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ÖZ 
Amaç: Çalışmamızın amacı; evde yaşayan yaşlıların aktivite, katılım ve yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi incelemektir.  
Yöntemler: Çalışmamız Ankara ve Antalya illerinde, kendi evlerinde yaşayan 65 yaş ve üstündeki 120 yaşlı 
bireyde (60 kadın ortalama yaş: 71,4±5,3yıl; 60 erkek ortalama yaş: 70,8±4,7yıl, yaş aralığı 65-83 yıl) 
gerçekleştirildi. Toplumsal katılım düzeyleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen Yetiyitimi 
Değerlendirme Çizelgesi-II (WHO-DAS-II) ile değerlendirildi. Katılımcıların aktivite performanslarını 
değerlendirmek için Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) kullanıldı. Yaşlıların yaşam kalitesi düzeyleri 
Kısa Form-36 (KF-36) Sağlık Taraması Anketiyle değerlendirildi. 
Bulgular: Katılımcıların günlük yaşamlarında performans problemi yaşadıkları önemli aktiviteler: Yemek 
Yapma (n=52), Alış-Veriş Yapma (n=48), Duş alma (n=38) ve Namaz Kılma (n=37) aktiviteleriydi. WHO-DAS-
II, KAPÖ ve KF-36 değerlendirme ölçeklerinin sonuçlarında cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark tespit edilmedi (p>0,05). KAPÖ’nün alt puanları ile WHO-DAS-II’nin toplam puanı arasında istatistiksel 
olarak orta derece negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). KF-36 ile WHO-DAS-II arasındaki ilişkiyi 
incelediğimiz zaman ise KF-36'nın bütün alt parametreleriyle WHO-DAS-II'nin toplumsal katılım alanı ve 
toplam puanı arasında istatistiksel olarak zayıf-güçlü derece negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi 
(p<0,05). 
Sonuç: Çalışmamızda, evde yaşayan yaşlı bireylerin aktivite performanslarının artmasıyla toplumsal 
katılımlarının arttığı, toplumsal katılımlarının artmasıyla da yaşam kalitelerinin arttığı yönünde sonuçlar elde 
edilmiştir. Gelecekteki çalışmalar çevresel faktörlerin ve farklı yaşam koşullarının geriatrik bireylerin aktivite, 
katılım ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla tasarlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Katılım, Aktivite, Yaşam Kalitesi 
 
 
 
This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copy 
editing, type setting, pagination and proof reading process, which may lead to differences between this version 
and the Version of Record. Please cite this article as: Tonak HA, Kaya Kara Ö, Şahin S. Ankara ve Antalya 
İllerinde Yaşayan Yaşlılarda Aktivite, Katılım ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. DOI: 
10.14235/bas.galenos.2019.3552 
© Copyright 2018 by Bezmialem Vakıf University- Available online at www.bezmialemscience.org  
 
 

UNCORRECTED P
ROOF



 
 
 
ABSTRACT 
Objective: This aim of this study was to investigate the relationship between activity and participation of 
geriatrics living at home and quality of life.  
Methods: This study was applied 120 geriatrics (60 female mean age: 71.4±5.3 years; 60 male mean age: 
70.8±4.7 years, ranged from 65-83 years) aged at 65 years and upper and living at their home in Ankara and 
Antalya. The community participation levels were assessed with World Health Organisation Disability 
Assessment Schedule, Second Version (WHO-DAS-II). Canadian Occupational Performance Measurement 
(COPM) was used to evaluate the activity performance of participants. The elderly’s quality of life levels were 
assessed with Health Survey Questionnaire Short Form-36 (SF-36).  
Results: The important daily living activities of participants who had problems were: cooking (n=52), shopping 
(n=48), shower (n=38) and performed salah (n=37). According to the results of WHO-DAS-II, COPM and SF-
36, there were no statistical differences between gender groups (p>0.05). There was moderate degree of 
significant negative correlation between the sub scores of COPM and total score of WHO-DAS-II (p<0.05). 
Also, There was weak-strong degree of significant negative correlation between all sub parameters of SF-36 and 
WHO-DAS-II total score and community participation sub parameter (p<0.05). 
Conclusion: Our study were showed that activity performance of geriatrics who lived at home was increased 
with raising rate of community participation, and also raising the community participation increase the quality of 
life. Future studies should be designed to investigate the effects of environmental factors and different living 
conditions on activity, participation and quality of life of geriatric individuals. 
Keywords: Geriatrics, Participation, Activity, Quality of Life. 
 
Giriş 
Yaşlanma; kronolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan, ilerleyici fizyolojik değişiklikler ile karakterize, artmış 
akut ve kronik hastalıkların görülme oranı ile seyreden normal bir süreç ve yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir 
parçasıdır (1, 2). Yaşlılık; fizyolojik, morfolojik ve patolojik değişikliklerin olumsuz yönde etkilendiği, bu 
duruma farklı hastalıkların da eşlik ettiği, bireyde fiziksel, mental ve ruhsal yeteneklerin de olumsuz yönde 
değiştiği bir yetmezlik olayıdır (3). Yaşlanmanın önüne geçilemeyecek sonuçlarından biri de kişinin biyolojik 
kapasitesinin azalmasıdır. Yaşlanmayla birlikte tüm doku, organ ve sistem fonksiyonlarında birtakım 
değişiklikler ortaya çıkar. Kas ve iskelet sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi, kalp ve damar sistemi ve 
metabolizmada yaşlılıkta meydana gelen değişiklikler sebebiyle, geriatrik bireylerin günlük yaşantılarındaki 
aktivitelere katılımları kısıtlanmakta veya bu aktiviteleri gerçekleştirmekte zorluk yaşamaktadırlar (4, 5). 
Yaşlılık, insanların gelişimindeki son evredir. Bu dönemde yaşlanmanın bütün özellikleri görünür hale gelir (6). 
Yaşlılık döneminde, aktiviteye katılımda azalma, pozitif duyguların azalmasıyla yaşam kalitesinde azalma ve 
toplumsal katılımda kısıtlılık ortaya çıkmaktadır (7). Yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımlarının azaldığı 
genel olarak kabul edilmekle birlikte, toplumsal katılımlarının sağlanması için olan ihtiyaçları orta yaşlı 
bireylerle benzerdir. Bu bağlamda yaşlılığın sonuçlarından biri olan toplumsal katılımdaki azalma, toplumdaki 
diğer bireylerin yaşlı bireylerle olan etkileşimlerinin azalmasının bir sonucudur (8). 
Sağlıklı olmanın koşullarından biri, bir aktiviteye katılım ve o aktiviteyi uygun ve doğru bir şekilde 
yapabilmektir. Aktivitelere katılımın insanların sağlıklı ve daha iyi hissetmelerine destek olduğu sonucuna 
varılmıştır (6). Evde yaşayan ve düzenli bir aktivite katılımı olmayan yaşlıların çok azı, kendisini sağlıklı 
hissetmektedir. Günlük yaşam aktivitelerine katılım veya toplumsal olarak bir yaratım sürecine girmek, bireyleri 
sağlıklı hissettirir (9). Yaşlı yetişkinlerin aktivite performansı ve toplumsal katılımı özellikle önemlidir. Çünkü 
yaşlanmayla birlikte, sağlığın olumsuz yönde etkilenmesi ile beraber, yetişkinlerin birçok aktiviteye ve göreve 
katılımı azaltmaktadır (8) Toplumsal katılım ve aktivite performansı yaşlı bireyler arasında, genel olarak yaşam 
kalitesi için önemlidir (10). 
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Kaçınılmaz bir evre olan yaşlılık dönemi kaliteli ve eğlenceli bir zamana dönüştürülebilir. İnsanların en temel 
haklarından biri toplumsal yaşamın sunduğu bütün imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede yararlanmaktır (11). 
Her insan gibi yaşlı bireyler de toplumsal yaşamın her alanında eşit ve katılımcı olmalıdır. Yaşamın içinde olmak 
sosyokültürel açıdan kişinin kendisini önemli hissetmesini ve geliştirmesini sağlar (10). Anlamlı ve amaçlı 
aktivitelere katılım, sağlığın ve yaşam kalitesinin devamlılığını sağlar. Sosyal ve fiziksel aktiviteye katılım, 
mortalite riskini azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve hayatta kalma oranında artış sağlar (12). Literatür 
incelendiği zaman yaşlı bireylerin aktivite tercihlerinin, toplumsal katılım düzeylerinin ve yaşam 
memnuniyetlerinin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların genellikle huzurevlerinde yapıldığı 
görülmektedir. Aynı zamanda bu çalışmaların, toplumsal katılımı, aktivite performansını ve yaşam kalitesi 
düzeylerini birlikte incelemedikleri görülmüştür (6, 13, 14).  
Yaşlılık döneminde yetersizlik ve kısıtlamalar meydana gelebilmektedir. Bu kısıtlama ve yetersizlikten dolayı 
yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımlarının, aktivite performanslarının ve yaşam kalitelerinin azaldığı 
yönünde genel kabul bulunmaktadır (13). Bu açıdan bakıldığında evde yaşayan yaşlı bireylerin toplumsal 
katılımlarının, yaşam kalitelerinin ve aktivite performanslarının incelenmesi, sosyal hayattaki rollerini 
öğrenebilmemiz açısından önemli olacaktır. Bu sebeple çalışmamızın amacı; evde yaşayan yaşlıların toplumsal 
katılım, aktivite performansı ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya 
konmasıdır.  
MATERYAL-METOD 
Çalışmaya başlamadan önce, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındı 
(70904504/85, Karar No: 178). Çalışmaya dahil edilen bütün yaşlılara değerlendirme öncesinde çalışma ile ilgili 
ayrıntılı bilgi verildi ve yazılı onamları alındı. Çalışmamız kesitsel olarak Ankara ve Antalya illerinde Şubat 
2019 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında, kendi evlerinde yaşayan 65 yaş ve üstünde 120 yaşlı birey üzerinde 
gerçekleştirildi.  
Çalışmaya dahil edilme kriterleri; (1) 65 yaş ve üstünde olmak; (2) Ev ortamında yaşamak; (3) Doktor tarafından 
tanısı konmuş bir hastalık veya engel nedeniyle fonksiyonelliği etkilenmemiş olmak; (4) Standardize Mini 
Mental Testten 24 puan ve üstünde almış olmak olarak belirlendi. Çalışmadan çıkarılma kriterleri; (1) Çalışmaya 
katılmayı kabul etmemek; (2) Son 6 ay içerisinde cerrahi işlem geçirmiş olmak; (3) Nörolojik, romatolojik, 
psikiyatrik, ortopedik ve kanser gibi sorunlara bağlı kronik bir hastalık tanısına sahip olmak; (4) İleri derecede 
zihinsel ve bilişsel nedenlerle iletişim problemine sahip olmak olarak belirlendi.  
Ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerin toplumsal katılım düzeyleri, Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi-II 
(WHO-DAS-II) kullanılarak değerlendirildi. WHO-DAS-II’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Uluğ ve 
arkadaşları tarafından yapılmıştır (15). Bu değerlendirme çizelgesinde, bireyin aktiviteleri yaparken son bir ayda 
ne kadar zorlandığı tespit edilir ve 20 dakikalık bir sürede tamamlanır. Puanlamada; alan puanları ve toplam 
puan 100 üzerinden değerlendirilir. Her bir alanın ve toplam puanın düşük değerde olması katılımın daha yüksek 
olduğunu ifade etmektedir (16). 
Katılımcıların kendi bakış açıları ile aktivite performanslarını değerlendirmek için Kanada Aktivite Performans 
Ölçümü (KAPÖ) kullanıldı. KAPÖ’nün Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Torpil ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (17). KAPÖ, aktivite performansındaki sorunları tespit etmeye yardımcı olan bir görüşmedir. KAPÖ; 
kendine bakım, üretkenlik ve boş zaman alanlarındaki aktivite performansını ve bu performanstan ne kadar 
memnuniyet duyduğunu kişinin kendi bakış açısı ile değerlendiren bir ölçümdür. KAPÖ, bireyin performans 
problemi yaşadığı bununla birlikte istediği ya da ihtiyaç duyduğu aktivitelere odaklanır. İlk olarak bireyin 
algıladığı şekliyle her bir aktivitenin önemi 10 puanlık bir skalada değerlendirilir. Sonraki aşamada ise bireyden 
kendisi için en önemli olan aktiviteleri seçmesi ve bu aktiviteler için performans ve memnuniyet düzeylerini ayrı 
ayrı olacak şekilde puanlaması istenir. Elde edilen performans ve memnuniyet puanları ayrı ayrı toplanır ve 
bireyin önemli olduğunu belirttiği aktivite sayısına bölünerek toplam performans ve memnuniyet puanları 
hesaplanır (18).  
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Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin yaşam kalitesi düzeyleri Kısa Form-36 (KF-36) Sağlık Taraması Anketiyle 
değerlendirildi. 1992 yılında kullanıma sunulan ve sağlık durumunun olumsuz yönleri dışında olumlu yanlarını 
da değerlendirebilen KF-36, beş dakika gibi kısa bir sürede doldurulabilmektedir. Ölçek 36 maddeyi 
içermektedir ve bunlar 8 boyutun değerlendirilmesini sağlamaktadır; fiziksel fonksiyonellik, sosyal 
fonksiyonellik, ağrı, genel sağlık, enerji/canlılık, fiziksel rol güçsüzlüğü, emosyonel rol güçsüzlüğü ve mental 
sağlık. KF-36 ile değerlendirme yapılırken son 4 hafta göz önüne alınır. Ölçek yalnızca tek bir toplam puan 
vermez, her bir alt ölçek için farklı sonuç vermektedir. Sonuçlar; sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir 
ve 0 kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 iyi bir sağlık durumuna sahip olunduğunu işaret etmektedir (19, 20). 
Türkiye'de KF-36 Sağlık Taraması Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları 
tarafından yapılmıştır (21). 
 
 
 
İstatistiksel Analiz 
Çalışmamızda elde edilen veriler, Windows tabanlı SPSS (IBM SPSS Statistics, Version 23.0, Armonk, NY, 
ABD) paket programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. Örneklem grubu, Sørensen ve ark.’nın (13) 
sosyal katılım parametresi “odd ratio” oranı temel alınarak GPower V.3.1.7 (University of Kiel, Kiel, Germany) 
kullanılarak hesaplandı. Çalışmaya dahil edilmesi gereken birey sayısı %80 güç ve %95 güven aralığına göre 78 
olarak belirlendi (13). Verilerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi amacıyla analitik (Kolmogorov-
Smirnov/Shapiro-Wilks testi) ve görsel (Histogram ve olasılık grafikleri) yöntemler kullanıldı. Tanımlayıcı 
istatistiksel bilgiler ortalama ± standart sapma (x̄±SS) ve % şeklinde verildi. Kadın ve erkek yaşlılar arasındaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlılığını ölçmek için normal dağılan veri gruplarında Bağımsız Gruplar İçin t Testi 
kullanıldı. Toplumsal katılım, aktivite performansı ve yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek 
normal dağılıma uygunluk göstermeyen verilerde Sperman Korelasyon Analizi kullanıldı. İlişkinin 
değerlendirilmesinde, korelasyon katsayısı “0 – 0.24: zayıf”, “0.25 – 0.49: orta”, “0.50 – 0.74: güçlü”, “0.75 – 
1.00: çok güçlü” olarak sınıflandırıldı (22). Toplumsal katılım ile anlamlı olan bağımsız değişkenlerden 
oluşturulan model arasında çoklu lineer regresyon analizi yapıldı. Çalışmamızda istatistiksel anlamlılık düzeyi 
p<0,05 olarak kabul edildi. 
BULGULAR 
Çalışmamıza yaşları 65 ile 83 arasında değişen, yaş ortalamaları 71,4±5,3 yıl olan 60’ı (%50) kadın ve yaş 
ortalamaları 70,8±4,7 yıl olan 60’ı (%50) erkek toplamda 120 yaşlı birey dahil edildi. Katılımcıların 47’si 
(%39,17) ilköğretim mezunu iken 11’i (%9,17) üniversite mezunuydu. Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin 97’si 
(%80,83) emekli idi. Katılımcıların dominant ekstremiteleri incelendiğinde 116’sının (%96,7) sağ ekstremiteleri 
dominanttı. Katılımcıların 101’i (%84,17) eşiyle birlikte yaşadıklarını belirtmiş iken, sadece 7 (%5,83) katılımcı 
yalnız yaşadığını bildirdi. Çalışmaya dahil edilen yaşlı bireylerin diğer tanımlayıcı bilgileri Tablo 1’de verildi. 
Katılımcıların günlük yaşamlarında performans problemi yaşadıkları önemli aktiviteler incelendiği zaman, 
Kendine Bakım Alanında: Duş alma (n=38), Üretkenlik Alanında: Yemek Yapma (n=52), Boş Zaman 
Aktiviteleri Alanında ise Namaz Kılma (n=37) aktiviteleriydi (Tablo 2).  
WHO-DAS-II’nin bütün alt parametreleri ve toplam puanı cinsiyete göre karşılaştırıldığında kadın ve erkek 
katılımcılar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). KAPÖ cinsiyete göre karşılaştırıldığında toplam 
performans, toplam memnuniyet ve toplam puanı erkek katılımcılarda kadın katılımcılara benzer dağılım 
gösterdiği tespit edildi (p>0.05). KF-36’yı cinsiyete göre karşılaştırdığımızda ise bütün alt parametrelerinde 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05).  
 
 
 
 
 
This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copy 
editing, type setting, pagination and proof reading process, which may lead to differences between this version 
and the Version of Record. Please cite this article as: Tonak HA, Kaya Kara Ö, Şahin S. Ankara ve Antalya 
İllerinde Yaşayan Yaşlılarda Aktivite, Katılım ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. DOI: 
10.14235/bas.galenos.2019.3552 
© Copyright 2018 by Bezmialem Vakıf University- Available online at www.bezmialemscience.org  

UNCORRECTED P
ROOF



 
 
 
 
 
 
Toplumsal katılım ile aktivite performansı arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman KAPÖ’nün toplam 
performans, toplam memnuniyet ve toplam puanları ile WHO-DAS-II’nin toplam puanı arasında istatistiksel 
olarak orta derece negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05) (Tablo 3). Toplumsal katılım ile yaşam 
kalitesi arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman KF-36’nın ağrı parametresi ile WHO-DAS-II’nin toplumsal 
katılım alanı ve toplam puanı arasında istatistiksel olarak zayıf derece negatif yönlü anlamlı bir ilişki; KF-36’nın 
fiziksel fonksiyonellik, sosyal fonksiyonellik, genel sağlık ve mental sağlık parametreleri ile WHO-DAS-II’nin 
toplumsal katılım alanı ve toplam puanı arasında istatistiksel olarak orta derece negatif yönlü anlamlı bir ilişki ve 
KF-36’nın enerji/canlılık, fiziksel rol güçsüzlüğü ve emosyonel rol güçsüzlüğü ile WHO-DAS-II’nin toplumsal 
katılım alanı ve toplam puanı arasında istatistiksel olarak güçlü derece negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit 
edildi (p<0.05) (Tablo 4). 
İkili analizlerde anlamlı bulunan KAPÖ’nün toplam performans, toplam memnuniyet, toplam puanı ve KF-
36’nın fiziksel fonksiyonellik, sosyal fonksiyonellik, ağrı, genel sağlık, enerji/canlılık, fiziksel rol güçsüzlüğü, 
emosyonel rol güçsüzlüğü, mental sağlık alt parametrelerinden oluşturulan model ile WHO-DAS-II’nin toplam 
puanıyla yapılan çoklu lineer regresyon analiz sonucunda, KAPÖ’nün bütün puanlarının ve KF-36’nın bütün alt 
parametrelerinin toplumsal katılıma bağımsız etkisinin olduğu saptandı (p<0,05). Buna göre KAPÖ’nün bütün 
puanları ile KF-36’nın bütün alt parametreleri ile WHO-DAS-II’nin toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı 
bir ilişki tespit edildi (p<0,05) (Tablo 5). 
TARTIŞMA 
Evde yaşayan yaşlı bireylerin toplumsal katılım, aktivite performansı ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi 
ve aralarındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla planlanan çalışmamızda; aktivite performansının artmasıyla 
toplumsal katılımın arttığı, toplumsal katılımın artmasıyla da yaşam kalitesinin arttığı yönünde sonuçlar elde 
edildi. Evde yaşayan yaşlı bireylerin toplumsal katılım, aktivite performansı ve yaşam kalitesinin hepsinin 
birlikte değerlendirildiği ve bu değerlendirmelerin birbirleri ile etkilenimin gösterilmesi çalışmamızı diğer 
çalışmalardan ayıran başlıca farklılıklarındandır. 
Toplumsal katılım kavramı çok boyutludur. Bireylerin ne yaptıkları, kişisel tercihleri, ilgileri, nasıl ve nerede 
yaptıkları ve ne kadar eğlendikleri ve memnun oldukları önemlidir (11). Yaşlı bireylerin temel ve yardımcı 
günlük yaşam aktivitelerinde çeşitli aktivite gruplarına katılımının sağlanması ile yaşlıların üretken olması, 
sosyalleşmesi ve izole olma hissinin azalması sağlanarak, toplumsal katılım düzeyleri artar (6). Kişi, aktivite ve 
çevre ile ilgili faktörler birbirleri ile ilişki halindedir ve toplumsal katılım incelenirken bu faktörler de dikkate 
alınmalıdır. Bütün insanlar için olduğu gibi evde yaşayan yaşlılar için de toplumsal katılım çok önemlidir. 
Toplumsal katılımla ilgili yapılan çalışmalarda, katılımın yaşam kalitesi ve genel iyilik hali üzerinde etkili 
olduğu gösterilmiştir (11, 23-25). Toplumsal katılımdaki azalma sadece fiziksel sağlığı olumsuz yönde 
etkilemez; aynı zamanda duygusal, psikolojik olarak da kişiyi etkiler (26).  
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Yaşlı bireylerde aktivite tercihinin ve bu aktiviteye katılımın genellikle sosyoekonomik durum ve sağlık düzeyi 
ile ilişkili olduğu, bu nedenle aktivite performans alanı fark etmeksizin, kendi seçtikleri aktivitelerde performans 
ve katılımlarını sürdüren yaşlıların yaşam kalitesi düzeylerinin ve toplumsal katılımlarının daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir (24). Göktaş ve ark. (6) geriatrik bireyler arasında performansları en fazla etkilenen aktivitelerin 
sırasıyla temizlik yapma, namaz kılma, ziyaret ve alışveriş yapma gibi aktiviteler olduğunu belirtmiştir. 
Huzurevindeki yaşlılar üzerinde yapılan bir çalışmada banyo yapma aktivitesinin birinci sırada problem olarak 
ifade edildiği, ikinci sırada ise namaz kılma olduğu tespit edilmiştir (27). Bu iki çalışmaya paralel olarak bizim 
çalışmamızda da yaşlıların en fazla zorlandıkları ve problem yaşadıkları aktiviteler arasında yemek yapma 
(n=52), temizlik yapma (n= 33), alış-veriş yapma (n=48), duş alma (n=38) ve namaz kılma (n=37) gibi 
aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktiviteler gerçekleştirilirken kas kuvvetine ve enduransa ihtiyaç olduğu ve 
yaşlanmaya birlikte alt ve üst ekstremite kas kuvvetlerinde ve enduransta azalmanın görüldüğü literatürde 
gösterilmiştir (28, 29). Göktaş ve ark. (6) yemek yapma, alış-veriş yapma, namaz kılma ve temizlik yapma gibi 
aktiviteler gerçekleştirilirken problem yaşanılmasının nedeni olarak kas kuvveti ve enduransın azalması 
nedeniyle daha az hareket edilmesi, evde birlikte yaşadıkları ve destek alabilecekleri kişilerin olmaması veya 
desteğin iyi düzeyde olmaması olarak belirtmiştir. Güncel çalışmamızda katılımcıların problem yaşadığı farklı 
aktiviteler olarak tespit ettiğimiz ütü yapmak (n=30), çamaşır yıkamak (n=31), alış-veriş yapmak (n=48) ve 
araba kullanmak (n=14) gibi aktivitelerin de bulunmasının nedeninin ev ortamında yaşayan geriatrik bireylerin 
kendi sorumluluklarını yerine getirmek durumunda kalmaları olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda 
çalışmamızda evlerinde yaşayan yaşlı bireylerin kendine bakım aktivitelerinden duş alma aktivitesinin en üst 
sıradaki (n=38) problem olarak ifade edildiği görülmektedir. Bu durumun sebebi olarak; aile üyelerinden veya 
birlikte yaşadıkları yakınlarından duş alma sırasında gerekli desteği almalarının zorluğu ve duş alınan bölgenin 
ıslak zemin olması ve bu sebeple güvenli bir alan olmaması nedeniyle düşme korkusu ve tehlikesi yaşamaktan 
kaynaklandığını düşünmekteyiz.  
Çalışmaya dahil edilen yaşlı bireylerin toplumsal katılımları ile aktivite performansları arasındaki ilişkiyi 
incelediğimizde, KAPÖ’nün toplam performans, toplam memnuniyet ve toplam puanı ile WHO-DAS-II’nin 
toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi. Pino ve ark. (26) 2014 yılında yaptıkları 
çalışmalarında aktiviteye katılımın ve aktivitedeki performansın kişinin toplumsal katılım düzeyini arttırdığını 
belirtmişlerdir. Yaşlı bireylerde uygun fiziksel aktivite ve sosyal aktivite yapmanın, toplumsal katılıma artışını 
sağladığının gösterildiği çalışmalarda aktiviteye katılımın aynı zamanda bilişsel gerilemeyi önleyerek, demans 
için düşük risk oluşturduğunu da tespit etmişlerdir (30, 31). Salar ve ark. (23) 2016 yılında evlerinde yaşayan 55 
yaşlı birey üzerinde yaptıkları çalışmalarında, önem verilen ve kendileri için anlamlı aktivitelere katılımlarının 
ve yaşanılan çevrenin yaşlı bireylerin katılım düzeylerini etkilediğini saptamışlardır. Bu çalışmalara benzer 
şekilde bizim çalışmamızın sonuçlarında da aktivite performansının artmasıyla toplumsal katılım düzeyinin 
olumlu yönde etkilendiği tespit edildi. Güncel çalışmamızı bu yönüyle destekleyen 2010 yılında yapılan bir 
çalışmada Kayıhan ve ark. (32) aktivite performansı ile çevreye uyumlu davranış arasında ilişki olduğunu ve 
bireylerin aktivite performanslarının artmasıyla katılım düzeylerinin de arttığı ve daha sosyal yaşadıklarını tespit 
etmiştir. Aynı şekilde kişilerin genel iyilik hali arttıkça, aktivite performanslarının arttığı ve bu sayede toplumsal 
katılım düzeylerinin arttığı yönünde çalışmalar da mevcuttur (11, 24, 26, 33). 
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Toplumsal katılım ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelediğimiz güncel çalışmamızda KF-36'nın fiziksel 
fonksiyonellik, sosyal fonksiyonellik, ağrı, genel sağlık, enerji/canlılık, fiziksel rol güçsüzlüğü, emosyonel rol 
güçsüzlüğü ve mental sağlık parametreleriyle WHO-DAS-II'nin toplumsal katılım alanı ve toplam puanı arasında 
istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. Yaşlılarda anlamlı aktiviteler ve katılım, yaşam kalitesinin 
devamlılığı için önemlidir (23). İnsanoğlu, kendi açısından anlamı ve amacı olan aktivitelere katılımı devam 
ettikçe sağlık ve yaşam kalitesini devam ettirir. Günlük yaşam aktivitelerine ve serbest zaman aktivitelerine 
katılım, kişisel iyilik halinin devamını sağlamasının yanında, toplumda yer almanın en önemli parametresi 
olduğu belirtilmiştir (26). Bu sayede de yaşlı bireylerin yaşam kalitesi düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir (26). 
Toplumsal katılımın WHO-DAS-II ve yaşam kalitesinin KF-36 ile değerlendirildiği bir çalışmada, toplumsal 
katılımdaki artışın sağlanmasıyla yaşam kalitesi düzeyinin olumlu yönde etkilendiği gösterilmiştir (11). Toplam 
164 yaşlı bireyin fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelendiği bir çalışmada, Tinetti skoru 
arttıkça KF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel fonksiyonellik ve mental sağlık skorlarında artış tespit edilmiştir 
(25). Yaş ortalamaları 71,11±7,74 yıl olan 283 katılımcı ile yapılan ve evlerinde yaşayan yaşlıların yaşam 
kalitesini etkileyen faktörlerin incelendiği bir çalışmada, yaşlıların fonksiyonel anlamda bağımsızlıkları 
kısıtlandıkça ve katılım düzeyleri azaldıkça, yaşam kalitesi düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir (2). Güncel 
çalışmamızda da belirtilen makaleler gibi evde yaşayan yaşlı bireylerin toplumsal katılımlarının artmasıyla 
yaşam kalitesi düzeylerinin de arttığı gösterildi. Evlerinde yaşayan yaşlı bireyler için kişi merkezli rehabilitasyon 
programlarının hazırlanması ile yaşlı bireylerin kendine bakım, üretkenlik, boş zaman aktiviteleri ve toplumsal 
katılım düzeylerinde artış sağlanarak, yaşam kalitesi düzeylerinin pozitif yönde değiştirilebileceğini 
düşünmekteyiz.  
Çalışmamızın sınırlılıkları arasında; büyükşehir statüsündeki ve ülkemizin başkenti olan Ankara ve turizmin 
önde gelen şehirlerinden biri olan Antalya’da ve şehir merkezlerinde yaşayan sağlıklı yaşlılar üzerinde yapılmış 
olması yer alabilir. Aynı zamanda bakım evinde ve huzurevinde yaşayan yaşlıların ayrı bir grup olarak 
çalışmamıza dahil edilmemiş olması da çalışmamızın sınırlılıkları arasında bulunabilir. Çalışmamızın sınırlılığı 
olarak kabul edebileceğimiz bu durumlarla birlikte, başka şehirlerde, ilçelerde veya köylerde yapılabilecek 
benzer çalışmalarda, katılımcılardan elde edilebilecek verilerin daha farklı sonuçlar verebileceğini 
düşünmekteyiz.  
Sonuç 
Sonuçlarımız, evde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesi düzeylerinin artırılması için yeterli düzeyde olmayan 
toplumsal katılımlarının sağlanabilmesi ve aktivite performanslarının artırılabilmesi amacıyla gerekli 
müdahalelerin yapılması gerektiğini göstermektedir. Evde yaşayan yaşlı bireylerin izolasyonunu önleyici gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; geriatrik bireylerin sağlıklı yaşlanma süreçlerine destek verici 
planlamaların yapılması oldukça önemlidir. Bununla birlikte, çalışmamızdan elde edilen verilerin evde yaşayan 
yaşlıların toplumsal katılım, aktivite performansı ve yaşam kalitesi düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak 
planlanabilecek geriatrik rehabilitasyon çalışmalarına katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz. 
 
 
 
 
 
 
 
This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copy 
editing, type setting, pagination and proof reading process, which may lead to differences between this version 
and the Version of Record. Please cite this article as: Tonak HA, Kaya Kara Ö, Şahin S. Ankara ve Antalya 
İllerinde Yaşayan Yaşlılarda Aktivite, Katılım ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. DOI: 
10.14235/bas.galenos.2019.3552 
© Copyright 2018 by Bezmialem Vakıf University- Available online at www.bezmialemscience.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNCORRECTED P
ROOF



 
 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
1. Tajvar M, Arab M, Montazeri A. Determinants of health-related quality of life in elderly in Tehran, 
Iran. BMC public health. 2008;8:323. 
2. Altuğ F, Yağcı N, Kitiş A, Büker N, Cavlak U. Evde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen 
faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2009;1:48-60. 
3. Beğer T, Yavuzer H. Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi. Klinik Gelişim. 2012;25(3):1-3. 
4. Rose MR, Flatt T, Graves JL, Greer LF, Martinez DE, Matos M, et al. What is Aging? Frontiers in 
genetics. 2012;3:134. 
5. Altuntaş O, Kayıhan H. Ev Düzenlemelerinin Yaşlıların Yaşam Kalitesine Etkisi. Turk J Physiother 
Rehabil. 2015;2015(26):1. 
6. Göktaş A, Pekçetin S, Tekindal B, Kayıhan H, Uyanık M. Yaşlı Bireylerde Aktivite Tercihlerinin 
Bilişsel Beceriler ve Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2016;4(1):1-14. 
7. Charles ST, Carstensen LL. Social and emotional aspects of aging. Annual Review of Psychology. 
2010;61:383-409. 
8. Zenaida RR, Fernando R. Integration at late life inclusion, participation, and belonging among the 
elderly. Disabil Rehabil. 2014;36(9):737-43. 
9. Agyar E. Contribution of perceived freedom and leisure satisfaction to life satisfaction in a sample of 
Turkish women. Soc Indic Res. 2014;116:1-15. 
10. Avolio M, Montagnoli S, Marino M, Basso D, Furia G, Ricciardi W, et al. Factors influencing quality 
of life for disabled and nondisabled elderly population: the results of a multiple correspondence analysis. Current 
gerontology and geriatrics research. 2013;1:258-74. 
11. Tonak HA, Kitis A, Zencir M. Analysis of Community Participation Levels of Individuals Who Are 
Physically Disabled and Working in Industrial Environments. Social work in public health. 2016;31(7):638-45. 
12. Gautam R, Saito T, Kai I. Leisure and religious activity participation and mental health: gender analysis 
of older adults in Nepal. BMC public health. 2007;7:299. 
13. Sørensen LV, Axelsen U, Avlund K. Social Participation and Functional Ability from Age 75 to Age 
80. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2002;9(2):71-8. 
14. Karakuş A, Süzek H, Atay ME. Muğla huzurevinde kalan yaşlıların depresyon düzeylerinin incelenmesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştirmalari Dergisi. 2011;11(1):39-51. 
15. Uluğ B, Ertuğrul A, Göğüş A, Kabakçı E. Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesinin Şizofreni 
Hastalarında Geçerlilik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001;12(2):121-30. 
16. Chang FH, Coster WJ, Helfrich CA. Community Participation Measures for People with Disabilities: A 
Systematic Review of Content From an International Classification of Functioning, Disability and Health 
Perspective. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(4):771-81. 
17. Torpil B. Multipl Skleroz’lu bireylerde Kanada Aktivite Performans Ölçümü’nün Türkçe kültürel 
adaptasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2017. 
18. Law M, Baum C, Dunn W. Measuring Occupational Performance: Supporting Best Practice in 
Occupational Therapy. New Jersey: Slack Incorporated; 2005. 440 p. 
19. McHorney CA, Ware JE, Lu JF, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short Form Health Survey (SF-36): 
III. Test of Data Quality, Scaling Assumpitons, and Reliability Across Diverse Patient Groups. Medical Care. 
1994;32:40-66. 
 
 
 
This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copy 
editing, type setting, pagination and proof reading process, which may lead to differences between this version 
and the Version of Record. Please cite this article as: Tonak HA, Kaya Kara Ö, Şahin S. Ankara ve Antalya 
İllerinde Yaşayan Yaşlılarda Aktivite, Katılım ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. DOI: 
10.14235/bas.galenos.2019.3552 
© Copyright 2018 by Bezmialem Vakıf University- Available online at www.bezmialemscience.org  
 
 
 
 

UNCORRECTED P
ROOF



 
 
20. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item Short Form Health Survey (SF- 36). Medical Care. 
1992;30(6):473-83. 
21. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G. Kısa Form-36'nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. 
İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-6. 
22. Altman D. Practical Statistics for Medical Research. London: Chapman and Hall; 1992. 
23. Salar S, Günal A, Pekçetin S, Huri M, Mehr BK, Katırcıbaşı G, et al. Yaşlılarda Aktivite, Çevre ve 
Yaşam Memnuniyeti İlişkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2016;4(2):89-96. 
24. Raymond E, Grenier A, Hanley J. Community Participation of Older Adults with Disabilities. Journal 
of Community & Applied Social Psychology. 2014;24(1):50-62. 
25. Şahin Onat Ş, Ünsal Delialioğlu S, Özel S. Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve 
Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2014;60:147-54. 
26. Pino L, Gonzalez-Velez AE, Prieto-Flores ME, Ayala A, Fernandez-Mayoralas G, Rojo-Perez F, et al. 
Self-perceived health and quality of life by activity status in community-dwelling older adults. Geriatrics & 
gerontology international. 2014;14(2):464-73. 
27. Altuntaş O, Uyanık M, Kayıhan H. Huzurevi Sakinlerinde Aktivite ve Katılımın İncelenmesi. 
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013;1(2):21-30. 
28. Valenti LM, Suchil C, Beltran G, Rogers RC, Massey EA, Astorino TA. Effect of Sexual Intercourse on 
Lower Extremity Muscle Force in Strength-Trained Men. The journal of sexual medicine. 2018;15(6):888-93. 
29. Alahmari KA, Silvian SP, Reddy RS, Kakaraparthi VN, Ahmad I, Alam MM. Hand grip strength 
determination for healthy males in Saudi Arabia: A study of the relationship with age, body mass index, hand 
length and forearm circumference using a hand-held dynamometer. The Journal of international medical 
research. 2017;45(2):540-8. 
30. Iso-Markku P, Waller K, Kujala UM, Kaprio J. Physical activity and dementia: Long-term follow-up 
study of adult twins. Ann Med. 2015;47(2):81-7. 
31. Verghese J, Wang C, Katz MJ, Sanders A, Lipton RB. Leisure activities and risk of vascular cognitive 
impairment in older adults. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2009;22(2):110-8. 
32. Kayıhan H, Karaduman A, Uyanık M, Düger T, Bumin G. İki Farklı İlçede Toplum Temelli 
Rehabilitasyonun Etkilerinin İncelenmesi. Tubitak Araştırma Projesi Proje No:107K247. Ankara2010. 113 p. 
33. Tonak HA, Kitis A. Calışan Üst Ekstremite Problemli Özürlülerin Aktivite Düzeyi, Serbest Zaman ve 
Toplumsal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2014;2(3):113-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been through the copy 
editing, type setting, pagination and proof reading process, which may lead to differences between this version 
and the Version of Record. Please cite this article as: Tonak HA, Kaya Kara Ö, Şahin S. Ankara ve Antalya 
İllerinde Yaşayan Yaşlılarda Aktivite, Katılım ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. DOI: 
10.14235/bas.galenos.2019.3552 
© Copyright 2018 by Bezmialem Vakıf University- Available online at www.bezmialemscience.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNCORRECTED P
ROOF



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Yaşlılara ait tanımlayıcı bulgular 

Değişkenler n=120 % 

Cinsiyet 

 Kadın 

 Erkek 

 

60 

60 

 

50 

50 

Eğitim Durumu 

Okuma-yazma bilmiyor 

Okur-yazar 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

8 

19 

47 

33 

11 

2 

 

6,67 

15,83 

39,17 

27,5 

9,17 

1,67 

Yaşadığı Yer 

Apartman Dairesi 

Müstakil 

 

109 

11 

 

90,83 

9,17 

Ev Yaşam Düzeni 

Yalnız 

Eşi ile birlikte 

Yakınları (çocuk, kardeş, 
yeğen) ile birlikte 

 

7 

101 

12 

 

5,83 

84,17 

10 

Gelir Düzeyi 

<2000 TL 

>2000 TL 

 

78 

42 

 

65 

35 
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Tablo 2. KAPÖ’ye göre katılımcıların performans 
problemi yaşadığı aktiviteler 

KAPÖ n % 

Kendine Bakım Alanı 

Duş Almak 

Namaz Kılmak  

Tıraş Olmak 

Yürümek 

Giyinmek 

Tırnak Kesmek 

Abdest Almak 

 

38 

37 

22 

21 

19 

16 

14 

 

31,67 

30,83 

18,33 

17,50 

15,83 

13,33 

11,67 

Üretkenlik Alanı 

Yemek Yapmak 

Alış-Veriş Yapmak 

Temizlik Yapmak 

Çamaşır Yıkamak 

Ütü Yapmak 

Cep Telefonu Kullanmak  

Bilgisayar Kullanmak 

İşe Gitmek 

 

52 

48 

33 

31 

30 

28 

20 

13 

 

43,44 

40,00 

27,50 

25,83 

25,00 

23,33 

16,66 

10,83 

Boş Zaman Aktiviteleri Alanı 

El İşi Yapmak 

Akraba Ziyaretleri 

Arkadaş Ziyaretleri 

Araba Kullanmak 

 

25 

21 

16 

14 

 

20,83 

17,50 

13,33 

11,67 

UNCORRECTED P
ROOF



Kitap Okumak 

Televizyon İzlemek 

Tavla/Kağıt Oynamak 

8 

7 

3 

6,67 

5,83 

2,50 
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Tablo 3. WHO-DAS-II sonuçları ile kapö puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

WHO-DAS-II KAPÖ 

Toplam Performans 
Puanı 

Toplam Memnuniyet 
Puanı 

Toplam Puanı 

rho p rho p rho p 
Anlama ve İlişki Kurma -,132 ,288 -,019 ,881 -,089 ,473 

Mobilite ,010 ,935 -,193 ,118 -,083 ,503 

Kendine Bakım -,149 ,188 -,047 ,611 -,079 ,302 

İnsan İlişkileri -,159 ,198 -,069 ,577 -,129 ,298 
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Yaşam Faaliyetleri -,335 ,017 -,188 ,127 -,291 ,017 

Toplumsal Katılım -,138 ,301 -,027 ,776 -,301 ,027 

Toplam -,354 ,003* -,302 ,013* -,355 ,003* 

*p<0.05 
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Tablo 4. WHO-DAS-II Alt Parametreleri ile KF-36 Sonuçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

WHO-DAS-II KF-36 

Fiziksel 

Fonksiyonellik 

Sosyal 

Fonksiyonellik 

Ağrı Genel Sağlık Enerji/ 

Canlılık 

Fiziksel Rol 

Güçsüzlüğü 

Emosyonel Rol 

Güçsüzlüğü 

Mental Sağlık 

rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

Anlama ve İlişki 

Kurma 

-,138 ,222 -,218 ,054 ,114 ,315 -,217 ,053 -,030 ,793 -,207 ,065 -,150 ,183 -,192 ,088 

Mobilite -,136 ,228 -,207 ,065 -,190 ,091 -,210 ,061 -,085 ,518 -,130 ,322 -,229 ,078 -,024 ,853 

Kendine Bakım ,002 ,983 -,121 ,285 -,030 ,793 -,207 ,065 -,118 ,369 -,210 ,061 -,182 ,165 -,229 ,078 

İnsan İlişkileri ,002 ,983 -,121 ,285 -,136 ,228 -,080 ,542 -,216 ,097 -,229 ,078 -,136 ,228 -,182 ,165 

Yaşam 

Faaliyetleri 

-,133 ,311 -,207 ,113 -,150 ,183 -,030 ,793 -,207 ,065 -,080 ,542 ,024 ,857 -,224 ,085 

Toplumsal 

Katılım 

-,300 ,007* -,454 ,000* -,236 ,035* -,287 ,010* -,527 ,000* -,633 ,000* -,517 ,000* -,396 ,000* 

Toplam -,494 ,000* -,470 ,000* -,221 ,048* -,374 ,001* -,574 ,000* -,673 ,000* -,544 ,000* -,426 ,000 

*p<0.05 
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Tablo 5. Toplumsal Katılım ile Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 Unstandartize Beta Standartize Beta p 

Constant 63,572  ,00* 

KAPÖ Toplam Performans Puanı -,956 -,192 ,00* 

KAPÖ Toplam Memnuniyet Puanı -,873 -,186 ,00* 

KAPÖ Toplam Puanı -,673 -,094 ,00* 

KF-36 Fiziksel Fonksiyonellik -,163 -,332 ,00* 

KF-36 Sosyal Fonksiyonellik -,094 -,333 ,00* 

KF-36 Ağrı -2,063 ,-137 ,02* 

KF-36 Genel Sağlık -,483 -,082 ,00* 

KF-36 Enerji/Canlılık -3,092  -,135 ,00* 

KF-36 Fiziksel Rol Güçsüzlüğü -4,652 -,127 ,00* 

KF-36 Emosyonel Rol Güçsüzlüğü -,2,193 -,173 ,00* 

KF-36 Mental Sağlık -1,984 -,393 ,00* 

*p<0.05 
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