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Son yıllarda hematolojik malignensilerin tedavisinde elde edilen uzun süre sağ-kalım ve 

kür oranları yaşam kalitesinin klinik pratikteki önemini belirgin olarak arttırmış ve onkoloji 

alanında yapılan çalışmaların önemli bir kısmında yaşam kalite analizleri uygulanan 

tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli ölçütlerden biri olmaya başlamıştır. 

Günümüz tıp pratiğinde akut lösemi tedavisi yapmak, uzun süreli sağ-kalım  veya kür 

elde etmek yeterli olmamaktadır. Hastaların iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarının da 

sağlanması gerekmektedir. İyi bir yaşam kalitesi için ise hastaların hastalık sonrası 

sosyal, fiziksel, fonksiyonel, emosyonel ve cinsel iyilik hallerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 Akut Lösemili hastalarda uygulanan intensif kemoterapi yaklaşımları, hematopoyetik 

kök hücre nakli uygulamaları ve bu tedavilerin neden olduğu morbidite yaşam kalite 

analizlerinin önemini daha da arttırmıştır.  

Günümüzde akut lösemili hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla çok 

sayıda anket geliştirilmiştir.  Bu anketler arasında MRC-EORTC Leukemia Module 

(QLQ-LEU, Leukemia-BMT Module (QLQ-LEU-BMT), Functional Assessment of Cancer 

Therapy formu (FACT-G) ve FACT-Leu anketi (1,2) sayılabilir. Söz konusu anketlerin akut 

lenfoblastik lösemi (ALL) ile ilgili olanları genellikle pediatrik, akut miyeloid lösemi (AML) 

ile ilişkili olanları ise adult yaş grupları için geliştirilmiştir.  Bu anketlerin hemen tümü, 

fonksiyonel, duygusal, fiziksel ve sosyal iyilik halini değerlendiren anketlerdir.  Nitekim, 

Redaelli ve ark (1)’nın yayımladığı meta-analiz sonuçları akut miyelodi lösemi (AML)’nin 

ve uygulanan tedavi modalitelerinin başlıca fiziksel, psikolojik, duygusal ve seksüel 

faktörler üzerine etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu parametreler, fiziksel 

semptomlar, graft versus host hastalığı (GVHD), tüm vücut ışınlamasının kullanılması, 

hastaların eğitim durumu, tanıdan sonra geçen süre ve cinsiyet gibi faktörlerden 

etkilenmektedir.   

Ne yazık ki, bu tür yaşam kalitesi değerlendirmelerinin önemli bir bölümü gelişmiş batı 



toplumlarında gerçekleştirilmektedir. Yaşam kalitesini ölçen anketler, benzer 

sosyoekonomik ve kültürel yapıya sahip hasta gruplarına uygulanmakta ve dolayısı ile 

çözüm yolları da o kültüre ait olabilmektedir. Bu nedenle her toplumun hekimlerinin 

kendi coğrafyaları üzerinde yaşam kalitesine etkili faktörleri belirlemeleri ve destek 

tedavi yaklaşım stratejilerini buna göre saptamaları gereklidir.  

Bu anketlerin orijinal dilinden başka dillere çevrilmesi ve farklı kültürlere adaptasyonu 

mümkün olabilmektedir (2-7).  Bu anketlerden biri de FACT-Leu (Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy-Leukemia) anketidir. Bu anket; 7 fiziksel, 7 sosyal/ailesel, 7 

fonksiyonel ve 6 duygusal önerme (FACT-G) ile birlikte akut lösemi hastalarına özel 

hazırlanmış 7 ek önermeden oluşmaktadır. Hastaların toplam 34 önermeye verdiği yanıt, 

onların yaşam kalitesinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır (2).    

ABD’de merkezi Evanston/Illınois’de olan “Center on Outcomes, Research, and Education 

(CORE) Northwestern Healthcare” tarafından geliştirilen ve malign hastaların yaşam 

kalitelerinin değerlendirildiği Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) anketleri 

bir çok farklı dile çevrilmiştir (2). Bu anketlerinden biri olan FACT Bone Marrow 

Transplantation  (FACT-BMT), 2002 yılında Türkçe’ye kazandırılmış, geçerliliği bir pilot 

çalışma ile sınanmış ve ilgili merkezce onanmıştır. Ön-sonuçları, Türk Hematoloji 

Derneği, Erişkin Kemik İliği Transplantasyonu Alt Komitesinin de desteği alınarak çeşitli 

kongrelerde sunulmuştur (8-10). 

Türk Hematoloji Derneği Akut Lösemiler Alt Komitesi, daha önce Türkçe’ye çevrilen 

FACT-G yanında lösemili hastalar için geliştirilen 7 ek önermeyi de Türkçe’ye çevirmek ve 

geçerlilik analizini yaptıktan sonra tüm Türkiye’deki hematoloji merkezlerinin katılımını 

sağlayarak ülkemizde yetişkin akut lösemi hastalarının yaşam kalitelerinin 

değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Aşağıda söz konusu çalışma 

taslağı yer almaktadır.  
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AMAÇ:  

Türkiye’de, akut lösemili hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirildiği, uluslar arası 

geçerliği olan ve uygun yöntemler kullanılarak (trans-cultural translation, back-

translation vb.) Türkçe’ye çevrilmiş bir anket bulunmamaktadır. Dahası ülkemizde bu 

grup hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirildiği geniş kapsamlı bir çalışma da yoktur. 

Bu çalışma, ülkemizde akut lösemili hastaların yaşam kalitelerinin, yaşam kalitelerine etki 

eden sosyal, duygusal, cinsel, fiziksel ve fonksiyonel faktörlerin ortaya konulmasını 

amaçlamaktadır.     
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HASTALAR ve YÖNTEM: 

 

FACT-Leu’nun Türkçeye çevrilmesi 

FACT-Leu anketi iki ana eksenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki tüm malign hastalara 

uygulanan FACT-G anketidir. Bu anket daha önce zaten Türkçe’ye çevrilmiştir (ek-1).   

FACT-Leu’nun lösemik hastalar için geliştirilmiş olan 7  soruluk ek anketinin Türkçe’ye 

çevrilmesi sırasında yaşam kalite anketini geliştiren “Center on Outcomes, Research, and 

Education (CORE)”  isimli merkez ile işbirliği yapılacaktır. FACT-Leu’nun orijinal halini  

FACT’in web sayfasından ulaşmak mümkündür. Çeviri yapılırken ek-2’ de özetlenen ve 

CORE’un önerdiği metodoloji izlenecektir. Anketin çevirisi yürütücü merkez tarafından 

CORE işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

 

Ön-Test ve anketin geçerliliğinin sınanması 
FACT-Leu’nun Türkçe çevirisi tamamlandıktan sonra anket, yürütücü merkezler olan 

Osmangazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hematoloji Bilimdalları 

tarafından ardışık 20-30 hastaya uygulanacaktır. Söz konusu hastaların aşağıda 

belirtilen çalışmaya dahil edilme kriterlerini tutuyor olmaları gerekmektedir.  

Anket doldurulmasından sonra hastalar ile anketin anlaşılabilirliği üzerine bir sözlü 

görüşme yapılacaktır. Bu görüşme sırasında CORE tarafından Türkçe olarak 

gönderilecek olan formlar hasta tarafından doldurulacak ve bu değerlendirmeler anket 

sonuçları ile beraber CORE’a geri gönderilecektir.   

Hastalardan elde edilen sonuçların Cronbach alfa değerleri, esas merkez tarafından 

analiz edilecektir. Cronbach Alfa indeksi psikometride verilen yanıtların homojenitesi ve 

güvenilirliğini test eden bir yöntemdir (11). Anketin Türkçe geçerliliği kanıtlandıktan sonra 

ise asıl çalışmaya geçilecektir.  

 

Araştırma popülasyonun tanımı ve verilerin toplanması : 

Çok merkezli olarak planlanan bu çalışmaya Türkiye’de Akut Lösemi tedavisi uygulayan 

ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm merkezler dahil edilecektir.  

Hastaların araştırmaya alınması için belirlenmiş olan kriterler şunlardır:  



1- 18 yaş ve üzerinde olmak,  

2- Akut Lösemi tanısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olmak 

3- Remisyonda olmak 

4- Tedavinin verildiği merkez tarafından izleniyor olmak (ulaşılabilir olmak).  

Katılımcı merkezlerde hasta dosyaları veya kayıtları kullanılarak çalışma için uygun 

hastalar belirlenecektir. Çalışmanın amacını açıklamak, katılım için izin almak ve 

görüşmeye davet etmek amacıyla bu hastalara telefonla ulaşılacak veya poliklinik 

kontrolleri sırasında bu bilgilendirme yapılacaktır. Yukarıda anılan kriterleri tutan  

hastaların tümünün çalışmaya davet edilmeleri çalışmanın objektivitesi açısından 

önemlidir.  

Davet edildiği halde çalışmaya katılamayan/katılmayan hastaların sosyodemografik ve 

hastalıkla ilgili özellikleri belirlenecek, çalışmaya katılan hastaların anket sonuçları ile 

yürütücü merkeze gönderilecektir.  

Çalışmaya katılan hastalara remisyonda olduğu koşulda Türkçe FACT-Leu prospektif 

olarak 3., 6., 12. aylar sonunda, 2. ve 5. yılın bitiminde tekrarlayan kereler 

uygulanacaktır. Anketin ilk uygulaması yukarıdaki sıraya bakılmaksızın ilk davet sırasında 

gerçekleştirilecek, sonraki tekrarları ise yukarıda belirlenen zaman aralıklarına uygun 

olarak yapılacaktır.  

FACT-Leu anketine ek olarak hastaların sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, medeni durum, işi, sosyal güvencesi, yaşadığı yer vb) ve primer hastalık ile 

ilişkili bilgilerinin toplandığı hasta formu (ek-3) de doldurulmalıdır. Çalışmaya dahil edilen 

hastaların tümüne testlerin uygulanması öncesi çalışmanın içeriği hakkında bilgi verilecek 

ve onam formları alınacaktır.    

Görüşmeye gelen hastalar anketi ilgili merkezce belirlenen yürütücü hekimin gözetiminde 

dolduracaktır  

 

Anketin Uygulanması 

 

Anketin uygulanması sırasında CORE tarafından belirlenen yöntem izlenecektir. Bu 

yöntemin orjinali ek-4’da mevcuttur.   



 

Verilerin analizi: 

Toplanan veriler o merkezin sorumlu hekimi tarafından haftalık olarak gözden geçirilecek 

ve tamamlanmış anketler çalışmanın yürütücü merkezlerinden biri olan Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalına iletilecektir.  Buna göre her hasta için ; 

1- Türkçe FACT-Leu anketi  

2- Sosyodemografik bilgiler  

3- Hasta Onam Formu  

eksiksiz  doldurulacak ve ilgili merkeze eksiksiz olarak iletilmesi sağlanacaktır.  

Çalışma sonunda hastaların sosyo-ekonomik düzeyleri, eğitim durumları, cinsiyetleri, aile 

ilişkileri, iş ve eğitim durumu, tedaviye bağlı gelişen komplikasyonlar, tedaviden sonra 

geçen süre gibi bir çok verinin yaşam kalitesine etkisi değerlendirilecektir. 

Veri girişi ve veri analizi SPSS programı kullanılarak  yapılacaktır. Verilerin analizinde; 

1- Cronbach alpha 

2- Ki kare 

3- ANOVA 

4-  t testi 

5- Çoklu regresyon analizi kullanılacak, p<0.05 anlamlı kabul edilecektir.  

 

Araştırmanın sınırlılıkları:  

En önemli sınırlılık, görüşmeye davet edildiği halde katılamayan/katılmayan 

hastaların katılan hastalardan yaşadıkları bölge ve dolayısıyla sosyodemografik açıdan 

farklı özelliklere sahip olmasıdır. Bu da, bu çalışmanın belli bir grup hasta ile yapılmış 

olmasına ve örneğin ulaşılması güç, uzakta yaşayan, düşük sosyoekonomik gelirli 

kişilerin temsil edilmemesine yol açabilir. Böyle bir sorunun varlığı, katılamayan kişilerle 

katılabilen kişilerin özelliklerinin karşılaştırılması ile anlaşılabilir.  

Çalışma için davet edildiği halde gelemeyen/gelmeyen hastalar yeniden aranarak ısrarlı 

biçimde davet edilecek, kendilerine ulaşmak mümkün olamazsa çalışma dışı bırakılacak 

ancak sosyodemografik bilgileri edinilmeye çalışılacaktır.  

 



 EK-1  Türkçe FACT-G 
Aşağıdaki listede sizinle aynı hastalığı olan diğer insanların önemli olduğunu söylediği bazı ifadeler verilmiştir. 
Son 7 gün içerisindeki durumunuzu en iyi şekilde yansıtan ifadeyi her satırda tek bir (1) numarayı daire 
içine alarak belirtiniz. 

 

 

 

 

BEDENİ DURUM 
 

Hiç Çok 
az 

Biraz Ol-
dukça 

 

Çok 
fazla 

 
GP1 Yeteri kadar enerjim yok .........................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GP2 Bulantım var. ............................................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GP3 Bedensel durumum yüzünden ailemin ihtiyaçlarını 

karşılamakta güçlük çekiyorum...............................................
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GP4 Ağrım var ..................................................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GP5 Tedavinin yan etkileri beni rahatsız ediyor. ...........................

 
0 1 2 3 4 

 
GP6 Kendimi hasta hissediyorum. ..................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GP7 Yatakta yatmağa mecbur kalıyorum .......................................

 
0 1 2 3 4 

 

 

 

 

SOSYAL YAŞAM ve AİLE DURUMU 
 

Hiç Çok 
az 

Biraz Ol-
dukça 

Çok 
fazla 

 
GS1 Kendimi arkadaşlarıma yakın hissediyorum ..........................

 
0 1 2 3 4 

 
GS2 Ailemden manevi destek görüyorum ......................................

 
0 1 2 3 4 

 
GS3 Arkadaşlarımdan destek görüyorum .......................................

 
0 1 2 3 4 

 
GS4 Ailem hastalığımı kabullendi...................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GS5 Ailemle hastalığım konusundaki iletişimden 

memnunum ...............................................................................
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
GS6 Kendimi hayat arkadaşıma (veya başlıca desteğim olan 

kimseye) yakın hissediyorum..................................................
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Aşağıdaki soruyu lütfen şu anki cinsel ilişki durumunuzu  
göz önüne almadan yanıtlayınız. Eğer bu soruya cevap 
vermemeyi tercih ederseniz, lütfen yandaki kutuyu            
işaretleyip bir sonraki bölüme geçiniz.     

            
 
 
      

     
 

 
Q1 

 
 
 
 
 
 
GS7 

Cinsel hayatım tatmin edici .....................................................0 1 2 3 4 



Son 7 gün içerisindeki durumunuzu en iyi şekilde yansıtan ifadeyi her satırda tek bir (1)  
numarayı daire içine alarak belirtiniz. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

FAALİYET DURUMU 
 

Hiç Çok 
az 

Biraz Ol-
dukça 

Çok 
fazla 

 
GF1 Çalışabiliyorum (ev işi dahil) ..................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GF2 İşim (ev işi dahil) beni tatmin ediyor ......................................

 
0 1 2 3 4 

 
GF3 Hayattan zevk alabiliyorum.....................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GF4 Hastalığımı kabullendim..........................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GF5 İyi uyuyorum ............................................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GF6 Eğlenmek için yaptığım şeylerden zevk alıyorum .................

 
0 1 2 3 4 

 
GF7 

 
Şu anda hayatımın kalitesinden memnunum..........................

 
0 1 2 3 4 

 

 

 

 

DUYGUSAL DURUM  Hiç Çok 
az 

Biraz Ol-
dukça 

Çok 
fazla 

 
GE1 Kendimi üzgün hissediyorum..................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GE2 Hastalığımla başa çıkma yöntemimden memnunum .............

 
0 1 2 3 4 

 
GE3 Hastalığımla olan mücadelemde ümidimi 

kaybediyorum ...........................................................................
 

0 1 2 3 4 

 
GE4 Kendimi sinirli hissediyorum ..................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GE5 Ölmekten korkuyorum .............................................................

 
0 1 2 3 4 

 
GE6 Durumumun daha kötüye gitmesinden 

endişeleniyorum. ......................................................................
0 1 2 3 4 



 EK-2  CORE’UN ORJİNAL ÇEVİRİ METODOLOJİSİ 

Start: Source Document in English 
 
   
Step 1: Qualifications of translator, reviewer, etc. Guidelines 
 

Forward 
translation (2): 
English ∏ Target 
language 

• 2 native speakers of target 
language: 
1 living in US, 1 living in 
native  
country (preferred) 

• 1 translator for each dialect 
when there are multiple 
dialects (e.g. continental 
and Canadian French) 

• no previous exposure to the 
FACIT 

• knowledge of medical / 
health /  psychological 
concepts (preferred) 

• college degree (preferred) 

• use simple 
language 

• capture the 
meaning of the 
item, rather 
than perform a 
literal 
translation 

• the translator is 
strongly 
encouraged to 
complete the 
FACIT 
instrument for 
her/himself 

• English FACIT 

 

 Result:  Two independent forward translations 
 

 

Step 2: 
 

Reconciliatio
n of forward 
translations 

• 1 native speaker of target 
language (preferred) 

• familiar with multiple 
dialects, if applicable 

• not involved in forward 
translation (Step 1) 

• previous exposure to the 
FACIT is OK, but not 
required 

• knowledge of medical / 
health /  psychological 
concepts (preferred) 

• college degree (preferred) 

• resolve any discrepancies 
• provide alternative 

translation(s), if necessary 
• ensure linguistic compatibility 

with all dialects, if applicable 

• English FACIT 
• 2 forward 

translations 

 

 Result:  Reconciled version that includes input  
from both forward translations 



   
   

Step 3: Qualifications of translator, reviewer, etc. Guidelines 
 

Back translation of 
reconciled version 

Target language 
∏ English 

• 1 native English speaker 
• fluent in target language 
• not involved in previous 

steps (Steps 1-2) 
• no previous exposure to 

the FACIT 
• knowledge of medical / 

health /  psychological 
concepts (preferred) 

• college degree (preferred) 

• use simple 
language 

• capture the 
meaning of the 
item; if there is 
more than one 
meaning, list them 
all 

• list of reconciled 
translations 

 

 Result:  Back translation into English to 
compare to source document 

 
 
 
 
 
Step 4: 
 

Independent 
reviews by 3-4 
bilingual experts 

• 3-4  bilingual experts (1 
linguist, 1 with knowledge 
of medical / health /  
psychological concepts, and 
1 language coordinator) 

• previous exposure to the 
FACIT is OK, but not 
required 

• college degree (preferred) 

• each expert performs 
an independent 
review and 
completes the review 
forms supplied by 
the CORE 
coordinating team 

• provide alternative 
translation(s), if 
necessary 

• all of the above 

 

 Result:  Up to 4 independent language versions based on 
review of forward, reconciled and back translated items 

 
 



   
   
Step 5:   Qualifications of translator, reviewer, etc. Guidelines 
 

Review by CORE 
coordinating team, including 
consultation with language 
coordinator as needed 

• language 
coordinator: 

• bilingual expert 
• previous exposure to 

the FACT is OK, 
but not required 

• college degree 
(preferred)  

• finalize and choose best 
translations where 
necessary 

• develop testing 
documents 

• all of the above 

 

 Result:  One translated version based on 
resolution of discrepancies between reviewers 
 
 

Step 6: 
 

Spelling and grammatical 
language verification 

• 1 bilingual expert, usually the language 
coordinator 

 

 

 Result:  Document in target language ready for  
pretesting in native country 

 

 

 

Step 7: 
 

Pilot testing with patients [summarized in separate documents]  
 

 Result:  Final translated FACIT instrument to 
be used in clinical trials, intervention, etc. 

 



 EK-3 HASTA FORMU 
 
ANKETİN UYGULANDIĞI TARİH:  …../……./…….. 
Anketin hastalık sonrası kaçıncı günde uygulandığını belirtiniz  .…………………… 
MERKEZ ADI:  
HASTANIN:  
Adı ve Soyadı  
Protokol numarası  
Telefon numarası  
Faks numarası  
Elektronik posta adresi  
Yaşı  
Cinsiyeti  
Medeni durumu  
Eğitim durumu (en son bitirdiği okul; 
okula gitmemişse okur yazarlık durumu) 

 

Sosyal güvencesi  Yok     Emekli S.    Bağ Kur    SSK    Yeşil Kart  
  Özel 

Mesleği  
Akut lösemi tedavisinden sonraki mesleği   
Meslek değiştirdi ise değiş-tirme nedeni  
Yaşadığı yer (açık olarak belirtilecek)  
Doğum yeri  
Primer hematolojik hastalığı (ALL- AML, 
WHO, FAB ve EGIL sınıflamasına göre 
alt tip belirtiniz 

 

Uygulanan tedavi   
Transplant yapıldıysa tipi  Allogeneik (HLA tam uyumlu kardeş)     

Allogeneik (HLA uyumsuz aile içi)          
Allogeneik (HLA uyumsuz aile dışı)        
Otolog                                                    

Transplant yapıldıysa kök hücre kaynağı Kemik iliği              Periferik kök hücre      
Kord kanı     

Graft manüplasyonu  
Transplant öncesi performans statüsü 
(bakınız tablo-1) 

İyi (Karnofsky  80,  ECOG 0-1)            
Kötü (Karnofsky  80,  ECOG 0-1)         
Bilinmiyor                                               

Hazırlama rejimi Non-miyeloablatif                               
Total vücut ışınlaması                        

TEDAVİYE AİT ERKEN KOMPLİKASYONLAR 
İnfeksiyon   
Renal toksisite   
Hepatik toksisite   
Mesane toksisitesi    
Pulmoner toksisite   
Nörolojik   
Gastrointestinal   
Kardiak    
GEÇ KOMPLİKASYONLAR 
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 Test Öncesi İşlemler 
 
1. GİRİŞ 
 
FACT ölçüm sistemi, bir hastanın yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş çok boyutlu 
araçlardan oluşmaktadır.  Genel anketin (FACT-G) yanı sıra, bugün İngilizce dilinde 23 hastalığa ya da 
semptoma özgü anket mevcuttur.  Halen, uluslararası klinik deneylerde kullanılmak üzere, bu anketlerin 
tümünü diğer dillere tercüme ettirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 
 
Deneyeceğiniz bu belgeler, çeşitli dil uzmanları, tıbbi daldaki profesyoneller ve psikologların katkıları 
sonucunda özenli bir çeviri yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  Bu çeviri sürecinin en son basamağı da, 
kullandığımız işlemin bütünlüğünü en üstün şekilde değerlendirebilecek kişiler olarak gördüğümüz 
hastaların düşüncelerini almaktır. 
 
FACT-LEU anketinin Türkçe versiyonunun ilk testini uygulayacaksınız. FACT-LEU anketinin yapılması ve 
deneklerle mülakat sırasında elemanlarınızın gerek duyacağı bütün formları size sağlayacağız.  Tüm 
formlar, hem İngilizce, VE hem de testte kullanılan dilde (dillerde) olacaktır.  Bu test aşamasında, 
güvenirlik, geçerlilik ve diller arası veri karşılaştırmasını sağlayabilmek için aşağıdaki adımların izlenilmesi 
bilimsel açıdan çok önemlidir. 
 
2. DENEK ÖRNEĞİ 
 
EN AZINDAN on (10) tane TAMAMİYLE DOLDURULMUŞ veri takımını almamız gereklidir.  Bu koşulu 
gerçekleştirebilmek için test merkezinin en az on beş (15) katılımcıya FACT-LEU anketini verip, mülakat 
yapmasını tavsiye ediyoruz. 
 
FACT-LEU anketine, otolog ya da allojenik kemik iliği nakli geçirmiş hastalar katılabilirler.  Hastanın 
kanser tanısının ne olduğu veya ne kadar zaman önce olduğu önem taşımaz.  
 
3. DENEK DEĞERLENDİRMESİ VE MÜLAKATLAR 
 

3.1 Onay:  Lütfen her katılımcıya değerlendirmenin ve mülakatın amacını izah edip, onayını alın.  
Mülakatçı, katılımcıya şu konularda bilgi vermelidir: 

 
- FACT-LEU anketi, katılımcının bakış açısından kendi yaşam kalitesini değerlendiren, şahsen 
doldurulan bir anket olup, tamamlanması sadece yaklaşık 20 dakika alır.  Eğer katılımcının anketi 
tamamlamak için yardıma ihtiyacı varsa, mülakatçı bu yönden katılımcıya yardımda bulunacaktır. 

 
 
- FACT-LEU anketi, İngilizce bir kaynaktan çevrilmiş olup, belgenin diğer kültürlerde kullanılmaya 
uygun olduğunu sağlamaya çalışmaktayız. 
 
- FACT-LEU anketini daha da geliştirebilmemiz, ancak katılımcının yardımı ile mümkün olacaktır.  
Formlar doldurulduktan sonra bunlara ilişkin bazı sorular soracağız.  Katılımcının ifade etmek 
istediği bütün düşünceler değerlendirilecektir.  Özellikle de katılımcıların anketteki maddelerin 
onlara kişisel ve kültürel açılardan uygun gelip gelmediğini bildirmesini arzu ediyoruz. 

 
- Bu çalışmada gönüllü olarak rol almak isteyen katılımcılar için birkaç risk olabilir.  Anket 
katılımcıya tatsız sorunları hatırlatabilir.  Eğer böyle bir durum olursa, katılımcının mülakatçı 
ve/veya diğer tıbbi elemanlarla düşüncelerini tartışması teşvik edilecektir. 



 
- Bu çalışmaya katılmak isteğe bağlıdır.  Denek, herhangi bir aşamada katılmayı reddedebilir ve 
reddinin kendi tıbbi bakımı açısından hiçbir kötü etkisi olmayacaktır. 

 
- Bütün bilgiler gizli tutulacaktır.  Hiçbir raporda katılımcıların isimleri kullanılmayacak ve bu bilgi, 
deneklerin tıbbi kayıtlarında muhafaza edilmeyecektir. 

 
3.2 Denek Kimlik Numarası: Katılımcının anketteki yanıtlarının mülakattaki düşünceleri ile 
eşlenebilmesi için hem FACT-LEU anketinde ve hem de Katılımcı Mülakat Formlarında kimlik 
numaraları verilmiştir.  Her katılımcıya verilen formların numaralarının eş olmasına lütfen dikkat 
ediniz. 

 
3.3 Denek Değerlendirmesi: Katılımcının oturup, FACT-LEU anketini doldurabileceği sakin bir yer 
bulunuz.  Aile fertlerinin anketlerin tamamlanması sırasında katılımcının yanında bulunmasından 
ve onun yanıtlarını etkilemesinden kaçınınız.  Denek anketi doldururken sorularını cevaplamak 
veya yardımcı olabilmek için lütfen hazır bulununuz.  Örneğin, eğer denek okuyup yazamıyorsa, 
mülakatçı soruları yüksek sesle okumaya ve/veya yanıtları yazmaya hazır olmalıdır. 

 
3.4 Denek ile Mülakat: Katılımcının FACT-LEU anketini tamamlamasını beklerken veya 
mülakattan önce, lütfen Katılımcı Mülakat Formunun ilk sayfasını doldurunuz.  Katılımcı FACT-
LEU anketini doldurduktan sonra da katılımcıyla beraber oturarak mülakatı yapınız.  İlk önce 
formda herhangi bir sorunun boş bırakılıp bırakılmadığını saptamak önemlidir.  Eğer boş 
bırakılan sorular varsa, katılımcıyı anketi tamamlamaya teşvik ediniz.  Eğer katılımcının 
yanıtlamayı reddettiği sorular varsa, bu reddin nedenini belirtirseniz eksik olan verinin sebebi belli 
olur.  Mülakat sırasında katılımcının ankete ilişkin düşüncelerini de lütfen yazınız.  Mülakatın 
bitiminde, mülakatçı ayrıca kendi düşüncelerini de kaydetmeli ve katılımcının formu 
tamamlayabilmek için yardım gereksinimi olup olmadığını belirtmelidir. 
 
Katılımcı Mülakat Formu, açıkça ve büyük harflerle katılımcının kendi dilinde VE İngilizce dilinde 
doldurulursa bunun bize çok yardımı olur.  Formu, her iki dil için de yeterli yer bırakarak oluşturduk 
ve tercüme konusundaki tüm yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.  Eğer mülakatçının 
formdaki bilgiyi İngilizce'ye çevirme olanağı yoksa, iki dili de bilen danışmanlarımızdan birinin 
bunu daha sonra tercüme etmesini isteyebiliriz. 

 
4. VERİ ANALİZİ 
 
Lütfen her FACT-LEU anketinin ve Katılımcı Mülakat Formunun kendi kayıtlarınız için fotokopilerini 
yapıp, bütün orijinalleri veri tabanımıza eklenmek için bize iade ediniz.  Bunun için size 
sağladığımız ücreti ödenmiş Federal Express zarflarını kullanınız.  Veriyi kaydedip, özetledikten sonra 
test koordinatörlerini arayıp, sonuçların yorumlanmasında yardımlarını rica edebiliriz. 
 
 
Eğer bu proje hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen herhangi birimizle temasa geçiniz: 
 
 
Sonya Eremenco    Benjamin Arnold  Helena Correia   
00-1-847-570-7313    00-1-847-570-7315  00-1-847-570-7308 
  
s-eremenco@northwestern.edu   barnold@enh.org  Hcorreia@enh.org  
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