
ANNE-BABASI BOġANMIġ VE BOġANMAMIġ ÇOCUK VE 

ERGENLERDE GÖRÜLEN UYKU BOZUKLUKLARININ 

ĠNCELENMESĠ 

 

 

 

Eda Cingöz Bilgiç 

111106114 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Özgür Yorbık 

 

 

 

İstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Ekim, 2019 

 



ii 
 

 

 



iii 
 



iv 
 

TEġEKKÜR 

 

Öncelikle her koşulda yanımda olan, hem mesleki hayatımda hem de yüksek 

lisans eğitimim boyunca desteğini benden esirgemeyen tez danışmanım sevgili hocam 

Prof. Dr. Özgür Yorbık’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Mesleki hayatımda gelişmem için bana destek veren, beni her zaman 

cesaretlendiren sevgili Doç. Dr. Sebla Gökçe’ye çok teşekkür ederim. 

 

Tez jürimde yer almayı ve uzmanlığımı onaylayan, yorumlarıyla gelişmeme 

katkı sağlayan Dr. Öğr. Gör. Ayşe Burcu Ayaz’a teşekkürü borç bilirim. 

 

Hayatım boyunca bana her şeyi öğreten, her koşulda yanımda olan, beni her 

zaman cesaretlendiren, her düştüğümde beni kaldıran canım annem Gülay Erkan’a, tez 

sürecimde her türlü desteğini benden esirgemeyen, her zorlandığımda yanımda olan 

canım kardeşim Yiğit Cingöz’e, bugünlere gelmemi sağlayan, bana destek olan babam 

Hayati Cingöz’e ve tüm aileme teşekkür ederim.  

 

Tezimin her aşamasında devam etmem için bana güç veren, sevgisiyle, 

anlayışıyla her zaman yanımda olan eşim Adil Arda Bilgiç’e teşekkür ediyorum. 

 

Tez sürecimde geceleri çalışırken hep yanı başımda olan, moralim 

bozulduğunda oyuncu halleriyle beni mutlu etmeyi başaran kedilerim Robin ve Chucky 

iyi ki varsınız.  

 

Son olarak bu süreçte bana destek olan, yardımlarını esirgemeyen Maltepe 

Üniversitesi Hastanesi ailesine teşekkür ediyorum. 

 

        Eda Cingöz Bilgiç 

Ekim, 2019 

 

 



v 
 

ÖZ 

 

ANNE BABASI BOġANMIġ VE BOġANMAMIġ ÇOCUK VE 

ERGENLERDE GÖRÜLEN UYKU BOZUKLUKLARININ 

ĠNCELENMESĠ 
 

Eda Cingöz Bilgiç 

Yüksek Lisans Tezi 

Psikoloji Anabilim Dalı 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Özgür Yorbık 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 

 

Bu araştırmanın amacı, boşanmış ve evli annelerin çocuklarında görülebilecek 

uyku bozukluklarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, yaşları 0-18 arasında 

değişen 94 çocuk ve ergenlerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılmış olan kişilere veri 

toplama amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan boşanmış ve boşanmamış anneler 

için Kişisel Bilgi Formu ve Çocuklar için Uyku Ölçeği (ÇUÖ) uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde, SPSS 22.0 programı kullanılarak t-testi ve ki-kare analiz yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

Elde edilmiş verilerin analizi sonucunda, Çocuklar için Uyku Ölçeği’nin alt 

faktörleri olan; horlama, nefes alma sorunları, davranış sorunları, diğer sorunlar ile anne 

babanın boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre anlamlı bir farklılaşma 

bulunamamıştır. Ancak ölçeğin alt maddeleri olan; uyku esnasında sıçrama-

tekmelemelerin görülmesi, yatma esnasında zor rutinlerin, tartışmaların olması, yatma 

zamanı geldiğinde olumsuz davranışlar sergilemesi, uyanıkken rüyada gibi hissetmesi 

ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

tanısının olması ile anne babanın boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre 

anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından 

incelendiğinde, erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 

Davranış Sorunları alt faktör puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri (cinsiyet, annenin eğitim 

düzeyi, çocuğun yaşı) tablolarla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları literatür 

doğrultusunda tartışılarak, araştırmanın kısıtlılıkları ve önerilere yer verilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Boşanma, Uyku Bozukluğu, Çocuklar için Uyku Ölçeği. 
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ABSTRACT 

THE INVESTIGATION OF SLEEP DĠSORDERS OF THE 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIVORCED AND NON-

DIVORCED PARENTS 

Eda cingöz Bilgiç 

Master Thesis 

Department of Psychology 

Clinical Psychology Programme 

Advisor: Prof. Dr. Özgür Yorbık 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

The aim of this study is to investigate the sleep disorders in children of divorced 

the relationship between children and adolescents with divorced and married mothers. 

The sample of study is consisted of 94 children and adolescents between the ages of 0-

18. In order to collect data, Personal Information Form and The Pediatric Sleep 

Questionnaire was used. An analysis of the data, statistical analyses were conducted by 

using SPSS.0 software. 

 

As a result of the analysis, there was no significant difference between parental 

divorce and the factors of the Pediatric Sleep Questionnaire; snoring, breathing 

problems, behavioral problems and other problems. However, the sub-items of the 

scale; there was a differentiation between parental divorce and the presence of jump-

kicking during sleep, difficult routines, discussions and negative behaviors when the 

time of bedtime, feeling like a dream while awake and diagnosed with Attention Deficit 

Disorders and Attention Deficit Hyperactivity Disorders. In terms of gender variable, it 

was found that the sub-factor scores of Behavioral Problems were higher among boys 

than girls. 

 

The demographic variables (gender, education level the mother, age of children) 

were examined with tables. The results of the study were discussed in the light of the 

literature and the limitations and suggestions of the research included. 

 

Keywords: Divorce, Sleep Disorders, The Pediatric Sleep Questionnaire. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

Aile, bir kadın ve erkeğin birbirine karşı hissettikleri duygusal bağı temel alarak, 

genellikle evlilik kurumu ile yasallaştırılmaktadır  (Turhan, 2017).  

Çocuğun ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı olabilmesi için kişiliğinin ideal bir 

aile ortamında gelişmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Tarhan, 2004 akt. Serin Bulut ve 

Öztürk, 2007).  

Boşanma, kadın ve erkek tarafından kurulmuş resmi beraberliğin, aile 

kurumunun hukuksal süreç içinde sona ermesidir (Reifman ve ark., 2008).  

Günümüzde kadınların ekonomik açıdan daha fazla söz sahibi olmasıyla birlikte 

ataerkil yapının zayıflaması, aile yapısının değişime uğraması, boşanma işlemlerinin 

kolaylaştırılması ve toplumun boşanmaya karşı bakış açısının değişmesinin boşanmada 

rol oynadığı aktarılmıştır (Ünlü, 1993 akt. Kasuto, 2017).  

Boşanma eşler arasında yaşanan bir süreç olmakla birlikte çocuk açısından da 

oldukça önem taşımaktadır. Yapılan araştırmaların, boşanmanın çocuğu ciddi şekilde 

etkileyebilecek bir dizi değişikliği beraberinde getirdiği bildirilmiştir (Kelly, J.B, 2012; 

Amato, P.R., 2010 akt. Öngider, 2013).  

Anne babası boşanmış çocuklar ile anne babası boşanmamış çocuklar 

karşılaştırıldığında, anne babası boşanmış çocukların daha düşük okul başarısı, 

davranışsal ve duygusal problemler gösterme, daha düşük benlik saygısı ve kendine 

güven ile sosyal ilişkilerde zorluk çekme konusunda daha fazla risk altında olduğu 

aktarılmıştır (Amato, P.R., 2003 akt. Erdim ve Ergün, 2016).  

Çocuklarda kaygının ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olan boşanma 

nedeniyle çocuğun alıştığı yaşam şeklinin değişmesi, aile yapısının bozulması ve 

ebeveynlerden birinin evden ayrılması çocukta kaygıyı tetiklediği bildirilmiştir (Serin 

ve Öztürk, 2007). Boşanma sonrasında anne baba arasındaki devam eden çekişmelerin 

çocukta kaygının oluşmasına neden olabileceği bildirilmiştir (Alisinanoğlu ve Ulutaş, 

2000).  
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Boşanma sonrasında çocuklarda görülen duygusal sorunlarının dışında uyku 

sorunları yaşayabilecekleri de belirtilmiştir. Çocuklarda yalnız uyumak istememe, 

uykuya dalmada güçlük çekme, huzursuz uyuma, gece sık uyanma, deliksiz uyumama, 

kabus görme, uykuda korku yaşama gibi durumlara sıkça rastlandığı bildirilmiştir 

(Özen, 1999 ; Fritsch, 1985 akt. Kasuto, 2017).  

Araştırmanın bu bölümünde sırasıyla; boşanma olgusu, boşanmanın çocuk ve 

ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri ile uyku bozuklukları hakkında kuramsal 

bilgi ve araştırmalara yer verilerek anne baba boşanmasının çocuklarda görülen uyku 

bozuklukları ile ilişkisi incelenecektir.  

 

1.1 BoĢanma Tanımı 

 

Boşanma, yasal olarak kurulan evlilik birliğinin yine yasal olarak son bulması 

olarak tanımlanmaktadır (Özgüven, 2014).  

Akıntürk (2002) boşanmayı;  eşler henüz hayatta iken, kanunda öngörülmüş  olan 

bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda, hakimin kararı ile, 

evlilik birliğine son vermek” olarak tanımlamıştır.  

Uçan, Yazar ve Sayıl (2006), boşanmayı toplumsal, kültürel ve bireysel özellikler 

açısından farklılıklar gösterebilen, her bireyin farklı dinamikleri ile şekillenen psikolojik 

ve sosyal bir süreç olarak tanımlamıştır (Altuntaş, 2012). 

Arıkan (1996) boşanmayı; hukuki kurallara dayanarak gerçekleştirilmiş  bir evliliğin, 

karı-koca olarak hiçbir bağları kalmadan; yalnızca ortak çocukların hakları saklı 

tutularak hakim kararı ile sona erdirilmesi ve kişilerin  tekrar evlenmelerine imkan 

sağlayan hukuki bir işlem olarak tanımlamıştır (Kasuto, 2017). 
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1.1.1 BoĢanma Oranları 

 

Batı ülkelerinde, yapılan araştırmalarda boşanma istatistiklerinde devamlı bir 

artış  olduğu görülmüştür. Özellikle ABD’de boşanma oranları yüksek olmakla birlikte 

1912 yılında her on evlilikten birisi boşanma ile biterken, 1974 yılında ise her 2.3 

evlilikten birinin boşanma ile sonuçlandığı bildirilmiştir (Yörükoğlu, 1992). 

ABD’de 19. Yüzyılın ortalarına kadar boşanma oranı yaklaşık %5 iken son 

yıllarda evliliklerin yaklaşık yarısı boşanma ile sonuçlanmaktadır. 1960’lı yıllarda 

ABD’de çocukların yaklaşık %90’ı biyolojik anne babalarıyla birlikten büyürken; son 

yıllarda bu oran %40’lara kadar düşmüştür. ABD’de 1960’lı yıllarda boşanmaların 

artmaya başlamasıyla birlikte boşanma sonrası süreçlerle ilgili çalışmalar da artmıştır 

(Amato,  Meyers ve Emery, 2009). 

Gottman ve Levensan (2000) tarafından yapılan araştırma, evliliğin ilk 7 yılında 

boşanmaların en üst düzeye ulaştığını ve çiftlerin ilk çocuklarının 14 yasına eristiği 

dönemin; boşanma riskinin yoğun olduğu ve evliliklerin devamı için en kritik olan 

süreçler olduğunu ortaya koymuştur (Aktaş, 2011). 

Türkiye’de yapılan araştırmalar boşanma oranlarının son yıllarda artış olduğunu 

göstermektedir. Devlet istatistik Enstitüsü’nün (DİE) verilerine göre, 1990’lı yıllardan 

başlayarak boşanma oranı gittikçe artmıştır. 2013 yılında boşanan bireylerin sayısı bir 

önceki yıla göre %1.6 artarak 123.325’e yükselirken, 2014 yılında bu oran bir önceki 

yıla göre % 4.5 artarak 130.913’ yükselmiştir. Bu oran 2015 yılında ise %0.7 artarak 

131.830’e yükselmiştir. 2016 yılının oranlarına bakıldığında ise boşanma oranlarının bir 

önceki yıla göre %4,3 azalarak 126,194’e düştüğü belirlenmiştir. Kaba boşanma 

oranlarına bakıldığında, 2013 yılında bu oran binde 1.65, 2014 yılında binde 1.7, 2015 

yılında binde 1.69, 2016 yılında 1.59 olarak belirlenmiştir (Devlet İstatistik Enstitüsü, 

2016). 

Devlet İstatistikleri Enstitülerinin verilerine göre; boşanma oranları illere göre 

incelendiğinde, İzmir’in binde 2.63 ile en yüksek boşanma oranına sahip il olduğu 

görülmektedir. Boşanma oranının en düşük olduğu il ise binde 0.15 ile Hakkari ve 

Şırnak’tır. Evlilik süresine göre boşanma oranı incelendiğinde, Türkiye’de 
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boşanmaların %39.1’inin evliliğin ilk 5 yılı içinde meydana geldiği, %21’inin ise 6-10 

yıl arasında meydana geldiği görülmektedir (Devlet İstatistik Enstitüsü, 2016).  

 

1.1.2 BoĢanma Nedenleri 

 

Amato ve Rogers (1997), Glezer (1994), Ono (1998), Sarantakos (1994) ve 

White (1990) erken yaşta yapılan evlilik, evlilik öncesi birlikte yaşama ve hamilelik, 

düşük eğitim ve gelir düzeyi, ebeveyn boşanması, geleneksel olmayan aile değerleri, 

kadının çalışmaması gibi demografik ve yaşam şekli özelliklerinin evliliğin 

sonlanmasına neden olabilecek risk faktörleri olduğunu belirtmişlerdir (Wolcott ve 

Huges, 1999).  

Burns (1984), Cleek ve Pearson (1985), Gigy ve Kelly (1992), Noller ve 

arkadaşları (1997)ve Wolcott (1984), eşler arasındaki zayıf iletişim, temel mutsuzluk, 

sevgi ve uyum kaybı, sadakatsizlik, zihinsel hastalıklar ve duygusal problemler, kadın-

erkek rolleri ve kişilik özellikleri arasındaki yaşanan çatışmaların eşler tarafından 

algılanan boşanma nedenleri olduğunu aktarmışlardır (Wolcott ve Huges, 1999).  

Boşanmış çiftler üzerinde yapılan araştırmalarda eşler, iletişim problemi ve 

yaşadıkları uyumsuzlukları boşanma nedenleri olarak belirtmişlerdir (Wolcott ve 

Huges, 1999).  

Clerk ve Pearson (1985) boşanmış çiftler üzerinde yaptıkları araştırmada erkek 

ve kadınların yaklaşık üçte ikisinin kötü iletişimi evliliklerinde önemli bir sorun olarak 

gördüğünü belirtmiştir (Aktaş 2011).  

Glass ve Wright (1997) sadakatsizliği eşler arasındaki sevgi kaybı, güven kaybı, 

ilgisizlik, bağların kopması ile birlikte evliliğin afektif ve duygusal alanındaki bir 

bozulma olarak belirtmişlerdir(aktaran Wolcott ve Huges, 1999). Wolcott ve Huges 

(1999) yaptığı çalışmada kadın ve erkeklerin %20’sinin sadakatsizliği boşanma nedeni 

olarak algıladığını belirtmiştir. Çoğunluk sadakatsizliği tetikleyici faktör olarak 

bildirmişlerdir (Wolcott ve Huges, 1999).  
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Thurnher ve arkadaşları (1983), Burns (1994), Wolcott (1984), Amato ve 

Rogers (1997) literatürde de belirtildiği gibi kişinin kendisine veya daha sıklıkla eşine 

atfettiği alkol ve madde kullanım problemleri, kıskançlık, dominantlık, olgun olmama, 

fiziksel veya duygusal şiddet gösterme ve zihinsel hastalıklar gibi bir dizi kişilik 

özelliklerinin ve davranışlarının evliliğin sonlanmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Kitson ve Sussman (1982), Cleek ve Pearson (1985) önceki çalışmalarda erkeklerin 

alkol veya madde kullanımı ve fiziksel ve duygusal istismar gibi negatif kişilik 

özelliklerini eşlerine yansıtmaya daha yatkın olduğunu göstermişlerdir (Wolcott ve 

Huges, 1999).  

Kinnunen ve Pulkkinen (1998), Yeung ve Hofferth (1998) çiftlerin gelir 

düzeyleri ve güvensiz bir işe sahip olmasıyla ilgili yaşadıkları kaygılarının ilişkilerinde 

stres ve gerilim yaratabileceğini ve evliliklerinin bozulmasına neden olabileceğini 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda finansal zorlukların yalnızlık, duygusal stres, depresyon 

ve düşük benlik saygısına neden olabileceği ve eşler arasında gerilimi arttırabileceğini 

aktarmışlardır (Wolcott ve Huges, 1999).  

Amato ve Previti’nin (2003) yaptığı çalışmada çiftlerin %21.6’sının ihanet, 

%19.2’sinin eşler arası uyumsuzluk ve %10.6’sının eşlerinin alkol ve madde  

kullanımından dolayı boşandığını göstermektedir.  

Johnson ve arkadaşlarının (2001) Oklohoma’da yaptığı bir çalışmada çiftler 

boşanmaya neden olarak en çok bağlılık eksikliğini sebep gösterirken bunu yaşanan 

yoğun çatışma ve tartışmalar ve eşlerin birbirine sadakatsizliği veya yaşadıkları evlilik 

dışı ilişkiyi neden olarak belirtmiştir. Al Gharaibeh ve Bromfield, Savaya ve Cohen ve 

Mbosowo tarafından yapılan uluslararası araştırmalar; genç yaşta yapılan evlilik, 

iletişim problemleri, eşler arası uyumsuzluk, eşin istismar edilmesi, alkol-madde 

kullanımı, inanç farklılıkları, geçimsizlik, sevgi ve bağlanma eksikliği ve çocuk sahibi 

olamamanın boşanmanın en sık nedenleri olduğunu göstermektedir (Scott ve ark., 

2013).   

Clarke-Stewart ve Brentano (2006) genç yaşta evlilik yapmak, eğitim düzeyinin 

düşük olması, iş yaşamı, çocuk bakımı ile ilgili beklentileri karşılamaya çalışmak ve 

yoğun stres altında olmanın boşanmaya neden olabileceğini belirtmişlerdir (Aktaş, 

2011). 
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Scott ve arkadaşlarının (2013) yaptığı çalışmada eşler arasındaki bağlılık 

eksikliği, eşler arasında şiddetli çatışma ve tartışmaların yaşanması, genç yaşta yapılan 

evlilik, yaşanan ekonomik problemler, eşlerden birinin madde kullanımı ve aile içi 

şiddet boşanmaya neden olarak gösterilmiştir. Yine aynı çalışmada kişilerin %75’i eşler 

arasındaki bağlılık eksikliğini boşanma nedeni olarak belirtirken %59.6’sı ihaneti, 

%57.7’si eşler arasında yaşanan şiddetli çatışma ve tartışmayı, %45.1’i genç yaşta 

yapılan evliliği, %36.7’si ev içinde yaşanan ekonomik problemleri, %34.6’sı madde 

kullanımını ve %23.5’i ise aile içi yaşanan şiddeti boşanma nedeni olarak 

belirtmişlerdir.  

 

1.1.3 BoĢanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri  

 

Anne ve babanın aynı evde birlikte yaşadığı aile yapısında büyüyen çocuğun, 

boşanma sonrası tek ebeveyni ile büyüyen çocuğa göre daha iyi bir ortamda yetişeceği 

öngörülmektedir. Bu görüşe göre, hem anne hem de babanın çocuk için duygusal 

destek, pratik yardım, bilgi, rehberlik ve denetleme gibi alanlarda önemli role sahip 

oldukları vurgulanmaktadır. Her iki ebeveyni ile birlikte aynı evde yaşamanın 

çocukların paylaşma, anlaşma ve uzlaşma gibi sosyal yetenekleri öğrenmesinde 

yardımcı olabildiği vurgulanmaktadır. Boşanma sonrasında tek bir ebeveyni ile 

yaşamanın çocuğun sosyalleşmesinde sorunlara yol açabileceği belirtilmiştir (Amato, 

1991 ve Keith,1991 akt. Öngider, 2013).  

Amato (1993) tarafından yapılan ve çocuğun boşanmaya uyumunun araştırıldığı 

çalışmada, en kapsamlı olarak boşanma sonrası velayeti alan ve çocuk ile birlikte 

yaşayan ebeveynin uyumu, boşanma sonrası velayeti alamayan ebeveynin çocuktan 

uzak olması/yokluğu, anne-baba arası yaşanan çatışmalar, maddi zorluklar ve 

yaşamdaki stresli değişiklikler başlığı altında toplandığı belirtilmiştir (Öngider, 2013).  

Boşanmanın, çocuklar üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşan, 1970’li yıllarda 

yapılan çalışmalar, yalnızca anne veya baba ile birlikte yaşamanın, anne-baba ile 

birlikte yaşamak kadar iyi olmayacağı öngörüsü ile başlamıştır. Ancak son yıllarda 

gerçekleştirilen çalışmalarda, elde edilen bulgular bu varsayımdan farklıdır. Bununla 

birlikte boşanmış ailelerden gelen çocukların, tam ailelerde yaşayan çocuklara göre 
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daha fazla sorun yaşama riski taşıdıkları ifade edilmektedir (Aydın, 2009 akt. Vural, 

2015).  

Literatürde boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini ve çocuğun uyumunu 

inceleyen birçok araştırmanın olduğu görülmektedir. Anne babanın boşanması hem 

çocuklar hem de ebeveynler için zor ve stresli bir süreçtir. Hem ebeveynlerin hem de 

çocukların boşanma sonrası yaşadıkları zorluklar ve ortaya çıkan sorunlar ile ilgili 

literatürde birçok araştırma vardır. (Öngider, 2006).   

Fine, Moreland ve Schwebwl (1983), çocuğun yaşı, cinsiyeti, kişilik özellikleri, 

baş etme becerileri, anne babanın boşanma konusundaki tutumları, boşanma sonrası 

anne-baba tutumları ve boşanmayla ilişkili ekonomik değişikliklerin boşanmanın 

çocuklar üzerindeki etkilerinde önemli rol oynadığını belirtmiştir (Hopper ve James, 

1997). 

Anne babası ayrılan çocukların, suçluluk, kızgınlık ve yadsıma gibi tepkiler 

gösterdiği bildirilmiştir. Rutter’a (1974) göre, bu tepkiler ailedeki kopukluğun süresine, 

ana babanın süreci yönetmesine, söz konusu çocuk ya da çocukların cinsiyetine ve 

yaşına bağlı olarak değişebilmektedir (Gardiner ve Gander, 1998). 

Benzer olarak Landsford (2009) çocukların, boşanmaya verdikleri tepkilerin 

gelişim süreciyle ilgili olduğunu belirtirken Kleinsorge ve Covitz (2012), Cohen (2002) 

ise ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabilme yeteneklerine, 

çocuğun mizacına, çocuğun ve ebeveynlerin boşanma öncesi-sonrası psiko-sosyal 

işlevselliğine bağlı olduğunu belirtmiştir (Cohen ve Weitzman, 2016).  

 

1.1.3.1 BoĢanmanın Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Kısa Süreli Etkileri 

 

Laver ve Laver (1991), boşanmanın çocuklar üzerindeki kısa süreli etkileri 

açısından bakıldığında boşanmanın hemen ardından genellikle olumsuz bir süreç 

yaşandığını ancak bu olumsuz etkilerin 6-12 ay arasında azaldığı ve çocukların 

boşanmaya uyum sağlayabildiklerini belirtmiştir. Bununla birlikte boşanmanın çocuk 

üzerindeki kısa süreli etkileri içinde en fazla depresif duygu durum ve içe çekilme 

olduğunu bildirmiştir. Lengua ve arkadaşları (1999), ebeveynlerinin boşanmasının 
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üstünden iki yıl geçmiş çocukların boşanmayla başa çıkmasını inceledikleri bir 

çalışmada, çocuklarda en sık görülen sorunların sinirlilik, sorunlarla baş edememe ve 

dürtüsellik olduğunu bulmuşlardır. Wallerstein ve Lewis (2004) tarafından yapılan 

başka bir çalışmada ise, boşanmadan hemen sonra çocukların ilk olarak mutsuzluk ve 

şok duygusu yaşayabileceği gibi çocuklarda yalnızlık, ebeveynlerine öfke ve şaşkınlık 

duygularının da sıklıkla görüldüğünü belirtmiştir (Öngider, 2006). 

Amato ve Booth (1991) tarafından, boşanmanın etkilerinin araştırıldığı on yıllık 

boylamsal bir çalışma sonucunda boşanmadan sonraki ilk yıl ve ikinci yılın daha güç 

olduğunu ancak zaman geçtikçe boşanmanın kısa süreli olumsuz etkilerinin azalarak 

ortadan kaybolduğunu saptamıştır. Benzer şekilde Wolkind (1989) tarafından yapılan 

bir diğer çalışma ise boşanmadan sonraki ilk yıllarda çocuklarda duygusal, davranışsal 

bozuklukların görüldüğü ancak 2-3 yıl içinde bu bozuklukların azaldığı belirtilmiştir 

(Vural, 2015).  

 

1.1.3.2 BoĢanmanın Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Uzun Süreli Etkileri 

 

Boşanmanın çocuk üzerindeki uzun süreli etkileri ile ilgili literatürde çok 

çelişkili bulgular ve görüş ayrılıkları olduğu görülmektedir. Bazı araştırmacılar uzun 

sürede boşanmış ailelerin çocuklarının boşanmanın olumsuz sonuçlarının üstesinden 

gelebildiğini ve psikolojik uyum açısından ebeveynleri boşanmamış çocuklar ile bir fark 

bulunmadığını ifade ederken bazı araştırmacılar ise, boşanmış ailelerin çocuklarının çok 

daha uzun süre boşanmanın olumsuz etkilerini yaşadıklarını belirtmektedir (Öngider, 

2006). 

Çocuklar üzerinde yapılan pek çok araştırma, boşanmanın çocuklar üzerinde 

olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermektedir (Fiyakalı, 2008). 

Amato ve Keith (1991) tarafından yapılan bir meta-analizde, çocukluğunda anne 

babası boşanmış ve boşanmamış yetişkinlerin karşılaştırıldığı 33 araştırma 

incelenmiştir. Yapılan meta-analizin sonucuna göre, çocukluğunda ebeveynleri boşanan 

yetişkinlerin boşanmayanlara oranla psikolojik uyumlarının daha az, sosyoekonomik 

açıdan durumlarının daha düşük olduğu ve ayrıca kendi evliliklerinde de daha fazla 

sorunlar yaşadıkları bulunmuştur (Vural, 2015).  
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Amato 1987, Kitson ve Morgan (1990) velayeti alan annelerin boşanma 

sonrasında psikolojik, maddi, sosyal alanlarda zorluk yaşayabildiğini ve bundan dolayı 

çocuklarına kısıtlı zaman ve enerji harcadıklarını belirtmiştir. Benedek ve Brown 

(1995), annenin boşanma stresiyle başa çıkabilmesinin ve çocuğun bakımını 

aksatmamasının çocuğun boşanmaya uyum sağlamasında önemli rol oynadığını; ancak 

annenin boşanma stresiyle başa çıkamamasının, çocuğun duygu ve ihtiyaçları ile fazla 

ilgilenememesinin çocukların uyum problemleri yaşamasına neden olabildiğini 

vurgulamıştır. Emery ve ark (1999) tarafından yapılmış 14 yıllık boylamsal bir 

çalışmada, boşanmış ailelerden gelen çocukların evli ailelerden gelen çocuklara göre 

daha fazla dışa dönük problemler yaşadıklarını bulmuşlardır (Öngider, 2006).  

Evans ve ark. (1995), boşanma sonrası maddi sıkıntılar yaşayan annelerin 

çocuklarına evli ailelerdeki çocuklara göre daha fazla olumsuz eğitim şartları 

sunabildiklerini bunun da boşanmanın uzun süreli etkisi olarak çocuğa yansıdığını ifade 

etmektedirler. Ayrıca boşanmanın ardından çocuğun genellikle annesi ile birlikte 

yaşaması sebebiyle annenin sıcak, ilgili, kabul edici olmasının çocuğu boşanmanın 

olumsuz etkilerine karşı koruyabileceğini belirtilmektedir (Öngider, 2013).  

Anne-babası evli ve boşanmış çocuk gruplarında ebeveyn kabul-reddi ile genel 

psikolojik uyumlarının incelendiği bir araştırmada, evli ailelerde çocuğun genel 

psikolojik uyumu hem anne hem de baba kabul-reddi ile yüksek düzeyde ilişkili iken, 

boşanmış ailelerde çocukların psikolojik uyumunun annenin kabul-reddi ile daha 

yüksek ilişkili olduğu bildirilmiştir (Öngider, 2006 ; Öngider, 2013).  

Wallerstein ve Kelly (1980) yaptıkları çalışmada her yaş çocuğun gösterdikleri 

tepkileri farklı olsa da boşanmadan olumsuz olarak etkilendiklerini, daha fazla davranış 

problemleri ve daha fazla psikolojik uyum sorunları yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca 5 yaşından küçük çocukların boşanmadan hemen sonra gözle görülür şekilde 

korku, davranışsal gerileme, uyku bozuklukları, saldırganlık ve terk edilme endişesi 

yaşadıklarını, ancak bu çocukların üçte birinin beş yıl sonra mutlu ve başarılı olduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

Hetherington ve ark. (1979) ve Wellerstein ve Kelly (1980) çocukların 

boşanmaya verdikleri tepkiler cinsiyete göre farklılıklar gösterdiğini, okul öncesi 

dönemdeki erkek çocukların kızlara oranla daha fazla gelişimsel bozukluklar yaşadığı 
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ve bu durumun uzun sürdüğü belirtilmiştir. Erkek çocuklar daha çok dışa (saldırganlık, 

öfke) yönelim davranış problemleri gösterirken; kız çocukları daha çok içe (depresyon, 

kaygı gibi) yönelimli davranış problemleri göstermektedir. Amato (2001) tarafından 

yapılan çalışmada da erkeklerde kızlara oranla daha fazla davranış problemi görüldüğü 

ve bu davranış problemlerinin erkek çocuklarda yaşa bağlı olarak da değişiklik 

gösterdiği saptanmıştır.  İlköğretim çocuklarında sıklıkla davranış problemleri 

görülürken, ortaöğretimde ilk başlarda davranış problemleri gözlenmekle birlikte 

ilerleyen yıllarda etkisi azalmaktadır. Ergenler üzerinde yapılan araştırmalarda da 

boşanmanın içe ve dışa yönelimli davranış problemlerinin görülmesine neden olduğu, 

dışa yönelim davranış problemlerinin sıklıkla erkek ergenlerde görüldüğü belirtilmiştir 

(Kabaoğlu, 2011). 

Amato (2000) tarafından yapılan 2 yıllık biz izleme araştırmasında, boşanma 

sonrası kız çocuklarının sosyal, duygusal ve akademik yönden düzelme gösterdikleri; 

erkek çocukların ise, bu alanlarda daha da fazla bozulma gösterdikleri belirtilmiştir. 

Block ve arkadaşlarının (1986) yaptıkları araştırmada da, boşanma sonrasında erkek 

çocuklarında atılganlık ve saldırganlık davranışları görülmesiyle birlikte kızlarda 

boşanmanın etkisinin daha az olduğu gözlenmiştir. Emery (1988) tarafından yapılan 

çalışmada da, boşanmanın erkek çocuklarda olduğu gibi kız çocuklarda da olumsuz 

etkilerin görülmesine neden olduğunu ancak kızların duygularını daha çok toplumun 

beklentilerine uygun olarak yaşamalarından dolayı daha az davranış problemi 

gösterdiklerini belirtilmiştir (Amato, 2000 akt. Fiyakalı, 2008).  

Anne babanın boşanmaya karar vermelerinin öncesinde ve boşanma sürecinde 

anne baba arasında yaşanan çatışmalar çocuğu olumsuz olarak etkileyen en önemli 

konulardan biri olduğu belirtilmektedir. Çatışmalı ev ortamı çocukların psikolojik 

uyumunu olumsuz etkilemektedir. Emergy (1982), Johnston (1994), Johnston ve 

Roseby (1997) ebeveynler arasında yaşanan şiddetli çatışmanın çocuklar için stres 

faktörü olduğu belirtmişlerdir. Hetherington(1999) çocukların %20 ile 25’inin 

ebeveynlerinin evlilikleri süresince şiddetli çatışmalarına maruz kaldığını belirtmiştir. 

Wolfinger (2003) ilkokula devam eden kız çocukların benlik saygısının ebeveynleri 

arasındaki çatışmadan olumsuz etkilendiğini benzer şekilde ergenlik dönemindeki erkek 

çocukların da benlik saygısının olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. (Öngider, 2006; 

Kelly ve Emery, 2003).  
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Çatışmalı aile ortamında yetişen çocukların anne babası boşanmış çocuklara 

göre daha fazla davranış problemleri göstermektedir. Benzer şekilde Amato, Loomis ve 

Booth (1996) yaptıkları 12 yıllık boylamsal bir çalışmada mutsuz bir evliliğin boşanma 

ile sonuçlanmasının çocuklar üzerinde daha olumlu etkileri olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Amato ve Keith’in (1991), 92 araştırmayı değerlendirdikleri bir 

meta-analiz sonucunda da, çok fazla çatışmanın yaşandığı ailelerde yetişen çocukların 

benlik saygılarının ve psikolojik uyumlarının, anne babası boşanmamış ve çatışmasız 

ailede yetişen çocuklar ile anne babası boşanmış çocuklara göre daha düşük düzeyde 

olduğu sonucuna varmışlardır (Özen, 1998). 

Benzer şekilde Stober (1980) tarafından yapılan araştırmada da, çocukların 

boşanmadan etkilenme düzeylerinin büyük bir kısmının anne-babanın davranışlarına, 

boşanmadan önce yaşanan çatışmalara ve boşanma sonrasında ebeveynlerin 

çocuklarıyla olan ilişkilerine göre değişiklik gösterebileceğini göstermiştir. Boşanma 

sonrasında eşlerin çocuk yetiştirme konusunda ortak bir tutum göstermeleri, yaşanan 

çatışmaları en az düzeye indirmeleri çocukların boşanmadan olumsuz etkilenme 

düzeylerini oldukça düşürmektedir. Aynı zamanda Wallerstein ve Kelly (1980) ve 

Hetherington ve ark. (1982) ailelerin çocuklarını ayrılma ve boşanma hakkında 

yeterince bilgilendirmemeleri ve duygusal olarak hazırlamamalarının çocukların bu 

durumla baş etmesini zorlaştırdığını, çocukların stres, anksiyete, öfke, şok ve 

güvensizlik duyguları yaşamalarına neden olduğunu ve çocukların duygularında 

izolasyona, bilişsel ve duygusal karmaşa yaşamalarına neden olabileceğini 

belirtmişlerdir (Fiyakalı, 2008; Kabaoğlu, 2011).  

Amato (2005) boşanmış ailede yetişen çocukların birlikte yaşayan ebeveynler 

tarafından yetiştirilen çocuklara göre; akademik başarı, davranış problemleri, psikolojik 

uyum benlik saygısı, özsaygı ve sosyal ilişkiler konularında sorun yaşama 

olasılıklarının daha yüksek olduğu ifade etmektedir. Ebeveynleri boşanmış çocukların 

daha düşük notlar alma, başarı testlerinde daha düşük değerler elde etme ve okulu 

bırakmaya 2-3 kat daha eğilimli olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca agresyon, sapkınlık, 

şiddet, sigara içme ve okulu asma davranışları geliştirmeye, depresyon, intihar ve 

psikolojik yardım almaya daha yatkındırlar. Yine ailesi boşanmış çocukların daha düşük 

benlik algısı, özsaygı gösterdiği, daha zayıf sosyal beceriler geliştirdiği, arkadaşlık ve 
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romantik ilişkilerinde daha fazla zorluk yaşadıkları belirtilmiştir (aktaran Kabaoğlu, 

2011).  

Guidubaldi (1984), ebeveynleri boşanmış erkek çocuklarının daha fazla 

akademik problemler yaşayabileceğini bildirilmiştir (Öngider, 2006).  

Amato ve Keith (1991), Amato (2001) ve Jeynes (2002) yaptıkları çalışmalarda 

boşanmanın çocuğun akademik başarısında olumsuz etkileri olduğunu göstermişlerdir. 

Benzer şekilde Sun (2001) tarafından yapılan çalışmada da boşanmanın çocukların 

akademik başarısında uzun süreli olumsuz etkileri olduğunu bulmuştur. Amato (2001) 

boşanmanın lise çağı çocuklarına oranla ilkokul çağı çocukların akademik başarısında 

daha olumsuz etkileri olduğunu belirtmiştir. Jeynes (2002) tarafından yapılan çalışmada 

da boşanma çocukluğun erken dönemlerinde gerçekleştiğinde daha fazla olumsuz 

etkileri olduğu bulunmuştur(aktaran: Anthony, DiPerna ve Amato, 2014). Molhalland, 

Watt, Philpot, Sarlin (1991) yaptıkları çalışmada ailesi boşanmış 10-14 yaş grubundaki 

çocukların akademik başarılarında önemli bir düşüş yaşandığı bulunmuştur (Kelly ve 

Emery, 2003).  

Pong ve Ju (2000) ebeveynleri boşanmış çocukların ebeveynleri boşanmamış 

çocuklara oranla okulu bırakma risklerinin 2-3 kat daha fazla olduğunu belirtmiştir 

(Kelly ve Emery, 2003). Long ve Forehand (1987) tarafından yapılan bir çalışmada tek 

ebeveyni ile yaşayan çocukların devamsızlık yapma, okuldan kaçma, okul başarısında 

düşüş, okulu bırakma davranışlarının iki ebeveyni ile birlikte yaşayan çocuklara göre 

daha fazla olduğu bulunmuştur. Amato (2001) tarafından yapılan bir çalışmada tek 

ebeveyni ile yaşayan ve liseye devam eden çocukların okulu bırakma, üniversiteye 

gitmeme, iş bulamama olasılığının daha yüksek olduğunu ve yetişkinlikte ekonomik 

kaynaklarının daha az olduğunu bulunmuştur(Raynish ve College, 2007). 

Oppawsky (1991) tarafından yapılan başka bir çalışmada ailesi boşanmış 

çocukların %86’sında akademik başarılarında düşüş yaşadığını bulmuştur. Likewise, 

Fagan ve Robert (1998) boşanma nedeniyle sıklıkla ev değiştiren çocukların okul 

performanslarında düşüş yaşandığını belirtmiştir. Taşınma durumu ergenlerde 

davranışsal, duygusal ve akademik sorunlara neden olabilmektedir (Hopper ve James, 

1997). 
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Demo ve Acock’a (1996) göre ebeveynlerinin boşanması çocukların yaşam 

doyumunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Demo ve Acock 

(1996) tarafından yapılan bir çalışmada ebeveynleri boşanmış çocukların yaşam 

doyumlarını ve iyilik halinin anne-babası boşanmamış çocuklara oranla daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Benzer olarak Richardson ve McCabe’nin (2011) 11-17 yaş grubu 

arasında anne babası boşanmış 76 ergenin psikolojik uyumlarını incelediği çalışmada, 

anne babası boşanmış ergenlerin anne-babası boşanmamış ergenlere göre yaşam doyum 

düzeylerinin daha düşük olduğu, anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin ise daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (aktaran Tezcan, 2017).   

Ebeveynleri boşanmış çocukların ebeveynleri boşanmamış çocuklara oranla 

kaygı düzeyleri daha yüksek, bilişsel yetenekleri düşük, algıladıkları sosyal destek daha 

azdır(Lamb, 1977). Öngider (2011) tarafından ebeveynleri boşanmış ilkokul 3-6. Sınıfa 

devam eden çocuklar ile aynı yaş grubundaki ebeveynleri boşanmamış çocukların 

anksiyete düzeylerini incelediği çalışmada, ebeveynleri boşanmış çocukların anksiyete 

düzeylerinin, anne-babası evli çocuklara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer 

şekilde boşanmış annelerin anksiyete düzeylerinin de evli annelere göre daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Anne babası boşanmış çocukların kaygı düzeylerinin ve benlik 

saygısının çocuğun cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır (Lamb, 1977;  Öngider, 2011).  

Amato (2000), Sandler, Tein, Mehta, Wolchik ve Ayers (2000) sık sık ebeveyn 

çatışmasına ve geçimsizliğine, sıkıntısına maruz kalma, ebeveynlerinden birinin evden 

ayrılması, ebeveynlerinden birinin tekrar evlenmesi, yaşadığı yerden başka bir yere 

taşınma, okul değiştirme, ekonomik kaynakların azalması gibi stresli yaşam olaylarına 

neden olan boşanmanın çocukların psikolojik iyi olma hallerini olumsuz yönde 

etkileyebildiğini belirtmişlerdir. Peplau ve Perlman (1982) ebeveyn boşanmanın bir 

sonucu olarak çocuklarda ortaya çıkabilen duygusal durumlardan birinin de sosyal 

ilişkilerinde yetersizlik olarak da tanımlanabilen yalnızlık olduğunu belirtmişlerdir. 

Guttman ve Rosenberg (2003) boşanmanın aile sisteminde, ebeveyn-çocuk ilişkisinin 

kalitesinde değişikliğe neden olduğunu ve ebeveyn-çocuk arasındaki duygusal ilişkinin 

bozulma riskini arttırdığını göstermişlerdir. Johnson, Joseph, LaVoie ve Mahoney 

(2001) ebeveyn-çocuk arasındaki duygusal mesafe olması, çocuğun anne babası 
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tarafından reddedildikleri algısının sonucunda yalnızlık hissetmesine ve depresyonun 

artmasına neden olabileceğini belirtmişlerdir (Çivitçi, Çivitçi ve Fiyakalı, 2009). 

Hetherington ve Stanley-Hagan (1990) boşanmış ailelerin çocuklarında iki 

ebeveyni ile birlikte yaşayan çocuklara oranla daha fazla davranış ve uyum problemleri 

görüldüğünü bildirmiştir. Kelly (1998) ailesi boşanmış çocukların daha fazla agresif, 

dürtüsel ve antisosyal davranışlar sergilediğini, anne-babalarıyla ilişkilerinde daha fazla 

problem yaşadığını, daha düşük akademik başarı gösterdiğini ve dört çocuğun üçünde 

okul performanslarında bir bozulma görüldüğünü belirtmiştir. Kelly’e göre boşanma 

sonrası babalarıyla yaşayan erkek çocukları ve anneleriyle yaşayan kız çocukları 

ebeveynlerinin boşanmasından daha az etkilenmektedir (Kelly ve Emery, 2003). 

Cherlin, Chase-Landsdale, McRae’nin (1998) İngiltere ve Amerika’da yaşları 7-

11 arasındaki çocukları  11-16 yaşına gelene kadar gözlemlediği bir çalışmada, anne-

babası boşanmış erkek ve kız çocuklarının hem boşanma öncesi hem de sonrasında 

anne-babası boşanmamış çocuklara göre daha fazla davranış problemi yaşadığını 

bulmuştur. Yine aynı çalışmada ebeveynleri boşanmış bireylerin ebeveynleri 

boşanamamış bireylere göre daha fazla duygusal problem yaşadığını ve yetişkinlikte de 

duygusal problemlerin yaşanmasına neden olabileceğini bulmuşlardır (Malone , 

Lansford, Castellione, Berlin, Dodge, Bates ve Pettit, 2004).  

Cowen, Pedro-Carroll, Albert (1990), Lusting, Wolchik, Braver (1992), Teja, 

Stolberg (1993) tarafından yapılmış araştırmalarda boşanmış ve evli ebeveynlerin 

çocuklarının gösterdikleri uyum problemleri ile, algıladıkları sosyal destek arasında 

bağlantı olduğu belirtilmiştir (Kabaoğlu, 2011). 

Oppawsky (1991) ve Wallerstein (1985), ebeveynleri boşanmış çocuklarda 

çeşitli somatik şikayetler, uyku bozuklukları, gece terörü, regresyon, tik bozukluğu ve 

enürezis görüleceğini ayrıca yaşı daha küçük çocuklarda inatçılık, mastürbasyon ve öfke 

davranışlarının görülme sıklığının arttığını belirtmişlerdir(aktaran: Hopper&James, 

1997). Morrison ve Cherlin (1995) 4-7 yaş grubunda olan çocuklarla yaptığı çalışmada 

boşanmanın çocuklarda görülebilecek davranış problemlerinde etkisi olduğunu ve bu 

etkinin kızlara göre erkeklerde daha güçlü olduğunu bulmuştur (Avadijk, Malti, Eisner 

ve Ribeaud, 2012).  
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Aro ve Palossari (1992) tarafından Findanliya’da yapılan başka bir çalışmada da 

ergenlik dönemindeki kızların suç işleme davranışlarının, madde kullanımının, somatik 

şikayetlerinin ebeveynleri boşanmış erkeklere ve ebeveynleri boşanmamış çocuklara 

göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Shaw (1991) yaptığı çalışmada erkek çocuklarının 

kız çocuklarına göre anne babasının boşanmasından daha fazla etkilendiğini ve ayrıca 

antisosyal ve agresif davranışlar gösterme riskinin daha fazla olduğunu bulmuştur. 

Guidubaldi ve Perry (1985) tarafından yapılan çalışmada da erkek çocuklarının kızlara 

göre boşanma nedeniyle daha fazla çaresizlik hissettikleri belirtilmiştir (Hoppes ve 

James, 1997). 

Harris (1998), ebeveynleri boşanmış ilkokula giden erkek çocukların 

boşanmanın gerçekleştiği yıllarda karşıt gelme, saldırganlık, aşırı hareketlilik, 

dürtüsellik gibi dışsallaştırılmış davranış problemlerinin arttığını ve bu artışın 

boşandıktan sonraki yıllarda da devam ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte anne-babası 

boşanmış ve ortaokula giden erkek çocuklarda da bu davranış problemlerinin artış 

gösterdiğini ancak boşanma gerçekleştikten sonra bu artışın azaldığını ifade etmiştir. 

Emery, Hetherington, DiLalla (1985), Hetherington, Cox, Cox (1982) anne babası 

boşanmış kız çocuklarında depresyon, sosyal geri çekilme, kaygı gibi içe yönelimli 

problemlerin görüldüğünü belirtmiştir (Malone, Lansford, Castellino, Berlin, Dodge, 

Bates ve Pettit, 2004). 

Mkee (1992) anne babası boşanmış çocukların ebeveynleri ile birlikte yaşayan 

çocuklara göre daha fazla duygusal zorluklar yaşayabileceğini belirtmiştir. Robert 

Hughes (1999) yaptığı bir çalışmada ailesi boşanmış erkek çocuklarının daha fazla 

agresif davranışlarının olduğu, akranları ve öğretmenleri ile daha fazla sorun 

yaşayabildiği bulunmuştur. Aynı çalışmada ebeveynleri boşanmış çocuklarda antisosyal 

ve agresif davranışların görülebildiğini, daha düşük benlik algılarının olduğu ve daha 

depresif hissettikleri bulunmuştur. Ayrıca kız çocuklarının daha fazla depresyon 

yaşadıkları bildirilmiştir (Raynish, 2007). 

Fergusson, Horwood, Lynskey (1994) ve Huurre, Lintoen, Kaprio, Pelkonen, 

Marttunen, Aro (2010) tarafından yapılan çalışmalarda ebeveynleri boşanan ergenlerin 

sigara içme, alkol tüketme ve madde kullanımı gibi daha fazla risk davranışlarının 

görüldüğü belirtilmiştir. Kirby (2002) tarafından ABD’de yapılan bir çalışmada 
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ebeveynleri boşanmış ergenlerin ebeveynleri boşanmamış ergenlere göre sigara 

kullanma oranlarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Norveç’te yapılan bir çalışmada 

boşanmış ailelerin çocuklarında ailesi ile birlikte yaşayan çocuklara göre sigara içme ve 

yasa dışı madde kullanımının daha fazla olduğu bulunmuştur (Zeratsion, Bjertness. B.C, 

Lien, Haavet, Dalsklev, Halvorsen, Bjertness ve Claussen, 2014).  

Amato (1999, 2000), Chase-Lansdale, Cherlin, Kierman (1995), anne-babası 

boşanmış çocukların genç yetişkinlik dönemlerindeki ilişkilerinde daha fazla zorluk 

yaşadıklarını, daha erken evlilik yaptıklarını, evliliklerinde daha fazla memnuniyetsizlik 

yaşadıklarını ve boşanma ihtimallerinin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (Kelly ve 

Emery, 2003).  

Blackwell (2010) tarafından yapılan araştırmada ebeveynleri boşanmış 

çocuklarda sağlık problemleri, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu, duygusal ve davranışsal güçlüklerinin görülme oranının daha fazla olduğu 

bulunmuştur (Cohen ve Weitzman, 2016).  

Amato ve Keith (1991) anne-babasının boşanmasının çocuklar için büyük bir 

yaşam olayı olduğunu ve bu çocukların duygusal stres yaşayabileceklerini ve ruhsal-

fiziksel sağlık sorunları yaşamalarına neden olabileceğini bildirmişlerdir. Crowell, 

Treboux, Brockmeyer (2009) ise anne-babası boşanmış çocukların güvensiz bağlanma 

sorunu riskinin artabileceğini belirtmiştir.  Mikulincer ve Shaver (2012) boşanmanın 

çocukların fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri yaşamasına neden olduğunu 

belirtmiştir (Schaan ve Vögele, 2016). 

Yapılan bir araştırmada ebeveynleri boşanmış çocukların ebeveynleri 

boşanmamış çocuklara göre çocukluk travması ölçeği puanlarının yükseldiği, 

reddedilme hassasiyetlerinin arttığı ve psikolojik dayanıklılıklarının azaldığı 

gözlenmiştir. Bu sonuçlar ebeveyn boşanması ile kaygı ve depresyon düzeyindeki artış 

arasında etkili olduğunu göstermiştir (Schaan ve Vögele, 2016). 

Boşanma sürecinin çocuklar üzerinde sıklıkla davranışsal ve duygusal etkileri 

olduğu gibi ebeveyn kaybının çocuklar üzerinde bedensel etkilerinin de olduğu ve 

çocuklukta yaşanan sıkıntılarla ilişkili olduğu tanımlanmıştır. Juang, Wang, Fuh ve 
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arkadaşlarının (2004) Tayvan’da yaptığı bir araştırmada ebeveyn boşanması ile çocuğun 

kronik baş ağrılarının ilgili olduğu bulunmuştur (Vezzetti, 2016). 

Yapılan çeşitli araştırmalara göre boşanma ve istismar çocuklarda dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülme sıklığını arttırmaktadır. Cohen, 

Adler, Kaplan ve arkadaşlarının (2002) yaptığı araştırmada evliliğin bozulması ile 

fiziksel istismara maruz kalması çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğunun (DEHB) görülme riskini 15 kat daha fazla arttırmaktadır (Vezzetti, 

2016). 

Boşanma sonrasında ortak ebeveynlik kararı alan ailelerin çocuklarında 

çoğunlukla veya yalnızca tek ebeveyni ile yaşayan çocuklara göre daha az problem 

yaşamaktadırlar. Boşanma sonrası tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar daha fazla problem 

yaşamaktadırlar. Ebeveynleri boşandıktan sonra yalnızca tek ebeveyni ile yaşayan 

çocuklarda uyku problemlerinin görülme oranı %22, çoğunlukla tek ebeveyni ile 

yaşayanlarda %19, ortak ebeveynlik ile yaşayanlarda %14 olarak bulunurken, 

ebeveynleri boşanmamış olan çocuklarda ise görülme oranı %13 olarak bulunmuştur. 

Anne-babası boşandıktan sonra yalnıza tek ebeveyni ile yaşayan çocuklarda baş 

ağrısından yakınma oranı %19, çoğunlukla tek ebeveyni ile yaşayanlarda %17, ortak 

ebeveynlik ile yaşayanlarda %14 olarak bulunurken, ebeveynleri boşanmamış 

çocuklarda ise bu oran %12 olarak bulunmuştur. Anne-babası boşanan kız çocuklarında 

çoğunlukla mutsuzluk, uyku problemleri ve baş ağrısı görülürken erkek çocuklarında 

daha çok uyku ve konsantrasyon problemleri görülmektedir (Bergström, Fransson, 

Modin, Berlin, Gustafsson ve Hjern, 2015). Yapılan başka bir araştırmada da boşanma 

sonrasında tek ebeveyni ile yaşayan ortak ebeveynlik ile yaşayanlara göre daha fazla 

psikolojik şikayetlerinin olduğu belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada kızların erkeklere 

göre daha fazla psikolojik şikayetlerinin olduğu ve ergenlerin yaşı daha küçük çocuklara 

göre daha fazla psikolojik şikayetlerinin olduğu bulunmuştur (Fransson, Turunen, 

Hjern, Östberg ve Bergström, 2016).  

Igoin-Apfelbaum (1985), Johnson ve arkadaşları (2002) ve Yannakoulia ve 

arkadaşları (2008) ebeveyn boşanmasının çocuklarda yeme bozukluğunun görülmesi ile 

ilgili olduğunu bildirmişlerdir (Vezzetti, 2016). 
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Ringsback, Weitoft ve arkadaşlarının (2003) İsveç’te yaklaşık bir milyon 

çocuklukla yaptığı bir araştırmada tek ebeveynle yetişen çocuklarda ciddi bir psikiyatrik 

bozukluk görülmesi, intihar girişiminde bulunması ve alkol bağımlılığı geliştirmesinin 2  

kat daha fazla olduğunu bulmuştur (Vezzetti, 2016). 

Hailey Maier ve Lachman (2000) ebeveyn boşanmasının düşük eğitim ve gelir 

seviyesine neden olduğunu, çocuklarda madde kullanımını arttırdığını ve aile desteğinin 

azalmasına neden olduğunu belirtmiştir (Vezzetti, 2016). 

Boşanma sonrasında çocukların duygusal sorunlarının yanında uykularında da 

sorunlar gözlemlenebilir. Yalnız uyumak istememe, uykuya dalmada güçlük, huzursuz 

uyuma, sık uyanma, deliksiz uyumama, kabus görme, uykuda korku gibi durumlar sık 

rastlanılan durumlardır (Özen, 1999; Fritsch, 1985 akt. Kasuto, 2017).  

 

1.1.4. YaĢ ve GeliĢim Düze lerine Göre BoĢanmanın Çocuklar Üzerindeki 

Etkileri  

 

1.1.4.1. Okul Öncesi Evresi  

Bebeklik ve okul öncesi dönemde çocukların boşanma ardından gelişen olumsuz 

durumlar ve annenin boşanmadan daha çok etkilenmesinin ortaya çıktığı durumlarda,; 

endişe, huysuzluk, uyku ve beslenme düzensizlikleri, yatak ıslatma gibi bazı uyum ve 

davranış problemleri geliştirdikleri öne sürülmektedir (Tezcan, 2017).  

Wallerstein ve Kelly (1980) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi çağdaki 

çocukların, ebeveynlerinin boşanmasını tam olarak anlayamadıklarını ve bu durumdan 

dolayı korku yaşayabileceklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda yaşanılan olaylar için 

kendilerini suçlayabilmekte ve ebeveynlerini tekrar bir araya getirebileceklerini 

düşünmektedirler. Özellikle 4-6 yaş grubundaki çocuklarda altını ıslatma, parmak 

emme, kabus görme, içe kapanma, yerinde duramama, saldırgan davranışlar ortaya 

çıkabilmektedir. (Tezcan 2017). 

Büyükşahin (2009) boşanma sonrası çökkünlük belirtileri gösteren annelerin 

çocuklarında; anneye aşırı bağımlılık, anneden ayrılamama ve kazandığı tuvalet 
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alışkanlığını yitirme gibi yaşından küçük davranışlar görülebildiğini aktarmıştır (aktaran 

Vural, 2015). 

Allison, Furstenberg (1989) ve Zill, Morison, Coiro (1993) yaptıkları bir 

çalışmada, anne-babası boşanan okul öncesi dönem çocukların daha fazla uzun süreli 

uyum zorlukları yaşadıklarını belirtmiştir (Malone, Landsford, Castellino, Berlin, 

Dodge, Bates ve Pettit, 2004). 

 

 

 

1.1.4.2.  Okul Dönemi Evresi  

 

Okul dönemindeki çocuklar bilişsel gelişimlerinin ve eğitim düzeylerinin 

yükselmesine bağlı olarak 9-10 yaşlarından sonra boşanma olgusunu tam olarak 

anlayabilmektedir (Yörükoğlu, 2010).  

Anne babası boşanmış okul çağındaki çocuklar, ebeveynleri ile aynı anda 

birlikte olamadıklarından dolayı öfke, üzüntü, ebeveynlerini suçlama, söylenenleri 

yapmama, içe kapanma, akademik başarının düşmesi, arkadaş ilişkilerinin bozulması 

gibi sorunlar yaşayabilmektedir (Özgüven, 2001).  

 

1.1.4.3. Ergenlik Dönemi Evresi  

 

Ergenlik dönemindeyken anne babası boşanan çocukların, bu süreçten olumsuz 

etkilenmeleri, ergenlik döneminin yapısı ile doğrudan ilişkili olduğu bildirilmektedir. 

Kimlik bunalımının yaşandığı ergenlik döneminde, anne babası boşanması yaşayan 

çocukların hem iç dünyalarında, hem de sosyal ilişkilerinde karmaşık problemler ile 

karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir (Steinberg, 2007, akt. Aydın, 2009). Evlilik 

süresince yoğun yaşanan çatışma sonucu anne babası boşanan ergen çocuklarının, bu 

süreçten daha fazla olumsuz etkilendiği ve bu durumun ergen gelişimine psiko-sosyal 

ve psikolojik açıdan zarar verdiği bildirilmiştir (Davies ve Cummings, 1994 ; Amato ve 

Sabolewski, 2001 akt. Aydın, 2009).   



20 
 

Amato’ya (2000) göre ergenler aileleriyle daha az ilişki kurduğundan ve 

akranlarıyla daha fazla vakit geçirdiğinden boşanmadan daha az etkilenmekte ve 

boşanma sonrasında anne ya da babasından birine karşı öfkeli olmaktadır. Bununla 

birlikte ergenlerin kendi yaşadıkları romantik ilişkilerine olan bakış açısını da 

değiştirebilmektedir (Tezcan, 2017).  

Wallerstein ve Kelly (1980), ergenler ile yaptıkları çalışmalarda, ergenlerin 

ebeveyn boşanmasına iki farklı şekilde tepki gösterdiklerini gözlemlemişlerdir. Birinci 

grup ergenler agresif davranışlar göstermekte ve kendinden küçük çocuklarla vakit 

geçirmektedir. Bununla birlikte okul devamı ve başarısındaki düşüşler, zihinlerinin bu 

konuyla fazla meşgul olmasıyla ilişkilendirilmiştir. İkinci grup ergenler ise anne 

babalarından bağımlılık gereksinimlerini karşılayamamakta, hazır olmasalar bile 

bağımsız olmaya çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak erkek ergenlerde anti-sosyal 

davranışlar ve suça yönelik davranışlar gelişirken, kız ergenlerde arkadaşlarına 

bağımlılık, cinsel ilişkiye erken başlama gibi davranışlar gösterdiği belirtilmektedir 

(Fiyakalı, 2008). 

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri kız ve erkekler açısından  farklılık 

göstermektedir. Yapılan bir çok araştırma, okul öncesi dönemde kız çocuklara oranla 

erkeklerde daha fazla gelişimsel bozukluklar görüldüğünü ve bu problemlerin daha 

uzun sürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte erkek çocuklarda daha çok dışa 

yönelim türü davranış problemleri görülürken, kız çocuklarında daha çok içe yönelim 

türü davranış problemleri görüldüğü aktarılmaktadır (Fiyakalı, 2008).  

Amato (2001) tarafından yapılan bir çalışmada da ebeveynleri boşanmış 

erkeklerin kızlara oranla daha fazla davranış problemleri gösterdiği bulunmuştur.  

 

1.2. U ku ve U ku Bozuklukları 

 

1.2.1. U ku Tanımı 

 

Uyku; tüm memelilerde enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve 

onarımını sağlayan doğal bir süreç olup; uyarılmışlığı, otomatik işlevleri, davranışı, 

bilişsel işlevleri ve hücre içi mekanizmaları kontrol eden sinir sistemi başta olmak üzere 
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biyolojik yapının birçok bileşeni ile ilişkilidir (Miro, Cano, Espinozo, 2003; Ertuğrul, 

Rezaki, 2004 akt. Şahin ve Aşçıoğlu, 2013). 

Uyku, geri döndürülebilen bir bilinçsizlik hali olmasının yanı sıra, sadece 

vücudun dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali değil, bütün vücudu yaşama 

yeniden hazırlayan aktif bir yenilenme dönemi olarak tanımlanmaktadır (Şenol, Soyuer, 

Akça ve Argün, 2012).  

Uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel günlük yaşam 

aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır 

(Bingöl, 2006).  

Basit bir dinlenme durumundan çok önemli bir nörolojik ve fizyolojik aktivite 

süreci olan uyku gelişimsel süreçlerde, öğrenme ve belleğin yürütülmesinde ve merkezi 

sinir sisteminin onarılmasında önemli rol oynamaktadır. Yetersiz ve kalitesiz uyku; 

dikkat ve konsantrasyonun sürdürülmesinde ve bilişsel, davranışsal ve duygusal 

işlevlerde olumsuz etkilere neden olmaktadır (Davis, Parker ve Montgomery, 2004). 

Yaş, cinsiyet, aydınlık-karanlık, hastalık, ağrı, stres uyku kalitesini etkileyen 

faktörlerdir (Aydın &Yetkin, 2008).  Kişi uyandığında kendisini güne hem ruhsal hem 

de fiziksel olarak hazır ve dinlenmiş hissediyorsa normal bir uyku süreci geçirdiği 

söylenebilir (Toros, 2008).  

 

1.2.2. U kunun ĠĢle iĢi 

 

Uyku-uyanıklık siklusu; biyolojik ritme bağlı olarak oluşur ve oluşumunda 24 

saat süren evrelerin tekrarlaması ile oluşan sirkadiyen ritm belirleyicidir (Şahin ve 

Aşçıoğlu, 2013).  

Sirkadiyen ritim ve homoestetik süreç insanlarda uyku ve uyanıklığın 

düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sirkadiyen ritim, içsel bir süreçtir ve günlük 

uyku-uyanıklık döngüsünün zamanını ve süresini yönetir. Homeostatik süreç ise, kişinin 

daha önceki uyku süresine, zamanına ve kalitesine göre uykuya geçme zamanını ve 

yoğunluğunu düzenler (Crabtree ve Williams, 2009).  
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Sirkadiyen ritim, circa (yaklaşık) ve dies (gün) anlamına gelen iki Latince 

sözcüğün birleşiminden meydana gelmekte ve yaklaşık bir günü ifade etmekte 

kullanılmaktadır. Sirkadiyen ritim, kişinin gün içinde fizyolojik ve biyolojik süreçlerin 

değişimini ifade etmektedir. İnsanda uyku- uyanıklık döngüsü, en temel ve belirleyici 

sirkadiyen ritimdir (Akıncı ve Orhan, 2016).  Aydınlık veya karanlık gibi çevresel 

uyaranlar sirkadiyen ritmi değiştirebilir. Uyku başlamadan önce diğer odalardan odaya 

yansıyan ışık, televizyon ışığı, veya günışığı gibi çevresel faktörler uykunun 

başlamasına engel olabildiği gibi uyanmanın hızlanmasına da neden olabilir. Beslenme-

yemek zamanı, oda sıcaklığı, odadaki ışık, gürültü, yatma rutinleri gibi birçok sosyal ve 

çevresel faktörler  de sirkadiyen ritim döngüsünü etkileyebilir (Akıncı ve Orhan, 2016; 

Davis, Parker ve Montgomery, 2004). 

Uyku ihtiyacımız, uykunun ne zaman başlayıp biteceği ve uykunun içeriği 

homeostatik sistem tarafından belirlenir. Uyku ihtiyacı, kişinin daha önceki günlerdeki 

uyku eksikliği, uyku içeriği, uykunun kalitesi ve gündüzün nasıl geçtiğine bağlı olarak 

uykuya geçme zamanını düzenler. Bu süreç, uyanık kalınan saatlerdeki birikmiş uyku 

eksikliklerini içerir ve uyku eksikliğini gidermeyi sağlar. Homeostatik süreç, fiziksel ve 

zihinsel olarak dinlenmeyi, iyileşmeyi sağlar (Davis, Parker ve Montgomery, 2004). 

 

1.2.3. Uykunun Evreleri 

 

Araştırmalar uykunun iki majör evresi olduğunu göstermektedir. Bu evreler;  

NonREM (Non Rapid Eye Movement - Hızlı Olmayan Göz Hareketleri) ve REM 

(Rapid Eye Movement - Hızlı Göz Hareketleri)’dir (Bingöl, 2006). Bu evreler 

elektroense- falografi (EEG) ile kayıtlanan beyin elektrik aktivitesi, göz hareketleri ve 

kas tonusundaki değişiklikler değerlendirilerek belirlenir (Sevim, 2010).  

 

1.2.3.1.Sakin U anıklık  

 

Gözler kapalı, sakin ve hareketsiz olarak yatıldığında, beynin orta ve arka 

bölgelerinden, 8-12 Hz frekansında  alfa dalgaları” olarak adlandırılan dalgalar 

kaydedilir. Bu sırada göz küresi hareketleri görülmez veya göz kırpma sonucunda 



23 
 

ortaya çıkan aynı yönde dalgalar EOG kanallarında görülebilir. Kas tonusu uykunun 

diğer evrelerine göre yüksek düzeydedir (Özgüvenç, 2016). 

 

1.2.3.2.NREM Dönemi U ku 

 

Uykunun ilk saatlerinde görülen derin, dinlendirici tipteki uykudur. Dört evreyi 

içerir (Bingöl, 2006). Yavaş uyku olarak da adlandırılan NREM dönemi uyku kendi 

içinde iki ana bölüme ayrılabilir (Özgen, 2001).  

 

a. Yüze sel U ku: Uykunun 1. Ve 2. Evresini oluşturan bölümdür. Yüzeysel uyku, 

uyku uyanıklık geçişi arasındaki dönemi oluşturmakta ve bu dönemde insanlar 

rahatlıkla uyandırılabilmektedir (Özgen, 2001).  

1. Evre Uyku: Uyanıklılık ile uyku arasındaki dönemdir ve EEG’de karışık frekansta, 

düşük voltajlı dalgalar gözlenir. Kişi gürültü, dokunma ve diğer duyumsal uyaranlarla 

uyandırılabilir. Kalp atımı, ısı, solunum ve metabolizma yavaşlamaya başlar. Uykunun 

bu ilk evresi, gece içinde zaman zaman tekrar ortaya çıkarak, tüm gece uykusunun, %1-

4’ ünü oluşturur (Bathory ve Tomopoulas, 2017; Özgen, 2001; Bingöl, 2006).  

2. Evre Uyku : I. evreye göre daha derindir. Kişiyi rahatsız eden bir durum yoksa 

hemen II. evreye girilebilir. Kas tonusu azalmaya devam eder. Bu evre yaklaşık 10-20 

dakika sürer ve tüm gece uykusunun %45-50’sini oluşturur. (Bathory ve Tomopoulas, 

2017; Özgüvenç, 2001; Bingöl, 2006). 

b. Derin Uyku: Uykunun 3. ve 4. evrelerini oluşturan kısımdır. Derin uyku sırasında 

insanın uyandırılabilmesi için daha güçlü uyarana ihtiyaç vardır. Bu dönemin bir temel 

özelliği de büyüme hormonu (GH)  salgılamasındaki artıştır. GH salgısındaki artışla 

birlikte protein sentezi artmakta, metabolizma yavaşlamakta, kardiyovasküler sistem ve 

solunum sistemindeki fizyolojik aktivitelerde genel olarak azalma dikkati çekmektedir. 

Bu nedenle bu döneme anabolik dönem adı da verilmektedir (Özgen, 2001). 

3.Ve 4. Evre Uyku : bu dönemde uyku iyice derinleşmiştir. Bu dönemde EEG’de 
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 delta  dalgaları” adı verilen frekanslar görülmektedir. 3. Evrede delta dalgaları %20-

50’sini oluştururken, 4. Evrede bu dalgalar uyku döneminin %50’sinden fazlasını 

oluşturmaktadır Kas gerginliği önceki evrelere göre daha da azalmıştır. Gece uykuda 

geçen sürenin %20- %25’i 3. ve 4. uyku evrelerinden oluşur  (Özgüvenç, 2016). Gece 

terörü, uyurgezerlik ve enürezis (gece altını ıslatma) gibi birçok parasomnia derin uyku 

süresince meydana gelir (Bathory ve Tomopoulas, 2017). 

 

 

 

1.2.3.3. REM Dönemi U ku 

 

REM uykusu birçok özelliğiyle diğer uyku evrelerinden ayrılır. REM uykusunda 

beynin sağ  hemisferi aktif durumdadır (Özgüvenç, 2016). Solunum ve göz kasları 

dışındaki iskelet kaslarında tonus kaybı (atoni) olmaktadır. Bu sırada hızlı göz 

hareketleri (REM) başlamakta, fazik ve tonik değişmeler birbirini izlemekte, bilişsel ve 

fizyolojik aktivitelerde artış dikkat çekmektedir. Kalp atışlarında taşikardi, bradikardi 

dönemleri gözlenmekte, solunum sayısı ve derinliği değişmeleri ortaya çıkmaktadır. 

Toplam gece uykusunun %25’ini REM uykusu oluşturmaktadır (Özgen, 2001; 

Özgüvenç, 2016).  

 

1.2.4. Çocuk ve Ergenlerde Normal U ku 

 

1.2.4.1. Yeni doğanlarda U ku 

 

Yeni doğanlarda sessiz uyku (quite sleep) ve aktif uyku (active sleep) olmak 

üzere 2 tür uyku dönemi tanımlanmaktadır. Sessiz uyku, NREM uykusunun karşılığı 

olduğu düşünülürken, aktif uyku ise REM uykusunun karşılığı olduğu ileri sürülmüştür. 

Sessiz ve aktif uykunun polisomnografi ile tanımlanamaması durumundaki uykuya ise 

belirlenmemiş uyku (indeterminate sleep)  adı verilmektedir (Carno, Hoffman, Carcillo, 

ve Sanders, 2003).  
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Sessiz uykuda, göz ve kas hareketleri gözlenmez, kalp hızı ve solunum daha 

düzenli ve yavaştır. Aktif uykuda ise, göz hareketleri emme, gülümseme, kaş çatma, 

irkilme gibi kas hareketlerinin olduğu, düzensiz solunum ve kalp atım hızı 

değişkenliğinin arttığı gözlenmektedir. Yaş ilerledikçe, belirsiz uykunun REM ve 

NREM uykusuna dönüştüğü bildirilmiştir (Davis, Parker, ve Montgomery, 2004).  

Yeni doğanlar uykuya REM uykusu ile başlarken, 3-6. Ay bebeklerde uyku,  

beyin fonksiyonlarının gelişmesi ile yavaş dalga uykusu (NREM 3 VE 4. Dönemi) 

başlamaktadır. Yaklaşık 6. Aya kadar bebeklerde NREM ve REM uykuları görülmeye 

başlanır ve 6. Aydan sonra REM uykusu daha fazla görülmekte görülmektedir. Yeni 

doğan bebeklerin uyku düzenlerinde ve uyku yapılarında haftalar ve aylar geçtikçe 

çarpıcı değişiklikler söz konusu olmaktadır. Bir aylık bebeklerde beyin fonksiyonlarının 

gelişimi ile çevresel uyaranlar daha iyi algılanmaya başlanır; uyku süresi yavaş yavaş 

uzayarak gece uykusuna dönüşür (Carno, Hoffman, Carcillo, ve Sanders, 203).   

Yeni doğanlarda sirkadiyen ve gün içi ritim, daha büyük bebeklerden ve 

çocuklardan farklıdır. Bebek yeni doğduğunda sirkadiyen ritim henüz oluşmamıştır 

ayrıca gün içindeki saatlerde ve gece uyku kolayca başlayabilmektedir ( Davis, Parker, 

ve Montgomery, 2004). 

Yeni doğanların uykuları aydınlık-karanlık gibi çevresel uyaranlara göre aç veya 

tok olma durumlarından daha çok etkilenmektedir. Yeni doğanlarda, tek bir uyku 

dönemi bir yada iki uyku siklusundan oluşmaktadır. Her bir uyku siklusu daha büyük 

çocuklara göre kısa ve sıktır, her birisi yaklaşık 50-60 dakika sürmektedir. Yeni 

doğanlarda uyku aktif uyku ile başlar ve kolayca bozulabilir (Crabtree ve Williamns, 

2009). 

Zamanında doğan sağlıklı bebekler genellikle 16-18 saat arası uyurlar. 16-18 

saatlik uykuda, en uzun devam eden uyku döngüsü 2.5-4 saat arasındadır ve bu 

sürelerde uyanıklık dönemleri izlenir. Uykuların parçalanmasının nedeni; bebeğin 

beslenme ihtiyacı, sirkadiyen ritmin tam olarak oluşmamasından kaynaklanabilir 

(Davis, Parker ve Montgomery, 2004). 

Birçok yeni doğan toplam uykusunun yaklaşık %14’ünü sesiz uykuda, %50’sini 

ise aktif uykuda geçirir. Bebek büyümeye devam ederken aktif uyku azalırken, sessiz 
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uyku artar ve bu eğilim yaşamının ilk yılı boyunca devam eder. 3 aylık bir bebek toplam 

uykusunun yaklaşık %25-49’unu sessiz uykuda geçirirken, %34-55’ini ise aktif uykuda 

geçirmektedir. 12 aylık bir bebek ise toplam uykusunun %51-61’ini sessiz uykuda 

geçirirken, %26-40’ını ise aktif uykuda geçirmektedir (Crabtree ve Williams, 2009). 

2-3. aylarda sirkadiyen süreçlerinin gelişmesi ile yeni doğanların uyku/uyanıklık 

döngüsünde önemli değişiklikler olmaya başlar, gündüz uykuları azalır ve gece 

uykusuna dönüşmeye başlar. İki haftalık bir bebekte en uzun uyku dönemi 4 saat iken, 5 

aylık bebeklerde en uzun uyku dönemi 7 saattir. 5 ve 12 ay arasındaki bebeklerin uyku 

süresi sabit kalma eğilimindedir. 6-9 aylık bebeklerin çoğu geceyi uyuyarak 

geçirebilmektedir. Bu dönemde bebeklerin gece uykuları yaklaşık 10-12 saattir ve 2-3 

kez toplam 2-4 saat arası gündüz şekerlemeleri olabilir (Crabtree ve Williams, 2009). 

Yeni doğan uykusunun aktigrafi ile değerlendirilmesi sonucunda, 1 aylık 

bebeklerin 24 saatin %60’ını uykuda geçirirken, 12 aylık bebeklerin %50-55’ini uykuda 

geçirdiği belirlenmiştir. Yaş ilerledikçe gündüz şekerlemesi azalmaktadır. 1 aylık 

bebekler gündüzlerinin %50’si uykuda geçirirken, 1 yaşındaki bebekler ise %28-30’nu 

uykuda geçirmektedir. Yeni doğan bebeklerde her gün ortalama 3.5 kez gündüz 

şekerlemesi olurken, 12 aylık bebeklerde ortalama 2 kez olmaktadır. Bununla birlikte 

gece uyanmalarının sayısı da yaş arttıkça azalmaktadır; 1 aylık bebek geceleri yaklaşık 

2.5 kez uyanırken, 12 aylık bebeklerde ise 1 kereden azdır. Aktigrafi kullanılarak 

yapılan son çalışmalar, 12 aylık bebeklerin gece uyanmalarının 2-3 aylık bebeklere göre 

önemli ölçüde azaldığını belirtmektedir (Crabtree ve Williams, 2009). 

 

1.2.4.2. Okul Öncesi Dönemde U ku  

 

Yeni doğan ve bebeklerle yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, yeni yürüyen 

ve okul öncesi dönem çocuklarının normal uyku özelliklerini inceleyen çok az çalışma 

vardır. Bu nedenle çocuklarda yeterli veya ideal uyku çok iyi tanımlanamamıştır. 

Bebeklerle karşılaştırıldığında uykudaki değişim hızı oldukça ağırdır. Çocuklar 

büyüdükçe uyku ihtiyaçları zamanla azalmaktadır (Davis, Parker, ve Montgomery, 

2004).  
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Çalışmalar, yeni yürüyen ve okul öncesi dönemdeki çocukların ilk 3 yıl içinde 

toplam günlük uyku miktarlarında azalma olduğunu ve 2 yaşından sonra çocukların 

uyku zamanlarında ve sürelerinde büyük değişiklikler meydana geldiğini 

göstermektedir. Aktigrafi ile yapılan çalışmalarda, 12 aylık bebeklerin genellikle 20.00 

de uyuduğunu, 18 aydan itibaren 5 yaşına kadar olan çocukların ise saat 21.00 ile 21.30 

arasında uyuduğunu göstermektedir.   İlk 5 yılda bebeklerin ve çocukların uyanma 

saatinin genellikle 07.00 olduğu belirtilmiştir. Yeterli gece uykusunun yatakta harcanan 

uyku süresi ile orantılı olduğu belirtilmektedir ve 12-24 ay arasında geliştiği ve 5 yaşa 

kadar sabit kaldığı bulunmuştur (Crabtree ve Williams, 2009). 

Yeni yürüyen ve okul öncesi dönemdeki çocukların toplam uyku sürelerinde 

yaşla birlikte önemli bir azalma olduğu belirtilmiştir. 6 aylık bir bebek ortalama 14.2 

saat uyurken, 2 yaşındaki çocuk ortalama 13.2 saat, 3-4 yaşındaki çocuklar ortalama 12 

saat, 5 yaşındaki çocuk ise ortalama 11 saat uyumaktadır (Davis, Parker, ve 

Montgomery, 2004). Bu dönemde çocukların uyku alışkanlıklarında davranışsal 

değişiklikler olmaktadır. Yaşla birlikte gündüz uykuları azalırken, gece uykuları 

artmaktadır. 2 yaşında çocuklarda genellikle en az bir kez gündüz uykusu gözlenirken, 

4-5 yaşlarında birçok çocukta gündüz uykusu ortadan kalmaktadır. Kreşe başlama, okul 

programları, kültürel tercihler, anne baba beklentileri, aile rutinleri ve bireysel 

farklılıklar gibi faktörler çocukların gündüz uykusunun ortadan kalkmasını 

etkilemektedir (Crabtree ve Williams, 2009). 

 

1.2.4.3.Orta Çocukluk Döneminde U ku  

 

5-12 yaş arasındaki çocukların uykuda geçirdikleri süre haftanın günlerine (okul, 

hafta sonu, tatil) ve yılın zamanlarına (okul sezonu, tatil sezonu) göre değişmektedir 

(Carno, Hoffman, Carcillo ve Sanders, 2003). Anne babaların çocuklarının uyku 

alışkanlıklarını değerlendirdikleri bir çalışmada, birçok okul çağındaki çocuğun 

yaklaşık olarak 10 saat uyudukları ve okul programına bağlı olmaksızın sabahları 

kendiliğinden uyandıklarını bildirilmiştir. 8-10 yaşlarındaki bir çocuk ortalama 9-10 

saat aralığında uyurken, 12 yaşındaki bir çocuk ortalama 9.25 saat uyumaktadır. 

Aktigrafi kullanılarak yapılan bir çalışmada yaşları daha büyük çocukların yaşları küçük 
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çocuklara göre daha az uyudukları belirlenmiştir. 6. Sınıfa devam eden bir çocuğun 2. 

Sınıfa devam eden bir çocuğa göre 1 saat daha geç uyuduğu ve 6. Sınıfa giden bir 

çocuğun toplam uyku süresinin 457-465 dakika olduğu, 2. Sınıfa giden bir çocuğun 

toplam uyku süresinin 513-520 dakika olduğu belirlenmiştir. Orta çocukluk dönemdeki 

çocukların küçük çocuklara göre daha az uyudukları, sabah uyandıklarında daha fazla 

uykulu oldukları gözlenmiştir.  Bununla birlikte 4-12 yaş arasındaki kız çocuklarının 

erkek çocuklarına göre daha fazla uyuduğu bildirilmiştir (Crabtree ve Williams, 2009).   

Orta çocukluk dönemindeki çocukların her gece 2 kez uyanmakta ve ortalama 

%20-41’i önemli uyku güçlükleri yaşamaktadır. 2 yaşından önce uyku problemi olan 

çocuk bu dönemde tekrar uyku problemi yaşamaya daha yatkındır. Kabus görme, gece 

terörü ve uyurgezerlik gibi parasomnialar ve uyku direnci gibi uyku  problemleri bu 

dönemde ortaya çıkmaktadır (Carno, Hoffman, Carcillo ve Sanders, 2003). 

 

1.2.4.4.Ergenlik Döneminde U ku 

 

Çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar toplam uyku ihtiyacında bir 

azalma olmazken, ergenlik döneminde uyku miktarının azalmaktadır . 16 yaşındaki 

ergenler yaklaşık 7.5-8 saat uyurlar. 20 sağlıklı ergenin katıldığı aktigrafi çalışması, 

yatağa girme saatinin 00.44, uyanma saatinin ise 8.18 olduğu toplam 454 dakikalık 

uyku süresinin olduğunu göstermiştir.  Ayrıca bu çalışmada ergenlerin ortalama uyku 

verimliliğinin %85 olduğu bulunmuştur. Ancak aktigrafi sonuçları ile 

karşılaştırıldığında ergenler 30 dakika daha az uyuduklarını bildirmişlerdir. Ergenlik 

döneminde uyku miktarının azalması ile birlikte uyku/uyanıklık döngüsünde değişim 

gözlenir. Ergenler daha geç uyurlar, daha erken uyanırlar. Geç ergenlik dönemindeki 

gençler erken ergenlik dönemindeki gençlere göre daha erken uyanmaktadırlar. Değişen 

uyku döngüsünde okul saatlerinin rolü vardır. Okul zamanında geç yatma, ödev yapma, 

okul dışı aktiviteler yapma, anne babanın otoritesinin azalması ile yatma saatlerine 

kendileri karar vermeleri, bir işte çalışmak ve boş zaman aktiviteleri (televizyon izleme, 

bilgisayar, internet, cep telefonu, tablet) gibi faktörlerle ilgilidir (Crabtree ve Williams, 

2009). 
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Ergenlerde uykululuğun artması ve gece uykularının bozulmasında artmış sosyal 

aktivitelerin, okul beklentilerinin  ve hormonal değişikliklerin etkili olacağı 

belirtilmiştir.  Uyku gecikmesi, uykunun ortasında uyanma, uykuda hareket etme gibi 

uyku bozuklukları orta ergenlik döneminde ortaya çıkar ve ayrıca bu uyku bozuklukları 

aşırı uykululuk yaşamalarına neden olur. Yarcheski ve Mahon (1994), orta ergenlik 

dönemindeki gençlerin (15-17) erken ergenlik dönemindeki (12-14) ve geç ergenlik 

dönemindeki (18-21) ergenlere göre ,uyku gecikmelerinin daha uzun olduğunu, 

uykunun ortasında daha sık uyandıkları ve uykuda daha fazla hareket ettiklerini 

bildirmiştir (Carno, Hoffman, Carcillo ve Sanders, 2003). 

Birçok ergen hafta sonları ile tatillerde daha geç saatlerde uyuyup daha geç 

uyanırlar. Ergenlerin okul günleri ile hafta sonları uyanma saatlerinde arasında 

farklılıklar vardır. Ortaokul yaşlarındaki çocuklarda hafta sonu uyanma gecikmesi, hafta 

içine göre ortalama 1.5-3 saat kadar iken, bu fark lise çağındaki gençler için 3-4 saate 

yükselmektedir. Okul günleri ile hafta sonları uykuya gitme zamanı karşılaştırıldığında, 

hafta sonları ortalama 1-2 saat uykuya geç gitme söz konusu olmaktadır ve geç ergenlik 

döneminde uyku gecikmesi daha fazla artmaktadır.  

1.2.5. U ku Bozuklukları Ve Sınıflandırılması 

 

Uyku sorunları Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El-kitabı’nda (The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM-V-TR) Uyku–Uyanıklık Bozuklukları olarak ele 

alınmıştır (DSM- V-TR, 2013). American Academy of Sleep Medicine ( Amerikan 

Uyku Bozuklukları Akademisi ) yeni düzenlemeler içeren Uluslararası Uyku 

Bozuklukları Sınıflamasının 3. versiyonunu ( Internatinal Classification of Sleep 

Disorders. Version 3 – ICSD-3) 2014 yılında yayınlamıştır. Bu sınıflama 7 ana gruptan 

oluşmakta ve 59 uyku bozukluğunu kapsamaktadır (ICSD-3, 2014).  

DSM-V-TR’de uyku uyanma bozuklukları; uykusuzluk bozukluğu (insomnia 

bozukluğu), aşırı uykululuk bozukuğu (hipersomnia), narkolepsi, solunumla ilişkili 

uyku bozuklukları, yirmi dört saatlik düzenle ilgili uyku uyanma bozuklukları, 

parasomniler, huzursuz bacak sendromu ve maddenin/ilacın  yol açtığı uyku bozukluğu 

olarak sınıflandırılmıştır. DSM-V’de tanımlanan uyku bozuklukları çoğunlukla 
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yetişkinler için tanımlanmış ve bebeklerde ve yeni yürüyen çocuklarda görülen uykuya 

yatma ve uyanma sorunları bir bozukluk olarak bildirilmemiştir. (Ivanenko ve Gururaj, 

2009).  

 

Tablo 1.1 Psikiyatride Uyku Bozukluklarının DSM V-TR’ye Göre Sınıflandırılması  

Uyku – Uyanıklık Bozuklukları  

1.Uykusuzluk Bozukluğu 

2.Aşırı Uykululuk Bozukluğu 

3.Solunumla İlişkili Uyku Bozuklukları 

4.Parasomniler 

5.Maddenin/ İlacın Yol Açtığı Uyku Bozukluğu 

6.Tanımlanmış Diğer Bir Uykusuzluk Bozukluğu 

7.Tanımlanmamış Uykusuzluk Bozukluğu 

8.Tanımlanmış Diğer Bir Aşırı Uykululuk Bozukluğu 

9.Tanımlanmamış Aşırı Uykululuk Bozukluğu 

10.Tanımlanmamış Uyku- Uyanıklık Bozukluğu 

11.Tanımlanmış Diğer Bir Uyku- Uyanıklık Bozukluğu 

 

Tablo 1.2. Amerikan Uyku Bozuklukları Akademisi (AASM) Kriterlerine Göre Uyku 

Bozuklukları Sınıflaması 
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U ku bozuklukları Sınıflaması 

1.İnsomniler 

2.Uyku ile İlgili Solunum Bozuklukları 

3.Hipersomni ile Seyreden Santral Hastalıklar 

4.Sirkadyen Ritim Uyku - Uyanıklık Bozuklukları 

5.Parasomniler 

6.Uyku İle İlişkili Hareket Bozukluğu 

7.Diğer Uyku Bozuklukları 

 

 

 

 

 

1.3. Çocuklarda Görülen U ku Bozuklukları 

 

Uyku bozuklukları dissomnialar ve parasomnialar olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Dissomnia; uykuya dalma, sürdürme ve sonlandırmaya ilişkin sorunlar 

(insomnia) veya gün içinde aşırı uykululuk durumu (hipersomnia) olarak 

tanımlanmaktadır. Çocuklarda sıklıkla görülen dissomniya bozuklukları; çocukluk çağı 

davranışsal insomniası, uykuyu başlatma ile ilgili tip (Sleep onset association type), 

Sınır Koyucu Tip (Limit Setting type), yetersiz uyku hijyeni (inadequate sleep hygine), 

yetersiz uyku sendromu (insufficient sleep syndrome) ve obstruktif uyku apnesi 

sendromu olarak tanımlamıştır (Davis, Parker, ve Montgomery, 2004).  
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1.3.1. Çocukluk Çağı DavranıĢsal Ġnsomniası (U kusuzluk Bozukluğu) 

İnsomnia; uykuya dalma, sürdürme ve sonlandırmaya ilişkin sorunlar sonucu, 

dinlendirici olmayan uyku, insomnia başlığı altında toplanabilir. İnsomnia, kişilerin 

yeterli süre ve zaman diliminde uyuyamadığı için dinlenemediği, yeni güne hazır 

olamadığı durumlar olarak tanımlanmaktadır (Özgen, 2001).  

İnsomnia hem çocuğun hem ailenin günlük işlevselliğinde bozulmalara neden 

olur.  Çocuklarda görülme sıklığı yaklaşık %1-6 arasında bildirilmiştir. Okul öncesi 

dönemdeki çocukların yaklaşık %25-40’ında uykuya yatma sorunları ve gece uyanma 

sorunları görülmektedir. Jenkins ve arkadaşları (1980), 1 yaşındaki çocukların 

%23’ünde, 18 aylık çocukların %24’ünde, 3 yaşındaki çocukların ise %14’ünde gece 

uyanmalarının olduğunu bildirmiştir. Amerika’da yapılan bir çalışmada anne babaların 

%69’u çocuklarının haftada bir kaç kez uykuyu başlatma ve sürdürmesinde problem 

yaşadıklarını bildirirken, ergenlerin %51’i ise haftada en az bir kez uykuya başlamada 

güçlük çektiğini bildirmiştir. İnsomnia,  daha ileri yaşlarda özellikle depresyon ve kaygı 

bozuklukları gibi psikiyatrik durumların gelişmesinde risk faktörüdür. Bir çalışmada 

ergenlik döneminde görülen insomnianın yetişkinlik süresi boyunca majör depresyon, 

intihar eğilimi ve madde kötüye kullanım için risk faktörü olduğu bulunmuştur 

(Ivanenko ve Gururaj,2009).  

Çocuklarda genellikle uykuyu başlatma, gece sıklıkla uyanma, sabah erken 

uyanma veya bu durumların hepsinin birlikte görüldüğü davranışsal uyku sorunları 

görülmektedir (Hannan ve Hiscock, 2015).  

Uyku başlangıcı çağrışımları tipi ve sınır koyma tipi çocukluk çağı davranışsal 

insomniaları tahmini olarak çocukların %10-30’unda görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca 

bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülme riski daha yüksektir. 

Çocuğun yaşı büyüdükçe, özellikle 4 yaştan sonra bu problemler azalmaktadır. Uykuya 

gitme direnci, yalnız uyumayı reddetme, artmış gece korkuları ve kabus görme gibi 

uyku şikayetleri travmatik olay deneyimlemiş çocuklarda da görülmektedir (Ivanenko 

ve Gururaj, 2009). 

 

a. U ku BaĢlangıcı Tipi : 
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Gece uyanmaları, bebekler ve okul öncesi dönem çocuklarda normal bir durum 

olarak kabul edilmekle birlikte bu durum gece uyku döngüsünde yaklaşık olarak 5-8 

kere tekrarlanmaktadır (David, Parker, ve Montgomery, 2004).  

Sık uyanan bebek ve okul öncesi dönem çocukların uyandıktan sonra kendini 

sakinleştirebilmeyi ve tekrar uyumayı öğrenmesi beklenir. Anne babalarının kucağında 

sallanarak, emzirerek uyumaya alışan çocukların uykuya dönebilmek için bu durumların 

yeniden oluşmasını isteyecekleri belirtilmektedir. Gece uyandığında uykuya tekrar 

dönebilmesi için anne baba müdahalesine ihtiyaç duyması anne babanın da uykularında 

bozulmalara yol açmakta ve tüm ailenin işlevselliğinde olumsuz etkiler 

yaratabilmektedir (Davis, Parker, ve Montgomery, 2004).  

 

b. Sınır Ko ucu Tipi: 

Sınır koyma tipi çocuğun davranışsal insomniası, yatma zamanı ile ilgili 

sorunları içerir. Yeni yürüyen döneminde gelişimsel olarak normal kabul edilmektedir 

ve okul öncesi ve büyük çocuklarda görülme oranı daha sıktır. Sınır koyma tipi 

davranışsal insomniası olan çocuklarda yatma zamanında yatmayı reddetme, okunan 

masalın tekrarlanmasını isteme, ışıklar kapanınca sürekli bir şeyler talep etme gibi 

davranışlar görülür.  Çocuklar genellikle yatağa aile bireylerinden biriyle gitmek ister 

ve odasında kalmasını talep eder. Bu davranışlar genellikle ailenin sınır koyma 

konusunda zayıflıklarından kaynaklanır ve bu durum çocukta sürekli karşı gelici ve 

inatçı tutumların gelişmesine neden olur (Davis, Parker, ve Montgomery, 2004; Ward, 

Rankin, ve Lee, 2007).  

 

1.3.2. AĢırı U kululuk (Hipersomnolas) Bozukluğu 

Kişinin gece yeterince uyumasına rağmen gündüz aşırı uyuma eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır. Hipersomnia gün içinde uyanık kalamama sonucunda uykululuk ya 

da uykuya geçme durumudur. Kişinin günlük yaşantısını etkileyen, gündüzleri tekrar 

eden uyku ataklarına veya gece uykularının uzamasına neden olmaktadır. Çocuklarda 

hipersomniyanın başlıca belirtileri, kendi yaş grubundaki çocuklara göre daha fazla 

uyuması, yaşına uygun olmayan gündüz şekerlemelerinin olması ve gününün çoğunu 
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uykuda geçirmesi olarak tanımlanmaktadır (Kotagal, 2009). Dünya çapında yapılan 

araştırmalarda gündüz aşırı uykululuk hali çocuklarda ve ergenlerde yaklaşık %4-20 

arasında görülmektedir. Bununla birlikte çocuklarda ve ergenlerde gündüz aşırı 

uykululuk halinin belirtileri çoğunlukla gözden kaçabilmektedir (Kotagal, 2017). 

  

1.3.3. Yetersiz Uyku Hijyeni 

Yetersiz uyku hijyeni, uykunun kalitesinde ve miktarında azalmaya neden 

olmakta ve gün içinde aşırı uykululuk durumuna yol açmaktadır. Bu durum sıklıkla 

ergenlerde görülmektedir. Genellikle insomnia şikayetleri gösterse de gün içinde aşırı 

uykululuk, yorgunluk ve azalmış motivasyona neden olmaktadır. Sık yapılan gündüz 

şekerlemeleri, değişen yatma saatleri ve sabahları yataktan kalkmada zorlanma, uzayan 

uyanma zamanı ile kendini göstermektedir (Kotagal, 2009).Gece yatmadan önce veya 

yatma zamanı sırasında uyarıcı aktivitelerle meşgul olmak, örneğin yatmadan önce 

televizyon izlemek, bilgisayar oyunları ve telefon ile oyun oynamak, kafein tüketimi 

uykunun kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Yetersiz uyku hijyeni diğer uyku ve 

psikiyatrik bozukluklarla bir arada görülebilmektedir (Kotagal, 2017).  

 

1.3.4. Kleine-Levin Sendromu 

 

Tekrarlayan veya periyodik hipersomnia olarak da tanımlanan Kleine Levin 

sendromu sıklıkla ergenlerde karşılaşılmakta ve erkek ergenlerde kızlara oranla 4 kat 

daha fazla görülmektedir (Kotagal, 2017). 

Ataklarla seyreden, hipersomni, hiperfaji, hiperseksüalite, konfüzyon benzeri 

belirtilerin görüldüğü bir tablodur. Genellikle aniden başlar ve kişi nöbet sırasında 

neredeyse uyandırılamaz. Çoğu zaman başladığı gibi sonlanmakta ve hasta günlük 

yaşamına dönmektedir (Özgen, 2001). 

 

1.3.5. Narkolepsi 
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Narkolepsi uyanıklıkta uyku atakları ve katapleksi, uyku-uyanıklık geçişi 

sırasında da uyku paraliziai ve hipnogojik/hipnopompik halüsinasyonlarla karakterize 

bir bozukluktur. Toplumda yaygınlığı 4/10.000 olmakla birlikte genellikle ergenlik 

döneminde ortaya çıkmaktadır (Özgen, 2001).  

Uluslararası uyku bozuklukları sınıflaması (ICSD-3) Bu bozukluğu tip1 ve tip2 

olarak sınıflandırmıştır. Tip 1 tip 2 ile karşılaştırıldığında tip1’in çocuklarda daha fazla 

görüldüğü ve başlama yaşının 3-17 arası olduğu tanımlanmıştır (Kotagal, 2017). 

 

1.3.6. Solunumla ĠliĢkili U ku Bozuklukları 

 

Solunum ile ilgili uyku bozuklukları basit horlamadan üst solunum yolu direnci 

sendromuna ve obstrüktif uyku apnesi sendromuna (OSAS) kadar uzanan bir yelpazede 

görülmektedir (Çelik, 2018). 

Obstruktif uyku apne sendromu, uyku sırasında solunumun durması ile gelişen 

kan oksijen saturasyonunda düşme, sonrasında oluşan uyanıklık reaksiyonu ve 

solunumun düzelmesi ile karakterize ataklarla seyreden bir sendromdur (Evlice, 2012). 

 

Klinik olarak OSAS'ta kronik horlama, zor nefes alma, uykuda nefes kesilmesi, 

ebeveyn tarafından tanımlanan apne ve/veya sık uyanma semptomları görülmektedir. 

Genel pediatrik populasyonda OSAS prevalansı %1-5'tir ancak nörogelişimsel 

bozukluğu olan veya obez çocuklarda sıklık artmaktadır (103). Gece altını ıslatma 

sıklıkla pediatrik OSAS'a eşlik etmektedir. Gün içi aşırı uykululuk yetişkinlere göre 

çocuklarda daha az görülmektedir fakat OSAS'lı çocuklar dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB), irritabilite ve davranışsal problemlere benzeyen psikiyatrik 

semptomlar geliştirmeye yatkındırlar (Çelik, 2018). 

Obstrüktif uyku sendromu %2-3 oranında görülmektedir ve 2-6 yaş arasındaki 

çocuklarda görülme oranı daha sıktır. Obez olan çocuklarda obstrüktif apne 

sendromunun görülme oranı %36’dır. Obstrüktif uyku apnesinin belirtileri, sıklıkla 

duraksamalara eşlik eden gece horlamaları, nefes darlığı, tıkanma, bozulmuş uyku, gün 
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içinde oluşabilecek dikkat ve davranış problemleri olarak tanımlanmaktadır (Davis, 

Parker, ve Montgomery, 2004). 

Tedavi edilmeyen obstrüktif uyku apne sendromu, birçok alanda gelişim 

geriliği, nörobilişsel sorunlar, davranış problemleri ve kardiyovasküler hastalıklar gibi 

önemli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtilmiştir (Ivanenko ve 

Gururaj., 2009).  

 

1.3.7. Parasomniler 

 

Parasomniler çoğunlukla çocukluk döneminde beliren ve erişkin dönemde 

sıklığı azalarak kaybolan; uyku, kısmi uyanıklık ya da uykuya dalma esnasında görülen 

anormal hareket ve davranışlar olarak tanımlanır (Çelik, 2018).  

Sürmekte olan uykunun motor ve otonomik değişimlerle bölündüğü, belli uyku 

evrelerinde ortaya çıkan uyku bozukluklarıdır. Çocukların sağlığını etkilemekle birlikte 

diğer aile üyelerinin de uykularının bölünmesine neden olabilmektedir. Parasomnialar 

çoğunlukla okul öncesi çocuklarda görülmekle birlikte erişkinlik döneminde 

azalmaktadır (Kotagal, 2017). 

 

NREM parasomnileri, REM parasomnileri ve diğer parasomniler olarak 

sınıflandırılır. REM parasomnilere  kabus bozukluğu  ve  REM uykusu davranış 

bozukluğu, NREM parasomnilere  uyku terörü  ve  uyurgezerlik , diğer parasomnilere 

 enürezis  örnek olarak verilebilir (Çelik, 2018).  

 

1.3.7.1. Arousal Bozukluklar 

Arousal bozuklukları çocukluk çağının en sık görülen uykuda hareket 

bozukluğudur. Gecenin ilk 1/3’lük döneminde NREM Evre 3’den Evre 1-2’ye geçişte 

görülür. Tipik olarak çocukluk çağında ortaya çıkmakta ve ergenlik sonrasında ortadan 

kaybolmaktadır. Arousal bozuklukları genellikle genetik yatkınlık göstermektedir. 

ICSD Nrem uykusu sırasında ortaya çıkan arosal bozukluklarını konfüzyonel uyanıklık, 
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uyurgezerlik ve uyku terörü olarak 3 sınıfa ayırmıştır. Ailelerinde uyku terörü olan 

çocuklarda uyku terörü 10 kat daha fazla görülmektedir. Her iki ebeveynde varsa bu 

risk %60’dır. Çocukluk çağında yaklaşık olarak yaygınlıkları; uyku terörü için %1-6, 

uyurgezerlik %17 ve konfüzyonel uyanma %17.3’dür. ergen ve erişkinlerde (15-24) ise 

uyku terörü %2.2, uyurgezerlik %2 ve konfüzyonel uyanma %4.2’dir. Arousal 

bozuklukta geriye dönük amnezi söz konusudur (Tuncel ve Orhan, 2009). 

 

1.3.7.2. Konfizyonel Arousallar 

Gece uykusundan ya da gündüz kestirmelerinden, uyanma ve uyanıklık tepkileri 

sırasında ortaya çıkan, yineleyici mental konfüzyon ya da konfüzyonel davranışlardır. 

Genellikle infantlarda ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülür. Başlangıç 

semptomları genellikle uyku başladıktan sonra 2-3 saat sonra görülür. Çocukta yatağın 

içinde oturma, şaşkın görünme, inleme, bağırma, ağlama gibi ajite ve konfüze 

davranışlar görülür. Terleme, yüz kızarması gibi otonomik işlev bozukluğu azdır. 

Ataklar 5 ile 20 dakika arası sürebilir ve bu ataklar esnasında çocuk sözlü komutlara 

kısmen yanıt verebilir ancak çocuğu tamamen uyandırmak oldukça zordur. Ataklar 

esnasında çocuğu sakinleştirmek aile için zordur. Çocuk sonunda sakinleşip tekrar 

uykuya dalar ancak ertesi sabah uyandığında geceyi hatırlayamayabilir(Kotagal, 2017). 

1.3.7.3.U ku Terörü 

 

Uyku sırasında genellikle aniden ağlama ya da yüksek sesli bir çığlık ile 

başlayan ve aşırı korku davranışlarının eşlik ettiği aynı zamanda otonomik belirtilerin 

de olduğu ataklardır. çocukluk çağında, ileri yaşa göre daha sıktır ve daha sık görüldüğü 

yaşlar 5-7 yaşlarıdır. Tipik olarak ergenlik döneminde düzelir. 4-12 yaşlar arasında, 

yaklaşık %3 oranında görülürken, erişkinlerde bu oran %1’den azdır. Klinik belirtiler 

uyku başladıktan sonra 2-3 saat içinde görülür. Çocuk aniden çığlık atarak uyanır, 

gözleri açıktır ve yüzünde korku ifadesi vardır. Atak sırasında kalp atışının hızlanması, 

terleme, ciltte kızarma gibi otonomik belirtilerde vardır (Tuncel ve Orhan, 2016).  

Bu sırada çocuk uyanık gibi görünse de insanlara ve dış uyaranlara tepkisizdir. 

Atak sırasında çocuğu uyandırmak zordur ve ertesi sabah olayı hatırlamazlar (Davis, 

Parker, ve Montgomery,2004; Kotagal, 2009). 
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1.3.7.4.U kuda Yürüme 

 

Gecenin ilk 1/3’lük kısmında ortaya çıkan ani motor aktivitenin başlamasıyla 

karakterize bir tablodur. Uyurgezerlik çocukların yaklaşık %17’sinde görülür, 

erişkinlerde ise görülme oranı %4’dür (Davis, Parker, ve Montgomery, 2004). 

Atak esnasında çocuk yatakta oturabilir ve amaçsızca odanın veya evin içinde 

dolaşabilir. Dolaşma esnasında çocuğun gözleri açıktır ancak uyku devam eder, tam 

veya kısmi olarak amnezi oluşabilir, uyaranlara kısmi olarak tepki verebilir. Çoğunlukla 

sakindirler ve korku yoktur. Uyurgezer bir çocuğun pencereye ve merdivene tırmanma 

ve evi terk etme gibi potansiyel tehlikeli davranışlarından dolayı zarar görme riski 

vardır. Çocuğu atak esnasında uyandırmak zordur ve uyandıklarında mental konfüzyon 

görülür. Ertesi sabah olayları hatırlamazlar (Kotagal, 2009). 

 

1.3.7.5.Kabus Bozukluğu 

 

Genellikle REM döneminde ve uykunun ikinci yarısında bir dış uyaran 

olmaksızın uyanmaya yol açan korkutucu rüyalar ile karakterize bir bozukluktur. Öfke, 

üzüntü, nefret ve diğer disforik duyguları içeren ve rüyaların yoğun bir şekilde 

hatırlandığı, uykudan yineleyici uyanma ataklarıdır. Tam bir uyanıklık görülür ve 

uykudan sonra kabuslar hemen hatırlanır. Ataktan sonra tekrar uykuya dönmede 

gecikme olabilir (Kotagal, 2009). 

En sık 3-6 yaş arasında görülür. Çocukluk çağında kabus bozukluğunun sık 

görülme oranı %5-30’dur. Çocukluk çağında kadın/erkek oranı eşittir ancak erişkin 

dönemde kadınlarda daha sık görülür (Tuncel ve Orhan, 2016).  

Kabuslar genellikle şiddet, düşme, ölüm ve yakın aile bireylerinden ayrılma 

korkusu ile ilgilidir. Uyandıklarında endişeli, ajite olmalarına rağmen rüyaları detaylı 

biçimde anlatırlar. Okul öncesi dönemdeki çocuklar rüyalarını daha basit ve kısa 

anlatırken, daha büyük yaştaki çocuklar hayal gücünü de katarak daha detaylı anlatırlar. 

Kabus bozukluğu REM uyku döneminde olduğundan vücut hareketleri ve terleme, yüz 

kızarması gibi otonomik belirtiler nadiren görülür (Kotagal, 2009).  
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1.3.7.6.REM U kusu DavranıĢ Bozukluğu 

 

REM uykusu davranış bozukluğu (RDM), REM uykusu sırasında ortaya çıkan, 

konuşma, gülme, haykırma, tekmeleme, ayağa kalkma veya yataktan sıçrama gibi 

uykuyu bozan ve yaralayıcı potansiyeli olan anormal ve şiddet dolu davranışlarla 

karakterize bir bozukluktur. Uyku teröründen farkı, kolayca uyanırlar, oryantedirler ve 

sabah uyandıklarında olanları hatırlarlar( Tuncel ve Orhan, 2009). 

REM uykusu davranış bozukluğu orta yaş ve yaşlı erkeklerde sık görülür. 

Çocuklarda sık görülmez. Çocuklarda narkolepsi, katapleksi ve beyin sapı tümörleri , 

tourette sendromu gibi hastalıklar ile birlikte görülebilir (Kotagal, 2009). 

 

1.3.7.7.U kuda Enürezis 

 

Enürezis, idrar kontrolünün kazanılmasının beklendiği yaşta tekrarlayıcı şekilde 

istemsiz olarak ortaya çıkan en az üç ay süreyle haftada iki kez veya daha fazla olacak 

şekilde gündüz veya gece yatağını yada elbiselerini ıslatması olarak tanımlanır. Bu 

durum yalnızca geceleri ortaya çıkıyorsa enrüzis nokturna, gece ve gündüz altını 

ıslatması söz konusu ise enürezis diürna olarak sınıflandırılır (Canbulat ve Yıldız, 

2009). 

Enürezis primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer enürezis, çocuğun 6 ay 

ve daha fazla süre hiç kuru kalmaması durumudur. Güçlü bir genetik yatkınlık söz 

konusudur. Sekonder enürezis, çocuğun en az 6 ay kuru kalması ve daha sonra yatağını 

ıslatması durumudur. Sekonder enürezis sıklıkla üriner bölgede oluşan enfeksiyon, 

obsrüktif uyku apnesi, şeker hastalığı, şekersiz diyabet ve psikolojik bozukluklar ile 

ilgili olabilir (Kotagal, 2009). 

Tekrarlayan gece yatak ıslatma davranışı okul çocuklarının yaklaşık %4-15’inde 

görülür. 3-10 yaş arasındaki çocuklarda %15 oranında görülürken, bu oran 13 yaşındaki 

çocuklarda %2’ye düşer. Erkeklerde görülme oranı kızlara göre daha sıktır. Erkek 

çocuklarda görülme sıklığı %20,6-23,1, kız çocuklarda %8,7-18,2’dir. Yapılan bazı 

çalışmalar nokturnal enürezisin çevresel, etnik ve sosyo-kültürel faktörlerden 
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etkilendiğini bildirir. Yapılan çalışmalar, erkek cinsiyet, ilk çocuk olma, ailede enürezis 

öyküsünün bulunması, düşük sosyo-ekonomik düzey, 20-40 yaş arası anneye sahip 

olma, uyanma güçlüğünün bulunması, akşam sıvı besinler alınması ve yorgunluk 

faktörlerinin enürezis ile ilgili olabileceği bildirilmiştir (Hoban, 2013; Canbulat ve 

Yıldız, 2009).  

 

1.3.7.8.Bruksizim 

 

Bruksizm, Amerikan Uyku bozuklukları Birliği ( American Sleep Disorders 

Association) tarafından, diş sıkma ve diş gıcırdatmanın görüldüğü, çiğneme sisteminin 

periyodik, kalıplaşmış hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Diş gıcırdatma ve 

diş sıkma ile kendini gösteren olağan dışı artmış aktivite olarak da tanımlanan 

bruksizm, gece ya da gün boyunca oluşabilmektedir (Müneveroğlu, Didinen, ve Erol, 

2016). 

 

1.4. AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı, çocuklarda görülen uyku bozukluklarının anne babanın 

boşanmış ve boşanmamış olması durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini incelemektir. Anne babanın boşanmasının çocuklarda görülen uyku 

bozukluklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

 

1.4.1. Hipotezler 

H1: Anne baba boşanması ile çocuklarda görülen uyku problemleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır.  

H2: Anne baba boşanması ile çocuklarda uyku ölçeği alt faktör (horlama, nefes alma 

sorunları, davranış sorunları, diğer sorunlar) puanları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır.  

H3: Anne baba boşanması ile çocuklarda çocuklarda uyku ölçeği toplam puanı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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H4: Anne babası boşanması ile çocuklarda çocuklarda uyku ölçeği alt madde puanları 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

 

1.4.2. AraĢtırma Soruları 

1. Anne baba boşanması ile çocuklarda görülen uyku problemleri arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

2. Anne babası boşanmış çocukların horlama sorunu puanları anne babası evli çocuklara 

göre daha yüksek midir?  

3. Anne babası boşanmış çocukların nefes alma sorunu puanları anne babası evli 

çocuklara göre daha yüksek midir?  

4. Anne babası boşanmış çocukların davranış sorunu puanları anne babası evli 

çocuklara göre daha yüksek midir? 

5. Anne babası boşanmış çocukların diğer sorunlar puanları anne babası evli çocuklara 

göre daha yüksek midir? 

6. Anne babası boşanmış çocukların çocuklarda uyku ölçeği toplam puanları anne 

babası evli çocuklara göre daha yüksek midir? 

7. Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocuklar yaşları ve cinsiyetleri açısından 

farklılaşmakta mıdır? 

 

1.5. AraĢtırmanın Önemi 

 

Bu araştırma anne babası boşanmış ve boşanmamış çocuklarda görülen uyku 

bozukluklarını incelemesi açısından önemlidir. Literatürde boşanmanın çocukların 

psikolojik uyumuna ve çocuklar üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerine yönelik farklı 

görüşler bulunmaktadır. Bazı çalışmalar anne babası boşanmış çocukların psikolojik 

uyum açısından anne babası evli olanlara göre farklı olmadığını ifade ederken, bazı 

çalışmalar anne baba boşanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkileri olduğunu 

vurgulamaktadır. Yapılan literatür araştırmalarında anne babası boşanmış ve 

boşanmamış çocuklarda görülen uyku bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı 
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sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın boşanmanın çocuklarda görülen 

uyku bozuklukları ile ilişkisini incelemesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

 

1.6.AraĢtırmanın Varsa ımları  

 

Katılımcıların sorulan sorulara doğru cevaplar verdikleri, araştırmada kullanılan 

Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin çocuklarda görülen uyku bozukluklarını ölçtüğü 

varsayılmaktadır.  

 

1.7. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırma anne babası boşanmış ve boşanmamış, yaşları 0-18 arasında değişen 94 

kişi ile sınırlıdır.  

Araştırmada kullanılan ve annelerin cevaplaması istenilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve 

‘Çocuklarda Uyku Ölçeği (ÇUÖ)’ne verilen cevaplar ile sınırlıdır.  

 

 

1.8. Tanımlar 

 

BoĢanma: Boşanma, teorik anlamda yasal olarak kurulan evlilik birliğinin yine yasal 

olarak son bulmasıdır (Özgüven, 2014).  

Uyku: Geri döndürülebilen bir bilinçsizlik hali olmasının yanı sıra, sadece vücudun 

dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali değil, bütün vücudu yaşama yeniden 

hazırlayan aktif bir yenilenme dönemidir (Şenol, Soyuer, Akça ve Argün, 2012).  
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BÖLÜM 2.  YÖNTEM 

 

2.1. AraĢtırma Modeli 

 Bu çalışma, anne babası boşanması ile çocuklarda görülen uyku bozuklukları 

arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik betimsel bir araştırmadır. Bu çalışmada, 

boşanmış ve boşanmamış annelerin çocuklarında görülen uyku bozukluklarının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesine yönelik ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

 

2.2. AraĢtırma Grubu 
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Araştırmanın örneklemini, anne babası boşanmış ve anne babası boşanmamış 0-

18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler oluşturmaktadır. Örneklem, anne babası 

boşanmamış 61 (%64.9) çocuk ile anne babası boşanmış 33 (%35.1) çocuk olmak üzere 

toplam 94 kişiden oluşmuştur. Araştırmada yer alan toplam 94 çocuğun 45’i (%47.9) 

kız, 49’u (%52.1) ise erkektir. Araştırmada yer alan 94 çocuğun  3’ü (%3) 0-5 yaş 

arasında, 49’u (%49,5) 6-10 yaş arasında, 29’u (%29,3) 11-15 yaş arasında, 13’ü 

(%13,1) ise 16-18 yaş arasındadır.  

Araştırma örnekleminde yer alan ve yaşları 0 ile 18 arasında değişen 94 çocuğun 

yaş ortalaması 2.57   0.76 olarak hesaplanmıştır.  

Araştırmaya katılan çocukların devam ettikleri sınıf düzeyi açısından 

incelendiğinde 2’si (%2) okula gitmeyen, 4’ü (%4) kreş-anaokuluna giden, 41’i (%41.4) 

ilkokula giden, 28’i (%28.3) ortaokula giden, 19’u(%19,2) liseye devam eden 

çocuklardan oluşmuştur. .  

Katılımcıların anneleri eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde 2’si (%2.0) 

okuma yazma bilmeyen, 10’u (%10.1) ilkokul mezunu, 5’I (%5.1)  ortaokul mezunu, 

32’si (%32.3) lise mezunu, 34’ü önlisans-lisans mezunu, 11’i (%11.1) is yüksek 

lisans/doktora mezunlarından oluşmuştur.  

2.3.Veriler ve Toplanması 

 

Araştırma verileri, örneklem grubunun demografik bilgilerini elde etmek 

amacıyla  Kişisel Bilgi Formu” ve  Çocuklarda Uyku Ölçeği” uygulanarak 

toplanmıştır. 

 

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

 

Kişisel bilgi formu, araştırmaya katılan boşanmış ve boşanmamış annelerden 

demografik bilgileri edinmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Boşanmış 

ve boşanmamış anneler için 2 farklı kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. 
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  Boşanmış anneler için hazırlanmış olan kişisel bilgi formunda, yaşı, eğitimi, 

meslek durumu, ekonomik durumu, çocuk sayısı, boşanma durumu ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Evli anneler için hazırlanmış kişisel bilgi formunda da, yaşı, eğitimi, meslek 

durumu, ekonomik durumu, çocuk sayısı, evlilik durumlarıyla ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Örneği EK-2 ve EK-3’de verilmiştir.  

 

2.3.2. Çocuklarda U ku Ölçeği 

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği, Ronald Chervin ve arkadaşları (2001) tarafından 

özellikle uykuyla ilişkili solunum sorunlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 

Ölçeğin 22 soruluk kısa versiyonu ve 72 soruluk uzun versiyonu bulunmaktadır 

(aktaran Pınar, Barut, Öner, Üneri, Bodur, Turgut, ve Munir, 2009). 

Çocuklarda Uyku Ölçeği; gece ve uyku zamanı olan davranışlar ile ilgili 

soruların bulunduğu A bölümü, gün içerisindeki davranışlar ile ilgili soruların 

bulunduğu B bölümü ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilgili soruların bulunduğu C 

bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  A ve B bölümündeki sorular ‘Evet’, 

‘Hayır’ ve ‘Bilmiyorum’ şeklinde cevaplanmaktadır. A ve B bölümündeki sorular 

puanlanırken ‘Evet’ yanıtı 1 puan, ‘Hayır’ yanıtı 0 puan olarak kodlanmaktadır. 

‘Bilmiyorum’ yanıtı ise değerlendirmeye alınmamaktadır. C bölümündeki sorular dörtlü 

Likert ölçeği yapısındadır. Bu bölümdeki sorular ‘Yok denilebilir (0)’, ‘Sadece çok az 

(1)’, ‘Oldukça (2)’ ve ‘Kesinlikle çoğu zaman (3)’ şeklinde yanıtlanmaktadır. C 

bölümündeki sorular puanlanırken 0 ve 1 yanıtları sıfır, 2 ve 3 yanıtları bir puan olarak 

kodlanmaktadır.  

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Pınar Öner ve arkadaşları (2009) yapılmıştır. 

Ölçeğin orjinal çalışmasına benzer şekilde Horlama, Nefes Alma sorunları ve Davranış 

Sorunları ve Diğer Sorunlar olmak üzere 4 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.  Çocuklarda 

Uyku Ölçeği’nin horlama alt faktörü; A2, A3, A4, B22. maddeleri, nefes alma alt 

faktörü; A5, A6, A7, A24, A25, A32, B2, B3. maddeleri, davranış sorunları alt faktörü; 

C1, C2, C3, C4, C5, C6. maddeleri, diğer sorunlar alt faktörü; B1, B6, B7, B9. 

maddeleri içermektedir.  



46 
 

Bu faktörlerin güvenirliği Horlama faktörü için 0.84, Nefes Alma Sorunları için 

0.79, Davranış Sorunları için 0.91, Diğer Sorunlar için 0.22, Toplam Puan için 0.77 

olarak bulunmuştur. Toplam puandan davranış sorunları puanı çıkartıldığında uyku 

sorunları puanı elde edilmektedir (Pınar, Barut, Öner, Üneri, Bodur, Turgut, ve Munir, 

2009).  

Ölçek 0-18 yaş arasında çocuğu bulunan boşanmış ve boşanmamış annelere 

uygulanmıştır. yapılan çalışmada, uyarlama çalışmasında belirlenen faktörler göz 

önünde bulundurularak analizler yürütülmüştür. Ölçeğin örneği Ek-4’dedir.  

 

2.4.ĠĢlem 

 

Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu’ndan yapılacak çalışmaya dair onay alındıktan 

sonra, 0-18 yaş arasında çocuğu olan boşanmış ve boşanmamış annelere ölçekler 

uygulanmıştır.  

Katılımcıların araştırma örneklemine dahil edilebilmeleri için boşanmış ve 

boşanmamış annelerin 0-18 yaş arasında çocuklarının olması esas alınmıştır.  

Çalışmaya katılmadan önce annelere onam formu (Ek-1) dağıtılarak çalışma 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmaya katılmak isteyen annelere Kişisel Bilgi 

Formu ve Çocuklarda Uyku Ölçeği verilerek cevaplamaları istenmiştir.  

 

2.5.Verilerin Çözümlenmesi 

 

Araştırmada toplam 94 kişiye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler  SPSS 22.0 

İstatiksel Veri Analiz Programı” kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada öncelikle 

kişisel bilgi formunda yer alan ifadelere yönelik annelerin ve çocukların demografik 

özelliklerini betimleyici katılımcı sayısı ve yüzdelik dilimleri belirlenmiştir. Çocuklarda 

Uyku Ölçeği alt faktörleri ile boşanmış ve boşanmamış annelerin çocuklarını 

karşılaştırmak amacıyla t-test analizi uygulanmıştır. Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin alt 

maddeleri ile boşanmış ve boşanmamış annelerin çocukları arasındaki ilişkiyi saptamak 
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amacıyla ki-kare bağımsızlık test analizi uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3. BULGULAR 

 

Bu bölümde Kişisel Bilgi Formu ve Çocuklarda Uyku Ölçeği’nden (ÇUÖ) elde 

edilen veriler doğrultusunda, çalışmanın detaylı analiz sonuçlarına ve tablolara yer 

verilecektir. İlk olarak örnekleme ait betimsel analizler sunulacaktır. Daha sonra ise 

araştırmanın hipotezlerini sınayan analiz sonuçlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir.  
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3.1. Katılımcıların Sos o-demografik Özellikleri 

Bu araştırmanın örneklemini, anne babası boşanmamış 61 (%64.9) çocuk ile 

anne babası boşanmış 33 (%35.1) çocuk olmak üzere toplam 94 çocuk ve ergen 

oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan 94 çocuğun  3’ü (%3) 0-5 yaş arasında, 49’u 

(%49.5) 6-10 yaş arasında, 29’u (%29.3) 11-15 yaş arasında, 13’ü (%13.1) ise 16-18 

yaş arasındadır. Çalışmaya katılan çocukların, yaş ortalaması 2,57   0.75 olarak 

belirlenmiştir. 

Katılımcılar cinsiyetleri açısından incelendiğinde 45’i (%47.9) kız, 49’u (%52.1) 

ise erkektir. Araştırmaya katılan çocuklar devam ettikleri sınıf düzeyi açısından 

incelendiğinde; 2’si (%2) okula gitmeyen, 4’ü (%4) kreş-anaokuluna giden, 41’i 

(%41.4) ilkokula giden, 28’i (%28.3) ortaokula giden, 19’u(%19.2) liseye devam eden 

çocuklardan oluşmuştur. Katılımcıların anne babasının evli ve boşanmış olması 

durumuna göre dağılımı Tablo-3.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3.1 Anne-Babasının Boşanmış-Boşanmamış Olması Durumuna Göre Çocuk ve 

Ergenlerin Dağılımı 

DeğiĢken     Sıklık (n)  Yüzde (%) 

Anne/Babanın Medeni Durumu   

Anne/Babası Evli    61   61,6 

Anne/Babası Boşanmış   33   33,3 
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Toplam     94   94,9 

 

Tablo 3.2. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmış Çocuk ve Ergenlerin Yaşlara Göre 

Dağılımı 

DeğiĢken    Sıklık (n)  Yüzde (%) 

YaĢ   

0-5     2   2.0 

6-10     49   49.5 

11-15     30   30.3 

16-18      13   13.1 

Toplam    94   94,9 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.3. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Cinsiyet 

Açısından Dağılımı 

DeğiĢken    Sıklık (n)  Yüzde (%) 

Cinsiyet  

Kız     45   45.5 
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Erkek     49   49.9 

Toplam    94   94, 

 

Tablo 3.4. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Devam Ettiği 

Okula Göre Dağılımı 

DeğiĢken Sıklık (n) Yüzde (%) 

Sınıf Düze i   

Okula Gitmiyor 2 2.0 

Kreş-Anaokulu 4 4.0 

İlkokul 41 41.4 

Ortaokul 28 28.3 

Lise 19 19,2 

Genel 94 94,9 

 

Anne babası boşanmış ve anne babası boşanmamış çocukların yaş 

ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız 

örneklemler için t-testi analiz sonuçları incelendiğinde, Tablo 3.5’ de de görüldüğü 

üzere, anne babası evli ve anne babası boşanmış çocukların yaşları açısından 

farklılaşmadığı görülmektedir (t(92)=1.16, p> .05). 

Tablo 3.5. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Yaşları 

Açısından Karşılaştırılması 

  N Ort.    Standart Sapma  t   sd    p 

Evli      61 2.51  0.722 
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              -1.160    92   .249 

Boşanmış  33 2.70  0.810 

 

Anne babası boşanmış ve anne babası boşanmamış çocukların cinsiyetleri 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız 

örneklemler t- testi analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 3.6’ da görüleceği üzere, anne 

babası evli ve boşanmış çocukların cinsiyetleri açısından farklılaşmadığı belirlenmiştir 

(t (92)=.342, p>.05).  

Tablo 3.6. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Cinsiyetleri 

Açısından Karşılaştırılması 

  N Ort.    Standart Sapma  t   sd    p 

Evli      61 1.5082  0.50408 

              -0.342    92   .733 

Boşanmış  33 1.5455  0.50565 

 

3.2. Annelerinin Sosyo-demografik Özellikleri 

Katılımcıların anneleri yaşları açısından değerlendirildiğinde; annelerin 82’sinin 

(%82.8) 25-35 yaş aralığında, 2’sinin (%2.0) 36-46 yaş aralığında, 10’unun (%10.1) 47-

57 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Annelerin yaşlarına göre dağılımı Tablo 3.7’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 3.7 Annelerin Yaşlarına Göre Dağılımları 

YaĢ Sıklık (n) Yüzde(%) 

25-35 82 82.8 



52 
 

36-46 2 2.0 

47-57 10 10.1 

Toplam 94 94.9 

 

Anneler eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde; 2’sinin (%2.0) okuma 

yazma bilmediği, 10’unun (%10.1) ilkokul mezunu olduğu, 5’inin (%5.1)  ortaokul 

mezunu olduğu, 32’sinin (%32.3) lise mezunu olduğu, 34’ünün önlisans-lisans mezunu 

olduğu, 11’inin (%11.1) is yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmüştür Annelerin 

eğitim düzeyleri açısından dağılımı Tablo 3.8’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3.8. Annelerin Eğitim Düzeyleri Açısından Dağılımları  

Eğitim Düze i Sıklık (n) Yüzde (%) 

Sadece Okuryazar 2 2.0 

İlkokul Mezunu 10 10.1 

Ortaokul Mezunu 5 5.1 

Lise Mezunu 32 32.3 

Ön Lisans/Lisans Mezunu 34 34.3 

Yüksek Lisans/Doktora 11 11.2 

Genel 94 94,9 

 

3.3. Çocuklarda U ku Ölçeği’ne ĠliĢkin Bulgular 

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocuklarda görülen uyku bozukluklarını 

araştırmak amacıyla uygulanan Çocuklarda Uyku Ölçeği’ne ilişkin bulgular aşağıda 
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verilmiştir. 

 

Tablo 3.9 Çocuklarda Uyku Ölçeği’ne (ÇUÖ) İlişkin Betimsel İstatistikler 

DeğiĢkenler  N Ek Bü ük 

Değer 

En küçük 

Değer 

Ort  Ss  

Çocuklarda 

Uyku Ölçeği 

45 36.00 2.00 12.4000 9.04635 

 

Tablo 3.10 Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin (ÇUÖ) Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel 

Analizler 

Alt Faktörler N En Bü ük 

Değer 

En Küçük 

Değer 

Ort SS 

Horlama Sorunları 92 .00 3.00 0.3696 .83492 

Nefes Alma Sorunları 74 .00 6.00 1.4189 1.41428 

Davranış Sorunları 93 .00 6.00 1.8387 1.92405 

Diğer Sorunlar 91 .00 3.00 1.1099 .94810 

 

Tablo 3.10’da görüldüğü üzere Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin puan ortalamasının 

en yüksek olduğu alt faktör Davranış sorunları (x =1.8387) iken, aritmetik puan 

ortalamasının en düşük olduğu alt faktör ise Horlama Sorunları (x =0.3696) olarak 

belirlenmiştir. 

3.3.1. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Horlama 

Sorunları Alt Faktörü Açısından KarĢılaĢtırılması 

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 
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(ÇUÖ)  horlama sorunları” alt faktöründen elde ettikleri puan açısından anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını analiz etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi analiz yöntemi 

uygulanmış ve söz konusu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3.11’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.11. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Horlama 

Sorunları Faktörü Açısından Karşılaştırılması 

 

  N Ortalama Standart 

Sapma 

sd t p 

Horlama 

Sorunları 

Evli 61 7,96 2,29    

    92 0,390  0,697 

Boşanmış 33 7,76 0,71    

 

 

Tablo 3.11’de görüldüğü üzere, anne babası boşanmış ve boşanmamış 

çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği (ÇUÖ) horlama sorunları faktörü açısından elde 

ettikleri puan ortalamalarının anne babasının boşanmış ve boşanmamış olması 

durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla uygulanan 

bağımsız t-testi sonucuna göre, anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(92)=0.390, p>.05). 

 

 

3.3.2. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Nefes Alma 

Sorunları Alt Faktörü Açısından KarĢılaĢtırılması 

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 

(ÇUÖ)  Nefes Alma Sorunları” alt faktöründen elde ettikleri puan açısından anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını analiz etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi analiz yöntemi 

uygulanmış ve söz konusu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3.12’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.12. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Nefes Alma 

Sorunları Faktörü Açısından Karşılaştırılması 
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  N Ortalama Standart 

Sapma 

sd t p 

Nefes Alma 

Sorunları 

Evli 61 14.91 1,65    

    92 -.192  0.848 

Boşanmış 33 14.97 1,61    

 

 

Tablo 3.12’de görüldüğü üzere, anne babası boşanmış ve boşanmamış 

çocukların nefes alma sorunları alt faktöründen elde ettikleri puan ortalamalarının ,anne 

babasının evli ve boşanmış olması durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız t-testi sonucuna göre, anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (t(92)=-.192, p>.05). 

 

 

3.3.3. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin DavranıĢ 

Sorunları Alt Faktörü Açısından KarĢılaĢtırılması  

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 

(ÇUÖ)  Davranış Sorunları” alt faktöründen elde ettikleri puan açısından anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını analiz etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi analiz yöntemi 

uygulanmış ve söz konusu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3.13’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.13. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Davranış 

Sorunları Alt Faktörü Açısından Karşılaştırılması 

 

  N Ortalama Standart 

Sapma 

sd t p 

Davranış 

Sorunları 

Evli 61 12.71 4,62    

    91 1.69  0.094 

 Boşanmış 33 11.07 4,09    

Tablo 3.13’de görüldüğü üzere, anne babası boşanmış ve boşanmamış 

çocukların davranış sorunları alt faktöründen elde ettikleri puan ortalamalarının ,anne 

babasının evli ve boşanmış olması durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız t-testi sonucuna göre, anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (t(91)=1.69, p>.05). 

 

3.3.4. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Diğer Sorunlar 

Alt Faktörü Açısından KarĢılaĢtırılması 

 

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 

(ÇUÖ)  Diğer Sorunlar” alt faktöründen elde ettikleri puan açısından anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını analiz etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi analiz yöntemi 

uygulanmış ve söz konusu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3.14’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 3.14. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Diğer 

Sorunlar Alt Faktörü Açısından Karşılaştırılması 

 

  N Ortalama Standart 

Sapma 

sd  t   p 

Diğer 

Sorunları 

Evli 61 9.91 0,92    

    92 -0.47  0.642 

 Boşanmış 33 7.00 1,06    

 

 

 

Tablo 3.14’de görüldüğü üzere, anne babası boşanmış ve boşanmamış 

çocukların davranış sorunları alt faktöründen elde ettikleri puan ortalamalarının ,anne 

babasının evli ve boşanmış olması durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız t-testi sonucuna göre, anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (t(92)=-0.47, p>.05). 

 

3.3.5. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Toplam 

Puanları Açısından KarĢılaĢtırılması 
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Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin 

(ÇUÖ) Toplam Puanlarından elde ettikleri puan açısından anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını analiz etmek amacıyla bağımsız gruplar t testi analiz yöntemi uygulanmış ve 

söz konusu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 3.15’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.15. Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Toplam 

Puanları Açısından Karşılaştırılması 

 

  N Ortalama Standart 

Sapma 

sd  t   p 

Toplam 

puan 

Evli 59 42.46 5.60    

    92 1,422  0.158 

 Boşanmış 33 40.91 5.58    

 

 

Tablo 3.15’de görüldüğü üzere, anne babası boşanmış ve boşanmamış 

çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalamalarının ,anne 

babasının boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız t-testi sonucuna göre, anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (t(92)=1.422, p>.05). 

 

3.3.6. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Çocuklarda 

U ku Ölçeği Tüm Alt maddelerinin Puanlarının Ġncelenmesine Yönelik Bulgular 

 

Anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku 

Ölçeği’ndeki (ÇUÖ) tüm alt maddelerinde farklılaşma olup olmadığını belirlemek 

amacıyla ki-kare test analiz yöntemi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 3.16’da 

sunulmuştur.  

 

 

Tablo 3.16 Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Çocuklarda 

Uyku Ölçeği A Bölümü (Gece ve Uyku Zamanı Olan Davranışlar) Puanlarının Ki-Kare 
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Testi Sonuçları 

 

 

 

   Alt Maddeler 

                 

                   Katılma Durumu 

   

  Chi  

Square          

    X
2
 

 

   

   p      Ha ır        Evet     Toplam 

 Sa ı    % Sa ı   %  Sa ı   % 

 

Horlar mı 

 

Evli 41 44.1 19 20.4 60 64.5   

1.155 

 

.282 Boşanmış 26 28.0 7 7.5 33 35.5 

Toplam 67 72 26 28 93 100 

 

Zamanın yarısından 

fazla horlama 

Evli 53 57.6 6 6.5 59 64.1  

1.049 

 

.707 Boşanmış 31 33.7 2 2.2 33 35.9 

Toplam 84 91.3 8 8.7 92 100 

           

Daima horlama 

Evli 57 61.3 3 3.2 60 64.5  

.201 

 

1000 Boşanmış 32 34.4 1 1.1 33 35.5 

Toplam 89 95.7 4 4.3 93 100 

    

Yüksek sesle horlama 

Evli 52 55.9 8 8.6 60 64.5  

.367 

 

.741 Boşanmış 30 32.3 3 3.2 33 35.5 

Toplam 82 88.2 11 11.8 93 100 

 

Belirgin / yüksek 

sesle soluk alıp verme 

Evli 51 54.8 9 9.7 59 64.5  

.147 

 

.766 Boşanmış 29 31.2 4 4.3 33 35.5 

Toplam 80 91.3 13 8.7 93 100 

 

 Evli 51 56.0 9 9.9 60 65.9   
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Uyurken nefes alıp 

vermede zorluk 

Boşanmış 28 30.8 3 3.3 31 34.1 .506 .745 

 Toplam 89 86.8 12 13.2 91 100 

 

Gece nefes alıp 

veremediğini görme 

Evli 59 63.4 2 2.2 61 65.6  

.450 

 

.606 Boşanmış 30 32.3 2 2.2 32 34.4 

Toplam 89 95.7 4 4.3 93 100 

 

Uykuda soluk alıp 

verişiyle ilgili kaygı 

Evli 53 56.4 8 8.5 61 64.9  

.434 

 

.552 Boşanmış 27 28.7 6 6.4 33 35.1 

Toplam 80 85.1 14 14.9 94 100 

 

Uyanması/ nefes 

alması için sarsma 

Evli 59 62.8 2 2.1 61 64.9  

.407 

 

.611 Boşanmış 31 35.9 2 2.1 33 35.1 

Toplam 90 95.7 4 4.3 94 100 

 

Horlama sesiyle 

uyanma 

Evli 57 62.0 2 2.2 59 64.1  

1.144 

 

.535 Boşanmış 33 35.9 0 0.0 32 35.9 

Toplam 90 97.8 2 2.2 92 100 

 

Huzursuz uyku 

Evli 46 52.3 12 13.6 58 65.9  

.082 

 

.790 Boşanmış 23 26.1 7 8.0 30 34.1 

Toplam 69 78.4 19 21.6 88 100 

Yatakta huzursuz 

bacak 

Evli 47 53.4 11 12.5 58 64.9  

.014 

 

.907 Boşanmış 24 27.3 6 6.8 30 34.1 

Toplam 71 80.7 17 19.3 88 100 

 

 

 Evli 31 33.7 28 30.4 59 64.1   



60 
 

Büyüme ağrıları Boşanmış 20 21.7 13 14.1 33 35.9 .557 .455 

Toplam 51 55.4 41 44.6 92 100 

 

Yattığında kötüleşen 

büyüme ağrısı 

Evli 50 54.9 8 8.8 58 63.7  

1.286 

 

.318 Boşanmış 31 34.1 2 2.2 33 35.9 

Toplam 81 89.0 10 11.0 91 100 

 

Uyurken kısa 

tekmeleme hareketi 

Evli 46 52.3 11 12.5 57 65.9  

1.083 

 

.298 Boşanmış 22 25.0 9 10.2 31 35.2 

Toplam 68 77.3 20 22.7 88 100 

 

Uyurken 20-40 

saniyede bir 

tekmeleme/sıçrama 

Evli 53 57.0 7 7.5 60 64.5  

4.163 

 

.048* Boşanmış 33 35.5 0 0.0 33 35.5 

Toplam 86 92.5 7 7.5 93 100 

 

Gece Terleme 

Evli 38 40.4 23 24.5 61 64.9  

.026 

 

.872 Boşanmış 20 21.3 13 13.8 33 35.1 

Toplam 58 61.7 36 38.3 94 100 

 

Gece yataktan çıkma 

Evli 35 37.6 25 26.9 60 64.5  

2.824 

 

.093 Boşanmış 25 26.9 8 8.6 33 35.5 

Toplam 60 64.5 33 35.5 93 100 

 

Gece çiş yapmak için 

yataktan çıkma 

Evli 25 26.9 36 38.7 61 65.6  

.066 

 

.797 

 

Boşanmış 14 15.1 18 19.4 32 34.4 

Toplam 39 41.9 54 58.1 93 100 

 

 Evli 42 45.7 18 19.6 60 65.2   
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Gece ağzı açık uyuma Boşanmış 25 27.2 7 7.6 32 34.8 .696 .404 

Toplam 67 72.8 25 27.2 92 100 

 

Gece burun 

tıkanıklığı 

Evli 43 45.7 18 19.1 61 64.9  

1.445 

 

.229 Boşanmış 27 28.7 6 6.4 33 35.1 

Toplam 70 74.5 24 25.5 94 100 

 

Burnundan soluk 

almasını engelleyen 

alerji 

Evli 47 53.4 8 9.1 55 62.5  

.006 

 

1.000 Boşanmış 28 31.8 5 5.7 33 37.5 

Toplam 75 85.2 13 14.8 88 100 

 

Gündüz ağzından 

soluk alıp verme 

Evli 45 51.1 10 11.4 55 62.5  

.005 

 

 

.714 

 

Boşanmış 28 31.8 5 5.7 33 37.5 

Toplam 73 83.0 15 17.0 88 100 

 

Sabah ağız kuruluğu 

Evli 36 42.4 17 20.0 53 62.4  

1.795 

 

.180 Boşanmış 26 30.6 6 7.1 32 37.6 

Toplam 62 72.9 23 27.1 85 100 

Midesinin alt üst 

olmasından şikayet 

etme 

Evli 59 63.4 1 1.1 60 64.5  

.188 

 

1.000 Boşanmış 32 34.4 1 1.1 33 35.5 

Toplam 91 97.8 2 2.2 93 100 

 

Gece boğazında 

yanma hissi 

Evli 53 57.0 7 7.5 60 64.5  

.004 

 

 

1000 Boşanmış 29 31.2 4 4.3 33 35.5 

Toplam 82 88.2 11 11.8 93 100 

 

 Evli 38 43.2 20 22.7 58 65.9   
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Gece diş gıcırdatma Boşanmış 20 22.7 10 11.4 30 34.1 .012 .914 

Toplam 58 65.9 30 34.1 88 100 

 

Gece yatak ıslatma 

Evli 51 54.8 10 10.8 61 65.6  

3.543 

 

 

.090 

 

Boşanmış 31 33.3 1 1.1 32 34.4 

Toplam 82 88.2 11 11.8 93 100 

 

Uykuda yürüme 

Evli 56 59.6 5 5.3 61 64.9  

.957 

 

.420 Boşanmış 32 34.0 1 1.1 33 35.1 

Toplam 88 93.6 6 6.4 94 100 

 

Uykuda konuşma 

Evli 23 25.8 33 37.1 56 62.9  

.163 

 

.686 Boşanmış 15 16.9 18 20.2 33 37.1 

Toplam 38 42.7 51 57.3 89 100 

 

Haftada bir yada daha 

fazla kabus görme 

Evli 41 48.2 16 18.8 57 67.1  

.090 

 

.765 Boşanmış 21 24.7 7 8.2 28 32.9 

Toplam 62 72.9 23 27.1 85 100 

 

Çığlık atarak uyanma 

Evli 51 54.3 10 10.6 61 64.9  

.025 

 

.875 Boşanmış 28 29.8 5 5.3 33 35.1 

Toplam 79 84.0 15 16.0 94 100 

 

Sanki ne uyuyor ne 

de uyanık gibi 

davranma 

 

Evli 55 58.5 6 6.4 61 64.9  

1.439 

 

.415 Boşanmış 32 34.0 1 1.1 33 35.1 

Toplam 87 92.6 7 7.4 94 100 

 Evli 39 41.5 22 23.4 61 64.9   
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Gece uykuya 

dalmakta güçlük 

Boşanmış 26 27.7 7 7.4 33 35.1 2.215 

 

.137 

 Toplam 65 69.1 29 30.9 94 100 

 

Yatma zamanı zor 

rutinler/törenler/tartış

ma 

Evli 34 36.6 26 28.0 60 64.5  

4.551 

 

.033* Boşanmış 26 28.0 7 7.5 33 35.5 

Toplam 60 64.5 33 35.5 93 100 

Vücudunu sallama, 

çarpma 

Evli 57 62.6 3 3.3 60 65.9  

.153 

 

1.000 Boşanmış 30 33.0 1 1.1 31 34.1 

Toplam 87 95.6 4 4.4 91 100 

Gece ikiden fazla 

uyanma 

Evli 52 56.5 7 7.6 59 64.1  

2.080 

 

.251 Boşanmış 32 34.8 1 1.1 33 35.9 

Toplam 84 91.3 8 8.7 92 100 

Gece uyanınca 

yeniden uyumada 

güçlük 

Evli 51 56.0 7 7.7 58 63.7  

.191 

 

.742 Boşanmış 30 33.0 3 3.3 33 36.3 

Toplam 81 89.0 10 11.0 91 100 

Erken uyanınca 

yeniden dalmada 

güçlük 

Evli 45 48.9 15 16.3 60 65.2  

.000 

 

1000 Boşanmış 24 26.1 8 8.7 32 34.8 

Toplam 69 75.0 23 25.0 92 100 

Yatma zamanının 

günden güne 

değişmesi 

Evli 49 52.1 12 12.8 61 64.9  

.295 

 

.587 Boşanmış 28 29.8 5 5.3 33 35.1 

Toplam 77 81.9 17 18.1 94 100 

 

Kalkma zamanının Evli 54 57.4 7 7.4 61 64.9   
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günden güne 

değişmesi 

 

 

Boşanmış 29 30.9 4 4.3 33 35.1 .009 1000 

Toplam 83 88.3 11 11.7 94 100 

*p< 0.05 

 

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin (ÇUÖ) A bölümündeki (Gece ve Uyku Zamanı 

Olan Davranışlar) maddeler incelendiğinde, Tablo 3.16’da görüldüğü üzere, anne 

babasının boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre  Düzenli aralıklarla (yani 

yaklaşık 20-40 saniyede bir) tekrarlayan tekmelemeler ya da sıçramalar gördünüz mü?” 

ve  yatma zamanı çocuğunuzun zor rutinleri ya da törenleri var mı, çok tartışmanız 

gerekir mi ya da çocuğunuz olumsuz başka davranışlar gösterir mi?” maddelerinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). diğer maddelerde ise anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır (p > 0.05).  

 

Anne babası boşanmamış çocuk ve ergenlerin % 7.5’inde düzenli aralıklarla 

tekrarlayan tekmelemeler ya da sıçramaların görüldüğünü belirtilirken, araştırmamıza 

katılan ve anne babası boşanmış çocuk ve ergenlerde bu davranışın hiç görülmediği (% 

0.0) saptanmıştır.  

 

Anne babası boşanmamış çocuk ve ergenlerin %28’inin yatma zamanı zor 

rutinlerinin olduğunu ve tartışma yaşadıkları belirtilirken, anne babası boşanmış çocuk 

ve ergenlerin %7.5’inde bu davranışların görüldüğü belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.17 Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Çocuklarda 
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Uyku Ölçeği B Bölümü (Gün İçerisindeki Davranışları ve Olası Sonuçları) Puanlarının 

Ki-Kare Testi Sonuçları 

 

       Katılma Durumu            

Alt maddeler 

 

 Ha ır         Evet       Toplam   

 Sa ı % Sa ı % sa ı % X
2
 P 

Dinlenmemiş 

şekilde uyanma 

 

Evli 32 34.4 28 30.1 60 64.5  

.155 

 

.694 Boşanmış 19 20.4 14 15.1 33 35.5 

Toplam 51 54.8 42 45.2 93 100 

Gün içinde uykulu 

olma sorunu 

Evli 41 46.1 15 16.9 56 62.9 .430 .512 

Boşanmış 22 24.7 11 12.4 33 37.1 

Toplam 63 70.8 26 29.2 89 100 

Gün içinde 

uykusunun 

gelmesi 

Evli 41 44.6 18 19.6 59 64.1 .924 .336 

Boşanmış 26 28.3 7 7.6 33 35.9 

Toplam  67 72.8 25 27.2 92 100 

Gün içinde uykulu 

görünmesi 

Evli 56 60.2 4 4.3 60 64.5 .180 .696 

Boşanmış 30 32.3 3 3.2 33 35.5 

Toplam 86 92.5 7 7.5 93 100   

Şekerleme 

uykusuna yatma 

Evli 49 52.1 12 12.8 61 64.9 .000 .861 

Boşanmış 27 28.7 6 6.4 33 35.1 

Toplam 76 80.9 18 19.1 94 100 

Sabah 

uyandırmakta 

güçlük 

Evli 33 35.1 28 29.8 61 64.9 .369 .544 

Boşanmış 20 21.3 13 13.8 33 35.1 

Toplam  53 56.4 41 43.6 94 100 

 

Sabah baş ağrısı 

ile uyanma 

Evli 51 54.8 9 9.7 60 64.5  

.000 

 

1.000 Boşanmış 28 30.1 5 5.4 33 35.5 

Toplam 79 84.9 14 15.1 93 100   

Ayda en az bir kez 

baş ağrısının 

olması 

Evli 42 46.2 16 17.6 58 63.7 .1.351 .245 

Boşanmış 20 22.0 13 14.3 33 36.3 

Toplam 62 68.1 29 31.9 91 100 

Gelişiminde 

duraklama  

Evli 57 61.3 4 4.3 61 65.6  

.003 

 

1.000 Boşanmış 30 32.3 2 2.2 32 34.4 

Toplam  

 

87 93.5 6 6.5 93 100 
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Tonsillerinin 

duruyor olması 

Evli 7 7.4 54 57.4 59 64.9 .128 1.000 

Boşanmış 3 3.2 30 31.9 32 35.1 

Toplam 10 10.6 84 89.4 94 100 

Nefes almakta 

zorlanma yaşama 

Evli 48 51.6 13 14.0 61 65.6 .435 .510 

Boşanmış 27 29.0 5 5.4 30 34.4 

Toplam 75 80.6 18 19.4 93 100   

Ameliyat geçirmiş 

olması 

Evli 51 54.3 10 10.6 61 64.9 2.474 .116 

Boşanmış 23 24.5 10 10.6 33 35.1 

Toplam 74 78.7 20 21.3 94 100 

Ameliyat öncesi 

sırası sonrası 

solunum güçlüğü 

Evli 48 60.8 2 2.5 50 63.3 1.190 .529 

Boşanmış 29 36.7 0 0.0 29 36.7 

Toplam  77 97.5 2 2.5 79 100 

Gülme şaşırma 

sonrası bacak 

yada vücutta 

güçsüzlük 

 Evli   59  64.1   1   1.1 60 65.2 .539 1.000 

 Boşanmış   32  34.8   0   0.0 32 34.8 

 Toplam   91  98.9   1   1.1 92 100 

Yatakta 

uyanıkken 

kımıldayamadığı 

kısa dönem 

 Evli   56  61.5   3   3.3 59 64.8 1.683 .549 

 Boşanmış   32  35.2   0   0.0 32 35.2 

 Toplam   88  96.7   3   3.3 91 100   

Karşı konulamaz 

şekerleme isteği 

 Evli   54  57.4   7   7.4 61 64.9 .725 .486 

 Boşanmış   31  33.0   2   2.1 33 35.1 

 Toplam   85  90.4   9   9.6 94 100 

Uyanıkken 

rüyadaymış gibi 

hissetme 

 Evli   52  55.3   9   9.6 61 64.9 5.384 .024* 

 Boşanmış   33  35.1   0   0.0 33 35.1 

 Toplam    85  90.4   9   9.6 94 100 

Bir günde kafein 

içeren içeçekler 

içme 

 Evli   39  41.5   22  23.4 61 64.9 1.371 .242 

 Boşanmış   17  18.1   16  17.0 33 35.1 

 Toplam   56  59.6   38  40.4 94 100 

Sigara kullanma 

 

 

 Evli   59  64.1   1  1.1 60 65.2 1.390 .276 

 Boşanmış   30  32.6   2  2.2 32 34.8 

 Toplam   89  96.7   3  3.3 92 100   

Kilolu olma  Evli   51  54.3   10  10.6 61 64.9 2.053 .204 
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*p< 0.05 

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin B (Gün İçerisindeki Davranışları ve Olası 

Sonuçları) bölümündeki maddeler incelendiğinde, Tablo 3.17’da görüldüğü üzere, anne 

babasının boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre  Çocuğunuz uyanıkken hiç 

rüyadaymış gibi hissettiği (görüntüler gördüğü ya da sesler duyduğu) oldu mu?” 

maddesinde ve  Çocuğunuza herhangi bir hekim tarafından Dikkat Eksikliği Bozukluğu 

(DEB) ya da Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunduğu söylendi 

mi?” maddesinin puanları incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Diğer maddelerde ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p> 0.05). 

 

 Anne babası boşanmamış çocuk ve ergenlerin % 9.6’sında uyanıkken rüyada 

gibi hissetme davranışının olduğu belirtilirken, anne babası boşanmış çocuk ve 

ergenlerde bu davranışın hiç görülmediği saptanmıştır (% 0.0). 

 

 Anne babası boşanmamış çocuk ve ergenlerin %23.4’ünün Dikkat Eksikliği 

Bozukluğu (DEB) ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısının 

olduğu belirtilirken, anne babası boşanmış çocuk ve ergenlerin % 5.3’ünde DEB yada 

DEHB tanısının olduğu belirtilmiştir.  

Tablo 3.18 Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Çocuklarda 

 Boşanmış   31  33.0   2  2.1 33 35.1 

 Toplam   82  87.2   12  12.8 94 100 

 

Yüksek damak 

bulunması 

 Evli   59  62.8   2  2.1 61 64.9  

.407 

 

.611  Boşanmış   31  33.0   2  2.1 33 35.1 

Toplam    90  95.7   4  4.3 94 100 

Davranış problem 

nedeniyle Ritalin 

kullanımı  

Evli   54  57.4   7 7.4 61 64.9 .235 .486 

Boşanmış   31  33.0   2 2.1 33 35.1 

Toplam   85  90.4   9 9.6 94 100 

DEB/DEHB 

tanısının olması 

Evli   39  41.5   22 23.4 61 64.9  

4.575 

 

.032* Boşanmış   28  29.8   5 5.3 33 35.1 

Toplam   67  71.3   27 28.7 94 100   
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Uyku Ölçeği C Bölümü (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) Puanlarının Ki-Kare Testi 

Sonuçları 

 

     Katılma Durumu            

Alt maddeler 

 

 Ha ır         Evet      Toplam 
 

 

 Sa ı % Sa ı % sa ı % X
2 

P 

Konuştuğunuzda 

dinlemiyor gibi 

görünür 

Evli 47 50.0 14 14.9 61 64.9  

.020 

 

.888 Boşanmış 25 26.6 8 8.5 33 35.1 

Toplam 72 76.6 22 23.4 94 100 

Üstüne aldığı işleri 

düzenlemekte 

zorlanır 

Evli 38 40.9 23 24.7 61 65.6  

.854 

 

.356 Boşanmış 23 24.7 9 9.7 32 34.4 

Toplam 61 65.6 32 34.4 93 100 

Dikkati kolay 

dağılır 

Evli 30 31.9 31 33.0 61 64.9  

1.803 

 

.179 Boşanmış 21 22.3 12 12.8 33 35.1 

Toplam  51 54.3 43 45.7 94 100 

Eli ayağı sürekli 

oynar, kıpır kıpırdır 

 

Evli 36 38.3 25 26.6 61 64.9  

3.728 

 

.053 Boşanmış 26 27.7 7 7.4 33 35.1 

Toplam 62 66.0 32 34.0 94 100 

Motor takılmış gibi 

davranır 

Evli 47 50.0 14 14.9 61 64.9  

.808 

 

.369 Boşanmış 28 29.8 5 5.3 33 35.1 

Toplam 75 79.8 19 20.2 94 100 

Başkalarının 

yaptığı şeylerin 

arasına girer 

Evli 41 43.6 20 21.3 61 64.9  

.748 

 

.387 Boşanmış 25 26.6 8 8.5 33 35.1 

Toplam  66 70.2 28 29.8 94 100 

 

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin C bölümündeki (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) 

maddeler incelendiğinde, Tablo 3.18’de görüldüğü üzere, anne babasının boşanmış ve 

boşanmamış olması durumuna göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(p>0.05). 

 

 

3.3.7. Anne Babası BoĢanmıĢ ve BoĢanmamıĢ Çocuk ve Ergenlerin Cinsi etlerine 
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Göre Çocuklarda U ku Ölçeği Alt Faktör Puanlarının incelenmesine Yönelik 

Bulgular 

 

Anne Babası boşanmış ve boşanmamış çocuk ve ergenlerin Çocuklarda Uyku 

Ölçeği alt faktör puanlarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılarak anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını sınamak amacıyla t-testi analiz adımları uygulanmıştır.  

 

 

3.19 Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocuk ve Ergenlerin Cinsiyet Değişkenine 

Göre Çocuklarda Uyku Ölçeği Alt Faktör Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Alt 

Faktörler 

                   

n 

             

Ort  

  

SS 

 

  t 

    

 sd 

 

 p 

Horlama Kız 

 

Erkek 

45 

 

47 

.3111 

 

.4255 

.76343 

 

.90277 

 

-.655 

 

90 

 

.514 

Nefes 

Alma 

sorunları 

Kız 

 

Erkek 

32 

 

42 

1.2813 

 

1.5238 

1.34966 

 

1.46900 

 

-.729 

 

72 

 

.469 

Davranış 

Sorunları 

Kız 

 

Erkek 

45 

 

48 

1.3333 

 

2.3125 

1.63763 

 

2.06445 

 

-2.542 

 

88.620 

 

-.013* 

Diğer 

Sorunlar 

Kız 

 

Erkek 

42 

 

49 

1.0714 

 

1.1429 

.94721 

 

.95743 

 

-.357 

 

89 

 

.722 

Toplam 

Puan 

Kız 

 

Erkek 

30 

 

40 

3.5667 

 

5.2500 

3.16972 

 

3.73380 

 

-1.989 

 

68 

 

.051 

 

*P<0.05 

 

Tablo 3.19’da görüldüğü üzere t-testi analizinden elde edilen bulgulara göre 

anne babası boşanmış ve boşanmamış çocukların Davranış Sorunları puanlarının 

cinsiyetlerine göre farklılaştığı görülmüştür. (t(92)=2.542, p<.05).  Erkek çocuklarının 
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(M=2.31, SS=2.06) kız çocuklarına (M=1.33, SS=1.64) oranla Davranış Sorunu 

puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

 Sosyodemografik bir değişken olarak cinsiyetin anne babası boşanmış ve 

boşanmamış çocukların Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin alt faktör puanlarına bakıldığında 

Tablo 3.19’da da görüldüğü üzere, Horlama Sorunları puanlarının erkek çocuklarında 

(M=0.42, SS=0.90) kız çocuklarına (M=0.31, SS=0.76) oranla daha yüksek olduğu, 

Nefes Alma Sorunları puanlarının erkek çocuklarında (M=1.52, SS=1.47) kız 

çocuklarına (M=1.28, SS=1.35) oranla daha yüksek olduğu, Diğer Sorunlar puanlarının 

erkek çocuklarında (M=. 1.14, SS=0.96) kız çocuklarına (M=1.07, SS=0.95) oranla 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin Toplam puanının 

erkek çocuklarında (M=5.25, SS=3.73) kız çocuklarına (M=3.57, SS=3.17) oranla daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4. TARTIġMA 
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Bu çalışmanın amacı, anne babası boşanmış çocuk ve ergenler ile anne babası 

boşanmamış çocuk ve ergenleri karşılaştırarak boşanmanın çocuk ve ergenlerin uykuları 

üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmak ve Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin (ÇUÖ) alt 

faktörleri ve alt maddeleri ile arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

 

Araştırmada bu ilişkinin incelenmesinin sebebi alanyazında, boşanma ve 

depresyon (Amato, 1993; Karakuş, 2003, Uzun, 2013), boşanma ve benlik saygısı 

arasındaki ilişkinin anlamlılığına (Aral ve Başar, 1998; Serin ve Öztürk, 2007; Kuyucu, 

2007; Sarıkaya, 2015; Alparslan, 2016), boşanma ve anksiyete arasındaki ilişkinin 

anlamlılığına (Aral ve Başar, 1998; Öztürk, 2006; Öngider, 2011; Altuntaş, 2012), 

boşanma ve öfke, öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin anlamlılığına (Fiyakalı, 2008; 

Altuntaş, 2012), boşanma ve ebeveynlerinden algıladıkları kabul-red düzeylerinin 

incelenmesine (Öngider, 2006; Kabaoğlu, 2011), çocuğun boşanmaya uyum 

düzeylerinin incelenmesine (Özen, 1998; Meriç, 2007; Aydın, 2009;Aydın, 2013 

odaklanan birçok çalışma olmasına rağmen, boşanma ve uyku bozuklukları arasındaki 

ilişkiye odaklanan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmış olmasıdır.  

 

Alanda yapılan pek çok araştırma, boşanmanın çocuklar üzerinde olumsuz 

etkileri olduğunu göstermektedir. Anne babası boşanmış çocuklar ile anne babası 

boşanmamış çocukların karşılaştırmalı olarak incelendiği bazı çalışmalarda, anne babası 

boşanmış çocukların daha düşük okul başarısı, davranışsal ve duygusal problemler 

gösterme, daha düşük benlik saygısı ve kendine güven ile sosyal ilişkilerde zorluk 

çekme konusunda daha fazla risk altında olduğu bulunmuştur (Erdim ve Ergün, 2016).  

 

Wallerstein ve Kelly (1980) tarafından yapılan bir çalışmada; her yaş çocuğun 

boşanmaya gösterdiği tepkileri farklı olsa da boşanmadan olumsuz olarak etkilendiği, 

daha fazla davranış problemleri ve daha fazla psikolojik uyum sorunları yaşadıkları 

bildirilmiştir. Ayrıca 5 yaşından küçük çocukların boşanmadan hemen sonra gözle 

görülür şekilde korku, davranışsal gerileme, uyku bozuklukları, saldırganlık ve terk 

edilme endişesi yaşadıklarını gözlemlemişlerdir. 
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Araştırmamızda, sosyo demografik bilgilere göre anne babası boşanmış ve 

boşanmamış çocuk ve ergenlerin Çocuklarda Uyku Ölçeği (ÇUÖ) alt faktörleri olan 

horlama sorunları nefes alma sorunları, davranış sorunları, diğer sorunlar ve Çocuklarda 

Uyku Ölçeği toplam puanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla t-testi 

uygulanmıştır.  

 

Bu bölümde, araştırma hipotezine ve araştırma sorularına ilişkin yapılan 

analizler ile ortaya konulan bulgular, literatür doğrultusunda tartışılacaktır. Aynı 

zamanda, araştırmanın sınırlılıkları ve gelecekte yapılacak çalışmalar açısından 

önerilere yer verilecektir.  

 

 

4.1. Çocuklarda U ku Ölçeği’nin (ÇUÖ) Alt Faktörlerine ĠliĢkin bulguların 

TartıĢılması ve Yorumu 

 

 Bu araştırmada Çocuklarda Uyku Ölçeği alt faktör puanlarının anne babasının 

boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiştir.  

 

Elde edilen bulgular anne babası boşanmış ve boşanmamış çocuk ve ergenlerde  

Çocuklarda Uyku Ölçeği’nin dört alt faktörü olan; horlama sorunları, nefes alma 

sorunları, davranış sorunları ve diğer sorunlar arasında anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır.   

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği Toplam Puanlarının anne babasının boşanmış veya 

boşanmamış olması durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 

incelendiğinde de anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

 

 

4.2. Çocuklarda U ku Ölçeği’nin Alt Maddelerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 
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ve Yorumu 

 

Çocuklarda Uyku Ölçeği’ndeki alt maddelerin anne babanın boşanmış veya 

boşanmamış olması durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

incelemek amacıyla ki-kare analiz yöntemi uygulanmıştır.  

 

Elde edilen bulgular, uykuda düzenli aralıklarla sıçrama ve tekmelemelerin 

görülmesi ile anne babanın boşanmış ve boşanmamış olması durumu arasında anlamlı 

bir farklılaşmaya rastlanmıştır (p<0.05).  

 

  Yatma zamanı zor rutinlerin ya da törenlerin olması, yatma zamanı geldiğinde 

çocuğun olumsuz davranışlar sergilemesi durumu ile anne babanın boşanmış ve 

boşanmamış olması durumu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p< 0.05).  

 

  Çocuğun uyanıkken rüyadaymış gibi hissetmesi (görüntüler gördüğü ya da 

sesler duyduğu) durumu ile anne babanın boşanmış ve boşanmamış olması durumu 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p< 0.05).  

 

Çocuğa herhangi bir hekim tarafından Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) ya da 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısının bulunduğunun söylenmesi 

ile anne babası boşanmış ve boşanmamış olması durumuna göre anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p> 0.05).  

 

Elde edilen bulgulara göre, anne babası boşanmamış çocuklarda, uykuda düzenli 

aralıklarla sıçrama ve tekmelemelerin görülmesinin, yatma zamanı zor rutinlerin, 

törenlerin ve tartışmaların olması durumunun, çocuk uyanıkken sanki rüyadaymış gibi 

hissetmesi durumunun ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite Bozukluğu tanısının bulunmasının anne babası boşanmış çocuklara göre 

daha fazla görüldüğü bulunmuştur. Yapılan çalışmanın bulgularıyla, literatürde yer alan 

çalışmalar tutarlılık göstermemektedir (Wallerstein ve Kelly, 1980; Özen, 1999 ; 

Fritsch, 1985 akt. Kasuto, 2017).  
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Literatür incelendiğinde, boşanma öncesi evlilik çatışmalarının ve boşanma 

sürecinde yaşanan çatışmaların, çocuklar üzerinde olumsuz etkilerini ve çocuğun 

boşanma sürecine uyumunu inceleyen çalışmaların olduğunu görülmektedir (Amato, 

1993; Amato, 2000; Amato, 2001 akt. Öngider, 2013). Yapılan başka bir araştırma, 

ebeveynler arasında yaşanan evlilik çatışmalarının çocuklarda içsel ve dışsal sorunları 

arttırdığını, ebeveynlerin birbirlerine düşmanca tavırlar sergilemesi durumlarında, 

çocuklarda depresyon, ve anksiyete düzeylerinin arttığı ve benlik saygılarının azaldığı 

bulunmuştur (Stocker ve ark., 2003 akt. Öngider, 2016).  

 

 

4.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Gelecek ÇalıĢmalar Ġçin Öneriler 

 

Anne babası evli ve ebeveynleri arasında evlilik çatışmalarının yaşandığı 

durumlarda çocuklarda daha fazla içsel ve dışsal sorunlar yaşayabilecekleri 

düşünüldüğünden ileride yapılacak çalışmalarda anne babası boşanmamış çocukların 

ebeveynleri arasında evlilik çatışması olup olmadığı değişkeninin göz önünde 

bulundurulması literatüre katkı sağlayacaktır.   

 

Boşanma sonrasında çocukların duygusal sorunlarının yanında uykularında da 

sorunlar gözlemlenebilir. Yalnız uyumak istememe, uykuya dalmada güçlük, huzursuz 

uyuma, sık uyanma, deliksiz uyumama, kabus görme, uykuda korku gibi durumlara 

sıkça rastlandığı görüldüğü aktarılmıştır (Wallerstein ve Kelley, 1980; Özen, 1999 ; 

Fritsch, 1985 akt. Kasuto, 2017).  

 

Yapılan bu araştırmanın bazı kısıtlılıkları vardır. araştırmada anne babası 

boşanmamış 61 çocuk ve ergen ile anne babası boşanmış 33 çocuk ve ergenden 

oluşmaktadır. Anne babası boşanmış çocuk ve ergenlerin sayısının sınırlı olması 

nedeniyle, gelecekte yapılacak çalışmaların daha farklı ve geniş bir örneklem grubuyla 

yapılmasının literatüre katkı sağlayacaktır. Ayrıca boylamsal bir çalışmanın 

yapılmasının, boşanmanın çocuk ve ergenler üzerindeki uzun süreli etkilerini görmek 

amacıyla yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

İleride yapılacak araştırmalarda ölçeklerin dışında aktigrafi ölçümlerinin de 
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kullanılacağı çalışmaların yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Yapılan bu araştırmada yalnızca anne babası boşanmış ve boşanmamış çocuk ve 

ergenlerin annesine ölçekler uygulanmış, çocuk ve ergenlere herhangi bir ölçek 

uygulanmamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular annelerin ölçeklere verdikleri 

cevaplarla sınırlıdır. ileride yapılacak çalışmalarda çocuk ve ergenlere de ölçekler 

uygulanması literatüre katkı sağlayacaktır.  
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EK’LER 
 

Ek 1-  
Onam Formu 

 
 

 

Sayın Anne, 
 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 
Bölümü’nde yüksek lisans çalışması kapsamında, Maltepe Üniversitesi Çocuk 
Psikiyatri Anabilim Dalı işbirliğiyle sürdürdüğüm “Boşanmış ve Boşanmamış 
Annelerin Çocuklarında Uyku Sorunlarının İncelenmesi”ni araştırmaktayım.  
Boşanma öncesi ve sonrası çocuklar olumsuz etkilenmektedir. Boşanma 
sonrasında çocuk tek ebeveynli yaşamaya başladığından eski düzeni 
bozulmaktadır. Çocuklarda kaygılar korkular ve uyum sorunları gelişebilmektedir. 
Kaygı, korku, depresyon ve uyum sorunu olan çocuklarda uyku olumsuz 
etkilenebilir. İnsanların temel gereksinimlerinden biri olan uyku, tüm yaşlarda 
sağlıklı gelişim ve yaşam kalitesi için önemlidir. Uyku yoksunluğu, çocuk ve 
ergenlerde gündüz uykululuğunu ve dikkatsiz davranışları arttırmaktadır. Yeterli 
uyku uyuyamayan çocukların davranışsal problemler yaşadığı görülmüştür. Uyku 
sorunları olan çocukların okul başarısı, yaşam kalitesi, sosyal aktiviteleri 
etkilenebilmektedir. Boşanma sürecinde ve sonrasında çocukların uyku sorunları 
yaşadığı belirtilmektedir. Yürüttüğümüz çalışmada boşanmış ve evli anneler ile 
onları çocuklarında görülen uyku sorunlarını incelemekteyiz. Sizlerin de hem 
kendi çocuklarınız hem de toplumumuzdaki tüm çocukların ve gelecek nesillerin 
daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla araştırmamıza katılmanızı 
rica ediyorum.  
Verdiğiniz kişisel bilgiler gizli kalacaktır. Herhangi bir şekilde paylaşılmayacaktır. 
Yardımlarınız için teşekkürler. 
         
 
 
Psikolog Eda Cingöz 
 
 
 
Yukarıda belirtilen çalışmaya ismimin gizli kalması koşuluyla katılmayı kabul 
ediyorum.  
 
Katılımcının Adı Soyadı: 
Tarih: 
İmza:    
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Ek 2 

 

 

Kişisel Bilgi Formu 
 

Aşağıda araştırmaya katılanların genel özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 
bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorulara verdiğiniz cevaplarla kimliğiniz 
arasında hiçbir bağlantı olmadığından, isminizi belirtmenize gerek yoktur. 
Lütfen arılan kutulara (X) işareti koyarak veya gereken yerlerde yazarak 
cevaplandırınız.  Teşekkür ederim.  

 

1. Cinsiyetiniz:   

Kadın (   )   Erkek (   ) 

 

2. Yaşınız:  -------------------------------------------------------- 

3. Eğitiminiz:  

Sadece okuryazar (   )  Ortaokul ve dengi (   )  Yüksek 

Lisans/Üniversite (   ) 

İlkokul mezunu     (   )  Lise ve dengi          (   )  Yüksek 

Lisans/Doktora     (   ) 

 

4. Eski eşinizle ne kadar evli kaldınız? ----------------------------------------------------------- 

 

5. Boşanmadan önce eşinizle ayrı yaşıyor muydunuz? 

Hayır (   )  Evet (   ) Süreyi Belirtiniz: ---------------------- 

 

6. Boşanmanızın üzerinden ne kadar geçti? ------------------------------------- 

7. Boşanma fikrini kim ortaya attı? 

Ben (   )  Eşim (   ) Karşılıklı (   )      Diğer (   ) Belirtiniz: --------

--------- 

 

8. Boşanma davasını kim açtı? 

Ben (   )  Eşim (   ) Karşılıklı (   )  Anlaşmalı (   ) 

 

9. Boşanma ile algınız nedir? 

İyi oldu (   ) Kötü oldu (   ) Kararsızım (   ) 

 

10. Boşanma sürecinde çocukların yanında ne kadar kavga edildi? 
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Hiç (   )  Çok az (   ) Çok (   )  Sürekli (   ) 

 

11. Eski eşinize ve/veya ailesine öfkeli misiniz? 

Evet (   )  Hayır (   ) 

 

12. Çocuğunuzun babasının veya ailesinin olumsuz özelliklerini çocuğunuzla paylaşır 

mısınız? 

Hiç (   )  Çok az (   ) Çok (   )  Sürekli (   ) 

13. Çocuğunuzun babası sizin veya ailenizin olumsuz özelliklerini çocuğunuzla 

paylaşır mI? 

Hiç (   )  Çok az (   ) Çok (   )  Sürekli (   ) 

 

14. Boşanma ile ilgili duygularınız nelerdir? (Birkaç duyguyu işaretleyebilirsiniz). 

Öfkeli (   ) Üzüntülü (   ) Pişman (   ) Şaşkın (   ) Çaresiz (   )  

Huzurlu (   ) Nötr (   ) 

 

15. Boşandığınızdan beri ne kadar maddi sıkıntı çekiyorsunuz? 

Çok fazla (   ) Oldukça fazla (   ) Orta derecede (   ) Oldukça az (   )     Hiç 

(   ) 

 

16. Kaç çocuğunuz var? --------------------------------------------------------------- 

17. Çocuğunuzun veya çocuklarınızın boyu ve kilosu nedir? 

Birici çocuk    İkinci Çocuk   Üçüncü 

Çocuk 

Yaşı: -----------------------   Yaşı: --------------------  Yaşı: -

----------------- 

Kilosu: --------------------  Kilosu: ------------------  Kilosu: --------

--------- 

Boyu: ----------------------   Boyu: -------------------  Boyu: 

------------------- 

 

18. Çocuğunuzun velayeti kimde? 

Bende (   ) Eşimde (   ) Diğer (   ) Belirtiniz: -------------------- 

 

19. Velayet annedeyse babası, babadaysa annesi hangi sıklıkla çocuğunu görür? 

(Örneğin, haftada 1 kez, ayda 2 kez gibi.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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20.  Velayet annedeyse babası, babadaysa annesi hangi sıklıkla çocuğuyla telefonda 

görüşür? (Örneğin, haftada 1 kez, ayda 2 kez gibi.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

21. Velayet durumunuzdan ne kadar memnunsunuz? 

Hiç memnun değilim (   )  Memnun Değilim (   )  Kararsızım (    

) 

Memnunum (   )                              Çok memnunum (   ) 

22. Genel olarak değerlendirdiğinizde nafaka konusundan (miktar, düzenlilik, bağlanıp 

bağlanmaması vb.) ne kadar memnunsunuz? 

Hiç memnun değilim (   )  Memnun Değilim (   )  Kararsızım (    

) 

Memnunum (   )                              Çok memnunum (   ) 

 

23. Çocuğunuzla yaşamla ilgili sorunları paylaşma durumunuz nedir? 

Devamlı paylaşırım (   )  Nadiren paylaşırım (   )  Hiç 

paylaşmam (   ) 

 

 

 

24. Aile içinde şiddet var mıydı? 

Evet (   )  Hayır (   ) 

 

25. Şu an başka biriyle duygusal bir ilişkiniz var mı? 

Evet (   ) Hayır (   ) 

 

26. Genel olarak hayatınızdan ne derece memnun musunuz? 

Hiç memnun değilim (   )  Memnun Değilim (   )  Kararsızım (    

) 

Memnunum (   )                              Çok memnunum (   ) 
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EK 3 
Evli Anneler için Kişisel Bilgi Formu 

 
 

Kişisel Bilgi Formu 

 

Aşağıda araştırmaya katılanların genel özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 
bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorulara verdiğiniz cevaplarla kimliğiniz 
arasında hiçbir bağlantı olmadığından, isminizi belirtmenize gerek yoktur. 
Lütfen verilen kutulara (X) işareti koyarak veya gereken yerlerde yazarak 
cevaplandırınız.  Teşekkür ederim.  

 

1. Cinsiyetiniz:   

Kadın (   )   Erkek (   ) 

 

2. Yaşınız:  -------------------------------------------------------- 

3. Eğitiminiz:  

Sadece okuryazar (   )  Ortaokul ve dengi (   )  Yüksek 

Lisans/Üniversite (   ) 

İlkokul mezunu     (   )  Lise ve dengi          (   )  Yüksek 

Lisans/Doktora     (   ) 

 

4. Eşinizin eğitim durumu nedir? 

Sadece okuryazar (   )  Ortaokul ve dengi (   )  Yüksek 

Lisans/Üniversite (   ) 

İlkokul mezunu     (   )  Lise ve dengi          (   )  Yüksek 

Lisans/Doktora     (   ) 

5. Ailenizin gelir durumu nedir? 

Düşük (   ) Orta (   ) İyi (   )  Çok İyi (   ) 

 

6. Eşinizle ne kadar evli süredir evlisiniz? -------------------------------------------------------

---- 

 

7. Çocuğunuzla gün içinde ne kadar zaman geçirirsiniz? (Örneğin 15 dakika, 1 saat 

vb.) 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

 

8. Ailece ev dışında ne sıklıkta zaman geçirirsiniz? (Örneğin haftanın 2 günü, hafta 

sonları, 15 günde 1 vb.). 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

………..  

 

9. Çocuğunuzun babasının veya ailesinin olumsuz özelliklerini çocuğunuzla paylaşır 

mısınız? 

Hiç (   )  Çok az (   ) Çok (   )  Sürekli (   ) 

 

10. Çocuğunuzun babası sizin veya ailenizin olumsuz özelliklerini çocuğunuzla 

paylaşır mI? 

Hiç (   )  Çok az (   ) Çok (   )  Sürekli (   ) 

 

11. Kaç çocuğunuz var? --------------------------------------------------------------- 

12. Çocuğunuzun veya çocuklarınızın boyu ve kilosu nedir? 

Birici çocuk    İkinci Çocuk   Üçüncü 

Çocuk 

Yaşı: -----------------------   Yaşı: --------------------  Yaşı: -

----------------- 

Kilosu: --------------------  Kilosu: ------------------  Kilosu: --------

--------- 

Boyu: ----------------------   Boyu: -------------------  Boyu: 

------------------- 

 

13. Çocuğunuzla yaşamla ilgili sorunları paylaşma durumunuz nedir? 

Devamlı paylaşırım (   )  Nadiren paylaşırım (   )  Hiç 

paylaşmam (   ) 

 

14. Aile içinde şiddet var mıdır?  

Evet (   )  Hayır (   ) 

 

15. Varsa ne tarz bir şiddet vardır? 

Hakaret edici onur kırıcı şiddet      (   ) 

Fiziksel şiddet (vurma, dövme)       (   ) 

Cinsel şiddet (isteğinizin dışında sizi zorlayarak birlikte olma) (   ) 

 

16. Eşinizle ne sıklıkta küsersiniz? 

Hiç (   )  Nadiren (   )  Çok (   )  Sürekli (   ) 

 

17. Genel olarak hayatınızdan ne derece memnun musunuz? 



82 
 

Hiç memnun değilim (   )  Memnun Değilim (   )  Kararsızım (    

) 

Memnunum (   )                              Çok memnunum (   ) 
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Ek -4 
Çocuklarda Uyku Ölçeği 

 

Çocuğun adı 

so adı:.................................................................................................................. 

Formu dolduran kiĢinin adı 

so adı:......................................................................................... 

Çocukla 

akrabalığı:.................................................................................................................... 

UlaĢabileceğimiz telefon numaralarınızı (alan kodu ile birlikte) belirtiniz 

Gün içindeki saatlerde:................................ AkĢam 

saatlerinde:........................................ Size ulaĢamadığımız takdirde 

ulaĢabileceğimiz baĢka bir  akınının adı-so adı ve telefon 

numarası:..........................................................................................................

.......................... 

Doğru doldurmanız için gereken bilgi: 

Lütfen takip eden sayfalardaki soruları, çocuğunuzun uyku ve uyanıklık sırasındaki 

davranışlarına göre yanıtlayınız. Eğer son birkaç günlük hali, her zamanki halinden 

farklı ise sorular çocuğunuzun genelde nasıl olduğuna göre yanıtlanmalıdır. Eğer 

herhangi bir soruyu nasıl cevaplayabileceğinizi bilemiyorsanız lütfen eşiniz, 

çocuğunuz ya da hekiminize sormakta tereddüt etmeyiniz. Cevabınızı yuvarlak içine 

alarak işaretleyiniz ve yazmak istediklerinizi boş bırakılmış yerlere ekleyiniz. 

 

“E” evet, “H” ha ır, “Blm” bilmi orum anlamına gelmektedir. 

 

 

 Genellikle” kelimesini gördüyseniz burada  zamanın yarıdan fazlası” ya da 

 gecelerin yarıdan fazlası” kastedilmektedir. 

 

ÇOCUĞUNUZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 

 

Bugünün tarihi (gün/ay/yıl) 

Bu formu nerede dolduruyorsunuz? 

Çocuğunuzun doğum tarihi (gün/ay/yıl olarak) 

Cinsiyeti 

Şu andaki boyu: 

Şu andaki kilosu: 

Kaçıncı sınıfa gittiği: 
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*(Michigan Üniversitesi Uyku Bozuklukları Merkezi Yöneticisi ve Nöroloji Profesörü 

Dr. Ronald D.Chervin tarafından geliştirilmiştir.) versiyon: 070424 

 

 

A. Gece ve u ku zamanı olan davranıĢlar  

    

ÇOCUĞUNUZ UYURKEN …                                                  E=Evet H= Ha ır Blm= Bilmiyorum 

 

 
A1 .…hiç horlar mı? E H Blm 
A2 …zamanın yarıdan fazlasında mı horlar? E H Blm 
A3 …daima mı horlar?E H Blm 

A4 …yüksek sesle mi horlar?E H Blm 

A5…belirgin ya da yüksek sesle mi soluk alıp verir E H Blm  

A6 …nefes alıp-vermekte sorun yaşadığı ya da zorlukla nefes aldığı olur mu?         

E H Blm  

HĠÇ… 
A7 …çocuğunuzun gece nefes alıp vermediğini gördüğünüz oldu mu? Eğer olduysa, 
lutfen nasıl olduğunu yazın:E H Blm 
A8 …çocuğunuzun uykudaki soluk alıp verişiyle ilgili kaygılandınız mı?E H Blm 

A9 …çocuğunuzu uyansın ve nefes alsın diye sarstığınız oldu mu?E H Blm 

A11 ...çocuğunuzun horlama sesiyle birlikte uyandığını gördünüz mü?E H Blm 

 

ÇOCUĞUNUZUN... 

A12 …huzursuz bir uykusu var mı?E H Blm 

A13 ...yatakta bacaklarının huzursuz olduğunu fark ettiniz mi?E H Blm 

13a. ...”büyüme ağrıları” var mı (açıklanamayan bacak ağrıları)?E H Blm 

13b. ...yattığında kötüleşen  büyüme ağrıları” var mı?E H Blm 

 

ÇOCUĞUNUZ UYURKEN SĠZ HĠÇ... 

A14 …bir ya da iki bacağında kısa tekmeleme hareketleri gördünüz mü?E H Blm 
14a. …düzenli aralıklarla (yani yaklaşık her 20-40 saniyede bir) tekrarlayan 
tekmelemeler ya da sıçramalar gördünüz mü?E H Blm 

 

GECELERĠ ÇOCUĞUNUZ GENELLĠKLE... 

A15 …terler mi ya da pijamaları terden ıslanır mı?E H Blm 

A16 …yataktan çıkar mı (herhangi bir nedenle)?E H Blm 

A17 …çiş yapmak için yataktan çıkar mı?E H Blm 
17a. Eğer öyleyse, ortalama olarak gecede kaç kez olur? ……..E H Blm 
A21 Çocuğunuz genelde ağzı açık mı uyur?E H Blm 
A22 Geceleri çocuğunuzun burnu genelde dolu ya da tıkalı mı olur?E H Blm 

A23 Çocuğunuzun burnundan soluk almasını engelleyen herhangi bir alerjisi var mı? 

E H Blm 

 

ÇOCUĞUNUZ... 
A24 …gündüz esnasında da ağzından mı soluk alıp verir?E H Blm 
A25 …sabahları kalktığında ağzı kurumuş mu olur?E H Blm 
A27 …geceleri midesinin altüst olduğundan şikayet eder mi?E H Blm 

A29 …geceleri boğazında yanma hissi olduğundan şikayet eder mi?E H Blm 
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A30 ...geceleri dişlerini gıcırdatır mı?E H Blm 

A32 ...ara sıra yatağını ıslatır mı?E H Blm 
A33 ...çocuğunuz hiç gece uykusunda yürüdü mü? ( uyurgezerlik”)?E H Blm 
A34 ...çocuğunuzun uykusunda konuştuğunu hiç duydunuz mu? E H Blm  

A35 Ortalama olarak çocuğunuz haftada bir ya da daha fazla kabus  

görür mü?EH Blm  

A36 Çocuğunuz hiç gece çığlık atarak uyandı mı? E H Blm  

A37 Çocuğunuzun gece  sanki ne uyuyor ne de uyanıkmış gibi” bir davranış ya 

da harekette bulunduğu oldu mu? Eğer olduysa, nasıl olduğunu yazın:E H Blm 

A40 Çocuğunuz geceleri uykuya dalmakta güçlük çeker mi?E H Blm 

A41 Çocuğunuzun yattıktan sonra uykuya dalması ne kadar zaman 

almaktadır (tahmini bir süre yeterli olacaktır)? ........................... 
A42 Yatma zamanında çocuğunuzun zor  rutinleri” ya da  törenleri” var mı, 
çok tartışmanız gerekir mi ya da çocuğunuz olumsuz başka davranışlar gösterir 

mi?  E H Blm  

 

ÇOCUĞUNUZ HĠÇ... 
A43 …uykuya dalarken başını yada vücudunu sallar mı, etrafa çarpar mı?E H Blm 

A44 …ortalama olarak gecede ikiden fazla uyanır mı? E H Blm 

A45 …gece uyanırsa yeniden uykuya dalmakta sorun yaşar mı?  E H Blm  

A46 …sabah erkenden uyanır ve yeniden uykuya dalmakta zorluk yaşar mı?    E H Blm  

A47 Çocuğunuzun yatma zamanı günden güne çok fazla değişiklik gösterir mi?     E H   Blm   

A48 Çocuğunuzun kalkma zamanı günden güne çok fazla değişiklik gösterir 

mi?    E H Blm  

 

ÇOCUĞUNUZ GENELLĠKLE SAAT KAÇTA... 

 
A49 hafta içinde yatağa gider?.................... 
A50 ...hafta sonu ve tatillerde yatağa gider?.................... 

A51 ...hafta içi sabahları yataktan kalkar?.................... 

A52 ...hafta sonu ve tatillerde yataktan kalkar?.................... 

 

 

B. Gün içerisindeki davranıĢları ve 

olası sorunlar: ÇOCUĞUNUZ.... 

 

B1 ...sabahları dinlenmemiş bir şekilde uyanır mı?E H Blm 

B2 …gün içerisinde uykulu olma gibi bir sorunu var mıdır?E H Blm 

B3 …gün içerisinde uykusu geldiğinden şikayet eder mi?E H Blm 
B4 Öğretmenlerinden biri ya da ilgili diğer kişiler çocuğunuzun gün içerisinde uykulu 
göründüğüne dair bir yorum yaptı mı?E H Blm 
B5 Çocuğunuz gündüz şekerleme uykusuna yatar mı?E H Blm 
B6 Sabahları çocuğunuz uyandırmak çok zor olur mu?E H Blm 

B7 Çocuğunuz sabahları baş ağrısı ile uyanır mı?E H Blm 

B8 Ortalama olarak ayda en az bir kez baş ağrısı olur mu?E H Blm 
B9 Çocuğunuz doğduğundan itibaren gelişiminde duraklamanın olduğu bir dönem 
hiç oldu mu? Eğer öyleyse, ne şekilde olduğunu tanımlayınız:E H Blm 
B10 Çocuğunuzun tonsilleri (bademcikleri) duruyor mu?E H Blm 
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(alındıysa neden ve ne zaman alındı?) 

 

 

 

ÇOCUĞUNUZ HĠÇ... 

 

B11 …nefes almakta zorlandığı bir durum yaşadı mı? Eğer yaşadıysa, lütfen 

tanımlayınız: E H Blm 
B12 …ameliyat geçirdi mi? Eğer geçirdiyse ameliyat öncesinde, esnasında ya da 
sonrasında hiç solunum güçlüğü oldu mu?          
E H Blm 
B13 …güldükten ya da bir şeye şaşırdıktan sonra aniden bacaklarında veya başka bir 
yerinde güçsüzlük ortaya çıktı mı?          
E H Blm 
B15 …yatakta uyanık ve etrafa bakıyorken kısa bir dönem kımıldayamadığı oldu mu?        

E H Blm 
B16 Çocuğunuzun karşı konulamaz bir şekilde şekerleme yapmak istediği ve 
uyumasın diye onu durdurmak için çabaladığınız olur mu?           
E H Blm 
B17 Çocuğunuz uyanıkken hiç rüyadaymış gibi hissettiği (görüntüler gördüğü 
ya da sesler duyduğu) oldu mu?           
E H Blm 
B18 Çocuğunuz tipik bir gününde kafein içeren içecekler (kola, kahve, çay) içer mi? 
18a. Eğer öyleyse günde kaç bardak ya da kaç şişe içer?     
Sa ı: ….... 

 
B19 Çocuğunuz hiç keyif verici ilaçlardan kullanır mı? Eğere öyleyse adları nedir ve 
ne sıklıkta kullanır?      
E H Blm 
B20 Çocuğunuz sigara, tütün ya da tütün içeren herhangi başka bir ürün kullanır mı? 
Eğer öyleyse hangilerini, ne sıklıkta kullanır?      
E H Blm 
B22 Çocuğunuz kilolu mudur? 
22a. Eğer öyleyse, bu durum ilk olarak hangi yaşta gelişti?       

YaĢ: …….  

B23 Size bir doktor çocuğunuzda hiç yüksek damak bulunduğunu söyledi mi?       

E H Blm  

B24 Çocuğunuz davranış problemleri yüzünden hiç Ritalin (metilfenidat ) kullandı 

mı?

 

E H Blm  

B25 Çocuğunuzda herhangi bir hekim tarafından Dikkat Eksikliği Bozukluğu 

(DEB) ya da Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunduğu söylendi 

mi? E H Blm 

 

C. Diğer bilgiler 

 

1. Şu anda muayeneye hekimi görmek için geldiyseniz sizi hekime getiren sorun 

nedir? 
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2. Eğer çocuğunuzun uzun dönemli tıbbi sorunları varsa lütfen en önemli olduğunu 

düşündüğünüz üç tanesini yazınız: 

 

 

3. Lütfen çocuğunuzun şu anda almakta olduğu 

ilaçları sıralayınız: İlacın Adı Günlük aldığı dozu 

Kullanım şekli 
.......................................... .......................................... .......................................... 
.......................................... .......................................... .......................................... 

.......................................... .......................................... .......................................... 

.......................................... .......................................... .......................................... 

 

 

4. Geçmişte çocuğunuz davranış, dikkat ya da uyku sorunları nedeniyle ilaç 

tedavisi aldıysa lütfen bunları sıralayınız: 

İlaç Kullanım şekli ve dozu Aldığı gün sayısı 
..........................................    ..........................................   .......................................... 
.......................................... .......................................... .......................................... 
..........................................    ..........................................   .......................................... 

.......................................... .......................................... .......................................... 

 

 

5. Çocuğunuzda, hekiminiz tarafından şüphelenilen ya da kesin tanısı konulan 

herhangi bir uyku bozukluğu varsa sıralayınız. Her bir problem için başlama 

zamanını ve şu anda mevcut olup olmadığını belirtiniz: 

 

 

6. Çocuğunuzda, hekiminiz tarafından şüphelenilen ya da kesin tanısı konulan 

psikiyatrik, psikolojik, davranışsal ya da duygusal sorunları varsa sıralayınız. Her 

bir problem için başlama zamanını ve şu anda mevcut olup olmadığını belirtiniz: 

 

 

 

7. Çocuğunuzun kardeşlerinde ya da anne-babasında hekim tarafından şüphelenilen 

veya kesin tanısı konulan davranış bozukluğu ya da uyku bozukluğu varsa belirtiniz: 

 

Akraba: Hastalık: 
.......................................... .......................................... 
.......................................... .......................................... 
.......................................... .......................................... 

 

 

D. Ek bilgiler 
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Önemli bulduğunuz ek bilgileri yazarken lütfen yazıların altında boş bırakılan 

alanlardan yararlanınız. Soruların herhangi birini daha detaylı tanımlamak için 

gerekirse lütfen bu boşluğu da kullanınız. 

 

 

 

 

Lütfen iĢaretle erek (çarpı ko abilirsiniz) aĢağıdaki her bir ifadenin 

çocuğunuza ne kadar u duğunu belirtiniz: 

 
Çocuğunuz sıklıkla… Yok 

denebilir 
Sadece 
çok az 

Oldukça Kesinlikle 
Çoğu 
zaman 

                            (0) (1) (2) (3) 

 

 

 

C1 …Doğrudan onunla konuştuğunuzda 

dinlemiyormuş gibi görünür. 

C2 …Üstüne aldığı işleri ve aktiviteleri 

düzenlemekte zorlanır.  

C3 …Dışardan gelen uyaranlarla dikkati 

kolayca dağılır. 

C4 …Eli-ayağı sürekli oynar veya 

oturduğu yerde sürekli kıpırdanır. 

C5 …Motor takılmış gibi davranır ya da 

hareket halindedir. C6 …Başkalarının yaptığı 

şeylerin arasına girer (konuşmaları kesme, 

arkadaşlarının oyunlarını bölme gibi). 
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