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ÖZET 

Özellikle son on y ı lda yapı lan sistematik araş tı rmalar sonucunda toplumun büyük bölümünün mevsimsel de-
ğ iş ikliklerden çe ş itli derecelerde etkilendiğ i bulunmuş tur. Mevsimsel de ğ iş ikliklerin ruhsal durum, enerji, uyku 

süresi, iş tah, yemek seçimi veya sosyal faaliyetleri etkileme derecesi mevsimsellik olarak tan ımlantnaktadır. Bu 

çalış mada, Istanbul'daki üniversite öğrencilerinde mevsimselliğ in araş tırı lması  amacı  ile 228 Marmara Üni-

versitesi T ıp Fakültesi öğ rencisine Rosenthal ve ark. tarafindan hazırlanmış  olan Mevsimsellik Paterni De-

ğerlendirme Anketi'nin türkçe çevirisi uygulanm ış tır. Araş tırmaya katı lanları n % 39.57 mevsimlerle ortaya 

ç ıkan değ iş ikliklerin kendileri için sorun olu ş turduğ unu belirtmiş lerdir (% 15 .87 hafif, % 14.0'ı  orta, % 8.3'ü be-
lirgin, %1.3'ü de ciddi ve çok ciddi derecede). Ortalama mevsimsellik skoru 11.6 olup ö ğ rencilerin % 

uyku sürelerinin, % 82.0'ı  sosyal faaliyetlernin, % 71.1'i ruhsal durumları nın, % 45 .2'si vücut ağı rlıklarmın, % 

57 .0'ı  iş tahlarmı n, % 76.87 enerji durumların ın mevsimlerden orta veya daha fazla derecede etkilendiğ ini bil-

dirmiş lerdir. Deneklerin kendilerini en iyi hissettikleri aylar ilkbahar ve yaz ayları , en kötü hissettikleri aylar 

ise sonbahar ve kış  ayları  olarak bulunurken, en çok ilkbahar ve yaz aylarında sosyal faaliyette bulunulduğ u bil-

dirilmiş tir. Bu sonuçlara göre üniversite öğ rencilerinin büyük bölümü ruhsal durum ve davran ış larında mev-

simsellik bildirmektedirler. 

Anahtar kelimeler: Mevsimsellik, ruhsal durum, davran ış , üniversite öğ rencileri, İstanbul 

Düşünen Adam; 1995,   8 (1): 38-42 

SUMMARY 

As a result of sistematic research during the last decade it has been found that a great majority of the population 
is effected by seasonal changes at different degrees. The degree at which seasonal changes effect mood, energy, 
sleep length, appetite, food preference or social activity is called seasonality. The present study aimed to in-
vestigate the seasonality pattern of university students in Istanbul. 228 students of Marmara University Faculty 
of Medicine were invited to complete the Turkish version of the Seasonal Pattern Assesment Questionnaire 
(SPAQ) of Rosenthal et al. % 39.5 of the students reported that they perceived the seasonal changes as a prob-
lem at different degrees (15.8 % mild, 14.0 % moderate, 8.3 % marked, 1-3 % severe or disabling). Mean global 
seasonality score was 11.6 and a large percentage changes in their sleep length (60.5 %), social activity (82.0 
%), mood (71.1 %), body weight (45.2 %), appetite (57.0 %) and energy level (76.8 %). The months in which 
the subjects felt themselves the best and where they were most social were found to be spring and summer 
months, whereas autumn and winter months were the ones in which they felt themselves the worst. These results 
showed that a large percentage of the students experience seasonality in their mood and behavior. 

Key words: Seasonality, mood, behavior, university students, Istanbul 

Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  
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GIRIŞ  

Insanların büyük bir bölümünün ruhsal du-
rumlarında, enerji düzeylerinde, uyku, beslenme, 
sosyal faaliyet, sald ırganlık gibi davramş lannda 
mevsimsel değ iş iklikler yaşadıkları  çok eski y ı l-
lardan beri bilinmekle beraber, bu konu sistematik 
bilimsel araş tırmalara ancak 1980% y ıllardan sonra 
konu olmuş tur (2 '5). Özellilde son on yılda önce 
Amerika Birle ş ik Devletleri'nde (ABD) sonra da 
tüm dünyada yap ılan araş tırmalarda mevsimsel de-
ğ iş ikliklerin ruhsal durum, insan davram şı  ve baz ı  
fizyolojik fonksiyonlar üzerindeki etkileri ara ş -
tırılmış  ve genellikle kış  aylarında aşı rı  uyku, aşı rı  
yemek ve karbohidrat açl ığı  ile seyreden mevsimsel 
duygulan ım bozukluğu tan ımlanmış tır. 

Yapı lan araş tırmalar sonucunda toplumun büyük bö-
lümünün mevsimlerden çe ş itli derecelerde et-
kilendiğ i bulunmuş tur. Mevsimsel değ iş ikliklerin 
ruhsal durum, enerji, uyku süresi, i ş tah, yemek se-
çimi veya sosyal faaliyetleri etkileme derecesi mev-
simsellik olarak tan ımlanmakta olup Rosenthal ve 
ark. mevsimselliğ in standart bir şekilde ölçümü için 
anket formu (SPAQ) (mevsimsellik paterni de-
ğ erlendirme anketi) geli ş tirmiş lerdir ( 1°). 

ABDde genel populasyonun % 25'lere varan oran-
larda mevsimsel de ğ iş iklikleri sorun olarak ya-
ş adıkları , % 5 ile 10'unun da mevsimsel duygulan ım 
bozukluğu kriterlerini doldurdu ğu bildirilmiş tir. Ek-
vatordan uzaklaş tıkça bu oranlar artmaktad ır (8,9) . 

Kış  depresyonunun 38.9 kuzey enleminde bulunan 
Washington DC'de, ayd ınl ık saatlerin 10'un alt ına 
düş tüğü Kas ım ayında ortaya ç ıkmaya baş ladığı  bil-
dirilmiş tir (12) . 

ABD'de New York'da yaşayan 400 kiş i üzerinde ya-
pılan bir çalış mada 193 kiş ide mevsimsel de-
ğ iş ikliklerin yaygın olduğu bulunmuş  olup araş -
tırmaya katılanların % 50'si kış  yorgunluğu, % 47'si 
kışı n kilo artışı , % 42'si kışı n uyku süresi art ışı , % 
31'i kışı n sosyal faaliyette azalma bildirirken % 31'i 
kendilerini en kötü ,kışı n hissettiklerini be-
lirtmiş lerdir (4) . Yine ABD'de Maryland'da yap ı lan 
bir telefon taramas ında araş tırmaya kat ılanların % 
92'sinde ruhsal durum ve davran ış ların mev-
simlerden çeş itli derecelerde etkilendi ğ i bu-
lunmuş tur. Bu araş tırmaya kat ı lanların % 27'si mev- 

simsel değ iş ikliklerin kendileri için sorun olu ş -
turduğunu bildirmiş lerdir (14) . 

Insanların büyük ölçüde kendilerini yaz aylarında 
daha iyi hissettikleri, güne ş li ve aydınlık günleri ter-
cih ettikleri, k ısa ve soğuk kış  günlerinde daha az 
enerjik, karamsar, daha az sosyal olduklar ı nı  bil-
dirdikleri ancak belli bir kesimin de yaz aylar ında 
depresif olduklar ı  bildirilmektedir. K ışı n olumsuz et-
kileri özellikle güne ş li saat say ı sı nın az olmas ı  ve 
soğuk ile aç ıklanmaktad ır (16) . Yaz ın ise özellikle 
artan s ıcaklığı n ruhsal durum ve davran ış lar üze-
rinde olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir (17) . 

Mevsimsel depresyon için çe ş itli tedavi yöntemleri 
üzerinde durulmu ş  ve bunlar aras ından suni ışı k te-
davisi bu hastalar ın tedavisi için ba ş arıyla uy-
gulanmaya baş lanmış tır (13) . En etkili tedavi bulma 
çalış maları  halen devam etmektedir. 

10 milyondan fazla ki ş inin yaş adığı  İstanbul 40.58 
derece kuzey enleminde yer almakta olup bulundu ğu 
yer itibariyle mevsimsel de ğ iş ikliklerin insan ruh du-
rumu ve davran ış larına etki etmesinin bek-
lenebileceğ i bir yerdir. Bu çal ış mada Rosenthal ve 
ark. tarafından geliş tirilmiş  olan mevsimsellik pa-
terni değerlendirme anketinin türkçe çevirisi Is-
tanbul'da bir grup üniversite ö ğrencisine uy-
gulanarak ruhsal durum ve davran ış larını n 
mevsimlerden nas ı l etkilendikleri ara ş tırı lmış tır. 

YÖNTEM ve GEREÇ 

1993 ve 1994 y ılları= sonbahar ve kış  aylarında 
Marmara Üniversitesi T ıp Fakültesi'nde Davran ış  
Bilimleri ve Psikiyatri dersleri alan 228 (119 erkek 
ve 109 kad ın, yaş  ortalamas ı  22.9±2.3) öğ renciye 
Rosenthal ve ark. (1984) taraf ından hazırlanmış  olan 
(10,11) Mevsimsellik Paterni De ğerlendirme An-
keti'nin (MDPA) türkçe çevirisi uyguland ı . Denek 
tarafından doldurulan bu anket mevsimsel ruhsal 
durum ve davranış  değ iş ikliklerini geriye dönük ola-
rak değ erlendirmektedir. 

Bu ankette, 1) uyku süresi, sosyal faaliyet, ruhsal 
durum, kilo ve i ş tahın mevsimlerle ne derece de-
ğ iş tiğ ine ilişkin skorlar (0-4), ki bu skorlar ın toplam ı  
global mevsimsellik skorunu olu ş turmaktad ır, 2) bu 
davranış ların en iyi ve en kötü oldu ğu aylar, 3) bu 
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13 hafif (%40.0) 

Ei orta (% 36.6) 

• belirgin (% 21.1) 

E2 ciddi-çok ciddi (96 3.3) 

Istanbul'da Üniversite Öğ rencilernde Ruhsal Durum 
ve Davramş larda Mevsimsellik 

Yöney, Tayb ı llı , Göktepe 

değ iş ikliklerin ne derecede sorun olu ş turduğu yer al-
maktadır. İngilizce orijinal anketin oldukça iyi test-
retest güvenilirliğ i olduğu gösterilmi ş tir (3,15) . 

Bizim kullandığı mız türkçe anketin güvenilirliğ i öl-
çülmemiş tir. Dr. Elbi tarafından yapı lan başka bir 
türkçe çevirinin 30 ki ş ilik bir örneklem grubunda 
test-retest güvenilirli ğ i araş tırılmış t ır (7) . Anketin 
doldurulmas ı  yaklaşı k 20 dakika sürmektedir. is-
tatistikler için ki-kare testi ve ba ğı msız gruplar için t 
testi kullan ı lmış tır. 

BULGULAR 

Araş tırmaya kat ılanların % 39.5'i mevsimlerle or-
taya çıkan değiş ikliklerin kendileri için sorun olu ş -
turduğunu bildirmiş lerdir. Bunların % 40.0'1 hafif, % 
36.6's ı  orta, % 21.1'i belirgin, % 3.3'ü de ciddi veya 
çok ciddi derecede sorun olu ş turduğunu be-
lirtmiş lerdir (Grafik 1). Öğ rencilerin % 71.1'i ruhsal 
durumlarının, % 82.0'1 sosyal faaliyetlerinin, % 45.2' 
si vücut ağirlıklarmın, % 60.5'i uyku sürelerinin, % 
57.0'1 iş tahlann ın, % 76.8'i enerji durumlarının mev-
simlerden orta ve daha fazla derecede etkilendi ğ ini 
bildirmiş lerdir (Tablo 1). Ortalama global mev- 

Tablo 2. Mevsimlerle yemek seçiminiz değ iş iyor mu? 

kad ı n N (%) 	erkek N (%) 	toplam N (%) 

evet , 69 (63.3) 60 (50.4) 129 (56.6) 
hay ı r 38 (34.9) 57 (47.9) 95 (41.7) 

Grafik 1. Mevsimsel de ğ i ş iklikler sorun ise ne düzeyde? 

simsellik skoru 11.7±4.1 olup, kad ınların ortalama 
skoru (12.4±3.7) erkeklerinkinden (11.0±2.6) an- 
lamlı  şekilde yüksek (p<0.005) bulunmu ş tur. 

Araş tırmaya kat ılanlar, istatistiksel olarak anlaml ı  
oranda, kendilerini en iyi ilkbahar ve yaz aylar ında 
(p<0.0001), en kötü sonbahar ve k ış  aylarında his-
settiklerini (p<0.0001), en çok ilkbahar ve yaz ay- 

Tablo 1. Mevsimlerden etkilenme (n:228) 

derece= 
puan= 

E 
K 
Toplam 

hiç 
0 

13 (10.9) 
16 (14.7) 
29 (12.7) 

az 
1 

31 (26) 
30 (27.5) 
61 (26.8) 

orta 
2 

52 (43.6) 
39 (35.8) 
91 (39.9) 

fazla 
3 

19 (15.9) 
21 (19.3) 
40 (17.5) 

old. fazla 
4 

4 (3.4) 
3 (2.8) 
7 (3) 

E 7 (5.9) 18 (15.1) 32 (26.8) 46 (38.6) 16 (13.4) 
K 6 (5.5) 10 (9.2) 23 (21.1) 60 (55.0) 10 (9.2) 
Toplam 13 (5.7) 28 (12.3) 55 (24.1) 106 (46.5) 26 (11.4) 

E 19 (15.9) 25 (21) 37 (31.1) 23 (19.3) 15 (12.6) 
K 4(3.7) 18 (16.5) 38 (34.9) 31 (28.4) 18 (16.5) 
Toplam 23 (10.1) 43 (18.9) 75 (32.9) 54 (23.7) 33 (14.5) 

29 (24.4) 48 (40.3) 29 (24.4) 10 (8.4) 3 (2.5) 
K 16 (14.7) 32 (29.4) 46 (42.2) 14 (12.8) 1 (0.9) 
Toplam 45 (19.7) 80 (35.1) 75 (32.9) 24 (10.5) 4 (1.6) 

E 21 (17.6) 39 (32.8) 33 (27.7) 25 (21) 1 (0.8) 
K 13 (11.2) 25 (22.9) 45 (41.3) 22 (20.2) 4 (3.7) 
Toplam 34 (14.9) 64 (28.1) 78 (34.2) 47 (20.6) 5 (2.2) 

E 
K 

11 (9) 
4 (3.7) 

22 (18.5) 
16 (14.7) 

34 (28.9) 
31 (28.4) 

41 (34.5) 
47 (43.1) 

11 (9.2) 
11 °o.» 

Toplam 15 (6.6) 38 (16.7) 65 (28.5) 88 (38.6) 22 (9.7) 

uyku süresi 

sosyal faaliyet 

ruhsal durum 

vücut ağı rlığı  

i ş tah durumu 

enerji durumu 
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Hava durumu -3 -2 -1 

soğuk 33 48 58 
sıcak 13 35 36 
nemli 33 42 64 
güneş li 6 4 8 
kuru 9 15 30 
gri, bulutlu 45 52 64 
uzun 	• 6 5 25 
polenli 8 4 10 
sisli, pusltı  50 69 49 
kısa 17 44 57 

1 2 3 

28 27 9 
46 40 37 
16 12 8 
31 52 110 
43 31 18 
21 11 9 
39 53 42 
24 23 33 
13 8 3 
14 14 6 

0 

14 
20 
52 
16 
79 
25 
55 
124 
33 
72 

150 

100 

N 

50 

100 

75 

N 
50 

25 

0 

MEVS İ MLER 
Grafik 3. Hangi mevsimde kendinizi en kötü hissedersiniz? 

Istanbul'da üniversite 45ğ rencilernde Ruhsal Durum 	 Y öney, Tayb ı lh, Gölde, 
ve Davramş larda Mevsimsellik 

Tablo 3. Hava durumunun etkileri (n:228) 

N 

MEVSİMLER 
Grafik 2. Hangi mevsimde kendinizi en iyi hissedersiniz? 

larında sosyal faaliyette bulunduklar ı nı  (p<0.0001) 
bildirmiş lerdir (Grafik 3,4,5). Deneklerin çe ş itli 
hava durumlarından nasıl etkilendikleri Tablo 3'de 
özetlenmiş tir. Genellikle güne ş li havalardan olumlu, 
gri-bulutlu ve sisli-puslu havalardan olumsuz et-
kilendilderi saptanm ış tır. Yemek tercihlerinin mev-
simlerden nas ıl etkilendiğ i Tablo 2'de özetlenmi ş tir. 

TARTIŞ MA 

Bu sonuçlara göre, ara ş tırmaya katı lan üniversite öğ -
rencilerinin büyük bölümü ruhsal durum ve dav-
ranış larında oldukça yüksek oranlarda mevsimsellik 
bildinnektedirler. Global mevsimsellik skoru or-
talaması  ve mevsimlerle ortaya ç ıkan değ iş iklildern 
sorun olu ş turması  oran ı , ABD'de İstanbul'a yak ı n 
enlem bölgelerinde yeralan Maryland (4), New York 
(14) gibi eyaletlerde yap ı lan araş tırmalarda elde edi-
len sonuçlardan daha yüksektir. Sonuçlar ın bu kadar 

MEVS İ MLER 
Grafik 4. Hangi mevsimde en fazla sosyal olursunuz? 

yüksek ç ıkmas ında mevsimlerin etkisi yan ında özel-
likle kış  döneminde okulların aç ı lmas ı  ders ve s ınav 
yükü, İstanbul dışı nda yaş ayanların evlerinden ve ai-
lelerinden ayr ı lmaları  gibi faktörler de rol oynam ış  
olabilir. 
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Grafik S. Güne ş li havalarda kendinizi nas ı l hissedersiniz? 

Kendinizi en kötü nas ı l hissedersiniz sorusunu 
büyük çoğunluk sonbahar ve k ış  ayları  şeklinde ya-
nı tlamış sa da, % 15.8 denek kendilerini en kötü yaz 
aylarında hissettiklerini bildirmi ş tir. Bu sonuç diğer 
araş tırmalarda elde edilen da ğı lımla (4) ve mev-
simsel depresyonun daha az oranda olmakla birlikte 
yaz aylarında da görülmesi ile uyumludur. Ayr ıca, 
diğer araş tırmalara paralel olarak kad ınların er-
keklere oranla mevsimsel de ğ iş ildilderden daha çok 
etkilendikleri ortaya ç ıkmış tır (t,6) . 

Bu sonuçlar Türkiye'de mevsimlerin insanlar üze-
rindeki etkilerinin ve mevsimsel depresyon s ık-
lığı nın daha geniş  bir şekilde araş tırılmasının yararl ı  
olacağı nı  ortaya koymaktad ır. Bundan sonra ya-
pı lması  gereken, bu sonuçların genel populasyonda 
ne ölçüde geçerli olduğunun ve yüksek mev-
simsellik skorla alan deneklerin mevsimsel dep-
resyon kriterlerini ne derecede doldurduklann ın 
araş tınlmasıdır. 
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▪ çok durgun 

• orta derecede durgun 

• hafif durgun 

01 etkisiz 

1:3 hafif Iyi enerjik 

E3 orta iyi enerjik 

In belirgin Iyi enerjik 
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