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ÖZET 
 
Ev kazaları, salon, mutfak, yatak odası, balkon, bahçe, garaj gibi eve ait bölümlerde 
meydana gelen kazalardır. Ev kazaları özellikle 1-6 yaş arası çocuklarda gelişimsel 
özelliklerinden dolayı daha sık görülmekte, yaralanma ve ölümlere sebebiyet 
vermesinden dolayı halk sağlığının öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Literatüre 
göre anneler ev kazaları sırasında genelde çocuğun yakınında bulunan bireylerdir. 
Annenin ev kazası sırasında yapacağı ilk yardım uygulamaları, doğru yapıldığında 
çocuğun hayatını kurtarabileceği gibi yapılan yanlış uygulamalar çocukta kalıcı 
sakatlıklar ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.Araştırma Lefkoşa merkezde yaşayan 
1-6 yaş grubu çocukların ev kazaları sıklığını ve annelerin ev kazaları ile ilgili 
uygulamalarının belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın 
evrenini Lefkoşa Merkezde bulunan 23 mahallede yaşayan, 1-6 yaş grubu 3507 çocuk, 
örneklemini ise 346 çocuk oluşturmuştur. Tabakalı örneklem yöntemi ile her mahalleden 
araştırmaya alınacak kişi sayısı belirlenmiş ve belirlenen mahallerden gerekli sayıya 
ulaşılıncaya kadar 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerle görüşülmüştür. 
Veriler,araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür taranarak geliştirilen soru formu ile 
yüzyüze görüşülerek toplanmıştır. Soru formunda anne, baba ve çocuğun tanıtıcı 
özellikleri, çocuğun geçirmiş olduğu ev kazaları ve ilk yardım ile ilgili sorulara yer 
verilmiştir. Veri toplama formları 1 Nisan-31 Aralık 2011 tarihleri arasında araştırmacı 
tarafından uygulanmıştır.Araştırma için Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Değerlendirme Etik Kurulu tarafından izin alınmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Lefkoşa 
Kaymakamlığından gerekli yasal yazılı izin ve araştırmaya katılan bireylerin yazılı 
onamları alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) for Windows 18,0 programı ile yüzdelik ve ki kare testleri kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilere göre; 1-6 yaş arasındaki çocukların %54,3’ü en az bir 
kez ev kazası geçirmiştir. Erkek çocukların (%62,0) kız çocuklardan (%47,9) daha fazla 
ev kazası geçirdiği belirlenmiş, istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
Çocuğun ev kazası geçirme sıklığı ile anne-babanın yaşı, ailenin gelir durumu, çocuğun 
sağlık sorunu ve geniş ailede yaşaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
saptanmıştır (p<0,05). Çalışmamızda çocukların geçirmiş olduğu en sık ev kazası tipi 
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sırasıyla düşmeler (%42,8), darbeler (%18,0) ve yanıklar (%17,2) olarak belirlenmiştir. 
Çocukların geçirdiği tüm kaza tiplerinde çocuğun yanında olan (%62,6) ve ilk yardım 
uygulamasını yapan kişiler annelerdir (%62,6). Araştırmada ev kazası sırasında yapılan 
ilk yardım uygulamalarının çoğunun (%76,3) doğru uygulamalar olduğu belirlenmiş, 
annelerin ilk yardım eğitimi almaya istekli oldukları (%82,4) ve bu eğitimleri doktor 
(%51,2) ve 
hemşirelerden (%28,0) almak istedikleri saptanmıştır. Çocuklarda ev kazası sıklığının 
yüksek olması nedeniyle çocuklarda ev kazalarını azaltacak müdahale çalışmalarının 
yapılması ve özellikle annelere ilk yardım konusunda planlı eğitimlerin verilmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 0-6 yaş, ev kazası, kasıtsız yaralanma, ilk yardım uygulamaları. 

 


