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GİRİŞ-AMAÇ: Tüm dünyada, kadınlar arasında en yaygın kanser türü olan meme kanseri 

nedeniyle 2007 yılında 519.000 ölüm meydana gelmiştir. Türkiye'de 2003 yılı, 8 il 

çalışmasına göre insidans 100.000'de 33,93'tür. Meme kanseri erken tanısında önerilen üç 

değerlendirme yöntemi; Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), klinik muayene ve 

mamografidir. Bu araştırma Park Sağlık Ocağı Bölgesinde, 20 yaş ve üzeri kadınlarda meme 

kanseri risk düzeyleri ve KKMM konusunda bilgi ve uygulama durumlarını değerlendirmek 

amacıyla planlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma, Park Sağlık Ocağı Bölgesinde yaşayan 20 yaş ve üzeri 

kadınlarda yürütülmüş, kesitsel tipte bir araştırmadır. Bölgede yaşayan 20 yaş ve üzeri toplam 

4204 kadından 400'ü sağlık evleri nüfusuna ve yaş gruplarına tabakalanarak örneklem 

seçilmiştir. Bu kadınlardan 377'sine ulaşılmıştır (katılım oranı % 94). Araştırma Haziran 2008-

Eylül 2008 tarihleri arasında yürütülmüş olup, kadınlara bilgilendirme ve sözlü olur alınması 

sonrasında, anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Risk düzeyi belirlemede 

Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği Meme Kanseri Risk Değerlendirme Formu kullanılmıştır. 

İstatistiksel değerlendirme kikare testi ile yapılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan 377 

kadının yaş ortalaması 43,69±15,28 (min:20, maks:87)'dir. Grubun %65,5'i ilkokul ve altı 

öğrenim düzeyinde, %85,9'u ev hanımı, %9'u sosyal güvencesi olamayan, %21'i asgari ücretin 

altında gelire sahip, %31,6'sı gecekonduda yaşamakta, %75,3'ü halen evlidir. Meme kanseri 

risk düzeyi belirleme rehberine göre risk kategorizasyonu yapıldığında, katılımcıların %91,8'i 

düşük, %7,2'si orta, %0,2'si yüksek %0,8'i çok yüksek risk grubundadır. Katılımcıların 

%34,2'si KKMM yaptığını belirtmiştir. KKMM uygulaması çeşitli faktörler açısından 

incelendiğinde, yaş (p=0,025), öğrenim durumu (p=0,004), gelir durumu(p=0,009), konut tipi 

(p=0,042), aile tipi(p=0,026), çalışma durumu (p=0,001), OKS kullanma öyküsü (p=0,001), 

HRT kullanma öyküsü (p=0,018), tanı konmuş meme hastalığı olma (p=0,004), daha önce bir 

hekime meme muayenesi yaptırma (p=0,000), mamografi çektirme (p=0,000), meme 

ultrasonu yapılma (p=0,000), meme biyopsisi yapılma (p=0,001), ailede meme kanseri öyküsü 

(p=0,003), akrabalarında genital organ kanseri öyküsü (p=0,039) meme kanseri hakkında daha 

önce bilgilendirilme (p=0,000) özellikleri ile ilişkili bulunmuştur. Analizde risk 

kategorizasyonuna göre orta-yüksek-çok-yüksek olan risk grupları birleştirilerek 

değerlendirilmiş, düşük risklilere göre daha sık KKMM uyguladığı 

görülmüştür(p=0,033). Medeni durum, sosyal güvence durumu, menapoz durumu özellikleri 

ile KKMM ilişkisi açısından gözlenen farklar ise istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır(p>0,05). 

SONUÇ: Araştırma kapsamındaki kadınların riskli bulunma durumu, diğer çalışmalarla da 

kıyaslandığında önemli düzeyde olarak değerlendirilmiştir (grubun %8,2'si orta ve üzeri risk 

taşımaktadır). Ayrıca araştırma grubunda önemli bir erken tanı aracı olan KKMM uygulama 

sıklıkları düşüktür. Sosyoekonomik bir takım özelliklerin daha iyi olduğu ve bireysel ya da 

yakın çevresindeki sağlık özgeçmişi nedeniyle duyarlığı artmış gruplarda diğer gruplara göre 

KKMM daha yaygın uygulansa da, genel olarak yetersiz olması, dikkati çekmiştir. Kadın 

sağlığı açısından son derece önem taşıyan meme kanserinin erken tanınmasında basit ve 

ekonomik bir araç olan KKMM'nin yaygınlaştırılması amacıyla meme kanseri ve KKMM 

uygulama hakkında eğitimlerin planlanması bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, meme kanseri risk düzeyi, kendi kendine meme 

muayenesi 
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INTRODUCTİON AND AIM: in the whole world, because of the widest cancer type among 

women, breast cancer in 2007 519.000 deaths occurred. in Turkey in 2003 according to 8 state 

study, the incidence is 33,93 in 100.000. Three evaluation methods in breast cancer early 

detection; Breast Self Examination (BSE), clinical examination and mammography. This 

study was aimed for evaluating the breast cancer risk levels of women at the age of 20 or 

above and information and application status about breast self examination. 

MATERIAL-METHOD: The study was conducted on the women at the age of 20 or above 

who live in Park Health Çare Center area between June-2008 and September-2008. in this 

cross-sectional study, 400 of the total 4204 women at the age of 20 or above, are chosen. 377 

of these women were contacted (94%) and after taking verbal consent, the questionnaire was 

applied. To detect the risk level, the Breast Cancer Risk Evaluation Form was used. Chi square 

test was used statistical evaluation. 

RESULTS: The mean age of 377 women participant was 43.69±15.28(min:20, max:87) . 65.5 

% of the group was primary school graduate or below, 85.9 % was housewife, 9 % had no 

social security, %21 had an income that is below the minimum wage, 31.6 % lives in shanty 

houses and 75.3 % of the group was stili married. According to breast cancer risk detection 

guide, when the risk categorization is made, 91,8% is in low, 7.2% is medium, 0.2% is high, 

and 0.8% is in very high risk group. it was detected that 34.2 % of the participants applied 

BSE. When BSE application was examined in terms of various factors, it was found 

associated with age (p=0.025), education level (p=0.004), income level (p=0,009), house 

type(p=0,042), family type(p=0,026), working condition (p=0.001), OKS usage history 

(p=0.001), HRT usage history (p=0.018), diagnosed breast disease (p=0.004), breast 

examination made by a doctor before (p=0.000), mammography (p=0.000), breast 

ultrasonography (p=0.000), breast biopsy (p=0.001), breast cancer history in family (p=0.003), 

genital organ cancer history for relatives (p=0.039), previously informing about the breast 

cancer (p=0.000). in analyze, when medium and above risk groups are combined, it was seen 

that BSE is applied more often than low risk group (p=0.033). The differences that are 

monitored in terms of marital status, social security, menopause factors and BSE association, 

weren’t found significantly (p>0.05). 

CONCLUSION: The situation of the women included in the study found risky, when 

compared with other studies was detected as in an important level (8,2% ). Besides, the BSE 

application rate was low, which is an important early detection medium. it attracted intention 

that, even though BSE is applied more often to the groups whose some socio-economic factors 

are better and whose sensitivity is increased because of the health background of women and 

their close relatives, than the other groups, generally it is deficient. To widen the BSE which is 

an simple medium for early detection of breast cancer, planning educations about breast cancer 

and BSE are required. 
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