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ÖZET 

Araştırma kanserli bireylerde semptomların ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacı 

ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 21 Ocak- 30 Nisan 2013 tarihleri arasında Dr. 

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde 150 kanser tanısı konulan 

bireyle yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan 

kanserli bireylerin tanıcı özelliklerini içeren kişisel bilgi formu, Rotterdam Semptom 

Checklisti ve EORTC-QLQ-C-30 (European Organization for Research and Treatment of 

Cancer Quality Of Life) Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi; 

yüzdelik, aritmetik ortalama, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Mann Whitney 

U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis Varyans Analizi, Pearson korelasyon 

testi, Cronbach alfa iç tutarlık testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre, Rotterdam Semptom Checklistinin puan ortalamaları alt boyutlara göre 

incelenmiş; fiziksel rahatsızlık 26.7±8.2, psikolojik semptom 29.7±15.5, günlük yaşam 

aktiviteleri 56.6 ±15.6, genel yaşam kalitesi 50.1±16.3 ve ölçeğin toplamında 34.5±7.2 

olarak bulunmuştur. Rotterdam Semptom Checklistinin Cronbach alfa kat sayıları alt 

boyutlara göre; fiziksel rahatsızlık 0.67, psikolojik semptom 0.73, günlük yaşam 

aktiviteleri 0.78 ve toplam ölçekte ise 0.80 olarak bulunmuştur. EORTC-QLQ-C-30 

Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları alt boyutlara göre; genel iyilik hali 46.7±15, 

fonksiyonel güçlükler 30.4±9 ve semptom kontrolü 54.2±5.1 olarak bulunmuştur. EORT-

QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği Cronbach alfa kat sayıları alt boyutlara göre genel iyilik 

hali 0.80, fonksiyonel güçlükler 0.71 ve semptom kontrolü 0.45 olarak bulunmuştur. 

Rotterdam Semprom Checklisti ve EORTCQLQ-C-30 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutları 



karşılıklı korelasyonlarına anlamlı bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınan kanserli 

bireylerin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, meslek, yaşanılan 

yer, bakmakla yükümlü kişileri var olan bireyler, kanser dışında başka kronik rahatsızlığı 

olan bireyler, tedavi süresinde yardım alabilme durumları ve yaşadıkları sorunlar ile 

Rotterdam Semptom Checklisti ve bireylerin cinsiyet, eğitim durumu, meslek, çalışma 

durumu, gelir durumu, yaşanılan yer, bakmakla yükümlü kişilerin varlığı, metastaz 

durumu, kanser dışında başka kronik rahatsızlığı olma, tedavi süresinde yardım alabilme 

durumları ve yaşadıkları sorunlar ile EORTC-QLQ-C30 Yaşam Kalitesi puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; 

Rotterdam Semptom Checklisti ve EORTC-QLQ-C-30 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin daha 

büyük gruplarla çalışılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu ölçeklerin hasta 

değerlendirilmelerinde kullanılması, sonuçlar doğrultusunda semptomların ve yaşam 

kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlerin planlanması önerilmiştir. 
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