklaşık 20-30 dakika sürmüştür. Fakat o gün sınıfta bulunmayan 

öğrencilere bu anket uygulanmamıştır. 

2.5.Araştırmanın Etik İlkeleri 

Araştırmaya katılacak çocuklara araştırmanın amacı anlatılmış ve 

bilgilendirilmiş onam koşulu bir etik ilke olarak yerine getirmiştir. Ayrıca araştırmaya 

katılıp katılmama konusunda özgür oldukları açıklanarak sözel onamları alınmıştır. 

Araştırmanın yapılması için ilgili kurumdan gerekli izin alınmıştır ( EK3 ). 

2.6.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmanın sınırlılığı; sadece Abdulkadir Eriş İlköğretim okulu beşinci 

sınıf okulunda bulunan öğrencilere genellenebilir. Tüm okullarda bulunan 

öğrencilere genellenemez. 

2.7.Verilerin İstatistiksel Analizi 

Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri lisanslı SPSS (Statistical 

Packet for The Social Science) 17.0 paket programında yapıldı. Verilerin istatistiksel 

analizi, veri özelliklerine göre tanımlayıcı istatistikler kullanılarak yapılmıştır. 
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Araştırma sonucu elde edilen veriler frekans, ki kare ve yüzdeler olarak tablo haline 

getirilerek değerlendirildi. 
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3.BULGULAR 

Tablo 3.1:İlköğretim Okulu Beşinci Sınıf Öğrencilerinin 
Sosyodemografik Özellikleri (S=250)  

Sosyodemografik özellikler      S             % 
Yaş 
9-10 
11-12 

 
34 

216 

 
13.6 
86.4 

Cinsiyet 
Kız 
Erkek 

 
138 
112 

 
55.2 
44.8 

Anne eğitim durumu 
Okur-yazar 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 

 
31 

132 
44 

 
12.4 
56.4 
17.6 

Baba eğitim durumu 
Okur-yazar 
Orta okul mezunu 
Lise mezunu 

 
9 

117 
124 

 
3.6 

46.8 
49.6 

Aile yapısı 
Geniş aile 
Çekirdek aile 
Diğer  

 
64 

175 
11 

 
26.0 
70.0 

4.0 
Ekonomik durum 
İyi 
Kötü 
Orta  

 
41 

146 
63 

 
16.4 
58.4 
25.2 

 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %86.4’ ünün 11-12 yaş grubunda, %55.2’ 

sinin kız, %44.8’ nin erkek , %56’ünün annesinin ortaokul mezunu, %49.6’ sının 

babasının lise mezunu, %70’ inin çekirdek aile de yaşadığı, %58.4’ ünün ekonomik 

durumu kötü olduğu tespit edildi ( Tablo 3. 1 ). 
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Tablo 3.2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Hijyen 

Alışkanlıklarını Değerlendirme ( S=250) 

 
Değişkenler  
 

S % 

Tuvalet temizliğinde 
kullandığı maddeler 
 
Tuvalet kağıdı 
Su ve tuvalet kağıdı 
Sabun ve su 

 
 
 

58 
179 

13 

 
 
 

23.2 
71.6 

5.2 
Öğrencilerin tuvalet sonrası 
yaptıkları 
 
Ellerin suyla yıkanması 
Ellerin sabunla yıkanması 
Ellerin ve yüzün yıkanması 

 
 
 

18 
226 

6 

 
 
 

7.2 
90.4 

2.4 
Öğrencilerin dişlerini 
fırçalama durumları 
 
Sabah kalkınca  
Kahvaltıdan sonra 
Yatmadan önce 
Her yemekten sonra 

 
 
 

62 
57 

103 
28 

 
 
 

24.8 
22.8 
41.2 
11.2 

Diş macunu tüketimleri 
Mercimek büyüklüğü 
 
Diş fırçasının yarısı 
Diş fırçasının tamamı 

 
 

59 
106 

95 

 
 

23.6 
42.4 
38.0 

Diş fırçası değiştirme 
 
Altı ayda 
Üç ayda 
Yılda bir 

 
 

48 
117 

85 

 
 

19.2 
46.8 
34.0 

Diş ipi kullanma 
 
Evet 
Hayır 

 
 

75 
175 

 
 

30 
70 

Diş fırçalama yöntemleri 
 
Aşağı-yukarı 
Sağa-sola 
Dairesel hareketler 
Hepsi 

 
 

74 
64 
86 
26 

 
 

29.6 
25.6 
34.4 
10.4 

 
 
 
Banyo yapma sıklıkları 
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Üç günde bir 
Haftada bir 
İki günde bir 
 

                 58                                       
               158 

34 

23.2 
63.2 
13.6 

Çoraplarını değiştirme 
sıklıkları 
 
Her gün  
İki günde bir 
Üç günde bir 

 
 
 

51 
117 

82 

 
 
 

20.4 
46.8 
32.8 

Meyveleri yemeden önce 
yıkama durumu 
 
Bol suyla yıkama 

 
 
 

250 

 
 
 

100.0 
Yemek yemeden önce 
ellerini yıkama 
 
Evet 
Hayır  

 
 
 

242 
8 

 
 
 

96.8 
3.2 

Açıkta satılan yiyecekleri 
alıp almama durumları 
 
Evet 
Hayır 

 
 
 

4 
246 

 
 
 

1.6 
98.4 

Tırnaklarını kesme 
durumları 
 
Haftada bir 
On beş günde bir 
Ayda bir 

 
 
 

239 
6 
5 

 
 
 

95.6 
2.4 
2.0 

Giysilerin temiz olma 
durumu 
 
Evet 
Hayır 

 
 
 

243 
7 

 
 
 

97.2 
2.8 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %71.6’sının tuvalet temizliğinde su ve 

tuvalet kağıdı kullandığı, %90.4’ünün tuvalet sonrası ellerini sabunla yıkadığı, 

%41.2’sinin yatmadan önce dişlerini fırçaladığı, %42.4’ünün diş fırçasının yarısına 

kadar diş macunu sürdüğü, %46.8’ inin üç ayda bir diş fırçası değiştirdiği, %70’inin 

diş ipi kullanmadığı, %34.4’ ünün dişlerini dairesel hareketlerle fırçaladığı, 

%63.2’sinin haftada bir kez banyo yaptığı, %46.8’inin iki günde bir çorap 

değiştirdiği, %100’ünün meyveleri yemeden meyveleri bol su ile yıkadığı, 

%96.8’inin yemek yemeden önce ellerini yıkadığı, % 98.4’ünün açıkta satılan 
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yiyecekleri almadığı, %95.6’ sının  haftada bir kez tırnaklarını kestiği, %97.2’ sinin 

giysilerinin temiz olmasına özen gösterdiği tespit edildi ( Tablo 3.2 ) .  
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Tablo 3.3: Çocuklarının Anne Eğitim Durumları ile Kişisel Hijyen 
Alışkanlıklarının Karşılaştırılması 
 
 

 

Kişisel Hijyen 

Alışkanlıkları 

         Anne Eğitim Durumu  

 

 

Anlamlılık 

Okur-yazar Ortaokul 
mezunu 

Lise ve Üzeri 

S % S % S % 

Öğrencilerin dişlerini 
fırçalama durumları 

       

Sabah kalkınca  10 16.1 15 24.1 37 59.6  

Kahvaltıdan sonra 18 31.5 13 22.8 26 45.6 X2=5.774 

Yatmadan önce 10 9.7 28 27.1 65 63.1 p=0.016 

Her yemekten sonra 10 35.7 7 25.0 11 39.2  

Öğrencilerin tuvalet 
sonrası yaptıkları 

       

Ellerin suyla yıkanması 8 44.3 6 33.4 4 22.2 X2=0.060 

Ellerin sabunla 
yıkanması 

31 13.7 38 16.8 157 69.4 p=0.622 

Ellerin ve yüzün 
yıkanması 

1 16.6 2 33.3 3 50.0  

Yemek yemeden önce 
ellerini yıkama 

       

Evet 8 3.3 62 25.6 168 69.4 X2=33.139 

Hayır 1 12.5 2 25.0 5 62.5 p=0.001 

Giysilerin temiz olma 
durumu 

       

Evet 7 2.9 10 4.1 226 93.0 X2=4.326 

Hayır 4 57.1 2 28.5 1 14.2 p=0.027 

 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim durumu ile öğrencilerin dişlerini 

fırçalama durumları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bulundu. Anne 

eğitim düzeyi artıkça öğrencilerin diş fırçalama zamanlarına daha dikkat ettikleri ve 

önem verdikleri saptandı (  Tablo 3.3,  p<0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim durumu ile öğrencilerin tuvalet 

sonrası yaptıkları davranışlar karşılaştırıldığın da, lise ve üzeri mezun olan annelerin 

yüzdeleri yüksek çıkmasına rağmen sonuç istatistiksel olarak önemsiz bulundu (  

Tablo 3.3, p>0.05 ). 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel hijyen davranışı olan yemek yemeden 

önce ellerini yıkama durumu ile anne eğitim düzeyleri karşılaştırıldığında lise ve 

üzeri mezun olan annelerin kişisel hijyene daha önem verdikleri saptandı, bu durum 

istatistiksel olarak önemli bulundu (  Tablo 3.3, p<0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin giysilerinin temiz olmasına dikkat etmeleri 

ile anne eğitim durumu karşılaştırıldığında lise ve üzeri eğitim durumuna sahip olan 

annelerin çocukların giysi temizliğine daha fazla önem verdiği saptandı, bu durum 

istatistiksel olarak önemli bulundu (Tablo 3.3,  p<0.05 ). 

 

Tablo 3.4. Çocukların Ekonomik Durumları ile Kişisel Hijyen 
Alışkanlıklarının Karşılaştırılması 
 
 

 

Kişisel Hijyen 

Alışkanlıkları 

Ekonomik Durum  

 

 

Anlamlılık 

Kötü Orta İyi 

S % S % S % 

Diş macunu 
tüketimleri 

     

Mercimek büyüklüğü 35 59.3 18 30.5 6 10.1 X2=4.326 

Diş fırçasının  
yarısı 

42 39.6 8 7.5 56 52.8 p=0.020 

Diş fırçasının tamamı 9 9.4 38 40.0 48 50.5  

Diş fırçası değiştirme        

Altı ayda 9 18.7 11 22.9 28 58.3 X2=1.214 

Üç ayda 30 25.6 23 19.6 67 57.2 p=0.017 

Yılda bir 29 34.1 46 54.1 10 11.7  

Diş ipi kullanma        

Evet 18 24.0 27 36.0 30 40.0 X2=1.155 

Hayır 102 58.2 38 21.7 35 20.0 p=0.150 

Açıkta satılan 
yiyecekleri alıp 
almama durumları 

       

Evet 1 25.0 2 50.0 1 25.0 X2=8.368 

Hayır 43 17.4 57 23.1 146 59.3 p=0.004 

Çoraplarını değiştirme 
sıklıkları 

       

Her gün  15 29.4 6 11.7 31 60.7 X2=9.861 

İki günde bir 35 29.9 25 21.3 57 48.7 p=0.004 

Üç günde bir 18 21.9 26 31.7 38 46.3  
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Araştırmaya katılan öğrencilerin diş macunu tüketim miktarı ile ekonomik 

durumları karşılaştırıldığında ekonomik durumu iyi olan çocukların daha fazla diş 

macunu tükettikleri saptandı ve istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.4, 

p<0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin diş fırçası değiştirme sıklıkları ile ekonomik 

durumları karşılaştırıldığında ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin diş fırçalarını 

altı ayda bir değiştirdiği saptandı ve istatistiksel olarak önemli bulundu (Tablo 3.4, 

p<0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin diş ipi kullanma durumları ile ekonomik 

durumları karşılaştırıldığında, ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarının diş 

temizliğinde diş ipi kullanma durumlarının daha fazla olduğu saptandı ve istatistiksel 

olarak önemli bulunmadı ( Tablo 3.4, p>0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin açıkta yiyecek satın alma durumları ile 

ailelerinin ekonomik durumları karşılaştırıldığında, ekonomik durumu iyi olan 

çocukların açıkta yiyecek satın almadıkları saptandı ve istatistiksel olarak önemli 

bulundu ( Tablo 3.4, p<0.05 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoraplarını değiştirme sıklıkları ile ekonomik 

durumları karşılaştırıldığında ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarının 

çoraplarını değiştirme zamanlarının daha sık olduğu ve çoraplarını her gün 

değiştirdikleri saptandı ve istatistiksel olarak önemli bulundu ( Tablo 3.4, p<0.05 ). 
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4.TARTIŞMA 

Hastalıkların oluşmasını engellemek için kişisel koruyucu önlemlerin başında 

kişisel hijyen uygulamaları gelmektedir. Bireyin kendi çabası ile alacağı bazı 

önlemler, onun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır( 20 ). Sağlığa 

zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik 

önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Hijyen bir sağlık bilimi olup temel ilgi 

alanı, sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Bir başka şekilde tanımlayacak olursak 

hijyen, kişinin kendi sağlığını koruması için devam ettirmesi gereken öz bakım 

uygulamalarının tamamıdır. 

Kişisel hijyen alışkanlıkları hem bebeklik çağından itibaren aileden, hem de 

toplu yaşamın olduğu okullardan elde edilen bir birikimdir. Okul sağlığı açısından 

kişisel hijyene etki eden faktörlerin saptanması, bu konuda yapılan eğitim ve 

girişimler açısından önemli olacaktır ( 21 ). 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılımları 

incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun %86.4’ünün 11-12 yaş grubunda 

yoğunlaştığı görülmektedir. Kalıncı’nın da ( 2006 ) çalışmasında benzer yaş grubu 

ile çalışılmıştır. Bu yaş grubundaki öğrencilerin öğrenme isteğinin yüksek olması ve 

soyut düşünme sürecinde olmaları nedeniyle de kişisel hijyenin önemini 

anlamalarının kolay olabileceği düşünülmektedir ( 22 ). 

Eğitim, çocuk doğar doğmaz ailede başlar, okul içinde ve dışında yapılan 

eğitim ve öğretim ile yaşam boyu sürer. Annenin ve babanın eğitim durumu da çocuk 

sağlığında etkin rol oynar. Araştırmaya katılan öğrencilerin %12.4’ünün annesinin, 

%3.6’sının babasının okur-yazar olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar Çan ve 

arkadaşlarının çalışmasında %1.9 ve %9.0 olarak bildirilmiştir ( 21 ).  Anneleri ve 

babaları daha iyi eğitimli çocukların doğru bilgilere ve olumlu davranışlara sahip 

olma oranlarının daha yüksek olduğu benzer biçimde Aydın, Tozlu ve Kubilay, Çan 

ve arkadaşları ( 2004 ) ile Ceylan ve arkadaşları ( 2001 ) tarafından yapılan 

çalışmalarda vurgulanmaktadır ( 21, 23 ) . 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin tuvalet temizliğinde kullandığı maddelerin 

dağılımları ile anne eğitim durumları kıyaslanıp sonuca bakıldığında önemli bir fark 

bulunmadı ( p>0.05 ). Kaya’nın ( 2001 ) yapmış olduğu benzer çalışmada bulduğu 

sonuçlar yapmış olduğum çalışmaya paralellik göstermiştir ( 24 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tuvalet sonrası yaptıkları dağılım ile anne 

eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadı ( p>0.05 ). 

Kaya’nın ( 2001 ) yapmış olduğu benzer çalışmada bulduğu sonuçlar yapmış 

olduğum çalışmaya paralellik göstermiştir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri 

cevaplardan yola çıkarak bulunan istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaması 

çocukların ailelerinin bu konudaki hassasiyetleriyle de paralel olduğu söylenebilir. 

Her tuvaletten sonra ellerin su ve sabunla yıkanması beklenen bir davranıştır, günlük 

temizliğin en önemli işlevi olan bu uygulamanın öğrenciler arasında yaygınlaştığını 

ve öğrencilerin tuvaletten sonra ellerini sabun ve su ile yıkama bilincinde olduklarını 

göstermektedir ( 24 ). 

Diş fırçalama ağız bakımının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin diş fırçalama durumları ile anne eğitim durumları 

karşılaştırıldığın anne eğitim durumu artıkça diş fırçalama durumları da daha iyi 

olmaktadır, bu durum istatistiksel olarak önemli bulundu ( p<0.05 ). Diş fırçalama 

alışkanlığının ilkokulda kazanılması ve böyle yüksek bir oranda olmasında 

öğretmenlerin ve ailelerin büyük bir rolü vardır diyebiliriz. Yavuz Ş.’nin de yapmış 

olduğu çalışmayla benzerlik göstermektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), diş çürüklerinin önlenmesinde fluoridin 

dişlere, diş macunları ve ağız çalkalama solüsyonları gibi yollarla uygulanmasının 

son derece önemli rol oynadığını belirtmektedir. Dişler günde iki defa yemeklerden 

sonra 20 dakika içinde yatmadan önce fırçalanmalıdır( 4 ). Çocuklara üç yaşına kadar 

diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Dişler düzenli olarak ve tekniğine uygun 

biçimde fırçalanmalıdır. Diş fırçalamanın ilk adımı doğru fırça seçimidir.  Fırçalama 

işleminin en az iki-üç dakika sürmesi gerekir. Diş fırçası kişiye ait bir araçtır. Diş 

fırçaları bir kaç ayda bir en geç altı ayda bir değiştirilmelidir ( 25 ). Araştırmaya 

katılan öğrencilerin dişlerini fırçalama zamanlarına bakıldığında ekonomik durumları 

ile karşılaştırıldığında ekonomik durumu iyi olanların diş fırçalarını daha sık 
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değiştirdikleri saptandı, bu durum istatistiksel olarak  önemli bulundu ( p<0.05 ). 

Araştırmada diş fırçasını değiştirme sıklığı sorusunda anlamlı fark bulunması 

öğrencilerin bu konu hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır, bunun 

için burada öğretmenlere ve ailelere bilinçlendirme konusu ile ilgili görevler 

düşmektedir. Namal ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada sosyoekonomik 

düzeyle diş sağlığına verilen önem arasında bağlantı olduğu söylenmektedir ( 25 ). 

Her yemekten sonra diş fırçalama alışkanlığının başta diş çürüğü, ağız kokusu 

olmak üzere dişlerle ilgili bir çok hastalığı önleyici nitelikte olmasından dolayı, 

öğrencilerin diş fırçalamayı davranışa dönüştürmeleri diş hastalıklarından 

korunmaları bakımından önemlidir. Kaya A. ( 2001 ) yapmış olduğu çalışmada her 

yemekten sonra diş fırçalama oranı %54.9 olarak çalışmasından belirtmiştir ( 24 ). 

Bu çalışmada diş fırçalarken tüketilen diş macunu miktarına yönelik bilgi 

sorusuna verilen yanıtlarda; diş macunu tüketimi ekonomik durumu iyi olan 

çocuklarda daha fazla olduğu saptandı ( p<0.05 ). Öğrencilerin diş fırçalarken 

tükettikleri diş macunu miktarını bilmemeleri bu konuda yeterli bilgi almayışlarına 

bağlanabilir. Burada en önemli görev ailelere ve öğretmenlere düşmektedir ( 26 ). 

Ceylan S. ve arkadaşlarının ( 2001 ) yapmış olduğu çalışmada benim çalışmama 

paralellik göstermiş olup, ailelerin eğitim durumlarına göre çocukların ağız bakımına 

verdikleri önem ve bilinçlilik düzeyleri birbiriyle bağlantılıdır sonucunu bulmuştur ( 

27 ). 

Ağız bakımı hem ruhsal hem de fiziksel açıdan önemlidir. Her yemekten 

sonra ve mutlaka gece yatarken dişler fırçalanmalıdır. Bu arada fırçalama sırasında 

dişlerin arasında kalan yiyecek parçaları ve plakları, kıvrılmış ipek ipliklerden 

yapılmış “ diş iplikleri ve kürdan “ dan yararlanılarak   temizlenebilir ( 19 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin diş ipi kullanma durumu ile ekonomik durumları 

karşılaştırıldığında ekonomik durumu iyi olan çocukların diş ipi kullanma oranlarının 

daha yüksek olduğu tespit edildi bu durum istatistiksel olarak önemsiz bulundu ( 

p>0.05 ). Önsüz’ ün ( 2006 ) yapmış olduğu araştırmada diş ipi kullanma durumunun 

sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan okuldaki öğrenciler arasında daha sık 

kullanıldığı saptandı ( 28 ). 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde tablosuna bakıldığında da öğrencilerin 

dişlerini fırçalama yöntemleri sorusuna farklı farklı cevaplar verdiği görülmektedir. 

Aranan yanıt olan hepsi yanıtının %10.4 oranında olması, bunun yanında dişlerin 

küçük dairesel hareketlerle fırçalanması oranının %34.4 olması çalışmaya katılan 

öğrencilerin bu konu hakkında değişik bilgilere sahip olduklarını göstermektedir. Bu, 

konuda görev öğretmenlere ve sağlık eğitimcilerine düşmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin banyo yapma sıklıklarında haftada bir banyo 

yapanların oranı %63.2 ve üç günde bir banyo yapanların oranı %23.2 olarak 

bulunmuştur. Kışın haftada bir banyo yapmak uygun iken, yaz aylarında oyun 

oynayan ve terleyen çocukların en az iki günde bir banyo yapmaları gerekebilir. Bu 

konuda sorumluluk ailelere ve öğretmenlere düşmektedir ( 29). 

Kişisel hijyen alışkanlıklarının en önemlilerinden birisi de ayak temizliğidir. 

Ayaklar düzenli olarak yıkanmalıdır. Ayak temizliğinde bir önemli husus da giyilen 

çorapların temizliği ve değiştirilme sıklığıdır. Eğer imkanlar elveriyorsa çoraplar 

günlük değiştirilmelidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %20.4’ü çoraplarını her 

gün değiştirirken, %46.8’inin çoraplarını iki günde bir değiştirmektedir. Ankete 

katılan öğrencilerin çorap değiştirme sıklıklarının; yaşadıkları çevre ve eğitim 

durumlarından etkilendiği ve çorap değiştirme sıklığının sağlıklı davranış şekline 

dönüştürülemediği söylenebilir. Kalıncı’ nın ( 2006 )yapmış olduğu benzer 

çalışmaya paralellik göstermektedir ( 22 ). 

Pek çok araştırma, sebze ve meyvelerin, vücudu hastalıklara karşı koruma ve 

güçlendirme özelliği olduğunu göstermiştir. Çünkü meyvelerin, sebzelerin ve 

tahılların korunma sistemlerinde bitkilerin zor şartlarda bile yaşayabilmesini 

sağlayan bir madde bulunmuştur ( 22, 23 ). Ancak bu besin maddeleri, yenmeden 

önce iyice yıkanmazsa bir çok patojen mikroorganizmaları ve parazitleri bünyesinde 

barındırdıklarından bulaşıcı hastalıklara ve mide-barsak bozukluklarına neden 

olabilmektedir ( 22 ). Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamının %100.0’ının 

meyveleri yemeden önce yıkamaları bu davranışın öğrenciler tarafından benimsenip 

sağlıklı bir davranışa dönüştüğünü söylememiz bakımından önemlidir. Kaya A.’ nın 

( 2001 ) yapmış olduğu çalışmayla benzerlik göstermektedir ( 24 ). 
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Günlük yaşantımızda ihtiyaçlarımızı karşılamak için ellerimizi kullanırız. 

Dolaysıyla ellerimiz sürekli olarak mikroplarla iç içedir. Günlük yaşantımızda 

kullanılan paralar, kapı kolları, musluk başları vb. yerlere elimizi sürdüğümüzde 

buralardan mikroplar bulaşır. Bütün bu nedenlerden dolayı ellerimizi sabah yataktan 

kalktığımızda, tuvaletten sonra, yemeklerden önce ve sonra bol sabunlu su ile iyice 

yıkamalıyız ( 30 ). Araştırmada  yemek yemeden önce el yıkama durumu ile anne 

eğitim düzeyleri karşılaştırıldığında lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip annelerin el 

yıkama alışkanlığına daha fazla önem verdiği saptanmıştır ( p<0.05 ). Bu alışkanlığın 

davranışa dönüştüğünü söylemek bu orandan kolayca görülebilecek bir durumdur. 

Çan ve arkadaşları ( 2004 ) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuç 

vurgulanmaktadır ( 21 ). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin açıkta yiyecek alma durumu 

değerlendirildiğinde ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin çocuklarının açıkta yiyecek 

almadığı değerlendirilmeler sonucunda bulundu. Çocukların açıkta yiyecek almaması 

konusunda, çocukları bilgilendirme görevi ailelere, okul çalışanlarına ve sağlık 

ekiplerine düşmektedir. Kaya A.’nın ( 2001 ) da yapmış olduğu çalışmada 

öğrencilerin çoğunun açıkta satılan yiyecekleri almamasına karşın çalışma yapmış 

olduğu okulda öğrencilerin yiyecekleri yemekleri saklama koşullarına daha önem 

verilmesini söylemektedir; bunun için okul çalışanlarının daha hijyenik bir ortam 

yaratma konusunda çalışmalar yapmasını vurgulamaktadır ( 24 ). 
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma Malatya İli Özalper semtinde bulunan Abdulkadir Eriş İlköğretim 

Okulu beşinci sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarını değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma grubumuzu 250 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen sonuçlar: 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu 11 yaş grubu 

oluşturdu. 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından biraz fazlasını kızlar oluşturdu. 

- Kız ve erkek öğrenciler arasında kişisel hijyen davranışı yönünden anlamlı 

fark olduğu belirlendi.  

- Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça 

öğrencilerin kişisel hijyen alışkanlıkları da o kadar iyi ve kişisel bakımda doğru bilgi 

sahibi olduğu belirlendi. 

- Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin sosyoekonomik düzeyleri ile 

kişisel hijyenleri arasında anlamlı fark olduğu belirlendi. 

Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir; 

- Sağlık ocağında görevli doktor ve hemşirelerin çevrelerinde bulunan 

okullarda sağlık taramalarına ağırlık vermeleri, 

- Sağlık ocağında görevli halk sağlığı hemşirelerinin okullarla işbirliği 

içerisinde bulunmaları ve ocak görevlerinin yanında okul sağlığı görevlerini de 

yürütmeleri, 

- İlköğretim okullarında şekillerle desteklenmiş Kişisel Hijyen adlı derginin 

çıkarılması, 
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- Sağlık Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş, Sağlık Eğitimcilerinin ayda bir 

kez ilköğretim okullarında konferans vermeleri, 

- Okul fizik ortamının konuya uygun şartlarda hazırlanması ve düzenli 

temizliğin sağlanması, 

- Bütün kitlelere ulaşması bakımından basın ve yayın organlarında sıklıkla 

sağlık eğitimine ve sağlıkla ilgili mesajlara yer verilmesi, 

- Televizyonda sağlık programlarının sayısının arttırılması ve koruyucu sağlık 

hizmetlerine yer verilmesi,  

- Koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan kişisel hijyen 

alışkanlıklarının toplumun bütün kesimine benimsetilmesi. 
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EKLER 

EK 1.İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarını 

Değerlendirme Soru Formu 

 
ANKET FORMLARI 

 

Bu anketler İlköğretim Okulu Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Hijyen 

Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışmanın, insan 

yaşamını bedensel dolayısıyla ruhsal olarak daha iyiye götürmeyi amaçlayarak 

yapıldığını unutmayınız. Her soruyu tüm samimiyetinizle cevaplayınız. Sizlerden 

elde edilen bilgiler tamamen bilimsel amaçlarda kullanılacak ve anketi düzenleyen 

kişi dışında kimse tarafından görülmeyecektir. Anket formlarını doldururken isim 

veya sicil yazmayınız. 

Araştırmanın amacına ulaşması, açıklamaların ve anket sorularının dikkatlice 

okunmasına, cevapların özenle seçilmesine ve soruların cevapsız bırakılmamasına 

bağlıdır. Verileri toplayabilmek için sizler 24 Sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu 

ve Kişisel Hijyen Değerlendirme Formu”   sunuyorum. 

İçten vereceğiniz yanıtlarla araştırmaya yapacağınız katkılar için şimdiden 

teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 
Sıdıka DOYURAN 

 
İnönüÜniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Halk Sağlığı Hemşireliği 
Yüksek Lisans Öğrencisi 
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KİŞİSEL BİLGİ FORMU: 
 

 
 
ÖĞRENCİNİN  
 Yaşı :  
                                             
Cinsiyeti 
                                                                                                                                         
                       (    )     Erkek 
                                                                                                                                         
                       (    ) Kız 
 
 
1)   Annenizin eğitim durumu nedir? 
a)    Okur yazar 
 
b)    İlkokul mezunu 
 
c)   Ortaokul mezunu 
 
d)  Lise mezunu 
 
e)  Üniversite mezunu 
  
 
2)  Babanızın eğitim durumu nedir? 
a)   Okur yazar 
 
b)  İlkokul mezunu 
c)   Ortaokul mezunu 
d)   Lise mezunu 
e)   Üniversite mezunu 
 
3)   Annenizin mesleği : 
a)   Memur 
b)   İşçi 
c)   Ev hanımı 
d)   Diğer      
 
4)   Babanızın mesleği: 
a)   Memur 
b)   İşçi 
c)   Serbest meslek 
d)   Emekli 
e)   Esnaf 
f)   Diğer 
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5)  Ekonomik açıdan ailenizi hangi sınıfa koyarsınız? 

            a)iyi                          b)orta                       c)kötü 
 
6)  Aile yapınız: 
 a)  Çekirdek aile 
 b)  Geniş  aile 
 c)  Diğer 
 
KİŞİSEL HİJYEN DEĞERLENDİRME FORMU 
 
1)  Tuvalet temizliğinde ne kullanıyorsunuz? 
 
 
 
2)  Tuvalet sonrası ne yapıyorsunuz? 
 

 
3) Dişlerinizi fırçalıyor musunuz? 
a)  Evet 
 
b) Hayır 
 
 
4) Dişlerinizi ne zaman fırçalıyorsunuz? 
a)   Sabah kalkınca 
b)  Kahvaltıdan sonra 
c)  Yatmadan önce 
d)  Her yemekten sonra 
 
5) Dişlerinizi fırçalarken ne kadar diş macunu tüketiyorsunuz? 
a)   Mercimek büyüklüğü kadar 
b)   Diş fırçasının yarısı kadar 
c)   Diş fırçasını tamamı kadar 
 
6) Diş fırçanızı ne kadar sıklıkla değiştiriyorsunuz? 
 
 
7) Diş ipi kullanıyor musunuz? 
a)  Evet 
b) Hayır 
 
8) Dişlerinizi nasıl fırçalıyorsunuz? 
a)  Aşağı –yukarı 
b)  Sağa- sola 
c)  Küçük dairesel hareketlerle 
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d)  Hepsi 
 
9)Kaç günde bir banyo yapıyorsunuz? 
--------------------------------------------- 
10)Çoraplarınızı kaç günde bir değiştiriyorsunuz? 
 
-------------------------------------------------------- 
11) Kendinize ait bir tarağınız var mı? 
a)   Evet 
b)   Hayır 
 
12) Ayaklarınızı hangi sıklıkla yıkıyorsunuz? 
 
a)  Her gün 
b)  2-4 günde bir 
c)  5-7 günde bir 
d) 15 günde bir 
 
13) Meyveleri yemeden önce ne yapıyorsunuz? 
a)  Bol suyla yıkarım 
b)  Sadece silerim 
c)  Yıkamadan yerim 
 
14) Yemek yemeden önce ellerinizi yıkıyor musunuz? 
a)  Evet 
b)  Hayır 
 
15)  Açıkta satılan yiyeceklerden alıyor musunuz? 
a)   Evet 
b)   Hayır 
 
16) Tırnaklarınızı ne kadar sıklıkla kesiyorsunuz? 
a)   Haftada bir keseri 
b)   15 günde bir keserim 
c)   Ayda bir keserim 
d)   Ailemden veya öğretmenimden uyarı aldığımda keserim 
 
17)  Giysilerinizin temiz olmasına özen gösteriyor musunuz? 
a)   Evet 
b)   Hayır 
 
18) Ayakkabı alırken nelere dikkat ediyorsunuz? 
a)   Güzel olmasına 
b)   Ayaklarımın rahat olmasına 
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EK 2.Malatya Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Karar Formu 

 



28 
 

 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

18.03.1986’ da Malatya Merkez’ de doğdu. İlk ve orta öğretimini Malatya 

Merkeze bağlı 23 Nisan İlköğretim Okulunda okudu, lise eğitimini Malatya Atatürk 

Kız Lisesinde tamamladı. 

2010 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulunu 

Hemşirelik Bölümünü bitirdi. 2012 yılında İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı 

Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisansa başladı. 2010 yılından beri İnönü 

Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri Onkoloji Servisinde hemşire olarak 

görev yapmaktadır. 

 


