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Kadınlar için beklenen yaşam süresinin uzaması, menopoz yaşının da ortalama 50 yaş 
olduğu düşünüldüğünde, menopozda geçmesi beklenen süre de uzamaktadır. 
Dolayısıyla her kadın menopoz dönemine ulaşmakta ve yaşamının çok önemli bir 
bölümünü bu dönemde geçirmektedir. Bu sürede, tanımlanan sorunların önlenebilmesi 
ve yaşam kalitesinin korunabilmesi için sorunların öncelikle tanımlanması ve gerekli 
önlemlerin alınmasına gereksinim vardır. Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC )Lefkoşa merkezde yaşayan 50 yaş ve üzeri menopoza girmiş kadınların 
menopoz dönemine özgü yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla başetme yollarını 
belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. KKTC’de menopoza girmiş kadın 
sayısı bilinmemektedir. Bu nedenle örneklem büyüklüğü, evrenin bilinmediği durumlarda, 
örneklemdeki birey sayısını belirlemek amacıyla kullanılan formül aracılığı ile 384 olarak 
belirlenmiştir. Örnekleme alınacak kadınlar Lefkoşa merkezde bulunan mahallelerden 
tabakalı ve basit rastgele örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veriler kadınların 
menopoz döneminde yaşadıkları sorun ve baş etme yollarını belirlemek üzere 
hazırlanmış soru formu aracılığı ile 01.07.2009 ve 01.09.2009 tarihleri arasında, 
araştırmacı tarafından, katılımcıların ev ortamında yazılı onamları alınarak yüz yüze 
görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) for Windows 17.0 programı ile yüzdelik, ortalama hesaplama, Pearson 
ki kare, Fisher Exact ve Likelihood Ratio analizi istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. 
Çalışmada kadınların 64.1±9.6 yaş ortalamasına sahip olduğu, %85.2’sinin KKTC 
uyruğunda, %94.7’sinin 21 yıl ve üzeri KKTC’de ikamet ettiği, % 45.1’inin ilk/ortaokul 
mezunu olduğu, %84.6’sının çalışmadığı, çalışanların ise % 54.4’ünün devlet 
kurumlarında çalıştığı, %65.6’sının evli olduğu ve ortalama çocuk sayısının 2.8±1.0 
olduğu saptanmıştır. Kadınların %48.4’ü hafif şişman beden kitle indeksine( BKI) sahiptir 
ve % 82.5’inin sürekli ilaç kullanımını gerektiren bir kronik hastalığı mevcuttur. Kadınların 
menopoz yaş ortalaması 48.3±4.4’dür ve % 92’sinin menopoza girme şekli doğal ve % 
32.6’sının menapoz yılı 20 yıl ve üzerindedir. Kadınların % 63.5’i menopoza yönelik 
tedavi almamıştır. Menopoza yönelik tedavi alanların % 45.0’ı hormon tedavisi almıştır. 
Kadınların % 82.3’ünün en fazla vazomotor sorun yaşadığı ve 68.4’ünün yüzünü 
yıkayarak bu sorunla baş etmeye çalıştığı, 74.5 ile saç ve deri sorunu yaşadıkları ve % 
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84.1’inin tüylerini alarak bu sorunla baş etmeye çalıştığı ,% 72.4 ile kas iskelet sistemi 
sorunlarını yaşadıkları ve % 64.7’sinin ağrı kesici bir ilaç alarak bu sorunla baş etmeye 
çalıştığı, % 62.7 ürogenital sistem sorunlarını yaşadıkları ve %44.5’inin tuvalet ihtiyacı 
geldiğinde beklemeden tuvalete giderek bu sorunla baş etmeye çalıştığı, %62.0’ ile 
emosyonel sorun yaşadıkları ve %48.0’ının temiz hava almak için balkona,dışarıya 
çıkarak bu sorunla baş etmeye çalıştığı, %61.7 ile merkezi sinir sistemi sorunu 
yaşadıkları ve %35.9’unun bu sorunla baş etmek için herhangi bir uygulama yapmadığı, 
%48.4 ile gastrointestinal sorunları yaşadıkları ve %38.9’unun her sabah aç karnına ılık 
su içerek bu sorunla başetmeye çalıştığı belirlenmiştir. Kadınların yaş grupları, gebelik 
sayısı, evde birlikte yaşadıkları kişiler ile menopozal sorun yaşama arasında ilişki anlamlı 
(p<0.05) bulunurken, eğitim düzeyi, eş eğitim düzeyi, çocuk sahibi olma durumu, 
menopoza girme şekli ve menopoza yönelik tedavi alma durumu ile menopozal sorun 
yaşama arasındaki ilişki anlamsız (p>0.05) bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, 
kadınların menopoz döneminde pek çok sisteme yönelik sorun yaşadığı, ancak 
yaşadıkları sorunlarla uygun baş etme yollarını kullanmadıkları bulunmuştur. Bu sonuçlar 
doğrultusunda öncelikle sağlık çalışanlarının menopoza yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve topluma konu ile ilgili düzenli eğitim programlarının 
uygulanması önerilebilir. 
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