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ABSTRACT

ÖZET

What Day is Today? Time Orientation in Healthy People
Scientific background: Time orientation is one of the cognitive
functions that were first to be clinically assessed. Because time
orientation is affected by severe psychiatric disturbance, brain
pathologies, medication or toxicity, correct assessment is important in
the clinical sense. However, it has been stated that, even healty people's
time orientation may be affected by demographic variables, such as the
level of education.
Objectives: This study has aimed at determining the effects of
demoghraphic variables (such as age, education and gender) on time
orientation.
Material and methods: 526 healthy people between the ages of 24100 (x=50.74, std=17.46) participated in the study. Participants were
assessed by SMMSE time orientation subtest.
Results: According to Chi-Square analysis, there are no differences
between the gender groups (F: 217/M: 309) and the age groups (24-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-100), but the level of education
(literate-5 years; 6-11 years; 12 years and above) has been found to be
a significant variable. The lower the education level, the more time
orientation is affected.
Conclusions: The results that were obtained from that study may be
helpful especially for the clinicians who work with low education
groups.

Bilimsel zemin: Zamana yönelim ya da oryantasyon klinik aç›dan
de¤erlendirilen ilk iﬂlevlerden biridir. A¤›r psikiyatrik bozukluklar, beyin
patolojileri, ilaç veya toksik durumlarda zamana yönelim etkilenece¤inden,
do¤ru de¤erlendirme klinik aç›dan oldukça önemlidir. Ancak sa¤l›kl›
kiﬂilerde bile zaman oryantasyonunun özellikle e¤itim seviyesi gibi çeﬂitli
demografik de¤iﬂkenlerden etkilenebilece¤i belirtilmektedir.
Amaçlar: Bu çal›ﬂma, sa¤l›kl› kiﬂilerde demografik de¤iﬂkenlerin (yaﬂ,
e¤itim, cinsiyet gibi) zamana yönelimi üzerindeki etkilerini incelemek
amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Gereçler ve yöntem: Çal›ﬂmaya, 24-100 yaﬂ (x=50.74, std=17.46)
aral›¤›nda sa¤l›kl› toplam 526 kiﬂi kat›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar, SMMSE zaman
oryantasyonu alt testi ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Sonuçlar: Ki Kare testi ile yap›lan analizlerde, cinsiyet (K: 217/E: 309) ve
yaﬂ gruplar› (24-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-100) aç›s›ndan gruplar
aras› farklar›n bulunmad›¤›, ancak e¤itim seviyesinin (okur-yazar-5 y›l; 6-11
y›l; 12 y›l ve üstü) anlaml› bir de¤iﬂken oldu¤u görülmüﬂtür. E¤itim düzeyi
düﬂtükçe zamana yönelim etkilenebilmektedir.
Yorumlar: Bu çal›ﬂmadan elde edilen bulgular, ülkemizdeki özellikle düﬂük
e¤itim gruplar› ile çal›ﬂan klinisyenlere yard›mc› olabilir.

Keywords: time orientation, neuropsychological assessment, cognition

Anahtar kelimeler: zaman oryantasyonu, nöropsikiyatrik de¤erlendirme, biliﬂsel iﬂlev

Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence:
Çi¤dem Kudiaki
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bni Sina Hastanesi Nöroloji Anabilim Dal›
Samanpazar›/ANKARA
Tel: 0312 310 30 30 ckudiaki@yahoo.com
Dergiye Ulaﬂma Tarihi/Received: 01.09.2008
Revizyon ‹stenme Tarihi/Sent for Revision: 21.10.2008
Kesin Kabul Tarihi/Accepted: 07.11.2008

Türk Nöroloji Dergisi 2008; Cilt:14 Say›:5

333

G‹R‹ﬁ

GEREÇ ve YÖNTEM

Zaman bilgimiz, varl›¤›m›z›n temelidir. Bu sayede,
ﬂimdiki zamanda olmam›za ra¤men geçmiﬂe dönebilir
ve gelece¤e ilerleyebiliriz. Zaman bilgimizi
kaybetti¤imizde, geçmiﬂ ve gelecek aras›ndaki
süreklilik bozularak ﬂimdiki zaman da güçleﬂir.
Uygarl›k içerisinde takvim ve saatin bulunmas› bu
nedenle önemli bir milat olarak de¤erlendirilmektedir. Zaman› do¤ru tahmin edebilmek iﬂlevsel
olabilmek, hayatta kalabilmek ve motor kontrol için
esast›r.

Çal›ﬂmaya, 24-100 yaﬂ (x=50.74, std=17.46)
aral›¤›nda 217 (%41.3) kad›n, 309 erkek (%58.7)
toplam 526 kiﬂi gönüllü olarak kat›lm›ﬂt›r. Altm›ﬂ yaﬂ
ve üzerindeki kat›l›mc›lara, iki yolla ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Kendi
evlerinde yaﬂayan kiﬂiler ö¤retmen evleri,
kahvehaneler, çeﬂitli kad›n kuruluﬂlar› ve kurulan
kiﬂisel irtibatlarla çal›ﬂmaya al›nm›ﬂlard›r. Devlet
huzurevlerinde yaﬂayan kat›l›mc›lar için öncelikle
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Genel
Müdürlü¤ü’nden yaz›l› izin al›narak kuruluﬂlara
baﬂvurulmuﬂ ve gönüllü olan kiﬂiler aras›ndan
çal›ﬂmaya al›nma kriterlerini karﬂ›layan kiﬂiler
kat›lm›ﬂt›r. 24-60 yaﬂ aras›ndaki kat›l›mc›lar ise,
Mersin Üniversitesi personeli, ö¤rencilerinin yan› s›ra
kiﬂisel irtibat yoluyla koﬂullara atanm›ﬂlard›r. Baﬂta
Mersin, ‹stanbul, Ankara olmak üzere 17 farkl› ilde
ikamet eden kat›l›mc›lar›n e¤itim süreleri (x=9.29,
std=4.89), okur yazar-25 y›l aral›¤›nda de¤iﬂmektedir. Kat›l›mc›lar›n 498’i sa¤ (%94.7), 25’i sol
(%4.8), 3’ü (%0.6) ise her iki elini de baﬂat olarak
kullanmaktad›r. 60 yaﬂ üzerindeki kat›l›mc›lar›n
%9.3’ü (49) huzurevinde, geri kalanlar› kendi evinde
ikamet etmektedir. Veriler, 2004 ﬁubat ay› ile 2006
Haziran ay› aras›nda toplanmakla birlikte, veri
toplama zamanlar› a¤›rl›kl› olarak Kas›m-Haziran
aylar› aras›nda yap›lm›ﬂt›r.

Günlük hayatta birbirimize sordu¤umuz zamana
dair sorular, “Saat kaç?” “Bugün ay›n kaç›?” veya
“Bugün hangi gün?” türü sorulardan öteye gitmez.
Hangi ayda, mevsimde, y›lda oldu¤umuz türündeki
sorular garip bile karﬂ›lanabilir. Ancak klinik
uygulamalarda, hastaya ilk sorulan sorular›n baﬂ›nda
bu tür zaman ve yer oryantasyonu sorular› gelebilir.
A¤›r psikiyatrik bozukluklar, beyin patolojileri ve ilaç
veya toksik durumlarda zamana yönelim ya tümden
ya da k›smi olarak kaybedilir/kaybedilebilir. Bu tür
durumlarda zaman bilgisinin ne kadar korundu¤unu
bilmek ve izlemek, bozulman›n do¤as›n› ve seyrini
de¤erlendirmek için önemlidir. Ancak bu
de¤erlendirmenin do¤ru olabilmesi için, bu sorular›
sa¤l›kl› kiﬂilerin de do¤ru bilebilmesi gerekir. Oysa
zaman oryantasyonunun özellikle düﬂük e¤itimden
etkilendi¤i yönünde bulgular mevcuttur.1-3
Ülkemizdeki düﬂük e¤itim oranlar› dikkate
al›nd›¤›nda, sa¤l›kl› kiﬂilerin söz edilen bu zaman
kavramlar›n› ne kadar bildi¤ini ya da bilmedi¤ini
ö¤renmek, do¤ru bir yatak baﬂ› ya da formel biliﬂsel
de¤erlendirme için önemlidir. Fakat kültürümüzde
zaman ölçümlerini ne kadar do¤ru bilebildi¤imize
dair bir bulgu bulunmamaktad›r. Bu çal›ﬂmada,
sa¤l›kl› kiﬂilerde zamana yönelimin ya da di¤er
deyiﬂle hangi y›l, mevsim, ayda ve ay›n kaç›nda
oldu¤umuzu ve haftan›n gününü do¤ru bilmeyi
etkileyen de¤iﬂkenlerin bulunup bulunmad›¤›
araﬂt›r›lmaktad›r. Bulgular, zaman oryantasyonunu
de¤erlendiren klinisyenlere hangi yanl›ﬂlar›n s›k
yap›ld›¤› konusunda fikir verebilir.

334

Çal›ﬂmaya al›nma kriterleri:
a) Okuryazar olmak
b) Standardize Mini-Mental Durum De¤erlendirmeden (SMMDD)4,5 23 puan, SMMDD
E¤itimsizlerden6 16 puan›n üzerinde alm›ﬂ olmak
c) 50 yaﬂ ve üzerindeki kat›l›mc›lar için Geriatrik
Depresyon Ölçe¤inden (GDÖ)7,8 11 puan›n alt›nda
alm›ﬂ olmak; 50 yaﬂ alt› kat›l›mc›lar için Beck
Depresyon Ölçe¤inden (BDÖ)9,10 13 puan ve
alt›nda alm›ﬂ olmak
d) Demans, serebrovasküler olay, parkinson,
multiple skleroz ve/veya herhangi bir psikiyatrik
bozukluk geçirmemiﬂ olmak; kronik böbrek,
karaci¤er, akci¤er hastal›¤› ve tiroid bozuklu¤u
öyküsü bulunmas›
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e) Test performans›n› etkileyecek nörolojik ve
psikiyatrik ilaç kullan›m›n›n bulunmamas›d›r.
Zaman yönelimi sorular› SMMSE’de yer alan ilk 5
soruyu içermektedir. Bu sorular “Hangi y›lday›z?
(y›l),” “Hangi mevsimdeyiz? (mevsim),” “Hangi
ayday›z? (ay),” “Bugün ay›n kaç›? (ay›n kaç›)” ve
“Bugün haftan›n hangi günü? (gün)” ifadelerini
kapsamaktad›r. Her bir soruya verilen do¤ru cevap
1 puand›r. Puanlamada, testin yönergesinde
belirtilen ﬂu kabuller kullan›lm›ﬂt›r: Hangi günde
bulunuldu¤u soruldu¤unda, bulunulan günün bir
gün öncesi ve bir gün sonras› do¤ru kabul
edilmektedir. Ay soruldu¤unda, ay›n son günü ise
yeni ay ve yeni ay›n ilk günü ise eski ay do¤ru kabul
edilir. Mevsimlerde hava ﬂartlar›na göre görüﬂmeci
cevab›n do¤rulu¤unu de¤erlendirmelidir. Mevsim
sorgulamas›, mevsimin kendi özelliklerinden çok, bir
baﬂka mevsimin özelli¤ini a¤›rl›kl› olarak yans›tt›¤›
günler için de¤erlendirmeciye b›rak›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
Zaman sorular›n›n her biri aç›s›ndan yaﬂ, e¤itim ve
cinsiyetin etkisini belirlemek amac› ile her bir
de¤iﬂken için ayr› ayr› logistik regresyon analizleri

yap›ld›. Logistik regresyon analiz sonuçlar›na göre,
sadece “y›l” ve “ay” zaman de¤iﬂkenlerinin e¤itim ile
tahmin edilme olas›l›klar› anlaml›d›r. “Y›l” ve “ay”
de¤iﬂkenlerinin B, SE, Z, p ve Exp(B) de¤erleri
Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Zaman sorular›, yaﬂ (24-29, 30-39, 40-49, 50-59, 6069, 70-100), e¤itim süresi (okur-yazar-5 y›l, 6-11 y›l,
12 ve üstü) ve cinsiyet aç›s›ndan gruplara bölünerek
Ki Kare testi ile ayr› ayr› incelenmiﬂtir. Tablo 2’de
do¤ru cevap oranlar› cinsiyet, yaﬂ gruplar› ve e¤itim
düzeyleri aç›s›ndan sunulmuﬂtur.
Ki Kare analizleri incelendi¤inde, tüm sorular cinsiyet
ve yaﬂ gruplar› aç›s›ndan farkl›l›k göstermemektedir.
Cinsiyet için,“y›l” (Ki Kare=2.237, p=0.142);
Tablo 1. Zaman oryantasyonu sorular›n› öngören de¤iﬂkenlerin B, SE
ve Z de¤erleri
Ba¤›ms›z de¤iﬂkenler
Y›l
E¤itim
Yaﬂ
Cinsiyet
Sabit (constant)
Ay
E¤itim
Yaﬂ
Cinsiyet
Sabit (constant)

B

SE

Z

p

Exp (B)

-.538
.031
-.507
-2.476

.116
.020
.287
1.374

21.373
2.514
3.113
3.249

.000
.113
.078
.071

.584
1.032
.602
.084

-.219
.001
.838
-3.076

.096
.022
.539
1.506

5.203
.002
2.421
4.169

.023
.967
.120
.041

.803
1.001
2.312
.046

Tablo 2. Cinsiyet, yaﬂ ve e¤itim düzeyine göre zaman oryantasyonu do¤ru cevap oranlar›
Kad›n
N: 217
Erkek
N: 309
Yaﬂ
24-29
N: 69
30-39
N:72
40-49
N: 74
50-59
N: 122
60-69
N: 99
70-100
N: 90
E¤itim
0-5 y›l
N: 190
6-11 y›l
N: 174
12 y›l ve üstü
N: 162

Y›l

Mevsim

Ay

Ay›n kaç›

Gün

207 (%95.4)

196 (%90.3)

216 (%99.5)

198 (%91.7)

211 (%97.2)

302 (%97.7)

291 (%94.2)

302 (%97.7)

288 (%93.2)

303 (%98.1)

(%100.0)

67 (%97.1)

68 (%98.6)

64 (%92.8)

68 (%98.6)

71 (%98.6)

66 (%91.7)

71 (%98.6)

68 (%95.8)

72 (%100.0)

72 (%97.3)

70 (%94.6)

74 (%100.0)

67 (%90.5)

70 (%94.6)

119 (%97.5)

116 (%95.1)

120 (%98.4)

117 (%95.9)

120 (%98.4)

95 (%96.0)

89 (%89.9)

97 (%98.0)

92 (%92.9)

97 (%98.0)

83 (%92.2)

79 (%87.8)

88 (%97.8)

78 (%86.7)

87 (%96.7)

173 (%91.1)

172 (%90.5)

184 (%96.8)

175 (%92.1)

183 (%96.3)

174 (%100.0)

162 (%93.1)

172 (%98.9)

160 (%92.5)

173 (%99.4)

162 (%100.0)

153 (%94.4)

162 (%100.0)

151 (%93.2)

158 (%97.5)
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“mevsim” (Ki Kare=2.756, p=0.127); “ay” (Ki
Kare=2.772, p=0.149); “ay›n kaç›” (Ki Kare=0.437,
p=0.505); “gün” (Ki Kare=1.513, p=0.469). Yaﬂ
aral›klar› 24-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-100
olarak belirlenmiﬂtir. Yaﬂ için, “y›l” (Ki Kare=9.539,
p=0.089); “mevsim” (Ki Kare=7.752, p=0.170); “ay”
(Ki Kare=1.625, p=0.898); “ay›n kaç›” (Ki
Kare=8.056, p=0.153); “gün” (Ki Kare=10.032,
p=0.438). E¤itim süresi için ise, “y›l” (Ki
Kare=31.067, p=0.00); “ay” (Ki Kare=6.062,
p=0.04) sorular› için gruplar aras›nda anlaml› bir fark
bulunmuﬂtur. Ancak “mevsim” (Ki Kare=2.057,
p=0.358); “ay›n kaç›” (Ki Kare=0.158, p=0.924);
“gün” zaman sorusu aras›nda anlaml› bir iliﬂki
bulunmamaktad›r (Ki Kare=6.601, p=0.159).
Kat›l›mc›lar›n yanl›ﬂ cevap say›lar› incelendi¤inde ise
(Tablo 3), en s›k hatalar›n okur-yazar-5 y›l grubunda
ve 70-100 yaﬂ grubunda oldu¤u, yaﬂ artt›kça ve
e¤itim süresi düﬂtükçe sorulara verilen yanl›ﬂ cevap
say›s›n›n artt›¤› görülmektedir. En fazla hatal› cevap
verilen sorular “mevsim” ve “ay›n kaç›” sorular›d›r.

TARTIﬁMA
Zaman oryantasyonu birçok durumda (demans,
deliryum, beyin hasar› gibi) bozulabilse de bazen
çeﬂitli de¤iﬂkenler de (yerel ya da kültürel
al›ﬂkanl›klar, e¤itim, yaﬂ gibi) bu bilgileri
kar›ﬂt›rabilmektedir. Zaman oryantasyonuna etki
edebilecek de¤iﬂkenlerin etkisinin ele al›nd›¤› bu

çal›ﬂmada cinsiyet, yaﬂ ve e¤itim de¤iﬂkenleri
aç›s›ndan zaman oryantasyonunun farkl›laﬂ›p
farkl›laﬂmad›¤› incelenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada elde
etti¤imiz bulgular bize zaman bilgisinin yaﬂ ve
cinsiyetten etkilenmedi¤ini, ancak e¤itim düzeyi
düﬂtükçe baz› zaman bilgilerinin (hangi y›lday›z,
“hangi ayday›z”) daha az kullan›ld›¤› ya da daha az
do¤ru bilindi¤ini göstermektedir. Her ne kadar
istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k elde edilmese
de, yaﬂ artt›kça yanl›ﬂ cevap e¤ilimi art›yor gibi
görünmekle birlikte, hatalar›n daha çok düﬂük e¤itim
gruplar›ndan geldi¤i görülmektedir.
Bulgular:
a) Lojistik regresyon analizleri, yaln›zca“y›l” ve “ay”
sorular›n›n e¤itim düzeyi de¤iﬂkeni taraf›ndan
yordand›¤›n› göstermektedir. Ki Kare analizleri de
benzer bulgular› göstermektedir.
b) “Y›l” sorusunu yanl›ﬂ cevaplayan kat›l›mc›lar›n
hepsi okur-yazar-5 y›l aras›ndaki e¤itim grubunda
yer almaktad›r.
c) Mevsim ve ay›n kaç› oldu¤una dair sorular, tüm
yaﬂ ve e¤itim gruplar›nda en çok yanl›ﬂ cevap
verilen sorular olmalar›na karﬂ›l›k, gruplar aras›nda
anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r.
d) En az yanl›ﬂ “ay” sorusunda yap›lm›ﬂt›r.
e) Hatalar s›kl›kla ileri yaﬂ gruplar›ndaki düﬂük
e¤itimli hastalara aittir.
Zaman bilgisi ya da zamana yönelimin
de¤erlendirilmesi, nöropsikolojik de¤erlendirmede

Tablo 3. Yaﬂ ve e¤itim düzeyine göre hata say›lar›
Yaﬂ

Y›l

Mevsim

Ay

Ay›n kaç›

Gün

Toplam
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E¤itim süresi

24-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-100

Toplam

0-5
6-11
12 ve ↑
0-5
6-11
12 ve ↑
0-5
6-11
12 ve ↑
0-5
6-11
12 ve ↑
0-5
6-11
12 ve ↑

0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
3
0
0
1

1
0
0
3
1
2
1
0
0
1
2
0
0
0
0

2
0
0
3
1
0
0
0
0
4
3
0
2
1
0

3
0
0
3
2
1
2
1
0
2
2
1
2
0
0

4
0
0
4
2
4
1
0
0
2
3
2
1
0
1

7
0
0
3
6
2
2
0
0
5
2
5
2
0
1

17
0
0
18
12
9
6
2
0
15
13
11
7
1
3

9

11

16

19

24

35

114
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esast›r. Biliﬂsel iﬂlevleri de¤erlendiren birçok
nöropsikolojik bateri zaman ve yer oryantasyonu
sorular› ile baﬂlamaktad›r (MMSE,11 Blessed Demans
Ölçe¤i,12 ADAS-Cog13 gibi). Ancak bu tür global
ölçekler, toplam puan üzerinden fikir vermekte, klinik
de¤erlendirmede
maddeler
spesifik
aç›dan
incelenmemektedir. Oysa MMSE içindeki zaman
oryantasyonu alt ölçe¤inin, seri 7’ler (100’den geriye
do¤ru 7 ç›kartma) maddesi ile birlikte, global biliﬂsel
gerilemeyi en iyi yordayan maddelerden biri oldu¤u
yönünde bulgular bulunmaktad›r.14 Bu çal›ﬂmada da
zaman oryantasyonu içindeki maddeler tek tek
incelenerek do¤ru cevap oranlar› elde edilmiﬂ ve
bunlar, puanlar› etkileyebilece¤i düﬂünülen
de¤iﬂkenler (yaﬂ, e¤itim ve cinsiyet) aç›s›ndan analiz
edilmiﬂtir. Sonuçlar e¤itim de¤iﬂkeninin do¤ru
cevaplar aç›s›ndan en anlaml› de¤iﬂken oldu¤unu
göstermektedir.
E¤itim
düzeyinin
zaman
oryantasyonu aç›s›ndan anlaml› oldu¤unu gösteren
sonuçlar literatürde de bulunmaktad›r.1-3 Bu
çal›ﬂmadan elde edilen bulgular›n, ülkemizdeki
özellikle düﬂük e¤itim gruplar› ile çal›ﬂan klinisyenlere
fikir verebilece¤i düﬂünülebilir.
Öte yandan, bulgular aç›s›ndan baz› dikkat çekici
noktalar bulunmaktad›r. Örne¤in, kat›l›mc›lar›n
içinde bulunduklar› ay› do¤ru bilerek, mevsimde hata
yapmalar› dikkat çekicidir. Bu da birkaç noktay›
düﬂündürmektedir. ‹lk olarak, veriler a¤›rl›kl› olarak
sonbahardan k›ﬂa do¤ru girerken ve ilkbahar
aylar›nda toplanm›ﬂt›r. Mevsimlerin özellikle geçiﬂ
dönemlerinde kolayl›kla birbirine kar›ﬂabilmesi, hata
yapma olas›l›¤›n› art›rabilmektedir. Bir baﬂka nokta
ise, mevsimlere dair formel bilginin bulunup
bulunmad›¤›d›r. E¤er bu kiﬂi mevsimleri bilemiyorsa,
soruyu da yanl›ﬂ cevaplayacakt›r. Üçüncü nokta ise,
bu soruda yap›lan hatalarda her ne kadar istatistiksel
bir anlaml›l›k bulunmasa da, hatalar›n e¤itim düzeyi
ve yaﬂla paralellik göstermesi, belirli özellikte kiﬂilerin
bu hatalar› yapma olas›l›¤› oldu¤unu göstermektedir.
Bu da düﬂük e¤itimli ve/veya ileri yaﬂ grubundaki
kiﬂilere hangi mevsimde oldu¤umuz soruldu¤unda,
mevsimlere dair formel bilgiyi de de¤erlendirmemiz
gerekti¤ini akla getirmektedir.
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Bir baﬂka nokta da, hangi mevsimde oldu¤umuz
bilgisinin do¤rulu¤unun hava ﬂartlar›na göre
de¤erlendiriciye b›rak›lm›ﬂ olmas›d›r. Ancak burada,
mevsimin kendi özelliklerini yans›tmad›¤› ve belirgin
mevsim farkl›l›klar›n›n oldu¤u günlerden (çok güneﬂli
bir k›ﬂ günü veya çok karl› bir ilkbahar günü gibi) söz
edilmektedir. Yine de bu tür bir esnekli¤in
de¤erlendiriciler aras› güvenirli¤e yans›yarak, bir
s›n›rl›l›k oluﬂturmas› mümkündür.
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