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Sağlık hizmetlerini geliştirmiş olan ülkeler, 2010 ulusal sağlık hedeflerinde, bireylerin 
içinde bulundukları yaş gruplarına göre sağlık davranışı geliştirmenin önemi üzerinde 
durmaya yönelmişlerdir. Bu anlayışa göre yaşa özgü geliştirilen olumlu sağlık 
davranışları ile bireyin, kendi sağlığını geliştirebilme, koruyabilme, sürdürebilme ve 
ortaya çıkan sorunlarda erken tanı koyulmasını yönlendirmesi beklenmektedir. Bu 
araştırma, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan 45-65 yaş grubu erkeklerin fiziksel sağlığı 
geliştirme davranışlarını Pender’ın Sağlığı Geliştirme Modeli’ne göre incelemek üzere 
çapraz kesitsel, ilişki arayan betimleyici desende yapılmıştır. Araştırmanın evreni Lefkoşa 
İçişleri Bakanlığı’nda çalışan (45-65 yaş) yaş grubundaki 120 erkeğin tümü alınmıştır. 
Veri toplama formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmaya katılan 45-65 
yaş çalışan erkeklerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde ise 
çalışan erkeklerin genel sağlıkları ile ilğili sorular yer almıştır. Araştırma verileri 12-16 
Nisan 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, Statistical 
Package For The Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 paket programında 
tanımlayıcı istatistikler ve nonparametrik veriler için ki-kare önemlilik, testleri ile 
değerlendirilmiş tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Çalışmada yer alan erkeklerin 
%35.8’nün yakın gözlüğü konturolüne gittiği, %57.5’nin güneşten korunmak için önlem 
aldığı saptanmıştır. Erkeklerin, %57.1’i idrar yaparken bir değişiklik olduğunda, 
%37.5’inin testislerinde bir sorun olduğunda, %73.9’nun bağırsak boşaltım sorunu 
olduğunda kontrole gittikleri bulunmuştur. Erkeklerin çoğunun bir sorun olduğu zaman 
sağlık kuruluşuna gitme gibi bir anlayış ve tutum içinde oldukları saptanmış olup; bu 
anlayışının artık değiştiği, özellikle orta yaş döneminde yaşanan değişiklikler 
örneklendirilerek, çevre olanaklarının tanıtılması ve bireysel sorumluluklar konusunda, 
toplumun kitle iletişim araçları ve sektörler arası işbirliği ile bilinçlendirilme önerilmiştir. 
Pender’ın Sağlığı Geliştirme Modeli’nin esas alındığı bu araştırmada yaş, sağlığın önemi 
ve bireyin kendi sağlığını algılaması ile sağlık davranışı olarak kontrola gitme arasında 
bir ilişki belirlenememiştir. 
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