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UHD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.khsdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Egelioğlu vd., 2014:27) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., 
& SARUHAN, A. (2014). Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel 
Uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-35. doi: 
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10.17371/UHD.2014018935 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi 
çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son 
ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında 
numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHD JOURNAL

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. 

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www. khsdergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free. 

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/03944-
2015-GE-17296). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: ISSN 2148-4872 
Online ISSN:2149-2468. 

6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Egelioglu et al., 2014:27), in 
the reference part EGELIOGLU, N., MUSLU, G.K., SEN, S., GUNERI, S.E., BOLISIK, B., 
& SARUHAN, A. (2014). The traditional practices applied in potpartum period in Agean 
area. International Refereed Journal of Nursing Research, 1(1), 22-35. doi: 10.17371/
UHD.2014018935. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the 
print format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the 
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access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references 
and below the page by giving numbers. 

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Okurlarımız, 

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergimizin altıncı sayısını siz okurlarına sunmaktan do-
layı mutlu ve gururluyuz. Öncelikle dergimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz. Dergimizin bu 
sayısında; “Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin bilgi ve görüşleri”, “Hemşirelerin ölüme 
karşı tutumları”, “Yenidoğan yoğun bakım ebe ve hemşirelerinin etik ikilemleri ve mesleki profesyonellik 
düzeyleri ile ilişkisi”, “Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet kullanımıyla duygusal zekâlarının iliş-
kisi”, “Gebelikte sağlık uygulamaları ile duygusal zeka arasındaki ilişki”, “Üniversite öğrencilerinin cinsel 
haklar ve üreme haklarına ilişkin görüşleri”, “Evli kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve cinsel yaşam 
kalitesinin incelenmesi”, “Öğrenci hemşirelerin endotrakeal aspirasyona ilişkin bilgi düzeyleri”, “Türkiye’de 
hemşireler tarafından yapılan miyokart infarktüsü ile ilgili tez araştırmaları” ve “Bir üniversite hastanesi acil 
servis çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi” isimli toplam on adet bir birinden değerli araştırma maka-
lelerine,  “Sağlık hizmetlerinde birinci basmaktan üçüncü basamağa terapötik dokunma” ile “Yaşlıda ağız 
ve diş sağlığı önerileri” isimli iki derlemeye yer verdik. Bu makalelerin hemşirelik alanında hizmet veren 
hemşirelere ve akademisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın da 
desteğiyle daha birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli 
bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, dergi hakemlerinin ve editörün çok önemli sorumlulukları 
vardır. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize 
teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği ve göndereceğiniz nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu derginin de 
uluslararası süreli yayınlar içerisinde SCI-E’de dizinlenen dergiler arasında yer alabileceği müjdesini sizinle 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aramıza yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen 
yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı 
sunar bir sonraki sayımızda görüşmek üzere esenlik ve mutluluklar dileriz.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Doç. Dr. Gül ERTEM
Sayı Editörü



XII

kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished Readers, 

We are proud of sharing the sixth volume of International Refereed Journal of Nursing Research with 
you. We extend thanks for your great interest to our journal. There are a total of ten research papers namely 
“Knowledge and opinions of nurses regarding complementary and alternative treatment”, “Attitudes of nurses 
towards death”, “Ethical dilemma of midwives and nurses in neonatal intensive care units and its relation 
with vocational professionalism levels”, “The relation between problematic internet use of nursing students 
and emotional intelligence”, “The relation between health practices and emotional intelligence in pregnancy”, 
“The opinions of university students regarding sexual rights and reproductive rights”, “Analysis of sexual 
dysfunctions and the quality of sex life in married women”, “Knowledge of nursing students concerning en-
dotracheal aspiration”, “Research of theses related to myocardial infarction performed by the nurses in Turkey” 
and “Analysis of the violence directed to the emergency room staff of a university hospital” and two compi-
lations namely “Therapeutic touch from the primary care to the tertiary care in healthcare services” and “Oral 
and dental health suggestions for elderly”. We are of the opinion that these papers will be beneficial for the 
nurses and academicians serving in the field of nursing. We believe that we will publish many more volumes 
with the support of our esteemed readers and authors. Referees and the editor of the journal have significant 
responsibilities in improving the scientific quality of a refereed journal in scientific periodical publishing. We 
extend thanks to our referees who spent their valuable time on meticulous evaluation of papers. We hope 
that this journal will rank among the journals indexed in SCI-E within the international periodical publishing 
thanks to you support and qualified papers to be sent. We would like to express our gratitude and respect to 
the scientists who have joined us lately, to authors who support us with their papers, readers, followers and 
to all those who contributed. Hope to meet you in the next volume and wish you the best. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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HEMŞİRELERİN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİYE İLİŞKİN 
BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ1

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF NURSES TOWARDS 
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE

Kıvan ÇEVİK1, Nursen BOLSOY2, Mahmut BELER3

1 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları AD,  
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Öz: Amaç: Araştırma, tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin 
hemşirelerin bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmış 
tanımlayıcı bir çalışmadır. Gereç- Yöntem: Araştırmanın evrenini 
Manisa Devlet Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan 
Hastanesi’nde görev yapan 545 hemşire oluşturmuştur. Araştırmaya 
katılmayı kabul eden 203 hemşire çalışmaya alınmıştır. Veriler 
araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan, 12 
sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 
15.0 paket programında gerçekleştirilerek, sayısal ve yüzdelik 
dağılımları verilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin 
%45.3’ü 20-30 yaş grubunda,%86.2’si kadın, %65’i evli, %74.4’ü 
önlisans/ lisans mezunu, %53.2’si üniversite hastanesinde görev 
yapmakta ve %41.9’u 10 yıldan daha fazla çalışma süresine 
sahiptir. Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedavilere ilişkin 
bilgileri sorulduğunda; ilk üç sırada diyet, akupunktur ve yoga 
yer almaktadır. Hemşirelerin %56.2’si alternatif/tamamlayıcı 
tedavi ile ilgili eğitim verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Sonuç: 
Sonuç olarak çalışmamızda hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif 
yöntemlerinden sadece birkaçı hakkında bilgilerinin olduğu tespit 
edilmiştir, fakat tamamlayıcı ve alternatif tedavilere yönelik olumlu 
bir görüş sergilemektedirler ve bu konuda büyük çoğunluğu eğitim/
kurs almak istemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Tedavi, Alternatif Tedavi, 
Hemşire

Abstract: Aim: The research is a descriptive study planned 
to determine the knowledge and opinions of nurses towards 
complementary and alternative medicine. Method: The po-
pulation of the study consists of 545 nurses working in Ma-
nisa State Hospital and Hafsa Sultan Hospital of Celal Bayar 
University. Of the nurses, agreed to participate in the study 
(n=203) were included in the study. The data were collected 
by means of a questionnaire including 12 questions prepared 
according to the related literature by the researcher. The study 
data was analyzed using the Statistical Package for Social 
Science (SPSS) 15. To analyze the data, number-percentage 
distribution were used. Result: Fortyfive point three per-
cent of the participant nurses were at the age group of 20-30, 
86.2% of them women, 65% married, 74.4% undergraduates 
or graduates, 53.2 % working in the university hospital and 
41.9%  with a work-experience of 10 years and over. When 
asked about their knowledge of complementary and alterna-
tive medicine, they put diet, acupuncture and yoga in the first 
three places. 56.2% of the nurses stated that they should be 
given education about complementary and alternative medici-
ne. Conclusion: As a result of our study, it has been determi-
ned that the nurses have knowledge of just few of the comp-
lementary and alternative medical methods, but they express 
a positive approach towards complementary and alternative 
medicine and the majority of them would like to be educated 
and trained about the matter.

Key Words: Complementary Medicine, Alternative  Medicine, 
Nurse
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri, yaygın 
kullanımı,  maliyeti ve bilinmeyen etkileri nedeni 
ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmektedir 
(Durmaz 2011: 83-8).

Alternatif tıp genellikle bağımsız ya da klasik 
tedavi yerine kullanılan yöntemleri ifade ederken, 
tamamlayıcı tıp ise temel olarak klasik tedaviye 
eşlik eden ya da onu tamamlayan yöntemler 
(cerrahi sonrası uygulanan aromaterapinin kişiyi 
rahatlatması, ilaç tedavisiyle birlikte hayal kurma, 
müzik ve gevşeme tekniklerinin kullanılması gibi) 
olarak tarif edilir. Bu tedaviler birlikte, tamamla-
yıcı ve alternatif tıp (TAT) olarak adlandırılırlar 
(Khorshid ve Yapucu 2005:124-30; Doğan vd., 
2012: 62-6).

Tamamlayıcı tedavilerin, son yıllarda özellikle 
ebelik, ortopedi, nöroloji ve palyatif bakım alanla-
rındaki kullanımında bir artış vardır (Stephenson 
and Dalton 2003:179-91; Wang et al., 2008:512-20; 
Snyder et al.,  2014:3-16). Pek çok insan sadece 
tamamlayıcı tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak 
değil, ayrıca bunları kullanmak istemektedir. 
Kav ve ark. (2008: 32-8) ülkemizde kanserli 
hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) 
ile ilgili yapılan çalışmalardan oluşan literatür 
derlemesinde TAT kullanım sıklığının %22.1 ve 
%84.1 arasında dağılım gösterdiğini bildirmiştir. 
Erdoğan ve arkadaşlarının (2014:773-90) kronik 
böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda yaptıkları 
çalışmada %25.2 ile %57 gibi değişen oranlarda 

TAT yöntemlerini kullandıklarını, Erdoğan ve 
arkadaşlarının (2013:107-12) hemodiyaliz has-
talarının %35.8’inin tamamlayıcı tıp yöntemini 
kullandığını,  Erdoğan ve ark. (2012:135-9) kalp 
hastalarının üçte birinin tamamlayıcı tedavi yön-
temlerini kullandığını bildirmişlerdir. Güngörmüş 
ve Kıyak’ın (2012:123-9) yaptığı çalışma sonu-
cunda %42.4’ünün yaşadıkları ağrıyı gidermek 
için TAT kullandıkları saptanmıştır. Güven ve 
arkadaşları (2013:160-6) hipertansiyonu olan bi-
reylerin %52.7’sinin TAT yöntemini kullandıklarını 
belirlemişlerdir. Hastaların büyük çoğunluğunun 
tamamlayıcı ve alternatif tedavileri kullandığı 
çalışmalarda görülmektedir. Toplum bu ihtiyacını 
bugüne kadar sağlık çalışanları dışındaki uygula-
yıcılarla gidermeye çalışmıştır. Ancak 27 Ekim 
2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 29158 
sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama-
ları Yönetmeliği ile pek çok tedavi uygulanabilir 
şeklinde resmi olarak kabul görmüştür (Sağlık 
Bakanlığı 2014). Bu doğrultuda, sağlık bakım 
profesyonellerinin alternatif tedavilerin yararları/yan 
etkileri/ uygulama yöntemleri/kontrendikasyonları 
konusunda daha fazla donanımlı olmalarına ihtiyaç 
vardır (Tokem 2006: 189- 96). Uygulamaların 
birçoğunda hemşirelerin uygulama yetkisi olmasa 
bile, bu yöntemlere ilişkin bilgi sahibi olması, 
hasta ve hasta yakınlarına rehberlik yapabilme-
leri açısından oldukça önemlidir ve sonuç olarak 
tedaviler hakkında bilgilerini arttırmaları zorunlu 
hale gelmiştir ((Turan vd., 2010: 93-8, Snyder 
et al.,  2014:3-16).  Ancak ülkemizde yapılan 
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çalışmalarda sağlık çalışanlarının konuyla ilgili 
yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmıştır (Set 
vd., 2012:1661-6; Lafçı ve  Kaşıkçı 2014:1-18).  
Yapılan çalışmaların az olması, konunun yeterince 
bilinmemesi, eğitim sisteminde yeterli eğitimin 
verilmemesine bağlı profesyonel kişi sayısının 
oldukça az olmasından dolayı ülkemizde TAT 
uygulamalarına yönelik kesin veri yoktur. Hem-
şirelerin bu konudaki yaklaşımına dair de yeterli 
veri bulunmamaktadır. Bu çalışma, hemşirelerin 
tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin bilgi 
ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Bu araştırma kesitsel ve 
tanımlayıcı tiptedir. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma verileri, 
Temmuz- Eylül 2013 tarihleri arasında, Manisa 
Devlet Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi 
Hafsa Sultan Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araş-
tırmanın evrenini Manisa Devlet Hastanesi 
(n=260) ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan 
Hastanesi’nde (n=285) görev yapan 545 hemşire 
oluşturmaktadır(n=545). Örneklemi ise; Epi info 
programında bilinmeyen prevelans %50 alınarak, 
%95 güven aralığında %5 sapma ile hesaplan-
mış ve minumum örneklem büyüklüğü n=225 
bulunmuştur. Hastane bazında tabakalandığında; 
Hafsa Sultan Hastanesi için n=118, Manisa Devlet 
Hastanesi için n= 107 hemşireye ulaşılması plan-

lanmıştır.  225 kişiye ulaşılmıştır ancak doldurulan 
anketlerin her iki hastanede toplam 22 tanesinin 
hatalı ve eksik doldurulması sonucu çalışma dışı 
bırakılmış ve değerlendirme 203 kişi üzerinden 
yapılmıştır (Katılım oranı=%90.2).   

Veri Toplama Araçları: Araştırma verilerinin 
toplanmasında, araştırmacılar tarafından ilgili 
literatür doğrultusunda hazırlanan anket kullanıl-
mıştır (Akan vd., 2012:1-7; Araz vd., 2012: 239-
51; Güngörmüş ve Kıyak 2012: 123-9; Hassan 
et al., 2014: 1-14; Lafçı ve Kaşıkçı 2014:1-18; 
Özkaptan ve Kapucu 2014: 914-24; Set et al., 
2012: 1661-6; Shorofi and Arbon 2010: 229-
34). Anketin Anlaşılırlığı Açısından 10 kişiye 
ön uygulama yapılmış ve bu kişiler çalışma dışı 
bırakılmıştır. Veri toplamada kullanılan anket 
dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katı-
lımcıların sosyodemografik özelliklerine ilişkin 6 
soru yer almaktadır. İkinci bölümde hemşirelerin 
bilgi seviyesini belirlemek amacıyla tamamlayıcı 
ve alternatif tedavi yöntemlerini hiç duymadım, 
duydum, sınırlı bilgim var, yeterli bilgim var, 
yöntemi her yönüyle biliyorum seçenekleri yer 
almaktadır. Üçüncü bölümde bir tabloda hemşi-
relerin tamamlayıcı ve alternatif tedavilere ilişkin 
aldıkları eğitim sorgulanmıştır. Son bölümde de 
görüşleri belirlemek amacıyla doğru, yanlış, bir 
fikrim yok seçeneklerinin bulunduğu bir tablo 
kullanılmıştır. Sayısal değer ve puan hesaplan-
mamıştır.
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Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yapı-
labilmesi için Celal Bayar Üniversite Hastanesi 
Etik Kurulu’ndan Celal Bayar Üniversitesi Hafsa 
Sultan Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi’nden 
yazılı izin, araştırmaya katılan hemşirelerden 
sözel izin alınmıştır.

 Verilerin Toplanması: Veriler araştırmacılar 
tarafından hastane ortamında, hemşirelere çalışma 
konusu hakkında bilgi verilip onamları alındıktan 
sonra, formların yanıtlanması 10-15 dakikalık bir 
süre olmasına rağmen kliniklerdeki yoğunluktan 
dolayı boş zamanda doldurmaları istenmiş ve bir 
gün sonra geri alınmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin analizi 
Statistical Package for Social Science  (SPSS) 
15.0 paket programında gerçekleştirilmiştir. Ve-
rilerin sayısal ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. 

BULGULAR

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyodemografik 
Özellikleri

Yaş
20-30 yaş
31-40 yaş
41 yaş ve üzeri

n (%)
92 (%45.3)
96(%47.3)
15(%7.4)

Cinsiyet
Kadın
Erkek 

175 (%86.2)
28 (%13.8)

Medeni Durum
Evli
Bekar
Boşanmış

132 (%65)
62(%30.5)
9(%4.4)

Eğitim
Lise
Önlisans/lisans
Yüksek lisans ve üzeri

39 (%19.2)
151 (%74.4)
13 (%6.4)

Çalıştığı Kurum
Üniversite Hastanesi
Devlet Hastanesi

108 (%53.2)
95(%46.8)

Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

63(%31)
55 (%27.1)
85(%41.9)

Toplam 203 (%100.0)

Araştırmaya katılan hemşirelerin  %47.3’ünün 
31-40 yaş aralığında, %86.2’sinin kadın, %65’inin 
evli, %74.4’ünün önlisans/lisans mezunu olduğu, 
%53.2’sinin üniversite hastanesinde çalıştığı, 
%41.9’unun 11 yıl ve üzeri mesleki deneyime 
sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 2. Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviye İlişkin Bilgi Düzeyleri

Tedavi* Hiç 
duymadım

Duydum Sınırlı 
bilgim var

Yeterli 
bilgim var

Yöntemi 
her 

yönüyle 
biliyorum

n % n % n % n % n %

Akupunktur 5 2.5 71 35.0 95 46.8 25 12.3 7 3.4

Aromaterapi 42 20.7 100 49.3 43 21.2 17 8.4 1 0.5

Refleksoloji 89 43.8 66 32.5 37 18.2 11 5.4 0 0

Fitorerapi 26 12.8 91 44.8 64 31.5 20 9.9 2 1.0

Terapötik Dokunma 71 35.0 76 37.4 50 24.6 5 2.5 1 0.5

Müzik Terapi 13 6.4 96 47.3 65 32.0 25 12.3 4 2.0

Shiatsu 145 71.4 41 20.2 13 6.4 4 2.0 0 0

Homeopati 145 71.4 39 19.2 15 7.4 4 2.0 0 0

Hipnoterapi 68 33.5 86 42.4 40 19.7 8 3.9 1 0.5

Kayropraksi 170 83.7 20 9.9 12 5.9 1 0.5 0 0

Yoga 2 1.0 91 44.8 78 38.4 27 13.3 5 2.5

Meditasyon 9 4.4 94 46.3 68 33.5 28 13.3 4 2.0

Biorezonans 135 66.5 46 22.7 17 8.4 3 1.5 2 1.0

Diyet desteği 18 8.9 62 30.5 63 31.0 45 22.2 15 7.4

* Yanıtlar birden fazladır. Yüzdeler toplam sayı 
üzerinden verilmiştir. 

Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye 
ilişkin bilgi düzeyleri Tablo 2’de özetlenmiştir. 
Hemşirelerin hiç duymadıkları ilk beş uygulama 
sırasıyla kayropraksi (%83.7), shiatsu ve home-
opati (71.4), biorezonans (%66.5), refleksoloji 
(%43.8) iken; yeterli bilgiye sahip oldukları ilk 
beş uygulama ise diyet desteği (%22.2), yoga ve 

meditasyon (%13.3), müzik terapi ve akupunktur 
(%12.3) olarak belirlenmiştir (Tablo 2).
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Tablo 3. Hemşirelerin Eğitim Aldıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Tedaviler* n  (%)

Akupunktur 6 3

Aromaterapi 3 1.5

Refleksoloji 2 1

Fitoterapi 6 3

Terapötik Dokunma 3 1.5

Müzik Eğitimi 4 2

Shiatsu 1 0.5

Homeopati 1 0.5

Hipnoterapi 1 0.5

Şiropraksi 1 0.5

Yoga 3 1.5

Meditasyon 3 1.5

Biorezonans 2 1.0

Diyet 16 7.9

Araştırmaya katılan hemşirelerin %7.9’unun 
diyet desteğine ilişkin eğitim aldıkları, bunu 

%3 ile akupunktur ve fitoterapinin takip ettiği 
saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 4. Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere İlişkin Görüşleri

Görüşler n %

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi toplum sağlığı için bir 
tehdittir                                                 
                                                                           

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

14
146
43

6.9
71.9
21.2

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi bir hekimin 
gözetiminde olmalıdır.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

162
21
20

79.8
10.3
9.9

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi tıbbi tedaviye ek 
uygulanabilir.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

180
7
16

88.7
3.4
7.9
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Tamamlayıcı ve alternatif tedavi sadece klasik tıp etkili 
olmadığında kullanılmalıdır.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

27
143
33

13.3
70.4
16.3

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi vücudun kendi 
savunma mekanizmasını yapılandırarak kalıcı bir 
tedavi sağlar.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

59
62
82

29.1
30.5
40.4

İnsanların klasik tıbbi tedavi alması engellendiğinde 
tamamlayıcı ve alternatif tedavi tehlikeli olabilir.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

87
54
62

42.9
26.6
30.5

Psikolojik olarak kişiye kendini iyi hissettirir. Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

171
12
20

84.2
5.9
9.9

Bilimsel bir şekilde test edilmemiştir, önerilmemelidir. Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

42
86
75

20.7
42.4
36.9

Hemşireler tamamlayıcı ve alternatif tedaviler 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

166
19
18

81.8
9.4
8.9

Hemşirelerin hastalara tamamlayıcı ve alternatif 
tedaviye ilişkin tavsiyelerde bulunması gerekir.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

82
69
52

40.4
34.0
25.6

Doktora gitmeden önce tamamlayıcı ve alternatif 
tedavi denemeye değerdir.

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

26
139
38

12.8
68.5
18.7

Alternatif tedavi yöntemleri insanların doğru tıbbi 
tedavi almalarını geciktirebilir

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

1 2 8            
3 4               
41

6 3 . 1       
1 6 . 7        
20.2

Alternatif tedavi yöntemleri ancak tıbbi tedavinin 
yetersiz olduğu yerde son seçenek
olarak kullanılmalıdır

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

7 6              
8 2              
45

3 7 . 4           
4 0 . 4       
22.2

Alternatif tedavi yöntemleri ancak basit hastalıklar 
için kullanılabilir, ağır ciddi hastalıklarda kullanılmaz

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

6 9              
7 6              
58

3 4 . 0        
3 7 . 4       
28.6

Mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde (hizmetiçi) 
alternatif/tamamlayıcı tedavi ile ilgili eğitim 
verilmelidir

Doğru 
Yanlış 
Bir Fikrim Yok

1 1 4                  
6 1                
28

5 6 . 2             
3 0        
13.8

Toplam 203 100.0
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif uygula-
malar hakkındaki görüşleri Tablo 4’de verilmiştir. 
Hemşirelerin %71.9’u tamamlayıcı ve alternatif 
tedavinin toplum sağlığı için bir tehdit olmadığını, 
%79.8’i tamamlayıcı ve alternatif tedavinin bir 
hekimin gözetiminde olması gerektiğini, %88.7’si 
tamamlayıcı ve alternatif tedavinin tıbbi tedavi-
ye ek uygulanabileceğini, %84.2’si psikolojik 
olarak kişiye kendini iyi hissettirdiğini, %81.8’i 
hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedaviler 
konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini, %56.2’si 
mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde (hizmet 
içi) alternatif/tamamlayıcı tedavi ile ilgili eğitim 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir (Tablo 4).

TARTIŞMA

Son yıllarda tamamlayıcı ve alternatif tedaviye olan 
ilgi giderek artmaktadır. Türkiye’de genel hasta 
popülasyonunda TAT kullanım oranı %25.2-86.3 
aralığında değişmektedir (Doğan vd., 2012:62-6). 
Bu durum hemşirelerin de kendilerini bu alanda 
geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Genel olarak 
hemşirelerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu 
söylenebilir. Hemşirelerin hiç duymadıkları ilk 
beş uygulama sırasıyla kayropraksi (%83.7), shi-
atsu ve homeopati (71.4), biorezonans (%66.5), 
refleksoloji (%43.8) iken; diyet desteği (%22.2), 
yoga ve meditasyon (%13.3), müzik terapi ve 
akupunktur (%12.3) uygulamaları ise yeterli 
bilgiye sahip oldukları ilk beş uygulama olarak 
belirlenmiştir (Tablo 2). Türkiye’de yapılan 
çalışmalar incelendiğinde; Köksoy (2008: 40) 

araştırmaya katılan sağlık personelinin %45.3’ünün 
biyotedaviyi, %62.2’sinin ayurvedayı, %73.1’inin 
homeopatiyi, %69.4’ünün refleksolojiyi, %52.5’inin 
reikiyi, %88.4’ünün ise aleksandır tekniğini hiç 
duymadıklarını belirtmiştir. Lafçı ve Kaşıkçı 
(2014:1-18) yaptıkları çalışmada araştırma kap-
samına aldıkları sağlık personellerinin %25’inin 
tamamlayıcı ve alternatif tedavi metodlarından en 
az birini kullandıklarını; bitkisel tedavi ve masa-
jın ilk sıralarda yer aldığını; sağlık personelinin 
hakkında en fazla bilgisi olduğu yöntemlerin ise 
akupunktur, bitkisel tedavi, diyet desteği ve masaj 
olduğunu saptamışlardır. Özkaptan ve Kapucu 
(2014:914-24) hemşirelerin özellikle masaj (81%), 
hidroterapi/spa  (79.4%),  bitkisel tedavi  (77.8%) 
ve akupunktur  (75.4%); doktorların ise en çok 
akupunktur (76.1%),  hidroterapi/spa  (70.6%) 
ve masaj (62.6%) hakkında bilgi sahibi olduğunu 
bildirmiştir. Akan ve ark. (2012:1-7) öğrencilerin 
tamamlayıcı ve alternatif tedaviye ilişkin bilgi 
ve tutumlarını incelemek amacıyla yaptıkları 
çalışma sonucunda öğrencilerin en iyi bildikleri 
tedavi yöntemlerinin sırasıyla bitkisel tedavi, aku-
punktur, hipnoz, masaj ve meditasyon olduğunu 
saptamışlardır Çalışma verilerimiz Türkiye’de 
yapılmış çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 
Hemşirelerin çoğunluğunun TAT uygulamalarına 
ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğu, bu alanda hasta 
ve hasta yakınlarını bilgilendirecek donanıma 
sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Dünya’da yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
Hassan ve ark. (2014: 1-4) çalışmalarında onkoloji 
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hemşirelerinin %11’inin tamamlayıcı ve alterna-
tif tedavileri hiç duymadıklarını, en sık bilinen 
tedavilerin bitkisel tedavi (%12), yoga ve müzik 
terapi (%10) olduğunu bildirmişlerdir Shorofi ve 
Arbon (2010: 229-34) hemşirelerin %52.5’inin 
tamamlayıcı ve alternatif tedavilere ilişkin çok 
az bilgiye sahip olduklarını ve uygulamalarında 
en çok masaj ve müzik terapisini kullandıklarını 
bildirmiştir. Frass ve ark. (2012: 45-56) genel po-
pulasyon ve sağlık personeli arasında tamamlayıcı 
ve alternatif tedavilerin kullanımı üzerine yaptıkları 
sistematik inceleme sonucunda; incelenen tüm 
ülkelerde 1990 ve 2006 yılları arasında tamamla-
yıcı ve alternatif tedavilerin kullanımının arttığını, 
genel populasyon tarafından en sık kullanılan 
tedavilerin kayropraktik, bitkisel tedavi, masaj 
ve homeopati olduğunu saptamışlardır.  Harding 
ve Foureur (2009:7-12) Yeni Zelenda ve Kana-
da’daki ebelerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
kullanımına yönelik yaptıkları çalışma sonucunda 
en sık kullanılan tedavilerin homeopati, bitkisel 
tedavi, aromaterapi ve akupunktur olduğunu 
bildirmiştir. Hayes ve Alexander (2000:49-58) 
hemşireler arasında en sık kullanılan yöntemlerin 
meditasyon (%37.6), masaj (%37.1) ve dua oku-
ma (%32.6) olduğunu bildirmişlerdir. Somani ve 
ark. (2014:40-6) hemşirelerin dua (%48), masaj 
(%26), spritüel iyileşme (%22) ve homeopati, 
terapötik dokunma, meditasyon (%20) hakkında 
yeterli bilgileri olduğunu bildirmiştir. Chu ve 
Wallis (2007: 1371-8) hemşirelerin tamamlayıcı 
ve alternatif tedavilerden en çok masaj, rahatlama 

teknikleri, müzik terapisi, aromaterapi, akupunktur 
ve meditasyonu faydalı bulduklarını; %63.5’inin 
bu tedavileri iş yerinde uyguladıklarını bildirmiş-
lerdir. Ülkemizde ve Dünya’da yapılan çalışma 
sonuçlarının farklı olması kültürel farklılıkların 
etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin %7.9’unun 
diyet desteğine ilişkin eğitim aldıkları, bunu %3 
ile akupunktur ve fitoterapinin takip ettiği sap-
tanmıştır (Tablo 3). Oranların çok düşük olması 
dikkat çekicidir. Toplumda kullanım oranının 
yüksek denebileceği bir alanda hemşirelerin ye-
terli bilgiye sahip olmadığı ve bu alanda eğitim 
alanların oranının yok denecek kadar az olduğu 
görülmektedir. Köksoy (2008:35-42) sağlık perso-
nellerinden TAT yöntemlerine ilişkin herhangi bir 
kurs ya da eğitim alanların sıklığını %4.1, kurs/
eğitim alan sağlık personelinin; %23.8’inin tıbbi 
bitkiler, %14.3’ünün ise masaj hakkında eğitim 
aldığını saptamıştır. Lafçı ve Kaşıkçı (2014:1-18) 
araştırmaya katılanların  %4.8’inin TAT yöntemle-
rine ilişkin kurs ya da eğitim aldığını bildirmiştir. 
Yapılan çalışmalarda sağlık profesyonellerinin bu 
alanda almış oldukları kurs oranlarının oldukça 
düşük olduğu görülmektedir. Çalışma sonuçlarımız 
literatürle benzerlik göstermektedir.

Araştırmaya katılan hemşirelerin yarısından 
fazlasının mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde 
(hizmet içi) alternatif/tamamlayıcı tedavi ile ilgili 
eğitim verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Köksoy 
(2008: 43) sağlık personelinin %63.4’nün,  Laf-
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çı ve Kaşıkçı (2014:1-18) araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %75.0’inin TAT yöntemleri 
konusunda eğitim verilmesini istediklerini bildir-
mişlerdir. Sağlık personelinin bu alandaki bilgi 
eksikliklerinin farkında olup, eğitim almaya istekli 
oldukları görülmektedir. 

Hemşirelerin tamamlayıcı ve alternatif tedavilere 
ilişkin bilgilerinin sınırlı olduğu, fakat olumlu 
görüş sergiledikleri söylenebilir (Tablo 4). Hassan 
ve ark. (2014:1-4) hemşirelerin çoğunluğunun 
tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı olumlu 
tutum sergilediklerini, %93.5’inin tamamlayıcı 
tedavilerin hastaların durumları için faydalı 
olduğuna inandıklarını, %85.6’sının güvenli bul-
duklarını, %24.3’ünün hastalarına sıklıkla tavsiye 
ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışma sonuçlarımız 
literatür ile benzerlik göstermektedir (Shorofi and 
Arbon 2010: 229-34; Hassan et al., 2014: 1-14; 
Özkaptan ve Kapucu 2014: 914-24; Somani et al., 
2014: 40-6). Literatürde tamamlayıcı ve alternatif 
tedavilere yönelik hastaların, sağlık personelinin, 
hemşirelerin, öğrencilerin bilgi, tutum ve görüş-
lerinin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu 
olumlu tutuma rağmen sağlık çalışanlarının TAT 
uygulamalarıyla ilgili endişeleri de mevcuttur. 
Set ve ark. (2012: 1661-6) %33.6’sının TAT’ı 
toplum sağlığı için bir tehdit olarak algıladıklarını, 
%71.1’inin kanıtlanmamış tedavilerin yasaklan-
ması gerektiğini, %76.4’ünün TAT’ın faydasının 
plasebo etkisine bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 
Araz ve ark. (2012: 239-51) öğrencilerin tıp 
dışı alternatif uygulamalar hakkındaki görüş ve 

düşüncelerini incelediği çalışmalarında; %71.5’i 
tıp dışı alternatif yöntemlerin insanların doğru 
tıbbi tedavi almalarını geciktirdiğini, %68.7’si bu 
yöntemlerin ancak tıbbi tedavinin yetersiz olduğu 
yerde son seçenek olarak kullanılması gerektiğini, 
%66’sı bu yöntemlerin tedavisi mümkün olan 
basit hastalıklar için kullanılabilir olduğunu ve 
tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için uy-
gun olmadığını ifade ettiklerini saptamıştır.  Bu 
endişelerin giderilmesi ya da azaltılması ancak 
uygulamaların eğitim almış sağlık çalışanları ta-
rafından yapılması ve TAT uygulamalarına kanıt 
oluşturacak çalışmaların arttırılması ile mümkün 
olabilir. Ancak daha öncesinde TAT uygulamaları 
hakkında sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi 
ve sonrası eğitim almalarının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç olarak çalışmamızda hemşirelerin çoğun-
luğunun tamamlayıcı ve alternatif yöntemlerinden 
birkaçı hakkında bilgi sahibi oldukları ve bu yön-
temlere ilişkin yarısından fazlasının eğitim/kurs 
verilmesi gerektiğini bildirdikleri, tamamlayıcı 
ve alternatif tedavilere yönelik olumlu görüşe 
sahip oldukları saptanmıştır. Son yıllarda genel 
popülasyonda tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
yöntemleri giderek daha kabul edilebilir ve po-
püler olmaktadır. Hemşireler, sağlıklı/hasta birey 
ve yakınları ile iyi iletişim kurabilen, holistik 
bakım verebilen ekip üyeleridir. Hemşirelerin 
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TAT yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olmasının, 
bu niteliklerini güçlendireceği düşünülmektedir.

 Bu nedenle hemşirelerin;

 TAT yöntemlerinin etkileri ve yan etkileri 
hakkında bilimsel bilgi sahibi olması,

 Bu yöntemlerin yararları ve olası yan et-
kilerini araştırması, bilimsel mesleki kanıt 
oluşturması, 

 Bakım verdikleri bireylerin TAT yöntemle-
rini kullanıp kullanmadıklarını veri toplama 
sürecinde sorgulaması ve bakım sürecinde 
gözlem yapması,

 Hemşirelerin bu alandaki bilgi gereksinimlerini 
karşılamak için mezuniyet sonrası hizmet içi 
eğitim programlarının verilmesi,

  Hemşirelik eğitiminde tamamlayıcı ve 
alternatif tedavi yöntemlerinin müfredatta 
yer alması önerilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The interest in complementary and alternative medicine (CAM) has 
increased in recent years. Although nurses are not authorized in most of the applications, it is quite 
important for them to have some knowledge of the methods in use to be able to guiding the patient 
and his/her relatives. Nurses/Health professionals are expected to follow the latest developments 
already made, to gather further information, to upgrade their knowledge and to improve themselves 
to be able to give consultation to the patient and his/her relatives. Due to lack of knowledge of the 
subject and  insufficient studies and number of professionals poorly trained in the educational system, 
there is no definite data regarding the applications of CAM. Aim: This study has been carried out 
in order to determine the knowledge and views of the nurses on CAM. Method: The population 
of the study consists of 545 nurses working in Manisa State Hospital  and Hafsa Sultan Hospital 
of Celal Bayar University. And the sample; the unknown was calculated with a 5% diversion by 
taking the prevelance 50% and within 95% reliance space and the minimum sample size was found 
as n=225. When it was ranked on the basis of hospitals, it was planned to reach a nurse for Hafsa 
Sultan Hospital 118 and for Manisa State Hospital 107. During the process of data collection, 225 
people were reached. But,  22 of the questionnaires were left out of the study, for they were either 
mistaken or incomplete, so the evaluation was based on 203 persons only (percentage of participa-
tion =90.2 %). The written permission of The Ethical Commission of Celal Bayar University, Celal 
Bayar University Hafsa Sultan Hospital and Manisa State Hospital was granted in addition to verbal 
consensus of the participants. The data of the study were collected from July to September 2013. The 
study data was analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 15. The numerical 
and percentage distributions of the data were provided. The survey prepared by the researchers in 
accordance with the literature was used to collect the data. Findings: It was found out that 47.3% 
of the nurse participants were 31 to 40 years old, 86.2% of them were women, 65% married, 74.4% 
under graduate/graduate,53.2% working at the university hospital,41.9% with 11 or 11 over years of 
professional experience. It was understood that while the first five methods of complementary and 
alternative treatment that the nurses have never heard about are chiropractic, shiatsu and homeopathy, 
biorezonans, reflexology;the first five methods of complementary and alternative treatment that they 
are quite aware of are diet support, yoga and meditation, music theraphy and accupunture respecti-
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vely It was also determined that 7.9% of the nurses had education about diet support and that was 
followed by acupunture and phytotherapy  with 3%. 71.9% of the nurses believe that complementary 
and alternative medicine do not pose a threat to public health, 79.8% of them say that CAM must 
be applied under a doctor’s supervision,88.7% assert that CAM can be put into action in addition to 
medical medicine, 84.2% that they make the patient feel psychologically good, 81.8% that nurses 
must have  knowledge of CAM, 56.2% that nurses must be trained in both pre- and post-graduation 
periods. Results and Conclusion: We  conclude from our research that most of the nurses have a 
limited information about CAM. This can be interpreted as that nurses do not have adequate equipment 
to inform the patient and his/her relatives. It was seen that while the first five methods of comple-
mentary and alternative treatment that the nurses have never heard about are chiropractic, shiatsu 
and homeopathy, biorezonans, reflexology; the first five methods of complementary and alternative 
treatment that they are quite aware of are diet support, yoga and meditation ,music theraphy and 
accupunture  respectively.   In conclusion, in our studies it  was understood that most of the nurses 
know a few of the CAM  methods, but the great majority of them show positive attitude towards 
them and believe that trainings/courses need to be organized for them. In recent years, CAM methods 
have been getting more and more acceptable and popular in the general population. For this reason, 
even if nurses are not appliers, they still must have adequate knowledge of CAM and their effects 
and side-effects. Thus, it is recommended that informative lessons about CAM methods should be 
added to the during and after school curriculum. Organizing post-graduate certificate programmes 
could be beneficial so as to meet the needs and demands of the community and the nurses.
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HEMŞİRELERİN ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI1

ATTITUDES OF NURSES TOWARDS DEATH

Ayten ZAYBAK1, Saadet ERZİNCANLI2

1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin ölüme karşı tu-
tumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma, Temmuz 
– Ağustos 2013 tarihleri arasında Bursa ilindeki bir 
üniversite hastanesinde yapılmıştır.  Araştırmanın ör-
neklemini 159 hemşire oluşturmuştur. Araştırma ve-
rilerinin toplanmasında, “Birey Tanıtım Formu” ve 
“Ölüme Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde,  t testi, Varyans analizi ve Kruskal Wallis 
testi kullanılmıştır. Araştırma için Bilimsel etik kurul-
dan izin alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına 
alınan hemşirelerin, %41.5’inin 30-39 yaş grubunda, 
%51.6’sinin lisans mezunu olduğu, %39’unun çalışma 
yılının 11 yıl ve daha fazla olduğu, %37.1’inin yoğun 
bakımda çalıştığı ve %35’inin ölümün anlamının “yeni 
bir yaşamın başlangıcı”  olduğunu bildirdiği saptan-
mıştır. Hemşirelerin ölüme karşı tutum ölçeği toplam 
puan ortalamasının 116.9±13.4 olduğu, madde puan 
ortalamalarının, alt boyutlarda, 5.4 ±0.5 ile 3.1 ±0.8 
arasında, toplam ölçekte 4.4±0.6 olduğu belirlenmiş-
tir. Hemşirelerin çalışma yılı, çalıştığı klinik ve ölüme 
verdikleri anlamın ölüme karşı tutumlarını etkilediği 
bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Hemşireler ölümün, ya-
şamın kaçınılmaz bir parçası olduğu ve ölümden son-
raki hayata bir geçiş olduğuna inanmada daha negatif; 
ölümün, yaşamın fiziksel veya psikolojik zararlarından 
kurtaracağına inanmada daha pozitif tutum içindedir-
ler. Yoğun bakımda çalışan, çalışma yılı fazla olan ve 
ölümün yeni bir yaşamın başlangıcı olduğunu bildiren 
hemşirelerin ölüme karşı tutumları daha pozitiftir.  

Anahtar Kelimeler: Ölüm, Tutum, Hemşire

Abstract: Aim:  The aim of this study was to examine 
the attitudes of nurses towards death. Method:  This 
descriptive and cross-sectional study was performed at 
a university hospital in Bursa, between July and August 
2013.  The research sample consisted of 159 nurses.  An 
Individual Identification Form and an Attitude to Death 
Scale were used in the collection of research data.  In 
the analysis of data, t test, variance analysis and the 
Kruskal Wallis test were used.  Permission for the re-
search was obtained from the Scientific Ethics Com-
mittee. Findings:  Of the nurses included in the study, 
41.5% were in the 30 to 39-year age group, 51.6% were 
educated to first degree level, 39% had worked for 11 
years or more, 37.1% had worked in intensive care, and 
35% stated that the meaning of death was “the begin-
ning of a new life”.  The nurses’ total mean scores on 
the attitude to death scale were 116.9 ± 13.4, mean item 
scores were between 5.4 ± 0.5 and 3.1 ± 0.8 in sub-
dimensions, and the total scale was 4.4 ± 0.6.  It was 
found that the nurses’ number of years of work, the cli-
nic where they worked and the meaning they attached 
to death affected their attitudes towards death (p<0.05). 
Results:  While the nurses who believed that death was 
an inescapable part of life and that it was a transition to 
a life after death had a more negative attitude, the nur-
ses who believed that death would save a person from 
the physical or psychological harm of life had a more 
positive attitude.  The attitudes towards death of those 
nurses who worked in intensive care, who had more 
years of work experience and who stated that death was 
the beginning of a new life were more positive.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Tüm dünyada, tıbbi gelişmeler ve yaşam süresin-
deki artış sonucunda kronik ölümcül hastalıklarla 
yaşanan süre, hastalık durumunda hekime baş-
vuru oranları ve tüm ölümler içinde hastanede 
gerçekleşen ölüm oranının giderek artmasıyla 
birlikte, hemşirelerin ölümcül hastayla karşılaşma 
sıklığı da artmaktadır (Ay, 2013:2-15). Hem-
şireler, ölüm sürecine en yakın tanıklığı yapan 
sağlık profesyonelleridir (Ay, 2013:2-15). Aynı 
zamanda hemşirelerin ölümcül hastaya bakım 
verme deneyimleri diğer sağlık çalışanlarından 
daha fazladır (Marcysiak et al., 2013:104-10). 

Ölüme karşı tutum, ölüm deneyimine tepki olup 
bu tepki tehdit, korku ve rahatsızlık hissi olarak 
tanımlanmaktadır (Rooda et al., 1999:1683-7). 
Tüm insanların ölüm deneyimi ve ölüme verdiği 
anlam, ölüme ilişkin kültürel ve dini uygulamaları 
farklıdır. Bu zor süreçlerde hemşirenin bu insanlara 
yaklaşımı oldukça önemlidir. Hemşireler kendi dini 
ve kültürel uygulamaları ve inançlarının yanında, 
hasta ve ailesinin dini uygulamalarını ve kültürel 
değerlerini de korumalıdır. Ölüm sürecinde olan 
hasta ve ailesine bu zor dönemlerinde yapılan 
bazı yanlış uygulamalar aşırı stres ve üzüntüye 
neden olabilir ve hastanın yaşam kalitesini ve 
verilen bakımın kalitesini etkileyebilir (Çevik 
2010:10-14). Hemşirelerin ölüme ilişkin kavram 
karmaşası yaşadığı, olumlu tutum geliştiremediği 
durumlarda ölümcül hastayla çalışması daha da 
güçleşmekte ve bunun sonucundan hem hemşireler 

hem de hastalar zarar görmektedir (Tanhan  ve 
Arı, 2006:44-55). 

Hemşirelerin ölüm sürecinde olan hasta ve ailesine 
bakım verirken sergilediği tutumlar, kültür, din, 
sosyal çevre ve aile yapısı, teknoloji, iletişim, 
eğitim ve deneyimi ile yakından ilişkilidir (Ro-
oda et al., 1999:1683-7; Eues, 2007:339-44; Jo 
et al., 2009:230-8). Literatürde ölümle karşılaşan 
sağlık personellerinin, kendi deneyimlerine dayalı 
düşünce ve duygularının ölüme ilişkin değer ve 
inanç sistemlerini önemli derecede etkilediği 
belirtilmektedir (Eues, 2007:339-44; Jo et al., 
2009:230-8). Brosche (2007), hemşirelerin ölümle 
yüzleştiği zaman göstereceği tepkilerin, daha önce 
ölümle karşılaştığı zamanlardaki deneyimlerine 
göre değişebildiğini bildirmiştir. Rooda ve ark. 
(1999) ’nın yaptığı çalışmada, cinsiyet ve dini 
eğilimin hemşirelerin tutum puanlarını etkilediğini, 
ölümcül hastaya daha fazla bakım veren ve ölüm 
olgusu ile karşılaşan hemşirelerin daha az bakım 
verenlere göre daha pozitif tutum sergiledikleri 
bulunmuştur. Mogavani (2006),  acil bakım mer-
kezinde yaptığı çalışmasında,  hemşirelerin ölüm 
anksiyetesi ve ölüme karşı tutumları arasında 
güçlü bir ilişki bulmuştur. Lange ve ark. (2008) 
Newyork’ta bir kanser merkezinde yaptıkları ça-
lışmada, hemşirelerin yaşı, çalışma yılı ve terminal 
dönemdeki hastalara bakım verme deneyimlerinin 
ölüme karşı tutumlarını etkilediğini bulmuşlardır. 
Maria ve arkadaşları (2011) Yunan hemşirelerin 
ölüme karşı tutumlarını inceledikleri çalışma so-
nucunda, cinsiyetin ölüme karşı tutum puanlarını 
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etkilediğini, deneyim ve yaşın hemşirelerin ölüme 
karşı tutumlarının en muhtemel belirleyicileri 
olduğunu bulmuşlardır. Abu-Hasheesh ve ark. 
(2013) da Ürdün’lü hemşirelerle yaptıkları çalışma 
sonucunda, yaş ve çalışma deneyiminin ölüme 
karşı tutumu etkilediğini bildirmişlerdir. 

Ülkemizde, hemşirelikte ölüm konulu çalışma-
ların 20. yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaştığı 
görülmektedir. Bu çalışmalarda, hemşirelerin 
ölüme ilişkin duygu ve düşünceleri, kaygı ve 
anksiyete düzeyleri, bilgi düzeyleri, ölüm tercihleri, 
ölüme ve ölüm sürecindeki hastanın bakımına 
ilişkin tutumları incelenmiştir (Tatar ve Yürügen 
1990:49-60; Özdemir ve Çelik 2010:32-41; İnci 
ve Öz 2009:253-60; Köse vd., 2011).  Ölüme karşı 
tutum ile ilgili olarak ise sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanmıştır. Bu çalışmalardan, Ay’ın (2013) 
çalışmasında, hemşirelerin ölüm, ölümcül hasta 
ve ötenaziye ilişkin tutumları bazı değişkenler 
açısından incelenmiş, medeni durum, çocuk sahibi 
olma, mesleki deneyim süresi, kayıp deneyimi 
yaşama durumunun ölüme karşı tutumu etkile-
diği rapor edilmiştir.   Hemşirelerin ölüme karşı 
tutumlarını inceleyen bir diğer çalışma Çevik ve 
Kav (2013) tarafından yapılmış ve hemşirelerin 
çalışma yılı ve çalıştıkları kliniklerin ölüme karşı 
tutumlarını etkilediği bulunmuştur. Yılmaz ve 
Vermişli’nin (2015) yoğun bakım hemşirelerinde 
yaptıkları çalışmada,  Hemşirelerin ölmekte olan 
hastaya bakım vermeye ilişkin olumlu tutumlarının 
düşük olduğu ve hemşirelerin çalışma sürelerinin, 

ölüme karşı kabul edici yaklaşımlarında etkili 
olduğu saptanmıştır. 

Bu konudaki çalışmalar, hemşirelerin ölüme 
karşı tutumları ve bu tutumu etkileyen etmenler 
konusunda farkındalıklarına katkı sağlayacaktır. 
Bunun yanında, hemşirelerin ölüme karşı tu-
tumlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların 
arttırılmasının, hemşirelerin tutumlarının bakıma 
yansımalarının irdelenmesi bakımından konuyla 
ilgili veri tabanının oluşturulması, sayıca yetersiz 
olan çalışma sonuçlarının desteklenmesi ve yeni 
çalışmalara yön vermesi bakımından önemli 
olduğu düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı,  hemşirelerin ölüme karşı 
tutumlarının incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma, 
Temmuz – Ağustos 2013 tarihleri arasında Bursa 
ilindeki bir üniversite hastanesinde yapılmıştır.  
Araştırmanın evrenini; dahili ve cerrahi klinikler 
ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşireler 
(N=272) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 
araştırmanın evrenini oluşturan kliniklerde çalışan 
ve örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 
159 hemşire oluşturmuştur. Hemşirelerin araştır-
maya katılım oranı %58.5 olarak gerçekleşmiştir.  

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri anket yöntemi ile hemşirelerin 
çalıştığı kliniklerde toplanmıştır. Verilerin toplan-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:97 K:145
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

19

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

masında, öncelikle araştırmanın amacı hakkında 
bilgi verilerek gerekli açıklamalarda bulunulmuş, 
araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere 
anket formları verilerek cevaplamaları istenmiştir. 

Verilerin toplanmasında, “Birey Tanıtım For-
mu” ve “Ölüme Karşı Tutum Ölçeği (ÖKTÖ)” 
kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Birey Tanıtım Formu;  hemşirelerin yaşı, öğre-
nim durumu, çalıştığı klinik, çalışma yılı, ölüme 
verdiği anlamı belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmuştur. 

Ölüme Karşı Tutum Ölçeği; orijinal adı “The 
Death Attitude Profile–Revised Scale” olan ölçek 
Wong ve ark. (1994) tarafından geliştirilmiştir. 
Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması, 
Işık ve ark. tarafından 2009 yılında yapılmıştır. 
Ölüme  karşı tutumları ölçen ölçek,  26 madde-
den oluşmaktadır ve “Tarafsız Kabullenme ve 
Yaklaşım Kabullenme” “Kaçış Kabullenme” ve  
“Ölüm Korkusu ve Ölümden Kaçınma” olmak 
üzere üç alt boyutu vardır.  Ölçeğin Cronbach 
Alfa katsayısı toplam ölçekte 0.81, alt boyutlar 
sırasıyla, 0.82, 0.72 ve 0.70’dir.  Yedili likert tipinde 
olan ölçeğin ifadeleri kesinlikle katılıyorum (1 
puan)  kesinlikle katılmıyorum (7 puan) arasında 
yer almaktadır. Ölçekten alınan toplam puan 
yükseldikçe ölüme karşı negatif tutum geliştiği 
(kötü) yönünde değerlendirilmektedir (Işık vd., 
2009:28-43). Ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach 
Alfa katsayısı 0.78 bulunmuştur. 

Araştırma Etiği

Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Etik Kurulu’ndan (Ref. no: 2012-54), 
araştırmanın yapıldığı hastaneden ve araştırmaya 
katılan hemşirelerden yazılı/sözel izin alınmıştır. 

Verilerin Analizi

Verilerin analizi Statistical Package for Social 
Science  (SPSS) 15.0 paket programı kullanılarak 
yapılmıştır. Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinin 
analizinde sayı, yüzdelik dağılımlar, ÖKTÖ 
toplam ve alt boyut puan ortalamalarının be-
lirlenmesinde aritmetik ortalama; hemşirelerin 
yaşı, öğrenim durumu, çalıştığı klinik, çalışma 
yılı ve ölüme verdiği anlam gibi değişkenlerin 
ölüme karşı tutumlarına etkisini değerlendirmede 
Independent Sample t Testi, ANOVA ve Kruskal 
Wallis analizi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Hemşirelerin %41.5’inin 30-39 yaş grubunda 
(Ort=32.2±6.8), %51.6’sının lisans mezunu, 
%39’unun çalışma yılının 11 yıl ve daha fazla 
(Ort=9.6±7.0) olduğu ve %37.1’inin yoğun bakımda 
çalıştığı bulunmuştur.  Araştırmada hemşirelere 
ölüme verdikleri anlam sorulmuş ve %26.5’inin 
ölümün “kayıp, kaybetmek”, %35’inin “yeni bir 
yaşamın başlangıcı”,  %15.7’sinin  “yaşamın son 
bulması” %12.6’sının da “korkunç-acı veren 
olay” olduğunu bildirdiği saptanmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Hemşirelerin Yaş, Eğitim Durumu, Çalışma Yılı, Çalıştığı Klinik ve Ölüme Verdiği 
Anlama Göre ÖKTÖ* Puan Ortalamalarının Dağılımı

n   (%) Tarafsız 
yaklaşım ve 
kabullenme

± Ss     

Kaçış-
kabullenme

± Ss     

Ölüm korkusu 
ve ölümden 

kaçınma

± Ss     

Toplam ölçek

± Ss     

Yaş

20-29 yaş arası 62 (39.0) 66.0 ± 6.1 17.0 ± 5.8 35.5 ± 6.5 118.7 ± 13.1

30-39 yaş arası 66 (41.5) 66.1 ± 7.1 15.0 ± 5.0 35.1 ± 9.0 116.3 ± 12.9

40 yaş ve üzeri 31 (19.5) 64.,0 ± 9.8 15.6 ± 4.1 35.0 ± 7.7 114.7 ± 15.2

F=1.006, p=,368 F=2.358, p=,098 F=.077, p=.926 F=1.025, p=.361

Eğitim durumu

Lise 25 (15.7) 66.6 ± 6.8 16.2 ± 5.5 37.1 ± 5.8 120.0 ± 12.5

Önlisans 50 (31.4) 66.1 ± 8.8 15.7 ± 4.8 35.7 ± 7.3 117.7 ± 12.6

lisans 84 (51.6) 65.1 ± 6.5 15.9 ± 5.4 34.4 ± 8.6 115.6 ± 14.1

F=,525, p=,593 F=.071,  p=.931 F=1.216,  p=.299 F=1.120, p=.329

Çalıştığı birim

Klinik 100 (62.9) 65.4 ± 8.5 16.0 ± 5.0 37.0 ± 6.8 116.0 ± 13.7

Yoğun bakım 59  (37.1) 65.8 ± 6.6 15.9 ± 5.4 34.2 ± 8.2 118.5 ± 13.0

t=.317, p=.751 t=-.173, p=.860 t=-2.163, p=.025 t=-1.144, p=.248

Çalışma yılı

5 yıl ve daha az 60  (37.7) 65.8 ± 6.7 16.4 ± 5.6 36.1 ± 6.8 118.3 ± 12.8

6-10 yıl arası 37  (24.6) 65.4 ± 5.7 15.6 ± 5.4 32.1 ± 8.5 113.2 ± 14.1

11 yıl  ve üzeri 60  (37.7) 65.7 ± 8.8 15.9 ± 4.8 36.5 ± 7.9 117.9 ± 13.4

F=.025, p=.975 F=.420, p=.657 F=4,250, p=,016 F=1.970, p=.143

Ölümün anlamı

Kayıp, 
kaybetmek

42 (26.5) 66.3 ± 7.2 16.3 ± 5.9 37.4 ± 7.6 120.1 ± 12.2

Yaşamın son 
bulması

25 (15.7) 65.5 ± 8.9 15.4 ± 5.2 35.4 ± 7.0 116.3 ± 13.4
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Korkunç, acı 
veren olay

20 (12.6) 63.9 ± 7.0 15.9 ± 4.8 35.5 ± 7.1 115.3 ± 11.4

Acı veren, 
hüzünlü veda

11  (6.9) 66.0 ± 6.5 15.6 ± 5.0 34.3 ± 5.0 116.0 ± 11.4

Ayrılık 15  (9.4) 67.2 ± 7.3 15.8 ± 6.0 38.0 ± 7.4 121.2 ± 14.1

Günahların 
bedelini 
ödemek

11  (6.9)
65.1 ± 9.9 15.3 ± 4.8 37.3 ±7.4 117.9 ± 16.5

Yeni yaşamın 
başlangıcı

35   (2.0) 65.5 ± 6.2 16.1 ± 5.0 31.0 ± 8.9 112.7 ± 15.0

X2=5.178 
p=0.521**

X2=0.541     
p=0.997**

X2=14.963 
p=0.021**

X2=1.258

p=0.280**

*ÖKTÖ=Ölüme Karşı Tutum Ölçeği, **Kruskal 
Wallis testi.

Hemşirelerin ÖKTÖ toplam ve alt puan ortala-
maları Tablo 2’de gösterilmiştir. Hemşirelerin 
ÖKTÖ toplam puan ortalamaları 116.9±13.4, alt 
ölçek puan ortalamaları “tarafsız kabullenme ve 

yaklaşım kabullenme” boyutunda 65.7±7.3, “kaçış-
kabullenme” boyutunda 15.9±5.2, “ölüm korkusu 
ve ölümden kaçınma” boyutunda 35.2±7.8’dir. 
Madde puan ortalamaları, alt boyutlarda, 5.4±0.5 
ile 3.1±0.8 arasında, toplam ölçek madde puan 
ortalaması ise 4.4±0.6 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Hemşirelerin ÖKTÖ* Toplam ve Alt Boyut Puan Ortalamaları  

Alt boyutlar ± Ss     (min-max) Madde puan ort.

Tarafsız kabullenme ve yaklaşım kabullenme 65.7 ± 7.3     (48-81) 5.4 ± 0.5

Kaçış-kabullenme      15.9 ± 5.2      (7-33) 3.1 ± 0.8

Ölüm korkusu ve ölümden kaçınma  35.2 ± 7.8      (21-59) 3.9 ± 0.1

ÖKTÖ Toplam 116.9 ± 13.4   (94-153) 4.4 ± 0.6

*ÖKTÖ=Ölüme Karşı Tutum Ölçeği

Araştırma kapsamına alınan yaş, eğitim durumu, 
çalışma yılı, çalıştığı klinik ve ölüme verdiği anlama 
göre elde edilen ÖKTÖ toplam ve alt boyut puan 
ortalamaları (Tablo 1) arasında yapılan analizlerde, 

hemşirelerin yaşının ve öğrenim durumlarının ölüme 
karşı tutum puanlarını etkilemediği bulunmuştur 
(p>0.05). Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin 
“ölüm korkusu ve ölümden kaçınma” boyutu 
puanlarının kliniklerde çalışan hemşirelere göre 
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daha yüksek olduğu  (t=-2.163, p=0.025),  çalış-
ma yılı beş ve daha az olanların “ölüm korkusu 
ve ölümden kaçınma” boyutu puanlarının daha 
yüksek olduğu  (F=4.250, p=0.016) saptanmıştır. 
Araştırmada ölümün “yeni yaşamın başlangıcı” 
anlamında olduğunu bildiren hemşirelerin “ölüm 
korkusu ve ölümden kaçınma” alt boyutu puan 
ortalamalarının diğer hemşirelere göre istatistiksel 
olarak daha düşük olduğu (X2=14.963, p=0.021) 
belirlenmiştir (Tablo 1). 

TARTIŞMA

Araştırma bulgularına göre; hemşirelerin ÖKTÖ 
madde puan ortalamaları toplam ölçekte 4.5 
±0.6, alt ölçeklerde 3.2 ile 5.5 arasında olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, hemşirelerin 
ÖKTÖ toplam madde puan ortalamaları “orta 
derece katılmıyorum (4) ve kararsızım (5)“ 
ifadeleri arasında yer aldığı,  alt boyutlardan 
“kaçış-kabullenme” boyutunda daha pozitif bir 
tutuma sahipken “tarafsız kabullenme ve yaklaşım 
kabullenme” boyutunda daha negatif bir tutuma 
sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle, araştırma 
kapsamına alınan hemşirelerin; ölümün, yaşamın 
kaçınılmaz bir parçası olduğu ve ölümden sonraki 
hayata bir geçiş olduğuna inanmada negatif bir 
tutum içinde iken, ölümün; yaşamın fiziksel veya 
psikolojik zararlarından kurtaracağına inanmada 
daha pozitif tutum içinde oldukları söylenebilir. 
(Çevik, 2010:54-60; Maria et al., 2011:224-30). 
Çevik (2010) hemşirelerin ölüme ve ölmekte 
olan bireye bakım vermeye ilişkin tutumları ve 

deneyimlerini incelediği çalışmasında, ÖKTÖ’nin 
alt boyut puan ortalamalarının 3.5 (kaçış kabul-
lenme)  ile 5.5 (tarafsız kabullenme) arasında 
olduğu bulunmuştur. Maria ve ark. (2011) Yunan 
hemşirelerle yaptığı çalışmada, ÖKTÖ’nin alt 
boyut puan ortalamalarının 2.9 (kaçış kabullenme) 
ile 5.6 (tarafsız kabullenme) aralığında olduğunu 
bildirmiştir. Araştırmanın bu sonucu diğer çalış-
malarla benzerlik göstermektedir.

Ölüme karşı tutum ile ilgili yapılan çalışma-
larda, cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve mesleki 
deneyim gibi değişkenlerin hemşirelerin ölüme 
karşı tutumlarını etkileyebileceği belirtilmektedir 
(Wafaa et al., 2010:16-23; Lange et al., 2008:955-
9; Iranmanesh et al., 2008:363-9; Gama et al., 
2012:267-73). Yaşın ölüme karşı tutuma etkisi 
ile ilgili olarak, Lange ve ark. (2008) ve Iranma-
nesh ve ark. (2008) çalışmalarında, 40 ve üzeri 
yaş grubundaki hemşirelerin, genç hemşirelere 
göre ölüm hakkında düşünmekten daha fazla 
kaçındıklarını bulmuşlardır.  Abu Hasheesh ve 
ark. (2013) 40 yaş ve üzeri hemşirelerin tarafsız 
kabullenme boyutu puan ortalamalarının 20-29 
yaş grubundakilere göre daha yüksek olduğunu 
bulmuştur. Diğer taraftan Wafaa ve ark.’nın (2010) 
çalışmasında, hemşirelerin yaşının ölüme karşı 
tutumlarını etkilemediği bulunmuştur. Bizim 
çalışma sonuçlarımızda da Wafaa ve ark.’nın 
sonuçlarıyla benzer şekilde yaşın ölüme karşı 
tutumu etkilemediği belirlenmiştir. Görüldüğü 
gibi çalışma sonuçları arasında farklılıklar bulun-
maktadır. Bu nedenle yaşın ölüme karşı tutum 
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üzerine etkisi konusunda daha fazla çalışmaya 
gereksinim olduğu düşünülmektedir. 

Eğitim seviyesinin ölüme karşı tutuma etkisi ile 
ilgili olarak, Wafaa ve ark. (2010) eğitim seviyesi 
daha yüksek olan hemşirelerin ölümcül hastaya 
bakım verme konusunda tutumlarının daha 
pozitif olduğunu saptamışlardır.   Bu çalışmada 
ise hemşirelerin eğitim seviyesinin ölüme karşı 
tutumlarını etkilemediği bulunmuştur. İlgili 
çalışmalar incelendiğinde, hemşirelerin eğitim 
seviyelerinin yanında ölüm ile ilgili eğitim 
alma durumunun ölüme karşı tutuma etkisinin 
incelendiği ve eğitimin hemşirelerin tutumunu 
olumlu yönde etkilediğini bildiren çalışmaların 
bulunduğu görülmektedir (İnci ve Öz, 2009:253-
60; Frommelt, 2003:13-22; Wessel and Rutledge, 
2005:212-18). Bu nedenle eğitimin ölüme karşı 
tutuma etkisinin incelenmesinde hemşirelerin 
eğitim seviyelerinin yanında mezun oldukları 
eğitim programlarının içeriğinin de önemli ola-
bileceği, bu nedenle de eğitim programlarının; 
ölüm, ölümcül hastanın bakımı, ölümcül hasta 
ve hasta yakınlarına yaklaşım gibi konulara yer 
verilmesi bakımından gözden geçirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

 Yapılan çalışmalarda, hemşirelik deneyimi ile 
ölümcül hastaya bakım verme arasında (Mogavani, 
2006) ve terminal dönemdeki hastalara bakım ve-
ren hemşirelerin deneyimi ile ölüme karşı olumlu 
tutum arasında güçlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir 
(Roda et al., 1999:1683-7;  Sahlberg-Blom et 

al., 2001:550-61; Lange et al., 2008:955-9). Bu 
çalışmada da benzer şekilde hemşirelerin çalışma 
deneyiminin, hemşirelerin ölüme karşı tutumla-
rını etkilediği, çalışma yılı 1-5 yıl arasında olan 
hemşirelerin “ölüm korkusu ve ölümden kaçın-
ma” boyutundaki tutumlarının diğer hemşirelere 
göre daha negatif olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Iranmanesh ve ark. (2008) İranlı hemşirelerle 
yaptıkları çalışmada,  deneyimli hemşirelerin 
ölüme daha profesyonel yaklaştıklarını,  Kock 
(2011) çalışmasında çalışma yılının hemşirelerin 
ölümcül hastaya karşı tutumlarını etkilediğini, 
Abu-Hasheesh ve ark. (2013) çalışma yılı 1-5 
yıl arasında olan hemşirelerin ölüm korkusu 
ve ölümden kaçış boyutlarındaki tutumlarının 
daha negatif olduğunu bildirmiştir.  Yurtdışı ça-
lışma sonuçları ile benzerlik gösteren araştırma 
sonuçları, çalışma yılı/deneyiminin ölüme karşı 
tutumu etkileyen bir değişken olduğunu, deneyimi 
az olan hemşirelerin daha negatif tutum içinde 
olduklarını göstermektedir. 

Bu çalışmada, yoğun bakımda çalışan hemşire-
lerin kliniklerde çalışan hemşirelere göre “ölüm 
korkusu ve ölümden kaçınma” boyutunda daha 
pozitif bir tutum içinde olduğu belirlendi (p<0.05).  
Hemşirelerin çalıştığı klinikle ilgili Kock’un (2011) 
çalışmasında hemşirelerin çalıştığı kliniğin ölüme 
karşı tutumlarında etkili olduğu bulunmuştur. İlgili 
literatür, ölüm deneyimini yaşayan ve ölümcül 
hastaya bakım veren hemşirelerin tutumlarının 
daha olumlu olacağı yönündedir. Türkiye’de ki bir 
çalışma raporuna göre,  terminal dönem sonunda 
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gerçekleşen ölümlerin %49’unun yoğun bakım 
ünitelerinde, %24’ünün diğer klinik ortamlarda 
ve %27’sinin ev ortamında gerçekleştiği bildiril-
miştir (Köse vd., 2011). Bu nedenle yoğun bakım 
hemşirelerinin daha fazla ölümle karşılaştıkları 
söylenebilir. Ölüm ve ölüm olayıyla daha fazla 
karşılaşmak, kişinin kendi duyguları hakkındaki 
farkındalığını arttırır ve baş etme becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlar (Abu-Hasheesh et al., 
2013:384-94).  Rooda ve ark. (1999)  çalışmala-
rında fazla sayıda ölümcül hastaya bakım veren 
ve ölüm olgusu ile karşılaşan hemşirelerin daha 
az bakım verenlere göre daha pozitif tutum sergi-
lediklerini bulmuştur. Dunn ve Stephen’ın (2005) 
onkoloji servisinde çalışan 58 hemşire ile yaptığı 
çalışmada yaşamın son dönemindeki hastalarla 
sık karşılaşan hemşirelerin ölmekte olan hastanın 
bakımına ilişkin daha olumlu tutum sergiledikleri 
bulunmuştur. Khader de (2013)  ölüm deneyimi 
ile hemşirelerin ölüm ve ölümcül hastaya bakım 
ile ilgili karşı tutumları arasında önemli ilişki 
olduğunu bildirmiştir. İlgili literatürü destekler 
özellikte olan çalışma bulguları doğrultusunda, 
yoğun bakımda çalışan hemşirelerin ölüme 
karşı tutumlarının daha pozitif yönde olabile-
ceği düşünülmekle birlikte, farklılığın sadece 
bir boyutta ortaya çıkması hemşirelerin ölüm 
olgusuyla karşılaşma ve ölümcül hastaya bakım 
verme deneyimlerini konu alan ileri çalışmalara 
gereksinim olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin ölüme 
verdikleri anlama göre ölüme karşı tutumları in-

celendiğinde, ölümün “yeni yaşamın başlangıcı” 
olduğunu bildiren hemşirelerin “ölüm korkusu 
ve ölümden kaçınma” boyutundaki tutumlarının 
diğer hemşirelere göre daha pozitif (p<0.05) 
olduğu bulunmuştur. Literatürde, ölüme verilen 
anlamın ölüme karşı tutuma etkisinin incelen-
diği çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak,  ölüm 
kaygısı ile ölüme verilen anlam arasında bir 
ilişkinin varlığından söz edilmektedir (Tanhan 
ve Arı, 2006:44-55).  Lundh ve Radson (1998) 
ölümden sonra bir hayatın varlığına inananlarda 
ölüm depresyonunun inanmayanlara göre daha 
düşük olduğunu bulmuşlardır. Bu bağlamda, bu 
çalışma sonuçları da göz önünde bulundurularak, 
ölümden sonra yeni bir yaşamın başlayacağını 
bildiren hemşirelerin “ölüm korkusu ve ölümden 
kaçınma” boyutunda daha pozitif tutum içinde 
oldukları düşünülebilir.  

SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda hemşirelerin ölümün, 
yaşamın kaçınılmaz bir parçası olduğu ve ölüm-
den sonraki hayata bir geçiş olduğuna inanmada 
negatif bir tutum içinde iken, ölümün; yaşamın 
fiziksel veya psikolojik zararlarından kurtaracağı-
na inanmada daha pozitif tutum içinde oldukları 
bulundu. Bazı tanımlayıcı özelliklerden, çalışma 
yılı fazla olanların, yoğun bakımda çalışanların ve 
ölümün “yeni bir hayatın başlangıcı” olduğunu 
bildirenlerin tutumlarının diğer hemşirelere göre 
daha pozitif olduğu belirlendi. Hemşirelerin 
özellikle negatif tutum içinde oldukları boyutlarla 
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ilgili farkındalıklarının arttırılmasının,  tutumla-
rın hasta bakımına olumsuz olarak yansımasını 
önlemede etkili olacağı düşünülmektir. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Of the health professionals, those who witness the process of death 
most closely and who very often provide care to terminally ill patients are nurses. Nurses’ attitudes 
towards death influence the care they give to terminally ill patients. In the care process of terminally 
ill patients, some inaccurate interventions may adversely affect the quality of care given to patients 
and their families and thus their quality of life. Therefore, determining attitudes displayed by nurses 
to death is of importance in improving the quality of care given to terminally ill patients in the care 
process. Aim: The aim of this study is to examine nurses’ attitudes towards death. Method: The 
study was conducted in a university hospital in Bursa between July 2013 and August 2013. Except 
for the nurses working in outpatient clinics and operating theaters, all the other nurses in the hospital 
comprised the target population of the investigation. Of the nurses in the target population, those 
who were contacted with and who agreed to participate in the study (n = 159) comprised the study 
sample. Data were collected with questionnaires. In collecting the data, the “Individual Identification 
Form” and “Attitudes toward Death Scale” were used. The Attitudes toward Death Scale was de-
veloped in 1994 by Wong et al. The validity and reliability study of the Turkish version of the scale 
was performed by Işık et al. in 2009. Cronbach’s alpha coefficient of the Turkish version of the scale 
was found to be 0.81. The scale which measures attitudes toward death consists of 26 items and has 
three subscales: (1) “Neutral Acceptance and Approach Acceptance” (2) “Escape Acceptance” and 
(3) “Fear of Death and Death Avoidance”. In order to conduct the study, necessary written permissi-
ons from the Scientific Ethics Committee and the hospital where the study was to be performed and 
verbal consents from the participating nurses were obtained. To analyse the data, numbers, percentage 
distributions, arithmetic mean, independent sample T-Test, ANOVA and Kruskal-Wallis analysis were 
used. Findings: The mean age of the nurses was 32.2 ± 6.8. Their mean length of service was 9.6 ± 
7.0 years. Of the nurses, 51.6% had a bachelor’s degree and 37.1% were employed in the intensive 
care. When the nurses were asked what meaning they attributed to death, they responded as follows: 
“loss, to lose” (26.5%), “beginning of a new life” (35%), “end of life” (15.7%) and “a terrible, pain-
ful event”(12.6%). While the mean total score the nurses obtained from the Attitudes toward Death 
Scale was 116.9 ± 13.4, the mean scores they obtained from the subscales were as follows:  65.7±7.3 
for the Neutral Acceptance and Approach Acceptance, 15.9±5.2 for the Escape Acceptance” and 
35.2±7.8 for the Fear of Death and Death Avoidance. The mean of item scores was 4.4 ± 0.6 for the 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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overall scale and ranged between 5.4 ± 0.5 and 3.1 ± 0.8 for the subscales. Of the sociodemographic 
characteristics, age and educational status did not affect the nurses’ attitudes towards death scores 
(p<0.05). The nurses working in the intensive care units obtained higher scores from the Fear of 
Death and Death Avoidance subscale than did the nurses working in the clinics (t = -2163, p<0.05). 
Of the nurses, those whose length of service was ≤ 5 years obtained higher scores from the Fear 
of Death and Death Avoidance subscale than the other nurses  (F=4.250, p<0.05). The nurses who 
defined death as “the beginning of a new life” obtained lower mean scores from the overall scale 
(X2=1.258, p<0.05) and from the Fear of Death and Death Avoidance subscale (X2=14,963, p<0.05), 
and the difference was significantly significant (p= 0.021). Results and Conclusion: The results of 
the present study revealed that the nurses who thought that death is an inevitable part of life and is a 
transition to the next life displayed negative attitudes towards death whereas the nurses who believed 
that death would save one from physical or psychological harms of life displayed positive attitudes 
towards the perception. Of the nurses, those whose length of service was longer, who worked in 
intensive care units and who defined death as “the beginning of a new life” displayed more positive 
attitudes than the other nurses. Nurses’ having negative attitudes toward death makes it difficult for 
them to deal with the terminally ill patients, and thus both nurses and patients and their relatives are 
adversely affected by this process. Therefore, nurses’ attitudes toward death should be determined 
and their awareness about the domains toward which they display negative attitudes should be raised. 
It would be useful to implement in-service training programs including such topics as death anxiety 
and coping strategies and approaches to the terminally ill and to give counseling services to them. It 
will also be useful to enable newly employed nurses to gain experience for a certain period of time 
before they take responsibility for the care of terminally ill patients.
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM EBE VE HEMŞİRELERİNİN ETİK 
İKİLEMLERİ VE MESLEKİ PROFESYONELLİK DÜZEYLERİ İLE 

İLİŞKİSİ1

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL DILEMMAS AND 
OCCUPATIONAL PROFESSION LEVELS OF NEONATAL INTENSIVE 

CARE NURSES AND MIDWIVES
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Öz: Giriş: Yoğun bakım çalışanlarının profesyonel davra-
nışları yoğun bakım ünitelerinde yaşanan etik karar alma 
sürecinde oldukça önemlidir. Amaç: Yenidoğan yoğun 
bakım alanında çalışan ebe ve hemşirelerin etik ikilemler 
karşısındaki tutumlarının mesleki profesyonellik düzeyleri 
ile ilişkisini saptamak ve literatüre özgün bir bilgi kazan-
dırmak amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı 
bir çalışma olup çok merkezli yürütülmüştür. İstanbul İli 
genelini temsilen 151 ebe ve hemşire katılımı sağlanmıştır 
(n=151). Verilerin toplanmasında;  sosyo-demografik veri 
toplama formu, etik ikilemler anketi ve Meslekte Profes-
yonel Tutum Envanteri (MPTE) kullanılmıştır. Bulgular: 
Mesleki profesyonellik artışı ile birlikte etik ikilemler kar-
şısında karara dahil olma isteğinin artmıştır. Nafile tedavi 
kavramının benimsenmiş olmasına rağmen katılımcıların 
yenidoğana dair yaşamsal bir karar verilirken yenidoğanın 
yaşam hakkını savunan bir tutum içerisinde bulundukları 
görülmüştür. Sonuç: Meslekte profesyonel tutum artışı 
etik ikilemler karşısında farkındalık kazanılmasında ve 
doğru tutum sergilenmesinde etkili olabilmektedir. Bununla 
birlikte meslekte profesyonelleşmenin artması için mesleki 
eğitime standart getirilmesi, etik ikilemler karşısında ebe, 
hemşire ve bebeğin ailesinin aktif katılımının sağlanabilmesi 
için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tüm çalışanlarını 
kapsayan aile merkezli bakım ve etik konulu hizmet içi 
eğitimlerin düzenlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Ebe, Tıbbi Etik, Yenidoğan 
Yoğun Bakım, Profesyonellik

Abstract: Background: Professional attitudes of intensive care 
employees are crucial in ethical decision making processes related 
with intensive care units. Objectives: This study is designed to 
explain relationships between ethical dilemmas and occupational 
profession levels of neonatal intensive care nurses and midwives. 
Methods: This study is descriptive and multicentered. The research 
has been carried out with 151 midwives and nurses who represented 
the sample for Istanbul. To collect data, socio demographic data 
collection form, ethical dilemmas survey and Professional Atti-
tudes Inventory at Occupation were used. Results: Experienced 
intensive care nurses and midwives are eager to take part in the 
decision making processes considering the issue of ethical dilem-
ma. Despite adopting the futile treatment concept, participants 
supported the newborn’s right to live while giving a vital decision 
for the newborn. Conclusions: As a result, in accordance with the 
findings of the study, experience in the profession can be effective 
to raise awareness of ethical dilemmas and correct treatments. To 
cope with ethical dilemmas, professional education should be 
standartized, family oriented internal education programs should 
be provided for all the employees of the neonatal intensive care 
units and the newborn’s family, this internal education should be 
organized to allow active participation of midwives, nurses and 
the family of the baby.

Key Words: Nurse, Midwife,  Medical Ethics,  Neonatal Intensive 
Care Units,  Professionalism
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Etik; “insanlar arasındaki ilişkiye yönelik bilgi 
ortaya koymaya, bu bilgilerle belirli etik so-
runlara yanıt getirmeye, kişilere eyleme ilişkin 
bilme olanaklarını göstermeye yönelik bir bilim 
dalıdır” (Terakye ve Ocakcı, 2013:11). Toplumda 
bir görevi, bir mesleği düzenli ve en az hata ile 
sürdüren kişiye ise; profesyonel denir (Karama-
noğlu vd., 2009:12-17).

Yoğun bakım üniteleri yerleşim biçimi, insan gücü, 
eğitim içeriği, profesyonel kapasitesi ve teknik 
donanım ile özellikli ünitelerdir. Bu özellikler ve 
yapılanma nedeni ile yoğun bakım ünitelerinde 
etik karar alma, uygulama, bu uygulamalarla ilgili 
yaşanan etik sorunlar ve bu sorunlarla nasıl başa 
çıkılacağı güngeçtikçe daha fazla önem kazanmaya 
başlamıştır (Öztürk, 2010:183-91).

Yoğun bakımlar, sağlık ekibinin vazgeçilmez 
elemanı olan hemşireler için de, diğer çalışma 
alanlarından oldukça farklıdır. Yoğun bakım hem-
şirelerinin profesyonel davranışları yoğun bakım 
ünitelerindeki hemşirelik uygulamalarında kalite 
ve güvenliğin sağlanması ve geliştirilmesinde çok 
önemlidir (Kavaklı vd., 2009: 168-73).

Pediatride etik sorunlar olduğunda diğer klinik 
dallara göre en temel fark; hastanın kendisi 
hakkında karar verme erkini kullanamamasıdır. 
O’nun adına, iyiliği için de olsa başkaları değer-
lendirme yapmak durumundadır. Üçüncü şahısların 
devreye girmesi ile neonatolojide yaşanan etik 

sorunlar dış belirleyicilerle de etkileşerek daha 
karmaşık bir niteliğe bürünmektedir (Çobanoğlu 
ve Tanır,1996: 71-73). 

Hemşire ve ebelerin  yaşadıkları etik ikilemlerle 
ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde mesleki 
profesyonellik düzeyinin etik ikileme düşülmesi-
nin sebeplerinden olabileceği görülmüştür (Avcı, 
2007:25-27). Ancak literatürde yenidoğan yoğun 
bakım alanında profesyonelliğin ölçülmesi ile 
ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışma etik ikilemler karşısında yenidoğan 
yoğun bakım alanında çalışan ebe ve hemşirelerin 
tutumlarının mesleki profesyonellik düzeyleri 
ile karşılaştırılması amacıyla çok merkezli ve 
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM

Araştırma Şekli

Çalışma; yenidoğan yoğun bakım alanında çalışan 
ebe ve hemşirelerin etik ikilemler karşısındaki 
tutumlarının mesleki profesyonellik düzeyleri 
ile ilişkisini saptamak ve literatüre özgün bir 
bilgi kazandırmak amaçlı tanımlayıcı ve analitik 
olarak planlandı.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman

Araştırma İstanbul ilindeki özel hastanelerden 
yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) en az 
2. düzey bakım veren ve yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde en az 5 ve üzeri küvözü bulunan 
hastanelerde yapıldı.
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Hastanelerin tespit edilebilmesi için İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü verilerinden yararlanıldı. Bu 
veriler doğrultusunda çalışma İstanbul il sınırları 
içindeki 12 ilçede araştırmaya katılmayı kabul 
eden ve araştırma kriterlerine uygun olan 27 
hastanede yürütüldü.

Çalışma verileri belirtilen hastanelerden 01.05.2012-
1.1.2013 tarihleri arasında toplandı.

Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini; İstanbul ilinde bulunan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 27 özel 
hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 
çalışan ebe ve hemşireler oluşturdu (N:236).

Örneklem sayısını hesaplarken elde edilecek bir 
niteliğin %95 güvenle, en fazla %4.97’lik bir hata 
yapılması göz önünde bulundurularak saptana-
bilmesi için en az 147 vaka gerektiği hesaplandı.

Araştırmanın örneklemini ise; İstanbul İlinde 
bulunan 27 özel hastanenin YYBÜ’de çalışan 
ebe ve hemşirelerden çalışmaya katılmayı kabul 
edenler oluşturdu (N:151). 

Verilerin Toplanmasında Kullanılan Araç ve 
Gereçler

Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda 
araştırmacı tarafından geliştirilen “Sosyo-De-
mografik Veri Toplama Formu” , “Etik İkilemler 
Anketi” ve “Meslekte Profesyonel Tutum En-
vanteri” kullanıldı.

1.Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu: Araş-
tırmacı tarafından hazırlanan, çalışma grubu ile 
ilgili demografik özellikleri belirlemeye yönelik 
10 soru içeren bir anket formudur. Form; yaş, 
cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, mesleki çalışma 
süresi, YYBÜ’de çalışma süresi, çalıştığı kurumda 
etik kurul varlığını hakkında bilgi sahibi olma 
bilgilerini içermektedir.

2.Etik İkilemler Anketi: Araştırmacı tarafından 
literatür taraması yapılarak hazırlanan ve konu-
sunda uzman 10 kişiden uzman görüşü alınarak 
düzenlenen, çalışma grubunun neonatolojide 
yaşanan etik ikilemler hakkındaki görüşlerini 
belirlemeye yönelik 17 soruluk bir anket formudur. 
Bu anketin 5. ve 16. soruları yarar sağlama-zarar 
vermeme ilkesi, 12,13 ve 14. soruları otonomi 
ilkesi, 8. ve 15. soruları adalet ilkesi çerçevesinde 
değerlendirildi.

3. Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTN): 
Ebe ve hemşirelerin mesleklerinde profesyonel 
tutumlarını değerlendiren kültüre özgü standart 
bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla 2006 yı-
lında Nilüfer Erbil ve Aslıhan Bakır tarafından 
geliştirilmiş ve geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
yapılmıştır (Erbil ve Bakır, 2009: 290-302).

Envanter profesyonel olarak çalışan ebe ve 
hemşireler için uygundur. Envanterin uygulanma 
süresi ortalama 8-10 dakikadır. Envanter; mesleki 
eğitim ve gelişme, kişilerarası ilişkiler, sorunlara 
yaklaşım gibi konularda tutumu içeren sorular-
dan oluşan tek boyutlu bir envanterdir. Likert 
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tipi geliştirilen ölçekteki her bir ifade 5’den 1’e 
kadar puanlanır. 

Her maddede “bana tamamen uyuyor” yanıtına 
“5”, “bana biraz uyuyor” yanıtına “4”, “karar-
sızım” yanıtına “3”, “bana uymuyor” yanıtına 
“2” ve “bana hiç uymuyor yanıtına “1” puan 
verilir. MPTE’den alınacak en düşük puan 32, 
en yüksek puan ise 160’dır. Envanterin toplam 
puanı meslekte profesyonel tutum puanını ver-
mektedir. Envanterden alınan puan yükseldikçe 
profesyonellik düzeyinin yükseldiği şeklinde 
değerlendirilir. Geliştirilen ölçeğin güvenirliğini 
saptamak için yapılan iç tutarlılık ve tekrar test 
uygulaması sonrasında Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı α=0.89 ve envanterin puan ortalaması 
128.46±13.16’dır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda envanterin 
yenidoğan yoğun bakım alanında çalışan ebe ve 
hemşireler için uygulanmadığı görülmüş olup bu 
açıdan da araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünüldü. Envanterin kullanılabilmesi için Yard. 
Doç. Dr. Nülüfer Erbil’den 09.04.2012 tarihinde 
yazılı izin alındı.

Veri Toplama Formunun Ön Uygulaması ve 
Verilerin Toplanması

Hazırlanan anket formundaki soruların anlaşı-
lırlığını test etmek amacıyla, araştırmaya alınan 
iki özel hastanede çalışmakta olan 10 hemşireye 
ön uygulama yapıldı. Ön uygulamaya katılan 
hemşirelerin anketlerinde herhangi anlaşılamayan 
soru olmadığı için bu 10 anket de uygulamaya 

dahil edildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden ebe 
hemşirelerin tüm formları doldurmaları ile toplam 
7 aylık süreçte veriler toplandı.

Sınırlılıklar

İstanbul il sağlık müdürlüğü ve üniversite hasta-
nelerinden izin isteğine olumlu yanıt alınamadı-
ğından çalışma özel hastaneler ile sınırlandırıldı.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın etik açıdan uygunluğunun değer-
lendirilmesi amacıyla Marmara Üniversitesi Etik 
Kuruluna başvuruldu ve 06.07.2012-1 tarihli ve 
karar numaralı etik kurul onayı alındı.

Araştırmanın yapıldığı hastaneler ise araştır-
mada kurum isimlerinin geçmemesi şartı ile 
ilgili hastanelerin başhekimlik ve başhemşirelik 
makamlarından araştırmanın yapılabilmesi için 
izin alındı. Çalışmaya katılmayı kabul eden ebe 
ve hemşireler  “Bilgilendirme Formu” ile bil-
gilendirildi. Araştırmaya katılmayı kabul eden 
kişilerden “Onam Formu” doldurmaları istendi 
ancak gönüllülerin büyük bir kısmı isim ve 
imza vererek deşifre olma çekincesi ile “Onam 
Formu’nu doldurmayı reddettiği için sözel onay 
vererek anketleri doldurdular.

Verilerin Değerlendirilmesi

Verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik 
ortalama, standart sapma, yüzde gibi betimsel 
istatistiklerden faydalanılmıştır. Güvenirlik analizi 
için Kolmogorov-Simirnov, karşılaştırmalar için 
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Mann-Whitney–U ve Kruskall-Wallis testleri 
kullanılmıştır. Ayrıca anket soruları ve MPTE 
arasındaki ilişkiyi ölçmek için Spearman’s Rho 
katsayısı hesaplanmıştır.

BULGULAR

Araştırmada ortalama yaş 25.44±4.83 olup, %40.4 
ile en fazla oranda 21-24 yaş bulundu. Çalışmaya 
katılmayı kabul eden ebe ve hemşirelerin oranı 
ise; %82.8 hemşire ve %17.2 ebe idi.

Eğitim durumları incelendiğinde %47.7 lise, %8.6 
önlisans, %43.0 lisans ve %0.7 yüksek lisans 
olarak belirlendi. Katılımcıların toplam çalışma 
süresi en yüksek 5-10 yıl olup (%37.1), özellikle 
YYBÜ’de çalışma süresi %37.1 oranında 1-5 yıl 
arası bulundu(Tablo1). Katılımcılara kurumla-
rında etik kurul olup olmadığını sorduğumuzda 
%45.7 “var”, %17.9 “yok” ve %36.4 “bilgim 
yok” yanıtı alındı. 

Tablo 1. Katılımcıların Meslekte ve YYBÜ’de Çalışma Sürelerinin Dağılımı

Meslekte Çalışma Süresi (yıl) Sayı (n) Y ü z d e 
(%)

0-1 22 14.6

1-5 54 35.8

5-10 56 37.1

10 ve Üzeri 19 12.5

Toplam 151 100

YYBÜ Çalışma Süresi (yıl)  

0-1 42 27.8

1-5 56 37.1

5-10 41 27.2

10  ve Üzeri 12 7.9

Toplam 151 100.0

Tablo 2’de katılımcıların etik ikilemler anketine 
vermiş oldukları yanıtlar belirtilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Etik İkilemler Anketine Yanıtlarının Dağılımı (N=151)

  ETİK İKİLEMLER 

E
ve

t

K
ar

as
ız

ım

H
ay

ır

1.Prenatal tanı yöntemleri ile genetik defekti olduğu tespit edilen 
gebelikler 15 haftayı geçmemiş olma şartı ile sonlandırılmalıdır.

n 80 43 28

% 53.0 28.5 18.5

2.Prenatal tanı yöntemleri ile genetik defekti olduğu tespit edilen 
gebelikler 15 haftayı geçmiş olsa dahi sonlandırılmalıdır.

n 52 56 43

% 34.4 37.1 28.5

3.Yaşamla bağdaşmayacak şekilde anomalili bir fetus taşıyan gebe bir 
kadının, gebeliğini sürdürme hakkı vardır. 

n 112 13 26

% 74.2 8.6 17.2

4.Yaşamla bağdaşmayacak şekilde anomalili bir fetus taşıyan gebe bir 
kadın eğer isterse gebeliğini sonlandırma hakkı vardır.

n 132 8 11

% 87.4 5.3 7.3

5.Gebelik yaşı 23 haftanın altında, yaşamla bağdaşmayacak şekilde 
immatür olan yenidoğanın yaşatılması için girişimlerde bulunulmamalıdır.

n 61 38 52

% 40.4 25.2 34.4

6.Tıbbi durumu ne olursa olsun her yenidoğanın yaşama hakkı vardır ve 
tıbbi müdahale son ana kadar yapılmalıdır.

n 122 15 14

% 80.8 9.9 9.3

7.Tıbbi durumu ne olursa olsun her yenidoğanın yasama hakkı vardır ve 
bakım gereksinimi son ana kadar karşılanmalıdır.

n 135 10 6

% 89.4 6.6 4.0

8.Yenidoğana yönelik yapılacak her türlü girişimde ailenin sosyo-
ekonomik şartları etkili olmamalıdır.

n 135 5 11

% 89.4 3.3 7.3

9.Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde karşılaşılan etik problemlerde 
kararı hekim vermelidir.

n 58 24 69

% 38.4 15.9 45.7

10.Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde karşılaşılan etik problemlerde 
kararı yoğun bakım ekibi vermelidir.

n 103 26 22

% 68.2 17.2 14.6

11.Hemşirenin etik ikilemler karşısında karar verme sorumluluğu 
olmalıdır

n 91 37 23

% 60.3 24.5 15.2

12.Yoğun Bakım Ünitesindeki bebeğin tıbbi desteğinin kesilmesi 
konusunda aile karara bizzat katılmalıdır.

n 123 14 14

% 81.5 9.3 9.3
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13.Ailenin bebeğin yaşaması ile ilgili talepleri sağlık personeli için yol 
göstericidir.

n 93 21 37

% 61.6 13.9 24.5

14.Yoğun Bakım Ünitesindeki bebeğin tıbbi desteğinin kesilmesi 
konusunda aileye bilgi vermek yeterlidir.

n 51 13 87

% 33.8 8.6 57.6

15.”Kıymetli bebek” kavramı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
yapılacak girişimleri etkilememelidir.

n 129 8 14

% 85.4 5.3 9.3

16.Yaşaması mümkün olmayacak derecede immatür olan yenidoğanın 
yaşatılması için girişimde bulunmamak ötenazidir.

n 54 31 66

% 35.8 20.5 43.7

17.Yenidoğanda karşılaşılan etik ikilemlerde başvurulacak bir etik 
danışman olmalıdır.

n 119 29 3

% 78.8 19.2 2.0

Meslekte profesyonel tutum envanterine (MPTE) 
verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların 
%79.5’i mesleğini çok sevdiğini ve %90.7’si 
mesleki prensipleri çok önemsediğini belirtmişler-

dir (Tablo 3). Çalışmada MPTE puan ortalaması 
142.68±10.55 (min:138.92-max:146.25) olarak 
bulundu. 

Tablo 3.  Meslekte Profesyonel Tutum Envanterine Verilen Yanıtların Değerlendirilmesi

MESLEKTE PROFESYONEL TUTUM ENVANTERİ

B
an

a 
Ta

m
am

en
 

U
yu

yo
r

B
an

a 
B

ir
az

 
U

yu
yo

r

K
ar

ar
sı

zı
m

B
an

a 
U

ym
uy

or

B
an

a 
H

iç
 

U
ym

uy
or

Mesleğimi seviyorum 
n 120 27 1 3 0

% 79.5 17.9 0.7 2.0 0.0

Mesleki karar ve uygulamalarda özgürüm 
n 43 56 30 16 6

% 28.5 37.1 19.9 10.6 4.0

Hizmet verdiğim insanların güvenini kazanmaya 
çalışırım

n 139 11 1 0 0

% 92.1 7.3 0.7 0.0 0.0

İş yerinde hizmet alan kişiler sorun çıkardığında 
önce onu sakinleştirip ikna etmeye çalışırım 

n 103 35 9 4 0

% 68.2 23.2 6.0 2.6 0.0



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:102 K:148
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

37

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

İş arkadaşlarımla ve hizmet alanlarla iletişim 
kanallarını sürekli açık tutarım

n 123 27 1 0 0

% 81.5 17.9 0.7 0.0 0.0

İş arkadaşlarımla sürekli iş birliği içindeyim
n 133 17 1 0 0

% 88.1 11.3 0.7 0.0 0.0

Kişiler arası ilişkilerde yeterliyim.
n 119 23 8 1 0

% 78.8 15.2 5.3 0.7 0.0

Gerek iş arkadaşlarıma gerekse hizmet alanlara 
düşüncelerimi rahat ve etkin bir şekilde ifade 
ederim

n 99 42 9 1 0

% 65.6 27.8 6.0 0.7 0.0

İş ilişkilerimde çoğu zaman hoşgörülü davranırım 
n 115 33 3 0 0

% 76.2 21.9 2.0 0.0 0.0

Karşımdaki insanı değerlendirirken ilk önce 
gözlemlerim 

n 124 24 3 0 0

% 82.1 15.9 2.0 0.0 0.0

Hizmet verdiğim kişilerin kültürlerini, gelenek örf 
ve adetlerini anlamaya çalışırım 

n 110 32 7 2 0

% 72.8 21.2 4.6 1.3 0.0

Davranışlarım insanların sadece dış görünüşlerine 
göre değişiklik göstermez

n 129 18 1 2 1

% 85.4 11.9 0.7 1.3 0.7

İş yerinde gereksinimlerin artması motivasyonumu 
etkilemez. 

n 51 36 34 19 11

% 33.8 23.8 22.5 12.6 7.3

Mesleki anlamda problem çözme konusunda 
kendimi yeterli bulurum

n 81 52 16 2 0

% 53.6 34.4 10.6 1.3 0.0

Mesleki bilgimi ve eğitimimi tamamen kullanırım
n 129 18 4 0 0

% 85.4 11.9 2.6 0.0 0.0

Mesleki prensiplerimi önemserim 
n 137 13 1 0 0

% 90.7 8.6 0.7 0.0 0.0

Mesleki önerilere, yeni fikir ve eleştirilere açığım   n
  %

   137
   90.7

12
7.9

1
0.7

1
0.7

0
0

İşyerinde her zaman yaratıcı olmaya çalışırım
n 115 31 2 3 0

% 76.2 20.5 1.3 2.0 0.0
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Olayları geçmiş deneyimlerimi kullanarak 
değerlendiririm

n 129 22 0 0 0

% 85.4 14.6 0.0 0.0 0.0

Mesleğimle ilgili son gelişmeleri takip ederim
n 101 38 9 2 1

% 66.9 25.2 6.0 1.3 0.7

Yaptığım işin sorumluluğunu tamamen üzerime 
alırım

n 126 20 5 0 0

% 83.4 13.2 3.3 0.0 0.0

Mesleğimle ilgili yeni çıkan uygulamaları 
öğrenmeye çalışırım 

n 121 21 7 2 0

% 80.1 13.9 4.6 1.3 0.0

Hem kendimin hem de iş arkadaşlarımın mesleki 
uygulamalarında eleştirel düşünürüm 

n 91 44 12 3 1

% 60.3 29.1 7.9 2.0 0.7

Mesleki kongre, konferans ve toplantılara katılırım 
n 63 50 12 12 14

% 41.7 33.1 7.9 7.9 9.3

Mesleğimle ilgili bir kuruluşa veya derneğe 
üyeyim 

n 31 4 0 2 114

% 20.5 2.6 0.0 1.3 75.5

Mesleğimle ilgili bilimsel araştırma yaparım 
n 39 41 14 17 40

% 25.8 27.2 9.3 11.3 26.5

Meslekte yükseköğrenimin gerekli olduğuna 
inanırım

n 97 23 13 11 7

% 64.2 15.2 8.6 7.3 4.6

Çalışma alanımda yaptığım bütün uygulamaları 
rapor (kayıt) etmeye çalışırım.

n 112 27 5 5 2

% 74.2 17.9 3.3 3.3 1.3

İş yerindeki eksiklikleri belirleyerek gerekli yere 
bildiririm ve temin etmeye çalışırım

n 114 34 3 0 0

% 75.5 22.5 2.0 0.0 0.0

İş yerindeki yaptığım bütün uygulamalarda neden-
sonuç ilişkilerini göz önünde tutarım.

n 119 29 3 0 0

% 78.8 19.2 2.0 0.0 0.0

Mesleki sorunlara çözüm getirebilmek için sürekli 
bir arayış halindeyim.

n 80 51 13 6 1

% 53.0 33.8 8.6 4.0 0.7

İşimde disiplinliyim
n 116 30 4 1 0

% 76.8 19.9 2.6 0.7 0.0
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Yapılan karşılaştırmalarda yaş (p=0.804), meslek 
(p=0.445), eğitim durumu (p=0.721) ve çalışma 
yılı (p=0.670) ile MPTE arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. Bununla birlikte YYBÜ’de çalışma 
yılı ile MPTE arasında anlamlı fark bulunmuş 
(p=0.029) olup (Tablo 4) yapılan ileri analizde 
çalışma süresi 0-1 yıl olanların envanter ortalaması 
1 yıldan uzun çalışanlara göre düşük bulunmuştur 
(p<0.05). Katılımcıların çalıştıkları kurumda etik 
kurul olup olmadığını bilme durumları ile MPTE 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulundu 
(p=0.005)

Ayrıca “Etik İkilemler anketi-tablo 2” soruları-
nın her birine verilen yanıtlar ile MPTE puan 
ortalamaları aralarındaki ilişki karşılaştırılmış 
(Spearman Rho korelasyon katsayısı) olup; 

6. soru (p=0.024), 7. soru (p=0.005), 10. soru 
(p=0.031) ve 11. sorularda (p=0.001) anlamlı 
ilişki belirlendi.

Soru 6. “Tıbbi durumu ne olursa olsun her yeni-
doğanın yaşama hakkı vardır ve tıbbi müdahale 
son ana kadar yapılmalıdır” (p=0.024).

Soru 7. “Tıbbi durumu ne olursa olsun her yenido-
ğanın yaşama hakkı vardır ve bakım gereksinimi 
son ana kadar karşılanmalıdır” (p=0.005)

Soru 10. “Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde 
karşılaşılan etik problemlerde kararı yoğun bakım 
ekibi vermelidir” (p=0.031).

Soru 11. “Hemşirenin etik ikilemler karşısında 
karar verme sorumluluğu olmalıdır” (p=0.001).

Tablo 4. Katılımcının YYBÜ’de Çalışma Yılı ile MPTE Puan Ortalamalarının  
Karşılaştırılması

YYBÜ (yıl) n Ortalama Std. 
Sapma

Mean 
Rank

Chi-
Square

Asymp. 
Sig. (p)

MPTE

0-1 42 138.929 10.696 59.00

9.035 0.029*
1-5 56 144.554 11.307 83.16

5-10 41 144.707 10.177 80.43

10 ve üzeri 12 146.250 3.646 86.96

TARTIŞMA

Yenidoğan yoğun bakım alanında çalışan ebe ve 

hemşirelerin etik ikilemler karşısındaki tutumları-

nın mesleki profesyonellik düzeyleri ile ilişkisini 

saptamak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmada; 
Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri (MPTE) 
puan ortalaması çalışanın yaşına, mesleğine, 
eğitim durumuna ve meslekte çalışma süresine 
göre farklılık göstermemektedir. 
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Karamanoğlu ve arkadaşlarının (2009:12-7) 
“Denizli ilindeki hastanelerin cerrahi kliniklerinde 
çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin 
değerlendirilmesi” amacıyla yaptıkları çalışma-
da da MPTE puan ortalamasının yaş, meslekte 
çalışma yılı ve cerrahi kliniğinde çalışma süresi 
ile arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.  Aynı 
şekilde Çelik ve arkadaşlarının (2012:193-9) ve 
Kaya’nın (2011:49-72) konuya ilişkin çalışmala-
rında da bu araştırma bulgusuna benzer şekilde, 
hemşirelerin demografik özellikleri ile MPTE 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmadığı bildirilmiştir.

Beydağ ve Arslan’ın (2008:76-87) “Kadın Do-
ğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin 
Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler” başlıklı 
çalışmalarında ise araştırma bulgusuna ters şe-
kilde, hemşirelerin eğitim durumu, çalışma yılı 
ile MPTE puan ortalaması arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptandığı bildirilmektedir. 
Karadağ ve arkadaşları (2007:371-4) tarafından 
yapılan başka bir çalışmada da, hemşirelerin 
eğitim durumlarının onların profesyonelliklerini 
anlamlı şekilde etkilediği belirtilmiştir.

Çalışmamızda eğitim düzeyi ile MPTE puan or-
talaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmaması 
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin çok özel 
alanlar olması ile açıklanabilir. 

Türkiye’de hemşirelerin profesyonellik düzeylerinin 
araştırıldığı bir çalışmada; hemşirelik eğitiminde 
belirli bir standart olmamasının hemşirelerin 

profesyonelliklerini olumsuz etkilediği ve bu 
yönde ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiği 
belirtilmektedir (Karadağ vd., 2007: 371-4).

Çalışmamızda meslekte çalışma süresi ile MPTE 
puan ortalaması arasında anlamlı ilişki buluna-
mamıştır. Ancak meslekte çalışma süresi 0-1 yıl 
arasında olan kişilerin MPTE puan ortalaması 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da daha 
düşüktür.  

MPTE puan ortalaması katılımcının YYBÜ’de 
çalışma yılına göre farklılık göstermektedir. Bu 
farklılığın tespiti için yapılan ileri analiz sonucun-
da; çalışma süresi 0-1 yıl arasında olan kişilerin 
Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri ortalamaları 
1 yıldan uzun süredir çalışanlara göre daha düşük 
bulunmuştur. Bu sonuç mesleğe ve YYBÜ’de 
çalışmaya yeni başlamış olma ve buna paralel 
olarak mesleki deneyimin süresi ve karşılaşılan 
vaka bakımından azlığı ile açıklanabilir.  

Etik İkilemler Anketi sorularının MPTE puan 
ortalaması ile karşılaştırılması sonucunda Etik 
İkilemler Anketi’nin 6., 7.,10. Ve 11. sorularında 
anlamlı ilişki bulundu.

Altıncı ve yedinci soruların (Tablo2) MPTE puan 
ortalaması ile anlamlı çıkması “Anne ve Yenidoğan 
Hakları Barselona Deklarasyonu”nun Yenidoğan 
Hakları maddelerinden özellikle üçüncü madde ile 
“Her yenidoğan yaşam hakkına sahiptir” uyumlu 
olup YYBÜ’de çalışan ebe ve hemşirelerin bu 
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madde kapsamında oldukça duyarlı olduklarını 
düşündürebilir

Onbirinci ve onikinci soruların (Tablo2)  MPTE 
puan ortalaması ile anlamlı çıkması ise YYBÜ 
ebe ve hemşirelerinin meslekte profesyonelliğin 
artması ile parelel olarak karşılaşılan etik iki-
lemlerin çözümünde aktif rol alma isteğinin de 
arttığını gösterebilir.

Çobanoğlu ve Algıer’in (2004: 444-58) yaptığı 
niteliksel çalışmada da bildirdiği gibi ülkemiz-
de karşılaşılan etik sorunun çözümü için sağlık 
ekibinin üyeleri, özellikle hekim daha fazla so-
rumluluk almaktadır. Yapılan bir yüksek lisans 
tezinde bakım verdikleri hastanın tedavi planında 
değişiklikler yapılırken hemşirelerin %53’ü gö-
rüşlerinin bazen dikkate alındığını ve daha çok 
hemşire gözlemlerinin incelenmesi ile dolaylı 
katılımlarının olduğunu belirtmişlerdir. 

Hemşirelerin %49’u bakım verdikleri hastaların 
taburculuk kararına katılamadıklarını, bu kararın 
hastanın doktoru ve klinik şefi tarafından verildi-
ğini ifade etmişlerdir (Avcı, 2007: 25-7). Ancak 
Gezer’in (2010: 35-67); yoğun bakım hemşire-
lerinin yaşadıkları etik sorunları incelediği tez 
çalışmasında belirttiği gibi hemşirelerin daha fazla 
aktif katılımda bulunmak, görüş bildirmek, karar 
mekanizmasında rol almak durumunda olduğu 
sorunların önemsenme puan ortalamaları daha 
yüksek, hemşirelerin salt gözlemci pozisyonunda 
kaldığı sorunlarda ise düşük puan ortalamaları 
bildirilmiştir.

Bu çalışmalar ışığında hastanın bakım verici 
rolünde olan hemşire ve ebenin hasta ve ailesi ile 
daha fazla zaman geçiriyor olması bakımından 
etik karar verme sürecine katılımı hastaya yarar 
sağlarken, hemşirenin hasta savunuculuğu rolü 
bakımından ise mesleğin gelişimine ve kişinin 
mesleki doyumuna yarar sağlayacağı düşünül-
mektedir.   

Etik İkilemler Anketi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım 
ünitesinde bebeği yatan ailenin bebekleri ile ilgili 
karar sürecine katılımına dair tutumun incelen-
mesi amacıyla sorulan 12, 13 ve 14. Sorularında 
MPTE ile anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu 
durum YYBÜ’de aile merkezli bakım kavramı-
nın yerleşmemiş olması ile ilişkilendirilebilir ve 
bu anlamda otonomi ilkesi çerçevesinde tutum 
sergilenmediği düşünülebilir.

Amerikan Pediatri Akademisi’nin 1993 yılında 
yayımlamış olduğu aile merkezli bakım pren-
siplerine göre; 

Aile merkezli yenidoğan bakımı, aile ile profes-
yonel ekip arasında tıbbi ve etik konularda açık 
ve dürüst iş birliğine dayanmalıdır. Ailelerin 
profesyonel ekiple birlikte karar mekanizmala-
rında yer alabilmeleri için anlaşılır formatta tıbbi 
bilgiye ulaşma, tedavinin olumsuz yönleri ile ilgili 
bilgileri edinme, bebekleri benzer konumda olan 
ailelerden bilgi edinme ve vizitlere katılma hakları 
olmalıdır. Yüksek mortalite ve morbidite, ağrılı 
işlem ve tartışmalı tıbbi konularda, tam olarak 
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bilgilendirilen ailelerin bebekleri için ileri tedavi 
konusunda karar verme hakları olmalıdır.

Aile merkezli bakımın ülkemizdeki durumu 
incelendiğinde ise, ailelerin çocukları ile beraber 
hastanede kalmalarına ilişkin standart bir uygu-
lamanın olmadığı ve hastanelerdeki uygulamalar 
arasında farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bazı 
hastanelerde ebeveynlerin çocuklarını sadece zi-
yaret saatlerinde görmelerine izin verilmektedir. 
Ülkemizde ailelerin 24 saat çocuklarıyla birlikte 
kalabildikleri hastanelerde bile çocuklarının has-
talığı konusunda bilgi alma, bakıma ve tedavi 
ile ilgili kararlara katılma durumlarına yönelik 
yapılmış herhangi bir araştırma olmadığı belir-
lenmiştir. Ancak klinik gözlemlerimize dayanarak 
aile merkezli bakımın istendik düzeyde olmadığı 
düşünülmektedir (Boztepe ve Çavuşoğlu, 2009: 
11-24).

Etik İkilemler Anketi’nin  “Kıymetli bebek kav-
ramı” ile adalet ilkesine yaklaşımın sorgulandığı 
15. sorusunda MPTE puan artışı ile anlamlı fark 
bulunamamıştır. Bu durum klinik gözlemleri-
mize dayanarak halen klinikte kıymetli bebek 
kavramının geçerli olması ve hasta dosyasına 
“kıymetli bebek” ibaresinin yazılıyor olması ile 
ilişkilendirilebilir.

Etik İkilemler Anketi’nin 16. sorusunda “Yaşaması 
mümkün olmayan derecede immatür olan yeni-
doğanın yaşatılması için girişimde bulunmamak 
ötenazidir.” tanımıyla katılımcıların nafile tedavi 
ve ötenazi ayrımı bilgi düzeyleri sorgulanmıştır. 

Katılımcıların %43.7’si hayır yanıtını vermiştir. 
Araştırma sonuçları yenidoğan çalışanlarının 
nafile tedavi hakkında yüksek oranda bilgi sahibi 
olduğunu göstermekle birlikte %35.8 evet, %20.5 
kararsızım yanıtı düşündürücüdür. Çalışmamızda 
bu soruya verilen yanıtlar ile MPTE puan artışı 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bu durum 
ülkemizde nafile tedavinin ötenazi kavramı ile 
karıştırılıyor olması ötenazinin ülkemizde yasak 
olması sebebiyle de nafile tedavi ile ilgili standart-
ların ve eğitimlerin eksik kalması ile açıklanabilir. 

Araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre 
ise; katılımcıların yoğun bakımda etik ikileme 
sebep olan konular karşısında yararlılık, zarar 
vermeme ve adalet ilkeleri doğrultusunda tutum 
sergiledikleri görülmüştür. Aile merkezli bakım 
kavramının gelişmemiş olması sebebiyle aile 
katılımını destekleyen cevaplara anlamlı sonuç 
alınamaması ise otonomi ilkesinin bu noktada 
göz ardı edildiğini göstermektedir. Mesleki 
profesyonellik artışı ile etik ikilemler karşısında 
karara dahil olma isteğinin arttığı,  nafile tedavi 
kavramının benimsenmiş olmasına rağmen 
yenidoğana dair yaşamsal bir karar verilirken 
“yenidoğanın yaşam hakkı”nı savunan bir tutum 
içerisinde bulundukları görülmüştür.

 Sonuç olarak elde edilen bulgular doğrultusunda 
meslekte profesyonel tutum artışının etik iki-
lemler karşısında farkındalık kazanılmasına ve 
doğru tutum sergilenmesine sebep olduğu ancak 
meslekte profesyonelleşmenin artması için mes-
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leki eğitime standart getirilmesi, mesleki eğitim 
programında yenidoğan yoğun bakım alanına dair 
belirli bir müfredat oluşturulması, etik ikilemler 
karşısında ebe, hemşire ve bebeğin ailesinin aktif 
katılımının sağlanabilmesi için yenidoğan yoğun 
bakım ünitelerinin tüm çalışanlarını kapsayan 
aile merkezli bakım ve etik konulu hizmet içi 
eğitimler düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Sonuçların Uygulamada Kullanılması

MPTE ile YYBÜ çalışanlarının eğitim düzeyi 
arasındaki ilişkiye lisans son sınıfı intörn progra-
mının katkısının yeni araştırmalarla incelenmesi 
önerilebilir.

Mesleki profesyonelliğin artması için hemşirelik 
eğitimine standart getirilmesi gerektiği düşünül-
mektedir.

“Kıymetli bebek” kavramının adalet ilkesi üze-
rindeki etkilerinin yeni araştırmalarla incelenmesi 
önerilebilir. 

“Nafile Tedavi” kabul standartlarının oluşturulması 
ve aynı zamanda “Nafile Tedavi” yapılacak olan 
bebeğin durumu ne olursa olsun yapılacak olan 
bakımın  “Nafile Tedavi Sürecinde Hemşirelik 
Bakımı” şeklinde oluşturulacak standartlar ile 
belirsizlikten kurtarılması önerilebilir.

Nafile tedavi ile ilgili karar verici rolünde bulunan 
hekimlerin bilgi düzeylerini ve konuya bakış 
açılarını inceleyen yeni araştırmalar yapılması 
önerilebilir.

Nafile tedavi ile standart bilgiler içeren eğitimler 
oluşturularak önce sağlık çalışanlarının ve daha 
sonra toplumun bilgilendirilmesi sağlanabilir. 

YYBÜ’de aile merkezli bakım kavramının ge-
lişmesi için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 
tüm çalışanlarını kapsayan eğitimler düzenlenmesi 
ve bu eğitimlerin etik karar verme sürecinde 
ailenin katılımına etkisini ölçmek amacıyla yeni 
çalışmalar yapılması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Neonatal ıntensive care units (NICU) are special units for human 
resources, educational content, professional cappacity and technical equipment. Making ethical 
decisions, applying ethical decisions and coping with ethical problems are important for healthcare 
professionals. The right to decide (autonomy) has been transferred to third parties in neonatology 
and pediatry. Therefore ethical problems are more complex in NICU and professional behaviors of 
intensive care employees are crucial in ethical decision making processes related with intensive care 
units. Aim: This study is designed to explain relationships between the attitudes of midwives and 
nurses working at neonatal intensive care units and ethical dilemmas and professional levels of those 
employees. Method: This study is descriptive and multicentred. The study was conducted in hospi-
tals which have at least five incubators and at least Level II NICU in Istanbul. The participants were 
nurses and midwives working in NICU from total 27 hospitals (N=236). We have wanted to reach all 
nurses and midwives; however, 151 nurses and midwives agreed to participate in the study. Collected 
data was limited to 27 private hospitals because data collecting was not allowed in the University 
hospitals and State hospitals in Istanbul. The research has been carried out with 151 midwives and 
nurses who represented the sample for Istanbul. To collect data, socio demographic data collection 
form, ethical dilemmas survey and Professional Attitudes Inventory at Occupation were used. Socio 
demographic data collection form was developed by researches to conduct personel information of 
nurses and midwives. Ethical Dilemmas Survey contains 17 questions. The form was developed by 
researches with literature and expert opinions (10 persons). Professional Attitudes Inventory at Occu-
pation was developed by Nilufer Erbil and Aslıhan Bakır in 2006. Inventory’s questions are prepared 
in 5-point Likert-type. The lowest score is 32, the highest score is 160. Higher scores are evaluated 
as an increase in the level of professionalism. Inventory Cronbach alfa is 0.89 and the average score 
is 128.46±13.16. Finding: The average age of participants was 25.44±4.83. The participant’s total 
work year was 5-10 years (37.1%) and work year in NICU was 1-5 years (37.1%). One of the survey 
items is “every newborn has the right to life whatever the health situation”.  89.4% (n=135) of the 
participants answered  “yes” for this survey item. According to  “Professional Attitudes Inventory at 
Occupation”  79.5% (n=120) of nurses and midwives answered “I love my job” and 90.7% (n=137) 
of nurses and midwives answered “professional principles are important”. Professional Attitudes 
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Inventory at Occupation’s average score was obtained 142.68±10.55 (min:138.92-max:146.25). 
There was no significant difference between Professional Attitudes Inventory at Occupation and age 
(p=0.804), profession (p=0.445), education level (p=0.721) and year of working (p=0.670). At the 
same time there was a significant difference between Professional Attitudes Inventory at Occupation 
and year of working in NICU (p=0.029). Discussion: There was no significant difference between 
Professional Attitudes Inventory at Occupation and age, profession, education level,   year of working 
in the study. These results are similar to Karamanoglu et al. (2009:12-17), Çelik et al. (2012:193-99) 
and Kaya’s (2011:49-72) studies. Also in their studies, there was no significant difference between 
Professional Attitudes Inventory at Occupation and demographic data (age, year of working, edu-
cation). Participants who have worked more than one year in NICU have had high Professional 
Attitudes Inventory at Occupation score. This result can explain that nurses and midwives faced few 
cases and were inexperienced in NICU. Results: Experienced intensive care nurses and midwives are 
eager to take part in the decision making processes considering the issue of ethical dilemma. Despite 
adopting the futile treatment concept, participants supported the newborn’s right to live while giving 
a vital decision for the newborn. As a result, in accordance with the findings of the study, experience 
in the profession can be effective to raise awareness of ethical dilemmas and correct treatments. To 
cope with ethical dilemmas, professional education should be standartized, family oriented internal 
education programs should be provided for all the employees of the neonatal intensive care units 
and the newborn’s family, this internal education should be organized to allow active participation 
of midwives, nurses and the family of the baby. Also standards of  “futile treatment” and standards 
of “nursing care in futile treatment” should be regulated and new studies about “futile treatment” 
and “nursing care in futile treatment” should be conducted.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET 
KULLANIMIYLA DUYGUSAL ZEKÂLARININ İLİŞKİSİ1

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROBLEMATICAL 
INTERNET USE OF NURSING STUDENTS AND THEIR EMOTIONAL 

INTELLIGENCE

Emine ŞENYUVA

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin problemli internet 
kullanımları ile duygusal zekâlarının ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Araştır-
mada ilişkisel tarama modelinden korelasyonel araştırma yöntemi kullanıldı. 
Araştırmanın evrenini, bir hemşirelik fakültesinde 2013-2014 öğretim yılı güz 
döneminde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri (900 öğrenci) oluşturdu. 
Araştırma, araştırmaya katılmayı kabul eden ve çalışmanın yapıldığı gün 
okulda bulunan 695 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler, Bilgi Formu, İnternette 
Bilişsel Durum Ölçeği, Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılarak toplandı. 
Bulgular: Öğrencilerin %37.2’si birinci, %22.7’si ikinci, %21.2’si üçüncü, 
%18.9’u dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %85.4’ü kadın, 
%14.6’sı erkektir, yaşları minimum 17, maksimum 44 olup yaş ortalamaları 
19.97±1.81’dir. Öğrencilerin tamamı (%100.0) internet kullandığını ifade 
etti. Öğrencilerin %40.9’u günde ortalama 1-2 saatini, %23.6’sı 3-4 saatini 
internet başında geçirdiğini ifade etti. Öğrencilerin %61.2’si bilgisayarsız/
internetsiz bir yaşam düşünemediğini ifade etti. Öğrencilerin, problemli 
internet kullanımı toplam puan ortalamasının 85.33±37.54 olduğu saptandı. 
Öğrencilerin, duygusal zekâ toplam puan ortalamasının 305.93±34.44 olduğu 
saptandı. Öğrencilerin, problemli internet kullanımları ile duygusal zekâları 
arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r= 
-0.319 p>0.001). Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar, cinsiyetleri, günde 
ortalama internet başında geçirdikleri süre, internetsiz bir yaşam düşünme 
durumları ile problemli internet kullanımı ve duygusal zekâları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu (p<0.05), mezun oldukları 
ortaöğretim kurumu ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı 
(p>0.05) saptandı. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilere duygusal 
zekânın insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı hemşirelik mesleği için öneminin 
anlatılması ve okula başladıkları yıldan itibaren her yıl değerlendirilmesi, 
eğitim programlarında öğrencilerin duygusal zekâlarını arttıracak derslerin 
yer alması, ders dışı seminer, konferans, workshop, panel vb. faaliyetlerin 
düzenlenmesi ve gelecek çalışmalarda duygusal zekâ ve alt boyutlarının 
problemli internet kullanımıyla ilişkisinin nitel araştırma yöntemleri kulla-
narak derinlemesine incelenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Problemli İnternet Kullanımı, Duygusal Zekâ, İnternet 
Bağımlılığı, Hemşirelik Öğrencisi, Hemşirelik Eğitimi

Abstract: Aim: The aim of this study is to determine the relationship 
between the problematic internet use of nursing students and their emo-
tional intelligence. Method: In this study, we have used the correlational 
research method, which is among the relational screening models. The 
target population of the study consists of all undergraduate students (900 
students) receiving education at a faculty of nursing-capitalization in the 
fall term of the school year of 2013-2014. The study has been conducted 
with 695 students that accepted to participate in the study and were present 
on the day when the study was carried out. The data have been collected 
using the Information Form, Online Cognition Scale and Bar-On Emotional 
Intelligence Scale. Findings: Regarding the class levels of students; 37.2% 
are first grade, 22.7% second grade, 21.2% third grade and 18.9% are fourth 
grade students. 85.4% of students are female and 14.6% are male; their age 
is 17 minimum and 44 maximum; and their age average is 19.97±1.81. All 
the students (100.0%) have stated that they use the internet. While 40.9% 
of students spend approximately 1-2 hours online, 23.6% spend 3-4 hours 
online daily. 61.2% of students have stated that they can not consider a life 
without computers/internet. The total score average of students regarding the 
problematic internet use is 85.33±37.54. The total score average obtained 
by students from the emotional intelligence is 305.93±34.44. There is a 
negatively and weakly significant relationship between the problematic 
internet use and emotional intelligence of students (r= -0.319 p>0.001). 
There is a statistically significant difference between the classes of students, 
as well as their gender, the average time being spent online daily, state of 
considering a life without internet, problematic internet use and their emotional 
intelligence (p<0.05); whereas there is no statistically significant difference 
with the secondary education institution they had graduated from (p>0.05). 
Conclusion: According to these results, it could be suggested to inform the 
students about the importance of emotional intelligence for the profession 
of nursing that includes intensive human relations and evaluate them every 
year as from the year they start school, involve lessons that would increase 
the emotional intelligence of students in curriculums, organize activities 
like seminars, conferences, workshops and panels outside of lessons and 
profoundly examine the relationship between the emotional intelligence, its 
lower dimensions and the problematic internet use by using the qualitative 
research methods in future studies.

Key Words: Problematical Internet Use, Internet Addiction, Emotional 
Intelligence, Nursing Students, Nursing Education 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Günümüzde eli mouse tutan herkesin kullanabileceği 
bir kolaylığa kavuşturulmuş olan internet, sağladığı 
pek çok olanak nedeniyle insan yaşamını kolay-
laştırmakta, çeşitlendirmekte, zenginleştirmekte ve 
geliştirmektedir (Ceyhan, 2010: 1323–55; Yalçın, 
2003: 77-89). Ancak internetin ön görülenden çok 
daha hızlı ve kontrolsüz yaygınlaşması, internet 
bağımlılığını/problemli internet kullanımını da 
beraberinde getirmiştir (Davis 2001: 187-95; Young 
1996: 402-15). Literatür incelendiğinde, bireylerin 
aşırı internet kullanımını betimlemek için farklı 
kavramların kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, 
internet bağımlılığı (Young, 1996: 237-44); internet 
bağlılığı, patolojik internet kullanımı (Davis, 2001: 
187-95 ; Morahan-Martin and Schumacher, 2000: 
13-29); problemli internet kullanımı (Davis et al., 
2002: 331-45) ve internet davranış bağımlılığı 
bu kavramlardan bazılarıdır. Farklı terimlerin 
kullanılma nedeni olarak; bazı araştırmacılar 
(Davis, 2001: 187-95) internet kullanıcılarının 
internetin kendisine değil internetten elde ettikleri 
kumar oynama, sohbet, alış  veriş ve oyun gibi 
materyallere bağımlı olmalarını gösterirken, bazı 
klinisyenler de (Öztürk vd., 2007: 36-41; Young, 
1996: 237-44) klinik durumlara rastlanması ol-
duğunu ifade etmektedirler. İnternetin bağımlılık 
yapabildiğini ilk kez Goldberg (1996) ortaya 
atmış, internet bağımlılığını internet kullanım 
süresinin sürekli artması, iş, sosyal ve önemli 
işlevsel alanlarda sıkıntıların oluşması şeklinde 
tanımlamıştır (Batıgün ve Hasta, 2010: 213-19). 

Problemli internet kullanımını; Young  (1996: 
237-44), kullanıcının online kullanımını, kontrol 
yeteneğini, ilişkisel, mesleki ve sosyal problem-
lere neden olabilecek derecede etkileyen yeni ve 
tanınmamış klinik bir rahatsızlık; Arısoy (2009: 
55-67), internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne 
geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen 
zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında 
aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması, kişinin 
iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması; 
Morahan-Martin ve Schumacher (2000: 13-29), 
internetin yoğun kullanılması, bu kullanımın 
kontrol altına alınamaması ve kişinin yaşamına 
ciddi zarar vermesi; Shapira ve ark. (2000: 267-
72), bireyin yoğun biçimde stres yaşamasına ve 
günlük etkinlikleri nin fonksiyonel bozulmasına 
yol açacak biçim de internet kullanımını kontrol 
etmedeki yetersiz liği; Beard ve Wolf (2001: 377-
83), kişinin ev, iş, okul, sosyal ya da psikolojik 
yaşamında zorluk yaratan “aşırı kullanım”; Davis 
(2001: 187-95), uyumsuz düşünce ve patolojik 
davranışları içeren bir psikiyatrik durum; Caplan 
(2005: 721-36) ise, sosyal, akademik/mesleki 
olumsuz sonuçlar doğuran bilişsel ve davranış-
sal belirtilerden meydana gelmiş, çok boyutlu 
bir sendrom olarak tanımlamaktadır. Bireylerin 
aşırı internet kullanımı sonucunda ise, internette 
geçirilen zamanı kontrol edememe, internete ula-
şımın kısıtlanması durumunda yoğun anksiyete/
endişe duyma, internette geçirilen zamanı yönetme 
güçlüğü, depresyon, yalnızlık, toplumla ve aile 
bireyleriyle sosyal etkileşimi azaltma ve pikolojik 
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komplikasyonlar gibi sorunlar görülmektedir 
(Chou and Hsiao, 2000: 65-80; Çelik ve Odacı, 
2012; Davis, 2001: 187-95; Young, 2004: 402-
15; Ceyhan vd., 2007: 411-16; Kraut et al., 1998: 
1017-31; Morahan-Martin and Schumacher, 
2000: 13-29; Sargın, 2013: 44-53; Sırakaya ve 
Seferoğlu, 2013: 356-68). İnternet kullanımında 
ortaya çıkan bu sorunlar, bireylerin akademik, 
finansal, ailevi ve meslek hayatlarını olumsuz 
etkilemekte, özellikle toplumla, meslek üyeleriyle 
ve aile bireyleriyle sosyal etkileşimlerine ilişkin 
sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır (Chou 
and Hsiao, 2000: 65-80; Özcan ve Buzlu, 2005: 
19-26). Üniversite ortamında internete erişimin 
daha kolay ve hızlı olması ve üniversitelerin 
gelişen teknolojiyle internetten daha fazla ya-
rarlanmaları nedeniyle, üniversite öğrencilerinin 
dolayısıyla hemşirelik öğrencilerinin interneti daha 
fazla kullandıkları gözlenmektedir. Bu nedenle 
de hemşirelik öğrencilerinin internetin olumsuz 
etkilerinden ve sonuçlarından etkilenme olasılığı 
da yüksek olacaktır (Chou and Hsiao, 2000: 
65-80; Çelik, 2011: 433-41; Özcan ve Buzlu, 
2005: 19-26; Sargın, 2013: 44-53; Sırakaya ve 
Seferoğlu, 2013: 356-68).

Duygusal zekâ; kendi duygularımızı anlamak 
ve olumlu olarak ifade edebilmek olduğu kadar, 
başkalarının da duygularını anlamak, önemsemek 
ve duyarlılık göstererek gereksinimlerine karşılık 
verebilmek, diğer insanlarla kaliteli ilişkiler ku-
rabilmektir (Houser, 2009). Salovey ve Mayer’a 
(1990: 185-211) göre, kişinin, kendisinin ve 

diğerlerinin duygularını anlayabilmesi, bunlar 
arasında seçim yapabilmesi ve bu bilgiyi eylem-
lerinde kullanabilmesi; Goleman’a (1998) göre, 
kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının 
duygularına empati beslemesi ve yaşamı zengin-
leştirecek biçimde düzenlemesidir. Yeşilyaprak 
(2001: 139-46), duygusal zekânın kendimizin 
ve başkalarının duygularını tanımayı ve değer-
lendirmeyi öğrenmemizin yanı sıra duygulara 
ilişkin bilgileri ve duyguların enerjisini günlük 
yaşamımıza ve işimize etkin bir biçimde yansıta-
rak onlara uygun tepkiler vermemizi sağladığını 
belirtmektedir. 

Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlık bakımı 
gereksinmelerinin karşılanmasına odaklanan bir 
meslektir (Heffernan, 2010: 366-73). Hemşirelerin, 
sağlık bakım hizmetlerinde yaşanan değişme ve 
gelişmelere uyum sağlayarak sağlıklı/hasta bireyin 
bakım gereksinimlerini saptayıp sistematik bakım 
vermesi, bireysel ve mesleki niteliklerini arttırması, 
bilgiye ulaşması ve bu bilgileri paylaşması, iletişim 
kurması, kendisinin ve diğer bireylerin duygu ve 
düşüncelerinin farkında olup anlamaya çalışması, 
internet kullanma becerisine ve duygusal zekâya 
sahip olması ile mümkündür (Altuntaş vd., 2010; 
Heffernan, 2010: 366-73; Kaya ve Keçeci, 2004: 
39-48; Köse vd., 2012: 227-33; Karaman, 2011: 
86; Oerman, 1998: 22-7). 

Hemşirelerin hizmet sunumunda interneti ve  
duygusal zekâlarını etkin şekilde kullanmaları 
güvenli ve etkin bakım sağlamada, hizmet kalite-
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sini yükseltmede, diğer sağlık profesyonelleri ile 
olan çalışmalarını destekleyip iletişimi sağlamada 
temel öğedir (Köse vd., 2012: 227-33; Oerman, 
1998: 22-7; Özer, 2002: 63-7; Profetto - Mc Grath, 
2003: 566-77). Bremner ve Brannan (2000: 5-9), 
hemşirelik kuruluşlarında teknolojiyi, hemşirelik 
uygulamalarının temel yapı taşı olarak kabül et-
mekte ve teknolojiyi etkili olarak kullanabilme, 
bilgi, beceri ve tutuma sahip olmayı hemşirelikte 
aranan bir nitelik olarak vurgulamaktadır. Hemşi-
reler, ne kadar iyi düzeyde internet kullanırsa ve 
duygusal zekâya sahipse, o ölçüde bireylerin ve 
toplumun sağlığını koruyabilecek, geliştirebilecek 
ve yaşam kalitesini arttırabilecektir. 

Araştırmalarda, problemli internet kullanımının; 
ekonomik durum, cinsiyet, yaş, özsaygı, öz-
kontrol, akademik başarı, yalnızlık, depresyon 
ve duygusal zekâ ile pozitif yönde ilişki olduğu 
belirlenmiştir (Ceyhan ve Ceyhan, 2008: 699-701; 
Özcan ve Buzlu, 2007: 19-26; Balta ve Horzum, 
2008: 187-205; Beranuy et al., 2009: 1182-7; 
Chou and Hsiao, 2000: 65-80; İskender ve Akın, 
2010: 1101-6; Kelleci vd., 2009: 223-30; Kim 
and Davis, 2009: 490-500; Kubey et al., 2001: 
366-82; Morahan-Martin and Schumacher, 2000: 
13-29; Oğuz vd., 2008; Reisoğlu vd., 2013: 150-
65; Tekinarslan ve Gürer, 2011: 1028-51; Young, 
2004: 402-15). Problemli internet kullanımının alt 
boyutlarından olan yalnızlığın düşük özsaygı ve 
düşük duygusal zekâ ile ilişkili olması nedeniyle 
(Caplan, 2002: 553-75, 2007: 234-42; Palmer et 
al., 2002: 1091-1100), bu değişkenlerin problemli 

internet kullanımının önemli yordayıcıları ola-
bileceği belirtilmektedir (Beranuy et al., 2009: 
1182-7; Engelberg and Sjöberg, 2004: 41-7; Esen 
ve Siyez, 2011: 127-38; Kim and Davis, 2009: 
490-500; Parker et al., 2008: 174-80). Ayrıca 
araştırmalar, problemli internet kullanımındaki 
artışın sosyal öz-yeterlik düzeyinde düşüşe ne-
den olduğunu göstermektedir (İskender ve Akın, 
2010: 1101-6). Bu eksiklik üniversiteden sonraki 
dönemde bireylerin aile ve iş ortamında ciddi 
sorunlarla karşılaşmalarına neden olabilmektedir. 
Özellikle hemşirelik gibi yüksek iletişim beceri-
lerini gerektiren bir mesleği yürütecek bireylerin, 
aşırı internet kullanımı nedeniyle karşılaşacağı 
sorunlar hiç şüphesiz mesleki yaşamlarını da 
etkileyecektir. Aşırı internet kullanımı sonucu 
sosyal becerilerini geliştiremeyen, duygusal 
zekâsı yeterince gelişmemiş bir hemşire, sağlıklı/
hasta birey ve ailesi ile doğru ve etkin iletişim 
kuramayacağı gibi hem kendisinin hem de diğer 
bireylerin, meslektaşlarının duygu ve düşüncele-
rinin farkında olamayabilecektir. 

Literatür incelendiğinde, öğrencilerin problem-
li internet kullanımları ile duygusal zekâları 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmaların 
sayısının az olduğu (Kim and Davis, 2009: 
490-500; Parker et al., 2008: 174-80; Reisoğlu 
vd., 2013: 150-65), hemşirelikte ise ayrı ayrı ele 
alındığı görülmektedir. Bu bağlamda araştırma, 
literatüre katkı sağlaması ve ilgili araştırmalara 
ışık tutması açısından önemlidir. 
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YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin 
problemli internet kullanımları ile duygusal 
zekâlarının ilişkisini belirlemektir.  

Araştırmada aşağıdaki sorulara yanıtlar arandı; 

1. Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet 
kullanımları nasıldır?

2. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları 
nasıldır?

3. Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet 
kullanımları ile duygusal zekâları arasında 
ilişki var mıdır?

4. Hemşirelik öğrencilerinin problemli internet 
kullanımları ve duygusal zekâları tanıtıcı 
özellikleri ve internet kullanma durumları 
açısından farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Tipi

Araştırmada ilişkisel tarama modelinden kore-
lasyonel araştırma yöntemi kullanıldı. 

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini, bir Hemşirelik Fakültesi’nde 
2013-2014 öğretim yılı güz döneminde öğrenim 
gören tüm lisans öğrencileri (900 öğrenci) oluştur-
du. Araştırma, araştırmaya katılmayı kabul eden 
ve çalışmanın yapıldığı gün okulda bulunan 695 

öğrenci ile gerçekleştirildi. Eksik veri nedeniyle 
17 form değerlendirmeye alınmadı. 

Veri Toplama Araçları

Veriler, Bilgi Formu, İnternette Bilişsel Durum 
Ölçeği (Online Cognition Scale), Bar-On Duygusal 
Zekâ Ölçeği kullanılarak toplandı.   

Bilgi Formu: Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini 
belirlemeye yönelik olarak araştırmacılar tarafından 
literatür ışığında geliştirildi. Formda, öğrencilerin 
tanıtıcı özelliklerini ve internet kullanma durum-
larını belirlemeye yönelik 11 soru yer aldı.  

İnternette Bilişsel Durum Ölçeği (IBDÖ) (On-
line Cognition Scale): Davis (2001) tarafından 
problemli internet kullanımını değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiş, Türkçe geçerlik güvenilir-
lik çalışması Özcan ve Buzlu (2005) tarafından 
yapılmıştır. Ölçek, 36 maddeden ve yalnızlık/
depresyon (6 madde), azaltılmış dürtü kontrolü 
(10 madde), sosyal destek (13 madde) ve dikkat 
dağıtma (7 madde) olmak üzere dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. Sadece 12. madde tersine çevrilerek 
puanlanmaktadır. Yedi’li likert tipinde hazırlanan 
ölçeğin yanıt seçenekleri; Kesinlikle katılmıyo-
rum (1)’dan, Kesinlikle katılıyorum (7)’a doğru 
sıralanmıştır. Ölçekte yüksek puanlar problemli 
internet kullanımını ifade etmektedir. Ölçeğin 
toplam Cronbach alpha değeri 0.93, alt boyut-
ları için sırası ile sosyal destek 0.87, yalnızlık/
depresyon 0.77, azalmış dürtü kontrolü 0.80 ve 
dikkat dağıtma 0.79 şeklindedir (Özcan ve Buzlu, 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:103 K:150
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

52

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

2005: 19-26). Araştırmanın toplam Cronbach 
alpha değeri 0.95, beş (5) alt boyutları için sırası 
ile sosyal destek 0.87, yalnızlık/depresyon 0.90, 
azalmış dürtü kontrolü 0.84 ve dikkat dağıtma 
0.80 olarak bulundu. 

Bar-On EQ-i Duygusal Zekâ Ölçeği: Bar-On 
(1997) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe geçerlik 
güvenilirlik çalışması Acar (2001) tarafından yapıl-
mıştır.  Ölçek, 87 maddden ve kişisel farkındalık 
(29 madde), kişiler arası ilişkiler (18 madde), 
stres yönetimi (13 madde), şartlara ve çevreye 
uyum (15 madde) ve genel ruh hali (12 madde) 
olmak üzere beş boyuttan ve bu boyutlar altında 
yer alan 15 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte her 
madde için verilen puan esas alınmaktadır. Ancak, 
olumsuz maddeler (3, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
21, 22, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47, 51, 
56, 58, 59, 60,  64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 77, 79, 
80, 82, 83, 85 ve 86. madde - 39 madde) tersine 
çevrilerek puanlanmaktadır. Beş’li likert tipinde 
hazırlanan ölçeğin yanıt seçenekleri; Tamamen 
katılıyorum (1)’dan, Kesinlikle katılmıyorum 
(5)’a doğru sıralanmıştır. Ölçekten alınabilecek 
en yüksek puan 435, en düşük puan 87’dir. Yük-
sek puan duygusal zekâlarının gelişmiş/yüksek 
olduğunu, düşük puan ise duygusal zekâlarının 
gelişmemiş/düşük olduğunu göstermektedir. 
Ölçeğin toplam Cronbach alpha değeri 0.92,12, 
kişisel farkındalık 0.83,73, kişiler arası yetenek-
ler 0.77,87, stres yönetimi 0.73,14, şartlara ve 
çevreye uyum 0.65,42 ve genel ruh hali 0.75,06 
şeklindedir (Acar, 2001). Araştırmanın toplam 

Cronbach alpha değeri 0.93 ve alt boyutlar için 
kişisel farkındalık 0.85, kişiler arası yetenekler 
0.82, stres yönetimi 0.70, şartlara ve çevreye 
uyum 0.57 ve genel ruh hali 0.80 olarak bulundu. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen bulguların istatistiksel 
analizlerinde SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for windows 16.0 programı kullanıldı. 
Sürekli değişkenler aritmetik ortalama, standart 
sapma, minimum, maksimum ve medyan de-
ğerleri olarak; kategorik değişkenler ise frekans 
ve yüzde olarak ifade edildi. Ölçeklerden ve alt 
boyutlardan alınan puanların değişkenlere göre 
anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemek 
amacı ile iki grubun ortalamalarının karşılaştı-
rılmasında Mann-Whitney U-testi, üç veya daha 
fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında 
Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Ölçek puanla-
rı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 
Korelasyon testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 
değerlendirildi (Özdamar, 2001).   

Araştırmanın Etik Yönü 

Veriler, Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ndan 
yazılı izin alındıktan sonra, 2013-2014 öğretim 
yılı güz döneminde gönüllü katılım esas alınarak 
toplandı. Veri toplamaya başlamadan önce öğ-
rencilere araştırma hakkında kısa bir açıklama 
yapıldı ve sözlü onamları alındı.  
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Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırma, bir Hemşirelik Fakültesi’nde 2013-
2014 öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 
öğrenciler ile sınırlıdır. Tüm hemşirelik öğrenci-
lerine genellenemez.   

BULGULAR

Araştırmada elde edilen hemşirelik öğrencilerinin 
problemli internet kullanımlarına ve duygusal 
zekâlarına ilişkin veriler, tablolar halinde sunuldu. 

Hemşirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellik-
leri 

Öğrencilerin %37.2’si birinci, %22.7’si ikinci, 
%21.2’si üçüncü, %18.9’u dördüncü sınıfta öğ-
renim görmektedir. Öğrencilerin %85.4’ü kadın, 
%14.6’sı erkektir, yaşları minimum 17, maksimum 
44 olup yaş ortalamaları 19.97±1.81’dir, %95.0’i 
Anadolu Lisesi ve Genel Lise mezunudur (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellikleri (n: 678)

Tanıtıcı Özellikler n %

Sınıf Birinci sınıf 252 37.2

İkinci sınıf 154 22.7

Üçüncü sınıf 144 21.2

Dördüncü sınıf 128 18.9

Yaş 19.97±1.81

Cinsiyet Kadın 579 85.4

Erkek 99 14.6

Mezun olunan 
ortaöğretim kurumu

Anadolu liseleri           386 56.9

Genel lise                                       258 38.1

Teknik ve meslek eğitim liseleri 12 1.7

Diğer 22 3.2

Hemşirelik Öğrencilerinin Internet  
Kullanma Durumları 

Öğrencilerin tamamı (%100.0) internet kullandı-
ğını, %75.1’i cep telefonundan, %64.0’ü evden 
internete bağlandığını belirtti. Öğrencilerin %79.9’u 
interneti öncelikle müzik, film indirmek, 

%79.2’si araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak, 
%73.2’si ders kaydı yaptırmak ve notlarını takip 
etmek, %65.5’i ödev yazmak, powerpoint hazır-
lamak amacı ile kullandığını ifade etti (Tablo 2). 
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1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Internet Kullanma Durumları (n: 678)

İnternet Kullanma Durumu n %

İnternet
Kullanan 678 100.0

Kullanmayan -

İnterneti kullanan 
öğrencilerin öncelikli 
kullanma amacı*

Müzik, film indirmek 542 79.9

Araştırma yapmak, bilgiye ulaşmak 537 79.2

Ders kayıtları ve not takibi 496 73.2

Ödev yazmak, powerpoint hazırlamak 444 65.5

Haber okumak 417 61.5

Sohbet etmek 399 58.8

E-posta atmak 382 56.3

Oyun oynamak 281 41.4

Alışveriş yapmak 182 26.8

Bankacılık işlemleri 132 19.5

Yeni insanlarla tanışmak 74 10.9

İnternete bağlanma 
yeri*

Cep telefonu 509 75.1

Ev 434 64.0

Yurt 218 32.2

Okul 192 28.3

İnternet kafe 56 8.3

Diğer 16 2.4

Günde ortalama 
internet başında 
geçirilen süre

1 saatten az 178 26.3

1-2 saat 277 40.9

3-4 saat 160 23.6

5 saat ve üzeri 63 9.3

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Öğrencilerin %40.9’u günde ortalama 1-2 saatini, 
%23.6’sı 3-4 saatini internet başında geçirdiğini 

ifade etti (Tablo 2). İnterneti kullanan öğrencilerin 
girdikleri internet sitesinde sorun yaşadıklarında 
%67.8’i başka bir internet sitesine geçtiğini, 
%34.1’i sorunun geçmesini beklediğini ifade etti. 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Öğrencilerin %61.2’si bilgisayarsız/internetsiz 
bir yaşam düşünemediğini ifade etti. 

Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet 
Kullanımı ve Duygusal Zekâları

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı Puan  
Ortalamaları (n: 678)

Problemli İnternet Kullanımı (İBDÖ) Minimum Maksimum X ± SS

Yalnızlık/depresyon 6.00 42.00 13.39±7.41

Azalmış dürtü kontrolü 10.00 68.00 23.62±11.28

Sosyal destek 13.00 91.00 28.25±13.83

Dikkat dağıtma 7.00 49.00 20.07±8.74

Toplam 36.00 246.00 85.33±37.54

Öğrencilerin, problemli internet kullanımı toplam 
puan ortalamasının 85.33±37.54 olduğu saptandı 
(Tablo 3). 

Öğrencilerin, problemli internet kullanımı ölçeği 
alt boyutlarından en yüksek ortalamayı sosyal 
destek (28.25±13.83), en düşük ortalamayı yal-
nızlık/depresyon (13.39±7.41) alt boyutundan 
aldığı saptandı (Tablo 3). 

Tablo 4. Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Puan Ortalamaları (n: 678)

Duygusal Zekâ Minimum Maximum X ± SS

Kişisel farkındalık 59.00 13900 101.80±13.72

Kişilerarası yetenekler 36.00 88.00 67.77±8.97

Stres yönetimi 15.00 57.00 39.24±6.72

Şartlara ve çevreye uyum 30.00 69.00 52.27±5.87

Genel ruh hali 18.00 60.00 44.85±6.91

Toplam 185.00 398.00 305.93±34.44

Öğrencilerin, duygusal zekâ toplam puan ortala-
masının 305.93±34.44 olduğu saptandı (Tablo 4). 

Öğrencilerin, duygusal zekâ ölçeği alt boyutla-
rından en yüksek ortalamayı kişisel farkındalık 

(101.80±13.72), en düşük ortalamayı stres yöne-
timi (39.24± 6.72) alt boyutundan aldığı saptandı 
(Tablo 4). 
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Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet 
Kullanımı ve Duygusal Zekâları Arasındaki 
İlişki

Öğrencilerin, problemli internet kullanımları ile 
duygusal zekâları arasında negatif yönde zayıf 
düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (r= 
-0.319, p>0.001). 

Tablo 5. Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Duygusal Zekâ Alt  
Boyutları Arasındaki İlişki (n: 678)

Yalnızlık/
Depresyon

Azalmış dürtü 
kontrolü

Sosyal 
destek

Dikkat dağıtma

Kişisel farkındalık -0.240**
0.000

-0.302**
0.000

-0.276**
0.000

-0.174**
0.000

Kişiler arası yetenekler -0.219**
0.000

-0.267**
0.000

-0.270**
0.000

-0.111**
0.004

Stres yönetimi -0.204
0.000

-0.224**
0.000

-0.140*
0.000

-0.177
0.000

Şartlara ve çevreye uyum -0.272**
0.000

-0.312**
0.000

-0.302**
0.000

-0.190**
0.000

Genel ruh hali -0.237**
0.000

-0.275**
0.000

-0.262**
0.000

-0.140
0.000

Problemli internet kullanımının yalnızlık/dep-
resyon, azalmış dürtü kontrolü, sosyal destek ve 
dikkat dağıtma alt boyutlarının duygusal zekânın 
kişisel farkındalık, kişiler arası yetenekler, stres 
yönetimi, şartlara ve çevreye uyum ve genel ruh 

hali alt boyutları ile negatif yönde zayıf düzeyde 
bir ilişki olduğu belirlendi (Tablo 5). 

Hemşirelik öğrencilerinin tanıtıcı özellikleri ve 
internet kullanma durumları ile problemli internet 
kullanımı ve duygusal zekâlarının karşılaştırılması.
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Tablo 6. Hemşirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellikleri ve İnternet Kullanma Durumları İle 
Problemli İnternet Kullanımı ve Duygusal Zekâlarının Karşılaştırılması (n: 678)

Problemli İnternet Kullanımı Duygusal Zekâ

n Ort ± SS Ort ± SS

Sınıf

Birinci sınıf 252 84.08±32.69 309.15±32.93

İkinci sınıf 154 86.72±40.89 304.75±32.66

Üçüncü sınıf 144 92.33±41.36 298.44±35.38

Dördüncü sınıf 128 78.04±36.71 309.44±37.22

X²=11.633 p=0.009 X²=10.161 p=0.017

Cinsiyet

Kadın 579 82.08±35.96 307.41±33.15

Erkek 99 104.05±41.23 297.30±40.30

Z= -5.316 p=0.000 Z= -3.169 p=0.002

Günde ortalama internet başında 
geçirilen süre

1 saatten az 178 74.10±38.66 305.61±33.93

1-2 saat 277 80.48±33.02 306.67±34.25

3-4 saat 160 91.76±31.83 309.36±30.37

5 saat ve üzeri 63 122.26±41.83 294.89±43.98

X²=91.445 p=0.000 X²=8.288 p=0.040

İnternetsiz bir yaşam 

Düşünen 263 7.,88±33.29
92.54±38.33

Z= -6.962 p=0.000

307.15±33.62
305.16±34.96

Z= -.616 p=0.538
Düşünemeyen 415

*Korelasyon 0.05 düzeyinde (2-tailed) anlam-
lıdır. 

Öğrencilerin, öğrenim gördükleri sınıflar ile prob-
lemli internet kullanımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde fark bulundu (X²=11.633, 

p=0.009). Farkın dördüncü sınıf öğrencilerinden 

kaynaklandığı, dördüncü sınıf öğrencilerinin 

problemli internet kullanımlarının diğer sınıflarda 
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öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı düzeyde 
düşük olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, öğrenim gördükleri sınıflar ile 
duygusal zekâları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde fark bulundu (X²=10.161, 
p=0.017).  Farkın üçüncü sınıf öğrencilerinden 
kaynaklandığı, üçüncü sınıf öğrencilerinin duy-
gusal zekâlarının diğer sınıflarda öğrenim gören 
öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu 
belirlendi (p<0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, cinsiyetleri ile problemli internet 
kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde fark bulundu (Z=-5.316, p=0.000). 
Farkın erkek öğrencilerden kaynaklandığı, kız 
öğrencilerin problemli internet kullanımlarının 
erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük 
olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, cinsiyetleri ile duygusal zekâları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 
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duygusal zekâlarının kız öğrencilere göre anlamlı 
düzeyde düşük olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 6).

Öğrencilerin, günde ortalama internet başında 
geçirdikleri süre ile problemli internet kullanımları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 
bulundu (X²=91.445, p=0.000). Farkın 5 saat ve 
üzerinde internet kullanan öğrencilerden kay-
naklandığı, 5 saat ve üzerinde internet kullanan 
öğrencilerin problemli internet kullanımlarının 

diğer öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, günde ortalama internet başında 
geçirdikleri süre ile duygusal zekâları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulundu 
(X²=8.288, p=0.040).  Farkın 5 saat ve üzerinde 
internet kullanan öğrencilerden kaynaklandığı, 5 
saat ve üzerinde internet kullanan öğrencilerin 
duygusal zekâlarının diğer öğrencilere göre an-
lamlı düzeyde düşük olduğu belirlendi (p<0.05) 
(Tablo 6). 

Öğrencilerin, internetsiz bir yaşam düşünme du-
rumları ile problemli internet kullanımları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulundu 
(Z=-6.962, p=0.000). Farkın internetsiz bir ya-
şam düşünemeyen öğrencilerden kaynaklandığı, 
internetsiz bir yaşam düşünemeyen öğrencilerin 
problemli internet kullanımlarının, internetsiz bir 
yaşam düşünen öğrencilere göre anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu belirlendi (p<0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, internetsiz bir yaşam düşünme du-
rumları ile duygusal zekâları (Z=-0.616, p=0.538) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 
bulunmadı (p>0.05) (Tablo 6). 

Öğrencilerin, mezun oldukları ortaöğretim kuru-
mu ile problemli internet kullanımı (X²=8.148, 
p=0.148), duygusal zekâ (X²=3.844, p=0.572) 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde bir fark bulunmadı (p>0.05).   
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TARTIŞMA

Öğrencilerin tamamı internet kullanmakta, ço-
ğunluğu bilgisayarsız/ internetsiz bir yaşam 
düşünemediğini ifade etmektedir.  Yapılan araş-
tırmalarda, öğrencilerin internete en sık bilgi 
aramak, eğitimle ilgili araştırma yapmak, müzik, 
film indirmek, e-posta atmak amacı ile kullan-
dıkları belirlenmiştir (Beyatlı, 2012; Ceyhan, 
2010: 1323-55; Özcan ve Buzlu, 2005: 19-26; 
Nichols and Nicki, 2004:381-4). Araştırmada 
da öğrencilerin tamamı internet kullanmakta, 
büyük çoğunluğu interneti öncelikle araştırma 
yapmak, bilgiye ulaşmak, ders kaydı yaptırmak 
ve notlarını takip etmek, ödev yazmak, power-
point hazırlamak, müzik, film indirmek amacı 
ile kullanmaktadır. Bu sonuçlar, araştırmanın 
yapıldığı grubun üniversite öğrencileri olmaları 
nedeniyle internete daha kolay erişebildiği, eğitim 
etkinlikleri için sıklıkla bilgisayar teknolojisini ve 
interneti kullanmala rının zorunlu ve öğrencilerin 
özelliklerinin ve gereksinimlerinin internette 
gerçekleştirilen etkinlik için belirleyici/ öncelikli 
olduğu şeklinde yorumlandı.  

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin çoğunluğunun 
problemli internet kullandıkları/internet bağımlısı 
oldukları belirlenmiştir (Reisoğlu vd., 2013:150-
65; Beyatlı, 2012; Esen ve Siyez, 2011:127-38; 
Tekinarslan ve Gürer, 2011:1028-51; Ceyhan, 
2010: 1323-55; Balta ve Horzum, 2008:187-205; 
Parker et al., 2008:174-80; Yellowlees and Marks, 
2007:1447-53; Yüksel, 2006; Leung, 2004:333-48; 

Simkova and Cincera, 2004:536-39). Araştırma-
da ise öğrencilerin problemli internet kullanım 
durumlarının düşük düzeyde olduğunu bulundu. 
Bu sonuç, öğrencilerin çoğunluğunun günde 2 
saat’ten az internete bağlandığını gösteren bulgu 
ile birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin in-
terneti kullandığını; ancak problemli olmaması 
nedeniyle bireysel ve mesleki yaşama uyumunu 
sürdürmesi açısından olumlu bir sonuç olarak 
değerlendirildi.

Sosyal destek, problemi internet kullanımının 
alt boyutları arasında en anlaşılmaz ve karmaşık 
olanıdır. Birçok araştırmacı, yalnız bireylerin 
sosyal destek aramak amacıyla ya da sosyal red 
edilmeye karşı aşırı duyarlı bireylerin sosyal 
red yaşamamak amacıyla internet kullandığını 
ifade etmektedir. Yani sosyal destek alt boyu-
tu, patolojik değil uyum sağlayıcı bir durumu 
tanımlamaktadır. Ancak internet kullanımının 
gerçek yaşam ilişkilerinin önüne geçtiği ve bu-
rada yaşanan ilişkilere çok güvendiği durumlar 
patolojik süreç olarak ifade edilmektedir (Özcan 
ve Buzlu, 2005: 19-26; Davis, 2002; Davis et 
al., 2002: 331-45). Özcan ve Buzlu (2005: 19-
26), Anderson (1998) ve Kandell (1998: 11-7) 
tarafından yapılan araştırmalarda da, üniversite 
öğrencilerinin hem gelişimsel özellikleri hem 
de ailelerinden uzak ve sosyal desteklerinden 
yoksun olmaları dolayısıyla problemli internet 
kullanımı açısından riskli grubu oluşturdukları 
vurgulanmaktadır. 
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Öğrencilerin, problemli internet kullanımı ölçeği 
alt boyutlarından en yüksek ortalamayı sosyal 
destek alt boyutundan alması, problemli internet 
kullanımında sosyal desteğin önemine işaret etmekte 
olup öğrencilerin hem gelişimsel özellikleri hem 
de eğitimlerini sürdürebilmek için ailelerinden 
uzak ve sosyal desteklerinden yoksun olmaları 
dolayısıyla sosyal destek edinmek için internet 
kullandıkları şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç 
ayrıca internet kullanımının problemli boyuta 
gelmesi olasılığı açısından da düşündürücüdür. 

Ceyhan (2010:1323-55) ve Young (2004:402-15) 
yaptıkları araştırmalarda, üniversite öğrencileri-
nin içinde bulundukları ge lişim dönemi gereği 
barınma, beslenme, ekonomik, eğitimsel yaşantı 
ve arkadaşlık ilişkileri gibi çok çe şitli boyutlarda 
sorunlar yaşadıkları, interneti bu sorunlardan kaçışın 
veya uzaklaşmanın, özellik le eğlenmenin ve yeni 
insanlar ile tanışarak özgürce vakit geçirmenin, 
paylaşmanın bir aracı olarak gördüklerini vur-
gulamaktadır. Yapılan araştırmalarda da, internet 
üzerinden kurulan iletişimin daha kısa süreli ve 
zayıf bağlı ilişkilerle başlamasına rağmen bir süre 
sonra gerçek yaşam ilişkilerine benzer güçlü bağlı 
ilişkilere dönebileceği, internet kullanımının sosyal 
ilişkileri arttırarak sosyal izolasyonu ve yalnızlığı 
azalttığı vurgulanmaktadır (Sargın, 2013: 44-53; 
Hawi, 2012; Gençer, 2011; Mythily et al., 2008: 
9-14; Kim et al., 2006: 185-92; Niemz et al., 2005: 
562-70; Özcan ve Buzlu, 2005:19-26; Yang et al., 
2005:79-96; Tsai and Lin, 2003:649-52; Davis, 
2002; Anderson, 1998; Kandell, 1998:11-7). 

Araştırmada da öğrencilerin, problemli internet 
kullanımı ölçeği alt boyutlarından en düşük 
ortalamayı yalnızlık/depresyon alt boyutundan 
aldığı saptandı. Bu sonuç, problemli internet 
kullanımıyla yalnızlık arasındaki ters yöndeki 
ilişkiyi desteklemekte olup öğrencilerin değersizlik 
ve yalnızlıkla ilgili depresif düşüncelere sahip 
olmadıklarını göstermesi açısından önemlidir. 

Kişisel ve mesleki yaşamda başarının temeli 
olarak nitelendirilen duygusal zekâ, nitelikli 
hemşirelik bakımının temel öğesidir. Duygusal 
zekâsı gelişmiş hemşireler kendilerini, hastalarını 
ve diğer bireyleri daha doğru algılamakta, bakım 
verdikleri bireylere duyarlılık göstermektedirler. 
Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin duygusal 
zekâlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır 
(Reisoğlu vd., 2013:150-65; Esen ve Siyez, 
2011:127-38; Tekinarslan ve Gürer, 2011:1028-
51; Altuntaş vd., 2010; Kuzu ve Eker, 2010: 
14-29; Balta ve Horzum, 2008:187-205; Niemz 
vd., 2005:562-70; Morahan-Martin and Schu-
macher (2000:13-29). Araştırmada da öğrenci-
lerin, duygusal zekâlarının orta düzeyde olduğu 
saptandı. Bu sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin 
bakım verirken hasta ve ailesi, meslektaşları ve 
diğer ekip üyeleriyle iletişim kurmada ve onların 
duygularını anlamada sorun yaşayabileceklerini 
ve eğitim programlarının öğrencilerin duygusal 
zekâlarını geliştirecek şekilde düzenlenmesi 
gerektiğini düşündürdü. 
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Kişisel farkındalık; bireyin duygularının farkında 
olması ve bu duygularını ifade edebilmesi, kendi 
değerlerini, amaçlarını, güç ve sınırlılıklarını, 
yeteneklerini tanıyabilmesi ve onlara bir anlam 
verebilmesi, inançlarını ve ideallerini dile geti-
rirken güçlü, güvenli ve bağımsız olması yete-
neğidir (Bar-On, 1997). Yapılan araştırmalarda 
da, öğrencilerin kişisel farkındalık boyutundan en 
yüksek puanı aldıkları belirlenmiştir (Reisoğlu vd., 
2013:150-65; Parker et al., 2008:174-80; Yüksel, 
2006). Araştırmada öğrencilerin, duygusal zekâ 
ölçeği alt boyutlarından en yüksek ortalamayı 
kişisel farkındalık boyutundan alması, öğrenci-
lerin duygularını, inançlarını, düşüncelerini ifade 
edebilmeleri, sahip oldukları kaynakların ve 
gücün farkında olmaları, bakım uygulamalarını 
kendi duygularının, özelliklerinin farkında olarak 
gerçekleştirecek olmaları açısından olumlu bir 
sonuç olarak yorumlanabilir. 

Kişinin stresini etkin yönetmesini içeren stres 
yönetimi, stresle baş etme ve güçlü duyguları 
kontrol edebilme, karışık durumlarda sakinliğini 
koruma ve ani tepkileri kontrol altına alabilme 
becerisidir (Bar-On, 1997). Araştırmada öğrenci-
lerin, duygusal zekâ ölçeği alt boyutlarından stres 
yönetimi boyutunun diğer boyutlara göre daha az 
gelişmiş olduğu saptandı. Bu sonuç, öğrencilerin 
bireysel ve mesleki hayatında stresli durumlarla 
karşılaştıklarında duygularını kontrol etmede, 
bunlarla baş etmede sıkıntı yaşayabileceklerini 
ve ilgili eğitim programları ile geliştirilmesi 
gerektiğini düşündürdü. 

Araştırmada öğrencilerin, problemli internet 
kullanımları ile duygusal zekâları ve alt boyutları 
arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir 
ilişki saptandı. Yapılan araştırmalarda da öğrenci-
lerin problemli internet kullanımları ile duygusal 
zekâları ve alt boyutları arasında negatif zayıf 
bir ilişki bulunmuştur (Reisoğlu vd., 2013:150-
65; Parker et al., 2008: 174-80; Yüksel, 2006). 
Engelberg and Sjöberg’in (2004: 41-7), Parker 
ve ark.’nın (2008: 174-80), duygusal zekâ ve 
problemli internet kullanımı arasında güçlü negatif 
bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkaran araştırma 
sonuçları da araştırma ile zıtlık göstermektedir. 
Beranuy et al. (2009:1182-7), duygularını ifade 
edemeyen ve kontrol edemeyen bireylerin prob-
lemli internet kullanımına sahip oldukları savıyla 
uyuşmamaktadır. Bu sonuç, duygusal zekânın 
bireylere ve kültüre göre değişebileceği, düşük 
duygusal zekânın bazı bireylerde problemli internet 
kullanımına neden olurken bazı bireylerde bir 
etki oluşturamayabileceği dolayısıyla duygusal 
zekânın problemli internet kullanımının önemli 
bir yordayıcısı olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin, öğrenim gördükleri sınıflar ile prob-
lemli internet kullanımları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde fark bulundu. Farkın 
dördüncü sınıf öğrencilerinden kaynaklandığı, 
dördüncü sınıf öğrencilerinin problemli internet 
kullanımlarının diğer sınıflarda öğrenim gören 
öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu 
belirlendi (p<0.05). Tıp Fakültesi öğrencileri ile 
yapılan araştırmalarda da son sınıf öğrencilerinin 
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problemli inernet kullanımları diğer sınıflara göre 
düşük bulunmuştur (Ergin vd., 2013:134-42; Pınar 
vd., 2012). Bu sonuç, dördüncü sınıf öğrencilerinin 
eğitimlerinin son döneminde olmaları, mezuniyete 
yaklaşmaları nedeniyle eğitimlerindeki görev ve 
sorumluluklarının arttığı, yönelik endişelerinin 
(iş bulma vb.) artması, beklentilerinin önem 
kazanması nedeniyle internete çok fazla zaman 
ayırmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin, öğrenim gördükleri sınıflar ile 
duygusal zekâları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde fark bulundu. Farkın üçüncü 
sınıf öğrencilerinden kaynaklandığı, üçüncü 
sınıf öğrencilerinin duygusal zekâlarının diğer 
sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı 
düzeyde düşük olduğu belirlendi (p<0.05). Avşar 
ve Kaşıkçı (2010:1-6), Kaya ve Keçeci (2004:39-
48) tarafından hemşirelik öğrencileri ile yapılan 
araştırmalar da 3. sınıf öğrencilerinin duygusal 
zekâ düzeylerinin diğer sınıflara göre daha düşük 
olduğu belirlendi. Bu sonuçlar, öğrencilerin 3. 
sınıfta duygusal zekânın gelişimini engelleyen 
bazı sorunlar yaşadıklarını, ancak 4. sınıfta or-
talamaların yükselmesi bu sorunların kısmen de 
olsa çözümlendiğini düşündürmektedir. Ancak bu 
nedenlerin niteliksel araştırmalarla derinlemesine 
incelenmesinin yararlı olacağı düşünüldü.  

Öğrencilerin cinsiyetleri ile problemli internet 
kullanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde fark bulundu. Farkın erkek öğrencilerden 
kaynaklandığı, kız öğrencilerin problemli internet 

kullanımlarının erkek öğrencilere göre anlamlı 
düzeyde düşük olduğu belirlendi (p<0.05). Ya-
pılan birçok araştırmada da erkek öğrencilerin 
problemli internet kullanımlarının kız öğrencilere 
göre daha fazla olduğu bulunmuştur (Reisoğlu 
vd., 2013: 150-65; Çuhadar, 2012: 173-81; Ata 
vd., 2011: 473-80; Çelik ve Odacı, 2011; Teki-
narslan ve Gürer, 2011: 1028-51; Esen ve Siyez, 
2011: 127-38; Ceyhan, 2010: 1323-55; Balta ve 
Horzum, 2008: 187-205; Bayraktar ve Gün, 2007: 
191-7; Yang and Tung, 2007: 79-96; Niemz et 
al., 2005: 562-70; Özcan ve Buzlu, 2005: 19-26; 
Simkova and Cincera, 2004: 536-9; Tsai and Lin, 
2003: 649-52; Chou and Hsiao, 2000: 65-80; 
Morahan-Martin and Schumacker, 2000: 13-29; 
Young, 2004: 402-15). Bu farklılığın, interneti 
daha fazla kullanmalarından, internet ortamında 
kendilerini yüze yüze görüşmelere nazaran daha 
güvende hissetmelerinden ve internetin gerçek 
hayat problemlerinden kaçmalarına olanak ver-
mesinden, internetin erkek öğrencilerin eğlence 
ve boş zaman geçirme kültürlerine daha çok 
hitap etmesinden, internete hem evden hem de 
internet kafeden yani istediği her yerden erişe-
bilme olanağına sahip olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir.

Öğrencilerin, cinsiyetleri ile duygusal zekâları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 
bulundu. Farkın erkek öğrencilerden kaynaklandı-
ğı, erkek öğrencilerinin duygusal zekâlarının kız 
öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu 
belirlendi (p<0.05). Reisoğlu vd. (2013:150-65), 
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Parker et al. (2008:174-80) tarafından yapılan 
araştırmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. 
Bu sonuç, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 
kendi iç dünyalarını daha iyi tanımalarından, 
inançlarını, düşüncelerini daha rahat ifade edebil-
melerinden, sahip oldukları kaynakların ve gücün 
farkında olmalarından, daha fazla kişiler arası 
iyi ilişkiler kurabilmelerinden, stresli ve üzücü 
durumları kavramalarından ve onları çözümle-
yecek yolları bulmada farklılık göstermelerinden 
kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. 

İnternet kullanımının bağımlılık ya da problemli 
internet kullanımı olarak ifade edilmesinde ve 
tanımlanmasında en büyük belirti ve etken, bireyin 
internet başında aşırı zaman harcamasıdır (Balta ve 
Horzum, 2008: 187-205; Yellowlees and Marks, 
2007: 1447-53; Simkova and Cincera, 2004: 536-
9; Leung, 2004: 333-48).  Yapılan araştırmalarda, 
problemli internet kullanıcılarının özellikle bağımlı 
olmayanlara göre daha fazla internette zaman 
harcadığı ve internete daha sık girdiği saptanmıştır 
(Chen et al., 2001: 59; Özcan ve Buzlu, 2005: 
19-26). Young (2004:402-15) internet bağımlısı 
olarak tanımladığı grubun haftada ortalama 39 
saat internete bağlı kaldıklarını belirtirken, Yang 
ve Tung (2007:79-96) bu süreyi 21 saat olarak 
belirtmektedir.  Beyatlı (2012) tarafından yapılan 
araştırmada, internette harcanan haftalık zaman 
ve internet bağımlılığı arasında pozitif bir ilişki 
bulmuş, internet bağımlılarının internette, çevrim 
içi olarak haftada yaklaşık 21.2 saat harcadığı ve 
bağımlı olmayanlara göre 2 kat daha fazla inter-

nette zaman geçirdikleri belirlenmiştir. Yapılan 
araştırmalarda da internette geçirilen süre arttıkça 
internet bağımlılığının arttığını vurgulanmaktadır 
(Ergin vd., 2013:134-42; Reisoğlu vd., 2013:150-
65; Tekinarslan ve Gürer, 2011:1028-51; Esen ve 
Siyez, 2011:127-38; Balta ve Horzum, 2008:187-
205; Niemz et al., 2005:562-70; Morahan-Martin 
and Schumacher, 2000:13-29). Araştırmada da 
öğrencilerin, günde ortalama internet başında 
geçirdikleri süre ile problemli internet kullanımları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 
bulundu. Farkın 5 saat ve üzerinde internet kullanan 
öğrencilerden kaynaklandığı, 5 saat ve üzerinde 
internet kullanan öğrencilerin problemli internet 
kullanımlarının diğer öğrencilere göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Bu 
sonuç, öğrencilerin internet başında geçirdikleri 
süre arttıkça problemli internet kullanma dav-
ranışlarına ilişkin eğilimlerinde de artış olduğu 
dolayısıyla 5 saatten fazla internet kullanımının 
bağımlılıkta kritik öneme sahip olacağı şeklinde 
yorumlanabilir. 

Öğrencilerin, günde ortalama internet başında 
geçirdikleri süre ile duygusal zekâları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulun-
du. Farkın 5 saat ve üzerinde internet kullanan 
öğrencilerden kaynaklandığı, 5 saat ve üzerinde 
internet kullanan öğrencilerin duygusal zekâlarının 
diğer öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük 
olduğu belirlendi (p<0.05). Bu sonuç, 5 saat ve 
üzerinde internet kullanan öğrencilerin hasta ve 
ailesi, meslektaşları ve diğer ekip üyeleriyle ile-
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tişim kurmada ve onların duygularını anlamada,  
kendi düşüncelerini ifade etmede, sosyal ilişkiler 
kurmada sorun yaşayabileceklerini düşündürdü.

Öğrencilerin, internetsiz bir yaşam düşünme du-
rumları ile problemli internet kullanımları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulundu. 
Farkın internetsiz bir yaşam düşünemeyen öğ-
rencilerden kaynaklandığı, internetsiz bir yaşam 
düşünemeyen öğrencilerin problemli internet 
kullanımlarının, internetsiz bir yaşam düşünen 
öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
belirlendi (p<0.05). Yapılan araştırmalarda da in-
ternet bağımlısı olan bireyler, internetsiz yaşamın 
sıkıcı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir 
(Özkan, 2013; Gökçearslan ve Günbatar, 2012: 
10-24; Öztürk vd., 2007: 36-41). Problemli internet 
kullanan öğrencilerin internette zaman geçirmek 
için diğer işlerini erteledikleri, gece geç saatlere 
kadar internette olduklarından uykusuz kaldık-
ları göz önünde bulundurulduğunda, internetsiz 
bir yaşam düşünemeyen öğrencilerin problemli 
internet kullanımlarının yüksek olması beklenen 
bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin, internetsiz bir yaşam düşünme 
durumları ile duygusal zekâları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmadı 
(p>0.05). Bu sonuç, öğrencilerin internetsiz bir 
yaşam düşünme durumlarının duygusal zekâlarını 
istatistiksel anlamlılıkta fark yaratacak düzeyde 
etkilemediği şeklinde yorumlanabilir.   

Öğrencilerin, mezun oldukları ortaöğretim kurumu 
ile problemli internet kullanımı ve duygusal zekâ 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde bir fark bulunmadı (p>0.05). Bu 
sonuç, öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim 
kurumunun problemli internet kullanımlarını 
ve duygusal zekâlarını istatistiksel anlamlılıkta 
fark yaratacak düzeyde etkilemediği şeklinde 
yorumlanabilir.   

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma sonuçları, hemşirelik öğrencilerinin;

 Tamamının internet kullandığını, büyük 
çoğunluğunun interneti öncelikle araştırma 
yapmak, bilgiye ulaşmak, ders kaydı yaptır-
mak ve notlarını takip etmek, ödev yazmak, 
powerpoint hazırlamak, müzik, film indirmek 
amacı ile kullandığını, 

 Düşük düzeyde problemli internet kullanımına 
sahip olduklarını, 

 Orta düzeyde duygusal zekâya sahip ol-
duklarını,

 Problemli internet kullanımları ile duygusal 
zekâları ve alt boyutları arasında negatif yönde 
zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu, 

 Öğrenim gördükleri sınıflar, cinsiyetleri, 
günde ortalama internet başında geçirdikleri 
süre, internetsiz bir yaşam düşünme durumları 
ile problemli internet kullanımı ve duygusal 
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zekâları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde fark olduğunu,

 Mezun oldukları ortaöğretim kurumu ile 
problemli internet kullanımı ve duygusal 
zekâları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde fark olmadığını gösterdi. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilere duygu-
sal zekânın insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı 
hemşirelik mesleği için öneminin anlatılması 
ve okula başladıkları yıldan itibaren her yıl de-
ğerlendirilmesi, eğitim programlarında öğrenci-
lerin duygusal zekâlarını arttıracak derslerin yer 
alması, ders dışı seminer, konferans, workshop, 
panel vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve gelecek 
çalışmalarda duygusal zekâ ve alt boyutlarının 
problemli internet kullanımıyla ilişkisinin nitel 
araştırma yöntemleri kullanarak derinlemesine 
incelenmesi önerilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The efficient use of internet and emotional intelligence by nurses in 
service delivery is the key element in providing a safe and efficient care, increasing the service quality, 
supporting studies with other healthcare professionals and providing communication. An excessive 
internet use will disable nurses to develop their social skills and emotional intelligence, establish an 
accurate and efficient communication with healthy/sick individuals and their families, and realize the 
feelings and thoughts of themselves, other individuals and colleagues. In this context, this study is 
important as it contributes to literature and lights the way for relevant studies. Aim: The aim of this 
study is to determine the relationship between the problematic internet use of nursing students and 
their emotional intelligence. Method: In this study, we have used the correlational research method, 
which is among the relational screening models. The target population of the study consists of all 
undergraduate students (900 students) receiving education at a faculty of nursing in the fall term of 
the school year of 2013-2014. The study has been conducted with 695 students that accepted to par-
ticipate in the study and were present on the day when the study was carried out. The data have been 
collected using the Information Form, Online Cognition Scale and Bar-On Emotional Intelligence 
Scale. Findings: 85.4% of students are female and 14.6% are male; their age is 17 minimum and 
44 maximum; and their age average is 19.97±1.81. All the students (100.0%) have stated that they 
use the internet. While 40.9% of students spend approximately 1-2 hours online, 23.6% spend 3-4 
hours online daily. 61.2% of students have stated that they can not consider a life without computers/
internet. The total score average of students regarding the problematic internet use is 85.33 ± 37.54. 
Regarding the averages obtained by students from the lower dimensions of the scale of problematic 
internet use; the highest average is in the lower dimension of social support (28.25 ± 13.83), whe-
reas the lowest average is in the lower dimension of loneliness/depression (13.39 ± 7.41). The total 
score average obtained by students from the emotional intelligence is 305.93 ± 34.44. Regarding 
the averages obtained by students from the lower dimensions of the emotional intelligence scale, the 
highest average is in the lower dimension of personal awareness (101.80 ± 13.72), whereas the lowest 
average is in the lower dimension of stress management (39.24 ± 6.72). There is a negatively and 
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edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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weakly significant relationship between the problematic internet use and emotional intelligence of 
students (r= -0.319 p>0.001). There is also a negatively and weakly significant relationship between 
the lower dimensions of problematic internet use such as loneliness/depression, decreased stimula-
tion control, social support and distract, and the lower dimensions of emotional intelligence such as 
personal awareness, interpersonal capabilities, stress management, compliance to both conditions and 
environment and general mood. There is a statistically significant difference between the classes of 
students, as well as their gender, the average time being spent online daily, state of considering a life 
without internet, problematic internet use and their emotional intelligence (p<0,05); whereas there 
is no statistically significant difference with the secondary education institution they had graduated 
from (p>0.05). Results and Conclusion: In the study, the students are observed to have low levels 
of problematic internet use. Evaluating this result together with the finding indicating that majority 
of students are online for less than 2 hours daily; it is observed that students use the internet, but it is 
a positive result as it sustains the compliance to the personal and professional life due to being non-
problematic. Being qualified as the core of success in personal and professional life, the emotional 
intelligence is the basic element of a qualified nursing care. Nurses with an advanced emotional 
intelligence perceive themselves, their patients and other individuals more accurately and show an 
awareness toward the individuals they care for. According to the study, students have a moderate 
level of emotional intelligence. These results show that nursing students may experience problems in 
communicating with patients and their families, colleagues and other team members and understanding 
their feelings while providing care and it is required to arrange the training programs in such a way 
to develop the emotional intelligence of students. According to the study, there is a negatively and 
weakly significant relationship between the problematic internet use of students and their emotional 
intelligence and its lower dimensions. As a result of their studies, Reisoğlu et al. (2013), Parker et 
al. (2008) and Yüksel (2006) determined a negative and weak relationship between the problematic 
internet use of students and their emotional intelligence and its lower dimensions. Engelberg and 
Sjöbergn (2004) and Parker et al. (2008) determined-repetition a strong and negative relationship 
between the emotional intelligence and the problematic internet use, which shows a contrast with 
the study. It does not concur with the argument of Beranuy et al. (2009), who asserts that individuals 
failing to express and control their feelings have a problematic internet use. This result could signify 
that emotional intelligence could vary according to individuals and the culture; the lower emotional 
intelligence could cause a problematic internet use in some individuals and have no effect on some 
others and thus, emotional intelligence is not an important predictor of the problematic internet use. 
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The study results show that nursing students have a low level of problematic internet use, a moderate 
level of emotional intelligence and there is a negatively and weakly significant relationship between 
their problematic internet use and emotional intelligence and its lower dimensions. According to these 
results, it could be suggested to inform the students about the importance of emotional intelligence 
for the profession of nursing that includes intensive human relations and evaluate them every year 
as from the year they start school, involve lessons that would increase the emotional intelligence of 
students in curriculums, organize activities like seminars, conferences, workshops and panels outside 
of lessons and profoundly examine the relationship between the emotional intelligence, its lower di-
mensions and the problematic internet use by using the qualitative research methods in future studies.
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GEBELİKTE SAĞLIK UYGULAMALARI İLE DUYGUSAL ZEKA 
ARASINDAKİ İLİŞKİ1

RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PRACTICES AND  
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PREGNANCY

Ayla ÇAPIK1, Tuğçe SAKAR1, Serap EJDER APAY1

1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Erzurum / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışma, gebelerin duygusal zekaları ile sağ-
lık uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışma, Erzurum 
ili Kadın Doğum Hastanesi polikliniklerinde Ekim-Aralık 
2014 tarihleri arasında, prenatal kontrol için başvuran 162 
gebe üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri ‘‘Anket 
Formu’’, ‘‘Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği’’ (GSUÖ) 
ve ‘‘Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği’’ (DZDÖ) kulla-
nılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik dağılım-
lar, ortalama, tek yönlü varyans ve pearson korelasyon testi 
kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin %54.9’unun 26-33 yaş 
aralığında, %35.8’inin lise mezunu, %62.3’ünün ev hanımı 
olduğu, %69.1’inin çekirdek ailede yaşadığı, %30.2’sinin 
ikinci gebeliği olduğu, %32.1’inin yaşayan çocuğunun olma-
dığı ve %91.4’ünün gebeliğini istediği bulunmuştur. Gebele-
rin GSUÖ toplam puan ortalamasının 112.64±13.87, DZDÖ 
toplam puan ortalamasının 126.31±27.84 olduğu belirlenmiş-
tir. Gebelerin duygusal zeka ölçeği kesme noktalarına göre 
sağlık uygulamaları puan ortalamaları değerlendirildiğinde; 
düşük duygusal zekaya sahip olanların puan ortalamalarının 
106.16±12.71, normal duygusal zekaya sahip olanların puan 
ortalamalarının 115.68±11.80 ve yüksek duygusal zekaya 
sahip olanların puan ortalamalarının 125.80±11.99 olduğu 
belirlenmiştir. GSUÖ ve DZDÖ toplam puan ortalamaları ara-
sında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu (p<0.05, r=0.503) ve 
duygusal zeka puanı arttıkça sağlık uygulamaları puan orta-
lamalarının arttığı saptanmıştır. Sonuç: Gebelerde duygusal 
zeka puanı arttıkça sağlık uygulamaları puan ortalamalarının 
arttığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Duygusal Zeka, Sağlık Uygulama-
ları

Abstract: Aim: This study was conducted in order to exa-
mine the relationship between the emotional intelligence of 
pregnant women and health practices. Method: The cross-
sectional study was conducted with 162 pregnant women 
who applied to the outpatient clinics of Erzurum Maternity 
Hospital for prenatal controls between October and December 
2014. The data of the study were collected by using the ‘‘Qu-
estionnaire’’, ‘‘Health Practices in Pregnancy Questionnaire’’ 
(HPQ) and the ‘‘Emotional Intelligence Evaluation Scale’’ 
(EIES). The percentage distributions, mean, one-way analy-
sis of variance, and the Pearson correlation test were used 
for analysis of the data.  Results: It was found that 54.9% of 
pregnant women were within the age range of 26 to 33 years, 
35.8% were high school graduates, 62.3% were housewives, 
69.1% lived in a nuclear family, 30.2% had their second preg-
nancy, 32.1% had no alive children, and 91.4% intended the 
pregnancy. The total mean score of the pregnant women was 
determined as 112.64±13.87 for HPQ and 126.31±27.84 for 
EIES. Evaluating the health practice mean scores of the preg-
nant women according to the cut-off points of the emotional 
intelligence scale; it was detected that those with a lower emo-
tional intelligence had a mean score of 106.16±12.71, those 
with a normal emotional intelligence had a mean score of 
115.68±11.80 and those with a higher emotional intelligence 
had a mean score of 125.80±11.99. There was a positive sig-
nificant relationship between the total mean scores of HPQ 
and EIES (p<0.05, r=0.503) and as the emotional intelligence 
score increased, the mean scores of health practices increased. 
Conclusion: It was found out that as the emotional intelli-
gence score increased in pregnant women, the mean scores of 
health practices increased. 

Key Words: Pregnant, Emotional Intelligence, Health Prac-
tices
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GİRİŞ

Gebelik döneminde kadınların sergilediği 
sağlık davranışları, doğum öncesi, doğum ve 
doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağ-
lığının en önemli belirleyicisidir (Lindgren, 
2005:465-72). Gebelikteki sağlık uygulama-
ları, gebenin kendi sağlığı ile fetüs ve yeni do-
ğan sağlığını da kapsayan, gebeliğin seyrini ve 
sonucunu etkileyen aktiviteler olarak tanımla-
nabilir (Lindgren, 2005:465-72). Bu bağlam-
da gebelik döneminin sağlıklı geçirilmesi, 
gebelik bakımının her yönüyle iyi bilinmesi 
ve gerçek anlamıyla doğru uygulanmasına 
bağlıdır (Çakmakçı ve Eser, 2003:8-18). Ge-
belik sırasındaki sağlık uygulamaları; dengeli 
beslenme ve doğru miktarda kilo alma, dü-
zenli egzersiz, diş bakımı, gebelik ve doğum 
hakkında eğitim, sigara içmeme, bağışıklama, 
alkol-yasa dışı maddeler ve çok sayıda ilaç 
kullanmama, riskli seksüel davranışlar ya da 
diğer enfeksiyon ajanlarına maruz kalmaktan 
kaçınma vb. konuları içermektedir (Lindgren, 
2005:465-72; Taşkın, 2012:197). Yüksek 
kalitede sağlık uygulamaları gebelik sonuç-
larının olumlu olmasıyla ilişkiliyken, riskli 
sağlık davranışları olumsuz sonuçlarla bağ-
lantılıdır (Lindgren, 2003:313-21; Gharaibeh, 
Ma’aitah and Jada, 2005:92-100). Gebelik 
dönemindeki sağlık uygulamalarının yetersiz 
olması fetüs ve yeni doğanlarda düşük do-
ğum ağırlığına, konjenital anomalilere, spon-
tan düşüklere, anne üzerinde ise hemorajiye, 

müdahaleli doğumlara vb. sorunlara neden 
olabilmektedir. (Schaffer et al., 1998:876-84; 
Lindgren, 2003:313-21; Marakoğlu ve Sezer 
2003:157-164; Kutlu, 2008:445-8; Fowles 
and Murphey, 2009:73-7) 

Bu süreçte gebeliğin rahat geçirilmesi için ka-
dının duygularına hükmedebilmesi ve onları 
daha verimli kullanabilmesi için değişken bir 
faktör olan duygusal zeka ile sağlık uygula-
malarının karşılıklı bir etkileşim içerisinde ol-
ması gerekmektedir. Duygusal zeka; bireyin 
kendine ve başkalarına ait duyguları doğru 
şekilde algılayıp değerlendirmesi ve ifade et-
mesi, bu duygular arasında ayırım yapıp, elde 
ettiği bilgileri düşünce süreçlerinde ve davra-
nışlarında kullanması ile ilgili olan yetenek 
olarak kabul edilmektedir. (Mayer and Salo-
vey, 1997:3-34) Goleman, duygusal zekayı 
beş ana başlıkta toplamıştır. Bunlar: Kişinin 
kendi duygularının farkında olması, kişinin 
kendi duygularını yönetmesi, kişinin kendini 
motive etmesi, empati ve sosyal becerilerdir 
(Goleman, 1998:37). Duygusal zekayı oluş-
turan bu başlıklara bakıldığında sağlık davra-
nışlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Çün-
kü, duygusal zekaları yüksek olan bireyler, 
sağlıklarıyla ilgili daha iyi kararlar verebilir, 
sorunlarla daha iyi başa çıkabilir, kendilerini 
motive edebilmek için duygularını bir amaç 
etrafında toplayabilirler. (Goleman, 1998:37; 
Law et al., 2004:483-96) Bu nedenlerden do-
layı gebelerde duygusal zeka, gebelik döne-
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minde uyulması gereken sağlık uygulamala-
rına olumlu yönde katkı sağlayan önemli bir 
faktör olarak düşünülebilir. Yapılan literatür 
taramasında gebelikte sağlık uygulamaları ve 
duygusal zekayı birlikte araştıran bir çalış-
maya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma 
alanda ilk olması ve bundan sonraki çalışma-
lara ışık tutması açısından özgün değere sa-
hiptir.

Araştırmanın amacı; bu çalışma gebelerin 
duygusal zekaları ile sağlık uygulamaları ara-
sındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmış-
tır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Araştırma kesitsel nite-
liktedir.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Bu araş-
tırma Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasın-
da Erzurum’da Nenehatun Kadın-Doğum 
Hastanesi’nde yürütülmüştür.

Araştırmanın Evren-Örneklemi: Araştır-
manın evrenini veri toplama tarihleri arasın-
da ilgili hastanenin polikliniklerine prenatal 
kontrol için gelen gebeler oluşturmaktadır. 
Çalışmada herhangi bir örneklem seçimine 
gidilmeden, görme ve işitme ile ilgili duyu 
kaybı olmayan, iletişime işbirliğine açık, 
gebelikte riskli bir durumu olmayan, çalış-
maya katılmayı kabul eden toplam 162 gebe 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Ça-

lışmanın gücü %95 güven aralığında a=0.05 
önemlilik düzeyinde 0.99 olarak belirlen-
miştir [etki büyüklüğü=0,30 (orta düzey)] 
(O’Brien and Muller, 1993:297-344). 

Bu hastane, bir bölge hastanesi niteliğinde ol-
ması ve hasta yoğunluğu sebebiyle seçilmiş-
tir. Hastane değişik sosyoekonomik statüdeki 
kadınlara hizmet vermektedir.

Veri Toplama Araçları: Veriler Anket For-
mu, Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği 
(GSUÖ) ve Duygusal Zeka Değerlendirme 
Ölçeği (DZDÖ) kullanılarak toplanmıştır. 

1. Anket Formu: Araştırmacılar tarafından 
hazırlanan anket formu, gebelerin sosyo-de-
mografik ve obstetrik öykülerini belirleyebi-
lecek özellikteki toplam 12 sorudan oluşmak-
tadır.

2. Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği: 
Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği, Lind-
gren tarafından 2005 yılında geliştirilmiş 
olup, ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Er tarafından 2006 yılında yapıl-
mıştır. Ölçek toplam 33 maddeden oluşmak-
tadır. Ölçekteki 1. ile 16. maddeler arası “her 
zaman” ile “hiçbir zaman” arasında değişen 
5’li likert tipi yanıt seçeneklerinden oluşmak-
tadır. 17. maddeden 33. maddeye kadar olan 
sorular için uygun seçenekler verilmiştir ve 
bu seçenekler de 5 adet olup, 1 ile 5 arasın-
da puanlandırılmaktadır. Bütün maddelerin 
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toplamından genel puan elde edilmektedir. 
Ölçekten elde edilecek en düşük puan 33, 
en yüksek puan 165’tir. Yüksek puan alma, 
sağlık uygulamalarının iyi derecede olduğu-
nu göstermektedir. Geçerlilik çalışmasında 
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.74 olarak 
saptanmıştır (Er, 2006:62). Bu çalışmada da 
Cronbach Alpha katsayısı 0.83 olarak saptan-
mıştır. 

3. Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği: 
Duygusal zekayı ölçmek amacı ile Hall ta-
rafından 1999 yılında geliştirilmiştir. Türkçe 
geçerlik-güvenirlik çalışması 2000 yılında 
Ergin tarafından yapılmıştır. Ölçek toplam 30 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek 6’lı likert ti-
pindedir. Ölçeğin belli kesme noktaları mev-
cuttur. Bunlar; düşük (129 ve altı), normal 
(130-154) ve yüksek (155 ve üstü) olarak de-
ğerlendirilmektedir. Geçerlilik çalışmasında 
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.87 olarak 
saptanmıştır (Ergin, 2000). Bu çalışmada da 
Cronbach Alpha katsayısı 0.95 olarak saptan-
mıştır.

Verilerin Toplanması: Formlar uygulanma-
dan önce gebelere araştırma hakkında bilgi 
verilmiştir. Formlar gebelerin muayenesi ta-
mamlandıktan sonra, kendilerini rahat hisse-
decekleri bir ortamda, araştırmacının kendisi 
tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanı-
larak uygulanmıştır. Görüşmeler her bir ge-
bede ortalama 10-15 dakika sürmüştür.

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 18.0 paket progra-
mında değerlendirilmiştir. Verilerin analizin-
de yüzdelik dağılımlar, ortalama, tek yönlü 
varyans ve pearson korelasyon testi kullanıl-
mıştır.

Araştırmanın Etik İlkeleri: Araştırmaya 
başlanmadan önce, Erzurum Nene Hatun Ka-
dın-Doğum Hastanesinden ve katılımcılardan 
sözel onam alınmıştır.

Araştırma soruları sorulmadan önce, araştır-
ma kapsamına alınan gebelere çalışma hak-
kında bilgi verilerek “Bilgilendirilmiş onam” 
ilkesi, elde edilen verilerin gizli tutulacağı 
belirtilerek “Gizlilik ve gizliliğin korunması” 
ilkesi, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 
isteyenlerin alınması ile de “Özerkliğe saygı” 
ilkesi yerine getirilmiştir (Bayık, 2004:27-
48). Ayrıca anket uygulamasının bitiminden 
sonra kadınların soruları cevaplandırılarak 
konu ile ilgili bilgiler de verilmiştir.

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan gebelerin sosyo-
demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 
1’de verilmiştir. Gebelerin %54.9’unun 26-
33 yaş aralığında, %35.8’inin lise mezunu, 
%62.3’ünün ev hanımı olduğu bulunmuştur. 
Gebelerin eşlerinin özelikleri incelendiğin-
de; %47.5’inin lise mezunu ve %40.1’inin 
memur olarak çalıştıkları bulunmuştur. Ge-
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belerin %76.5’inin il merkezinde yaşadığı, 
%46.9’unun gelirinin giderine eşit olduğu ve 

%69.1’inin çekirdek ailede yaşadıkları sap-
tanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Özellikler n (162) %

Yaş Grubu (Ort±SS: 27.81±5.11)
 18-25
 26-33
 34 ve üstü

 52
 89
 21

32.1
54.9
13.0

Eğitim Durumu
 Okur-yazar değil
 İlköğretim 
 Lise 
 Üniversite

 9
 58
 58
 37

 4.9
35.8
35.8
23.5

Meslek
Memur 

 İşsiz
 Ev hanımı

 43
 18
 101

26.5
11.2
62.3

Eş Eğitim Durumu
 İlköğretim 
 Lise 
 Üniversite

 32
 77
 53

19.8
47.5
32.7

Eş Meslek
İşsiz 
Memur 

 İşçi
 Serbest Meslek 
 Esnaf

 12
 65
 45
 22
 18

 7.4
40.1
27.8
13.6
11.1

Yaşanılan Yer
 İl 
 İlçe 
 Köy

124
 25
 13

76.5
15.5
 8.0

Gelir Durumu
 Gelir giderden fazla
 Gelir gidere eşit
 Gelir giderden az

 45
 76
 41

27.8
46.9
25.3

Aile Tipi
 Çekirdek aile
 Geniş aile

112
 50

69.1
30.9
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Gebelerin obstetrik özelliklerine göre dağılı-
mı Tablo 2’de verilmiştir. Gebelerin %30.2’si-
nin ikinci gebeliği olduğu, %32.1’inin yaşa-
yan çocuğunun, %93.2’sinin ölü doğumunun, 
%80.2’sinin düşüğünün olmadığı belirlen-
miştir. 

Gebelerin; %91.4’ünün gebeliğini istedikleri, 
%61.1’inin 33 ve üstü bir gebelik haftasında 
ve %37’sinin doğum öncesi bakım sayısının 
6-7 kez olduğu saptanmıştır (Tablo2).

Tablo 2. Gebelerin Obstetrik Özelliklerine Göre Dağılımı

Özellikler n (162) %

Gebelik Sayısı (Ort±SS: 2.58±1.44)
 1
 2
 3
 4 ve üzeri

 39
 49
 41
 33

24.1
30.2
25.3
20.4 

Yaşayan Çocuk Sayısı (Ort±SS: 1.23±1.18)
 0
 1
 2
 3 ve üzeri

 52
 51
 39
 20

32.1
31.5
24.1
12.3

Ölü Doğum Sayısı (Ort±SS: 0.06±0.25)
 0
 1

151
 11

93.2
 6.8

Düşük Sayısı (Ort±SS: 0.27±0.62)
 0
 1 ve üzeri

130
 32

80.2
19.8

Gebeliği İsteme Durumu
 İstiyor
 İstemiyor

148
 14

91.4
 8.6

Gebelik Haftası (Ort±SS: 33.91±3.51)
 25-32 hafta
 33 hafta ve üstü

 63
 99

38.9
61.1

DÖB Sayısı 
 3 ve daha az
 4-5 kez
 6-7 kez
 8-9 kez
 10 ve üstü

 17
 22
 60
 50
 13

10.5
13.6
37.0
30.9
 8.0
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Gebelerin GSUÖ ve DZDÖ’den aldıkla-
rı min-max puanlar ve puan ortalamala-
rının dağılımı Tablo 3’de verilmiştir. Ge-
belerin GSUÖ toplam puan ortalamasının 
112.64±13.87, DZDÖ toplam puan ortala-
masının 126.31±27.84 olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 3).

GSUÖ ve DZDÖ toplam puan ortalamaları 
arasındaki ilişki incelendiğinde; toplam puan 
ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05, r=0.503). 
Gebelerde duygusal zeka puanı arttıkça sağ-
lık uygulamaları puan ortalamaları artmakta-
dır. (Tablo 3).

Tablo 3. Gebelerin GSUÖ ve DZDÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı ve Aralarındaki 
İlişki

Ölçek
Ölçekten 
alınabilecek 
Min-Max puanlar

Ölçekten Alınan
Min-Max 
Puanlar

Ölçekten 
Alınan Puan 
Ortalamaları

Test ve p değeri

Gebelikte Sağlık 
Uygulamaları Ölçeği 33-165 73-141 112.64±13.87 r= 0.503

p= 0.001Duygusal Zeka 
Değerlendirme 
Ölçeği

0-180 52-180 126.31±27.84

Tablo 4 değerlendirildiğinde gebelerin 
%45.1’inin düşük duygusal zeka grubunda, 
%42.6’sının normal duygusal zeka grubunda 
ve %12.3’ünün yüksek duygusal zeka gru-
bunda olduğu bulunmuştur. Gebelerin duy-
gusal zeka ölçeği kesme noktalarına göre 
sağlık uygulamaları puan ortalamaları değer-
lendirildiğinde; düşük duygusal zekaya sahip 
olanların puan ortalamalarının 106.16±12.71, 

normal duygusal zekaya sahip olanların puan 
ortalamalarının 115.68±11.80 ve yüksek duy-
gusal zekaya sahip olanların puan ortalama-
larının 125.80±11.99 olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan istatistiksel analizde aradaki farkın 
anlamlı olduğu ve yüksek duygusal zekaya 
sahip olanların sağlık uygulamaları puan or-
talamalarının daha yüksek olduğu saptanmış-
tır (p<0.001) (Tablo 4).
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Tablo 4. Gebelerin DZDÖ’nin Kesme Noktalarına Göre Dağılımı ve Aldıkları GSUÖ 
Puan Ortalamalarının Değerlendirilmesi 

DZDÖ Kesme 
Noktaları

n % GSUÖ Puan Ortalamaları Test ve p değeri

Düşük 
Normal
Yüksek

73
69
20

45.1
42.6
12.3

106.16±12.71
115.68±11.80
125.80±11.99

F=23.889
p=0.000

TARTIŞMA 

Yapılan literatür taraması sonucunda gebelik-
te sağlık uygulamaları üzerine yapılmış çalış-
mışlara rastlanmış fakat gebelikte duygusal 
zeka konusu ile ilgili çalışmalara rastlanma-
mıştır. 

Literatür taraması sonucunda, gebelerin sağ-
lık uygulamaları puan ortalamasının; Er’in 
(2006:74-6) çalışmasında 127.197±11.84, 
Tirkeş’in (2012:59-60) çalışmasında 
121.57±10.53, Altundaş’ın (2009:78-9) 
çalışmasında ise İzmir’de ki gebelerde 
111.41±16.61, Malatya’da ki gebelerde 
109.52±15.33 olduğu bulunmuştur. Bu ça-
lışma sonucunda ise gebelerin GSUÖ puan 
ortalamasının 112.64±13.87 olduğu saptan-
mıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğin-
de; Altuntaş’ın (2009:78-9) çalışma sonucuy-
la, bu çalışma sonuçlarının benzer olduğu, 
Tirkeş’in (2012:59-60) ve Er’in (2006:74-6) 
elde ettiği çalışma sonuçlarına göre düşük de-
ğerlere sahip olduğu görülmektedir. Çalışma 
sonuçlarındaki farklılıklar yaşanılan bölgenin 
ve sosyokültürel özelliklerin farklı olmasın-

dan kaynaklanabilir. Ayrıca ölçekten alınabi-
lecek maksimum puan göz önüne alındığında 
tüm çalışma sonuçlarında elde edilen puanın 
orta değerin üzerinde olduğu söylenebilir ve 
böylelikle gebelerin sağlık uygulamalarının 
iyi derecede olduğu düşünülebilir.

Çalışma sonucunda gebelerin duygusal zeka 
puan ortalamasının 126.31±27.84 olduğu ve 
ölçeğin kesme noktasına göre değerlendiril-
diğinde gebelerin %45.1’inin düşük duygusal 
zeka grubunda olduğu saptanmıştır. Duygusal 
zekası düşük olan insanlarda kendini yeter-
siz hissetme, sorumluluk almama ve değişen 
durumlara uyum sağlayamama görülür. Bu 
nedenle gebelik döneminde duygusal zeka-
nın düşük olması gebeliğin istenilen şekilde 
sağlıklı geçirilememesine ve gebelikte birta-
kım fiziksel ve psikolojik problemlerin orta-
ya çıkmasına sebep olabilir. Kadının kendini 
yetersiz hissetmesi, gebeliğin getirdiği so-
rumluluğu alamaması ve gebeliğe uyum sağ-
layamamasından dolayı gebeliğini istemez. 
Gebeliğin istenmemesi, doğum öncesi bakım 
yetersizliği, düşükler, anne-bebek ölümleri, 
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düşük doğum ağırlığı, gibi pek çok ciddi so-
runları beraberinde getirmektedir (Abbott et 
al., 2004:376-81). Aynı zamanda gebeliğini 
istenmeyen kadınlarda; sigara içme, düzensiz 
beslenme, yetersiz kilo alımı, yetersiz doğum 
öncesi bakım, yetersiz uyku gibi olumsuz 
sağlık davranışları görülmektedir (Cheng et 
al., 2009:194-8; Eggleston, Tsui and Kotelc-
huck, 2001:808-10; Kılıç et al., 2007:91-7). 
Bu açıdan bakıldığında duygusal zeka, öğre-
nilen, geliştirilebilen bir zeka türü olduğu için 
özellikle doğum öncesi bakım hizmetlerinde 
gebelere duygusal zekayı geliştirebilecek 
doğrultuda eğitimlerin planlanması gerek-
mektedir. 

Araştırma sonucunda gebelikte sağlık uygu-
lamaları ile duygusal zeka arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişki olduğu, gebelerin duy-
gusal zekaları arttıkça olumlu sağlık uygu-
lamalarının arttığı belirlenmiştir. Gebelik 
sürecinin sağlıklı geçirilmesi açısından ka-
dının duygularına hükmedebilmesi ve onları 
daha verimli kullanabilmesi için değişken bir 
faktör olan duygusal zeka ile sağlık uygula-
malarının karşılıklı bir etkileşim içerisinde 
olması gerekmektedir. Çünkü duygusal zeka-
ları yüksek olan bireyler, sağlıklarıyla ilgili 
daha iyi kararlar verebilir, sorunlarla daha iyi 
başa çıkabilir, değişen koşullara uyum sağ-
layabilirler (Goleman, 1998:37; Law et al., 
2004:483-96). Bu özelliklerinden dolayı; dü-
zenli uyku, egzersiz, düzenli beslenme, siga-

ra-alkol kullanmama, düzenli doğum öncesi 
bakım alma, yeterli kilo kazanımı gibi olumlu 
sağlık uygulamaları sergilerler. Bunun sonu-
cunda da sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir 
doğum süreci yaşanacak, sağlıklı anne ve be-
bek oranları artacaktır. 

Gebelikte sağlıklı davranışlara uyulmaksı-
zın, seyri rastlantılara bırakılan bir gebelik 
daha başlangıçtan itibaren, anne ve bebek 
için çeşitli tehlikelere zemin hazırlar (Çak-
makçı ve Eser, 2003:8-18). Olumlu sağlık 
uygulamaları gebelik sonuçlarının olumlu ol-
masıyla ilişkiliyken, riskli sağlık davranışları 
olumsuz sonuçlarla bağlantılıdır (Lindgren, 
2003:465-72; Gharaibeh et al., 2005:92-100). 
Gebelik dönemindeki sağlık uygulamalarının 
yetersiz olması birçok problemi beraberinde 
getirmektedir (Schaffer et al., 1998:876-84; 
Lindgren, 2003:313-21; Marakoğlu ve Sezer, 
2003:157-64; Kutlu, 2008:445-8; Fowles and 
Murphey, 2009:73-7). Gebelik dönemindeki 
yetersiz sağlık uygulamaları, fetüs ve yeni do-
ğanlarda düşük doğum ağırlığına, konjenital 
anomalilere, spontan düşüklere, anne üzerin-
de ise hemorajiye, müdahaleli doğumlar gibi 
sorunlara neden olabilmektedir. (Schaffer et 
al., 1998:876-84; Lindgren, 2003:313-321; 
Marakoğlu ve Sezer 2003:157-164; Kutlu, 
2008:445-8; Fowles and Murphey, 2009:73-
7)
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Gebelerde duygusal zeka puanı arttıkça sağ-
lık uygulamaları puan ortalamalarının arttı-
ğı saptanmıştır. Bu nedenle gebelere bakım 
veren tüm sağlık personeli, gebelerin kendi 
duygularının farkında olma ve duygularını 
yönetme becerisi kazanmalarına ve böylece 
duygusal zeka becerilerinin gelişmesine yar-
dım ederek sağlıklı yaşam uygulamalarını is-
tendik şekilde yerine getirmelerine yardımcı 
olmalıdır.

Ülkemizde gebelerin duygusal zekaları ile 
sağlık uygulamaları arasındaki ilişkileri ta-
nımlamak için daha geniş çapta araştırmala-
rın yapılması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Health behaviors displayed by women in the pregnancy period 
are the most significant determinant of maternal and infant health before, during, and after the 
birth. While high quality health practices are related to the positive results of pregnancy, risky 
health behaviors are associated with negative results. Health practices and emotional intelligen-
ce, which is a variable factor for a woman to control her emotions and use them more efficiently 
in order to go through a comfortable pregnancy, should have a mutual interaction with each 
other. Individuals with high emotional intelligence are able to make better decisions concerning 
their health, cope with the problems better, and gather their emotions under a single purpose to 
motivate themselves. Therefore, emotional intelligence in pregnant women can be considered 
to be a significant factor making positive contributions to the health practices required during 
pregnancy. Aim: This study was conducted in order to examine the relationship between the 
emotional intelligence of pregnant women and health practices. Method: This cross-sectional 
study was conducted with 162 pregnant women who applied to the outpatient clinics of Erzu-
rum Maternity Hospital for prenatal controls between October and December 2014. The data of 
the study were collected by using the ‘‘Questionnaire’’, ‘‘Health Practices in Pregnancy Ques-
tionnaire’’ (HPQ), and ‘‘Emotional Intelligence Evaluation Scale’’ (EIES). The percentage dist-
ributions, mean, one-way analysis of variance, and the Pearson correlation test were used for 
analysis of the data. Results: It was found that 54.9% of the pregnant women were within the 
age range of 26 to 33 years, 35.8% were high school graduates, 62.3% were housewives, 69.1% 
lived in a nuclear family, 30.2% had their second pregnancy, 32.1% had no alive children, and 
91.4% intended the pregnancy. The total mean score of the pregnant women was determined as 
112.64±13.87 for HPQ and 126.31±27.84 for EIES. Evaluating the health practice mean scores 
of the pregnant women according to the cut-off points of the emotional intelligence scale; it 
was detected that those with a lower emotional intelligence had a mean score of 106.16±12.71, 
those with a normal emotional intelligence had a mean score of 115.68±11.80, and those with 
a higher emotional intelligence had a mean score of 125.80±11.99. There was a positive signi-
ficant relationship between the total mean scores of HPQ and EIES (p<0.05, r=0.503). Discus-
sion: As a result of the study, it was found that HPQ mean score of the pregnant women was 
112.64±13.87. This value was 127.197±11.84 in a study conducted by Er (2006), 121.57±10.53 
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in a study conducted by Tirkeş (2012), 118.65±14.34 in a study conducted by Elem (2009), 
and 111.41±16.61 for the pregnant women in Izmir and 109.52±15.33 for the pregnant women 
in Malatya in a study conducted by Altundaş (2009). Results of these studies were similar to 
those of the studies conducted by Altundaş (2009) and Elem (2009) and they had lower values 
when compared to the results of Tirkeş’s (2012) and Er’s (2006) studies. These differences in 
the study results might be caused by the differences in region and socio-cultural characteristics. 
It was found as a result of the study that the emotional intelligence mean score of the pregnant 
women was 126.31±27.84 and 45.1% were in the group of low emotional intelligence when 
evaluated based on the cut-off point of the scale. Those with developed emotional intelligence 
are individuals who are satisfied with life, adaptable to changing conditions, and mentally he-
althy. The fact that emotional intelligence is low during pregnancy might cause an unwanted 
process for a healthy pregnancy as well as the appearance of several psychological problems 
during pregnancy. As a result of the study, it was found that there was a significant relations-
hip between health practices and emotional intelligence during pregnancy and as emotional 
intelligence of the pregnant women increased, positive health practices increased. Those with 
higher emotional intelligence are able to make better decisions about their health, cope with 
their problems better, and motivate themselves. Consequently, the rate of healthy mothers and 
infants will increase by experiencing a healthy pregnancy and birth process. Conclusion: It was 
found out that as the emotional intelligence score increased in pregnant women, these pregnant 
women had a more favorable health behavior. Suggestions: Midwives should assist pregnant 
women to perform healthy life practices during pregnancy by helping them to be aware of and 
manage their emotions; in order words, assisting them to contribute to the development of their 
emotional intelligence skills. 
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AND SEXUAL RIGHTS
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3 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, İstanbul/ Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul/ Türkiye

Öz: Amaç: Üreme hakları ve cinsel haklar, bireylerin sahip olduğu 
tüm hak ve özgürlüklerini, üreme ve cinsel yaşamlarında kulla-
nabilmelerini amaçlar. Bu çalışma hemşirelik ve ebelik bölümü 
öğrencilerinin üreme ve cinsel haklara ilişkin bilgi ve görüşlerini 
incelemek amacıyla, tanımlayıcı bir çalışma olarak gerçekleştiril-
miştir.  Yöntem: Çalışma, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik bölümü öğrencilerinde, toplam 628 
öğrencinin katılımıyla yapılmıştır.  Veriler, anket formu kullanılarak 
toplanmış ve SPSS 17 paket programında frekans dağılımı, orta-
lama, standart sapma, student-t testi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilerin %64.8’i hemşirelik, %35.2’si ebelik bölümü 
öğrencisi olup, %86.6’sı kız, %13.4’ü erkektir. Öğrencilerin %44.8’i 
cinsel hakları bildiğini ve %58.3’ü de cinsellik/cinsel haklara ilişkin 
bilgi aldığını belirtmiştir. Kız öğrencilerin 12 maddeden oluşan 
cinsel haklara katılma düzeylerine ilişkin puan ortalamaları erkek 
öğrencilerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştır (p<0.05). Kız 
öğrencilerin kadın ve de erkeklerin cinselliği özgürce yaşama hakkı 
olduğu, erkek öğrencilerin ise kadın ve erkeğin cinselliğini toplumun 
gelenek, görenek ve ilkelerine göre yaşaması gerektiği görüşünü 
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örgün eğitim programında yer verilmesinin yararlı olacağı görü-
şüne varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kız- Erkek, Öğrenci, Üreme-Cinsel Hakları, 
Görüşler

Abstract: Objective: Reproductive and sexual rights means that the 
indivudals can practice their human rights within their reproductive 
and sexual lives.  Method: The study has been carried out as a 
descriptive work to examine the knowledge and the thoughts of the 
midwifery and nursing students on reproductive and sexual rights. 
The study has been performed by the participation of 628 students 
of the Faculty of the Health Sciences Midwifery and Nursing 
Department at Marmara University. Data has been collected with 
questionnaire and statistical analysis performed using frequency 
distrubition, mean, standard deviation and student-t test in SPSS 17 
software. Results: 64.8% of the participants are from the nursing 
department and 35.2% from midwifery department and 86.6% 
of them are female and 13.4% of them are male. 44.8% of the 
students stated that they know about the sexul rights and 58.3% of 
the students had information regarding sexuality/sexual rights. The 
average score of female students on 12 point agreement with the 
sexual rights is found to be significantly higher than male students 
(p<0.05). The female students acknowledge that sexuality should 
be expressed freely by both sexes, on the other hand male students 
acknowledge that both men and women should experience sexuality 
according to traditions and customs (p<0.001, p<0.05). The rate of 
male students approving that female should be the only responsible 
ones to protect against pregnancy is more than the rate of those 
approving the abortion (p<0.05). Conclusions: The study shows 
that male students have more traditional views regarding sexual 
rights and it was concluded that it will be beneficial to include 
attempts to raise awareness about reproduction and sexual rights 
in formal education.

Key Words: Female-Male, Student, Reproductive- Sexual 
Rights, Opinions
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ  

Üreme ve cinsel haklar yaklaşımının temel amacı 
her bireyin risksiz ve tatminkar bir cinsel yaşama 
sahip olması şeklinde vurgulanmaktadır (IPPF, 
2003:1-60;IPPF, 2012:1-9). Üreme hakları; insan-
ların üreme yeteneğine ve bunu ne zaman ve nasıl 
gerçekleştireceklerine karar verme özgürlüğüne 
sahip olmaları anlamına gelmektetir (AÇSAP, 
2009:1-80; Bozdemir ve Özcan, 2011:37-46). 
Bireylerin sahip olduğu tüm hak ve özgürlüklerini, 
üreme ve cinsel yaşamlarında kullanabilmelerini 
amaçlayan üreme-cinsel hakların temel insan 
haklarının ayrılmaz bir bileşeni olduğu, devredile-
meyeceği ve evrensel olduğu kabul edilmektedir 
(İKGV, 2012:1-70) Uluslararası Aile Planlaması 
Federasyonu (IPPF) tarafından hazırlanan “IPPF 
Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi”nde 
12 cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hakkı 
tanımlanmıştır (IPPF, 1996:1-60). Özgürlüğe, onura 
ve her bir bireyin eşitliğine dayalı olan üreme-
cinsel haklar; “yaşama hakkı”, “özgürlük hakkı”, 
“eşitlik hakkı”, “mahremiyet hakkı”, “düşünce 
özgürlüğü hakkı”, “bilgilenme ve eğitim hakkı”, 
“evlenme ve aile kurma konularında seçim yap-
ma hakkı”,  “çocuk sahibi olup olmamaya karar 
verme hakkı”, “sağlık bakımı alma ve sağlığın 
korunması 

hakkı”, “bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı”, 
“toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkı” 
ve “işkence ve kötü muameleden özgür olma 

hakkı” olarak sıralanmaktadır (IPPF, 1996:1-60; 
IPPF, 2012:1-9; AÇSAP, 2007:1-422).

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
1994 ve 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın 
Konferansı’nda sağlığın iyileştirilebilmesi için 
planlanan programlara, adölesanların/ gençlerin 
üreme sağlığı ve cinsel sağlık (ÜSCS) özel-
liklerinin ve gereksinimlerinin dahil edilmesi 
gerekliliği vurgulanmıştır (Şimşek, 2008:23-27). 
Ülkemizin de imzalamış olduğu Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women - CEDAW), Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformları sonucunda alınan kararlar 
nedeniyle gençlerin sağlığı alanında da önemli 
gelişmeler olmuştur (Nüfusbilim Derneği ve 
UNFPA, 2007:33-9; AÇSAP, 2009:1-80). Bu 
sözleşmeler doğrultusunda kadın erkek eşitliği-
ne dayalı olarak kadınların ve kız çocuklarının 
politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve 
diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlük-
lerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan 
yararlanılmasının sağlanması planlanmıştır. Bu 
özgürlüklerin sağlanması ile kadınların erken yaşta 
evlenmeleri önlenebilecek; kiminle evleneceğine 
karar verebilmeleri, gebelik izlemlerini yaptıra-
bilmeleri, çocuk sahibi olma zamanı ve sayısına 
karar verebilmeleri, aile planlaması konusunda 
bilgi almaları vb. sağlanabilecektir (United Nations, 
2000:1-223; AÇSAP, 2007:1-422).
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Türkiye’de kadın hakları gelişimi 1840’lı yıllardan 
günümüze gelişimini sürdürmüştür. 1985’te CEDAW 
sözleşmesi imzalanmış, medeni kanun üzerinde 
düzenlemeler yapılmış, hükümetler tarafından 
kadının toplumdaki yerini düzeltmek amacıyla 
çeşitli projeler yürütülmüştür. Birinci basamak 
sağlık kuruluşlarında gençlerin cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı gereksinimlerini karşılama amaçlı 
olarak personelin ‘genç dostu’ olmaları konusunda 
eğitimler düzenlenmiştir (AÇSAP, 2009:1-80). 
Türkiye’de de ilk Gençlik Danışma ve Sağlık 
Hizmet Merkezleri (GDSHM) 2000’li yıllardan 
itibaren çeşitli uluslararası destek kuruluşlarının 
işbirliği ile Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ta-
rafından açılmıştır (Şimşek, 2008:23-7). Ancak 
bu merkezlerin sayısının sınırlı olması nedeniyle 
tüm gençler bu hizmetten yaralanamamaktadır. 

Gençlerin, üreme sağlığı ve cinsel haklar konu-
larındaki bilgileri, görüş ve tutumları farklılık 
göstermektedir. Bir çoğunun üreme/cinsel haklarını 
bilmedikleri ya da bildikleri halde toplumsal ve 
kültürel nedenlerle bu haklarını kullanamadıkları 
bilinmektedir (Yıdırımkaya, 2008:47-50). Bu 
açıdan gençlerin üreme ve cinsel haklar konu-
larındaki bilgilerinin, yaklaşımlarının, toplumsal 
cinsiyet konusundaki bazı görüşlerinin saptanması 
önemlidir. Sağlık hizmet sunucularından olan 
hemşire ve ebelerin bakım hizmetlerinin yanında 
eğitim ve danışmanlık rolü vardır.  Geleceğin 
sağlık profesyonelleri olacak hemşirelik ve 
ebelik bölümü öğrencilerinin üreme sağlığı ve 
cinsel haklara ilişkin bilgi ve görüşleri bu açıdan 

da önem taşımaktadır. Ancak gençlerin üreme 
sağlığı ve cinsel haklara ilişkin bilgi ve görüşleri 
üreme sağlığı açısından önemli olmasına rağmen 
literatürde konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. 

Bu çalışmada; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerindeki 
öğrencilerin üreme-cinsel haklara ilişkin bilgi ve 
görüşlerini incelemek ve bu bağlamda literatüre 
katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışma, tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, 
2013–2014 Eğitim-Öğretim yılında, Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
(n=407) ve Ebelik (n=221) bölümlerinde öğrenim 
gören öğrencilerle gerçekleştirmiştir. Belirtilen 
eğitim-öğretim yılında iki bölümdeki toplam 
öğrenci sayısı 980’dir. Çalışmada tüm öğrencilere 
ulaşılması hedeflenmiştir, ancak devamsızlık, 
raporlu olma vb. nedenlerle 65 öğrenciye ula-
şılamamıştır. Ulaşılan öğrencilerden çalışmaya 
katılmayı kabul etmeyen öğrenci sayısı 214’dür. 
Bunun yanı sıra çalışmaya katılmayı kabul eden 
ancak anket formunu görünce soruları tamamla-
maktan vazgeçip yarıda bırakan öğrenci sayısı 73 
tür. Sonuç olarak çalışmaya katılmaya gönüllü 
olan ve anket formunu tamamlayan toplam   628 
öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. 
Anket formu iki bölüm halinde oluşturulmuşur. 
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Birinci bölüm; öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri ile cinselliğe ilişkin bilgi, görüş ve dü-
şüncelerini içeren 28 sorudan oluşmaktadır. İkinci 
bölüm; Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu 
(IPPF, 1996; IPPF,2012:1-9; KGV, 2012:1-70) 
tarafından hazırlanan “Üreme Hakları ve Cinsel 
Haklar Bildirgesi”ndeki 12 maddenin yer aldığı 
ve öğrencilerin her bir maddeye yönelik bilgi du-
rumu ile her bir maddeye ne düzeyde katıldıkları 
ilişkin görüşlerini içeren bölümdür. Öğrencilerden 
12 maddeden oluşan her bir cinsel hakka katılma 
düzeylerini “0” den “10”a kadar puanlandırılan 
çizelge üzerinde işaretlemeleri istenmiştir (“0” 
“kesinlikle katılmıyorum”, “10” “tamamen 
katılıyorum”u ifade etmiştir). Değerlendirmede; 
öğrencilerin çizgi üzerine işaretledikleri yer 
cetvelle ölçülerek öğrencilerin katılma düzey-
leri belirlenmiştir. Bu çizelgenin en üstün yanı 
sonsuz sayıda ölçüm yapabilmesidir. Bu ölçümle 
öğrencilerin her bir hakka katılma düzeyleri daha 
objektif olarak ölçülmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın uygulanabilmesi için Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından 
izin, Marmara Üniversitesi Girişimsel Olmayan 
Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan da etik onay 
alınmıştır. Çalışmanın uygulama sürecinde; önce 

öğrencilere çalışmanın amacı kısaca açıklanmış 
ve gönüllü olanlara anket formu verilmiştir. Anket 
formunun uygulamasında; öğrencilere önce formun 
birinci bölümü verilmiş ve tamamlamalarının 
ardından alınıp formun ikinci bölümü kendilerine 
verilerek doldurmaları istenmiştir. Tamamlayan 
öğrencilerden formlar araştırmacılar tarafından 
toplanmıştır. Çalışmada öğrencilerin formları 
doldurma süresi ortalama 20 dakika sürmüştür. 

Veriler SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) 17 programı kullanılarak frekans, or-
talama, Ki-kare testi, t test ile analiz edilmiştir. 
Sonuçlar %95 güven aralığında ve anlamlılık 
p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir (Nahcivan, 
2014:87-129).

BULGULAR

Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin %64.8’ini 
hemşirelik %35.2’sini ebelik bölümü öğrencile-
ri; %86.6’sını kız, %13.4’ünü erkek öğrenciler 
oluşturmuştur. Çoğunluğu (%41.6) birinci sınıf 
öğrencisidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.41±1.77 
dir ve çoğunluğu (%85.5) çekirdek aile yapısı-
na sahiptir. Öğrencilerin annelerinde üniversite 
mezunu olma oranı  %4.5 iken, babalarında bu 
oran %11.6’dır. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 1. Öğrencilerin Üreme-Cinsel Haklara İlişkin Bilgi Durumları ve Görüşleri 

Bilgi ve Görüşler Bölüm Toplam
(N=682)

İstatistik
Hemşirelik (n=407) Ebelik (n=221)
n % n % n % X2 p

Cinsel hakları bilme

74.76 0.000
Bilen 124 32.9 147 66.5 281 44.8
Bilmeyen 109 26.8 13 5.9 122 19.4
Yanıt vermeyen 164 40.3 61 27.6 225 35.8
Cinsel hakların gerekliliğine inanma

0.94 0.62
Gerekli bulan 359 82.2 189 85.5 548 87.3
Gereksiz bulan 37 9.1 25 11.3 62 9.9
Yanıt vermeyen 11 2.7 7 3.2 18 2.8
Cinsiyete göre cinsel hakların gerekliliği yönündeki görüşler

38.74 0.000
Kadın için gerekli 15 3.7 14 6.3 29 4.6
Erkek için gerekli 5 1.2 0 0.0 5 .8
Kadın ve erkek için 318 78.1 204 92.3 522 83.1
Yanıt vermeyen 69 17.0 3 1.4 72 11.5
Cinsellik ve cinsel haklar hakkında bilgi alma

5.73 0.057
Alan 226 55.5 140 63.3 366 58.3
Almayan 176 43.3 81 36.7 257 40.9
Yanıt vermeyen 5 1.2 0 0.0 5 0.8
Cinsellik ve cinsel haklar hakkında eğitimin zamanına ilişkin görüşler

0.61 0.89
İlköğretimde 42 10.3 20 9.0 62 9.9
Ortaöğretimde 259 63.7 147 66.6 406 64.6
Üniversitede 97 23.8 50 22.6 147 23.4
Yanıt vermeyen 9 2.2 4 1.8 13 2.1
Cinsellik ve cinsel haklar hakkında eğitimi kimin vermesi gerektiği yönündeki 
görüşler

15.84 0.003
Öğretmen 25 6.1 21 9.5 46 7.3
Uzman kişi 359 88.2 176 79.6 535 85.2
Aile 14 3.4 22 10.0 36 5.7
Yanıt vermeyen 9 2.2 2 .9 11 1.8
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerde “cinsel 
hakları bilme” oranı anlamlı olarak daha yüksek 
(%66.6) bulunmuş, hemşirelik bölümünde okuyan 
%40.3 öğrenci ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır 
(p<0.001). Hemşirelik ve ebelik bölümünde 
okuyan öğrencilerin çoğunluğu cinsel hakların 
her iki cinsiyet için gerekli olduğunu ifade etmiş 
ancak ebelik bölümünde bu oran anlamlı olarak  
daha yüksek (%92.3) bulunmuştur (p<0.001). 

Hemşirelik ve ebelik bölümünde okuyan öğ-
rencilerin çoğunluğu cinsellik ve cinsel haklara 

ilişkin eğitimin uzman kişiler tarafından veri-
mesi gerektiğini ifade etsede bu görüşün hem-
şirelik bölümünde okuyan öğrenciler tarafından 
daha yüksek oranda ifade edildiği belirlenmiştir 
(p<0.01). Ancak cinsel hakların gerekliliğine 
inanma, cinsellik ve cinsel haklar hakkında bilgi 
alma, cinsellik ve cinsel haklar hakkında eğitimin 
zamanına ilişkin görüşler açısından öğrencilerin 
ifadelerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(p>0.05) (Tablo 1). 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Kadın ve Erkekler Açısından Cinsellik  
Hakkındaki Yorumları 

Yorumlar Öğrencilerin cinsiyeti Toplam
N=628

İstatistik

Kız (n=544) Erkek (n=84)
X2 p

n % n % n %

Cinselliği 
özgürce 
yaşama 
hakkı 
olmasına 
ilişkin

Kadın açısından

Evet 335 61.6 34 40.5 369 58.8

28.53 0.000Bazen 122 22.4 16 19.0 138 22.0

Hayır 87 16.0 34 40.5 121 19.2

Erkek açısından

Evet 317 58.3 40 47.6 357 56.8

12.70 0.002Bazen 130 23.9 15 17.9 145 23.1

Hayır 97 17.8 29 34.5 126 20.1

Cinselliğin 
toplumun 
gelenek ve 
görenekleri-
ne göre 
yaşanma-
sına ilişkin

Kadın açısından

Evet 153 28.1 40 47.6 193 30.7

15.21 0.000Bazen 153 28.1 23 27.4 176 28.0

Hayır 238 43.8 21 25.0 259 41.2

Erkek açısından

Evet 168 30.9 38 45.2 206 32.8

7.96 0.019Bazen 146 26.8 22 26.2 168 26.8

Hayır 230 42.3 24 28.6 254 40.4

Evlilik 
öncesi cinsel 
birlikteliğin 
yaşanabil-
mesine 
ilişkin

Kadın açısından

Evet 337 61.9 52 61.9 389 61.9

0.02 0.98Bazen 94 17.3 15 17.9 109 17.4

Hayır 113 20.8 17 20.2 130 20.7

Erkek açısından

Evet 331 60.8 50 59.5 381 60.7

1.34 0.51Bazen 97 17.8 19 22.6 116 18.5

Hayır 116 21.4 15 17.9 131 20.8
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Kız öğrencilerin kadın ve de erkeklerin cinselliği 
özgürce yaşama hakkı olduğu görüşünü erkek 
öğrencilere göre daha yüksek oranda (p1< 0.001, 
p2<0.01), erkek öğrencilerin ise kadın ve erkeğin 
cinselliğini toplumun gelenek, görenek ve ilkele-

rine göre yaşaması gerektiğini daha fazla oranda 
ifade ettikleri belirlenmiştir (p1<0.01, p2<0.05). 
Evlilik öncesi cinsel birlikteliğin yaşanabilmesine 
ilişkin kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında 
farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05) (Tablo 2).

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Cinsellik, Gebe Kalma, Gebelikten Korunma ve 
Gebeliğin Sonlandırılmasına İlişkin Görüşleri 

Görüşler Öğrencilerin Cinsiyeti Toplam
N=628

İstatistik

Kadın (n=544) Erkek (n=84)

n % n % n % X2 p

Cinsel ilişkinin temel amacı üreme olmalı

5.22 0.07
Katılıyorum 104 19.1 25 29.8 129 20.5

Bazen katılıyorum 166 30.5 24 28.6 190 30.3

Katılmıyorum 274 50.4 35 41.7 309 49.2

Hiçbir bireyin bir başka bireyi istemediği bir cinsel ilişkiye zorlamaya ve zor 
kullanmaya hakkı olmamalı

3,80 0.14Katılıyorum 508 93.4 74 88.1 582 92.7

Bazen katılıyorum 10 1.8 4 4.8 14 2.2

Katılmıyorum 26 4.8 6 7.1 32 5.1

Bireyler çocuk sahibi olmaya, sayısına ve aralıklarına kendileri karar verebilmeli

9.67 0.008
Katılıyorum 486 89.3 65 77.4 551 87.7

Bazen katılıyorum 31 5.7 10 11.9 41 6.5

Katılmıyorum 27 5.0 9 10.7 36 5.7

Gebelikten korunmada tek sorumlu kadın olmalı

11.64 0.003
Onaylıyorum 304 55.9 57 67.9 361 57.5

Kısmen onaylıyorum 14 2.6 6 7.1 20 3.2

Onaylamıyorum 226 41.5 21 25.0 247 39.3
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Kadın istemediği gebeliği kürtaj ile sonlandırabilmeli

7.63 0.022
Onaylayan 234 43.0 31 36.9 265 42.2

Kısmen onaylıyorum 162 29.8 18 21.4 180 28.7

Onaylamayan 148 27.2 35 41.7 183 29.1

Kadın cinsel istismar/tecavüz sonrası oluşan gebeliğini sonlandırılabilmeli

13.34 0.001
Onaylıyorum 427 78.5 51 60.7 478 76.1

Kısmen onaylıyorum 75 13.8 19 22.6 94 15.0

Onaylamıyorum 42 7.7 14 16.7 56 8.9

Üreme, cinsellik fizyolojisi, riskler ve CYBH konusunda bilgilendirilme

1.02 0.59
Yapılmalı 474 87.1 71 84.5 545 86.8

Kısmen yapılmalı 29 5.3 4 4.8 33 5.3

Gerek yok 41 7.5 9 10.7 50 8.0

Gençlerin cinsellik ile ilgili bilgi alabilecekleri kuruluşların olması

5.87 0.053
Gerekli 467 85.8 71 84.5 538 85.7

Kısmen gerekli 50 9.2 4 4.8 54 8.6

Gereksiz 27 5.0 9 10.7 36 5.7

Bireylerin çocuk sahibi olmaya, sayısına ve ara-
lıklarına kendilerinin karar verebilmesi, kadının 
istemediği ya da cinsel istismar/tecavüz sonrası 
oluşan gebeliğini kürtaj ile sonlandırılabilmesi gö-
rüşünü kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 
yüksek oranda savunduğu bulunmuştur (p1<0.01, 
p2<0.05, p3<0.001). Gebelikten korunmada tek 
sorumlu kadın olmalı görüşüne erkeklerin daha 

fazla oranda katıldıkları belirlenmiştir (p1<0.01). 
Kız ve erkek öğrencilerin kadın ve de erkeklerin 
cinsellik fizyolojisi, riskler ve CYBH konusunda 
bilgilendirilmeleri, gençlerin cinsellik ile ilgili 
bilgi alabilecekleri kuruluşların olması yönündeki 
görüşlerinin benzer olduğu saptanmıştır (p>0.05) 
(Tablo 3). 
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Tablo 4. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Üreme-Cinsel Haklara Katılma  
Düzeyleri ve Oranları

Üreme-Cinsel 
Haklara katılma 
durumu

Öğrencilerin Cinsiyeti İstatistik

Kadın 
(n=544)

Puan 
Ort.

Erkek 
(n=84)

Puan 
Ort.

Toplam
N=628

n % n % n % p t

Yaşama hakkına katılma

0.006 2.798Katılıyorum 541 99.4
9.5993

84 100
8.8333

625 99.5

Katılmıyorum 3 0.6 0 0.0 3 0.5

Özgürlük hakkına katılma

0.009 2.649Katılıyorum 534 98.2
9.3493

81 96.4
8.5833

615 97.9

Katılmıyorum 10 1.8 3 3.6 13 2.1

Eşitlik hakkına katılma

0.003 3.020Katılıyorum 539 99.1
9.5662

82 97.6
8.6667

621 98.9

Katılmıyorum 5 0.9 2 2.4 7 1.1

Mahremiyet hakkına katılma

0.020 2.359Katılıyorum 540 99.3
9.5202

81 96.4
8.9524

621 98.9

Katılmıyorum 4 0.7 3 3.6 7 1.1

Düşünce özgürlüğü hakkına katılma

0.026 2.258Katılıyorum 508 93.4
9.0294

75 89.3
8.3571

583 92.8

Katılmıyorum 36 6.6 9 10.7 45 7.2

Bilgilenme ve eğitim hakkına katılma

0.005 2.902Katılıyorum 531 97.6
9.3934

80 95.2
8.5595

611 97.3

Katılmıyorum 13 2.4 4 4.8 17 2.7

Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma hakkına katılma

0.000 3.775Katılıyorum 529 97.2
9.5165

79 94
8.3452

608 96.8

Katılmıyorum 15 2.8 5 6 20 3.2

Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkına katılma

0.000 3.039Katılıyorum 535 98.3
9.4724

80 95.2
8.6190

615 97.9

Katılmıyorum 9 1.7 4 4.8 13 2.1
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Sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması hakkına katılma

0.003 3.016Katılıyorum 536 98.5
9.4926

83 98.8
8.6786

619 98.6

Katılmıyorum 8 1.5 1 1.2 9 1.4

Bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkına katılma

0.005 2.883Katılıyorum 531 97.6
9.2445

81 96.4
8.4524

612 97.5

Katılmıyorum 13 2.4 3 3.6 16 2.5

Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkına katılma

0.006 2.790Katılıyorum 520 95.6
9.0074

80 95.2
8.1905

600 95.5

Katılmıyorum 24 4.4 4 4.8 28 4.5

İşkence ve kötü muameleden korunma ve özgür olma hakkına katılma

0.004 2.927Katılıyorum 532 97.8
9.4706

78 92.9
8.6190

610 97.1

Katılmıyorum 12 2.2 7.1 7.1 18 2.9

t-testi kullanılmıştır

NOT: Her bir maddeye katılma düzeyi “0” dan 
“10” ‘a kadar puanlandırılmış. ( “0” kesinlikle 
katılmıyorum, “10” ise tamamen katılıyorum 
olarak belirtilmiştir)

Kız ve erkek öğrencilerin on iki maddeden oluşan 
cinsel haklara katılma düzeyi karşılaştırıldığında, 
tüm maddelerde kız öğrencilerin katılma düzeyi 
puan ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı olarak 
yüksek bulunmuştur (p<0.05-0.001) (Tablo 4).

TARTIŞMA

Çalışma sadece bir üniversitedeki hemşirelik ve 
ebelik bölümünde okuyan öğrencilerde yapılmış 
olduğundan sonuçlar tüm gençlere genellenemez. 
Ayrıca, erkek sayısının az olması da bir sınırlılıktır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yarıya yakını 
(%44.8) üreme-cinsel hakları konusunda bilgi-
sinin olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de yapılan 
çeşitli çalışmalarda; gençlerin %52.8’inin cin-
sellikle ilgili yeterli düzeyde bilgi almadığını,  
üniversite öğrencilerinin %19.4’ü üreme-cinsel 
hakları ile ilgili bilgilerini yeterli bulmadığını 
belirtmiştir (Kuzlu Ayyıldız ve ark., 2012:1-16; 
Pınar 2009:106-113). Diğer bazı çalışmalarda 
ise sırasıyla öğrencilerin (%41.6’sının, %56’ının, 
%52.5’inin ÜS/CS bilgilerini yeterli olduğunu 
(Civil ve Yıldız, 2010: 58-64; Bulut ve Gölbaşı, 
2009: 1-16; Geçici, 2011:1-100) belirtmişlerdir. 
Bizim sonuçlarımız diğer çalışma bulgularına yakın 
bulunmuştur. Üreme-cinsel haklar konusundaki 
bilgi düzeyi üreme sağlığı açısından önemli bir 
bulgudur. Bu durum gençlerin yarısının haklar 
ile ilgili bilgisinin yeterli olmadığını daha fazla 
eğitime gereksinimlerinin olduğunu göstermektedir. 
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Öğrenciler (%87.3) hem kadın hem de erkek için 
cinsel hakların gerekliliğine inandığını belirtmiştir. 
Üreme-Cinsel hakların gerekliliğine inanan öğrenci 
oranının oldukça yüksek olması durumu üreme 
hakları yaşama hakkının ayrılmaz bir parçasıdır 
görüşünü desteklemektedir (İKGV, 2012:1-70).

Çalışmamızda öğrencilerin büyük çoğunluğu 
(%85.2) cinsellik ve cinsel haklara ilişkin eğitimin 
uzman kişiler tarafından, yarıdan fazlası (%64.6) 
ise eğitimin ortaöğretim düzeyinde verilmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Kaya ve ark. (2007: 
441-8) öğrencilerin %56.2’sinin cinsellik ve cin-
sel haklara ilişkin eğitimin ortaokulda verilmesi 
gerektiğini, Kuzlu Ayyıldız ve ark. (2012: 1-16) 
ise yaptıkları çalışmada %84.2’inin eğitimin 
okullarda verilmesi gerektiğini belirlemişler.  Bu 
durum cinsellik ve cinsel haklara ilişkin eğitimin 
etkinliği ve sürekliliği açısından eğitimin okullarda 
verilmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir.

“Üreme ve Cinsel Haklar Bildirgesi”inde toplumsal 
yaşayıştan kaynaklanan cinsel özgürlük hakkına 
aykırı ve sınırlayıcı uygulamaların engellenmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. (İKGV, 2012:1-70).  
“Çalışmamızda kız öğrenciler erkek öğrencilere 
göre daha yüksek oranda (%61.6) kadının cinsel-
liği özgürce yaşama hakkı olduğunu belirtmiş, 
aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur. Toplumsal 
kültürel bakış açısının kadınların üreme-cinsel 
haklarını kullanmalarında baskı oluşturduğu 
düşünülmüştür.

Evlilik öncesi cinsel deneyim olgusuna yönelik 
bakış açıları ülkeler arasında farklılık göstermekte 
ve cinselliğe onay vermeyen bakış açısı,  gelenek-
sel/kültürel faktörlerin etkisiyle şekillenmektedir  
(Evcili, 2013:486-98). Erkek öğrencilerin (%47.6) 
kadının cinselliğini toplumun gelenek, görenek 
ve ilkelerine göre yaşaması gerektiğini ifade 
etmesi bu görüşü desteklemektedir. Erkeklerin, 
kadınların cinselliğini özgürce yaşama hakkı 
olmasını normal karşılamazken kadınların aynı 
görüşte olmadığı belirlenmiştir. Erkekler kendi 
açılarından cinselliğe onaylarken kadınlar açısından 
aynı şeyi düşünmedikleri anlaşılmıştır.

Cinsel yaşam ve üremede eşitlik, özellikle ka-
dının erkek ile eşit haklara sahip olması, yasal 
düzenlemelerde, sosyal ve kültürel davranışlarda 
bir cinsin diğerinden üstün ya da aşağı gören 
anlayışın kabul edilmemesi anlamına gelir. 
Öğrencilerin, hem kadın hem de erkek açısından 
evlilik öncesi cinsel birliktelik yaşamasına ilişkin 
görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. Sonuçlar, “Üreme Hakları ve 
Cinsel Haklar Bildirgesi’ni desteklemektedir. 
Geçici (2011:1-111) araştırmasında evlilik ön-
cesi cinsel birlikteliğe kızların %72.7’sinin, 
erkeklerin ise %43.4’ünün olumsuz baktığını, 
Pınar ve ark. (2009:105-13) çalışmasında öğ-
rencilerin evlilik öncesi cinsel deneyimi normal 
karşılama düzeyini erkeklerde %51, kızlarda ise 
%33.4 olarak bulmuştur. Nüfusbilim Derneği ve 
UNFPA (2007:1-249) araştırması sonuçlarına göre 
gençlerin %83.9’u evlilik öncesi cinsel ilişkiyi 
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kadınlar için onaylamazken, erkekler açısından 
bu oran %56.8’olarak bildirilmiştir. Çalışma so-
nuçlarımızın diğer çalışma sonuçlarından farklı 
olmasının hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin 
cinsel ve üreme haklarını daha iyi bilmeleri ve 
yorumlayabiliyor olmalarından kaynaklanabilir.

Çalışmamızda kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre daha fazla oranda (%89.3) bireylerin çocuk 
sahibi olup olmamaya, sayısına ve aralıklarına ken-
dilerinin karar verebilmesi, kadının istemediği ya 
da cinsel istismar/tecavüz sonrası oluşan gebeliğini 
kürtaj ile sonlandırılabilmesi (%78.5) görüşünü 
savunduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerin cinsel-
üreme hakkı kapsamındaki yukarıda sıralanan 
maddeleri daha fazla savundukları gözlenmiştir. 
Civil ve ark. (2010: 58-64) öğrencilerin (%46.8) 
kürtajı “bireysel tercih olarak gördüğü ve zorunlu 
durumlarda tıbbi ve yasal sınırlar doğrultusunda 
olabileceğini” düşündüklerini belirtmiştir.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması  (TNSA, 
2013) verilerine göre isteyerek düşük %4.7 olarak 
belirlenmiş, her on kadının dördü (%40) isteyerek 
düşüğe kendisi ve eşiyle birlikte karar verdiklerini, 
daha az bir kısmı ise (%17.4) isteyerek düşüğe 
kendileri karar verdikleri belirlenmiştir (TNSA, 
2013:1-371). Kara (2013:1-128) çalışmasında 
“Üreme ve Cinsel Haklar Bildirgesi”inde toplumsal 
yaşayıştan kaynaklanan cinsel özgürlük hakkına 
aykırı ve sınırlayıcı uygulamaların engellenmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır (İKGV, 2012:1-70). 
Çalışmamızda öğrencilerin büyük bir kısmının 

kürtajı “bireysel bir hak olarak görmesi, gebe 
kalmaya ya da gebeliğinin önlenmesine yönelik 
zorlayıcı tutumlar, cinsel yaşam ve üremede 
özgürlük hakkına aykırıdır (İKGV, 2012:1-70) 
görüşünü desteklemektedir. 

Cinsel haklar bildirgesinde bireylerin kendi cinsel 
yaşamıyla ilgili kendi kendine karar verebilme 
hakkına sahip olduğu belirtilmiştir (CETAD, 
2006:1-72). Çalışmamızda gebelikten korunmada 
tek sorumlu kadın olmalı (%67.9)  görüşüne kız 
öğrencilerin erkeklerden daha fazla oranda katıl-
dıkları belirlenmiş aralarındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Erkeklerin 
cinsellik ve üreme sonuçları konusunda sorumluluk 
almada isteksiz olduğu, bu durumun inançlardan, 
kültürel ya da sosyal faktörlerden etkilendiği, 
erkeklerin cinsel sağlık ve doğurganlık konusun-
daki sorumluluklarına dikkat çekilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin, cinsel iliş-
kinin temel amacı üreme olduğu, hiçbir bireyin 
bir başka bireyin istemediği bir cinsel ilişkiye 
zorlamaya ve zor kullanmaya hakkı olmadığı, 
kadın ve erkeklerin cinsellik fizyolojisini, riskler 
ve CYBH konusunda bilgilendirilmesi “Üreme ve 
Cinsel Haklar Bildirgesi”inde toplumsal yaşayıştan 
kaynaklanan cinsel özgürlük hakkına aykırı ve 
sınırlayıcı uygulamaların engellenmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır (İKGV, 2012:1-70). Çalışmada 
yer alan tüm öğrencilerin %49.2 cinsel ilişkinin 
üreme için yapılmasına katılmadığını belirtmiştir. 
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Cinsel ilişki yalnız üreme için değil cinsel açıdan 
zevk almayıda içerir görüşünü desteklemektedir. 

Öğrencilerin tamamına yakını (92.7) hiçbir bire-
yin bir başka bireyi istemediği bir cinsel ilişkiye 
zorlamaya ve zor kullanmaya hakkı olmadığı 
görüşüne katıldığını belirtmiştir. Üreme ve cinsel 
haklar insan hakkıdır ve gençlerin kendi bedenine 
ve karşı cinsin bedenine saygı duymayı öğrenmesi 
bakımından önemlidir.

Çalışmamızda, öğrencilerin öncelikle “CYBE 
ve yaratabileceği sorunlar” ardından “sağlıklı 
cinsellik ve cinsel sorunlara yönelik bilgi-eğitim” 
gereksinimleri olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. 

Kız ve erkek öğrencilerin on iki maddeden oluşan 
cinsel haklara katılma düzeyi karşılaştırıldığında, 
tüm maddelerde kız öğrencilerin katılma düzeyi 
puan ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Pınar (2009:106-13) 
çalışmasında “gençler cinsel ilişkide bulunup 
bulunmayacağı konusunda kendi kararlarını ve-
rir” ifadesine öğrencilerin %85.9’u katılıyorum, 
%6.3’ü fikrim yok, %7.8’i ise katılmıyorum, Kara 
ise (2013:1-128) çalışmasında kadınların üreme 
sağlığını koruyucu tutumları ile üreme sağlığı 
hakları ile ilgili bilgi düzeyleri arasında anlamlı 
ilişkinin olduğunu belirlemiştir. Çalışmamızda, 
kızların on iki maddeden oluşan cinsel haklara 
katılma puan ortalamlarının erkeklerden daha 
yüksek olmasının üreme hakları ve cinsel haklar 
ile ilgili sorunların daha çok kadınlar üzerinde 
riskler ve maduriyetler oluşturur. “Üreme ve 

Cinsel Haklar Bildirgesi”inde toplumsal yaşayıştan 
kaynaklanan cinsel özgürlük hakkına aykırı ve 
sınırlayıcı uygulamaların engellenmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır (İKGV, 2012:1-70). İstenmeyen 
gebeliklerin önlenmesi ve CYBE’larla ilgili risk-
lerin azaltılmasının üreme sağlığının korunması 
açısından önemli olduğu düşünülmüştür.

Bu çalışmada evlenme ve aile kurma konularında 
seçim yapma hakkına katılma, çocuk sahibi olup 
olmamaya karar verme hakkına katılma ortalama-
ları kızlarda (9.5165) erkeklerde (8.3452) olarak 
belirlenmiş ve aralarındaki fark ileri düzeyde 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05-0.001). Kara’nın 
(2013:1-128) çalışmasında  “kadın ya da erkek 
olarak istediği çocuk sayısını belirleme, hangi 
“Üreme ve Cinsel Haklar Bildirgesi”inde toplumsal 
yaşayıştan kaynaklanan cinsel özgürlük hakkına 
aykırı ve sınırlayıcı uygulamaların engellenmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır (İKGV, 2012:1-70).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sonuç olarak çalışma verilerine göre, üniversite 
gençlerinin üreme hakları ve cinsel haklar ko-
nusunda bilgi gereksinimlerinin olduğu, erkek 
öğrencilerin üreme-cinsel hakları konusunda daha 
geleneksel yapıya sahip oldukları ve bu bağlamda 
kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı düzeyde 
görüş ayrılıklarının olduğu söylenebilir.

Gençlere, yönelik üreme-cinsel haklara ilişkin 
bilgilendirmeye yönelik eğitim verilmesine karşın 
etkililiği tartışılır. Gençlere bu bilgilerin etkili bir 
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biçimde ulaştırılması bu açıdan önemlidir. Çünkü 
gençlik dönemi, üreme ve cinsel sağlık bilgisine en 
fazla gereksinim duyulduğu dönemlerden biridir. 
Üniversite öğrencileri üreme-cinsel sağlık açısından 
toplumun risk altında olan önemli bir kesimini 
oluşturduğundan, gençlerin bu dönemini ve ge-
lecek yaşamlarını sağlıklı geçirmeleri için üreme 
hakları ve cinsel haklarını bilmesi, konu ile igili 
farkındalıklarının arttırılması ve yaşam davranışına 
yansıtmalarının sağlanabilmesi yarar sağlayacaktır.  
Bu nedenle konuya ilişkin eğitim-danışmanlık 
gereksinimlerinin aileden başlayarak eğitimin her 
kademesinde karşılanması, bu hizmeti sağlayacak 
birimlerin oluşturulması, hizmetlerin ekonomik 
olarak karşılanabilir, erişilebilir, genç dostu olması 
yaklaşımı içinde ve etkin olarak sunulması son 
derece önemlidir. Ayrıca, genç insanlara olgunlaşma 
sürecinde destek olabilmeleri, aldıkları kararların 
sorumluluğunu taşıyabilecek doğru karar verme 
becerilerinin geliştirilebilmesi,  üreme hakları ve 
cinsel haklar bağlamında bireysel ve de toplumsal 
boyutta bilinçlendirilmeleri ve cinsiyete göre ayrımcı 
tutumların aşılmasını sağlamada (özellikle erkek 
çocukların) ebeveynlerin, toplumsal grupların, 
eğitimcilerin vb. konuya ilişkin donanımlarının 
sağlanması, bu bağlamda da eğitim ve hizmetlerin 
etkili olabilmesi, yaygınlaştırılabilmesi açısından 
özel/ kamu kurum ya da kuruluşlardan, medyadan 
vb. yararlanılmasına ihtiyaç vardır.

Ülkemiz genelinde üreme-cinsel haklara ilişkin 
kapsamlı araştırmaların sayısının arttırılması, 
gençlerin üreme ve cinsel haklar konusundaki 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması 
açısından önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Reproductive Rights and Sexual Rights Declaration with its 12 items 
was prepared by International Planned Parenthood Federation Reproductive and sexual rights mean 
that the individuals can practice their human rights within their reproductive and sexual lives. These 
rights are; The right to sexual freedom, the right to sexual autonomy, sexual integrity, and safety of 
the sexual body, the right to sexual privacy, the right to sexual equity, the right to sexual pleasure, 
the right to emotional sexual expression, the right to sexually associate freely, the right to make free 
and responsible reproductive choices, the right to sexual information based upon scientific inquiry, 
the right to comprehensive sexuality education, the right to sexual health care, the right to be free 
from torture and ill-treatment (IPPF, 1996). Aim: This study aims to examine the knowledge and 
views concerning reproductive and sexual rights of students studying Faculty of the Health Sciences 
Midwifery and Nursing Department at Marmara University. Although young people’s knowledge 
and opinions regarding reproductive health and sexual rights is important, there is limited number 
of studies in the literature on the subject. Method: The study has been planned as a descriptive trial 
including 628 students from department of Faculty of the Health Sciences Midwifery and Nursing 
Department at Marmara University. A questionnaire was used as data collection tool. The question-
naire is formed in two parts. Chapter One which consists of 28 questions includes students’ know-
ledge about sexuality and socio-demographic characteristics as well as their opinions and thoughts. 
The second section contains students’ views of and their level of agreement with the 12 items of 
declaration. Data’s frequency distribution, mean, standard deviation, Student’s t-test were calculated 
by using SPSS 17 software package program.  Findings: Percentage of participants from nursing 
department was 64.8% and from midwifery department was 35.2%. Gender distribution of the study 
consists of 86.6% female and 13.4% male. The majority of the students (41.6%) were freshman. The 
age average of students is 20:41 ± 1.77; and the majority (85.5%) has larger family. 44.8% of the 
participants stated they are aware of the sexual rights, and 58.3% of them had information regarding 
the sexuality/sexual rights. The majority of Nursing and midwifery students have stated that sexual 
rights are essential for both sexes, and it was found that this ratio is significantly higher for midwi-
fery students (92.3%) (p<0.001). It is determined that the education on sexuality and sexual rights 
needs to be provided by the experts was expressed at a higher rate by students studying nursing 
than the midwifery students (p <0.01). The average score of female students’ level of agreement 
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with the sexual rights which include 12 items is found to be significantly higher than male students 
(p<0.01-p<0.001). It is detected that while female students think both men and women need to expe-
rience sexuality freely, male students think the sexuality should be experienced by men and women 
according to traditions and customs (p<0.001, p<0.05). It is detected that there is no difference in 
acceptability of the sex before marriage between male and female students (p> 0.05). It is found 
that more female students than male ones state that individuals should be able to decide whether to 
have children, the number and frequency of having children, and to terminate the pregnancy that 
they do not want or that occurs after a sexual abuse (p1<0.01, p2 <0.05, p3 <0.001). It is detected 
that the percentage of the male students approving that female should be the only responsible ones 
to protect against pregnancy is more than the percentage of those approving the abortion (p<0.05). 
Both female and male students shared similar opinions on the importance of providing sex educati-
ons to the young generation, particularly on sexual physiology and sexually transmitted diseases (p> 
0.05). The limitations of this study are that the study has been carried out only with the students from 
midwifery and nursing departments and the number of female students is less than the number of 
male students. Results and Conclusion: The study shows that male students have more traditional 
views regarding sexual rights and it was concluded that it will be beneficial to include program to 
raise awareness about reproduction and sexual rights in formal education. Finally, according to the 
study data; university students need information about sexual - reproductive rights, boys have more 
traditional views on the sexual-reproductive rights and it can be said that there is a significant level 
of disagreement between boys and girls in this context. Education and counseling for information 
and improvement of the awareness about sexual-reproductive rights for the youth is still in need, in 
this respect for many years in spite of the suggestions and attempts for a solution because they are 
not effective and constant. Increasing the number of comprehensive researches of young people’s 
sexual-reproductive rights will provide benefits for the requirements and solutions on problems related 
to sexual and reproductive rights in our country.
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EVLİ KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU VE CİNSEL 
YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ1

ANALYSIS OF SEXUAL DYSFUNCTION AND SEXUAL QUALITY OF 
LIFE IN MARRIED WOMEN

Süheyla YARALI1, Nazlı HACIALİOĞLU1

 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum/Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma evli kadınlarda cinsel fonk-
siyon bozukluğu ve cinsel yaşam kalitesini incelemek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırma Temmuz 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; Erzurum’da bir aile 
sağlığı merkezine bağlı 18-49 yaş grubundaki evli 
kadınlar, örneklemini ise güç analizi ile belirlenen, 
basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 213 kadın 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; kadınların 
tanıtıcı özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu, 
Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sorgulama İndeksi 
(IFSF)” ve “Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın 
(CYKÖ-K)” formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15 
programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Elde edilen 
verilere göre; kadınlardan % 9.86’sının çok düşük, % 
21.60’ının düşük, % 25.35’inin orta, % 43.19’unun 
ise yüksek IFSF puanlarına sahip olduğu saptanmıştır. 
Kadınların Cinsel yaşam kalitesi toplam puanlarına 
ilişkin aritmetik ortalama değeri 68.51±21.63 olarak 
bulunmuştur. Sonuç: Evli kadınlarda cinsel fonksi-
yon bozukluğu görülme durumunu ve cinsel yaşam 
kalitesini kadınların ve eşlerinin sosyo-demografik 
özelliklerinin etkilendiği, kadınlarda görülen cinsel 
fonksiyon bozukluğunun kadınların cinsel yaşam kali-
tesini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Cinsel Yaşam, Cinsel Fonksiyon 
Bozukluğu, Hemşirelik, Kadın

Abstract: Aim: This research was done as descriptive 
in an effort to analyse the sexual dysfunction and 
sexual quality of life in married women. Material 
and Method: The study was conducted between 
July 2012-January 2013.Population of research con-
sisted of married women in the age group of 18-49 
connected to family health center in Erzurum and its 
sample consisted of 213 women who was determined 
by power analysis and selected by simple random 
sampling method. Personal information form which 
included women’s identifier characteristics, “(Index of 
Female Sexual Function (IFSF)” and “Sexual Quality 
of Life Questionnaire-Female (SQLQ-F)” were used in 
being gathered data. Data were analyzed using SPSS 
15 software. Findings: According to the acquired 
data, it has been determined that 9.86% of women 
have very low, 21.60 % have low, 25.35 % have 
medium, and 43.19 % have very high IFSF points. 
Arithmetic average value regarding the total points 
of women’s sexual life quality has been found out 
as 68.51±21.63. Conclusion: It has been determined 
that women’s and their husbands’ socio-demographic 
features affect the incidence of the sexual dysfunction 
and sexual life quality in married women and that the 
sexual dysfunction seen in women influence women’s 
sexual life quality in a negative way (p<0.05). 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ 

Cinsellik; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel 
kimlik, cinsel yönelim, sevgi ve üreme gibi birçok 
alanını kapsayan ve yaşamın temelini oluşturan 
bir kavramdır. Bu nedenle cinsellik; bireylerin 
yaşamlarını tamamlayan ve tüm yaş gruplarında-
ki kişilerin sağlığını etkileyen önemli bir faktör 
olarak değerlendirilmektedir (Taşkın, L., 2005: 
20; Pan American Health Organization, 2000: 
19-22; Saygılı, 2003: 136-8).

Cinsel fonksiyon bozukluğu (CFB), her iki cinste 
cinsel yanıt döngüsünde ve cinsel istekte bozukluk-
lar ile karakterize, psiko-fizyolojik değişikliklere 
bağlı olarak ortaya çıkan bir sorundur (Çelikkol, 
2010). CFB’ler, biyolojik sorunların bir belirtisi 
olabildiği gibi ruhsal ve kişilerarası sorunların, 
ya da her ikisinin bir arada bulunması sonucu da 
görülebilmektedir ve yaşam kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir (Çelikkol, 2010; Nappi et 
al., 2005: 4-25; Hissasue et al., 2005:143-8; Akın, 
2004: 264-5; Güvel, 2004: 615- 9).

Cinsel yaşam kalitesinin bozulması evli çiftlerin 
ilişkisinde sorunlara yol açmaktadır. Cinsel so-
runlar eşler arasında uyuşmazlıklara neden olarak 
çiftlerin cinsel yaşam kalitelerinin bozulmasına, 
boşanmalarla ailelerin dağılmasına ve toplumsal 
sorunlara neden olabilmektedir (Kütmeç, 2009: 
111-36). Bütün bu açılardan bakıldığında cinsel 
fonksiyon bozukluklarının önemli bir halk sağlığı 
sorunu olduğu söylenebilir.

CFB’ler ile ilgili yapılan çalışmalar incelendi-
ğinde, Amerikan Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam 
Araştırması’nın en geniş çaplı araştırma olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmada, yaşları 18-59 arasında 
değişen 1749 kadında CFB oranı %43 olarak 
saptanmıştır. Aynı çalışmada kadınlarda görülen 
CFB’lerin erkeklere göre 1.5 kat daha fazla olduğu 
belirtilmektedir (Laumann et al., 1999: 537-44). 

Diğer ülkelerde yapılan bazı çalışmalarda ise 
CFB’lerin; İran’da yüzde 62.5, (Rostamkhani 
et al., 2015: 139-46), Brezilya’da %49 olduğu 
belirtilmektedir (Abdo et al., 2004: 160-6). 

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde; ülke 
genelini yansıtan çalışmaların olmadığı, yerel olarak 
yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu görülmüştür. 
Yaş grupları değişen kadınlar üzerinde yapılan 
yerel çalışmalarda; CFB’lerin görülme sıklığının 
%22 ile %67.5 arasında değiştiği açıklanmaktadır 
(Çayan vd., 2004: 52-57; Ege vd., 2010: 137-44; 
Demirezen vd., 2006: 177-80). 

Cinsel fonksiyon bozukluklarının ve cinsel yaşam 
kalitesinin kadınlarda sağlık problemlerine neden 
olması ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etki-
lemesi nedeniyle çalışma kadın sağlığı açısından 
önemlidir. Literatürde cinsel fonksiyon bozukluğu 
ve cinsel yaşam kalitesini birlikte değerlendiren 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada evli 
kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklarının ve cinsel 
yaşam kalitesinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın Türü   

Araştırma tanımlayıcı niteliktedir.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma Temmuz 2012-Ocak 2013 tarihleri 
arasında Erzurum ili Yıldızkent semtinde bulunan 
Osmangazi Aile Sağlığı Merkezi’nde yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Osmangazi Aile Sağlığı 
Merkezi’ne kayıtlı 18-49 yaş grubundaki evli 
kadınlar, örneklemini ise priori güç analizi ile 
belirlenen 213 kadın oluşturmuştur. Örneklem aile 
sağlığı merkezine kayıtlı evli kadınlar arasından 
basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir.

Araştırmaya Alınma Kriterleri 

Araştırmaya okur-yazar olan, gebe olmayan, 
menopoza girmemiş, eşinde ve kendisinde kronik 
herhangi bir hastalık bulunmayan, cinsel yaşantısı 
aktif olan evli kadınlar dahil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları 

Tanıtıcı Bilgi Formu (TBF): Kadınların tanıtıcı 
özelliklerini içeren bilgi formu araştırmacı tarafından 
ilgili literatür doğrultusunda oluşturulmuştur.         

Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama İndeksi (IFSF): 
Kadın cinsel fonksiyon sorgulama indeksi (IFSF) 
Kaplan, Reis ve ark. (1999: 481-6) tarafından ge-
liştirilmiştir. Yılmaz ve Eryılmaz tarafından 2004 

yılında Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
yapılmıştır. Dokuz sorudan oluşan bu indeks 
ile kadının son dört haftadaki cinsel fonksiyon 
durumu sorgulanmaktadır. IFSF’nin cronbach 
alpha değeri 0.82’dir. IFSF formunda CFB tanısı 
için belirli bir eşik değeri belirlenmemiştir. Bu 
nedenle araştırmada cinsel fonksiyona ilişkin 
puanların daha iyi kavranabilmesi için puanlar 
küme analizi yapılarak dört gruba ayrılmış ve 
derecelendirilmiştir. 

Bu derecelendirmeye göre 13’den düşük puan (çok 
düşük), 13-25 puan (düşük), 24-33 puan (orta), 
34 puan üzeri (yüksek) olarak değerlendirilmiştir. 
IFSF puanı düşük olan grupta CFB görülme oranı 
yüksek, IFSF puanı yüksek olan grupta ise CFB 
görülme oranı düşük olarak değerlendirilmekte-
dir. Kısaca ters bir ilişki vardır. Puan düştükçe 
CFB görülme oranı yükselmektedir (Yılmaz ve 
Eryılmaz, 2004: 275-6).         

Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın (CYKÖ-K): 
Symonds ve ark. (2005: 385-97) tarafından 
CYKÖ-K ölçeğinin Türkçe geçerliliği Turgut ve 
Gölbaşı tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Ölçeğin 
güvenirlik katsayısı olan cronbach alpha değeri 
0.83 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek 
puan 18-108 arasındadır. Toplam puan hesap-
lanmadan önce 1, 5, 9, 13, 18 numaralı madde 
puanlarının tersine çevrilmesi gerekmektedir. Hangi 
puanlama sistemi kullanılırsa kullanılsın ölçekten 
alınan toplam puan 100’e dönüştürülmektedir. 
Toplam ölçek puanının 100’e dönüştürülmesi 
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için; [(ölçekten alınan ham puan-18) x100/90] 
formülü kullanılmaktadır. Ölçekten alınan pu-
anın yüksek olması cinsel yaşam kalitesinin iyi 
olduğunu göstermektedir (Turgut ve Gölbaşı, 
2010: 172-80).

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri kadınların evlerine gidilerek 
yalnız oldukları uygun bir ortamda mahremiyete 
özen gösterilerek yüz yüze görüşme tekniği ile 
toplanmıştır. Veri toplama süresi bir kişi için 
ortalama 15 dakika olarak belirlenmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS 15.00 programında bilgisayara 
aktarılmış, verilerin analizinde; yüzdelik oranlar, 
t testi, tek yönlü varyans analizi,  Kruskal Wallis 
ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. IFSF 
puan ortalamalarının sınıflandırılmasında K-means 
küme analizi kullanılmıştır. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın yapılabilmesi için Atatürk Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden etik 
kurul onayı, uygulanabilmesi için Erzurum Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nden resmi izin alınmıştır. 
Araştırma kapsamındaki kadınlara araştırmanın 
amacı, araştırmaya katılmakta özgür oldukları, 
istemiyorlarsa sorulara cevap vermek zorunda 
olmadıkları, toplanacak bilgilerin araştırma dı-
şında hiçbir yerde kullanılmayacağı açıklanmış 
ve sözel onamları alınmıştır.

BULGULAR     

Kadınların IFSF’ye verdiği yanıtlardan aldıkları 
toplam puanlarının değerlendirme sonuçları ve 
CYKÖ-K toplam puan ortalamaları Tablo1’de 
verilmiştir.

Tablo 1. Kadınların IFSF Puanlarına İlişkin K-means Küme Analizi Dağılımı ve  
CYKÖ-K Puan Ortalaması (n=213)

IFSF Puan Aralıkları
         
         Sayı

        
        Yüzde

Çok düşük (13’den küçük) 21   9.86

Düşük (13-25 arası) 46 21.60

Orta (24-33 arası) 54 25.35

Yüksek (34’ten büyük) 92 43.19

CYKÖ-K puan ortalaması 68.51±21.63
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Tablo 1’e göre kadınların %43.19’unun IFSF 
puanları yüksek, %25.35’inin puanları orta, 
%21.60’ının puanları düşük ve %9.86’sının çok 
düşük olarak belirlenmiştir. Kadınların Cinsel 
yaşam kalitesi toplam puanlarına ilişkin aritmetik 

ortalama değeri 68.51±21.63 olarak bulunmuştur 
(Tablo1). 

Kadınların tanıtıcı özelliklerine göre IFSF ve 
CYKÖ-K puan ortalamalarının karşılaştırılması 
Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerine Göre IFSF ve CYKÖ-K Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması (n=213)

Tanıtıcı Özellikler Sayı
IFSF
X±SD

CYKÖ-K
X±SD

Yaş

20-24 56  34.04±10.146 69.70±24.796

25-29 48       36.27±8.991 75.65±19.871

30-34 42  27.90±11.164 68.89±17.909

35-39 42  27.52±10.272 61.38±21.137

40 ve üzeri 25       14.68±6.414 63.47±20.441

F=23.792
p=0.000

F=2.939
p=0.022

Eğitim Durumu

Okuryazar 14 16.14±8.857 63.73±19.552

İlköğretim 51 21.96±10.410 61.44±21.005

Lise 80 31.13±9.810 67.24±21.600

Üniversite 68 36.85±9.203 76.29±20.505

KW=65.092
p=0.000

KW=22.132
p=0.000

Meslek Durumu

Memur 52 36.42±10.302 78.35±19.609

Serbest 17 32.18±12.238 73.66±18.496

Ev hanımı 144 27.09±11.138 64.34±21.500
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KW=27.055
p=0.000

KW=25.220
p=0.000

Aylık Gelir Düzeyi

Gelir giderden az 61 24.39±11.354 59.95±20.799

Gelir gidere eşit 122 31.30±11.170 69.38±22.067

Gelir giderden çok 30 34.50±10.878 82.37±11.700

F=12.209                                                                         
p=0.000

F=10.880
p=0.000

Evlenme Şekli

Görücü usulü 105 23.83±10.822 60.90±21.246

Anlaşarak 108 35.56±9.413 75.91±19.394

t=8.445                                                                         
p=0.000

t=-5.386
p=0.000

Evlilik Yaşı

15-19 62 25.18±12.220 64.62±22.871

20-24 102 28.83±10.987 66.32±21.048

25-29 44 37.59±8.401 77.90±18.976

30 ve üzeri 5 37.20±8.408 78.67±17.399

KW=31.918
p=0.000

KW=16.199
p=0.000

Evlilik Süresi (Yıl)

1-5 101 35.02±10.191 72.95±22.109

6-10 40 32.80±9.028 72.03±18.631

11-15 19 26.11±8.576 55.03±17.628

16-20 18 23.67±10.088 63.64±20.804

21ve üzeri 35 16.31±7.576 61.49±21.501

KW=72.304
p=0.000

KW=22.536
p=0.000

Çocuk Sayısı
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Yok 63 35.87±10.608 71.78±23.668

1-3 113 30.54±9.544 69.28±20.238

4 ve üzeri 37 17.05±9.730 60.57±20.747

KW=56.680
p=0.000

F=3.358
p=0.037

Aile Tipi

Çekirdek aile 139 31.10±11.876 70.61±21.437

Geniş aile 74 27.28±10.989 64.56±21.580

t=1.954
p=0.023

t=2.291
p=0.052

Evde Yaşayan
Kişi Sayısı

2 49 35.69±11.506 75.06±22.894

3 29 36.86±6.728 79.50±15.280

4 42 31.67±9.478 69.02±20.598

5 ve üzeri 93 23.59±10.834 61.40±20.790

F=21.683
p=0.000

F=8.091
p=0.000

Cinsellikle İlgili Eğitim 
Alma

Almadım 177 27.55±11.192 64.87±21.804

Sağlık ekibinden 23 42.30±3.661 87.15±5.574

Okuldan aldım 13 37.85±10.447 85.13±8.577

KW=43.388
p=0.000

KW=37.848
p=0.000

AP Yöntemi Kullanma

Kullanmıyor 81 30.11±11.96 71.71±21.366

Etkin yöntemleri kul. 10 53.62±12.088 68.85±21.284

Geleneksel yöntem kul. 27 25.48±8.225 57.57±21.001

F=2.150
p=0.119

F=4.498
p=0.012
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Beden Kitle
İndeksi (BKİ)*

Normal 64 36.89±8.685 74.01±20.693

Fazla Kilolu 123 27.20±11.067 66.91±21.278

Obez 26 24.42±13.402 62.52±23.475

F=3.482
p=0.000

F=20.384
p=0.033

* BKİ = Ağırlık (kg) / Boy² (m) formülü ile he-
saplanmış ve gruplandırılmıştır.

Tablo 2 incelendiğinde; 40 yaş ve üzeri kadın-
larda CFB görülme oranının yüksek, cinsel ya-
şam kalitesi puan ortalamalarının düşük olduğu 
görülmüştür (p˂0.05). 

Eğitim düzeyi yükseldikçe CFB görülme oranında 
düşüş olduğu, eğitim düzeyi yüksek olan kadınların 
cinsel yaşam kalitesi puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (p˂0.05). Ev hanım-
larında CFB’nin daha yüksek oranda görüldüğü, 
cinsel yaşam kalitesi puan ortalamalarının daha 
düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 2).

Gelir düzeyi arttıkça CFB görülme oranının azal-
dığı, cinsel yaşam kalitesi puan ortalamalarının 
arttığı saptanmıştır (p˂0.05) (Tablo 2).

Eşi ile anlaşarak evlenen kadınlarda görücü usulü 
evlenen kadınlara göre CFB görülme oranının daha 
düşük, cinsel yaşam kalitesi puan ortalamalarının 
daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Evlilik yaşı 15-19 yaş aralığında olan kadınlarda 
CFB görülme oranının  yüksek, cinsel yaşam 

kalitesi puan ortalamalarının düşük olduğu bu-
lunmuştur (p˂0.05).

Evlilik süresi 1-5 yıl olan kadınlarda CFB görülme 
oranının en düşük, cinsel yaşam kalitesi puan 
ortalamalarının en yüksek olduğu bulunmuştur 
(p˂0.05).

Çocuğu olmayan kadınlarda CFB görülme oranı-
nın daha düşük olduğu görülmüş, çocuk sayıları 
arttıkça cinsel yaşam kalitesi puan ortalamaları 
düşmüştür (p˂0.05). Çekirdek aile yapısına sahip 
kadınlarda CFB görülme oranının düşük olduğu 
görülmüştür (p˂0.05). Cinsel yaşam kalitesi 
puan ortalamaları açısından aile tipine göre fark 
görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 2). 

Evde 2 kişi yaşayanların CFB görülme oranı 3 kişi 
yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuş, 
ancak diğer gruplarda birey sayısı arttıkça CFB 
görülme oranının arttığı, cinsel yaşam kalitesi-
nin ortalama puanlarının düştüğü bulunmuştur 
(p˂0.05) (Tablo 2).  

Cinsellikle ilgili eğitim alan kadınlarda alma-
yanlara göre CFB görülme oranının daha düşük, 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:125 K:179
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

116

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

cinsel yaşam kalitesi puan ortalamalarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 2). 

AP yöntemi kullanma durumunun CFB görülme 
oranını etkilemediği görülmüştür (p>0.05). Gele-
neksel yöntem kullanan kadınların, etkili yöntem 
kullananlara göre cinsel yaşam kalitesi ortalama 
puanlarının daha düşük olduğu saptanmıştır 
(p˂0.05) (Tablo 2).

BKİ arttıkça CFB görülme oranının arttığı, cin-
sel yaşam kalitesi ortalama puanlarının azaldığı 
bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 2).

Kadınların eşlerinin tanıtıcı özelliklerine göre 
IFSF ve CYKÖ-K puan ortalamalarının karşı-
laştırılması Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3.  Kadınların Eşlerinin Tanıtıcı Özelliklerine Göre IFSF ve CYKÖ-K Puan  
Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=213)

Tanıtıcı Özellikler Sayı IFSF 
X±SD

CYKÖ-K
X±SD

Eşin Öğrenim Durumu

Okuryazar 7 26.86±9.805 69.84±17.760

İlköğretim 24 20.08±10.738 69.03±21.526

Lise 97 27.22±11.153 62.34±21.991

Üniversite 85 35.67±9.703 75.29±19.692

KW=18.451
p=0.000

KW=42.913
p=0.001

Eşin Meslek Durumu

Memur 84 33.32±11.049 71.97±20.438

İşçi 52 24.98±11.932 67.48±20.298

Serbest 69 30.16±10.767 65.39±23.803

Emekli 8 20.38±10.267 65.69±21.285

KW=21.254
p=0.000

KW=3.518
p=0.318                                                                                            

Eşin Sigara Kullanma 
Durumu

Kullanıyor 132 28.37±11.502 66.25±21.805

Kullanmıyor 81 32.06±11.709 72.18±20.954

t=2.258
 p=0.025                                                                                                 

t=1.954
p=0.052                                                             
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Tablo incelendiğinde; eşlerinin eğitim düzeyi 
üniversite olan kadınlarda CFB görülme oranı 
düşük, cinsel yaşam kalitesi ortalama puanları 
yüksek bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 3). 

Eşleri memur olan kadınların CFB görülme 
oranlarının düşük olduğu bulunmuştur (p˂0.05) 
(Tablo 3). Araştırmaya katılan kadınların eşlerinin 
sigara kullanma durumuna göre IFSF puanları 
değerlendirildiğinde; eşi sigara içen kadınlarda 
CFB görülme oranının yüksek olduğu bulunmuş, 

cinsel yaşam kalitesi açısından fark olmadığı 
görülmüştür (p>0.05) (Tablo 3).

Eşi sigara kullanan kadınlar ile eşi sigara kullan-
mayan kadınlar arasında CFB ve cinsel yaşam 
kalitesi ortalama puanları açısından olarak fark 
olmadığı bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 3).

Kadınların IFSF puan aralıklarına göre cinsel 
yaşam kalitesi puan ortalamalarının karşılaştırması 
Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Kadınların IFSF Puan Aralıklarına Göre Cinsel Yaşam Kalitesi Puanlarının Karşı-
laştırılması (n=213)

IFSF Puan Aralıkları Sayı
CYKÖ-K Puan

Ortalaması Testler ve Önemlilik

Çok düşük (13’den küçük) 21 60.48±20.42

F=34.532
p=0.000

Düşük (13-25 arası) 46 48.84±19.16

Orta (24-33 arası) 54 67.61±17.73

Yüksek (34’ten büyük) 92 80.70±16.51

Tablo 4 incelendiğinde; kadınların IFSF toplam 
puan ortalaması aralığı düşük olanların cinsel 
yaşam kalitesi puan ortalamalarının da düşük 
olduğu bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arasındaki 
farkın hangi gruplardan kaynaklandığını anla-
mak amacıyla uygulanan Bonferroni Post Hoc 
testi sonucu, IFSF toplam puan aralığı “orta” ile 
“düşük”; “yüksek” ile “çok düşük”, “düşük” ve 
“orta” arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç olarak, en yüksek IFSF toplam 

puanında cinsel yaşam kalitesi ortalama puanının 
en yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 4).

TARTIŞMA

Kadınların CFB’ye ilişkin değerlendirilmesi IFSF 
puan ortalamalarıyla yapılmış, IFSF puanları 
düştükçe CFB görülme sıklığının arttığı şeklinde 
yorumlanmıştır. Kadınların cinsel yaşam kalite-
sine ilişkin değerlendirme cinsel yaşam kalitesi 
ölçeği puan ortalamaları ile yapılmış, puanların 
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yükselmesi cinsel yaşam kalitesinin iyi olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır.

Elde edilen verilere göre; kadınların %9.86’sının 
çok düşük, %21.60’ının düşük, %25.35’inin orta 
ve %43.19’unun yüksek düzeyde  IFSF puanına 
sahip olduğu görülmüştür. Demirezen ve ark.’ın 
(2006: 177-80) birinci basamakta yaptıkları çalış-
mada CFB sıklığını %67.5, Güvel ve ark.’ın (2005: 
82-3) yaptıkları çalışmada; kadınlardan %38’inin 
IFSF puanını düşük ya da çok düşük, %47’sinin 
orta düzeyde ve %14’ünün yüksek düzeyde bu-
lunmuştur. Karakoyunlu ve Öncel’in (2014:63-74) 
araştırmasında; kadınlardan %23.3’ünün düşük 
ya da çok düşük %46.5’inin orta ve %30.2’sinin 
yüksek düzeyde IFSF puanına sahip olduğu belir-
tilmiştir. Ege ve ark.’nın (2010: 137-44) çalışma-
sında kadınların %45.6’sının kötü, %54.4’ünün 
orta-iyi düzeyde IFSF puanına sahip oldukları 
görülmüştür. Yapılan diğer çalışmalarda ise CFB 
görülme sıklığı %22 ile %67.5 arasında değişen 
farklı değerlerde bulunmuştur (Çayan vd., 2004: 
52-7; Ege vd., 2010: 137-44; Önem ve Kadıoğlu, 
2005:188-91; Kadri et al., 2002: 50-63; Öksüz ve 
Malhan, 2006: 654-8; Demir vd, 2007:156-160). 

Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda CFB’lerin 
%38 ile %63 arasında olduğu belirtilmektedir 
(Hissasue et al., 2005:143-8). Kadınların cinsel 
yaşam kalitesi toplam puanlarına ilişkin aritmetik 
ortalama değeri 68.51±21.63 olarak bulunmuştur. 
Kim ve Kang’ın (2015: 96-103) Kore’de orta 
yaşlı yetişkinler üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

kadınların cinsel yaşam kalitesi ortalama puanı 
72.91 bulunmuştur. 

Kırk yaş ve üzeri kadınlarda CFB görülme ora-
nının yüksek olduğu ve cinsel yaşam kalitesinin 
düşük olduğu bulunmuştur. Ülkemizde yapılan 
birçok çalışmada ilerleyen yaşın CFB görülme 
oranını artırdığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir 
(Demirezen vd., 2006: 177-80; Çayan vd., 2004: 
52-7; Öksüz ve Malhan, 2006: 654-8; Karako-
yunlu ve Öncel, 2014: 63-74). Güvel ve ark.’nın 
(2003: 43-8) çalışmasında yaş ilerledikçe CFB’de 
bir artışın olmadığı, yaş gruplarına göre gruplar 
arasında önemli bir fark bulunmadığı belirtil-
miştir. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda yaş 
ile birlikte cinsel fonksiyonların ve cinsel ilişki 
sıklığının azaldığı belirtilmektedir (Laumann et 
al., 1999: 537-44; Abdo et al., 2004: Ponholzer et 
al., 2005: 366-75; Yanez et al., 2006: 682-6; Sidi 
et al., 2006: 1-11; Hissasue et al., 2005: 143-8). 
Kim ve Kang’ın (2015: 96-103) çalışmasında 
cinsel yaşam kalitesinin ileri yaşlarda daha düşük 
olduğu belirtilmiştir. CFB’lerin yaşla birlikte 
artması ve cinsel yaşam kalitesinin azalması; 
ilerleyen yaşla birlikte kadınların anatomisinde 
ve hormonlarında meydana gelen değişimlerin 
kadının cinsel fonksiyonlarını olumsuz yönde 
etkilemesi; yaşla birlikte bazı kronik hastalıkların, 
sosyal ve ruhsal problemlerin artmasına bağlı 
olabilir (Karakoyunlu ve Öncel, 2014: 63-74). 

Kadınların eğitim düzeyleri arttıkça CFB ora-
nının düşük olduğu belirlenmiş, cinsel yaşam 
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kalitesinde ise yükselme olduğu görülmüştür. 
Eşlerinin eğitim düzeyi üniversite olan kadınlarda 
CFB görülme oranı düşük, cinsel yaşam kalitesi 
ortalama puanları yüksek bulunmuştur.

Ülkemizde ve diğer bazı ülkelerde, farklı grup-
lar üzerinde yapılan çalışmalarda; düşük eğitim 
seviyesinin cinsel fonksiyon bozukluğu görülme 
sıklığını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır 
(Sing et al., 2009: 113-20; Abdo et al., 2004:160-
6; Laumann et al., 1999: 537-44 Demirezen vd, 
2006: 177-80; Çayan vd., 2004: 52-7; Karakoyunlu 
ve Öncel, 2014: 63-74;  Aydos vd., 2005:178). 
Güvel ve ark.’ın (2003: 43-8) çalışmasında ise 
eğitim seviyesi ile cinsel fonksiyon bozukluğu 
görülme durumu arasında fark bulunmamıştır. 
Kim ve Kang’ın (2015: 96-103) çalışmasında 
cinsel yaşam kalitesi ortalama puanlarının eğitim 
seviyesi yükseldikçe arttığı belirtilmiştir. Eğitim 
seviyesi yüksek olan kadınlarda CFB riskinin daha 
az olması, bu gruptaki kadınlarda çalışma oranının 
daha yüksek, buna bağlı olarak gelir düzeylerinin 
daha iyi olması, daha konforlu yaşam şartlarına 
sahip olmaları ve cinselliğe karşı daha pozitif 
yaklaşımın olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Çalışmayan kadınlarda CFB görülme oranı yük-
sek, cinsel yaşam kalitesi ise düşük bulunmuştur. 
Karakoyunlu ve Öncel’in (2014: 63-74) çalış-
masında ev hanımlarında CFB‘nin daha yüksek 
olduğu saptamıştır. Demirezen’in (2006: 177-80) 
ve Çayan ve ark.’nın (2004: 52-7) çalışmalarında 
da bu durum desteklenmiş, IFSF puanları düşük 

bulunmuştur. Safarinejad’ın (2006: 382-95) İran’lı 
kadınlar üzerinde yaptığı araştırmada; çalışmayan 
kadınlarda CFB görülme oranının çalışanlara oranla 
yüksek olduğu bulunmuştur. Kim ve Kang’ın 
(2015: 96-103) çalışmasında çalışanların cinsel 
yaşam kalitesi çalışmayanlara oranla daha yüksek 
bulunmuştur. Bu durum çalışan kadınların eğitim 
seviyesinin yüksek olması ve yaşam şartlarının 
daha iyi olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Aylık gelir düzeyi yüksek olan kadınlarda CFB 
görülme oranının daha düşük, cinsel yaşam 
kalitesinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda gelir duru-
munu iyi olarak belirten kadınların CFB görülme 
oranları düşük bulunmuştur (Karakoyunlu ve 
Öncel., 2014: 63-74; Demirezen vd., 2006: 177-
80). Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda Worly 
ve ark.’ı (2010: 241-4) gelir durumu yüksek 
kadınlarda CFB görülme oranının daha düşük 
olduğunu belirtmiştir. Kim ve Kang’ın (2015: 
96-103) çalışmasında gelir durumu yüksek 
olanların cinsel yaşam kalitesinin daha yüksek 
olduğu bulunmuştur.

Anlaşarak evlenen kadınlarda CFB oranının dü-
şük olduğu, cinsel yaşam kalitesinin ise yüksek 
saptanmıştır. Karakoyunlu ve Öncel’in (2014: 
63-74) çalışmasında; anlaşarak evlenen kadınlarda 
IFSF puanları yüksek, CFB görülme oranı düşük 
bulunmuştur. Özerdoğan ve ark’nın (2009: 46-59) 
çalışmasında da bu durum desteklenmiştir. Bu 
sonuç eşlerini kendisi seçen kadınların eşlerini 
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daha iyi tanıması ve daha fazla paylaşımda bu-
lunmasından kaynaklanıyor olabilir.

Evlilik yaşı 15-19 yaş arasında olan kadınlarda 
CFB görülme oranı diğer gruplara göre daha 
yüksek bulunmuş, evlilik yaşı arttıkça cinsel 
yaşam kalitesinin arttığı saptanmıştır.

Evlilik süresi 1-5 yıl olan kadınlarda CFB gö-
rülme oranının düşük, cinsel yaşam kalitesinin 
yüksek olduğu bulunmuştur. Ülkemizde ve diğer 
ülkelerde yapılan çalışmalarda evlilik süresi art-
tıkça CFB’lerin arttığı görülmüştür (Demirezen 
vd., 2006: 177-80; Karakoyunlu ve Öncel, 2014: 
63-74; Sidi et al., 2006:1-11). Güvel ve ark.’nın 

(2003: 43-8) çalışmasında bu araştırmanın aksine 
evlilik süresi ve CFB arasındaki ilişki anlamsız 
bulunmuştur. Kim ve Kang’ın (2015: 96-103) 
çalışmasında evlilik süresi arttıkça cinsel yaşam 
kalitesinde azalma olduğu bulunmuştur. Bu durum 
evliliğin ilk yıllarında eşlerin henüz çocuk sahibi 
olmamaları ya da çocuk sayısının az olmasından 
kaynaklanıyor olabilir.

Çocuk sayısı arttıkça CFB’lerin arttığı cinsel 
yaşam kalitesinin azaldığı görülmüştür. Yapılan 
çalışmalarda; çocuk sayısının cinsel fonksiyon-
lar üzerinde etkili olduğu, çocuk sayısı arttıkça 
CFB’lerin yaygınlaştığı belirlenmiştir (Kara-
koyunlu ve Öncel, 2014: 63-74; Saferinejad, 
2006: 382-95). Bu durum, çocuk sahibi olmanın 
sorumlulukları arttırarak kişiler üzerinde stres ve 
yorgunluk yaratmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Evde 2 kişi yaşayanlarda CFB görülme oranı 3 kişi 
yaşayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuş, 
ancak diğer gruplarda birey sayısı arttıkça CFB 
görülme oranının arttığı, cinsel yaşam kalitesinin 
azaldığı bulunmuştur. Karakoyunlu ve Öncel’in 
(2014: 63-74) araştırmasında evde yaşayan kişi 
sayısı arttıkça CFB görülme oranının da artığını 
belirtmiştir. Kim ve Kang’ın (2015: 96-103) 
çalışmasında evde çocuklarıyla birlikte yaşayan 
çiftlerin yalnız yaşayan çiftlere oranla daha düşük 
cinsel yaşam kalitesine sahip olduğu bulunmuştur.

Cinsellikle ilgili eğitim alan kişilerde CFB 
görülme oranları düşük, cinsel yaşam kalitesi 
yüksek bulunmuştur. Bu sonuç sağlık ekibinin 
sağlayacağı danışmanlık ile CFB görülme oranı-
nın azaltılabileceğini ve cinsel yaşam kalitesinin 
yükseltilebileceğini göstermektedir. 

Aile planlaması yönteminin kadınlarda CFB 
görülme oranını etkilemediği görülmüş, ancak 
cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Geleneksel aile planlaması yöntemi kullananların 
cinsel yaşam kalitesi puanlarının düşük olduğu 
saptanmıştır. Safarinejad’ın (2006: 382-95) İran’lı 
kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada, aile planlaması 
yöntemi kullanan kadınlar ile kullanmayan kadınlar 
arasında IFSF puanları açısından anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. Yılmaz’ın (2003) çalışmasında 
hormonal kontraseptif kullanan kadınların diğer 
yöntemleri kullanan kadınlara göre daha düşük 
IFSF puanına sahip oldukları, ancak kullanılan 
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yöntemin kadınların cinsel fonksiyonları üzerinde 
etkili olmadığı bulunmuştur. 

BKİ oranı yüksek olan kadınların CFB’leri yük-
sek, cinsel yaşam kaliteleri düşük bulunmuştur. 
Esposito ve ark.’nın (2008: 358-65) çalışmasında 
obezitenin CFB görülme oranını artırdığı belir-
tilmiştir. Kolotkin ve ark.’nın (2006: 472-47) 
Amerika’da obezitenin cinsel yaşam kalitesine 
etkisini belirlemek için yaptıkları çalışmada; BKİ’si 
yüksek olan kadınların cinsel yaşam kalitesinin 
bozulduğu saptanmıştır.

Kadınların IFSF puan ortalamalarına göre cin-
sel yaşam kalitesi puanları karşılaştırıldığında; 
IFSF puan aralığı çok düşük olanların düşük 
olanlardan daha yüksek cinsel yaşam kalitesi 
puanına sahip olduğu ancak diğer gruplarda IFSF 
puan aralığı arttıkça cinsel yaşam kalitesi puan 
ortalamalarının azaldığı görülmüştür. Rosen ve 
ark. (1993: 171-88) ise CFB’lerin tatmin edici 
cinsel ilişkiyi etkilemediği saptanmıştır. Hisasue 
ve ark.’nın (2005: 143-8) çalışmasında CFB’nin 
cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği 
belirtilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda da 
kadınların cinsel yaşamındaki sorunların yaşam 
kalitelerini etkilediği ifade edilmiştir (Laumann 
et al, 1999: 537-44; Basson et al., 2001: 83-94; 
Nappi et al., 2005: 4-25; Elnashar et al., 2007: 
201-16; Aygin ve Aslan, 2008: 105-14). 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma sonucunda:                                           

•	 IFSF puan ortalamalarına göre kadınların; 
%9.86’sı çok düşük %21.60’ı düşük, %25.35’i 
orta ve %43.19’u yüksek puan almıştır. 

•	 Kadınların cinsel fonksiyonlarını; kadınların 
yaşı, eğitim ve meslek durumu, eşinin eğitim ve 
meslek durumu, evlenme şekli, evlilik süresi, 
aile tipi, evde yaşayan kişi sayısı, gelir duru-
mu, çocuk sayısı, cinsellikle ilgili eğitim alma 
durumu, beden kitle indeksi etkilemektedir.

•	 Kadınların cinsel yaşam kalitesi toplam pu-
anlarına ilişkin ortalama değeri 68.51±21.63 
olarak bulunmuştur. 

•	 Kadınların cinsel yaşam kalitesini; kadınların 
yaşı, eğitim ve meslek durumu, eşinin eğitim 
durumu, evlenme şekli, evlilik süresi, evde 
yaşayan kişi sayısı, gelir durumu, çocuk sayısı, 
cinsellikle ilgili eğitim alma durumu, durumu 
ve beden kitle indeksi etkilemektedir. 

•	 Kadınların IFSF puanları düştükçe cinsel 
fonksiyon bozuklukları artmıştır. 

•	 CFB’leri en düşük olan kadınların cinsel ya-
şam kalitelerinin yüksek olduğu bulunmuştur.

Bu sonuçlar doğrultusunda: 

•	 Birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet 
veren sağlık çalışanları tarafından, kişilerin 
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CFB’ye ilişkin risk faktörlerinin değerlendir-
mesinin yapılması, 

•	  Birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet 
veren sağlık çalışanları tarafından, kişilere cinsel 
konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
verilmesi, 

•	 Kadınları ve eşlerini kapsayan daha geniş 
kitlelerde çalışmalar yapılarak, farklı kültür 
ve yerleşim özelliklerine göre sonuçların kar-
şılaştırılması önerilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Sexual function disorder is a problem that is characterized by disor-
ders concerning sexual desire and the sexual response cycle in both genders and is associated with 
psycho-physiological changes. A quality sexual life is defined as having no diseases or disabilities 
affecting the reproductive and sexual functions, no fear, shame, guilt or misbeliefs suppressing the 
sexual reactions and negatively affecting the human relations, having a reproduction in accordance 
with the social and personal ethics, controlling the sexual behaviors and feeling satisfied with it. 
Sexual function disorders are important social problems that may negatively affect the sexual life 
quality and cause couples to diverge due to anger and conflicts, turn in upon their own sexual world 
and get divorced, which may result in broken families and social problems. Aim: The aim of this 
study was to examine the sexual function disorders and sexual life quality among married women. 
Content: The study involves the sexual dysfunction and sexual quality of life of married women. 
Sexual function disorders are important as they cause social problems that may negatively affect the 
sexual life quality, which may result in broken families. Method: While the population of the study 
consisted of married women aged 18-49 who were registered in a Family Health Center in Erzurum, 
the sample group consisted of 213 women that were determined via the power analysis and selected 
with the simple random sampling method. The data were collected by using the personal information 
form involving the descriptive characteristics of women, Index of Female Sexual Function (IFSF) and 
Sexual Quality of Life Questionnaire -Female (SQLQ-F). Percentage rates, t test, one-way analysis 
of variance, Kruskal Wallis, and Mann-Whitney U tests were used to assess the data. Findings: 
The incidence rate of sexual function disorder among women included in the study was evaluated 
with IFSF scores. According to the obtained data; the IFSF scores were determined as very low in 
9.86 % of women, low in 21.60 %, moderate in 25.35 % and high in 43.19 %. The arithmetic mean 
regarding the total scores obtained by women from sexual quality of life questionnaire was determi-
ned as 68.51±21.63. It was determined that the sexual functions and sexual life quality of women 
were affected by the age, education and professional status of women, as well as the education and 
professional status of their husbands, type of marriage, duration of marriage, family type, place with 
the highest duration of residence, number of household, income status, number of children, sexual 
education, smoking state of their husbands, and the body mass index in a statistically significant way 
(p<0.05). As the total score intervals of IFSF increased, the scores of sexual quality of life increased 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:125 K:179
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

127

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

and there was a significant difference between the groups in terms of the scores of sexual life quality 
according to the mean scores of IFSF (p<0.05). Discussion: The IFSF score was determined as very 
low in 9.86% of women, low in 21.60%, moderate in 25.35%, and high in 43.19 %. In their study 
that was conducted using the IFSF, Güvel et al., determined the IFSF scores as low or very low in 
38 % of women, moderate in 47 %, and high in 14 %. In his study, Karakoyunlu determined the 
IFSF scores as low or very low in 23.3 % of women, moderate in 46.5 % and high in 30.2 %. The 
study results could be asserted to be similar. Comparing the sexual quality of life scores of women 
according to their IFSF mean scores; a relationship was determined between the IFSF scores and 
the sexual quality of life scores. Those with lower IFSF scores (higher sexual function disorders) 
were observed to have lower sexual life quality scores, which may signify that as the Sexual function 
disorder increases, the sexual life quality decreases. Results: The IFSF mean scores were determi-
ned as very low in 9.86 % of women, low in 21.60 %, moderate in 25.35 % and high in 43.19 %. 
The arithmetic mean regarding the total scores of women in sexual quality of life questionnaire was 
determined as 68.51±21.63. It was determined that the sexual function disorders and sexual life qu-
ality of women were affected by the age, education and professional status of women, as well as the 
education and professional status of their husbands, type of marriage, duration of marriage, family 
type, number of household, income status, number of children sexual education, smoking state of 
their husbands and the body mass index. Suggestions: It could be suggested for nurses to evaluate 
the risk factors regarding the sexual function disorder, provide education and counseling service on 
sexuality, conduct studies in larger masses and compare the results according to different cultural 
and settlement features.
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2 AKÜ Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi ABD, Afyonkarahisar /Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırmada, öğrenci hemşirelerin endotrakeal 
aspirasyona (ETA) ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amaç-
lanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın 
evreni Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yükse-
kokulu Hemşirelik Bölümü 2.,3. ve 4. sınıflarında öğrenim 
gören öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise araştırma 
verilerinin toplandığı tarihlerde devamsızlık yapmamış ve 
araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 254 öğrenciden 
oluşmuştur. Araştırmanın verileri iki bölümden oluşan anket 
formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencile-
rin sosyodemografik özelliklerinin yer aldığı, ikinci bölümün-
de ise araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan, 
öğrencilerin ETA’ya ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine 
yönelik sorulardan oluşmuştur. Veriler SPSS 18.0 paket prog-
ramı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanım-
layıcı istatistikler ortalama ± standart sapma, frekans ve yüzde 
olarak verilmiştir. Verilerin parametrik analizinde t testi ve 
ANOVA analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamı-
na alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.67±1.43’tür. Öğren-
cilerin %81.9’u kız , %18.1’i erkektir. Öğrencilerin %33.5’i 
ikinci sınıf, %37.8’i üçüncü sınıf ve %28.7’si dördüncü sınıfta 
okumaktadır. Araştırmada öğrencilerin %64.6’sının daha önce 
ETA’ya yönelik eğitim aldığı, %31.9’unun 13-24 ay önce eği-
tim aldığı, %57.5’inin bu eğitimi derste aldığı belirlendi. Öğ-
rencilerin ETA bilgi düzeyi ortalaması 13.90±3.53’tür. Öğren-
cilerin ETA bilgi aritmetik ortalamaları ile sosyodemografik 
özellikleri karşılaştırıldığında; kız öğrencilerin ortalamasının 
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düzeyde olduğu ancak bazı eksikliklerin bulunduğu kanısına 
varılmıştır. 
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Abstract: Aim: This study aimed at exploring the knowledge 
levels concerning endotracheal aspiration (ETA) among stu-
dent nurses. Method: This descriptive study was conducted 
among the 2nd, 3rd and 4th year students of Nursing Depart-
ment of Afyon Kocatepe University Health School. 254 stu-
dents participated in this study voluntarily, and attended the 
lectures regularly during the research. A two-part question-
naire form was used to gather information from the students. 
The first part of the questionnaire was about the sociodemog-
raphic characteristics of the students and the second part con-
sisted of the questions about the students’ knowledge levels 
concerning ETA. The data was analyzed using SPSS 18.0 
program. The descriptive statistics were presented as average 
± standard deviation, frequency and percentage. For the pa-
rametric analysis of the data, t-test and ANOVA were used. 
Results: The average age of the students participated in the 
research was 20.67±1.43. 81.9 % of the students were women 
and 18.1 % were men. According to the different classes of the 
students, 33.5 % of the students attended the 2nd class; 37.8 
% attended the 3rd class and 28.7 % attended the 4th class. 
It is detected that 64.6 % of the students had already received 
education concerning ETA, 31,9 % of the students received 
this education 13-24 months ago and 57.5 % of them received 
this education during the class. Average ETA knowledge level 
among the students was 13.90±3.53. Average ETA knowledge 
among students, compared to their socio-demographic quali-
fication was higher in female students than male students and 
the difference between the groups was significant statistically 
(p<0.05). Conclusions: It is concluded that the students’ le-
vel of knowledge concerning ETA is average with some few 
deficiencies.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Hava yolu açıklığının sağlanması, solunum 
işlevinin normal olarak devam edebilmesi 
için gereklidir (Özden, 2007:30). Hava yolu 
açıklığının sağlanamadığı bazı durumlarda, 
solunum fonksiyonunun devamını sağlayabil-
mek amacıyla trakeostomi veya endotrakeal 
tüp uygulaması yapılmaktadır (Özden, 2007: 
29; Tuğrul ve Tunalı, 2002:37). 

Entübe hastalar genellikle sekresyonlarını 
öksürme ile çıkartamadıklarından, pulmoner 
sekresyonların birikimi hava yolu tıkanıklığı-
na ve dolayısıyla yetersiz akciğer ventilasyo-
nuna neden olmaktadır (Turan vd., 2012:41). 
Solunum sistemi sekresyonlarının negatif 
basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı 
alınması işlemi endotrakeal aspirasyon (ETA) 
olarak adlandırılır (Favretto et al., 2012:998; 
Celik and Elbas, 2000:191). Bu sayede akci-
ğerlerin yeterli havalanması, hastanın daha 
rahat ve etkin nefes alıp vermesi sağlanmak-
tadır. Ancak bu işlemin doğru ve uygun tek-
nikle yapılması komplikasyonların önlenmesi 
açısından önemlidir. Bu işlem ülkemizdeki 
birçok hastanede, hemşirelerin sorumlulu-
ğunda gerçekleştirilir. Hemşirelerin aspiras-
yon öncesinde, sırasında ve sonrasında çok 
dikkatli ve titiz çalışması oldukça önemlidir 
(Özden, 2007: 30). Eğer işlem uygun teknik 
ve özenle yapılmaz ise ağrı, mukoza yara-
lanmaları, kanama, hipoksemi, en feksiyon, 

kardiyo vasküler instabilite, kafa içi basıncının 
artması, atelektazi ve trakeal yırtılmaya kadar 
varabilen bir çok komplikasyonlara sebep 
olabilmektedir (Celik and Elbas, 2000:191; 
Pedersen et al., 2009:21; AARC, 2010:760; 
Sönmez Düzkaya ve Kuğuoğlu, 2015:12). 
Rutin hemşirelik uygulamaları içinde yer 
alan ETA işlemini, hemşirelerin uygulaya-
bilmesi için bu konuda bilgi ve beceri sahibi 
olması oldukça önemlidir (Celik and Elbas, 
2000:197). Hemşirelikte uygulama becerileri-
nin öğrenilmesi öncelikle eğitim süreci içinde 
gerçekleşir (Tutuk vd., 2002:37). Bu süreçte 
öğrenci hemşirelere gerek mesleki dersler 
gerekse uygulamalar (klinik/saha) sırasında 
ETA’ya ilişkin bilgiler verilmektedir. Öğrenci 
hemşirelerin hastanın aspirasyon ihtiyacının 
farkında olmaları, aspirasyon işleminin ger-
çekleştirilmesinde ve değerlendirilmesinde 
sorumluluk almaları, bu bilgileri öğrenimleri 
süresince klinik uygulamalarda, mezun ol-
duklarında ise çalıştıkları kurumlarda doğru 
kullanmaları gereklidir. Aynı zamanda öğre-
nilen doğru uygulama becerilerinin çalışma 
ortamına aktarılması “kötü, hatalı uygulama” 
anlamına gelen malpraktisin önlenmesinde de 
oldukça önemlidir (Çetin, 2006: 31).

Yapılan literatür taramasında öğrenci hemşi-
relerin ETA’ya ilişkin bilgi düzeyini değerlen-
diren çalışmalara rastlanmamıştır. Bu neden-
le araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu 2., 3. ve 4. sınıflarında 
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eğitim gören öğrenci hemşirelerin ETA’ya 
ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır.

YÖNTEM

Çalışmanın uygulanabilmesi için Yükseko-
kul Müdürlüğü’nden yazılı izin, çalışmanın 
yürütülebilmesi için Etik Kuruldan onay 
(12.06.2014:2014/09-178) alındı. İstatistiksel 
değerlendirme ise Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Biyoistatistik Anabilim Dalı rehberliğin-
de yapıldı. 

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmadaki veri-
ler, iki bölümden oluşan anket formu aracı-
lığıyla toplandı. Anketin birinci bölümünde 
katılımcıların sosyodemografik özelliklerini 
içeren 8 soruya yer verildi. İkinci bölümün-
de ise, araştırmacılar tarafından literatür tara-
ması yapıldıktan sonra öğrenci hemşirelerin 
ETA bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 30 
madde hazırlandı. 30 maddelik anket formu 
pilot uygulama olarak 30 öğrenciye uygulan-
dıktan sonra açık olmayan ve yanlış anlaşılan 
ifadeler çıkarılarak 22 maddeye indirildi (Ak-
deniz ve Ünlü, 2004:183; AARC, 2004:1080-
1; Olgun vd., 2011:421-2; Özlü, 2008:22; 
Paulette, 2013:855-61). Anketin 20 maddesi 
olumlu, 2 maddesi olumsuzdur (6. ve 9. mad-
deler). Anketin kapsam geçerliği için uzman 
görüşlerine (bir beyin cerrahi uzman hekimi, 
bir anestezi ve reanimasyon uzman hekimi, 
iki hemşirelik öğretim üyesi, bir anestezi ve 

reanimasyon yoğun bakım hemşiresi) başvu-
ruldu. Uzman görüşü sonrası, uygun bulunan 
maddeler anket kapsamına alındı ve değiş-
tirilmesi yönünde görüş bildirilen maddeler 
üzerinde de gerekli değişiklikler yapıldı. Öğ-
rencilerin bilgi düzeyinin değerlendirilme-
sinde 0-7 arası puan “zayıf”, 8-15 arası puan 
“orta” ve 16-22 arası puan “iyi” olarak kabul 
edildi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yükse-
kokulu Hemşirelik Bölümü 2., 3. ve 4. sınıf-
larında 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılın-
da lisans eğitimini sürdüren ve temel hemşi-
relik meslek derslerini alan 310 öğrenci araş-
tırmanın evrenini oluşturdu ve çalışma evren 
üzerinden yapıldı. Uygulamanın yapıldığı 
günlerde 15 öğrenci devamsız olduğu için ça-
lışmada 300 öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler-
den 13’ ü çalışmaya katılmayı kabul etmediği 
ve 28’ i anketi formlarını eksik doldurduğu 
için bu formlar geçersiz kabul edildi. Dolayı-
sıyla evrenin %81.94’üne (254) ulaşıldı. An-
ket formları dağıtılmadan önce öğrencilere 
araştırmanın amacı açıklanarak, sözel izinleri 
alındı. 

Verilerin SPSS for 18.0 Windows paket prog-
ramında değerlendirildiği çalışmada katılım-
cı görüşlerini betimlemek amacı ile frekans 
ve yüzde dağılımları ile aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri hesaplandı. Bununla 
birlikte, değişkenler arasındaki ilişkileri orta-
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ya koymak amacı ile t testi ve varyans analizi 
kullanıldı.

BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 
yaş ortalaması 20.67±1.43’tür. Öğrencilerin 
%81.9’ u kız, %18.1’ i erkektir. Bu öğrenci-

lerin %9.8’i sağlık meslek lisesi mezunu olup 
%90.2’si diğer liselerden mezundur. Sağlık 
meslek lisesi’nden mezun oldukları bölümle-
re bakıldığında ise; %7.9’u hemşirelik %0.8’i 
acil tıp teknisyeni ve %1.2’si laboratuvar tek-
nisyenliği mezunudur (Tablo 1). 

Tablo 1. Öğrenci Hemşirelerin Sosyodemografik Özellikleri (n=254)

Değişken Grup N %

Cinsiyet Erkek 46 18.1

Kadın 208 81.9

Sınıf 2. Sınıf 85 33.5

3. Sınıf 96 37.8

4. Sınıf 73 28.7

Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olma 
Durumu

Evet 25 9.8

Hayır 229 90.2

Mezuniyet Durumu

Hemşirelik 20 7.9

Acil Tıp Teknisyeni 2 0.8

Laboratuvar Teknisyenliği 3 1.2

Diğer 2 0.8

Tablo 2’de ankette kullanılan soruların doğ-
ru ve yanlış yanıtların oranı görülmektedir. 
Öğrencilerin, %90.9 ile “Aspirasyon sırasın-
da siyanoz geliştiğinde işlem sonlandırılma-
lıdır”, %87.8 ile “Hastalarda her aspirasyon 
için yeni ve steril bir kateter kullanılmalıdır”, 
%87.4 ile “ETA süresi, aspirasyon sırasında 
komplikasyonların oluşmasında etkili ola-
bilir”, %80.3 ile “Aspirasyon sırasında kalp 
atım hızı 40 atım/dk arttığında işlem sonlan-

dırılmalıdır”, %79.5 ile “ETA hastanın duru-
muna göre tekrar edilmelidir” ve %76.8 ile 
“Aspirasyon işleminin yapılma sıklığı, as-
pirasyon sırasında komplikasyon gelişmesi-
ne sebep olabilir” maddelerine doğru cevap 
verdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin ankette 
yer alan 6.,8.,11. ve 21. maddelere verdikleri 
doğru cevap oranlarının %50’nin altında ol-
duğu belirlenmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin Endotrakeal Aspirasyon Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeyleri

Maddeler
Yanlış

Cevap verenler
n (%)

Doğru
Cevap verenler

n (%)

1. Endotrakeal aspirasyon uygulamasında trakeal/bronşiyal mukoza hasarı ve 
kanaması gelişebilir.

115 (45.3) 139 (54.7)

2. Aspirasyon sırasında siyanoz geliştiğinde işlem sonlandırılmalıdır. 23 (9.1) 231 (90.9)

3. Endotrakeal aspirasyona bağlı en sık görülen komplikasyonlardan biri 
bronkospazmdır.

115 (45.3) 139 (54.7)

4. Endotrakeal aspirasyon süresi, aspirasyon sırasında komplikasyonların 
oluşmasında etkili olabilir.

32 (12.6) 222 (87.4)

5. Kafa içi basınç artışı endotrakeal aspirasyona bağlı en sık görülen 
komplikasyonudur.

130 (51.2) 124 (48.8)

6. Endotrakeal aspirasyon işlemi sırasında kateterin yalnızca uç kısmının steril 
olması yeterlidir.

175 (68.9) 79 (31.1)

7. Aspirasyon işleminin yapılma sıklığı, aspirasyon sırasında komplikasyon 
gelişmesine sebep olabilir.

59 (23.2) 195 (76.8)

8. Spontan solunum durması endotrakeal aspirasyona bağlı en sık görülen 
komplikasyondur.

146 (57.5) 108 (42.5)

9. Endotrakeal aspirasyon iki saatte bir tekrar edilmelidir. 72 (28.3) 182 (71.7)

10. Endotrakeal aspirasyonda kullanılan vakum basıncı komplikasyonların 
oluşmasında etkili olabilir.

102 (40.2) 152 (59.8)

11. Endotrakeal aspirasyon hastanın başının hiperekstansiyonda olduğu dik oturur 
pozisyonda uygulanmalıdır.

175 (68.9) 79 (31.1)

12. Endotrakeal aspirasyon uygularken steril eldiven kullanılmalıdır. 80 (31.5) 174 (68.5)

13. Hastalarda her aspirasyon için yeni ve steril bir kateter kullanılmalıdır. 31 (12.2) 223 (87.8)

14. Aspirasyon sırasında kalp atım hızı 40 atım/dk arttığında işlem 
sonlandırılmalıdır.

50(19.7) 204 (80.3)

15. Fazla krutu olan hastalarda endotrakeal aspirasyon öncesi entübasyon tüpü 
içerisine serum fizyolojik verilmelidir.

84 (33.1) 170 (66.9)

16. Aspirasyon sırasında vakum, aspirasyon sondası geri çekilirken açılmalıdır. 114 (44.9) 140 (55.1)

17. Aspirasyon işlemi ard arda en fazla 3 kez tekrarlanmalıdır. 86 (33.9) 168 (66.1)

18. Endotrakeal aspirasyon hastanın durumuna göre tekrar edilmelidir. 52 (20.5) 202 (79.5)

19. Aspirasyon sırasında kalp atım hızı 20 atım/dk azaldığında işlem 
sonlandırılmalıdır.

83 (32.7) 171 (67.3)

20. Entübe hastanın oksijen satürasyonu düştüğünde endotrakeal aspirasyon 
yapılmalıdır.

80 (31.5) 174 (68.5)

21. Bradikardi endotrakeal aspirasyon işlemine bağlı en sık görülen 
komplikasyondur.

134 (52.8) 120 (47.2)

22. Entübe hastanın nabız ve kan basıncı yükseldiğinde, hasta hemen aspire 
edilmelidir.

119 (46.9) 135 (53.1)
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Öğrencilerin ETA bilgi düzeyi ortalamaları-
nın 13.90±3.53 ile orta düzeyde olduğu sap-
tanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Öğrencilerin Endotrakeal Aspirasyon Bilgi Düzeyi Ortalamaları

n Minimum Maksimum Ortalama SS*

Bilgi Düzeyi 254 2.00 22.00 13.90 3.53

*SS: standart sapma

Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile 
ETA bilgi düzeyi ortalamaları karşılaştırıldı-
ğında 14.16±3.46 ortalama ile kız öğrencile-
rin daha yüksek bilgi düzeyine sahip olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). ETA bilgi düzeyi or-
talamaları ile sınıf düzeyi, sağlık meslek li-
sesi mezunu olma durumu ve liseden mezun 
oldukları bölüm arasında istatistiksel olarak 
önemli bir fark bulunmamıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Endotrakeal Aspirasyon Bilgi 
Düzeyi Ortalamalarının Dağılımı

Değişken Grup
Χ±SS T/F P

Cinsiyet Erkek 12.72±3.68
t=2.53 0.012

Kız 14.16±3.46

Sınıf 2. Sınıf 14.05±2.10

f=0.212 0.8093. Sınıf 13.94±3.39

4. Sınıf 13.68±4.27

Sağlık Meslek Lisesi Mezunu 
Olma Durumu

Evet 14.40±4.43
t=0.741 0.459

Hayır 13.85±3.43

Mezuniyet Durumu Hemşirelik 14.85±3.80

f=3.001 0.051
Acil Tıp Teknisyeni 13.00±1.41

Laborant 16.67±2.52

Diğer 7.00±7.07

*p<0.05, ** SS: Standart Sapma
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TARTIŞMA 

Akciğerlerin yeterli havalanması ve hastanın 
daha rahat ya da etkin solunum yapabilme-
si amacıyla gerçekleştirilen ETA işleminin 
standartlara uygun ve doğru teknikle yapıl-
ması komplikasyonların önlenmesi açısından 
oldukça önemlidir. Türkiye’de pek çok has-
tanenin kliniklerinde aspirasyon işleminin 
uygulayıcıları hemşirelerdir. Hemşirelik eği-
timinin ilk yılından itibaren aspirasyon işle-
minin standartları teorik olarak anlatılmakta 
ve simülasyon maketleri üzerinde uygula-
maları yaptırılmaktadır. Uygulamalı eğiti-
min devamı ise hastane kliniklerinde yapılan 
stajlarda olmaktadır. Öğrencilerin aspirasyon 
işlemini standartlara uygun ve doğru teknik-
le öğrenmemeleri, eksik veya yanlış bilgiye 
sahip olmaları, mezuniyet sonrası çalışma 
alanlarında aspirasyon ilişkili komplikasyon-
ların artmasına neden olabilir. ETA işlemi ile 
ilişkili en sık karşılaşılan komplikasyonlar; 
mukoza yaralanmaları, kanama, hipoksemi, 
en feksiyon, kardiyovasküler instabilite, kafa 
içi basıncının artması, atelektazi ve trakeal 
yırtılmalardır (Özden, 2007:30; Celik and 
Elbas, 2000:191; AARC, 2010:760; AARC, 
2004:1081). Bu komplikasyonların önlenme-
sine yönelik ankette yer alan maddelere öğ-
rencilerin verdikleri doğru cevaplar incelen-
diğinde; “Aspirasyon sırasında siyanoz geliş-
tiğinde işlem sonlandırılmalıdır” maddesine 
yüksek oranda doğru cevap verildiği dikkat 

çekmektedir. Bu maddeye verilen doğru ce-
vap oranının yüksek olması, siyanozun ins-
peksiyonla kolay tanımlanabilen bir komp-
likasyon olmasına bağlanabilir. “Hastalarda 
her aspirasyon için yeni ve steril bir kateter 
kullanılmalıdır” ve “ETA uygularken steril 
eldiven kullanılmalıdır” maddelerine verilen 
doğru cevapların oranı yüksektir. Bu neden-
le özellikle enfeksiyonların önlenmesinde 
önemli rolü olan aseptik tekniğin uygulanma-
sı konusunda öğrencilerin bilgi düzeyinin ye-
terli olduğu söylenebilir. Ancak “ETA işlemi 
sırasında kateterin yalnızca uç kısmının steril 
olması yeterlidir” maddesine verilen doğru 
cevap oranının düşük olması, öğrencilerin 
aldığı teorik bilgiyi uygulamaya aktarmakta 
eksikliklerin olmasına ve öğretilen yöntemler 
ile hastanedeki uygulamaların çelişmesine 
bağlanabilir.

ETA işlemi gerektiğinde yapılmalı (Pedersen 
et al., 2009:23; Clifton-Koeppel, 2006:95; 
Sevinç, 1998:17), işlemin süresi 15 saniyeyi 
geçmemeli ve bir aspirasyon uygulamasın-
da 3 defadan fazla aspirasyon işlemi tekrar-
lanmamalıdır (Kapucu ve Özden, 2014:104, 
Özden, 2007:33). Uzun süren ve sık tekrarla-
nan endotrakeal aspirasyon işlemi sonucun-
da hipoksi ve mukozal yaralanma riski arta-
bilmektedir. Öğrencilere uygulanan anketin 
“ETA süresi, aspirasyon sırasında komplikas-
yonların oluşmasında etkili olabilir”, “ETA 
hastanın durumuna göre tekrar edilmelidir” 
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ve “Aspirasyon işleminin yapılma sıklığı, 
aspirasyon sırasında komplikasyon gelişme-
sine sebep olabilir” maddelerine, öğrenciler 
yüksek oranda doğru cevap vermişlerdir. Bu 
sonuç, ETA işleminin uygulanma sıklığı ve 
süresine ile ilgili bilgilerinin iyi düzeyde ol-
duğunu düşündürmektedir. 

Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile 
ETA bilgi düzeyi ortalamaları karşılaştırıldı-
ğında 14.16±3.46 ortalama ile kız öğrencile-
rin daha yüksek bilgi düzeyine sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu fark çalışmaya katılan öğ-
rencilerin büyük çoğunluğunun kız olmasın-
dan kaynaklanabilir.

SONUÇ

Öğrencilerin ETA işlemi ile ilgili bilgilerinin 
orta düzeyde olduğu ancak bazı eksikliklerin 
bulunduğu kanısına varılmıştır. Özellikle teo-
rikte verilen eğitimin uygulama alanları olan 
hastanelerde de devamlılığının sağlanmasın-
da çalışan hemşirelere büyük görev düşmek-
tedir. Ülkemiz şartlarında hemşirelikte lisans 
eğitimi veren birçok üniversitede öğretim 
elemanı yetersizliğinden dolayı, öğrencilerin 
birebir öğretim elemanı ile uygulama yapma 
şansı düşüktür. Bu nedenle uygulama alanla-
rında rol model olarak yer alan hemşirelerin 
ETA’ya ilişkin standartlara uygun ve doğ-
ru bilgilere sahip olması oldukça önemlidir. 
Hemşirelerin ETA’ya ilişkin standartlara uy-
gun, doğru bilgilere sahip olabilmeleri ve her 

alanda çalışan hemşirenin aynı teknikle bu 
uygulamayı yapabilmesinin sağlanması için, 
hemşirelik hizmetleri içinde yer alan bu uy-
gulamayı sistematize eden bakım protokolleri 
geliştirilmelidir. Ancak geliştirilen protokol-
lerin çalışan her hemşire tarafından uygulan-
masının sağlanması ve uygulamaların hemşi-
relik yöneticileri tarafından denetlenmesi ile 
yanlış uygulama kaynaklı ortaya çıkabilecek 
ETA komplikasyonlarının önlenmesi sağla-
nabilir. Bunun yanı sıra öğrenci hemşirelerin 
eğitim süreci içerisinde almış olduğu ETA’ya 
ilişkin teorik bilgileri simülasyon maketle-
ri üzerinde hatasız yapana dek denemesi ve 
hastane uygulamalarına doğru bir şekilde ak-
tarması da önemlidir. Ayrıca çalışmada elde 
edilen verilerin, bu konuda yapılacak diğer 
çalışmalara bilimsel veri sağlayacağı kanısın-
dayız. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Removing by vacuum device working with negative pressure 
of respiratory system secretions is called as endotracheal aspiration (ETA) (Favretto et al., 
2012:998; Celik and Elbas, 2000:191). In routine nursing pratice, nurses should have knowled-
ge and skills for the ETA process (Celik and Elbas, 2000:197). This training should be given 
during normal nursing education (Tutuk vd., 2002:37). Nursing students should be trained for 
the ETA process in the vocational courses, clinics. The student nurses are required to take res-
ponsibility for the aspiration process and its evaluation. After graduation, this knowledge is 
truly used during their education and in clinical practices. Transferring the correct application 
skills into the field is very important to avoid malpractices (Çetin, 2006:31). Aim: The aim of 
the study was to explore the knowledge level of student nurses in the 2nd, 3rd and 4th year con-
cerning endotracheal aspiration (ETA). Method: The permission was taken from Department 
of Health Sciences and from Faculty of Medicine Ethics Committee, before the research. The 
statistical evaluation was performed with the guidance Afyon Kocatepe University of Bios-
tatistic Department. The descriptive data in this study was collected through a questionnaire, 
consisting of two parts. In the first part of the survey 8 questions were included to measure 
the participants’ sociodemographic characteristics. In the second part, 30 items were prepared 
in order to investigate student nurses’ level of ETA information (Akdeniz ve Ünlü, 2004:183; 
AARC, 2004:1080-1; Olgun vd., 2011:421-2; Özlü, 2008:22; Paulette, 2013:855-61). 20 items 
were chosen out of 30 items. The 20 items of the survey have a positive judgment and the two 
items (items 6 and 9) have a negative judgment. The questionnaire was validated by the experts 
(such as a specialist neurosurgeon physician, a specialist anesthetist, resuscitation physician, 
two nursing faculty lecturers, an intensive care nurse). Having received the experts’ opinions, 
the appropriate items of the questionnaire were included and the necessary changes were made. 
310 students in the 2nd, 3rd, and 4th year participated in the study. Out of 310, only 81.94 % 
(254) questionnaire forms were taken, as some students were went absent and some forms were 
not fully filled. Before the distribution of the forms, the verbal permission was taken and the 
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purpose of the survey was explained. The data of this study was evaluated by SPSS for 18.0 
Windows Package Program. In order to describe the participants’ views with frequency and the 
percentage distribution, arithmetic average and standard deviation were calculated. Tests and 
variance analysis were used to reveal the relationship between variables and parametric testing. 
Findings: The average age of the students in this study was 20.67±1.43. The majority of the 
students were women (81.9 %) compared to men (18.1 %). Fewer students graduated from Vo-
cational Health High School (9.8 %) and 90.2 % of the students graduated from different high 
schools. Departmental wise distribution of students from Health High School was as follows: 
7.9 % of nursing, 0.8 % of emergency medical technicians and 1.2 % were of laboratory tech-
nicians. Here are the rates of the students that gave correct answers to these items:  90.9 % of 
the students said that ‘’the process should be ended when cyanosis happens during aspiration’’. 
Almost, 87.8 % of the students said that ‘’a new and sterile catheter should be used for each 
aspiration patient’’, 87.4 % of the students said that ‘’ETA duration may cause complications 
during aspiration’’, 80.3 % of the students said that ‘’aspiration during an increasing heart rate 
to 40 beats per minute should be stopped’’ , 79.5 % of the students  said that ‘’ETA should be 
done again according to the patient condition’’ and 76.8 % of the students said that ‘’the fre-
quency of aspiration process can cause complications during the aspirations’’. Average ETA 
knowledge level among the students was 13.90±3.53. Results and Conclusion: Students’ ETA 
process and their information level were average but it has been concluded that there were some 
shortcomings. Particularly, due to the lack of lecturers’ degree at nursing departments at many 
universities the students do not have too many chances to apply this technique. Therefore, as a 
role model in the field of application, it is crucial for nurses to know standard ETA procedures 
of ETA with proper and right information. However, ensuring the usage of developed protocols 
by each nurse and supervising the applications by nursing managers, are thought to be impor-
tant in preventing complications that may arise due to malpractices. Further to this, student 
nurses should receive theoretical education about ETA by using simulation models. They sho-
uld try the application until they do it correctly without any mistake. Moreover, these findings 
could provide basic scientific data for further studies.
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINA 
YÖNELİK ŞİDDETİN İNCELENMESİ1

A STUDY ON VIOLENCE TOWARDS THE HEALTH STAFF WORKING 
IN A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY SERVICE

Serap YILDIRIM2, Tuğba BEKİTKOL2, Emel ÖZTÜRK TURGUT1

1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
İzmir/TÜRKİYE 

2 Özel Olimpos Hastanesi Genel Yoğun Bakım, Antalya/TÜRKİYE

Öz: Amaç: Araştırma, bir üniversite hastanesi acil servis çalışan-
larına yönelik şiddetin ve etkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Gereç- Yöntem: Tanımlayıcı araştırma. Mart- Mayıs 
2015 tarihleri arasında, bir üniversitesi hastanesinin acil servisinde 
çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 91 sağlık personeliyle 
yürütülmüştür. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliş-
tirilen anket formlarıyla toplanmıştır. Veriler sayı-yüzde dağılımı, 
ki-kare ve Student t testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Sağlık 
personelinin %80.2’sinin son bir yıl içerisinde şiddete maruz 
kaldığı, %80.2’sinin sözel şiddete maruz kaldığı, %54.8’inin son 
bir yıl içerisinde yedi ve daha fazla kez şiddete maruz kaldığı, 
%76.9’unun hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldığı ve 
%43.8’inin şiddete maruz kaldıktan sonra durumu resmi birimlere 
bildirmediği bulunmuştur. Araştırmada yüksek lisans /doktora 
mezunu ve doktor olan, meslekte 11 yıl ve üzeri yıldır, acil serviste 
altı yıl ve üzeri yıldır çalışan sağlık personelinin şiddete maruz 
kalma oranları diğer gruplardan daha yüksek bulunmuştur ve puan 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 
Sonuç: Araştırmada, acil servis çalışanlarının büyük çoğunluğunun 
şiddete maruz kaldığı, en fazla sözel şiddetin yaşandığı, hekim ve 
hemşirelerin daha fazla şiddete maruz kaldığı, şiddet uygulayan 
kişinin çoğunlukla hasta yakını olduğu sonucuna varılmıştır. Acil 
servis çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin belirlenmesi ve 
çalışanların çatışma yönetme becerilerini geliştirmeye yönelik 
eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Şiddet, Etkili Faktör 

Abstract: Aim: The research was carried out to investigate violence 
towards the service staff and effective factors of emergency in a 
university hospital. Material- Method: This descriptive study 
was carried out with 91 members of health staff in an emergency 
service in a university hospital accepted to participate between 
March-May 2015. The research data were collected by a questi-
onnaire form developed by the researchers. Data were evaluated 
by number- percentage distribution, chi- square and student t test.  
Findings: It was found that 80.2% of the health staff were exposed 
to violence within the last year, 80.2% of them were exposed to 
verbal violence, 54.8% of them were exposed to violence more than 
seven times within the last year, 76.9% of them were exposed to 
violence by patient relatives and 43.8 % of them did not report the 
act of violence to any official institutions. In the study, it has been 
detected that the health staff who had MA, PhD degrees and who 
had 11 years and over working experience, who had six years and 
over working experience in the emergency department were exposed 
to violence more than other groups and the difference between the 
mean score was statistically significant. Conclusion: In the study, 
it was concluded that the great majority of emergency service staff 
were exposed to violence, verbal violence was the most common, 
doctors and nurses were often exposed to violence, the offenders 
of violence were mostly patient relatives. Investigating violence 
risk factors in emergency service environment and organizing 
training courses for the staff to develop conflict management 
skills were suggested.

Key Words: Emergency Service, Violence, Effective Factor
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Farklı kuramcıların farklı yaklaşımlarla açık-
lamaya çalıştığı şiddet, dünyada ve ülkemizde 
yaygın olarak yaşanmaktadır. İnsan doğasında var 
olduğuna, bazı hormon ve nörotransmitterlerin 
neden olduğuna ya da öğrenildiğine dair farklı 
yaklaşımlarla açıklanmış olsa da şiddetin, yaşama 
ve sağlığa olumsuz etkileri konusunda araştır-
macılar hemfikirdir. Dolayısıyla şiddet, sağlık 
sisteminin de dikkatini çekmektedir (Taylor vd., 
2012:411-54; Fenichel, 1945:53, WHO, 2002, 
Arabacı, 2013: 801-25). Şiddet, Dünya Sağlık 
Örgütü  (DSÖ) tarafından “kişinin kendisine, bir 
başkasına ya da bir gruba karşı; yaralanma, ölüm, 
psikolojik zarar, az gelişmişlik ya da yoksunlukla 
sonuçlanan/ sonuçlanma ihtimali yüksek olan 
kasıtlı kuvvet kullanımı ya da kullanma tehdidi” 
olarak tanımlanmıştır. Başlıca fiziksel, psikolo-
jik, cinsel ve ihmal olmak üzere farklı türleriyle 
yaşanmaktadır (WHO, 2002: 6-7, WHO, 2015). 

Toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık 
alanında da şiddet sıklıkla yaşanmaktadır. Bazı 
bölümler şiddet açısından diğerlerine göre daha 
riskli olarak belirtilmektedir ki acil servisler bu 
riskli bölümlerden biridir (CDC, 2002). Litera-
türde acil serviste yaşanan şiddet olayları çarpıcı 
bir şekilde belirtilmektedir  (Demiroğlu vd., 
2015:49-55; Can ve Beydağ, 2013:419-30; Vural 
vd., 2013:147-52; Demir, 2014:25-8; Ayrancı vd., 
2002:147-54; Durak vd., 2014:130-7; Çelik vd., 
2013:28-43; Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 

Sendikası, 2013; Türk Tabipler Birliği, 2014: , 
Şahin vd., 2011: 100-14; Sarcan, 2013: 31-83; 
Gülalp vd., 2009:239-42; Talas vd., 2011: 197-
203; Ayrancı, 2005:361-5; Boz vd., 2006:364-9; 
Canbaz vd., 2008: 239-44; Bahar vd., 2015:57-64). 
Literatürde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, 
genellikle hastalar ve hasta yakınları tarafından 
ve çoğunlukla sözel şiddet olarak uygulandığı, 
hekim hemşire gibi hasta ve hasta yakınlarıyla 
doğrudan temasa geçen sağlık çalışanlarının daha 
fazla şiddete maruz kaldığı ve değişen boyutlarda 
da şiddetin sağlık çalışanlarının sağlığını olumsuz 
yönde etkilediği belirtilmektedir (CDC, 2002; 
Demiroğlu vd., 2015:49-55; Çamcı ve Kutlu, 
2011:9-16; Vural vd., 2013: 147-52; Eravcı, 
2014: 54-83; Erbaycu, 2014: 11-21; Demir, 
2014:25-8; Ayrancı vd., 2002:147-54; Durak 
vd., 2014:130-7; Çelik vd., 2013: 28-43; Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, 2013, 
Akca vd., 2014:1-12; Türk Tabipler Birliği, 2014; 
Öztunç, 2001:1-9; Atan vd., 2013:882-9; Boz vd., 
2006:364-9; Canbaz vd., 2008: 239-44; Can ve 
Beydağ, 2013:419-30; Şahin vd., 2011:110-4; 
Sarcan, 2013:31-83; Gülalp vd., 2009:239-42; 
Talas vd., 2011:197-203; Ayrancı, 2005:361-5, 
Bahar vd., 2015:57-64; Özcan ve Bilgin, 2011: 
1442-56). Ayrıca şiddetin yaşanan duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma ile tükenmişliğe, iş 
doyumunda azalmaya, mesleği bırakma düşün-
celerine ve verilen hizmetin kalitesinin düşmesine 
neden olduğu belirtilmiştir (Nart, 2014:248-68; 
Şahin vd., 2011:110-4; Kahriman, 2014:77-83; 
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Atan vd., 2013:882-9; Bahar vd., 2015:57-64; 
Büyükbayram ve Okçay, 2013:46-53).

Şiddetin sağlık çalışanlarına ve verdikleri hizmete 
olumsuz etkileri dikkate alındığında, acil servisler 
gibi şiddet potansiyelinin yüksek olduğu ortam-
larda güvenli çalışma koşullarının oldukça önemli 
olduğu düşünülmüştür. Bu gerekçeden hareketle 
bu çalışma, bir üniversite hastanesi acil servis 
çalışanlarına yönelik şiddetin ve etkili faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Kesitsel tanımlayıcı tasarımındaki araştırma, 
Mart-Mayıs 2015 tarihleri arasında bir üniversite 
hastanesinin acil servis çalışanları ile (doktor, 
hemşire, paramedik, acil tıp teknikeri, yardımcı 
personel) yürütülmüştür (N=102). Araştırmanın 
yapıldığı tarihlerde kurumda çalışan ve araştır-
maya katılmayı kabul eden 91 sağlık çalışanı 
örneklemi oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar 
tarafından oluşturulmuş Tanıtıcı Bilgi Formu ve 
Şiddet Öyküsü Formu ile toplanmıştır.

Tanıtıcı Bilgi Formu: Yaş, cinsiyet, meslek, 
eğitim durumu, meslekte çalışma süresi ve acil 
serviste çalışma süresi değişkenlerini inceleyen 
altı sorudan oluşmaktadır.

Şiddet Deneyimi Formu: Son bir yıl içerisinde 
şiddete maruz kalma durumunu, şiddetin türünü,  
şiddet davranışını, sağlık çalışanının olaydan 
sonraki duygularını, tıbbi müdahale yapılma 
durumunu, psikiyatrik destek alma durumunu 
ve resmi birimlere şiddeti bildirme durumunu 
inceleyen 10 sorudan oluşmaktadır.

Veri toplama formu, gerekli izinler alındıktan 
(İlgili Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim 
Dalı’nın 16.04.2015 tarihli ve 25712064-1090 sayılı 
onay yazısı ve İlgili Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 
24.04.2015 tarihli ve 99093712-010.07-201-7109 
sayılı yazısı) sonra sağlık personeline dağıtılmıştır. 
Sağlık personeline, çalışma hakkında kısaca bilgi 
verilmiş, verilerin başka amaçla kullanılmayacağı 
ve kimliklerinin gizli tutulacağı belirtilmiştir.

Verilerin değerlendirmesinde sayı-yüzde kul-
lanılırken, analizinde ki-kare ve Student t testi 
kullanılmıştır.

BULGULAR 

Araştırmaya katılan acil servis çalışanlarının yaş 
ortalaması 28.66±4.98 olup, tanıtıcı özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir.

Araştırmaya katılan acil servis çalışanlarının şiddet 
deneyimlerinin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Acil Servis Çalışanlarının Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı

Tanıtıcı Özellikler n %

Cinsiyet
Kadın 
Erkek

58
33

63.7
36.3

Eğitim Durumu
Lise
Ön lisans /  Lisans
Yüksek lisans /Doktora

10
52
29

11.0
57.1
31.9

Meslek
Doktor 
Hemşire
Acil Tıp Teknikeri ve Paramedik

25
56
10

27.5
61.5
11.0

Meslekte Çalışma Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11yıl ve üzeri

15
47
18
11

16.5
51.6
19.8
12.1

Acil Serviste Çalışma Süresi  
1 yıldan az 
1-5 yıl
6 yıl ve üzeri

29
40
22

31.9
44.0
24.1

 Toplam 91 100.0

Tablo 2. Acil Servis Çalışanlarının Şiddet Deneyimlerine Göre Dağılımı

Şiddet Öyküsü n %

Son bir yıl içinde şiddete maruz kalma durumu 
Şiddete maruz kalan
Şiddete maruz kalmayan
Toplam 

73
18
91

80.2
19.8
100.0

Son bir yılda maruz kalınan şiddet türü*
Fiziksel şiddet
Duygusal şiddet
Sözel şiddet
Cinsel şiddet

24
32
73
1

26.4
35.2
80.2
1.1
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Son bir yılda maruz kalınan şiddetin sıklığı
1-3 kez
4-6 kez
7 kez ve üstü
Toplam 

18
15
40
73

24.7
20.5
54.8
100.0

Son bir yılda maruz kalınan şiddeti uygulayan kişi*
Hasta
Hasta yakını
Sağlık ekibi üyesi

47
70
15

51.6
76.9
16.5

Son bir yılda maruz kalınan şiddetin ardından tıbbi müdahale 
yaptırma durumu
Tıbbi müdahale yaptırma 
Tıbbi müdahale yaptırmama
Toplam 

3
70
73

4.1
95.9
100.0

Son bir yılda maruz kalınan şiddetin ardından psikiyatrik destek 
alma durumu

Psikiyatrik destek alma

Psikiyatrik destek almama

Toplam 

14

59

73

19.2

80.8

100.0
Son bir yılda maruz kalınan şiddetin ardından olayı resmi 
birimlere bildirme durumu

Evet

Hayır 

Toplam 

41

32

73

56.2

43.8

100.0

*Satır yüzdesi alınmıştır.

Acil servis çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet 
davranışları incelenmiştir. Acil servis çalışanları 
fiziksel şiddette darp (%41.7) ve itme (%29.2); 
duygusal şiddette aşağılama ve yıpratma (%18.8) 
ve yalnızca aşağılama (%65.6); sözel şiddette ise 
küfür ve hakaret (%52.1) ve yalnızca hakaret 
(%35.6) davranışlarına uğradıklarını belirtmiştir. 

Cinsel şiddete maruz kaldığını belirten bir kişi 
ise bunun sözel taciz olduğunu ifade etmiştir. 
Yaşanan şiddet olayının ardından acil çalışanla-
rının çoğunlukla morallerinin düştüğü (%32.9) 
ve öfke hissettikleri (%32.9) saptanmıştır. Ayrıca 
nefret (%7.1) ve üzüntü (%5.7) duyguları da 
ifade edilmiştir.
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Acil servis çalışanlarının bazı özelliklerine göre 
şiddete maruz kalma durumlarının dağılımı in-
celendiğinde; acil servis çalışanlarının yaşlarına, 
eğitim durumlarına, mesleklerine, meslekte çalışma 
sürelerine (p<0.05) ve acil serviste çalışma sürele-
rine (p<0.01) göre dağılımında istatistiksel olarak 
anlamlı farklar saptanmıştır (Tablo 3). Buna göre; 

şiddete maruz kalan çalışanların yaş ortalaması 
(29.32±5.13) olup, yükseklisans/ doktora mezunu 
olanların, doktor ve hemşirelerin, meslekte 11 ve 
üzeri, acil serviste 6 ve üzeri yıldır çalışanların 
şiddete maruz kalma oranları diğer gruplara göre 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 3. Acil Servis Çalışanlarının Bazı Özelliklerine Göre Şiddete Maruz Kalma  
Durumlarının Karşılaştırılması

Şiddete Maruz Kalan Şiddete Maruz 
Kalmayan

X2 pTanıtıcı ve Mesleki 
Özellikler

n % n %

Cinsiyet
Kadın 
Erkek

49
24

84.5
72.7

9
9

15.5
27.3

1.832 0.176

Eğitim Durumu
Lise
Ön lisans /  Lisans
Yüksek lisans /Doktora

5
43
24

50.0
82.7
86.2

5
9
4

50.0
17.3
13.8

6.611 0.037*

Meslek
Doktor 
Hemşire
Acil Tıp Teknikeri ve 
Paramedik

21
47
5

84.0
83.9
50.0

4
9
5

16.0
16.1
50.0

6.466 0.039*

Meslekte Çalışma Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

8
39
16
10

53.3
83.0
88.9
90.9

7
8
2
1

46.7
17.0
11.1
9.1

8.704 0.034*

Acil Serviste Çalışma 
Süresi  
1 yıldan az 
1-5 yıl
6 yıl ve üzeri

17
35
21

58.6
87.5
95.5

12
5
1

41.4
12.5
4.5

13.080 0.001*

*p<0.05
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TARTIŞMA

Araştırmada, acil servis çalışanlarının büyük 
çoğunluğunun şiddete maruz kaldığı, en sık 
yaşanan şiddet türünün sözel şiddet olduğu ve 
şiddeti uygulayanlar çoğunlukla hasta yakınları 
olduğu bulunmuştur (Tablo 2). En sık şidde-
te maruz kalanların ise hekimler ardından da 
hemşireler olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Acil 
servis çalışanlarında şiddet ile ilgili yapılan 
araştırmalar incelendiğinde, araştırmayla benzer 
bulgular saptanmıştır (Demiroğlu vd.,. 2015:49-
55; Can ve Beydağ, 2013:419-30; Vural vd., 
2013: 147-52; Şahin vd., 2011:110-4; Gülalp vd., 
2009:239-42; Talas vd., 2011:197-203; Ayrancı, 
2005:361-65; Boz vd., 2006: 364-9; Canbaz vd., 
2008:239-44; Bahar vd., 2015:57-64). Talas ve 
arkadaşları (2011:197-203) 270 acil servis çalı-
şanı ile yaptıkları araştırmalarında çalışanların 
%85.2’sinin şiddetin herhangi bir çeşidine maruz 
kaldığını ve şiddet uygulayanların sıklıkla hasta 
yakını olduğunu saptamışlardır. Can ve Beydağ 
(2013:419-30) acil servis hemşireleriyle yaptığı 
araştırmada hemşirelerin %70.7’sinin şiddete 
maruz kaldığını belirlemiştir. Vural ve arkadaşları 
(2013:147-52) acil servis çalışanlarının %82’sinin,  
Ayrancı (2005:361-5) acil servis çalışanlarının 
%72.3’ünün şiddete maruz kaldığını saptamış; 
her iki araştırmada da sıklıkla hemşirelerin ar-
dından da hekimlerin şiddet mağduru olduğunu 
bulmuşlardır. Ayrıca Ayrancı (2005:361-5) şiddeti 
uygulayanların sıklıkla hasta yakınları olduğunu 
belirlemiştir. Canbaz ve arkadaşları da (2008:239-

44) acil servis çalışanlarının %72.1’inin şiddete 
maruz kaldığını belirlemiştir. Buna ek olarak 
sağlık çalışanlarında şiddet ile ilgili yapılan diğer 
çalışmalar incelendiğinde de, araştırma bulgusuyla 
paralel sonuçlar belirlenmiştir (Demiroğlu vd., 
2015:49-55; Çamcı ve Kutlu, 2011:9-16; Erav-
cı, 2014: 54-83;  Erbaycu, 2014: 11-21; Demir, 
2014:25-8; Nart, 2014:248-68; Ayrancı vd., 
2002:147-54; Durak vd., 2014:130-7; Çelik vd., 
2013:28-43; Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
Sendikası, 2013; Türk Tabipler Birliği, 2014; Atan 
vd., 2013:882-9; Akca vd., 2014:1-12). 

Sorun çözme yöntemi olarak şiddetin öğrenilmesi 
ve toplumun bunu kabul edilebilir bir davranış 
olarak görmesi şiddet davranışını artırmaktadır 
(Taylor vd.,. 2012: 411-54). Hasta ve hasta yakın-
larının en yaygın şiddet uygulama nedenlerinin 
“haklarını aramak” olduğu dikkate alındığında 
(Sarcan, 2013: 31-83), ülkemizde sağlık alanın-
daki şiddetin; etkili iletişim kurma, kendini ifade 
etme ve çatışma yönetme becerilerinde yetersizlik 
nedenleriyle yaşandığı söylenebilir. 

Araştırmada şiddet nedeniyle tıbbi destek alma 
oranı, psikiyatrik destek alma oranına göre daha 
düşük belirlenmiştir (Tablo 2). Yaşanan şiddet 
olayının ardından sağlık çalışanlarının moralleri-
nin düştüğü, öfke, üzüntü ve nefret gibi olumsuz 
duyguların yaşandığı belirlenmiştir. Literatürde de 
benzer duyguların yaşandığı belirtilmekle birlikte, 
korku ve anksiyetenin de oldukça yaygın olduğu 
belirtilmektedir (Çelik vd., 2013:28-43; Akca vd, 
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2014: 1-12; Şahin vd., 2011:110-4; Kahriman, 
2014:77-83; Talas vd., 2011:197-203; Atan vd., 
2013:882-9; Canbaz vd., 2008:239-44). Bu olumsuz 
duyguların, akut ve uzun dönem etkileri nedeniyle 
sağlık çalışanlarının daha çok psikiyatrik desteğe 
gereksinim duydukları düşünülebilir. 

Şiddete maruz kalan bireylerin yaklaşık yarısına 
yakını durumu resmi birimlere bildirimde bu-
lunmadığı belirlenmiştir (Tablo 2). Literatürde, 
başta acil servis çalışanları olmak üzere, şiddete 
uğrayan sağlık çalışanlarının “gereksiz görmesi, 
bilgi eksikliği, şiddeti işinin bir parçası olarak 
görmesi, tehditlerden korkması, yasal süreçlerin 
uzun olması, yaptırımın olmaması” gibi çeşitli 
nedenlerden dolayı şiddet olayını bildirmediği 
saptanmıştır (Demiroğlu vd., 2015:49-55; Can 
ve Beydağ, 2013:419-30; Çamcı ve Kutlu, 
2011:9-16; Vural vd., 2013:147-52; Eravcı, 
2014: 54-83; Erbaycu, 2014: 11-21; Ayrancı vd., 
2002:147-54; Durak vd., 2014:130-7; Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, 2013; Türk 
Tabipler Birliği, 2014; Talas vd., 2011:197-203). 
Erbaycu (2014:11-21) şiddet sonrası bildirimde 
bulunanların çoğunluğunun durumu sözel olarak 
ilettiklerini belirtmiştir. Bu araştırmada da şiddetin 
büyük çoğunlukla bildirilmemesinin literatürdeki 
nedenlerden ve bunların sebep olabileceği öğre-
nilmiş çaresizlikten kaynaklanabileceği söylene-
bilir. Ayrıca çoğunlukla sözel şiddetin yaşandığı 
dikkate alındığında, resmi birimlere sunulacak 
kanıtların sınırlılığının da bu durumda etkili 
olduğu düşünülebilir. 

Araştırmada şiddete maruz kalan sağlık çalışanla-
rının yaş ortalaması, şiddete maruz kalmayanlara 
göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur 
(t=2.610, p<0.05). Literatürde genellikle 28- 39 
yaş ve üstü sağlık çalışanlarının şiddet açısından 
riskli grup olduğu belirtilirken (Can ve Beydağ, 
2013:419-30; Çelik vd., 2013:28-43; Şahin vd., 
2011:110-4; Gülalp vd., 2009:239-42; Kahriman, 
2014:77-83; Ayrancı, 2005:361-5), 25 yaş ve 
altınında riskli grup olduğu belirtilmiştir (Durak 
vd., 2014:130-7). Araştırma bulgusunda da şiddete 
maruz kalan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 
29.32±5.13 olarak saptanmıştır. Bu bulgu litera-
türle paralellik göstermektedir.

Araştırmada şiddete maruz kalan yüksek lisans 
/doktora mezunu sağlık çalışanlarının şiddete 
maruz kalma durumu diğer gruplardan anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05, Tablo 
3). Çelik ve arkadaşları (2013:28-43) tarafından 
yapılan çalışmada ön-lisans mezunlarının, Öztunç 
(2001:1-9) tarafından yapılan çalışmada sözel cinsel 
şiddet ve sözel korkutmada açık öğretim-ön lisans 
mezunlarının ve fiziksel şiddete ise sağlık meslek 
lisesi mezunlarının, Şahin (2011:110-4) tarafından 
yapılan çalışmada eğitim düzeyi düştükçe şiddet 
maruziyet sıklığının arttığı saptanmıştır. Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (2013) 
tarafından yapılan çalışmada ise eğitim durumu 
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servislerdeki dağılımlarının kurumlara göre de-
ğişmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının meslekte 
ve acil serviste çalışma sürelerine göre dağılımı 
incelendiğinde, çalışma süreleri arttıkça şiddete 
maruz kalma oranlarının da arttığı belirlenmiştir 
(p<0.05, Tablo 3). Bu bulgu önceki deneyimlerin 
şiddet davranışını yönetmede etkili olmadığı; 
sağlık çalışanlarının çatışma çözme becerilerine 
dair eksikliklerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
Literatürde araştırmayla paralel sonuçlar olduğu gibi 
(Can ve Beydağ, 2013:419-30; Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Çalışanları Sendikası, 2013; Gülalp vd., 
2009:239-42; Kahriman, 2014:77-83; Ayrancı, 
2005:361-5) meslekte ve acil serviste çalışma 
sürelerinin etkili olmadığını gösteren bulgular da 
saptanmıştır (Demiroğlu vd., 2015:49-55; Şahin 
vd., 2011:110-4).

SONUÇ 

Sonuç olarak, acil servis çalışanlarında şiddetin 
yaygın olduğu, sıklıkla sözel şiddetin yaşandığı, 
şiddet uygulayanların en fazla hasta yakınları 
olduğu ve hasta/hasta yakınları ile doğrudan 
temasa geçen hekim ve hemşirelerin risk grubu 
olduğu belirlenmiştir. Yaş, meslekte ve acil ser-
viste çalışma süresi arttıkça şiddet deneyiminin 
arttığı, şiddet olayının çoğunlukla bildirilmediği 
saptanmıştır. Yaşanan şiddet olayının ardından 
sağlık çalışanlarının morallerinde düşme, öfke, 
üzüntü, nefret gibi olumsuz duygular yaşadıkları 
bulunmuştur. 

Bu sonuçlar doğrultusunda acil servis çalışan-
ların çatışma yönetme becerilerini geliştirmeye 
yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, yaşanan şiddet 
olayının ardından psikolojik destek sistemlerinin 
sağlanması, bildirimin yaygınlaşması için acil 
servis çalışanlarına bildirimin önemine dair eği-
timlerin verilmesi, pratik bildirim sistemlerinin 
geliştirilmesi önerilebilir.

KAYNAKLAR

AKCA, N., YILMAZ,  A., & IŞIK, O., (2014). 
“Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: 
Özel Bir Tıp Merkezi Örneği” Ankara Sağlık 
Hizmetleri Dergisi, 13 (1-12)

ARABACI, B.L., (2014). Ruh Sağlığı İçin Tehdit: 
Şiddet. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşi-
reliği Bakım Sanatı, İstanbul Tıp Kitapevi, 
İstanbul, ss. 801-825

AYRANCI, U., (2005). “Violence Toward Health 
Care Workers in Emergency Departments 
in West Turkey” The Journal of Emergency 
Medicine, 28 (361–365)

AYRANCI, Ü., YENİLMEZ, Ç., GÜNAY, Y., & 
KAPTANOĞLU, C., (2002). “Çeşitli Sağlık 
Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında 
Şiddete Uğrama Sıklığı” Anadolu Psikiyatri 
Dergisi, 3 (147-154)

ATAN, Ş.U., ARABACI, L.B., ŞIRIN, A., IŞLER, 
A., DONMEZ, S., UNSAL, M.G., & et al., 
(2013). “Violence Experienced By Nurses at 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:157 K:230
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

149

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Six University Hospitals in Turkey” Journal 
of Psychiatric and Mental Health Nursing, 
20 (882–889)

BAHAR, A., ŞAHİN, S., AKKAYA, Z., & AL-
KAYİŞ, M., (2015). “Acil Serviste Çalışan 
Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumu 
Ve İş Doyumuna Etkili Olan Faktörlerin 
İncelenmesi” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 
6 (57-64)

BOZ, B., ACAR, K., ERGIN, A., ERDUR, B., 
KURTULUS, A., TURKCUER, I., & ER-
GIN, N., (2006). “Violence Toward Health 
Care Workers in Emergency Departments 
in Denizli, Turkey” Advances in Therapy, 
23 (364-369)

BÜYÜKBAYRAM, A., & OKÇAY, H., (2013). 
“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etki-
leyen Sosyo-Kültürel Etmenler” Psikiyatri 
Hemşireliği Dergisi, 4 (46-53)

CAN, K., & BEYDAĞ, K.D., (2013). “Acil Servis 
Hemşirelerine Hasta ve Yakınları Tarafından 
Uygulanan Şiddetin İncelenmesi” Gümüş-
hane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 
2 (419-430)

CANBAZ, S., DÜNDAR, C., DABAK, Ş., SÜN-
TER, A.T., PEKŞEN, Y., & ÇETİNOĞLU, 
E.Ç., (2008). “Samsun’da Hastane Acil 
Servisleri ve 112 Acil Çalışanlarına Karşı 
Şiddet: Epidemiyolojik Bir Çalışma” Ulus 
Travma Acil Cerrahi Derg, 14 (239-244)

CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION (CDC), (2002). Violence 
Occupational Hazards in Hospitals. http://
www.cdc.gov/niosh/docs/2002-101/, Erişim 
Tarihi: 12.06.2015.

ÇAMCI, O., & KUTLU, Y., (2011). “Kocaeli’nde 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin 
Belirlenmesi” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 
2 (9-16)

CELIK, S., CIL, A., YAVASCI, H., GURBUZ, 
S., ASLANGIRAY, S., & SOMUNOĞLU, S., 
(2013). “Violence Against Nurses in Working 
Hours in Turkey” Int J Med Invest, 1 (28-43)

DEMİR, G., (2014). “Bir Üniversite Hastanesinde 
Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma 
Durumlarının İncelenmesi” İnönü Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (25-28)

DEMİROĞLU, T., KILINÇ, E., & ATAY, E., 
(2015). “Sağlık Çalışanlarına Uygulanan 
Şiddet: Kilis İli Örneği” Sağlık Bilimleri 
Dergisi, 24 (49-55)

DURAK, TÇ., YOLCU, S., AKAY, S., DEMİR, 
Y., KILIÇASLAN, R., DEĞERLİ, V., & 
PARLAK, İ.,(2014).  “Bozyaka Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarına 
Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Uygu-
lanan Şiddetin Değerlendirilmesi” Genel Tıp 
Dergisi, 24 (130-137)



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:157 K:230
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

150

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

ERAVCI, DB., (2014). Şiddet; Sağlık Çalışanları 
Üzerindeki Etkisi, Risk Faktörleri “Bir Kamu 
Hastanesi Örneği Yayınlanmamış Uzmanlık 
Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi, Ankara, ss.54-83

ERBAYCU, E., (2014). Sağlık Kurumlarında 
Çalışanların Şiddet İle İlgili Bilgi Düzeyleri,  
Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, 
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Zonguldak, ss.11-21

FENICHEL, O., (1974). Nevrozların Psikoanali-
tik Teorisi (çev. S. Tunçer), Ege Üniversitesi 
Matbaası, İzmir, ss.52-54

GULALP, B., KARCIOĞLU, O., KOSEOĞLU, Z., 
& SARI, A., (2009). “Tehlikelerle Karşılaşan 
Sağlık Personeli: Türkiye’nin Güney Kent 
Merkezlerinden Deneyimler” Ulus Travma 
Acil Cerrahi Dergisi, 15 (239-242)

KAHRİMAN, İ., (2014). “Hemşirelerin Sözel ve 
Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumlarının 
Belirlenmesi” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 
5 (77-83)

ÖZCAN, N.K., & BİLGİN, H., (2011). “Türkiye’de 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Siste-
matik Derleme” Turkiye Klinikleri J Med 
Sci, 31 (1442-1456)

NART, S., (2014). “İş Ortamında Şiddet, Tü-
kenmişlik ve İş Tatmini İlişkileri: Sağlık 

Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma” Yönetim 
ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,   23 ( 
248-268) 

ÖZTUNÇ, G., (2001). “Adana İlindeki Çeşitli 
Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Çalışma 
Saatlerinde Karşılaştıkları Sözel ve Fiziksel 
Taciz Olaylarının İncelenmesi”  C.Ü. Hem-
şirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (1-9)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLA-
RI SENDİKASI, (2013). Sağlık Çalışanları 
Şiddet Araştırması. Sağlık- Sen AR- GE 
Birimi. http://docplayer.biz.tr/5565984-Saglik-
ve-sosyal-hizmet-calisanlari-sendikasi-saglik-
calisanlari-siddet-arastirmasi.html, Erişim 
Tarihi: 15.06.2015

SARCAN, E., (2013).  Toplumun Sağlık Çalı-
şanlarına Uygulanan Şiddete Bakış Açısı, 
Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim 
Dalı, Gaziantep,  ss.31-83

ŞAHİN, B., GAYGISIZ, Ş., BALCI, F.M., ÖZ-
TÜRK, D., SÖNMEZ, M.B.,  & KAVALCI, 
C., (2011). Yardımcı Acil Sağlık Personeline 
Yönelik Şiddet. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 
11 (110-114)

TALAS, M.S., KOCAOZ, S., & AKGUC, S., 
(2011). “A Survey of Violence Against Staff 
Working in the Emergency Department in 
Ankara, Turkey” Asian Nursing Research, 
5 (197-203)



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:157 K:230
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

151

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: World Health Organization (WHO) defines  violence as an intentional 
use of physical force or power,  a threat against oneself, another person, or against a group or com-
munity, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological 
harm, maldevelopment, or deprivation. Violence was divided into three broad categories according 
to characteristics of those committing the violent act as self- directed, interpersonal and collective 
violence (WHO, 2002, access date: 12.06.2015 WHO, access date: 20.06.2015). Violence is frequently 
experienced in the field of health as experienced in all sections of society. It is indicated that some 
work areas are more risky than others in terms of violence. One of these risky areas is emergency 
service (CDC, 2002). In studies with emergency service workers, it was determined that violence 
has negative effects on the health of health staff and the quality of their service (Boz vd., 2006: 
364-9; Canbaz vd., 2008: 239-44; Bahar vd., 2015: 57-64). Therefore, identification of workplace 
risks associated with violence and taking preventive precautions is required. Aim: The research was 
carried out to investigate violence towards the service staff and effective factors of emergency in a 
university hospital. Method: This cross-sectional descriptive study was carried out with 91 members 
of health staff in Ege University Emergency Service accepted to participate between March - May 
2015. The research data were collected by an Information Form (age, sex, occupation, education level, 
professional experience and emergency service experience) and a Violence History Form developed 
by the researchers. The form was included ten questions that investigated violence experiences in the 
last year and feelings, decisions of health staffs after the violence act. Data were evaluated by number 
- percentage distribution, chi - square and student t test.  Findings: The average age of emergency 
service staff in the research was 28.66 ± 4.98. It was determined that 63.7 % were women, 57.1 % 
were licensed and 31.9 % had MA and PhD degrees, 61.5 % were nurses, 27.5 % were doctors, 51.6 
% were working for 1 - 5 years in the profession and 44.0  % were working for 1-5 years in the 
emergency service and 31.9 % were working less than 1 year in the emergency service. It was found 
that 80.2 % of the health staff were exposed to violence within the last year, 80.2 % of them were 
exposed to verbal violence, 35.2 % of them were exposed to emotional violence, 26.4 % of them 
were exposed to physical violence, 1.1 % of them were exposed to sexual violence, 54.8 % of them 
were exposed to violence more than seven times, 24.7 % of them were exposed to violence 1 - 3 
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times and 20.5 % of them were exposed to violence 4 - 6 times within the last year, 76.9 % of them 
were exposed to violence by patient relatives, 51.6 % of them were exposed to violence by patients, 
16.5% of them were exposed to violence by other health staff, 95.9 % of them did not receive any 
medical support after being exposed to violence, 80.8 % of them did not take any psychiatric support 
after being exposed to violence and 43.8 % of them did not report the act of violence to any official 
institutions.  The average age of health staff exposed to violence is 29.32 ± 5.13. Also in the study, 
it has been detected that the health staff who had MA, PhD degrees and who had 11 years and over 
working experience, who had six years and over working experience in the emergency department 
were exposed to violence more than other groups and the difference between the mean score was 
statistically significant (p < 0.05). Results and Conclusion: In the study, it was concluded that the 
great majority of emergency service staff were exposed to violence, verbal violence was the most 
common, doctors and nurses were often exposed to violence, the offenders of violence were mostly 
patient relatives and the majority of violence were not reported. In addition, the violence experience 
was affected by the age and the working experience of the emergency services and the profession. 
It is obvious that healthcare providers working in emergency services are at a significantly increased 
risk for violence. Investigating violence risk factors in emergency services and organizing training 
courses for the staff to develop conflict management skills were suggested. 
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TÜRKİYE’DE HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN MİYOKART 
İNFARKTÜSÜ İLE İLGİLİ TEZ ARAŞTIRMALARI1

MYOCARDIAL INFARCTION-RELATED DISSERTATION STUDIES IN 
TURKEY EXECUTED BY THE NURSES

Mehtap TEKİN1, Hayat YALIN1

1 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü, İstanbul/ Türkiye

Öz: Miyokart infarktüsü (Mİ) hayatı tehdit eden önemli bir 
hastalıktır. Tüm yaşam alanlarına getirdiği kısıtlamalardan 
dolayı insanların sağlığını çok yönlü olarak etkileyebilmek-
tedir. Mİ sonrası psikolojik ve fizyolojik sorunları azaltmak 
ve yaşam kalitesini iyileştirmek için hastalara tıbbi tedavi ile 
birlikte eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak en önemli 
hedeftir. Hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi 
tüm boyutları (biyolojik, psikolojik, sosyal) ve çevresi ile 
birlikte ele alan, sağlıklı/hasta bireyle sürekli etkileşim 
için de olan tek profesyonel gruptur.Bu nedenle, sağlık 
eğitimiyle ilgili etkinliklerde en önemli role sahiptir. Sağlık 
profesyonelleri, Mİ geçiren bireyin gereksinim duyduğu 
tüm bakım ihtiyaçlarına ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Bu 
çalışmanın amacı; 2015 yılı Haziran ayından başlayarak 
geçmişe yönelik, miyokart infarktüsü konusunda hemşireler 
tarafından yapılan tez araştırmalarının incelenerek Mİ yö-
netimive hemşirelik girişimleri yönünden daha az yapılan 
ya da hiç araştırma yapılmayan konuları belirlemektir.
İncelenen çalışma sonuçlarına göre Mİ’da kriz yönetimi, 
hasta ziyareti, yaşam kalitesi ve Mİ geçiren hastaların 
uyku sorunları ve etkileyen faktörler gibi konuların daha 
az sıklıkla çalışıldığı, örneklem grubunu hasta yakınlarının 
oluşturduğu araştırmalar yapılmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Miyokart İnfarktüsü, Hemşireler, 
Lisansüstü Tezler

Abstract: Myocardial infarction (MI) is an important life 
threatening disease. Due to the restrictions it imposes on 
all areas of life, it can have multifaceted effects on people’s 
health. The most important goal for health professionals 
is to reduce the psychological and physiological problems 
of post-MI patients and to improve their quality of life by 
providing training and consultation with medical treatment. 
Nurses are the only professional group in healthcare orga-
nizations who deal with patients in all aspects (biological, 
psychological, social) and their environment, and are 
constantly in touch with healthy/ill individuals. Therefore, 
they play an important role in activities related to health 
education. Health professionals aim at providing all care 
needs for individuals who suffer from MI. The aim of this 
study is to identify the issues on which little or no research 
has been carried out in terms of nurse initiatives examining 
MI management, in dissertation studies by nurses starting 
in June 2015 and going backwards. The results have shown 
that topics such as crisis management in MI, visitation, life 
quality, and sleep disorders developed by MI patients and 
affecting factors have been studied less, whereas no research 
has been done concerning patient relatives.

Key Words: Myocardial Infarction, Nurses, Postgraduate 
Theses
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GİRİŞ ve AMAÇ

Akut Miyokart İnfarktüsü (AMİ), miyokardiyal 
oksijen ihtiyacı ve sunumu arasındaki dengesizlik 
sonucu oluşan miyokart doku hasarı ile ortaya 
çıkan bir klinik semptomdur (Alan ve Wayne, 
2006:57). Hastalar miyokart infarktüsü (Mİ) geçi-
rirken; göğsün ortasında, boyun, sırt veya kollara 
yayılan persistan göğüs ağrısı ile birlikte terleme, 
bulantı ve kusma, kuvvetsizlik, çarpıntı, solunum 
sıkıntısı, baş dönmesi şikayetleri ve ölüm korkusu 
yaşarlar (Badır, 2011:473,474; Buğdacı, 2008:93; 
Ünal, 2011:491). Hastaların yaşadıkları bu şiddetli 
belirtiler, Mİ geçirme sonrasındaki dönemde de 
ciddi izler bırakabilir. Hastalığa ait semptomları 
yeniden yaşayabilecekleri korkusunun yanı sıra, 
başka hastalık semptomlarından şüphe duyma, 
panik atak ve ölüm korkusunun varlığı, hastaların 
yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm 
bunlar da bireylerin fiziksel, emosyonel ve sosyal 
fonksiyonlarını kısıtlayarak, yaşamdan doyum 
almalarını engelleyebilmektedir (Fermandez et al., 
2009:491,498; McSweeney et al., 2011:311,322).

Hemşireler, sağlık hizmetlerinin sunumunun 
bir parçasıdır ve diğer disiplinlere göre sağlıklı 
bireyler ve hastalar ile sürekli iletişim içindedir-
ler. MI belirtileri ve risk faktörleri konusunda 
farkındalığın geliştirilmesinde hemşirelerin büyük 
rolü vardır (Gönül, 2009:73). MI geçiren birey-
lerin yoğun bakım sürecinde hemşire; hastanın 
yakın takibi, tedavisinin uygulanması, bakımı 
ve taburculuğa hazırlanmasında primer rol alır. 

Hemşire, hastalığa bağlı iskemi, yatak istirahati 
ve tedavi komplikasyonlarına ilişkin oluşabilecek 
hemşirelik tanılarını belirler. Hastanın yoğun 
bakım sürecindeki standart bakımının yanı sıra, 
hematolojik ve biyokimyasal parametrelerinin 
değerlendirilmesi, takibi önemlidir. MI geçirmiş 
bireylerin hastane sonrası dönemlerindeki bakı-
mın amacı, yaşam kalitelerini arttırmak, hastalık 
semptomlarını azaltmak, risk faktörlerini modifiye 
etmek, komplikasyonları önlemek, böylece kardiyak 
nedenli ölüm, tekrarlayan MI ve hastaneye yatış 
oranlarını azaltmaktır (Sevinç, 2012:7). Hemşire, 
bireyi fiziksel ve sosyal çevresi ile birlikte ele 
alarak yapılacak bireysel sağlığı geliştirme ça-
balarına yardımcı olur ve bireyi bu davranışları 
uygulamaya cesaretlendirir (Tambağ, 2010:19).

Dünya Sağlık Örgütü 2008 yılında 17.3 milyon 
kişinin kardiyo-vasküler hastalık (KVH)’lardan 
dolayı hayatını kaybettiğini, 2030 yılına kadar 
da 23 milyon kişinin hayatını kaybedeceğini, 
KVH’a bağlı ölümlerin önümüzdeki 20 yılda 
kadınlarda %120, erkeklerde %137 artacağını 
öngörmektedir (Ghuran ve Nolan, 2008:9; Arat 
Özkan, 2013:1,3). Dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de kalp hastalıklarından ölüm ilk sırayı 
almaktadır. Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı 
ve Risk Faktörleri Taraması (TEKHARF) çalış-
ması 2007-2008 tarama verileri Koroner Arter 
Hastalığı (KAH)’ın halkımızda 1990’dan beri 
yılda %6.4 hızında arttığını göstermektedir. KAH 
prevalansı 1990 yılına kıyasla 50 yaş üstü grupta 
%80 oranında artmıştır. Kronik bir hastalık olan 
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KAH, hem ciddi bir ekonomik yük, hem de 
yaşam kalitesine olan olumsuz etkileriyle sosyal 
bir sorun oluşturmaktadır (Arat Özkan, 2013:1,3). 
Koroner arter hastalıkları, özellikle Mİ sıklıkla 
rastladığımız kalp hastalığıdır. (Ghuran ve Nolan, 
2008:9). 

Meta-analiz çalışmalarda, kalp hastalarına uygula-
nan eğitsel girişimlerin, hastalarda kan basıncına, 
mortaliteye, egzersiz alışkanlığının elde edilme-
sine, daha sağlıklı bir diyete geçmeye yardımcı 
olduğu görülmüştür (Uzun, 2007:298,304). Bir 
çok çalışmada araştırmacılar, fiziksel fonksiyon ve 
iyilik halinin etkilenmesiyle yaşam kalitesinin de 
etkilenebileceğini belirtmişlerdir. Yaşam kalitesi, 
fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal sağlık alanla-
rındaki fonksiyonel durumun ölçülmesini içeren, 
kendini iyi hissetmesi ve yaşam memnuniyetinin 
algılanması ile ilişkilidir ve toplumun sağlık du-
rumunu anlamasının temel bir değerlendirmesidir 
(Shibata et al., 2007:64).

Yukarıda da belirtildiği gibi MI geçiren hastaların 
akut ve sonraki dönemlerinde bakım ve takiple-
rinde hemşirelerin birçok konuda sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma, ülkemizde 
hemşireler tarafından lisansüstü tez olarak ger-
çekleştirilen miyokart infarktüsü ile ilgili yapılan 

araştırmaların konu ve örneklem gruplarının 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırma, ülkemizde hemşireler tarafından li-
sansüstü tez çalışması olarak yapılan, miyokart 
infarktüsü ile ilgili çalışmaların incelenmesi amacıyla 
retrospektif ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 
Doküman tarama yöntemi kullanılarak, “miyokart 
infarktüsü” anahtar kelimeleri ile Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) tez veri tabanına girilerek konu 
ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri tarandı. 

Tarama sonucu 489 adet lisansüstü çalışma bu-
lundu. Araştırmaların miyokart infaktüsü konusu 
üzerinde hemşireler tarafından yapılmış olması 
kriteri doğrultusunda incelendiğinde, 448 adet 
araştırma, tıp, genetik, biyoloji, diş hekimliği, 
psikoloji, spor, ev ekonomisi, veteriner hekim-
liği, biyomühendislik, eczacılık ve farmakoloji 
alanlarında yapılmış olması nedeniyle, 17 adet 
araştırmaya (1 adet doktora ve 16 adet yüksek-
lisans) YÖK tez veri tabanındaki tam metnine 
ulaşılamaması nedeniyle, 1 adet yüksek lisans tez 
çalışması da Mİ’a spesifik olmaması nedeniyle 
kapsam dışında bırakıldı. Geride kalan, 1988-2013 
yılları arasında gerçekleştirilen 23 adet hemşirelik 
lisansüstü tez çalışması araştırmanın örneklemini 
oluşturdu (Tablo 1).
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Tablo 1. Çalışmanın Deseni

YÖK web sayfası anahtar kelimeler ile taranarak 
ulaşılan 23 lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 
tez,  araştırma kapsamına alındı. İncelenen 23 
çalışma konularına göre gruplandırıldı (Tablo 2). 
Ayrıca çalışmalar, örneklem grubunu oluşturanlara 
(hastalar, diğerleri) göre gruplandırıldı (Tablo 3). 
Benzer konulu çalışmalar ortak başlık altında 
toplandı. Yapılan çalışmalar, araştırmanın türü ve 
tarihi, araştırmada örneklem sayısı ve örneklem, 
araştırmanın yapıldığı yer ve amacı, araştırmada 
girişim ve araştırmanın sonucu olarak özetlendi 
(Tablo 4). İncelenen çalışmalarda aşağıdaki 
araştırma sorularına cevap arandı:

1. Hemşireler tarafından miyokart infarktüsü ile 
ilgili yapılan araştırmaların örneklem grubunu 
kimler oluşturmuştur?

2. Hemşireler tarafından miyokart infarktüsü 
ile ilgili yapılan araştırma konuları nelerdir?

3. Hemşireler tarafından miyokart infarktüsü ile 
ilgili hangi örneklem grubu/grupları ile ilgili 
araştırma gerçekleştirilmemiştir?

4. Hemşireler tarafından miyokart infarktüsü 
ile ilgili daha az yapılan ve hiç yapılmayan 
araştırma konuları nelerdir?

5. Hemşireler tarafından miyokart infarktüsü 
ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora 
tez araştırmalarında, araştırmaların türü, ör-
neklem sayıları, uygulandığı yer, amaçları, 
araştırmada uygulanan girişim ve araştırma 
sonuçları nelerdir?
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Tablo 2. Hemşireler Tarafından Yapılmış Miyokart İnfarktüsü İle İlgili Çalışmaların Konu 
Başlıklarına Göre Sınıflandırılması N=23

Konu Başlığı
Toplam Yüksek lisans tezi Doktora tezi

N % N % N %

Eğitim

Girişim ve tedavi

Bilgi düzeyi

Yaşam kalitesi

Ziyaret

Kriz yönetimi

Uyku

6

4

4

3

3

2

1

26

17.3

17.3

13

13

8.6

4.3

3

3

4

3

3

2

1

15.7

15.7

21

15.7

15.7

10.5

5.2

3

1

-

-

-

-

-

75

25

-

-

-

-

-
TOPLAM 23 100 19 100 4 100

Tablo 3. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmalarının Örneklem Grubuna  
Göre Dağılımları 

Örneklem grubu Konu N %

Hastalar Eğitim 6 26

Girişim ve tedavi 4 17.3

Yaşam kalitesi 3 13

Ziyaret 3 13

Kriz yönetimi 2 8.6

Bilgi düzeyi 1 4.3

Uyku 1 4.3

Hemşireler EKG bilgi düzeyi 1 4.3

Trombolitik tedavi bilgi düzeyi 1 4.3

Uçak kabin memurları Mİ ile ilgili bilgi düzeyi 1 4.3

Toplam 23 100
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Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları   N=23

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

Tosun 
2002, 
Doktora

Deneysel 2001-
2002

73 hasta 
(32’si 
uygulama, 
41’i kontrol 
grubunda)

AMİ tanısı 
ile yatan 
hastalar.

Araştırma 
Hastanesi 
Kardiyoloji 
Anabilim 
Dalı KYBÜ.

Vaka Yönetim 
Modeli’nin bakım ka-
litesi, hasta ve personel 
memnuniyeti ile has-
tanın hastanede kalış 
süresi üzerine etkilerini 
belirlemek.

Hasta Bilgi Formu, AMİ Ba-
kım Protokolü, Bakım İzlem 
Cetveli, Hasta Bakım Hedef-
leri Formu, Hasta Memnu-
niyeti Değerlendirme Anketi, 
Hasta Eğitim Kitapçığı, AMİ 
Hemşirelik Bakım Planı, 
Hemşirelerin İş memnuni-
yetlerini Değerlendirme An-
keti, Hemşire Niteliklerinin 
Değerlendirme Formu, Evde 
İzlem Formu uygulanmış. 
Vaka yönetimi modeline göre, 
hastanın kabulünden taburcu 
olmasına kadar ve taburcu-
luktan sonra da evde izlemi 
gerçekleşmiştir.

Bakım kalitesinde yük-
selme, yatış sürelerinde 
azalma, hasta ve hemşi-
re memnuniyetlerinde 
artma sağlanmış, ev 
ziyaretleri ile hastaların 
izlenmesi yoluyla hasta 
rehabilitasyonu uygula-
maları daha etkili hale 
getirilmiş.

Uysal 
2009, 
Doktora

Deneysel 
ve kont-
rollü

2008-
2009

90 hasta 
(45’i uy-
gulama, 
45’i kontrol 
grubunda)

İlk kez Mİ 
geçiren 
hastalar.

Üniversite 
Hastanesinin 
Kardiyoloji 
Anabilim 
Dalı Servisi.

Bireysel olarak verilen 
eğitim ve danışmanlı-
ğın kalp hastalığı risk 
faktörlerinin iyileşme-
si, fonksiyonel durum 
ve yaşam kalitesi üzeri-
ne etkisini belirlemek.

Deney grubuna masaüstü eği-
tim seti kullanılarak, taburcu-
luk öncesi, bireysel eğitim ve 
danışmanlık uygulandıktan 
sonra eğitim broşürleri ve-
rilmiş. Taburculuktan sonra 
ayda bir telefonla danışman-
lık yapılmış. Her iki grupta ilk 
görüşmede ve 3. ayda değer-
lendirme yapılmış. Verilerin 
toplanmasında; Hasta Bilgi 
Formu, Miyokart İnfarktüsü 
Boyutsal Değerlendirme Öl-
çeği- MİDAS, Genel Sağlık 
Durumu ve Yaşam Kalitesi- 
SF-36, Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi- UFAA, Mo-
risky İlaç Tedavisine Uyum 
Ölçeği, Kanada Kardiyovas-
küler Cemiyeti Yenilenmiş 
Angina Sınıflaması-KKCAS 
ve 6 Dakika Yürüme Testi- 
6DYT uygulanmış.

SF-36 ve MIDAS pu-
anlarının 3 aylık ta-
kipte kontrol grubuna 
göre anlamlı oranda 
iyileştiği görülmüş. 
Taburculuk öncesi ve-
rilen bireysel eğitim 
ve danışmanlık ile hiç 
girişim uygulanmayan 
gruba göre, yaşam ka-
litelerinde ileri düzeyde 
anlamlı olarak iyileş-
me olduğu görülmüş. 
6DYT’nin akut durum 
sonrası erken dönemde 
yapılacak girişimleri 
belirlemek veya kardi-
yovasküler rehabilitas-
yon programlarının Faz 
I ve Faz II evrelerinde 
egzersiz toleransının 
değerlendirilmesi için 
yararlı olabileceği gös-
terilmiş.

Nehir 
2011,
Doktora

Yarı 
deneysel

2010-
2011

60 hasta 
(30’u deney 
grubunda 
30’u kontrol 
grubunda)

Mİ geçirmiş 
hastalar

Üniversite 
Hastanesi nin 
Kardiyoloji 
Anabilim 
Dalı ve Özel 
bir hastanenin 
Kardiyoloji 
Polikliniği.

Psikoeğitimin tedavi-
deki etkinliği ve psiko-
sosyal uyuma etkisini 
incelemek.

Verilerin toplanmasında Ta-
nıtıcı Bilgi Formu ve Hasta-
lığa Psikososyal Uyum- Öz 
Bildirim Ölçeği (PAIS-SR) 
kullanılmış, bireysel olarak 
deney grubu ön test ve son 
testleri tamamlanan 30 hasta-
nın her biriyle 6 kez olmak 
eğitim ve görüşme yapılarak 
uygulanmış.

Uygulanan psikoeği-
tim girişimlerinin MI 
geçirmiş hastaların 
psikososyal uyumlarını 
artırmada etkili olduğu 
sonucuna varılmış.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

Sevinç 2012, 
Doktora

Deney-
sel

2010-
2011

70 hasta
(35’i deney 
grubunda, 
35’i kontrol 
grubunda)

Mİ geçirmiş 
hastalar.

Devlet Hastane-
sinin Kardiyolo-
ji Servisi.

Sağlığı geliştirme modeli 
temel alınarak hazırlan-
mış eğitim programının 
ve bireysel danışmanlı-
ğın, Mİ sonrası dönemde 
hastaların öz-yeterlilik 
düzeyi, prognoz, fonk-
siyonel kapasite ve risk 
faktörlerine etkisini ince-
lemek.

Veri toplama araçları ola-
rak; Hasta Bilgi Formu, 
Laboratuvar Bulguları 
Formu, Düzenli Egzersiz 
Yapmada Öz- Yeterlilik 
Ölçeği, Düzenli Beslen-
mede Öz- Yeterlilik Öl-
çeği, Stres Yaratan Yaşam 
Olayları Ölçeği kullanıl-
mış, fonksiyonel kapa-
site 6 dakikalık koridor 
yürüme testi ile belirlen-
miş. Kontrol grubundaki 
hastalara klinikteki rutin 
bakım; deney grubundaki 
hastalara sağlığı geliştir-
me programı uygulanmış 
ve danışmanlık verilmiş. 
Deney grubundaki has-
talara sağlığı geliştirme 
modeli uygulanmasında 
eğitim slaytları kullanıl-
mış, her iki gruba da risk 
faktörlerine yönelik bro-
şür verilmiş.

12 haftalık periyotta 
öz- yeterlilik, fonksi-
yonel kapasite ve risk 
faktörleri düzeylerinde 
istatistiksel olarak an-
lamlı gelişmeler oldu-
ğu saptanmış.

Madenoğlu 
1988, Yüksek 
Lisans

Tanım-
layıcı

1988 30 hasta AMİ tanısı 
ile yatan 
hastalar.

Üniversite 
Hastanesi İç 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Kardiyoloji 
Bilim Dalı 
KYBÜ.

Kan basıncı ve kalp hızı 
üzerine aile ziyaretlerinin 
etkisini saptamak.

Durum- Anksiyete En-
vanteri ve Sürekli- Ank-
siyete Envanteri uygu-
lanmış, Ziyaretten 15dk. 
önce ziyaret esnasında 
ve ziyaretten sonra hasta 
ile karşılıklı konuşularak 
Spielberger’in Durum 
Süreklilik Envanteri uy-
gulanmış. Ayrıca, hasta-
nın yalnız kaldığı aynı 
günün akşam saatlerinde 
yapılan kontrol dönemin-
de, kan basıncı ve kalp 
hızı ölçülmüş, bu dönem-
lerin hepsinde elektro-
kardiyogram alınmış ve 
veriler gözlem formuna 
kaydedilmiş. 

Aile ziyaretlerinin has-
tada anksiyete yarat-
tığı, ziyaret öncesine 
göre ziyaret esnasında 
hastanın kan basıncı 
ve kalp hızında an-
lamlı derecede artışın 
meydana geldiği sap-
tanmış.

Tosun 1997, 
Yüksek 
Lisans

Deney-
sel

1997 60 hasta 
(30’u deney 
grubunda, 
30’u kontrol 
grubunda)

AMİ tanısı 
ile yatan 
hastalar

GATA Acil 
KYBÜ

Hemşirelik bakım ilkele-
ri ve koroner önlemlerin 
uygulanması yoluyla, 
hemodinamik parametre-
lerde ve hastanede kalış 
süresi ile iyileşme süre-
cinde meydana gelebile-
cek değişiklikleri ortaya 
koymak.

Kardiyak Değerlendirme, 
Solunum Değerlendirme-
si, Enzim Değerlendirme-
si, Fiziksel Değerlendir-
me bölümlerinden oluşan 
gözlem formu kullanıla-
rak veriler toplanmış, de-
ney grubundaki hastalara, 
literatür çalışması ile be-
lirlenen koroner önlemler 
uygulanmış.

Günlük aktivite düze-
yindeki artış bakımın-
dan, deney grubundaki 
hastaların daha iyi bir 
iyileşme süreci göster-
diği saptanmış.
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

Kocataş 
Zorlu 2000, 
Yüksek 
Lisans

Deneysel 1999 60 hasta 
(30’u deney 
grubunda, 
30’u kontrol 
grubunda)

Mİ tanısı 
ile yatan 
hastalar

Üniversite 
Hastanesi nin, 
Kardiyoloji 
Servisi.

Konstipasyonun önlen-
mesine yönelik verilen 
planlı hemşirelik bakı-
mının konstipasyonu 
önlemede etkili olup 
olmadığını belirlemek.

Hastaların demog-
rafik özelliklerini ve 
hastaneye gelmeden 
önceki alışkanlıkla-
rını belirlemek ama-
cıyla ‘Soru Formu’ 
kullanılmış, deney 
grubundaki hastalar 
konstipasyonun ön-
lenmesine yönelik 
planlı bir hemşirelik 
bakımı almışlar.

‘Mİ geçiren hastaların 
yeterli sıvı almalarının, 
bol posalı- lifli diyet 
almalarının, yatak için-
de hareketli tutulmala-
rının ve düzenli barsak 
boşaltım alışkanlığını 
sürdürmelerinin kons-
tipasyonu önlemede 
etkisi vardır’ hipotezi 
istatistiksel olarak des-
teklenmiş ancak kons-
tipasyonu önlemeye 
yönelik hemşirelik uy-
gulamaları tek tek ele 
alındığında, aralarında 
anlamlı bir ilişki olma-
dığı ortaya çıkmış.

Demir 
2002, Yük-
sek Lisans

Tanımla-
yıcı

2001 70 hemşire KYBÜ’de 
çalışan 
hemşireler

İstanbul il sı-
nırları içinde 
bulunan 10 
hastanenin 
KYBÜ.

Trombolitik Tedavi uy-
gulayan hemşirelerin 
tedavi öncesi, sırası ve 
sonrası hemşirelik iş-
levlerine yönelik bilgi 
düzeylerini belirlemek, 
hemşirelerin bu konuda-
ki geleceğe yönelik eği-
tim programlarına temel 
oluşturacak verileri elde 
ederek gerekli bilgi ve 
önerileri geliştirmek.

6 bölümden oluşan 
bilgi formu uygulan-
mış. Birinci bölümde 
hemşirelerin sosyo-
demografik özellik-
lerini toplam 6 soru, 
ikinci bölümde hem-
şirelerin çalıştıkları 
KYBÜ’nin özellik-
leri ile ilgili toplam 
5 soru, üçüncü bö-
lümde hemşirelerin 
hizmet içi eğitim 
programlarına yö-
nelik toplam 8 soru, 
dördüncü bölümde 
trombolitik tedavi 
öncesi hemşirenin ro-
lüne yönelik bilgi ve 
uygulama düzeyini 
belirleyen toplam 15 
soru, beşinci bölüm-
de trombolitik tedavi 
sırasında hemşirenin 
rolüne yönelik bilgi 
ve uygulama düzeyi-
ni sorgulayan toplam 
3 soru, altıncı bölüm-
de ise trombolitik 
tedavi sonrası hemşi-
renin rolüne yönelik 
bilgi ve uygulama 
düzeyini gösteren 
toplam 7 soru yer al-
maktadır. 

Olguların Tromboli-
tik Tedavi öncesi ve 
sonrası bilgi puan or-
talamalarının düşük 
olduğu ancak, tedavi 
sırasındaki bilgi puan 
ortalamasının ise yük-
sek olduğu saptanmış. 
Hastanelere göre bilgi 
puanları karşılaştırıl-
dığında, tedavi sonrası, 
Ün. ve SSK hastanele-
rinde çalışan hemşire-
lerin, Devlet hastane-
lerinde çalışan hemşi-
relerden bilgi puan or-
talamalarının oldukça 
yüksek ve farkın ileri 
düzeyde anlamlı oldu-
ğu saptanmış.

Türkcan 
Düzöz 
2003, Yük-
sek Lisans

Tanımla-
yıcı

2002-
2003

90 hasta AMİ tanısı 
ile yatan  
hastalar

Devlet Hasta-
nesi, KYBÜ

Hastaların hastalık bilgi 
düzeylerinin, hastaların 
sosyo-demografik özel-
liklerinin, AMİ oluşu-
muna neden olabilecek 
bazı etmenlerin ince-
lenmesi.

Hasta tanıtım formu 
ve hastalığa ilişkin 
bilgi değerlendirme 
sorularını içeren an-
ket formu teke-tek 
görüşme yöntemi ile 
uygulanmış.

Hastaların konu ile il-
gili bilgi düzeylerinin; 
yaş, eğitim, meslek, 
tansiyon ve kolesterol 
değerlerinden ve başka 
hastalık olup-olmama 
durumundan etkilendi-
ği saptanmış. 
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

İncekara 
2004, Yük-
sek Lisans

Tanımla-
yıcı 

2003 160 hasta %65’ini 
Mİ geçiren 
hastaların 
oluşturduğu 
kalp hasta-
ları

Üniversite 
Hastanesi, 
Kardiyoloji 
Anabilim 
Dalı   KYBÜ

Hastaların uyku 
sorunu yaşayıp ya-
şamadığını ve bu 
sorunun özellikle 
hastane anksiyete 
ve depresyonu ile 
ilişkili olup olmadı-
ğını belirlemek.

Genel Bilgi Formu, Pitt-
sburg Uyku Kalite İndeksi 
(PUKİ) ve Hastane Anksi-
yete ve Depresyon Ölçeği 
uygulanmış.

Hastaların %54.4’ünün 
uyku sorunu yaşadığı, 
uyku sorununun anksi-
yete ve depresyondan 
bağımsız olduğu sonucu-
na varılmış.

Çıtlık 2004, 
Yüksek 
Lisans

Yarı de-
neysel

2003-
2004

100 hasta 
(50’si 
deney 
grubun-
da, 50’si 
kontrol 
grubunda)

İlk kez Mİ 
geçiren 
hastalar

Üniversite 
Hastanesi, 
KYBÜ ve 
Kardiyoloji 
Servisi

Planlı eğitimin 
bakım sonuçları-
na (kan basıncı ve 
kolesterol düzeyi, 
kilo kontrolü, siga-
ra kullanımı, diyet, 
ilaç kullanımı ve 
poliklinik kontrol-
lerine uyum) etkisi-
ni incelemek. 

Veri toplama formu ve 
kontrollerde bakım sonu-
cu değerlendirme formu 
kullanılmış, deney grubu 
hastalarına taburculuk sıra-
sında hastanın kullanacağı 
ilaçların belirtilmesi ve içe-
risinde örnek diyet listeleri-
ni bulunduran iki sayfadan 
oluşan bir broşür sunulmuş. 
15 günde bir olmak üzere ta-
burcu olan hastalara ortala-
ma 20 dk. dan oluşan ve has-
taların 3. gün kontrollerinin 
bitimine kadar süren grup 
eğitimi verilmiş, hastaların 
soruları cevaplanmış, Hasta-
lara KYBÜ’ne yatışlarının 
2. gününden itibaren eğitim 
kitapçığı verilmiş, hasta ve 
yakınlarına toplam üç ders 
olmak üzere bireysel eği-
timler verilmiş. Eğitim ki-
tapçığının yanında resim ve 
posterlerden yararlanılmış.

Mİ geçirmiş hastalara 
bu konuda eğitim veril-
mesinin bakım sonuçları 
üzerinde etkili olduğu 
gösterilmiş.

Kars 2004, 
Yüksek 
Lisans

Yarı de-
neysel

2003 60 hasta 
(30’u 
deney 30’u 
kontrol 
grubunda)

Mİ tanısı 
ile yatan 
hastalar.

Üniversite 
hastanesi 
KYBÜ

Planlı eğitimin öz 
bakım gücüne etki-
sini incelemek.

Hasta tanıtım formu, hasta 
bilgi formu ve öz bakım 
gücü ölçeği uygulanmış, 
araştırma grubundaki hasta-
lara yoğun bakım ünitesin-
de hemodinamik bulgular 
normale döndüğünde araş-
tırmacı tarafından planlı 
eğitim verilmiş.

Öz bakım gücü ve bilgi 
puanının arttığı ve bu 
artışta sağlık eğitiminin 
etkili olduğu saptanmış.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Ta-
rih

Örnek-
lem 

sayısı
Örneklem Yapıldığı 

yer Amaç Girişim Sonuç

Kayhan 
2006, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 2004 30 hasta AMİ tanısı 
ile yatan 
hastalar

Bölge 
Hastanesi 
KYBÜ.

Ziyaretlerin, has-
talardaki kan 
basıncı, kalp hızı 
ve anksiyete üze-
rine etkisini ince-
lemek.

Gözlem Formu, Durumluk- Sü-
rekli Anksiyete Envanteri uygu-
lanmış ve hastaların ziyaret ön-
cesi, esnası ve sonrası tansiyon 
ve kalp hızı değerleri ölçülmüş.

Ziyaretçi yakınlıklarının hasta-
ların dolaşım sistemi bulgula-
rının ve anksiyete puanlarının 
istatistiksel olarak anlamlı 
olmalarında etkili olmadığı, 
bazı artışların yaşın, hastalığın 
getirmiş olduğu etkiler, hastane 
ortamında bulunma ve ziyaret 
saatinin vermiş olduğu huzur-
suzluktan kaynaklandığı düşü-
nülmüş.

Olgun 
2006, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 2005 75 hasta Mİ tanılı 
hastalar.

Devlet ve 
Üniversite 
Hastane-
lerinin 
KYBÜ ve 
Dahiliye 
Klinikleri.

Hastaların yaşam 
kalitelerini belir-
lemek ve hem-
şirelerin verdiği 
bakımın yaşam 
kalitesine olan et-
kisini incelemek.

Sosyo- demografik özellikle-
ri içeren anket formu, Yaşam 
Kalitesi Kardiyak Versiyon III 
Skalası ve hastaların hemşire-
lik bakım yeterliliğini değer-
lendirme formu uygulanmış 
(Hemşirelik bakım yeterliliğini 
değerlendirme formu Yard. Dr. 
Fisun Şenuzun Ergün tarafın-
dan hazırlanmıştır. Toplam 12 
sorudan oluşmaktadır. 1-3 pu-
anlık bir ölçek kullanılmıştır; 
1=Yetersiz, 2=Orta düzeyde 
yeterli, 3=Çok yeterli ağırlık 
puanları verilmiştir).

Yaşam kalitesini etkileyen fak-
törler arasında; medeni durum, 
gelir durumu aile içindeki ko-
num, hastaneye yatış sayısı, MI 
geçirmelerini yaşam şekillerine 
bağlama durumu, MI hakkında 
bilgiye sahip olma durumu ve 
taburculuk sonrası evde bakım 
uygulamaları yer almaktadır, 
hasta yatış süresi, MI geçirme-
lerini yaşam şekillerine bağlama 
durumu ve taburculuk eğitimi 
alma durumu ile bakım yeterli-
liği puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuş. 

Doğan 
2006, 
Yüksek  
Lisans

Tanımlayıcı 2004 210 
hemşire

Üniversite 
ve Devlet 
Hastane-
leri nde 
çalışan 
hemşireler

Üniversite 
ve Devlet 
Hastaneleri 
nin tüm 
bölümleri.

Acil kalp hasta-
lıklarında görü-
len EKG bulgula-
rını tanıyabilme 
ve uygun hemşi-
relik yaklaşımları 
hakkındaki bilgi 
eksikliklerinin 
tespit edilmesi.

3 bölümden oluşan anket formu 
kullanılmış; 1. bölümde demog-
rafik bulgular, 2. Bölümde EKG 
çekimi, acil EKG bulguları ve 
acil hemşirelik uygulamalarına 
yönelik çoktan seçmeli sorular, 
3. bölümde ise 2 adet açık uçlu 
soru sorulmuş. 

2. ve 3. basamak sağlık hizmet-
lerinde görev alan hemşirelerin 
acil EKG bulguları ve acil giri-
şimler konusunda bilgilerini ge-
liştirmeleri gerektiği saptanmış.

Öz 2006, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 
ve İlişkilen-
dirici

2005 220 hasta MI tanılı 
hastalar

Üniversite 
Hastanesi 
Anabi-
lim Dalı 
KYBÜ.

Umut, moral ve 
algılanan sosyal 
destek düzeyle-
rinin yaşam ka-
litesine etkisini 
incelemek.

Genel bilgi formu, Beck Umut-
suzluk Ölçeği (BUÖ), Phila-
delphia Geriatri Merkezi Moral 
Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği ve SF-36 
Yaşam Kalitesi Ölçeği uygu-
lanmış.

MI geçiren hastaların yaşam 
kalitesini en fazla umut ve mo-
ralin etkilediği, sosyal desteğin 
yaşam kalitesi üzerine etkisinin 
olmadığı saptanmış.
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

Yardımcı 
2010, Yük-
sek Lisans

Niteliksel 2010 30 hasta AMI geçiren 
hasta

Üniversite hasta-
nesi Kardiyoloji 
Servisi

İlk kez AMİ geçirmiş 
hastaların semptomları 
başladıktan sonra tıbbi 
yardım istemeye nasıl 
karar verdiklerini açığa 
çıkarmak.

Hastalara ‘yarı yapı-
landırılmış görüşme 
formu’ uygulanmış, 
görüşmede ses kayıt 
cihazı kullanılmış.

Tıbbi yardım aramaya karar 
vermenin, semptomların ciddi 
olarak algılanması, semptomları 
yönetememe, korku ve dış fak-
törler ile oluşan bir süreç olduğu 
bulunmuş.

Özcan Yeşil 
2010, Yük-
sek Lisans

Tanımlayıcı 
ve ilişki 
arayıcı

2008-
2009

166 hasta 
(72’si AMI 
geçiren hasta, 
94’ü DM tanılı 
hasta)

AMI tanılı 
hastalar ve 
DM tanısı olan 
hastalar

Araştırma Hasta-
nesi nin Kardiyo-
loji ve Dahiliye 
Servisleri.

MI geçiren hastalar ve 
DM tanılı hastaların 
ölüm anksiyetelerini in-
celemek.

Hasta Bilgi Formu, 
Templer Ölüm Anksi-
yetesi, Abdel-Khalek 
Ölüm Anksiyetesi ve 
Hastane Anksiyetesi 
Ölçekleri uygulanmış.

Her iki grubunda hastane dep-
resyonu düzeylerinin yüksek 
olduğu, AMİ geçiren hastaların 
hastane depresyon düzeylerinin 
diyabet hastalarına göre daha 
yüksek olduğu bulunmuş.

Güney 2010, 
Yüksek 
Lisans

Deneysel 2009 112 hasta 
(37’si bireysel, 
38’i grup 
eğitimi alan 
37’si kontrol 
grubunda)

Mİ geçiren, 
tedavi gören ve 
taburcu olan 
hastalar.

Devlet Hastane-
sinin KYBÜ.

Bireysel ve grup eğitimi-
nin AMİ geçiren hastala-
rın sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarına etkisini 
incelemek.

Hasta Tanıtım Formu 
ve Sağlıklı Yaşam Biçi-
mi Davranışları Ölçeği 
II uygulanmış, bireysel 
ve grup eğitimleri ve-
rilmiş.

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davra-
nışları Ölçeği toplan ve alt boyut 
puanlarının, bireysel eğitimi alan 
hastalarda özellikle son görüş-
mede diğer gruplardan yüksek 
olduğu belirlenmiş.

Yayla 2012, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 2010-
2011

181 hasta Mİ tanılı 
hastalar

Üniversite Hasta-
nesi KYBÜ.

Hastaların anksiyete, 
depresyon ve umutsuz-
luk düzeylerinin baş 
etme tutumlarına etkisini 
araştırmak.

Hastalara Anket Formu, 
Beck Anksiyete Ölçeği, 
Beck Depresyon Ölçe-
ği, Beck Umutsuzluk 
Ölçeği ve Baş Etme Tu-
tumlarını Değerlendir-
me Ölçeği uygulanmış.

Anksiyeteye ait puan ortalaması 
arttıkça, pozitif yorumlama, ya-
rarlı sosyal destek kullanımı, dini 
baş etme, şakaya vurma baş etme 
alt boyutları puan ortalamaları-
nın azaldığı ve geri durma, plan 
yapma alt boyutlarına ait puan 
ortalamalarının arttığı, depres-
yona ait puan ortalaması arttıkça, 
pozitif yorumlama, yararlı sosyal 
destek kullanımı, aktif baş etme, 
dini baş etme, şakaya vurma, 
madde kullanımı, plan yapma 
alt boyutları puan ortalamala-
rının azaldığı ve geri durma alt 
boyutlarına ait puan ortalaması-
nın arttığı ve umutsuzluk puan 
ortalaması arttıkça, diğer meş-
guliyetleri bastırma puan ortala-
masının azaldığı ve zihinsel boş 
verme puan ortalamasının arttığı 
saptanmış.
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İNCELENMESİ
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Hemşirelik Lisansüstü Eğitim Tez Çalışmaları N=23 (devam)

Tezler Türü Tarih Örneklem 
sayısı Örneklem Yapıldığı yer Amaç Girişim Sonuç

Kurt 2012, 
Yüksek 
Lisans

Yarı deney-
sel

2011-
2012

200 hasta 
(100’ü deney 
grubunda, 
100’ü kontrol 
grubunda)

Mİ geçirmiş, 
PKG yapılan 
hastalar.

Araştırma 
Hastanesi nin 
KYBÜ

Femoral arteryal 
kateter çekiminden 
sonra yapılan soğuk 
uygulamanın hema-
tom, ekimoz ve ağrı 
üzerine etkisini be-
lirlemek.

Veri Toplama Formu, 
Sayısal Değerlendir-
me Ağrı Skalası, Eki-
moz Ölçme Aracı ve 
Hasta Takip Formu 
uygulanmış, girişim 
grubuna, femoral 
bölgeye hemostaz 
sağlandıktan sonra 
kum torbasının altına 
ilk 15 dakika boyun-
ca soğuk paket uygu-
lanmış.

Girişim grubunda soğuk 
uygulama sonrası hema-
tom, ekimoz ve ağrı düze-
yinde azalma olduğu belir-
lenmiş.

Onar 
2012, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 
ve kesitsel

2011 503 kabin 
personeli

Kabin perso-
neli.

Bir hava yolu 
şirketi

Mİ farkındalık ve 
KAH risk düzeyle-
rini, sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarını 
belirlemek.

Anket Formu, 
SYBDÖ II ve Fra-
mingham Risk Skor-
laması uygulanmış.

Kabin personelinin MI 
farkındalığı yüksek, yarı-
sından fazlasında 10 yıllık 
KAH gelişme riski %10’un 
altında, bulunmuş.

Çayır 
2013, 
Yüksek 
Lisans

Tanımlayıcı 2012-
2013

149 hasta Mİ tanılı 
hasta

Araştırma 
Hast, Kardiyo-
loji Polikliniği.

Yaşam doyumu ve 
sağlıklı yaşam biçi-
mi davranışlarının 
incelenmesi.

Anket Formu, Sağ-
lıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları II ve Ya-
şam Doyum Ölçeği 
uygulanmış.

Hastaların, yaşam doyumu 
ile sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları arasında pozi-
tif yönde anlamlı bir ilişki 
saptanmış.

*KYBÜ : Koroner Yoğun Bakım Ünitesi**MİDAS 
: Miyokart İnfarktüsü Boyutsal Değerlendirme 
Ölçeği***SF – 36 : Genel Sağlık Durumu ve 
Yaşam Kalitesi****UFAA : Uluslararası Fi-
ziksel Aktivite Anketi*****KKCAS : Kanada 
Kardiyovasküler Cemiyeti Yenilenmiş Anjina 
Sınıflaması******6DYT : 6 Dakika Yürüme 
Testi*******PAIS – SR : Hastalığa Psikososyal 
Uyum – Öz Bildirim Ölçeği********PUKI : 
Pittsburg Uyku Kalite İndeksi*********BUÖ : 
Beck Umutsuzluk Ölçeği **********SYBDÖ : 
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

BULGULAR

YÖK tez veri tabanı miyokart infarktüsü anahtar 
kelimeleri kullanılaraktarandığında hemşireler 
tarafından gerçekleştirilen ilk lisansüstü tez ça-
lışmasının 1988 yılında yükseklisans tezi olarak 

yapıldığı, ilk doktora tezinin ise 2002 yılında ger-
çekleştirildiği ve toplamda 23 adet yüksek lisans 
(n=19) ve doktora tezi (n=4) olduğu saptandı.

Çalışmalar (N=23) örneklem grubuna göre ince-
lendiğinde; 20’sinin (%87.3) Mİ geçiren hastalar, 
2’sinin (%8.6) hemşireler ve 1’inin (%4.3) ise bir 
hava yolunda çalışan kabin personeli ile yapıldığı, 
Mİ yönetiminde önemli yeri olan hasta yakın-
larını örneklem grubu olarak ele alan araştırma 
yapılmadığı saptandı.

Tüm çalışmalar (N=23) konularına göre incelen-
diğinde eğitim, girişim ve tedavi, bilgi düzeyi, 
yaşam kalitesi, ziyaret, kriz yönetimi, uyku olmak 
üzere toplam 7 başlık altında toplandı (Tablo 
2). Tablo 2 incelendiğinde, çalışma konularını 
çoğunlukla (%26.0) hastalara sunulan bireysel 
danışmanlık ve Mİ eğitimleri oluştururken, Mİ 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

geçiren hastalara uygulanan girişim ve tedavi, 
Mİ geçiren hastaların, bakım ve tedavi sunan 
hemşirelerin ve uçak kabin memurlarının bu konu 
ile ilgili bilgi düzeyleri, Mİ geçiren hastalarda 
yaşam kalitesi, Mİ’lı hastalara ziyaretlerin etkisi 
ve ölüm anksiyetesinin değerlendirilmesi, Mİ 
tanılı hastalarda kriz yönetimi ve Mİ’lı hastalarda 
uykunun değerlendirilmesi üzerine odaklandığı 
görülmektedir.Konular aşağıda detaylı olarak 
belirtilmektedir.

1.Eğitim

İlk kez Mİ geçiren hastalara sunulan planlı eğitimin 
bakım sonuçlarına etkisini incelemek, Kardiyoloji 
Servisi Yoğun Bakım Ünitesi’ne Mİ tanısı ile yatan 
bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne 
etkisini incelemek, ilk kez miyokart infarktüsü 
geçiren hastalara taburculuk öncesi uygulanan 
bireysel eğitim ve danışmanlığın taburculuk 
sonrası fonksiyonel durum ve yaşam kalitesine 
etkisini değerlendirmek amacıyla, bireysel ve grup 
eğitiminin AMİ geçiren hastaların sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarına etkisini incelemek, Mİ ge-
çirmiş bireylere verilen psikoeğitimin tedavideki 
etkinliğini ve psikososyal uyuma etkisini incelemek 
ve Mİ geçirmiş bireylerde sağlığı geliştirme modeli 
temel alınarak hazırlanmış eğitim programının ve 
bireysel danışmanlığın, Mİ sonrasıdönemde has-
taların öz-yeterlilik düzeyi, prognoz, fonksiyonel 
kapasite ve risk faktörlerine etkisini incelemek 
amacıyla çalışmalar yapıldığı görülmüştür.

Çıtlık (2004:5) tarafından gerçekleştirilen çalış-
mada, ilk kez Mİ geçiren hastalara, hastalıkları ile 
ilgili eğitim verilmesinin bakım sonuçları üzerinde 
(kan basıncı ve kolesterol düzeyi, kilo kontrolü, 
sigara kullanımı, diyet, ilaç kullanımı ve poliklinik 
kontrollerine uyum) etkili olduğu saptanmıştır.

Kars’ın (2004:77,78) çalışmasında, araştırma gru-
bundaki hastalara verilen planlı eğitimin, öz bakım 
gücü ve bilgi puanını artırmada etkili olduğu belir-
lenmiştir. Araştırma grubundaki bireylerin eğitim 
öncesi hastanede yapılan ölçümde öz bakım gücü 
puanlarının orta düzeyde olduğu, eğitim sonrası 
taburculuktan bir ay sonraki kontrolde ise çok 
iyi düzeye yükseldiği, karşılaştırma grubundaki 
bireylerin taburculuktan bir ay sonraki kontrolde 
öz bakım gücü puanının orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Bir ay sonraki kontrolde bireylerin 
öz bakım gücü ve bilgi puanları arasındaki farkın 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin, Mİ’lı 
bireylerin öz bakım gücünü etkileyen faktörleri 
dikkate alarak hastaların taburcu olduktan sonra 
yaşam değişikliklerini düzenlemeleri ve hastalığa 
uyum yapabilmeleri için planlı eğitim yapmaları, 
yapılan planlı eğitimin görsel ve işitsel eğitim 
materyalleri ile desteklemeleri, eğitim etkinliği 
ve sürekliliği için kardiyak rehabilitasyon mer-
kezlerinde çalışmaları önerilmiştir.

Uysal’ın (2009:14) çalışmasında, hastalara, AMİ 
sonrası taburcu olmadan önce verilen bireysel 
eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrası Genel 
Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi (SF-36) ve 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

167

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Miyokart İnfarktüsü Sonrası Hastalığa Spesifik 
Yaşam Kalitesi (MİDAS) puanlarının 3 aylık 
takipte, kliniğin standart bakım protokolleri 
doğrultusunda takip edilen hastalara göre an-
lamlı oranda iyileşmiş olduğu görülmüştür. 6 
Dakika Yürüme Testi’nin (6DYT) akut durum 
sonrası erken dönemde yapılacak girişimleri 
belirlemek veya kardiyovasküler rehabilitasyon 
programlarının Faz I ve Faz II evrelerinde egzersiz 
toleransının değerlendirilmesi için yararlı olabi-
leceği gösterilmiştir. AMİ’lı hastalara taburculuk 
öncesi belirlenen gereksinimleri doğrultusunda 
yapılacak bireyselleştirilmiş eğitimin ve sürekli 
danışmanlığın hastaların fonksiyonel durum ve 
yaşam kalitesinde iyileşme sağlamak için uygu-
lanması önerilmiştir.

Güney’in (2010:1) çalışmasında, bireysel eğitim 
alan hastaların ilaçlarını grup eğitimi alan hasta-
lara göre daha özenli kullandıkları belirlenmiştir. 
Sigara ve alkol kullanma oranının, ilk görüşmede 
tüm gruplarda yüksekken son görüşmede tüm 
gruplarda azaldığı, en fazla bireysel eğitimi alan 
hastaların azalttığı belirlenmiştir. Ölçülebilen 
sağlık ve laboratuvar değerlerinde, ilk görüşmede 
yüksek olan değerlerin bireysel eğitim ve grup 
eğitimi verilen hastalarda son görüşmede normal 
sınırlara yaklaştığı belirlenmiştir. Sağlıklı Yaşam 
Biçimi Davranışları Ölçeği toplam ve alt boyut 
puanlarının, bireysel eğitimi alan hastalarda 
özellikle son görüşmede diğer gruptan yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Hasta eğitimlerinde birey-

sel eğitim yöntemlerinin ve yazılı materyallerin 
kullanılması önerilmiştir. 

Nehir’in (2011:136,137) çalışmasında, psikoeğitim 
uygulamaları sonrasında deney grubu hastaların 
Hastalığa Psikososyal Uyum- Öz Bildirim Ölçe-
ği (PAIS-SR) ön ve son test puan ortalamaları 
arasındaki fark incelendiğinde, bu farkın anlamlı 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Deney ve kontrol 
grubu hastaların PAIS-SR ön test-son test puan 
ortalamaları arasındaki farkın da anlamlı düzey-
de olduğu saptanmıştır. Hastaların psikoeğitim 
sonrasında PAIS-SR alt ölçek sağlık bakımına 
uyum, mesleki çevresine, sosyal çevreye uyum, 
psikolojik distres düzeylerinde azalma olduğu, buna 
karşın aile çevresi, seksüel ilişkilere ve geniş aile 
ilişkilerine uyumlarında bir değişiklik olmadığı 
belirlenmiştir. Psikoeğitim öncesinde deney grubu 
hastaların büyük çoğunluğu (%71.4) psikososyal 
uyumları ‘orta derecede iyi’, %21.4’ünün ‘iyi’, 
%7.2’sinin ‘kötü’ olduğu belirlenmiştir. Hastaların 
psikoeğitim sonrası psikososyal uyum durumları 
incelendiğinde, %67.8’inin ‘iyi’, %28.7’sinin ‘orta 
derecede iyi’, %3.5’inin ‘kötü’ olduğu saptanmış-
tır. Kontrol grubu hastaların psikososyal uyum 
durumları dağılımında ise, öntest öncesi hastaların 
büyük çoğunluğu (%60.7) psikososyal uyumları 
‘orta derecede iyi’, %21.4’ünün ‘iyi’, %16.9’unun 
‘kötü’ olduğu belirlenmiştir. Hastaların son test 
sonrası psikososyal uyum durumları incelendi-
ğinde, sayısal değerlerde farklılık gözlenmemiştir. 
Uygulanan psikoeğitim girişimlerinin Mİ geçirmiş 
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hastaların psikososyal uyumlarını artırmada etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sevinç’in (2012:169,170) çalışmasında ise, deney 
ve kontrol grubundaki hastaların; sigara içme 
durumu, egzersiz ve diyet yapma durumu ile 
total kolesterol, bel çevresi, HBA1C, fonksiyonel 
kapasite, özyeterlilik değerlerinde tekrarlayan 
ölçümlerde anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. 
Sağlığı geliştirme programı uygulanan Mİ geçir-
miş hastaların 12 haftalık periyotta öz-yeterlilik, 
fonksiyonel kapasite ve risk faktörleri düzeyle-
rinde anlamlı gelişmeler olduğu saptanmıştır. Mİ 
geçirmiş bireylerde sağlığı geliştirme programının 
uygulanmasının etkili olduğu saptanmış ve bu 
programın kardiyoloji kliniklerinde uygulanması 
önerilmiştir.

2.Girişim ve Tedavi

AMİ geçiren hastalarda alınan koroner önlemlerin 
iyileşme sürecine etkisini belirlemek, AMİ geçi-
ren hastalarda konstipasyonu önlemeye yönelik 
hemşirelik uygulamalarının etkinliğini belirlemek, 
AMİ geçiren hastalara uygulanan ‘Vaka Yönetimi 
Modeli’nin’ bakım kalitesi, hasta ve personel 
memnuniyeti ile hastanın hastanede kalış süresi 
üzerine etkilerini belirlemek, perkütan koroner 
girişim yapılan hastalarda kateter bölgesine yapılan 
soğuk uygulamanın hematom, ekimoz ve ağrı 
üzerine etkisini belirlemek amacıyla çalışmalar 
yapıldığı görülmüştür.

Tosun’un (1997:52) diğer çalışmasında ise kar-
diyak değerlendirme, solunum değerlendirmesi, 
enzim değerlendirmesi ve fiziksel değerlendirme 
bulguları açısından deney ve kontrol grupları 
açısından anlamlı bir fark bulunmamış, günlük 
aktivite düzeyindeki artış bakımından, deney 
grubundaki hastaların daha iyi bir iyileşme sü-
reci gösterdiği saptanmıştır. Hastanede ortalama 
yatış günü, deney grubundaki hastalarda daha az 
fakat anlamlı olmadığı gösterilmiştir. Uygulanan 
koroner önlemler (beslenme, boşaltım, fiziksel 
aktivite ve fiziksel aktivite ile ilgili hasta yakını 
desteği) ile klinikte yapılan uygulamaların benzer 
olduğu görülmüş, koroner önlemlerinin iyileşme 
sürecine olumlu yönde katkı sağladığı saptanmış, 
bu uygulamaların sürdürülmesinin faydalı olacağı 
belirlenmiştir. 

Kocataş Zorlu (2000:51) tarafından yapılan 
çalışmada, Mİ geçiren hastaların yeterli sıvı al-
malarının, bol posalı-lifli diyet almalarının, yatak 
içinde hareketli tutulmalarının ve düzenli barsak 
boşaltım alışkanlığını sürdürmelerinin konstipas-
yonu önlemede etkisinin olduğu gösterilmiştir. 
Hemşirelerin, hastaları bu konuda bilinçlendir-
meleri, düzenli olarak hastaların defekasyona 
çıkıp çıkmadıklarını yakından izlemeleri, hastane 
diyetisyenleri ile işbirliği yapılarak yemeklerin 
posalı besinleri içermeleri sağlamaları, konstipas-
yonu önlemeye yönelik uygulamalar için protokol 
oluşturulması ve bu konuda broşür hazırlanarak 
hastalara verilmesi önerilmiştir.
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Tosun (2002:79) tarafından yapılan çalışmada, vaka 
yönetimi modeli uygulanan hasta grubunda bakım 
kalitesinde yükselme, yatış sürelerinde azalma, 
hasta ve hemşire memnuniyetlerinde artma olduğu 
saptanmış, ev ziyaretleri ile hastaların izlenmesi 
yoluyla hasta rehabilitasyonu uygulamalarının 
daha etkili hale getirildiği gösterilmiştir. Sağlık 
kurumlarında bakım kalitesinin arttırılması için 
vaka yönetimi modelinin uygulamaya konulması, 
sağlık ekibinin tüm üyelerinin yapması gereken 
girişimleri içeren bakım protokollerinin gelişti-
rilmesi ve hemşirelerin vaka yöneticisi rolünü 
gerçekleştirecek şekilde eğitilmelerinin yararlı 
olacağı belirtilmiştir.

Kurt’un (2012:4) çalışmasında, perkütan koroner 
girişim sonrası femoral arter bölgesine yapılan 
soğuk uygulamanın hematom, ekimoz ve ağrıyı 
azalttığı gösterilmiştir. Soğuk uygulamanın eki-
moz, hematom, ağrı oluşumunun engellenmesi 
için kateter çekim sonrası bası uygulaması ardın-
dan kum torbasının altında 15dk. uygulanması 
önerilmiştir.

3. Bilgi Düzeyi

Örneklem gruplarına göre değerlendirildiğinde; 
hemşirelerin trombolitik tedavi ve elektrokar-
diyografi (EKG) bilgi düzeyleri, AMİ geçiren 
hastaların hastalıkları hakkındaki bilgi düzeyleri 
ve uçak kabin memurlarının Mİ ile ilgili bilgi 
düzeylerini belirleyen çalışmalar yapılmıştır.

Demir’in (2002:87) çalışmasında, olguların 
trombolitik tedavi öncesi ve sonrası bilgi puan 
ortalamalarının toplam puan ortalamasında düşük 
olduğu ancak tedavi sırasındaki bilgi puan orta-
lamasının ise yüksek olduğu saptanmıştır. Hem-
şirelerin trombolitik tedavi sonrası bilgi puanları 
hastanelere göre karşılaştırıldığında Üniversite ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastaneleri’nde 
çalışan hemşirelerin Devlet Hastaneleri’nde ça-
lışan hemşirelerden bilgi puan ortalamalarının 
oldukça yüksek olduğu ve farkın ileri düzeyde 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Koroner Yoğun Ba-
kım Ünitesinde (KYBÜ)’de çalışan ve AMİ’da 
trombolitik tedavi uygulamasında önemli rolleri 
olan hemşirelerin genel anlamda Yoğun Bakım 
Hemşireliği ve özel anlamda Trombolitik Tedavi 
konusunda periyodik eğitimden geçirilmeleri ve 
ayrıca bu tedaviyi uygulayan tüm ünitelerde he-
kim ve hemşire işbirliği ile hazırlanan trombolitik 
tedavi protokollerinin, işlem kontrol listelerinin ve 
kayıt formlarının standardize edilmesi önerilmiştir.

Doğan’ın (2006:1,2) çalışmasında hemşirelerin 
acil EKG bulguları ve acil hemşirelik girişimleri 
hakkındaki bilgi düzeylerini etkileyen en önemli 
faktörlerin; hizmet içi eğitim almış olma ve 
çalıştıkları birimler olduğu saptanmıştır. Yoğun 
bakım ve acil birimlerinde görev alan, 3. basamak 
sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin, Mİ 
EKG bulgusu ve acil girişimi hakkındaki bilgi 
düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Hemşirelerin %93.3’ü doğru EKG çekimini bil-
medikleri ve acil aritmi tiplerini tanıyamadıklarını 
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ifade etmişler, %80’inin EKG çekimini yanlış 
yaptıkları tespit edilmiştir. Üniversite hastane-
sinde çalışıyor olma ve cihaz kullanma süresinin 
EKG çekiminde göğüs derivasyonlarını doğru 
yerleştirebilmede olumlu bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Hemşirelerin %88.1’inin hizmet 
içi eğitim programına katılmadığı, 3. basamak 
sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin hizmet 
içi eğitim alma oranlarının daha fazla olduğu be-
lirlenmiştir. Hemşirelerin %38.1’inin Ventriküler 
Fibrilasyon (VF) ritmini tanıyabildikleri ve %20
.5’inin defibrilasyon işlemini yapabilecekleri gö-
rülmüştür. 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde 
görev alan hemşirelerin acil EKG bulguları ve 
acil girişimler konusunda bilgilerini geliştirmeleri 
gerektiği önerilmiştir.

Düzöz’ün (2003:1,59,60) çalışmasında, araştırmaya 
katılan hastaların %71.1’inin hastalıkları hakkında 
bilgi aldıkları, bilgilerin %50’sini doktorlardan, 
%31.3’ünü kitle iletişim araçlarından, %18.8’ini 
hemşirelerden aldıkları saptanmış, araştırmaya 
katılan hastaların %82.2’sinin ‘bilen’ grubu, 
%17.8’inin de ‘az bilen’ grubu oluşturduğu belir-
lenmiştir. Hastaların,hastalıkları hakkındaki bilgi 
düzeyleri ile eğitim durumları, meslekleri, sosyal 
güvenceye sahip olmaları, tansiyon değerleri ve 
kolesterol düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. AMİ geçirmiş hastalara ve ailesine 
eğitim verilmesi, hastaların ileri dönemlerde takip 
edilmesi, kardiyolojik birimlerde çalışan hemşire-
lerin hizmet içi eğitim programları ile, hastaların 

hastalıklarıyla ilgili konularda bilgilendirilmeleri 
konusunda bilinçlendirilmeleri önerilmiştir.

Onar’ın (2012:74,75) çalışmasında ise, grubun 
yarısından fazlasında 10 yıllık KAH gelişme 
riski %10’un altında, kadınların Sağlıklı Yaşam 
Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) alt 
boyutlarından sağlık sorumluluğu ve stres yöne-
timi puan ortalamaları erkeklere göre, bekarların 
SYBDÖ II toplam, sağlık sorumluluğu, fiziksel 
aktivite, beslenme ve stres yönetimi puan ortala-
maları evlilere göre, KAH risk düzeyi düşük olan 
kişilerin SYBDÖ II toplam, sağlık sorumluluğu, 
fiziksel aktivite, beslenme ve stres yönetimi puan 
ortalamaları orta/yüksek risk grubuna göre daha 
yüksek saptanmıştır. Bireylerin yaşı ve çalışma 
yılı ile sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite ve 
beslenme puanları arasında negatif yönde an-
lamlı bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların Mİ 
alarm belirtilerini bilme puanı ile SYBDÖ II alt 
boyutlarından sağlık sorumluluğu ve beslenme 
puanları arasında pozitif yönde bir ilişki bulun-
muş, Mİ risk faktörlerini bilme puanı ve toplam 
Mİ farkındalık puanı ile SYBDÖ II toplam ve 
sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme ve 
stres yönetimi alt boyut puanları arasında pozitif 
yönde bir ilişki bulunmuştur. Kabin personelinin 
Mİ farkındalığı yüksek bulunmuş, bu grupta şirket 
içi sağlık eğitimlerinin devam etmesi önerilmiştir.

4.Yaşam Kalitesi

Mİ geçirmiş hastaların yaşam kalitelerini belirlemek 
ve hemşirelerin verdiği bakımın yaşam kalitesine 
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olan etkisini incelemek, Mİ geçiren hastalarda 
umut, moral ve algılanan sosyal desteğin yaşam 
kalitesine etkisini incelemek, Mİ geçiren birey-
lerde yaşam doyumu ve sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarının incelenmesi amacıyla çalışmalar 
yapıldığı görülmüştür.

Olgun (2006:6) tarafından gerçekleştirilen çalış-
mada, Mİ geçirmiş hastaların yaş ortalamasının 
60, çoğunluğunun erkek ve evli bireyler olduğu 
saptanmıştır. Hastaların yaşam kalitesini etkileyen 
faktörler arasında; medeni durum, gelir durumu, 
aile içindeki konum, hastaneye yatış sayısı, Mİ 
geçirmelerini yaşam şekillerine bağlama durumu, 
Mİ hakkında bilgiye sahip olma durumu, taburculuk 
sonrası evde bakım uygulamaları yer almaktadır. 
Hastanede yatış süresi, Mİ geçirmelerini yaşam 
şekillerine bağlama durumu ve taburculuk eği-
timi alma durumu ile bakım yeterliliği arasında 
anlamlı fark bulunmuştur.

Öz’ün (2006:1) çalışmasında, Mİ geçiren 220 
hastanın umut, moral ve algılanan sosyal destek 
düzeylerinin yaşam kalitesine etkisi incelenmiştir. 
Hastaların umutsuzluk ortalama puanının 7.55, 
moral ortalama puanının 8.81 ve %56.4’ünün 
düşük moral düzeyine sahip olduğu saptanmış-
tır. Algılanan sosyal destek ortalama puanının 
ise 63.64 olduğu belirlenmiştir. Umutsuzluğun, 
yaşam kalitesinin hem fiziksel hem de mental 
boyutunu negatif yönde, moral ve algılanan sosyal 
desteğin ise pozitif yönde etkilediği görülmüştür. 
Umutsuzluk ve moralin, yaşam kalitesinin fiziksel 

boyutunu %27.6, mental boyutunu %40 oranında 
etkilediği belirlenmiş, algılanan sosyal desteğin 
yaşam kalitesi üzerine etkisi saptanmamıştır. Mİ 
geçiren hastaların yaşam kalitesini en fazla umut 
ve moralin etkilediği, sosyal desteğin ise yaşam 
kalitesi üzerine etkisinin olmadığı saptanmış, Mİ 
geçiren hastaların psiko-sosyal açıdan değerlen-
dirilerek, umut ve moral düzeylerini yükseltecek 
girişimlerin yapılması önerilmiştir.

Çayır’ın (2013:4,5) çalışmasında ise hastaların 
%25.5’inin 30-45 yaş grubu ve 81 yaş ve üzeri, 
%81.9’unun erkek, %56.4’ünün okuryazar, 
%87.2’sinin evli, %36.9’unun 11-15 tane ço-
cuğa sahip olduğu, %64.4’ünün çekirdek aile, 
%34.2’sinin işsiz, %48.3’ünün geliri giderine 
eşit, %57’sinde ailede kalp hastalığı öyküsünün 
varlığı, %68.7’sinde hipertansiyon, %57’sinin 
hastalık hakkında orta düzeyde bilgiye sahip 
olduğu, %99.3’ünün bilgi kaynağının doktor, 
%66.5’sinin yapılan önerilere elinden geldiğince 
uymaya çalıştığı ve %34.2’sinin hastalık süresinin 
0-5 yıl olduğu saptanmıştır. Hastaların yaşam 
doyum ölçeklerine ait puan ortalamaları karşı-
laştırıldığında; meslek ve gelir durumu arasında 
anlamlı bir fark saptanmış, yaşam doyum ölçeğine 
ait en yüksek puan ortalamaları emeklilere ve 
geliri fazla olan bireylere ait olduğu bulunmuştur. 
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğine ait 
puan ortalamaları ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
medeni durum, çocuk sayısı, aile tipi, meslek, 
gelir durumu ayrıca Mİ bilgi düzeyi ve yapılan 
önerilere uyum arasında anlamlı fark saptandı. 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

172

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğine ait 
toplam puan ortalamaları en yüksek 30-45 yaş 
grubuna, erkeklere, ortaokul mezunlarına, evlilere, 
1-5 çocuğu olanlara, çekirdek ailelere, memurlara, 
geliri giderinden fazla olan bireylere, Mİ bilgi 
düzeyi oldukça iyi olanlara ve önerileri fazlasıyla 
dikkate alan bireylere ait olduğu bulunmuştur. 
Yaşam doyum ölçeği ile sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları ölçeği alt ölçekleri ve sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları ölçeğine ait toplam puan ort-
lamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
bulunmuş, yaşam doyumu düzeyi yükseldikçe, 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeyinin de 
yükseldiği sonucuna varılmıştır.

5. Ziyaret

AMİ geçiren ve KYBÜ’de yatan hastalara yapılan 
ziyaretlerin kalp hızı, kan basıncı ve anksiyete 
üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan diğer bir 
çalışmada ise ölüm anksiyetesi ele alınmıştır.

Madenoğlu (1988:32,33,34) tarafından yapılan 
ilk çalışmada, aile ziyaretlerinin ziyaret esnasında 
yapılan kan basıncı, kalp hızı ve hasta anksiyetesi 
ölçümlerinde, ziyaret öncesine göre anlamlı bir 
artışın meydana geldiği görülmüştür. Çalışma 
sonuçlarına göre; yoğun bakımda yatan hastaya 
ek olarak stres yapabilecek her türlü etkiyi ortadan 
kaldırma veya en aza indirmeye çalışmak üzere 
bir bakım planı yapılması, hasta ailelerine yoğun 
bakım ziyaret politikasını ve bu üniteyi tanıtan 
bir broşür verilmesi, hasta ailelerine bizzat hasta 
ziyareti öncesi eğitim yapılması, hasta ve ziyaret-

çilerine istediği zaman ziyaret yapabilme ortamı 
yaratma konularında önerilerde bulunulmuştur.

Kayhan (2006:4,41) tarafından bu konu ile ilgili 
yapılan diğer çalışmada, kalp hızı ve kan basıncı 
değerleri, ziyaret öncesi, esnası ve sonrası ölçüm-
lerinde anlamlı bir fark saptanmamış fakat diyas-
tolik kan basıncı değerlerinde anlamlı ölçüm farkı 
saptanmıştır. Yine, anksiyete envanteri puanında 
anlamlı olarak artma gözlenmiştir. Yapılan ilk 
çalışmadaki önerilere ek olarak; ziyaretin kabulü 
için hastalardan izin alınması, ziyaret saatinin 
hastanın yararına kullanılması, ailenin hastanın 
bakım ve tedavisine aktif olarak katılmalarının 
sağlanması, ailelerin hastalara kendi ortamları 
ile ilgili bilgi vererek dış dünya ile bağlantıyı 
sürdürme, yalnızlık hissetmeyi önleme rolleri 
konusunda bilinçlendirilmeleri önerilmiştir.

Yeşil (2010:52) tarafından yapılan bu çalışmada ise, 
AMİ geçiren hastalar ve diyabeti olan hastaların 
ölüm anksiyeteleri incelenmiştir. Diyabeti olan 
hastalar ve AMİ geçiren hastalarda ölüm anksiyete 
ve hastane anksiyetesi bulunmazken, depresyon 
saptanmış ayrıca depresyonları arasında anlamlı 
fark bulunmuş, AMİ geçiren hastaların depresyon 
düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ça-
lışma sonuçlarına dayanarak, hastaların, hastane 
depresyonlarına yönelik klinik ortamda eğitim 
programlarının planlanması, hasta ve yakınları 
başta olmak üzere, hastane çalışanlarının bu 
ilgili eğitime katılımının sağlanması, depresyon 
açısından risk grubundaki hastaların değerlendirilip 
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konsültasyon liyezon psikiyatri birimine yönlen-
dirilmesi, ölüm anksiyetesi ve depresyon ile ilgili 
yapılan çalışma ve araştırmaların arttırılmasının 
desteklenmesi önerilerinde bulunulmuştur.

6.Kriz Yönetimi

İlk kez AMİ geçirmiş hastaların semptomları 
başladıktan sonra tıbbi yardım istemeye nasıl 
karar verdiklerini açığa çıkarmak ve Mİ geçirmiş 
hastaların anksiyete, depresyon ve umutsuzluk 
düzeylerinin baş etme tutumlarına etkisini araş-
tırmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

Yardımcı (2010:62) tarafından yapılan çalışmada, 
yaşanılan ağrının şiddetli olması, devam etmesi, 
daha önce hiç yaşamadığı özellikte olması, yeni 
semptomların eklenmesi, yapılan eylemlerin etkisiz 
olması, kalple ilişkili olduğunu düşünme, ölüm 
korkusu, sakat kalma korkusu ve diğerlerinin 
ısrarının hastaların tıbbi yardım aramaya karar 
verme sürecini etkilediği bulunmuştur. Genel 
olarak toplumu, özel olarak da koroner arter 
hastalığı tanısı olan bireyleri hedefleyerek AMİ 
semptomları ve erken tıbbi yardım almanın öne-
mi konusunda eğitim programları geliştirilmesi, 
hastaların, semptomların aralıklı ve farklı özellikte 
olabileceği konusunda bilgilendirilmesi, karar 
verme sürecinde hasta yakınlarının etkili olması 
nedeniyle aileye AMİ belirtileri ve akut durumda 
başvurabilecekleri merkezler konusunda eğitim 
verilmesi, basın-yayın destekli bilinçlendirme 
kampanyalarının düzenlenmesi önerilmiştir.

Yayla (2012:7,8) tarafından yapılan çalışmada 
da hastaların anksiyeteye ait puan ortalaması 
arttıkça, pozitif yorumlama, yararlı sosyal des-
tek kullanımı, dini baş etme, şakaya vurma baş 
etme alt boyutları puan ortalamalarının azaldığı 
ve geri durma, plan yapma alt boyutlarına ait 
puan ortalamalarının arttığı, depresyona ait 
puan ortalaması arttıkça, pozitif yorumlama, 
yararlı sosyal destek kullanımı, aktif baş etme, 
dini baş etme, şakaya vurma, madde kullanımı, 
plan yapma alt boyutları puan ortalamalarının 
azaldığı ve geri durma alt boyutlarına ait puan 
ortalamasının arttığı ve umutsuzluk puan ortala-
ması arttıkça, diğer meşguliyetleri bastırma puan 
ortalamasının azaldığı ve zihinsel boş verme puan 
ortalamasının arttığı saptanmıştır. Hastaların hem 
problem odaklı hem de duygu odaklı baş etme 
yöntemleri kullandıkları tespit edilmiş, anksiyete 
ve depresyon düzeylerinin azaltılması için hekim, 
hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanından 
oluşan bir sağlık ekibi ile gerekli bakım, tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması, 
hastaların hastalıkları ile ilgili olumsuz duygu 
ve düşüncelerini fark etmesi, hastalara bunlarla 
nasıl baş edeceğinin öğretilmesi ve tüm bunların 
sonucunda da geleceğe yönelik beklentilerinin 
olumlu olabilmesi yönünde hastaları hastaları mo-
tive eden uygulamalara yer verilmesi önerilmiştir.

7.Uyku

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ne %65 oranında 
Mİ tanısıyla yatan hastaların, uyku sorunu yaşayıp 
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yaşamadıklarını, yaşıyorlarsa bu sorunun hastane 
anksiyete ve depresyonu ile ilişkili olup olmadığını 
belirlemek amacıyla bir adet çalışma yapılmıştır.

İncekara, (2004:45,46) tarafından yapılan çalışma-
da, hastaların %54.4’ünün uyku sorunu yaşadığı 
saptanmış, uyku sorununa yol açan üç temel ne-
denin, hastalıkla ilgili kaygı (%59.8), ağrı (%54) 
ve gürültü (%37.9) olduğu görülmüş, birden fazla 
nedenle uyku sorunu yaşayan olguların oranının 
%33 olduğu, erkeklerin kadınlara göre 0.21 kat, 
üç neden bir arada olanların 0.17 kat daha fazla 
uyku sorunu yaşadığı saptanmıştır. Olguların 
%53’ünün depresyon, %20.6’sının anksiyete 
yaşamakta olduğu, %19.4 olguda ise anksiyete ve 
depresyonun birlikte olduğu belirlenmiştir. Uyku 
sorununun anksiyete ve depresyondan bağımsız 
olduğu sonucuna varılmıştır. Koroner yoğun 
bakım ünitesinde yatan hastaların uykularının 
düzenli aralarla değerlendirilmesi, hastalıkla ilgili 
kaygının önlenmesi ve giderilmesi için liyezon 
psikiyatrisi ile işbirliğinin yapılması, ağrının, uyku 
sorununa yol açan çevresel faktörlerin ve özellikle 
gürültünün kontrol altına alınması önerilmiştir.

TARTIŞMA

Araştırma, ülkemizde miyokart infarktüsü ile 
ilgili hemşirelerin yaptığı tez çalışmalarında, 
araştırmaların örneklem grubunun ve araştırma 
konularının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Madenoğlu (1988) ve Kayhan’ın (2006) çalışma-
larındaki sonuçlar arasındaki farkların kısmen, 

çalışma başlıklarındaki iki ibareden (aile ziya-
retleri, ziyaretler) kaynaklandığı düşünülebilir. 
Madenoğlu, aile ziyaretlerinin hastaların kan 
basıncı ve kalp hızı üzerine etkilerini araştır-
mıştır. Kayhan ise, ziyaretleri bir bütün olarak 
ele almış ve sonucunda; ziyaretçilerin yakınlık 
durumlarının kalp hızı, kan basıncı ve anksiyete 
puan artışlarında etkili olmadığı, bazı artışların 
yaş, hastalığın getirmiş olduğu etkiler, hastane 
ortamında bulunma, ziyaret saatinin vermiş 
olduğu huzursuzluktan kaynaklandığı sonucu-
na varmıştır. Araştırma sonuçları bu bakımdan 
değerlendirildiğinde, hastaların kan basıncı ve 
kalp hızı değerlerindeki artışların primer etkeni 
aile ziyaretçileri olmayabilir. 

İncekara’nın (2004) çalışmasında, uyku sorunu-
nun anksiyete ve depresyondan bağımsız olduğu 
sonucuna varılmıştır. Fakat araştırma bulgularına 
bakıldığında; uyku sorununa neden olan üç temel 
nedenden birinin ‘kaygı’ olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç anksiyete ile ilişkilendirilebilir. Olguların 
%20.6’sı anksiyeteyi, %19.4’ü ise anksiyete ve 
depresyonu birlikte deneyimlemektedir. Bu so-
nuçlar da uyku sorununun anksiyete ile ilişkisini 
güçlendirebilmektedir. Yine, olguların %53.1’inin 
depresyon yaşaması ve anksiyetenin de birlikte 
olduğu depresyon olguları, uykunun depresyonla 
da olan ilişkisini düşündürebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Ülkemizde lisansüstü hemşirelik eğitiminde tez 
çalışması olarak gerçekleştirilen miyokart infark-
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tüsü ile ilgili araştırmaların konu ve örneklem 
gruplarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
bu çalışmasonucunda;

•	 Sağlık personelinin, özellikle de kardiyoloji 
ve acil birimlerinde çalışan hemşirelerin acil 
EKG bulguları ve acil girişimler konusunda 
bilgilerini, hizmet içi eğitim programları ile 
geliştirmeleri, eğitimlerin uygulamalı olarak 
sunulması ve katılımın zorunlu olması, tüm 
hemşirelerin ve kuruma yeni başlayan sağ-
lık personelinin belli bir süre acil servis ve 
yoğun bakım ünitelerinde oryantasyona tabi 
tutulmaları,

•	 Hemşirelerin, Mİ geçiren bir hastanın doğasını 
tam olarak kavrayarak; duygu durum, fonk-
siyonel durum, tutum ve davranışlar, yaşam 
kalitesi, umut, moral ve gelecekten beklentileri, 
bilgi düzeyleri durumlarını göz önüne alarak 
hastaya en uygun hemşirelik bakımını sunmaları 
gerektiği, özellikle de hastaların hastalıklarıyla 
başedebilmeleri için emosyonel yönden ma-
ximum destek sağlamak için hemşirelerin en 
gelişmiş yöntemleri uygulamaları,  hastaların 
sağlığına kavuşmalarında ve acil durumlarında 
karar vermelerinde önemli rolü olan hasta 
yakınlarıyla ilgili çalışmalar yapılması, Mİ 
geçiren hastaların da kendilerine bakım sunan 
sağlık personelinden ve hasta yakınlarından 
beklentilerini belirlemek amacıyla araştırmalar 
planlanması,

•	 Mİ prevelansının sürekli artıyor olması nedeni 
ile hasta ve hasta yakınlarında farkındalık ve 
yaşam değişikliği oluşturmada etkin metodların 
uygulanması, tedavi ve maliyeti etkileyecek 
farklı bakım protokollerinin geliştirilmesi, Mİ 
geçirmede önlenebilir risk faktörlerini azaltmak 
ve Mİ geçirmiş bireylerin yaşam kalitesini 
arttırabilmek için miyokart infarktüsü ile 
ilgili hemşireler tarafından yeni çalışmaların 
yapılması

önerilmektedir.

KAYNAKLAR

ALAN, S, J.,& WAYNE, LM., (2006). Akut 
Miyokart İnfarktüsü, İçinde N. Özyüncü 
(Çev.) Güncel Kardiyoloji Tanı ve Tedavi, 
Ankara, Güneş Kitabevi, ss. 57

ARAT, ÖZKAN, A., (2013). Akut Koroner Send-
romlar: Epidemiyoloji 41, ss. 1-3

BADIR, A., (2011).Koroner Arter Hastalıkları. 
İçinde, Cerrahi Hastalıklarda Bakım,2. 
Baskı, Adana, Nobel Kitabevi, ss.473-474.

BUĞDACI, M.S., (2008). Netter’in Kardiyolojisi, 
İstanbul, Nobel Kitabevleri, ss.93

ÇAYIR, M., (2013). Miyokart infarktüsü geçi-
ren bireylerde yaşam doyumu ve sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ata-
türk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

176

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, Erzurum

ÇITLIK, S., (2004). Miyokart infarktüsü geçiren 
hastalara verilen sağlık eğitiminin bakım 
sonuçlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, Erzurum

DEMİR, H., (2002).Akut miyokart infarktüslü 
hastaya uygulanan trombolitik tedavide 
hemşirenin rolü. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul

DOĞAN, D., (2006). Hemşirelerin acil kalp 
hastalıklarında görülen EKG bulgularını 
tanıyabilme ve uygun tedavi yaklaşımlarını 
değerlendirebilme deneyimlerinin tespiti. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensti-
tüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, Afyon

DÜZÖZ, G.T., (2003). Akut miyokart infarktüslü 
hastaların hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerinin 
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, Afyon

FERMANDEZ, R., DAVIDSON, P., GRIFFITHS, 
R., JUERGENS, C., & SALAMONSON, 

Y., (2009).Development of a Health-related 
Lifestyle Self-Management Intervention For 
Patients With Coronary Heart Disease. Heart 
and Lung, 38, ss.491-498

GHURAN, A., & NOLAN, J., (2008).Acil Kardi-
yoloji. Ö. Kozan, İ. Keleş (Çev.)  İstanbul, ss.9

GÖNÜL, G., (2009). Bir ilaç firmasında çalışanların 
koroner kalp hastalığı risk faktörleri ve sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana-
bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği, İstanbul

GÜNEY, N., (2010). Bireysel ve grup eğitiminin 
akut miyokart infarktüsü geçiren hastaların 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mar-
mara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, İstanbul

İNCEKARA, E., (2004). Koroner yoğun bakım 
ünitesine başvuran hastaların uyku sorunları 
ve uyku sorunlarını etkileyen faktörlerin 
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul

KARS, T., (2004). Miyokart infarktüsü sonrası 
bireylere verilen planlı eğitimin öz-bakım 
gücüne etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Sivas



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

177

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

KAYHAN, Z., (2006). Hasta ziyaretlerinin akut 
miyokart infarktüsü geçirmiş olan hastalarda 
anksiyete, kan basıncı ve kalp hızı üzerine 
etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sü, Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, Kocaeli

KOCATAŞ, ZORLU, S., (2000). Akut miyokart 
infarktüsü  geçiren hastalarda konstipasyonu 
önlemeye yönelik hemşirelik uygulamalarının 
etkinliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Sivas

KURT, Y., (2012). Perkütan koroner girişim 
yapılan hastalarda kateter bölgesine yapılan 
soğuk uygulamanın hematom, ekimoz ve 
ağrı üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı 
Hemşirelik Esasları Hemşireliği, Erzurum

MADENOĞLU, M., (1988). Koroner yoğun 
bakım ünitesindeki akut miyokart infarktüslü 
hastalarda kan basıncı ve kalp hızı üzerine 
ziyaretçilerin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı, İstanbul

MCSWEENEY, J., CLEVES, M.A., ZHAO, W., 
LEFLER, LL.,& YANG, S. (2011).Cluster 
Analysis of Women’s Prodromal and Acut 

Myocardial Infarction Symptoms By Race 
and Other Characteristics Journal of Cardi-
ovascular Nursing, 25, 311-322

NEHİR, S., (2011). Miyokart infarktüsü geçirmiş 
hastalarda psikoeğitimin psikososyal uyum 
üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlan-
mamış Doktora tezi, Ege Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 
Dalı Psikiyatri Hemşireliği, İzmir

OLGUN, S., (2006). Miyokart infarktüsü geçir-
miş hastaların yaşam kalitesi ve hemşirelik 
bakımının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik 
Anabilim Dalı, Manisa

ONAR, E., (2012). Bir hava yolunda çalışan kabin 
personelinin miyokart infarktüsü farkındalığı-
nın ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 
belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı İç 
Hastalıkları Hemşireliği, Edirne

ÖZ, H., (2006). Miyokart infarktüsü geçiren 
hastalarda umut, moral ve algılanan sosyal 
desteğin yaşam kalitesine etkisi. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabi-
lim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul

SEVİNÇ, S., (2012). Pender’in sağlığı geliştirme 
modelinin miyokart infarktüsü geçirmiş bi-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

178

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

reylerde uygulanması. Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İzmir

SHIBATA, A., OKA, K., NAKAMURA, Y., & 
MURAOKA, I., (2007).Recommended Le-
vel of Physical Activity and Health-related  
Quality of Life Among Japanese Adults.
Health and Quality of Life Outcomes 5, ss.64

TAMBAĞ, H., (2010). Huzurevindeki yaşlılara 
sağlıklı yaşam biçimi ve yaşam doyumu 
geçirmeye yönelik verilen psikoeğitimin 
değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim 
Dalı, Ankara

TOSUN, N., (1997). Akut miyokart infarktüsü 
geçiren hastalarda alınan koroner önlemlerin 
iyileşme sürecine etkisinin belirlenmesi. 
Yayınlanmamış  Yüksek Lisans Tezi, Gata 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabi-
lim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara

TOSUN, N., (2002). Akut miyokart infarktüsü 
geçiren hastaların bakımında vaka yönetimi 
modelinin uygulanması. Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Gata Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, Ankara

UYSAL, H., (2009). İlk kez miyokart infarktüsü 
geçiren hastalara uygulanan bireysel danış-
manlığın fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü-
sü, Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, İstanbul

UZUN, M., (2007). Kardiyak rehabilitasyonda 
hasta eğitimi ve egzersiz. Anadolu Kardiyoloji 
Dergisi, 7, 298-304

ÜNAL, S., (2011). Cecil Medicine, 23. Baskı, 
Ankara, Güneş Kitabevleri, ss.491

YARDIMCI, T., (2010). İlk kez akut miyokart 
infarktüsü geçiren bireylerin tıbbi yardım 
isteme konusunda nasıl karar verdiklerinin 
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı İç 
Hastalıkları Hemşireliği, İzmir

YAYLA, A., (2012). Miyokart infarktüsü geçirmiş 
hastaların anksiyete, depresyon ve umutsuz-
luk düzenlerinin baş etme tutumlarına etkisi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları 
Hemşireliği, Erzurum

YEŞİL, Ö.Ö., (2010). Akut miyokart infarktüsü 
geçiren hastalar ve diyabet mellitusu olan 
hastaların ölüm anksiyetelerinin karşılaştı-
rılması. Yayınlanması Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens-
titüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Psikiyatri 
Hemşireliği, İstanbul



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:136 K:181
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

179

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Acute Myocardial Infarction (AMI) is a clinical symptom which emerges 
with a damaged tissue as a result of unbalanced demand and delivery of myocardial oxygen (Alan 
and Wayne, 2006:57). WHO states that 17,3 million people died of cardiovascular diseases (CVD) 
in 2008, and predicts that 23 million people may die by 2030, the rate of CVD related deaths may 
increase by 120% in women and 137% in men in the next 20 years (Ghuran and Nolan, 2008:9; Arat 
Özkan, 2013:1,3). Coronary artery disease (CAD), a chronic disease, is a social problem due to its 
negative effects on life quality as well as a financial burden (Arat Özkan, 2013:1,3). CAD, especially 
MI is a heart disease we generally come across (Ghuran ve Nolan, 2008:9). Nurses have a great role 
in developing awareness related to MI symptoms and risk factors (Gönül, 2009:73). Nurses have 
many responsibilities in MI patients’ acute and post-treatment care and follow-ups. Aim: The aim of 
this study is to identify the issues and corpus of MI related studies in postgraduate theses submitted 
by nurses in Turkey. Results: The researches (N=23) which were examined according to issues, 
were grouped under 7 issues: education, initiative and treatment, level of knowledge, life quality, 
visitation, crisis management and sleep. The majority of the research issues (26%) were made up of 
individual patient consultation and MI training. They also focus on treatment; knowledge level, life 
quality; nurses and flight attendants’ knowledge; the effects of visitation and death anxiety; crisis 
management and sleep. The researches were examined according to (N=23) corpus; 20 of which 
(87.3%) were conducted on MI patients. The outcome of the researches according to their issues is 
as follows: Education – it has been detected that consultation and educational programs offered to 
patients have a positive effect on the power of self-care, functionality, healthy living style behavio-
urs and prognosis and psychosocial adaptation. Initiative and treatment – coronary precautions with 
regard to daily activity levels were seen to be more effective on AMI patients in the research group 
who have shown a better recovery period. Nurses’ applications of preventing constipation of AMI 
patients were seen to be effective.  It has been detected that the ‘Case Management Model’ applied to 
AMI patients has shown an increase in the quality of care, a decrease in the duration of hospitalisati-
on, an increase in patient and nurse satisfaction. Monitoring patients at their houses, applications of 
rehabilitation have increased the level of effectiveness. Cold application to the femoral artery region 
after percutaneous coronary initiatives has shown a decrease in hematoma, ecchymoses and pain. 
Knowledge level – It has been observed that nurses’ average knowledge scores during thrombolytic 
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treatment are higher and that the most important factors that affect their knowledge of emergency 
EKG findings and emergency nursing initiatives are in-service trainings and the units they work in. 
It has been stated that among AMI patients with knowledge of their disease, 82.2% are grouped as 
‘knowing’ and 17.8% are grouped as ‘knowing little’. Flight attendants’ awareness of MI has been 
found at a  high level. Life quality – Among the factors that affect the life quality of patients who 
have had MI are marital status, income state, position within the family, number of times hospitalised, 
state of relating the MI to life style, knowledge of MI, house care after being discharged. Significant 
differences have been found between the duration of staying in hospital, state of relating MI to life 
style, getting information about being discharged and care sufficiency. In relation to the effective 
factors on life quality of MI patients, it has been seen that morale and hope are the most effective 
elements and that social support does not have any effects. A positively meaningful relationship has 
been found between life satisfaction and healthy living style behaviours of MI patients; it has been 
concluded that as the level of life satisfaction increases so does the healthy living style behaviours. 
Visitation – When blood pressure, pulse rate and patient anxiety were measured during visitations 
to patients with MI and in ICU, a significant increase was seen in measurements compared to pre-
visitation conditions. In another research regarding this issue, a significant measurement difference 
in diastolic blood pressure has been found and a significant increase in anxiety inventory scores has 
been observed. Death anxiety of AMI and diabetes patients were examined and where there has been 
no sign of anxiety, depression was detected; patients with AMI were seen to have a higher level of 
depression. Crisis management – intensive pain, continuity of the pain, experiencing it for the first 
time newly added symptoms, ineffective results of actions taken,fear of heart related symptoms fear 
of death fear of being crippled and pressure from others have been found to be effective on patients 
to seek medical help after having symptoms of AMI for the first time. In the analysis of effects of 
anxiety, depression and hopelessness levels on coping attitudes, it has been seen that patients use 
both problem oriented and emotion oriented coping methods. Sleep – It has been seen that 54.4% of 
patients with MI admitted into ICU at a rate of 65% suffer from sleep disorder. Three main reasons 
that lead to sleep disorders have been noted as anxiety about the disease (59.8%), pain (54%) and 
noise (37.9%). It has been concluded that sleep disorder is independent of anxiety and depression. 
Conclusion: According to the research results, issues such as crisis management, visitation, life qu-
ality and sleep disorders and affecting factors have been analysed less frequently; and the research 
in which the corpus is made up of patients’ relatives has not been conducted. It is suggested that 
all healthcare personnel improve their knowledge of emergency EKG findings and initiatives with 
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mandatory applied training programs; all nurses and new healthcare personnel need to be subject to 
orientation in ER and ICU for a certain period of time; new studies about Myocardial Infarction be 
done by nurses to reduce risk factors leading to MI and increase life quality of MI patients.
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YAŞLIDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖNERİLERİ1

ORAL AND DENTAL HEALTH RECOMMENDATIONS IN  
OLDER ADULTS
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Öz: Sağlıklı yaşlanmanın en önemli koşullarından biri 
doğal, sağlıklı ve fonksiyonel ağız ve diş yapısının 
mümkün olduğunca korunmasıdır. Yaşlıda ağız ve diş 
sağlığı ile ilgili sorunlar arasında en sık görülenler 
tam dişsizlik, diş kaybı, dişlerde aşınma, diş plakla-
rına bağlı periodontal hastalıklar, diş çürükleri, diş 
eti çekilmesi ve ağız kuruluğudur. Bu sorunlar yaşlı 
bireyin çiğneme, konuşma, yutma, tat alma gibi fonk-
siyonlarının bozulmasına neden olarak beslenme ile 
ilgili alışkanlıklarını etkileyebilir. İyi bir mekanik ve 
kimyasal ağız hijyeni ile yaşlanmaya bağlı olarak ağzı 
oluşturan yapılardaki değişikliklerin neden olabileceği 
sorunların önüne geçilebilir, özellikle kötü bir ağız 
hijyeni nedeniyle gelişebilen pnömoni önlenebilir. 
Bu derleme makalede yaşlılar için ağız ve diş sağlığı 
önerileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Bireyler, Ağız Hijyeni, 
Diş Sağlığı, Plak Kontrolü

Abstract: One of the most important conditions for 
healthy aging is to protect natural, healthy and func-
tional structure of the mouth and teeth as much as 
possible. The most common oral health problems in 
older adults are total edentulism, loss of teeth, tooth 
wear, dental caries, gingival recession, dryness of the 
mouth and periodontal disease linked to dental plaque. 
These problems can lead to deteriorations in the func-
tions such as chewing, speaking, swallowing, tasting 
and effect nutritional habits. With a good mechanical 
and chemical oral hygiene, the problems caused by 
the changes in the structures of the mouth due the 
aging can be prevented. With good oral hygiene the 
pneumonia that can develop especially due to poor 
oral hygiene can also be prevented. Oral and dental 
health suggestions for older adults will be discussed 
in this review article.

Key Words: Older Adults, Oral Hygiene, Dental 
Health, Plaque Control
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GİRİŞ

Sağlıklı yaşlanmanın en önemli koşullarından biri 
doğal, sağlıklı ve fonksiyonel ağız ve diş yapısının 
mümkün olduğunca korunmasıdır. Ağız sağlığı, 
dişlerin ve ağız içinin sadece sağlıklı olması de-
ğil, aynı zamanda rahatlık hissi ve fonksiyonel 
olmasıyla gerçekleştirilir (National Council on 
Ageing and Older People, 2015). Kötü bir ağız 
sağlığı ile genel sağlık sorunları arasında ilişki 
bulunmakla birlikte, bu sorunlar yaşlı bireylerin 
yaşam kalitesi ve yaşam tarzı üzerine doğrudan 
etki edebilmektedir (Kandelman et al., 2008: 
224-36).

Yaşlıda ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar ara-
sında en sık görülenler tam dişsizlik, diş kaybı, 
dişlerde aşınma, diş plaklarına bağlı periodontal 
hastalıklar, diş çürükleri, diş eti çekilmesi ve ağız 
kuruluğu olup, bu sorunlar yaşlının çiğneme, 
konuşma, yutma, tat alma gibi fonksiyonlarının 
bozulmasına ve ağrı yaşamasına neden olabilmekte 
ve beslenme ile ilgili alışkanlıklarını etkileyebil-
mektedir (Nazlıel vd., 2007:329-48; Özkan ve 
Kanlı, 2012:68-78; Tirth et al., 2012:441-50).

Yaşlı popülasyonu arttıkça dişsizlik oranı da 
artmakta olup, Amerika Birleşik Devletleri 2004 
yılı verilerine göre yaşlılarda dişsizlik oranı son 
30 yılda %50’den %23’e düşmüştür (Wu et al., 
2012:145-53). Geçmiş yıllara göre yaşlılarda 
dişsizlik oranının azalması, diş sağlığı hizmetleri 
kullanım oranlarını da arttırmaktadır. Ancak diş 
sağlığı sigortası olmayan yaşlıların, sigortası 

olanlara göre diş tedavilerini erteledikleri belirtil-
mektedir (Partida, 2014:103-12). Yaşlı bireylerin 
genç erişkinlere göre periodontal tedavi, dolgu, 
kanal tedavisi, köprü, protez gibi tedavilere daha 
fazla gereksinimleri olmasına rağmen, bunları 
yaptırabilecek yeterli finansmanları bulunma-
maktadır (Tirth et al., 2012:441-50).

Bilişsel ve fonksiyonel yetersizliği olan yaşlı 
bireylerde bakım verici desteğinin de yetersiz 
olması durumu, düzenli diş bakımına ulaşımı 
engelleyebilmekte ve diş çürükleri riski artabilmek-
tedir (Chen et al., 2013:1345-50). Yaşlı bireylerde 
ağız ve diş bakımıyla ilgili hemşirelik algısının 
değerlendirildiği bir çalışmada, yaşlı bireylere 
bakım veren sağlık bakım profesyonellerinin konu 
hakkında düzenli ve eş zamanlı güncellemelere 
gereksinim duyduğu saptanmıştır. Aynı çalışma 
sonucunda, konuyla ilgili olarak bakım verenler-
deki farkındalık düzeyi artışının, yaşlı bireylerde 
daha iyi bir ağız bakımı sağlama açısından önemli 
olabileceği belirtilmiştir (Muttappallymyalil et al., 
2011:170-3). Yaşlı bireylerde ağız bakımıyla ilgili 
hemşirelerin bilgi ve görüşlerinin değerlendirildiği 
başka bir çalışmada, bu gruba bakım veren tüm 
sağlık bakım profesyonellerinin, yaşlı bireylerin 
ağız ve diş bakımında daha iyi bir temel bilgiye 
gereksinim duyduğu sonucuna varılmıştır (Preston 
et al., 2000:89-91). Kurumda kalan 442 yaşlı 
bireyin incelendiği başka bir çalışmada, protez 
kullanan yaşlılardan %65’inin protezinde gözle 
görünür lekeler ve hasar olduğu, %53’ünün 
tedavi gerektiren protez kaynaklı sorunu olduğu 
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ve bu sorunlardan kurumdaki sağlık personelinin 
haberdar olmadığı bulunmuştur (Kishore et al., 
2013:159-63). 

Oral ağrı ilerlemiş diş ve diş eti hastalıklarının 
bir belirtisi olup, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin 
%7’sinin son 6 ay içerisinde en az iki kez diş 
ağrısı sorunu yaşadıkları, eğitim düzeyi düşük 
olanların yüksek olanlara göre daha fazla sorun 
bildirdikleri belirlenmiştir (Vargas, et al., 2000:87-
92). Kırılgan bireylerin genellikle, yalnızca ağrıları 
olduğunda oral sorunlarından şikayetçi oldukları 
ve ağız hijyeni konusunda hemşirelerden gelen 
yardım talebini kabul etmeye ya da ağız sağlığı 
sorunlarıyla ilgili iletişim kurmaya gönüllü oldukları 
belirtilmiştir (De Visschere et al., 2015:115-22; 
Batchelor, 2015:1064–70)

Hemşirelik, yaşlı bireylerde ağız ve diş sağlığı-
nın geliştirilmesine katkı sağlayabilecek önemli 
bir meslek grubudur. Hemşireler yaşlı bireylere 
yönelik ağız ve diş sağlığı hakkında öncelikle 
kendi bilgi düzeylerini arttırarak, yaşlı birey ve 
ailesi için rehber olabilirler.

Yaşlıda Ağız Hijyeni Yetersizliği Nedenleri

Yaşa bağlı fiziksel değişimler ve fonksiyonel 
yetersizlikler manipülasyon yeteneğini önemli 
ölçüde etkileyerek, yaşlı bireylerde ağız hijyeni-
nin bozulmasına neden olabilmektedir. Ağız-diş 
sağlığını etkileyebilecek olan diğer faktörler; genel 
sağlık sorunları, artrit, geçirilmiş serebrovasküler 
atak, kanser tedavileri, demans, mental problemler, 

görme bozuklukları, kazalara bağlı oluşan doku 
zedelenmeleri ve hareket kısıtlılığı olarak sıra-
lanabilir (Nazlıel vd., 2007:329-48; Chen et al., 
2013:1345-50). Yaşlı bireylerde sık görülen astım, 
hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarda çoklu 
sayıda ilaç kullanılmasına bağlı, ağız-diş sağlığı 
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Antihistaminik, 
diüretik, antipsikotik ve antidepresan türü ilaçlar 
tükrük akışını azaltarak ağız kuruluğuna neden 
olabilmektedir. Ağız kuruluğu olması çiğneme, 
konuşma ve yutma güçlüğüne yol açarak, diş çü-
rükleri ve yumuşak doku sorunları gelişme riskini 
arttırabilmektedir. Ağız kuruluğu aynı zamanda 
protez kullanma kapasitesini de azaltabilir (Tirth 
et al., 2012:441-50).

Yaşlanmayla birlikte ağız ve diş sağlığının giderek 
ihmal edilmesinin diğer nedenleri arasında; yaş-
lıların diş kaybını yaşlanmanın doğal bir sonucu 
olarak görmeleri, diş bakımının pahalı, ağrılı, sık 
ve uzun kontrolleri gerektirdiğini düşünmeleri, 
dişleri olmayan yaşlıların ise diş kontrolüne git-
me gereksinimi hissetmemeleri yer almaktadır 
(Kapucu, 2015:1-62). Diğer yandan, günümüzün 
yaşlı bireyleri, ağız hijyeni eğitiminin en etkili 
olacağı çocukluk yaşlarında genellikle böyle bir 
eğitimi almamış olduklarından, ileri yaşlarda 
hijyen alışkanlıklarının değiştirilmesine direnç 
gösterebilirler (Arpacı, 2005:1-136). Bu nedenle, 
iyi ağız-diş hijyeni becerilerinin tüm topluma erken 
yaşlarda öğretilmesi ve tüm yaş gruplarına en iyi 
oral hijyen eğitiminin sağlanması yararlı olabilir. 
Erken yaşlarda verilen eğitimle, geleceğin yaşlı 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:130 K:188
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

185

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

bireylerinin oral sağlık problemleri azaltılabilir 
(Tirth et al., 2012:441-50). 

Yaşlı bireylerde iyi bir ağız hijyeni yoluyla ağız 
sağlığının geliştirilmesi hemşirelik bakımının 
vazgeçilmezidir. Yeterli ağız sağlığının önemi 
konusunda toplumu ikna etme sorumluluğu sağlık 
profesyonelleri tarafından yerine getirilmediği 
taktirde, toplum içinde yaşayan yaşlı bireylerde-
ki kötü ağız sağlığı potansiyel yeni bir geriatrik 
sendrom olabilmektedir (Van Der Putten et al., 
2014:17-24). Ağız-diş sağlığı problemleri yaşlı 
bireylerde ağrı, enfeksiyon, yetersiz besin alımı, 
yaşam kalitesinde bozulma gibi sorunlara neden 
olabilmektedir (Hartford Institute for Geriatric Nur-
sing, 2012; Chen et al., 2013:1345-50). Özellikle 
uzun süreli olan orta-şiddetli seviyedeki diş ağrıları 
bilişsel yetersizliği olan yaşlı bireylerde zararlı 
davranışların ortaya çıkmasına, kırılgan yaşlılarda 
homeostatik dengenin bozulmasına ve kardiyovas-
küler komplikasyonlarda artışa yol açabilmektedir. 
Patolojik mikroorganizmaların sistemik dolaşıma 
girmesi sonucu, immün sistemi baskılanmış olan 
yaşlılarda diş enfeksiyonu yaşamı tehdit eden bir 
septisemiyle sonuçlanabilmektedir (Chen et al., 
2013:1345-50). Bu nedenlerle hemşireler yetersiz 
ağız-diş hijyeni etkenlerinin ve komplikasyonlarının 
farkında olmalı, yaşlı bireyin ağız-diş sağlığını 
koruyucu uygulamalar yapmalıdırlar.

Bakteriyal Plak

Diş plağı, diş ya da ağız içindeki tüm katı yüzeyler 
üzerine yapışan çok sayıda bakteriden oluşur ve 

ağız dokuları için oldukça zararlıdır (Yalçın vd., 
2010:78-91). Yaşlı bireylerde görülen diş eti çe-
kilmesi sonucu kök minesinin açığa çıkması, kök 
yüzeylerinde dental plağın tutunması için birikim 
alanı oluşturabilmektedir (Akalın, 2011:14). Bu 
durum yaşlı bireylerde plak birikimi artışının 
nedenlerinden biridir. Yaşlıda sık görülen ağız 
kuruluğu da bir diğer faktördür. Yaşla birlikte 
tükürük akışkanlığı azalmakta, ağız kuruluğu 
dilin üzerinde yiyecek artıklarından oluşan bir 
tabaka birikmesine neden olabilmektedir. Bu 
duruma bağlı olarak bakteriyel plak birikimi 
dolayısıyla çürük ve diş eti hastalık riski artmak-
tadır (Türk Diş Hekimleri Birliği, 2015a). Diğer 
yandan yaşlanma ile birlikte diş kayıplarındaki 
artışa bağlı olarak bireylerin yumuşak gıdalarla 
beslenmesi ve protez kullanımı da mikrobiyal 
dental plak birikimini arttırabilmektedir (Nazlıel 
vd., 2007:329-48). 

Yaşlı bireylerde iyi oral hijyen alışkanlıklarının 
daha az plak ve daha az oral hastalıkla ilişkili 
olduğu belirtilmiştir (Strömberg et al., 2012:221-
9). Hemşirelerin bakteriyel plak oluşum nedenleri 
hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmaları, fizik 
muayene sırasında yaşlı bireylerin ağız yapılarını 
daha bilinçli bir şekilde değerlendirmelerine ve 
risk saptaması yapmalarına katkı sağlayabilir. 
Doğru bir değerlendirme sonucunda yaşlı birey 
ve ailesine plak kontrol yöntemleri hakkında 
önerilerde bulunmak önemli hemşirelik girişimleri 
arasındadır.
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Değerlendirme

Değerlendirme süreci ağız bölgesiyle ilgili mevcut 
durumu ya da sorunları tespit etmek, bu sorunlara 
yönelik girişimleri başlatmak ve süreci değer-
lendirmek için gereklidir. Erken değerlendirme 
ve girişimler, oral komplikasyon ve enfeksiyon 
insidansında azalma sağlayabilmektedir (Malkin, 
2009:19-23).

Yaşlı bireylerde ağız bölgesiyle ilgili hemşirelik 
bakımının sürdürülmesindeki amaçlardan biri, 
dudakların ve mukozanın yumuşaklık, temizlik, 
sağlamlık ve nemliliğinin sağlanması için iyi bir 
değerlendirme yapılabilmesidir (Malkin, 2009:19-
23). Protezlerin hijyenini de kapsayacak şekilde, 
gıda artıkları ve dental plağın temizliğini içeren ağız 
ve diş bakımı; rahatsızlık hissini hafifletecek, oral 
alımı geliştirecek ve ağız kokusunu engelleyecek 
biçimde olmalıdır (Fitzpatrick, 2000:1325-32). 
Ağız bakımına yönelik hemşirelik girişimleri 
ayrıca oral bölgede gelişebilecek enfeksiyonları 
da mümkün olduğunca önleyebilmelidir (Arkell 
and Shinnick, 2003:52-3). 

Ağız-diş bölgesi ile ilgili ilk değerlendirme, hasta 
ve bakım verenleri aydınlatacak şekilde aşağıdaki 
bilgileri içermelidir:

 Önceki diş bakımı öyküsü

 Önceki oral sorunlar

 Hasta yaşı ve protez gibi risk faktörleri

 Mevcut beslenme durumu

 Mevcut tedavi ve önerilen herhangi bir rejim 
(cerrahi, radyoterapi ve ilaç tedavisini içeren)

 Genel oral hijyen uygulamaları (Malkin, 
2009:19-23).

Değerlendirme sürecinde oral hijyeni etkile-
yebilecek faktörlerin kayıt edilmesi ve bu risk 
faktörlerinin etkisini en aza indirebilecek şekilde 
kanıta dayalı bakım girişimlerinin başlatılması 
önemli hemşirelik girişimleri arasındadır (Malkin, 
2009:19-23).

Değerlendirmede hastanın durumuna ilişkin de-
ğişikliklerle birlikte, hastaya özel gereksinimlerin 
ve altta yatan durumların dikkatli bir şekilde ele 
alınması gerekmektedir (Malkin, 2009:19-23). 
Bakım evlerinde yaşlı bireylerin dental bakım ve 
tedavi gereksinimlerinin incelendiği bir çalışmada, 
kurumlarda kalan yaşlı bireylerde algılanan ile 
gerçek tedavi gereksinimleri arasında büyük bir 
farklılık olduğu saptanmış olup, sistematik bir 
dental bakım programı geliştirilmesinin acil ihtiyaç 
olduğu belirtilmiştir (Mitov et al., 2014:73-9). 
Evden çıkamayan yaşlı bireylerin karşılanmayan 
önemli ağız sağlığı gereksinimlerinin incelendiği 
bir çalışmada ise, geriatristler ve primer bakım 
sağlayıcıların farkındalığının arttırılmasına ek 
olarak, yaşlı bireylere yönelik ev-tabanlı program-
lar geliştirmek üzere tıp grubunun dental grupla 
birlikte hareket etmesi önerilmiştir (Ornstein et 
al., 2015:151-7).
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Değerlendirme süreci anatomi ve fizyolojiyi 
kavrama yetisi gerektirmektedir. Ancak, ağız ve 
diş bakımı konusunda hemşirelik bilgisinin yeterli 
olmadığına dair görüşler bulunmaktadır (Evans, 
2001:33-36). Değerlendirme aynı zamanda ağız 
bakımı konusundaki hemşirelik algısı ve isteksizlik 
nedeniyle aksayabilmektedir (Clay, 2000:21-5). Bu 
nedenle hemşirelerin bu konuda yeterli bilgilerinin 
ve istekliliklerinin olması önemli görülmektedir.

Plak Kontrolü

Diş plağının yol açabileceği sorunların önemi 
nedeniyle, profesyonel plak kontrolünün yanı sıra, 
korunma amaçlı günlük işlemlerin de yapılması 
gerekmektedir (Türk Diş Hekimleri Birliği, 2015b).

Plak kontrolü mekanik (diş fırçaları, diş ipliği, ara 
yüz fırçaları, gerektiğinde diş hekimi tarafından 
yapılan profesyonel diş temizliği, kök yüzeyi 
düzleştirme işlemleri, sakızlar) ve kimyasal (ağız 
gargaraları, diş macunları, sakızlar) ağız hijyeni 
işlemleriyle gerçekleştirilmektedir. Her zaman 
esas olan mekanik plak kontrolüdür. Kimyasal 
plak kontrolü, mekanik kontrolün yeterli olmadığı 
durumlarda destek olarak kullanılmaktadır. Yaşlı 
bireyler, ağız hijyeni alışkanlıkları açısından altı 
ayda bir değerlendirilmeli ve motive edilmeli-
dir. Ancak ağız hijyeni iyi olmayan veya ağız 
dokularını etkileyen sistemik bir problemi olan 
yaşlı bireyler, 1-3 ay gibi daha kısa aralıklarla 
görülmelidir (Nazlıel vd., 2007:329-48; Türk Diş 
Hekimleri Birliği, 2015a).

Plak Kontrolünde Kullanılan Yöntemler

Kötü ağız hijyeni ve diş sorunları; yaşlı bireyin 
fiziksel ve psikososyal fonksiyonu ve sağlığını, 
benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini, 
sosyalleşmesini ve öz güvenini olumsuz etkileye-
bilmektedir (Kapucu, 2015:1-62). Buna yönelik 
plak kontrolüne ilişkin yöntemler konusunda 
hemşireler, yaşlı birey ve yakınlarına aşağıda 
belirtilen önerilerde bulunabilirler:

 Diş fırçalama: Diş fırçası, plağın mekanik 
olarak parçalanıp uzaklaştırılmasını sağlamak-
tadır. Dişler günde iki defa fırçalanmalıdır. 
Diş fırçalama sırasında özellikle dişlerin diş 
eti kenarına yakın olan ve dişler arası böl-
gelerdeki plağın uzaklaştırılması önemlidir. 
Ellerini rahat kullanamayan yaşlılarda, sapı 
şekillendirilebilen diş fırçaları önerilmektedir. 
Diş fırçasının sapına yumuşak lastik ekler 
takılarak sapın kalınlaştırılması da yaşlının 
fırçayı tutuşunu kolaylaştırabilmektedir (GE-
BAM Bülteni, 2006).

Yaşlıda diş eti mekanik kuvvetlere karşı dirençli 
olmadığı için, bu bireylere yumuşak kıllardan oluşan 
diş fırçaları önerilmektedir. Yumuşak kıllı fırçalar 
plağı kaldırmada etkili olabilmektedir. Ayrıca diş 
fırçalarının baş kısmı küçük ve yuvarlak olmalı-
dır, böylece her yere ulaşması ko lay olur. Birçok 
kimse için pilli diş fırçaları iyi bir al ternatiftir. 
Özellikle ulaşılması zor alanlarda, yaşlı ve elini 
rahat kullanamayan bireyler için önerilmektedir 
(Hersek, 2009:59-66). Elektrikli diş fırçaları kul-
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lanım kolaylığı nedeniyle yaşlı bireylere tavsiye 
edilmektedir (Fjeld et al., 2014:142-8). Elektrikli 
diş fırçaları ayrıca, diş yüzeylerini normal fırçalara 
göre daha hızlı temizlemektedir. Bu fırçaların 
tek dezavantajı, maliyetlerinin yüksek oluşudur 
(Nazlıel vd., 2007:329-48). Yaşlı bireyler için 
elektrikli diş fırçalarının kabul edilebilirliğini 
inceleyen bir çalışmada, elektrikli diş fırçasının 
manuel bir diş fırçasından plak kaldırma ve gin-
givitisi kontrol altına almada daha etkili olduğu 
saptanmıştır (Verma and Bhat, 2004:115-7). Başka 
bir çalışmada ise, daha az zaman harcanması ve 
kullanım kolaylığı nedeniyle yaşlı bireylere bakım 
verenlerin manuel diş fırçası kullanmak yerine 
elektrikli diş fırçalarını tercih ettikleri saptanmıştır 
(Wolden et al., 2006:106-10).

Dişlerin fırçalanması işlemi tamamlandıktan 
sonra dil yüzeyinde kötü koku oluşturan bakte-
rilerin uzaklaştırılması için dilin fırçalanması da 
önerilmektedir (Hersek, 2009:59-66).

 Diş ipi ve ara yüz fırçası:

Resim 1. Kırılgan Yaşlı Bireyler İçin Oral 
Bakım (http://www.toothclub.gov.hk/en/

en_adu_01_02_01_07.html)

Periodontal hastalıkların büyük bir bölümü dişler 
arası bölgelerde başlamaktadır. Yaşlıda dişler 
arası boşluklar genişlemiştir. Diş eti dokusunun 
kaybı sonucu oluşan dişler arası boşluklar besin 
birikimine neden olabileceği için, bu alanların 
temizliği ara yüz fırçası ve diş ipi ile yapılma-
lıdır. Ancak diş ipi kullanımı, dişler arası alan 
tamamen diş eti ile kaplanmışsa önerilmektedir. 
Diş ipi kullanmak fırçalamaktan daha zor olabi-
leceği için, yaşlıda diş ipinin bir diş ipi taşıyıcı 
ile kullanılması önerilmektedir. Diğer yandan diş 
ipinin uygunsuz kullanımı, diş etinde travmaya 
ve ülserasyonlara neden olabilmektedir. Bu böl-
geler, kullanımı iplikten çok daha kolay olan ara 
yüz fırçaları ile temizlenebilir (GEBAM Bülteni, 
2006; Özkan ve Kanlı, 2012:68-78).

Yaşlı bireylerde diş yapısı, diş sağlığı davranışları 
ve mortalite ilişkisinin incelendiği bir Cohort 
çalışmasında (1992-2009) gece yatmadan önce 
diş fırçalama, her gün diş ipi kullanma ve diş 
hekimi ziyaretinin yaşam süresi açısından önemli 
faktörler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca gece dişlerini 
fırçalama alışkanlığının olmamasının, bu alışkan-
lığın her gün sürdürülmesine oranla riski %20-35 
arttırdığı, diş ipini hiç kullanmamanın her gün 
kullanmaya göre riski %30 arttırdığı saptanmıştır. 
Aynı çalışma sonucunda son 12 ayda diş hekimi 
ziyaretinin olmamasının, bu süre içerisinde iki ya 
da daha fazla ziyaretin yapılmasına oranla riski 
%30-50 arttırdığı, mortalitenin ayrıca kaybedilen 
diş sayısının artmasıyla artış gösterdiği belirtilmiş-
tir. Yine aynı çalışmada, dişsiz bireylerin protez 
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kullananlar da dahil olmak üzere, 20 ve üzeri 
diş sahibi olan yaşlı bireylere oranla %30 daha 
fazla mortalite riskine sahip oldukları saptanmıştır 
(Paganini-Hill et al., 2011:1-10).

 Diş taşı temizliği: Diş plağı kaldırılmadığı 
taktirde iki günden kısa bir sürede diş taşına 
dönüşebilmektedir. Diş taşı pürüzlü bir yüzeye 
sahiptir ve üzeri daima kalsifiye olmamış plak 
ile örtülüdür. Böylece diş taşı, plak için uygun 
bir alan oluşturmaktadır. Günlük diş fırçalama 
işlemleri diş taşı oluşumunun azalmasını sağ-
lamakta, ancak tamamen yok etmemektedir. 
Bu yüzden yılda iki kez diş taşı temizliği 
yapılarak, fırça ve diş ipi ile ulaşılmayan böl-
gelerin temizliğinin sağlanması önerilmektedir 
(Nazlıel vd., 2007:329-48). Diş taşı temizliği 
sonrası önceden diş taşı ile örtülü yüzey açığa 
çıkmakta ve açığa çıkan bu yüzeyde soğuğa 
ve sıcağa karşı geçici bir duyarlılık olmaktadır. 
Önemli olan, bireyin dişlerindeki duyarlılık 
nedeni ile etkin fırçalama ve ağız bakım iş-
lemlerinin ihmal edilmemesidir. Temizlenmiş 
bir ağızda diş taşının yeniden oluşumu etkin 
bir ağız bakımı ile engellenebilir (Türk Diş 
Hekimleri Birliği, 2015b).

 Diş macunları: Diş macunları diş fırçalama-
nın etkisini arttırmaktadır. Ayrıca plak ve diş 
taşı oluşumunu engelleyici, çürük önleyici, 
hassasiyet giderici ve diş beyazlatıcı ajanları 
taşıyıcı olarak işlev görmektedir (Nazlıel vd., 
2007:329-48). Yaşlı bireyler için önerilen diş 

macunları %0.5 fosfat florür, %0.4 stannöz 
florür veya %1.1 sodyum florür içermektedir 
(Taşçağ, 2011:25). Florlu diş macunları ile diş 
fırçalama işleminin, florü topikal olarak dişlere 
uygulamanın en yaygın yöntemi olduğu belir-
tilmiştir (Ercan vd., 2010:27-33). Yapılan bir 
çalışmada toplum içinde yaşayan ve florürlü 
diş macunu kullanan yaşlı bireyler arasında 
koronal ve kök yüzey çürüğünün ilerleme ora-
nının düşük olduğu saptanmış, kök çürüklerinin 
artan insidansının tıbbi durumların çokluğu 
ve ileri yaş ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 
(Wyatt et al., 2014:1-7). Bir randomize klinik 
çalışmada, bakım evinde yaşayan engelli yaşlı 
bireylerde kök çürükleri lezyonları üzerinde 
1.450 ppm florürlü diş macununa kıyasla 5.000 
ppm florürlü diş macununun çürümelere karşı 
etkinliği değerlendirilmiş, yüksek florürlü diş 
macununun kök çürükleri lezyon ilerlemesini 
kontrol altına almada ve reminerilizasyonu 
teşvik etmede önemli ölçüde daha etkili olduğu 
saptanmıştır (Ekstrand et al., 2013:391-8). Diş 
macunu ile ilgili yapılan çalışmalarda, yüksek 
güçte florür içeren diş macunları ile yapılan 
çürük kontrolünün, standart diş macunlarına 
oranla tutarlı bir şekilde gelişmiş cevap sağ-
ladığı saptanmıştır (Baysan vd., 2001;41–6; 
Tavss et al., 2003:369–74; Schirrmeister et al., 
2007: 212–6; Ekstrand et al., 2008:67–75).

 Gargaralar: Mekanik plak kontrolünü etkin 
olarak gerçekleştiremeyen yaşlı bireylerde, 
klorheksidin veya listerin gibi ağız gargaraları 
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kullanılarak kimyasal yoldan plak kontrolü 
sağlanabilmektedir. Klorheksidin, koruyucu ve 
tedavi edici amaçla kullanılan bir antiseptiktir. 
Kullanılan doza bağlı olarak bakteriostatik 
veya bakterisid etki gösterir (Nazlıel vd., 
2007:329-48). Klorheksidinin plak birikimini 
ve gingivitisi önlediği, inflamasyonu azalttığı, 
ancak dişlerde boyanmaya neden olduğu be-
lirtilmektedir (American Dental Association, 
2013). İstenmeyen etkileri arasında diş taşı 
oluşumunda artış ve tat almada değişiklik de 
yer almaktadır. Plak oluşumunun engellen-
mesinde en etkin gargara olarak kabul edilen 
klorheksidinin altı aydan az ve kısa süreli 
olarak kullanılması önerilmektedir (Nazlıel 
vd., 2007:329-48). Klorheksidinin %0.1, 
%0.2, %0.12’lik konsantrasyonları mevcut-
tur ve %0.2’den yüksek konsantrasyonlarda 
kullanılmamalıdır (Dursun, 2003:6). Yapılan 
bir çalışmada, %0.2 klorheksidin diglukonat 
gargara kullanımının oral flora üzerine kısa 
dönem etkileri incelenmiş, düzenli klorheksi-
din gargara kullanımının patojen bakteriler de 
dahil olmak üzere oral bakteri oranında azalma 
sağladığı, bu durumun da oral kavitede yara 
iyileşmesine katkı sağlayacağı görülmüştür 
(Aktaş vd., 2008:81-93). Klorheksidin, özellikle 
ellerini rahat kullanamayan ya da fenitoin, 
kalsiyum kanal blokerleri veya siklosporin 
gibi diş etinde büyümeye neden olan ilaçları 
kullanan hastalara önerilmektedir (Nazlıel vd., 
2007:329-48; Kazancıoğlu vd., 2013:66-72).

Listerin, bir asırdan fazla zamandır güvenle 
kullanılan bir gargaradır. Klorheksidin gibi plak 
birikimini ve gingivitisi önlemek ya da mevcut 
plak miktarını ve inflamasyonu azaltmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Listerin, özellikle klorheksidi-
nin dişlerde boyanmaya ya da tat hassasiyetinde 
değişikliğe neden olan etkilerini tolere edeme-
yen bireylerde kullanılmaktadır. Ancak yüksek 
ölçüde alkol içermesi nedeniyle ağız kuruluğu 
olanlara veya alkol bağımlılığına yönelik tedavi 
alan yaşlı bireylere önerilmemektedir (Nazlıel 
vd., 2007:329-48). Yapılan bir çalışmada liste-
rinin, gingivit üzerine etkisinin, plak oluşumu 
üzerine etkisine göre daha belirgin olduğu öne 
sürülmüştür (Sekino and Ramberg, 2005:1083-
8). Yapılan bir diğer çalışmada, klorheksidin 
gargaraların plak kontrolünde daha iyi olduğu, 
ancak gingiviti azaltmada esansiyel yağ içeren 
gargaralar ile klorheksidinin aynı derecede etki 
ettiği belirtilmiştir (Al, 2011:171-4). Yaşlı birey-
lerle yapılan bir çalışmada, oral patojen seviyesi 
ve plak birikimini azaltmak için alkol içermeyen 
esansiyel yağlı gargaraların etkisi incelenmiş, 
önemli ölçüde otonomi kaybı olan 75 yaşlı 
birey iki gruba ayrılmıştır. Test grubu günde iki 
kez esansiyel yağlı gargara ile kontrol grubu ise 
musluk suyu ile ağzını çalkalamış, ancak çalışma 
sonucunda klinik ve mikrobiyolojik ölçümlerde 
iki grup arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır 
(Chalhoub et al., 2014:1-10).

 Florür jeller, florür vernikler, florür solüs-
yonları: Florür jeller içerik, florür konsant-
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rasyonu ve uygulama sıklığı gibi faktörler 
bakımından diş macunlarından farklıdır ve 
çürük oluşumunun önlenmesinde endikedir. 
Profesyonel uygulama gerektirmeden diş 
fırçası ile bireysel olarak uygulanabilen florür 
jellerin en yaygın olarak kullanılan formları 
5000 ppm serbest florür içeren %1.1 nötral 
sodyum florür (NaF) jel ile 970 ppm serbest 
florür içeren %0.4 kalay florür (SnF2) dür 
(Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı, 2015).

Florürlü vernikler, ilk olarak florürün diş yüze-
yine daha uzun süre temasını sağlamak üzere 
geliştirilmiş ürünlerdir. Florür vernik tükürükle 
de etkileşime geçerek mine üzerinde kalsiyum 
florür (CaF2) tabakası oluşturmakta ve yavaş 
salınan depo florür görevi gören bu tabakadan, 
plak pH’ı düştüğünde florür iyonu salınmakta-
dır. Yaygın olarak kullanılan florürlü vernikler 
22.600 ppm aktif florüre eşdeğer %5 sodyum 
florür içermekte ve yılda 2-4 kez, diş hekimleri 
tarafından uygulanmaktadır (Ağız ve Diş Sağlığı 
Daire Başkanlığı, 2015). Yaşlı bireylerle yapılan 
bir çalışmada, kurumda yaşayan bireylerde kök 
çürüklerini önlemek için dört önleyici protokolden 
(bireyselleştirilmiş ağız hijyeni eğitimi (BAHE); 
BAHE ve üç ayda bir %1 klorheksidin vernik 
uygulaması; BAHE ve üç ayda bir %5 sodyum 
florür cilası uygulaması, BAHE ve yıllık %38 
gümüş diamin florür solusyonu uygulaması) en 
iyi olan yaklaşımın değerlendirilmesi amaçlan-
mıştır. Aynı çalışmada yaşlı bireyler üç yıl süreyle 
takip edilmiş, gümüş diamin florür solüsyonu, 

sodyum florür vernik ve klorheksidin vernik 
uygulamalarının yeni kök çürüklerini önlemede 
BAHE’nin yalnız verilmesine göre daha etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır (Niessen, 2012:95-
6). Profesyonel topikal florür uygulamalarından 
biri olan florid solüsyonları da ağız bakımında 
önemlidir (Yıldırım, 2012:14). Toplum içinde 
yaşayan yaşlılar arasında kök çürüklerini önlemek 
ve durdurmak için oral sağlık eğitimi ve gümüş 
diamin florid etkisinin incelendiği bir çalışmada, 
yılda iki defa oral sağlık eğitimi ile birlikte yapılan 
yıllık gümüş diamin florür uygulamasının yaşlı 
bireylerde yeni kök çürüklerini önlemede ve dur-
durmada etkili olduğu saptanmıştır (Zhang et al., 
2013:284-90). Sistematik bir çalışmada floridinin 
tüm yaş grubundaki yetişkinlerde etkili bir çürük 
koruyucu önlem olduğu belirtilmiştir (Griffin et 
al., 2007: 410–5). Yetişkinlerde kök çürükleri-
nin önlenmesine yönelik florür girişimlerinin 
etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada ise 
düzenli topikal florürün kök çürüğünü azaltmada 
yararlı olduğu saptanmıştır (Heijnsbroek et al., 
2007:145-52).

 Sakızlar: Sakız çiğnemenin ağız ve diş sağ-
lığı için potansiyel yararları bulunmaktadır. 
Sakızların direkt antiçürük etkilerinin yanı 
sıra, ağız sağlığındaki indirekt etkileri ise 
tükürük akışının uyarılması ve mekanik diş 
temizliğidir (Ercan ve Erdemir, 2012:43-9; 
Nogourani et al., 2012). Plak birikiminin 
ve tükürüğün periodontal sağlığı etkilediği 
bilinmektedir. Dolayısı ile sakız çiğnemenin, 
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içinde periodontal sağlığı etkileyecek aktif bir 
ajan olmasa bile, sadece fiziksel özelliklerine 
bağlı olarak periodontal sağlığı etkileyebi-
leceği düşünülmektedir (Ercan ve Erdemir 
2012:43-9). Ksilitol içeren sakızların, mekanik 
plak kontrolünün yanısıra, çürük oluşumunu 
önlediği belirtilmiştir (Savaş ve Küçükyılmaz, 
2014:113-25). Yaşlı bireylerde ağız kuruluğu 
sık rastlanan bir bulgudur. Bu durumda açı-
ğa çıkmış kök yüzeylerinde çürük oluşumu 
kolaylaşabilmektedir. Florid içeren sakızlar, 
hem tükrük sekresyonunu uyarmaları hem 
de floridin çürük önleyici etkisi nedeniyle 
yaşlı bireylere önerilmektedir (Nazlıel vd., 
2007:329-48). Sakızların periodontal hasta-
lığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir 
ajan olan klorheksidin için uygun bir araç 
olabileceği belirtilmiştir (Ercan ve Erdemir, 
2012:43-9). Klorheksidin içeren sakızların 
diş plağı oluşumunu kontrol etmede, sorbital 
ve ksilitol içeren sakızlara kıyasla daha etkili 
olduğu aktarılmıştır (Imfeld, 2006:476-83). 
Yapılan çalışmalarda klorheksidin asetat 
ksilitolu birlikte içeren sakız kullanımının 
yaşlı populasyonda oral hijyen rutinlerine 
destek olabileceği belirtilmiştir (Simons et al., 
2001:1010-5;Simons et al., 2002:1348-53).

Plak kontrolünde kullanılan yöntemler ve yarar-
ları konusunda hemşirelerin farkındalıklarının 
arttırılması, sadece yaşlı bireylerin değil, tüm 
yaş gruplarındaki bireylerin ağız-diş sağlığının 

korunması ve iyileştirilmesinde katkı sağlaya-
bileceği için önemli görülmektedir. 

 Protez bakımı: Yaşlı ağız sağlığının sür-
dürülmesinde hareketli protezlerin temizliği 
önemlidir. İyi temizlenmeyen protezlerde 
zamanla renk değişikliği, bazı bölgelerde diş 
taşı birikimi ve koku meydana gelebilmektedir. 
(Nazlıel vd., 2007:329-48). Protez temizliği 
için çeşitli mekanik ve kimyasal yöntemler 
bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak fırçalama, 
macun/tozlar, ultrasonik çalkalama ve kimyasal 
protez temizleyicileri verilebilir. Ultrasonik 
yöntemlerin protez plağını kaldırdığı, ancak 
mikroorganizmaların sayısını etkili bir şekilde 
azaltmadığı belirtilmiştir (Chittaranjan et al., 
2011:423-6). Kimyasal protez temizleyicileri 
antimikrobiyal ajanlar içermekte ve plak 
içindeki mikroorganizmaları öldürmektedir 
(Nazlıel vd., 2007:329-48). Yapılan bir çalış-
mada klorhex ve fittydent temizleyici ajanların, 
damak mukozası ve protez yüzeyinde kandida 
kolonizasyon oranı üzerinde belirli bir önleyici 
etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Nalbant et 
al., 2008:647-54). Deneysel bir çalışmada, 
protezin alkalen peroksit içerisine daldırılması 
ve ultrasonik vibrasyon ile temizliğinin, tam 
bir protez temizliğine yardımcı maddeler ola-
bileceği sonucuna varılmıştır. Aynı çalışmada 
belirtilen deneysel metotların, protezin su ile 
fırçalanmasına kıyasla üstünlük sağladığı 
saptanmıştır (Cruz et al., 2011:668–73). Chet-
han ve arkadaşları (2011:159-72) tarafından 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2016

International Refereed Journal of Nursing Researches
January / February / March / April Spring Semester Winter Number: 6 Year: 2016

ID:130 K:188
PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03944- 2015-GE-17296)

193

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

yapılan çalışmada, streptococcus kolonile-
rinin sayısında azalma yüzdesi maksimum 
olarak sodyum hipoklorit çözeltisi (%0.02) 
ile sağlanmış olup, bunu trisodyum fosfat, 
sodyum perborat ve klorheksidin glukonat 
(%0.2) takip etmiştir. Protez temizliğinde 
sodyum hipoklorid ve dentamize tabletlerin 
etkisinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, sodyum 
hipokloridinin dentamize tabletten daha etkili 
olduğu ve fırçalama işleminin protez temiz-
liğinde mikrobiyal flora miktarını azaltmada 
gelişim sağladığı, sodyum hipoklorit (%0.5) 
gibi etkili protez dezenfektanlarının protez 
mikroorganizmalarında azalma sağladığı ve 
kullanıcılarının oral sağlık bakımını geliştirdiği 
saptanmıştır (Falah-Tafti et al., 2008:10-4). 
Farklı kimyasal yöntemlerin karşılaştırmalı 
analizinde (sodyum hipoklorid, sodyum 
perborate, su, %2’lik klorheksidin) tam diş 
protezinden biyofilmin uzaklaştırılmasında, 
yalnızca sodyum hipoklorid solüsyonunun 
etkili olduğu saptanmıştır (Guimaraes et al., 
2014:1-5).

Günlük protez temizliği, doğal dişlerin günlük 
temizliği kadar önemlidir. Hemşireler protez 
bakımı ve güvenliği konusunda, protez kullanan 
yaşlı birey ve/veya bakım verenlere aşağıdaki 
önerilerde bulunabilirler: 

 Protezler, kullanan yaşlı bireyin adı veya 
adının baş harfleri ile etiketlenmiş olmalıdır.

 Protez en az günde bir kez temizlenmelidir.

 Protez temizleme fırçası ya da yumuşak kıllı 
diş fırçaları kullanılarak, protezin iç ve dış 
kısımları dahil olmak üzere, diş üzerindeki 
plak ve yemek artıkları musluk suyu altında 
çıkartılabilir.

 Fırçalama işlemi sırasında protezleri düşme ve 
kırılmalardan korunmak için, işlem yumuşak 
bir havlu üzerinde yapılabilir.

 Protez temizleyiciler kullanıldıktan sonra, 
protezlerin çok iyi durulanması gerekir. Aksi 
takdirde mukozada irritasyonlar oluşabilir.

 Protezlerin sürekli takılı tutulması diş etlerinin 
tahriş olmasına neden olabileğinden 24 saat 
boyunca takılı kalmamalıdır.

 Protezler günde en az 6 saat diş etlerinin nefes 
alabilmesi için dışarıda bırakılmalıdır.

 Protezler ağız içinde bulunmadığı zamanlarda 
su dolu bir kap içinde muhafaza edilmelidir.

 Diş eti irritasyonunu önlemek için protezin ağız 
yapısına uyum sağlamasına dikkat edilmelidir.

 Protez saklama kabı düzenli olarak temizlenmeli 
ve kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

 Protez bakımlarını kendi başına yapamayacak 
durumda olan yaşlı bireylere yönelik, uyku 
zamanından önce protezlerin çıkarılmış, 
fırçalanarak temizlenmiş ve su dolu kap içe-
risine konulmuş olduğundan emin olunmalıdır 
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(Delaware Valley Geriatrics Education Center, 
2006).

Yaşlı Bireylerde Kötü Ağız Hijyeni ve Pnömoni 
İlişkisi

Oral sekresyonlar ve içerisinde bulunan bakterilerin 
aspirasyonu, pnömoni gelişiminde giderek önemli 
bir faktör olarak kabul edilmektedir (Yoneyama et 
al., 2002:430-3; Çakır, 2014:52-8). Bakım evlerinde 
yaşayan birçok yaşlı bireyin profesyonel diş sağlığı 
bakımı uygulayamama veya ağız bakım hijyeni 
verebilecek personelin yetersizliği nedeniyle kötü 
ağız sağlığına sahip olabileceği belirtilmektedir. Kötü 
ağız hijyeni ve periodontal hastalıkların, özellikle 
hastane ve bakım evlerinde bulunan hastalarda, 
respiratuar patojenler aracılığıyla orofarengeal böl-
gede kolonizasyon gelişmesine neden olabileceği 
ve bu patojenlerin aspire edilmesinin pnömoniye 
yol açabileceği bildirilmektedir (Scannapieco et 
al., 2003:54-69). Yapılan bir çalışmada kötü ağız 
hijyeninin bakım evlerinde pnömoni açısından 
en yaygın risk faktörlerinden biri olduğu belirtil-
miştir (Quagliarello et al., 2005:1-6). Başka bir 
çalışmada bakım gereksinimi olan yaşlı bireylerde 
tükürükte mililitrede yaklaşık bir milyar koloni 
oluşturan oral bakteri saptanması durumunun, 
pnömoni başlangıcı için bir risk faktörü olarak 
tanımlandığı sonucuna varılmıştır (Kikutani et 
al., 2015:417-21).

Pnömoni ve akciğer abseleri anaerobik bak-
terilerden kaynaklanabilmektedir. Anaerobik 
akciğer enfeksiyonlarının özellikle periodontal 

hastalığı olan bireylerde tükrük sekresyonlarını 
takiben oluşabileceği düşünülmektedir (El-Solh, 
2011:173-80). Staphylococcus aureus ve gram-
negatif organizmaların kolonizasyonu, pnömoniye 
neden olabilen oral içeriklerin aspirasyonundan 
kaynaklanabilmektedir (Furman et al., 2004:1495-
500). Yaşlı bireylerin oral kavitesinde periodontal 
patojenlerden Porphyromonas gingivalis ve Strep-
tococcus sobrinusun yüksek seviyelerde olduğu 
belirtilmiştir. Belirtilen mikroorganizmalar kötü 
ağız hijyeni ile ilişkilendirilmiş pnömoni etiyolo-
jisinde yer alan organizmalarla aynıdır (El-Solh, 
2011:173-80).

Dental hastalıklar ve aspirasyon pnömonisi iliş-
kisiyle mortalite bağlantısını inceleyen çalışma 
sonuçlarında; pnömoniye dayalı düzeltilmiş mor-
talite hızının periodontal çukur derinliği 4mm’yi 
aşacak şekilde 10 ve daha fazla dişi olan bireylerde, 
periodontal çukuru olmayanlara göre yaklaşık 4 
kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Awano et 
al., 2008;87:334-9). Uzun süreli ağız bakımının 
bakım evinde yaşayan yaşlı bireyler arasında pnö-
moni riskini azalttığı belirtilmiştir (Yoshino et al., 
2001:2235-6). Yapılan bir çalışmada, uzun süreli 
bakım veren bir kurumda iki yıl boyunca takip 
edilen yaşlı bireyler arasında pnömoni riskinin, 
oral bakım alan bireylerde önemli ölçüde azal-
dığı saptanmıştır (Yoneyama et al., 2002;430-3). 
Sjogren ve arkadaşları (2008:2124–30) tarafından 
yapılan bir çalışmada, bakım evlerinde yaşayan 
yaşlı bireylerde pnömoniden kaynaklanan ölüm 
nedenlerinin yaklaşık onda birinin oral hijyenin 
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geliştirilmesi ile önlenebileceği sonucuna va-
rılmıştır. Bu sonuçlar dikkate alındığında, yaşlı 
bireylerde özellikle kötü ağız hijyeniyle ilişkili 
pnömoniden kaynaklanan ölümlerin, hemşirelik 
bakımının özenli bir şekilde yerine getirilmesi ve 
iyi bir ağız hijyeninin geliştirilmesi ile önlenebi-
leceği söylenebilir.

Yaşlının ağız-diş sağlığının korunabilmesi için, 
ağız-diş sağlığı eğitimleri yaşam boyu sürdürülmeli 
ve yaşlı bireye düzenli diş muayenesi yaptırması 
açıklanmalıdır. Yaşlı bireylerin internet kullanımı 
arttığı için, ağız-diş sağlığını korumaya yönelik 
yasal web sayfalarının oluşturulması katkı sağ-
layabilir. Ağız-diş sağlığı yaşlı bireylerin genel 
iyiliği ve sağlığı açısından son derece önemli 
olduğu için, sağlık profesyonellerinin müfredat-
larında yaşlının ağız-diş sağlığına yer verilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.

Sağlık bakım alanlarında çalışan interdisipliner 
ekibin ve bu grupta önemli bir yer tutan hemşirelerin 
ağız-diş sağlığı, beslenme, fonksiyonel durum ve 
ağız-diş sağlığının yaşlı bireyin iyilik hali açısın-
dan önemi konularında sürekli ve güncellenmiş 
eğitimlere gereksinimleri bulunmaktadır (Kiyak 
and Reischmuth, 2005:975-86; Partida, 2014:103-
12). Yaşlıların diş sağlığını koruyabilmek için, 
sağlık algılarının ve gereksinimlerinin anlaşılması, 
eğitim ve algılama düzeylerine göre eğitimler 
planlanması, sosyo-ekonomik düzeylerine göre 
tedavi seçenekleri konusunda yönlendirilmeleri 
gereklidir (Ettinger, 2010:29-35). 

Ağız ve diş sağlığına yönelik bakımın hemşirelik 
girişimlerine daha yüksek öncelikli bir görev 
olarak dahil edilmesi ve oral bakım konusunda 
hemşirelik bilgisinin geliştirilmeye gereksinimi 
olduğu belirtilmektedir (Lindqvist et al., 2013: 
298-305).  Bir hemşirelik girişimi olarak oral 
hijyen bakım kavramı etrafında netlik kazanılması, 
hemşirelere yaşlı bireylerde muhtemel sistemik 
hastalıkları önleme ve oral sağlık sonuçlarının 
etkisini sağlama konusunda olanak tanımaktadır 
(Coker et al., 2013: 2360-71).

Ağız ve diş sağlığına yönelik olarak hemşirelere;

 Yaşlı bireyin kendi ağız bakımını gerçekleş-
tirebilme yeteneğini saptamaları,

 Yaşlı bireyin ağız-diş temizliğine yönelik 
bireyselleştirilmiş bakım planlamaları,

 Ağız kuruluğunu ve oral kaviteyi lezyonlar 
açısından dikkatlice değerlendirmeleri,

 Oral hijyen eksikliği ve pnömoni  ilişkisini 
göz önünde bulundurarak, öz bakımını ger-
çekleştiremeyen bireylere yemeklerin ardından 
uygun ağız-diş bakımı sağlamaları,

 Protezlerin öncelikli olarak her yemek son-
rası ve gece uyumadan önce düzenli olarak 
çıkarılması ve temizlenmesini sağlamaları,

 Yaşlı bireylerin sağlıkla ilgili inanç, tutum ve 
davranışlarını ortaya çıkarmaları ve bunları 
olumlu yönde geliştirebilecek uygulamalar 
yapmaları,
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 Yaşlı bireyleri düzenli diş hekimi kontrolü 
açısından yönlendirmeleri,

 Demans, delirium gibi iletişim sorunlarına 
neden olabilecek sağlık sorunu olan yaşlı 
bireylere uygun iletişim teknikleri kullanarak 
ağız-diş bakımı sağlamaları,

 İletişim sorunları olan yaşlı bireyler diş ağ-
rılarını rahatlıkla ifade edemeyebilecekleri 
için, ağız-diş ağrısı belirtileri ve ağrıya bağlı 
davranış bozuklukları konusunda bakım ve-
renleri bilgilendirmeleri, 

 Hareketli protezi olan hastalarda kök çürükleri 
gelişme riskinin yüksek olduğunu bilmeleri 
ve yaşlı bireyleri bu açıdan yönlendirmeleri,

 Doktor önerisi ile diş kaybını önlemek için 
klorheksidin ve florid karışımının bir yıl süre 
ile kullanılabileceğini açıklamaları,

 Yaşlı bireylerin bakım verenleri için fonksiyo-
nel durum ve destekleme eğitim programları 
planlamaları,

 Etkili bir bakım planı için yaşlı birey ile kısa 
diş hatırlatma görüşmeleri yapmaları önerilebilir 
(Ettinger, 2010: 29-35; Ackley, 2014:571-5; 
Partida, 2014: 103-12).

SONUÇ

Yaşlı bireylerde ağız ve diş sağlığı açısından 
bakteriyal plak kontrolünün önemli bir yeri vardır. 
Yaşlı bireyler ağız hijyeni alışkanlıkları açısından 

altı ayda bir değerlendirilmelidir. Diş fırçaları, diş 
ipliği, ara yüz fırçaları, gerektiğinde diş hekimi 
tarafından yapılan profesyonel diş temizliği, sakızlar 
gibi mekanik plak kontrol yöntemlerinin yeterli 
olmadığı durumlarda, kimyasal plak kontrolü (ağız 
gargaraları, diş macunları, sakızlar) destek olarak 
kullanılabilir. Özellikle klorheksidin veya listerin 
gibi ağız gargaraların yaşlı bireylerde kimyasal 
yoldan plak kontrolünü sağlamada önemli yeri 
olmakla birlikte, klorheksidinin %0.2’den yüksek 
konsantrasyonlarda kullanılmaması önerilmek-
tedir. Diğer yandan kötü ağız hijyeninin bakım 
evlerinde pnömoni açısından en yaygın risk 
faktörlerinden biri olması bakımından, iyi bir 
ağız hijyeninin geliştirilmesi ile bu sorun önle-
nebilmektedir. Tüm bu faktörler ile yaşlı birey 
sayısının hızla artış gösterdiği ülkemizde, yaşlı 
bireylerin ağız-diş sağlığını koruma konusundaki 
düzenli interdisipliner eğitimlerle farkındalığın 
arttırılmasının, tüm toplumun ağız-diş sağlığının 
korunması konusunda erken yaşlardan itibaren 
eğitilmelerinin, hemşirelerin yaşlı bireylerin ağız-
diş sağlığına özel girişimleri planlamalarının ve 
uygulamalarının şimdiki ve gelecekteki yaşlı 
bireylerin ağız-diş sağlığı için çok önemli olacağı 
ifade edilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: One of the most important conditions for healthy aging is to protect 
natural, healthy and functional structure of the mouth and teeth as much as possible. Oral health is 
achieved when the teeth and oral environment are not only healthy but also comfortable and functio-
nal. There is a correlation between poor oral health and general health problems and these problems 
can have a direct impact on the quality of life and lifestyle of older adults. The most common oral 
health problems in older people are total edentulism, loss of teeth, tooth wear, dental caries, gingival 
recession, dryness of the mouth and periodontal disease linked to dental plaque. These problems 
can lead to deteriorations in the functions such as chewing, speaking, swallowing, tasting and effect 
nutritional habits. On the other hand, poor oral hygiene and periodontal disease may foster colo-
nization of the oropharyngeal region by respiratory pathogens, particularly in hospital or nursing 
home patients. If aspirated, these pathogens can cause pneumonia. Age-related physical changes 
and functional impairment may cause a deterioration of oral hygiene in older adults. General health 
problems, arthritis, previous cerebrovascular accident, dementia, mental problems, visual disturbances, 
tissue injuries that occur due to accidents and  limitations of movement can be the factors causing 
the deterioration of oral hygiene in older adults. Furthermore, oral hygiene education may be most 
effective in childhood, but older people in our country today do not usually receive such training 
and so they can resist changing the hygiene habits in later life. The number of older adults in our 
country has been growing rapidly. Interms of their health, it is very important for nurses to be aware 
of the suggestions that should be given to the older adults about the mouth and tooth health and 
to plan special attempts for them. Aim: With good oral hygiene, older adults can maintain a better 
quality of life and the pneumonia that can develop especially due to poor oral hygiene can also be 
prevented. So, it is believed that oral and dental health suggestions in this article will be beneficial 
for older adults. The article also contains important information for nurses on the subject. Results: 
Dental plaque consists of a plurality of bacteria adhering to the teeth or on all solid surfaces in the 
mouth and it is harmful to oral tissues. Gingival recession, dry mouth, to be fed with soft food de-
pending on the increase in tooth loss and the use of prosthesis may lead to dental plaque in older 
adults. Elderly individuals should be assessed every six months for oral hygiene habits. But elderly 
individuals with poor oral hygiene or with systemic problems that affect the oral tissues should be 
seen at shorter intervals such as 1-3 months. As well as professional plaque control, daily operation 
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of a hedging must be done. With good mechanical and chemical oral hygiene, the problems caused 
by the changes in the structures of the mouth due the aging can be prevented. Toothbrushes bre-
ak up plaque mechanically. Toothbrushes with shaped handle are recommended for older people who 
cannot use their hands comfortably. Soft bristle toothbrushes can be effective in removing plaque. 
Because it is easy to use and cleans tooth surfaces faster than a normal brush, electric toothbrush is 
recommended for older adults. Teeth should be brushed twice a day and tongue should be brushed 
after brushing teeth. Gaps between teeth that occur because of the loss of gum tissue lead to nutrient 
accumulation. These areas should be cleaned with interdental brushes and dental floss. Flossing is 
suggested if the area is completely covered with teeth from the gums. Dental floss is recommended 
for use with a dental floss holder in older adults. If dental plaque is not removed, it can turn into 
tartar in less than two days. Toothpaste increases the effect of brushing teeth and serves as inhibiting 
dental plaque and calculus formation, antifouling, desensitizing and tooth whitening agent carrier. 
Toothpastes recommended for older people contain 0.5% phosphate fluoride, 0.4% stannous fluoride 
or 1.1% sodium fluoride. If mechanical plaque control cannot be effectively implemented in older 
adults, plaque control is provided chemically using mouthwash such as chlorhexidine and Listeri-
ne. Other methods used in plaque control are fluoride gel, fluoride varnish and fluoride solutions 
application. The chewing gum has potential benefits in oral and dental health for older adults. Gum 
containing xylitol is recommended for preventing dental caries. Gum containing fluoride is also 
recommended for older people. Maintenance and cleaning of dentures is important in maintaining 
oral health in older adults. Color change, the accumulation of plaque and odor may occur in some 
areas in time if dentures are not cleaned well. There are several mechanical and chemical methods 
for cleaning the prosthesis. Examples for the methods include brushing, paste/powder, ultrasonic 
agitation and chemical denture cleansers. All of these methods are to contribute in improving oral 
hygiene of older adults. Conclusion: It is important to maintain oral and dental health in the elderly. 
It can be expressed that it is very important for nurses to plan and implement initiatives for oral and 
dental health of older persons.
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİRİNCİ BASMAKTAN ÜÇÜNCÜ 
BASAMAĞA TERAPÖTİK DOKUNMA1

THERAPEUTIC TOUCH FROM PRIMARY TO TERTIARY CARE IN 
HEALTH SERVICES

Ayşegül BİLGE1, Hacer DEMİRKOL1, Merve UĞURYOL1

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,  
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Öz: Terapötik dokunma; evrendeki enerjinin, bireyin 
enerji alanındaki dengesizliği gidermek ve iyileşmesini 
kolaylaştırmak amacıyla, uygulayıcının elleri aracılığıyla 
aktarıldığı bir tedavi yöntemidir. Terapötik dokunma; 
bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayarak sağlığın 
korunmasında ve hastalık oluştuktan sonra gelişebilen 
ağrı, anksiyete, stres gibi semptomların yönetilmesinde 
kullanılan bir tedavi yöntemidir. Terapötik dokunma 
ülkemizdeki Hemşirelik Mevzuat’ında yer alması-
na ve hemşirelik uygulamasında olumlu etkisinin 
olduğu uluslararası literatürde yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmasına rağmen, ulusal literatürde deneysel 
olarak yapılmış sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmış 
ve genellikle tamamlayıcı tedaviler içerisinde tanım 
olarak yer aldığı görülmüştür. Bu derlemenin amacı, 
terapötik dokunma uygulamasının birinci basamaktan 
üçüncü basamağa kadar olan hemşirelik uygulamala-
rındaki önemini ve sağlayacağı yararları okuyucuya 
aktarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Terapötik Dokunma, Sağlık 
Bakım Hizmetleri, Hemşirelik

Abstract: Therapeutic touch is a treatment which 
provides energy transfer in order to obviate the 
imbalance in energy fields and heal individuals via 
practitioners’ hands. Therapeutic touch is a treatment 
used in protection of health by making individuals feel 
themselves good and supervising symptoms which 
might appear after the diseases such as pain, anxiety, 
and stress. Although therapeutic touch is included in 
our country’s Nursing Legislation and its impacts in 
nursing practice have been discussed in international 
literature, the therapeutic touch is described only 
as an alternative treatment in national literature in 
which there are not sufficient experimental studies. 
The aim of this review is to transmit the importance 
and explore the benefits of therapeutic touch from 
the primary care to tertiary care in nursing practices.

Key Words: Therapeutic Touch, Health Care Servi-
ces, Nursing
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GİRİŞ

Son yıllarda sağlık alanında yapılan bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, tıbbi tedavilerdeki başarı 
şansını ve ortalama yaşam süresini artırmaktadır. 
Ancak bu tıbbi gelişmeler, olumlu etkilerinin 
yanı sıra, uzun süre hastanede kalma, yüksek 
maliyet, güncel bakım ve tedavi yöntemlerine 
karşı duyulan kuşku ve olası yan etkilerinden 
korku gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde 
getirmektedir (Khorshid ve Yapucu, 2005: 124-
30; Turan vd., 2010: 93-8; İnci ve Öz, 2012: 
178-87). Bu olumsuzluklar; hastaların, yaşam 
kalitesini artırmak, semptomları ve ilaçlara bağlı 
yan etkileri azaltmak, fiziksel ve psikolojik des-
tek sağlamak amacıyla, dünyada ortalama %31 
oranında kullanılan, tamamlayıcı tedavilere olan 
ilgilerini her geçen gün arttırmaktadır (Kurt vd., 
2013: 10-5).

Artan ilgiyle birlikte sağlık alanında tamamlayıcı 
tedavi yöntemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır 
(Turan vd., 2010: 93-8). Bu tamamlayıcı tedavi 
yöntemlerinden biri de terapötik dokunmadır. 
Terapötik dokunma, 1970’li yılların başlarında, 
Dolores Krieger ve Dora Kunz tarafından ge-
liştirilmiştir. Evrendeki enerjinin, bireyin enerji 
alanındaki dengesizliği gidermek ve iyileşmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla, uygulayıcının elleri 
aracılığıyla aktarıldığı, ortalama 15-20 dakika 
süren bir tedavi yöntemidir (Hanley, 2008: 249-
58; France, 2008: 25-6). Terapötik dokunmanın, 
hastada güven duygusunun oluşması, hasta-hem-

şire etkileşiminin artması gibi olumlu psikolojik 
etkileri bulunmaktadır (Çınar ve Khorshid, 2003: 
15-8; Çam ve Engin, 2014: 1078).

Bu olumlu psikolojik etkilerinin yanı sıra, yapılan 
bazı çalışmalarda; terapötik dokunmanın, fiziksel 
sağlık için önemli değerler olan; hemoglobin ve 
hematokrit değerlerinin yükseltilmesi,  nabız 
sayısının ve kan basıncı değerlerinin düşürülmesi 
üzerine  pozitif yönde nörobiyolojik etkilerinin 
olduğu da bildirilmiştir (Ekizler, 1987:63-8; Oliver, 
2006:49-50; Movaffaghi et al., 2006:41-8; Arslan, 
2007: 71). Bu oluşan nörobiyolojik değişimlerde, 
bireyin stres, anksiyete, ağrı, ajitasyon gibi olum-
suz semptomlarla baş etmesine ve beden, zihin 
ve ruhsal iyilik halini sürdürmesine yardımcı 
olmaktadır (Aştı ve Yıldız, 1994:265-71; Cox 
and Hayes, 1998:128-33; Cox and Hayes, 1999: 
363-8; Woods and Dimond, 2002:104-14).

Kişinin kendini iyi hissetmesi; bu üç alan ara-
sındaki denge ve uyuma bağlıdır. Herhangi bir 
alandaki bozulma diğer tüm alanları etkilemektedir 
(Mulloney and Federman, 1996: 27-49). Bireyin 
bedensel ve ruhsal olarak sağlığının bozulması, 
kendisiyle beraber yaşamındaki diğer insanları 
ve aralarındaki sosyal ilişkileri de olumsuz etki-
lemektedir (Öksüz ve Malhan,  2005). Terapötik 
dokunmanın; stres, anksiyete, yorgunluk, ağrı 
gibi yaşam kalitesini ve sosyal yaşamı etkileyen 
semptomların yönetiminde kullanılarak yarar 
sağladığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır 
(Mulloney and Federman,  1996: 27-49). Ayrıca, 
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19/ 04/ 2011 tarihli 27910 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde hemşire-
lerin masaj, terapötik dokunma, manevi destek, 

anksiyeteyi azaltma ve sakinleştirme teknikleri, 
gevşeme tekniklerini kullanma yetkilerinin olduğu 
belirtilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Hemşirelik 
Yönetmeliği, 2011). Terapötik dokunmanın; 
yapılan çalışmalar ışığında ve verilen yetkiye 
dayanarak hemşirelik uygulamalarında, isten-
meyen semptomlar üzerinde erken dönemde 
kullanılması, hastalıkların oluşmasının önlenmesi 
veya geciktirilmesi ve yaşam kalitesinin artırıl-
ması üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Bu 
sebeple; bu derlemede, terapötik dokunmanın 
birinci basamak sağlık hizmetlerinden, üçüncü 
basamak sağlık hizmetlerine kadar hemşirelik 
uygulamalarındaki yerini okuyucuya aktarmak 
amaçlanmaktadır.

Terapötik Dokunma Uygulaması

Terapötik dokunma; temel olarak beş aşamadan 
oluşmaktadır. İlk olarak sakin bir meditasyon 
alanı hazırlanmalıdır. Daha sonra bu beş aşama 
15- 20 dakika içerisinde birbirini takip edecek 
şekilde uygulanır. 

1. Aşama (Odaklama): Terapötik dokunmanın en 
önemli ve tedavi boyunca devam eden aşamasıdır. 
O ana odaklanmak ve farkındalık gerekmektedir. 
Bu odaklanma ve farkındalık tüm tedavi sürecinde 
devam etmektedir. 

2. Aşama (Değerlendirme): Uygulayıcının 
ellerini uygulanan kişinin bedeninden 2-6 cm 
uzakta tutarak ritmik ve simetrik el hareketle-
riyle baştan aşağıya vücudu taradığı aşamadır. 
Uygulayıcı bu hareketlerle, bireyin enerji akışı-
nın kalitesini duyusal olarak algılamaya çalışır. 
Sağlıklı bireyde bu enerji akışı açık, simetrik ve 
akıcıdır. Uygulayıcı düşük bir sıcaklık ve nazik 
bir titreşim algılar. Ancak enerji alanında bir 
dengesizlik veya tıkanıklık olduğunda uygulayan 
kişi tarafından baskı, sıcaklık, soğukluk, çekme, 
karıncalanma hissedilir.

 3. Aşama (Açma/ Temizleme): Tedavi aşama-
sından önceki aşamadır. Enerji akışının ritmik 
ve düzenli olması için baştan aşağıya eller va-
sıtasıyla, enerji açık alandan kapalı alana doğru 
aktarılmaya başlanır. 

4. Aşama (Tedavi):  Açma aşamasını takip eden 
aşamadır. Hastanın ihtiyacına göre enerji akışı 
eller vasıtasıyla denge kurulana kadar devam 
ettirilir. Enerji alanındaki dengenin tekrar oluş-
turulduğu evredir.

 5. Aşama (Değerlendirme): Yapılan tedavinin 
değerlendirildiği aşamadır. Uygulayıcı tarafından 
enerji alanı baştan aşağıya tekrar taranır ve te-
davinin tıkalı enerji alanlarındaki etkisi ve enerji 
dengesi değerlendirilir (Mulloney and Federman, 
1996: 27-49; Cox and Hayes, 1998: 128-33; 
Coppa, 2008: 17-24).
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Bu uygulamada temel amaç; profesyonel hemşi-
relik mesleğinin ilkelerinden olan bütüncül bakış 
açısıyla (Ergül ve Bayık,  2004: 37-45), hastada 
görülen bedensel ve ruhsal hastalık semptomlarını 
azaltmak için evrendeki enerjiyi terapötik olarak 
paylaşmaktır (France, 2008: 25-6). Terapötik 
dokunma uygulaması sağlıklı kalım ve var olan 
hastalığın rehabilitasyonunda uygulanabilir. Bu 
yüzden sağlık hizmetlerinde, birinci basamaktan 
üçüncü basmağa kadar uygulama yelpazesi vardır.                                                                                                                             

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tera-
pötik Dokunma Uygulaması

Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal alanında 
birçok değişikliğe neden olmaktadır. Bu değişik-
likler, insan yaşamına olumlu etkilerinin yanı sıra 
birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. 
Bu sebeple, bu değişikliklerin bireyin sağlığını 
olumsuz etkilemeden önce belirlenerek, gerekli 
sağlık önlemlerinin alınması gerekmektedir (Fişek, 
1982). Çünkü bu olumsuzluklar, bireyin beslenme-
den, uyku alışkanlıklarına kadar birçok alanında 
dengesizlik oluşturmakta ve fiziksel hastalıkların 
oluşmasını tetiklemektedir. Ayrıca bireyin gelişen 
teknolojiyle beraber birçok uyaranın içerisinde 
kalması, stres düzeyini artırmakta, stres ise bir-
çok psikiyatrik hastalığa zemin hazırlamaktadır. 
Gelişen dünya şartları ve nüfus artışı, bireyler 
arası rekabeti ortaya çıkarmaktadır. İş ve özel 
yaşamdaki rekabet, bireyin stres düzeyini artıran 
bir diğer etmendir. Sosyal ve kültürel alandaki 

değişimler ise; kuşaklar arası çatışmalarla beraber, 
aile ve sosyal yaşamda bireylerin birbirlerinden 
uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Yine birçok 
değişim ve gelişme, biyolojik, psikolojik açıdan 
birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır (Güçlü, 
2001: 91-109; Özmen ve Önen, 2005:171-80). 
Artık insan dokunma duyusundan uzak, çok hızlı, 
çok güçlü, çok işli ancak çok hastalıklı bir varlık 
haline gelmiştir. Bu nihai durumun tüketim top-
lumunun sonucu olduğunu düşünmeden geçmek 
mümkün değildir. Tekrar geçmişte olduğu gibi 
insan insana kısacası bir canlıya dokunarak ruh 
ve beden sağlığını korumak için tamamlayıcı 
bir etki yapmak mümkün olabilir. Zira günümüz 
teknolojik gelişmelerinin bir sonucu olarak masaj 
aletlerinin inovatif biçimde icadının terapötik do-
kunmaya alternatif arzu olması düşündürücüdür. 
Yine günümüz medyasının da gün içinde sarıl-
manın ömrü uzattığını içeren araştırma özetlerini 
okuyucuya sunması da insanları beden, zihin ve 
ruh üçlemesinde tekrar birbirine buluşturmasından 
başka bir şey değildir. Aslında dokunma duyusuna 
uzaklaşan insan böylece yakınlaştırılmaktadır.

Bireyin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi ruh, beden 
ve zihin alanı arasındaki dengeye bağlıdır. Bu üç 
alandaki bozulma oluşmadan ya da semptomların 
erken evrede tanımlanarak girişimde bulunulması 
birçok hastalığın oluşmasını engelleyecektir. Bu 
noktada, dünyanın her geçen gün ilgisini daha 
çok çeken tamamlayıcı tedaviler akla gelmek-
tedir.  Tamamlayıcı tedaviler içerisinde yer alan 
terapötik dokunma, holistik bakış açısını en iyi 
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benimseyen tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden 
biridir. Strese, anksiyeteye, iyi hissetmeye, rahatla-
maya, yaşam kalitesine olumlu etkisi kanıtlanmış 
olan terapötik dokunmanın hastalıklar oluşmadan 
önce kullanılması bireylerin bedensel ve ruhsal 
sağlıklarının korunmasında ve hastalıkların oluş-
masının engellenmesinde önemli ölçüde yarar 
sağlayacaktır (Kramer, 1990:483-5; Olson, 1992: 
120-36; Cox and Hayes, 1998:128-33; Green, 
1998:17-21; Lin and Taylor, 1998:155-62;  Cox 
and Hayes, 1999: 363-8; Larden et al., 2004:320-
32). Beden, ruh ve sosyal alanında kendini iyi 
hisseden birey hem bireysel hayatında hem de 
sosyal yaşamında başarılı olacaktır. Her şeyden 
önce beden, zihin ve ruh dengesini kurabilmiş 
bireylerin yetiştirdiği çocuklardan oluşan bir 
toplumunda sağlık ve refah düzeyinin yüksek 
olması beklenmektedir.

İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Terapötik 
Dokunma Uygulaması

İkinci basamak sağlık hizmetlerinde amaç; hasta-
lıklar oluştuktan sonra bireyin tanı ve tedavisinin 
yapılması ve hastalık semptomlarının yönetilerek 
sağlığın yükseltilmesidir (Fişek, 1982). İkinci 
basamak sağlık hizmetlerinin amacına paralel 
olarak terapötik dokunmanın, hastalık semptom-
larının yönetilmesinde kullanıldığını ve yarar 
sağlandığını gösteren uluslararası çalışmalar 
bulunmaktadır (Winstead and Kijek, 1999: 58-67;   
Leskowitz, 2003: 80-9). Hastalıklar oluştuktan 
sonra en sık görülen psikiyatrik semptomlardan 

biri anksiyetedir (Hacıhasanoğlu vd., 2010: 209-
16). Terapötik dokunmanın anksiyete düzeyini 
azaltmada etkili olduğunu ve yarar sağladığını 
gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Heidt, 
1981: 32-7; Smington and Laing, 1993:438-50; 
Gagne and Toye, 1994: 184-9; Olsan and Sneed, 
1995: 97-108; Cox and Hayes, 1997:163-7; Lin and 
Taylor, 1998:155-62; Ireland, 1998:68-77;  Turner 
et al., 1998:10-20; Larden et al., 2004:320-32). 
Yine önemli hastalık semptomlarından biri olan 
ağrı için çeşitli hastalık grupları üzerine yapılan 
bazı çalışmalar incelendiğinde; terapötik dokun-
manın, ağrının azaltılmasında olumlu etkisinin 
olduğu (Keller and Bzdek, 1986:101-6; Turner 
et al., 1998:10-20;  Lin and Taylor, 1998:155-
62; Monrea, 2009: 85-92;  Coakley and Duffy, 
2010:193-200; Aghabati et al., 2010:375-81) 
ve narkotik analjeziğe ihtiyaç süresini uzattığı 
bildirilmiştir (Meenhan, 1993: 69-78). Yaşam 
kalitesini bozan semptomların sık görüldüğü 
hastalıklardan biri olan alzehimer hastalığıyla ile 
ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, terapötik 
dokunmanın hastalarda görülen ajitasyon üzerine 
olumlu etkisinin olduğu bildirilmiştir (Synder et 
al., 1995:34-40; Woods et al., 1996:95; Griffin 
and Vitro, 1998:211-6;  Woods and Dimond, 
2002:104-14;  Hawranik et al., 2008:417-34; Yi-
ğitoğlu ve Öz, 2009:115-26; Ashfeld, 2011:27-8). 
Bir diğer hastalık semptomu olan stres üzerine 
terapötik dokunmanın etkisinin incelendiği ça-
lışmalarda; stresi azaltmada olumlu etkilerinin 
olduğu bildirilmiştir (Kramer, 1990:483-5; Ol-
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son, 1992:120-36). Zolfaghari ve arkadaşlarının 
(2012: 225-34) yaptıkları çalışmada ise; kardiyak 
kateterizasyonu olan hastaların, anksiyetesi, vital 
bulgu sorunları ve kardiyak ritm bozukluklarında 
terapötik dokunmanın olumlu etkisinin olduğu 
bildirilmiş ve daha fazla çalışma yapılarak bu 
hasta grubu üzerinde terapötik dokunmanın 
kullanılabileceği önerilmiştir. Bu çalışmaların 
aksine; Younus ve arkadaşlarının (2015: 1-19) 
yaptıkları çalışmada; meme kanserli hastaların 
dermatit, yaşam kalitesi, yorgunluk ve duygu 
durumlarına terapötik dokunmanın olumlu bir 
etkisi olmadığı bildirilmiştir. Bu durumun meme 
kanserli olgularda beden imajı sorunlarının olması 
ve terapötik dokunmanın bedene yönelik bir girişim 
olması nedeni ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Bu araştırmalar ışığında, terapötik dokunmanın 
yataklı hastane birimlerinde hemşireler tarafından 
kullanılmasının, hastalık semptomlarının yöne-
tilmesi, sağlığın yükseltilmesi ve verilen sağlık 
hizmetinin kalitesinin artırılması üzerine olumlu 
etkisinin olacağı düşünülmektedir. 

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tera-
pötik Dokunma Uygulaması

Önlemler alınmasına rağmen hastalıkların kro-
nik hale gelmesi durumunda, üçüncü basamak 
sağlık hizmetleri aracılığıyla bireyin hastalığa 
uyumunun sağlanması, sakatlık ve işlev kaybının 
en aza indirilmesi, yaşam kalitesinin çıkarılabi-
lecek en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir 
(Fişek,1982).  Çünkü istenmeyen birçok fiziksel 

ve ruhsal semptoma yol açan kronik hastalıklar, 
bireyin hayatının büyük bir bölümünü etkile-
mekte, çoklu ilaç kullanımını gerektirmekte, 
baş etme kapasitesini azaltmakta ve başkalarına 
olan bağımlılık düzeyini arttırmaktadır. Bunun 
sonucunda bireyler, anksiyete, ağrı, ajitasyon, 
stres, yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik gibi is-
tenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmakta ve 
yaşam kaliteleri oldukça düşmektedir (Özdemir 
ve Taşçı, 2013: 57-72).

Yapılan çalışmalarla sağlık üzerine olumlu 
etkisi olduğu kanıtlanan terapötik dokunmanın 
(Winstead and Kijek, 1999: 58-67; Leskowitz, 
2003: 80-90), bireyin bozulan beden, ruh ve zihin 
dengesini yeniden kurarak hastalığa uyum sağla-
masında, semptomların yönetilmesinde, umudun 
korunmasında ve hastalıkla beraber yaşamayı 
öğrenerek yaşam kalitesinin artırılmasında bireye, 
aileye ve sağlık çalışanlarına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.

SONUÇ

Uluslararası literatürde terapötik dokunmanın 
etkisinin incelendiği çalışmalar bulunurken, ülke-
mizde terapötik dokunmanın etkisinin incelendiği 
deneysel yapıda sınırlı sayıda çalışmaya ulaşıl-
mıştır. Yapılan birçok çalışmada yarar sağlandığı 
belirtilen, 1970’li yıllarda literatüre girmesine 
rağmen kökeni çok eski yıllara dayanan terapötik 
dokunmanın, profesyonel hemşirelik disiplini 
içerisinde birinci basmaktan üçüncü basamak 
sağlık hizmetlerine kadar kullanılabileceği ve 
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yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. Yapılan 
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terapötik dokunma ile ilgi çalışmaların yapılması 
ve sonuçlarının değerlendirilmesi, hemşirelik mes-
leğinin iyileştirici rolünü gösterecek ve hastalık 
semptomlarının yönetilmesine katkı sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: In recent years, technological developments have contributed to the 
development of different treatments in the field of health. However, these developments have caused 
doubt and fear against the technological developments and treatments. For this reason, individuals 
prefer complementary treatments because complementary treatments do not have any side effects 
(Khorshid ve Yapucu, 2005: 124-30; Turan vd., 2010: 93-8; İnci ve Öz, 2012: 178-87). The level of 
the use of complementary therapies is 31% in the world.  The therapeutic touch is used from primary 
care to tertiary care in health care services (Kurt vd., 2013: 10-5). Every day popularity and the usa-
ge areas of complementary treatments  increase (Turan vd., 2010: 93-8; Kurt vd., 2013: 10-5).One 
of the complementary treatments is therapeutic touch. Therapeutic touch (TT) is a treatment which 
provides energy transfer in order to obviate the imbalance in energy fields and heal individuals via 
practitioners’ hands. Therapeutic touch has been a nursing intervention, used more than 20 years ago. 
At the beginning of 1970s, therapeutic touch was developed by Dolores Krieger and Dora Kunz. 
(Hanley, 2008: 249-58; France, 2008: 25-6). Therapeutic touch consists of five phases. The process 
of TT follows these processes: centering, assessment, unruffling/clearing, treatment, and evaluation. 
Firstly, the practitioner must provide a quiet environment or place. The first phase is centering. This 
phase is the most important one which continues through treatment. At that phase, the practitioner 
becomes aware of the energy fields. The second phase is assessment. The practitioner scans energy 
field and moves his/her hands in a rhythmical, symmetrical manner about 2-6 inches from the 
individual’s body. The practitioner tries to find out the open and closed areas in individuals’ energy 
fields. The third phase is unruffling/clearing. Clearing treatment phase is prior to the treatment pha-
se. Energy is transformed from open parts to closed parts. The fourth phase is treatment. According 
to the needs of patients, energy transfer continues until the balance is established. The final phase 
is the fifth, evaluation phase. The practitioner scans and evaluates energy fields again. Therapeutic 
touch continues approximately 15-20 minutes (Mulloney ve Federman, 1996: 27-49; Cox ve Ha-
yes, 1998: 128-33; Coppa, 2008: 17-24). Therapeutic touch has positive effects on health in a short 
period. Therapeutic touch makes individuals feel better. Body, soul and mind must be in harmony 
for individuals to feel better. The main aim of therapeutic touch is to provide balance in three fields 
(Mulloney ve Federman, 1996: 27-49). In addition to therapeutic touch is used to manage disease’s 
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symptoms such as pain, stress and anxiety (Hanley, 2008: 249-58; France, 2008: 25-6). There are 
many research articles and reviews related to therapeutic touch’s benefits on health. Therapeutic 
touch is used for managing life’s changes and disease’s symptoms such as anxiety, stress, pain and 
fatigue (Mulloney ve Federman,  1996: 27-49). Scientific and technological developments have cau-
sed changes in individual’s biological, psychological and social areas in life recently. These changes 
have both positive effects and negative effects on human life.  Nowadays man is very fast, very 
strong but he/she gets away from the sense of touch. It has become a diseased entity.  These negative 
features affect human relations. For this reason, people move away from each other. Thus human’s 
stress increases and psychiatric diseases occur (Güçlü, 2001: 91-109; Özmen ve Önen, 2005:171-80). 
For this reason, biological, psychological, social areas must be considered together for psychiatric 
diseases. The main goal of therapeutic touch is to treat individuals with holistic perspective. The 
holistic perspective stops symptoms of diseases. Before disease symptoms such as stress, anxiety 
symptoms occur, therapeutic touch provides individuals with physical and mental health protection 
(Kramer, 1990:483-5; Olson, 1992: 120-36; Cox ve Hayes, 1998:128-33; Green, 1998:17-21; Lin 
ve Taylor, 1998:155-62; Cox ve Hayes, 1999: 363-8; Larden et al., 2004:320-32).  At the same time, 
therapeutic touch provides balance in body, soul and the mind. Individuals’ quality of life increases 
by therapeutic touch. Therapeutic touch can be used both before and after the occurrence of diseases. 
Therapeutic touch was used for managing many chronic diseases’ symptoms such as anxiety, pain, 
agitation and stress in several studies. There are many international studies about benefits of thera-
peutic touch in the literature (Winstead ve Kijek, 1999: 58-67;   Leskowitz, 2003: 80-9; Özdemir 
ve Taşçı, 2013:57-72).  Therefore, therapeutic touch can be used by professionals in the health field. 
One of these health professionals is the nurse who spends more time with patients. In addition to 
this, holistic perspective in therapeutic touch has been taught in nursing programs for many years. 
At the same time, authorization was given to nurses in Nursing Legislation of Turkey about massa-
ging, making therapeutic touch, supplying moral support, making relaxation techniques for reducing 
anxiety and settling individuals down (T.C. Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği 2011). For this 
reason, nurses have to be aware of the importance of therapeutic touch. Although therapeutic touch’s 
positive effects were demonstrated in nursing practices with studies in international literature, the 
therapeutic touch is described only as an alternative treatment in national literature in which there 
are not sufficient experimental studies. Actually, therapeutic touch is used widely. Furthermore, 
therapeutic touch does not have any side effects. Consequently, therapeutic touch is a positive effect 
on protecting health, managing disease symptoms, coping with diseases, and increasing the quality 
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of life (Winstead ve Kijek, 1999: 58-67;   Leskowitz, 2003: 80-9; Özdemir ve Taşçı, 2013: 57-72). 
Aim: The aim of this review is to explore the benefits of therapeutic touch from the primary care to 
tertiary care in nursing practices.
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kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Nursing Research” has started to publish articles as of 
2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the 
literature. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The 
issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and 
hard versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with res-
pect to Nursing Research. Editor-in-Chief of the journal is Doctor Ümran SEVİL (MD) who 
carries out their activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the 
journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions 
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two 
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of 
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author 
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the exe-
cutive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on 
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have 
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the 
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have 
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with 
the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-



hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



YAYIN İLKELERİ

1. UHD “Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan akade-
mik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara 
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Hemşirelik Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bi-
limsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans 
göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, anlaşılır bir 
dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden 
birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, özetsiz yazılar için hakem süreci başla-
tılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda iletişimden sorumlu yazar muhatap kabul edilir 
ve bu yazarın sisteme giriş yapması gerekmektedir.

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi sisteminde yer alan son sayıya göre hazırlanmalı, 
çalışma içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da red hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi bu anlayışla, tam metin ola-
rak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında te-
min etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek 
zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım fir-
masına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evinin 
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 21 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. “International Refereed Journal of Nursing Research” (UHD) is an international refereed 
journal which publishes academic and scientific articles every four months. But the journal has 
the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances.    

2. Scientific and authentic works which deal with issues and problems in the field Nursing Re-
search are included in the journal. Works are expected to have scientific concerns, to contribute 
to the field, to cite and refer important sources within the disciplines, not to have prejudice, not 
to include slogan-like sentences, and to have been written in a developed language. In addition, 
they also must have one of the qualities of review, research, and developed version of presented 
papers, etc.     

3. Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list, preface or abstract.  

4. In the case of works with more than one author, the first name written in the work is regarded 
as addressee. 

5. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles. 

6. Organization and page-setting of the work as well as in text citation must be prepared in 
journal’s last volume style.

7. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the 
topic of the issue. Referees of interdisciplinary works are determined according to the relative 
fields. 

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It cannot be 
published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It can be publis-
hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If necessary corrections are 
not realized in each correction request, work is rejected by the system.   

9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 
authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published.  



10. Publication language of our journal is Turkish. However, works which are prepared under 
different circumstance with differing principles can be accepted in English. In such cases, edi-
torial board has the unilateral right to use initiative or refuse the work. Author of work cannot 
have power over our journal.    

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else or not to be in the evaluation process of another publication organ.   

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific mee-
ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee process 
on condition that they have not been published in another journal or publication and they are 
appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its trans-
lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each issue is 
limited and authentic works are preferable.  

14. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.

15. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

16. All responsibility of works belongs to author(s).

17. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object.     

18. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial elect-
ronic data bases to support national and international information exchange. Within this scope, 
International Refereed Journal of Nursing Research has Public License which enables full text 
publication of articles on internet.    

19. UHD is an electronic journal but is also published in paper version. Individuals who would 
like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary fee to the relevant 
printing company. Our journal does not have to provide printed version of the journal to any 
author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company 



for works sent to our journal. This membership fee is collected for only annual printing and 
other costs of the journal. You may also be charged to the authors magazine costs. 

20. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee.   

21. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati-
on. In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official 
information related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system editors, 
editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating works 
cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible material, 
moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS 
LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY MATE-
RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OCCUR 
AGAINST OUR JOURNAL.     

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS 
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN 
ADVANCE.       



ULUSLAR ARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UHD)

YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, 
proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay 
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tara-
fından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin 
tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara 
aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir 
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar 
hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi 
hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka 
hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda 
hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma 
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi isteme 
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uymayan 
yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzen-
lenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmeler 
sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir 
hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep doğrultusunda istenen düzelt-



menin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda 
düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı 
verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanma-
lıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tara-
fından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile dergimize 
devredilmiş olur. 

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap 
alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen sü-
redir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz 
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden 
sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sis-
tem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak düzeltmelerin 
sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden 
tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu 
süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar 
dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

19. Yazım Kuralları:

• Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sa-
yısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır aralığında 
yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.



• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun ha-
linde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakı-
larak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 punto ve tek 
sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında 
yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve 
Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve 
Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili 
bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı altında 
sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR NOTU: Bu çalışma, 
1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir. 

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor 
bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik 
kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 
Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin mail yolu ile 
editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise 
araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   
ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanma-
lıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, 
bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazır-
lanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları 
tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki yana 



yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sadece yatay 
çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında 
ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun altında 10 punto 
ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. Başka kaynaktan 
alınan tablo ve figürlerin altında parantez içerisinde kaynak tam olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile 
ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. 
Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişletilmiş 
İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve 
Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, metin iki yana 
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Me-
tin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, 
Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended 
English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto 
ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi 
gerekmektedir.

• Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf 
sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English 
Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra 
makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve 
akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” 
simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı 
ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)



• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin 
içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak 
verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde yazarın 
soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 
sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın 
ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi harfler 
eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar 
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer 
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

• Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise 
ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazardan 
sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. 
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SİSTEME GİRİŞ

•	Dergi web sayfasına makale yüklenirken, tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazılmalı, 
yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden ayrılmalıdır. 

•	Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı ve aralarına 
virgül konulmalıdır. 

•	İletişimden sorumlu yazarın adı soyadı ve mail adresi yazılmalıdır. Bu bilgi, dergide makale altında 
dipnot şeklinde belirtilecektir. 

•	Yüklenilen makaleler için ayrıca kapak sayfasının yüklenmesine gerek yoktur.

•	Yanında “*” simgesi bulunan bölümlerin doldurulması zorunludur.

•	Etik Kurul Rapor bilgisinin kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası ile girilmesi gerekmektedir. Etik 
Kurul Raporu olmayan makaleler için “Etik Kurul Raporu yoktur” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

•	Hakem değerlendirmeleri sistem üzerinden görülebilmektedir.

•	Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme 
talebinde bulunulur.

•	Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki 
yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir.
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2. If the editorial board and the administrative board approve, papers prepared in different languages 
are accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal is published as an e-journal. Articles can be downloaded by readers from the web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that the journal is cited. Readers 
can get access to all volumes for free. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The author(s) is/are responsible for the articles in ethical and biostatistical terms unilaterally. The 
journal cannot be held responsible for the papers 

7. The papers, submitted to the journal, should not be sent to another journal previously and under 
consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the article is 
rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required sanctions on 
the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are saved 
to be published in the following issues. Evaluation process is two months according to the feedback 
of referees. Articles not concluded within two months are submitted to another referee. In this case 
the process can be longer and there cannot be any claim for the publication process. The author(s) 
cannot assert any right regarding this matter; the author(s) cannot withdraw the article from the system. 

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each of the authors and the studies 
has the same rights and they are equal. No privilege is granted. 

10. The names of the referees-experts-will not be revealed to the authors. Information concerning the 
authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept confidential.

11. Papers uploaded to the system are firstly evaluated by the editor. A correction is required by the 
editorial board for the papers not complying with the writing rules. Articles prepared in line with 
the writing rules are sent to the referees for evaluation. Corrections demanded by the referee can be 
seen on the system and the corresponding author is informed via e-mail. Each referee can demand 
corrections for the paper twice. In case the required correction isn’t made, the paper is automatically 



“REJECTED”. Papers amended in line with the referee suggestions are re-evaluated by the editor 
and can be “ACCEPTED” or “REJECTED”. Contact author is informed regarding this case via the 
system and e-mail. 

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and ex-
plained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot be held 
responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who will 
accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not nec-
essary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are regarded 
as transferred to our journal with all rights. 

15. The corresponding author is addressed regarding the studies evaluated in the journal, other au-
thors aren’t informed and they don’t get information or the journal doesn’t have such an obligation. 

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees.

17. The journal is published three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be held 
responsible for this.

18. Referee reports regarding the evaluation can be seen on the system and the corresponding author is 
informed via e-mail. After the evaluation of both referees, a correction is required via the system and 
e-mail. Corrections to be made before the evaluation are not allowed to be uploaded to the system. 
Corrected papers must be uploaded again with the registered ID number. The authors should make 
the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 days, the article is rejected 
by the system automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

19. Writing Rules:

• References are arranged alphabetically in Turkish. All authors are required to take into ac-
count the writing rules in the last volume of the journal.  

• The main text of papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with 
Times New Roman in 12 pt and single spaced; abstract, tables and footnotes must be in 10 pt. and 
single spaced. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.



• Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number must 
be indicated at the bottom of the page.

• Page layout must include the titles, özet, abstract and tables written in one column, the main text 
and the references should be given in two coulumns, justified and without indentation, spacing 12nk 
below the titles and paragraphs. Extended Abstract must be provided after the references in 12 pt 
and one column. 

• On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, Ab-
stract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish and English must be 
no longer than 150-200 words in 10 pt. Sub-headings must include Abstract, Aim, Method, Findings, 
Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words must be given in 3-7 words below the 
Abstracts by capitalizing the first letters of each word. In adition to this, key words must be written 
in the space provided by the system by capitalizing the first letters of each word and by separating 
each word by comma.

• If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and the place 
of the conference and the type of the presentation must be provided below the “Author’s note,” after 
the References part. For example, AUTHOR’S NOTE: This study has been presented at “1.Ulusal 
Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as an oral presentation.

• The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; this 
information must be uploaded to the system on the web site.

• It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical prin-
ciples and ethical board report information (Name of the institution from which report is received, 
its date and the serial number of report) must be added to the system. It is also necessary to scan 
the ethical board’s report and the institution’s permit document and to send to our editorial office 
via e-mail. For the papers without ethical board report, a signed document indicating that it doesn’t 
have the ethical board report must be sent to the editorial board via e-mail. 

• The main text must include such parts as Introduction, Method, Faindings, Discussion, Conclusion, 
References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the study but contributed 
to the development of the study should be acknowledged here) and Extended Abstract. Extended 
English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be prepared apart 
from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title (Extended English 
Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can 
be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the 
article must be provided.   



• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/figures 
must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. There must be 
a full stop between the table number and heading. Tables must only contain horizontal line. Each 
table must be referred to within the text. Items in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations of the tables must be indicated below the table in 10 pt and by putting * before 
it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21. The references taken from other sources must be indicated below 
the tables and figures as footnotes. Explanations about the abbreviations must be stated below the 
table and figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no 
longer than 6.

• Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and Extended 
English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion parts must be com-
pleted. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and Extended English Abstract 
must be in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end 
of the paragraph. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the refer-
ences. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, and 
the text must be justified without indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of Definition 
and Importance (references can be given only in this part), Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion, data concerning the article must be provided.   

• Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Report, 
Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must be 10 pt and 
in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 pt and in two col-
umns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end of the paragraph. 
Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract must be 
prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. The title 
(Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, the text must be 
justified without indentation, in 12 pt and one column.  Below the titles of Definition and Importance 
(references should be included only in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, 
data concerning the article must be provided.   

 Reports can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



REFERENCES WITHIN PAPER:

 • The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references are 
indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses beside 
the main text. (Surname, Year of Publication: Cited Page Number)

• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the 
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the explanations.

• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

• While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the au-
thor and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 2007:2345)

• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are 
given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English publica-
tion, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20)

• If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 2012:236).

• If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 2007:156).

• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources 
are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43).

• If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated with 
a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)

WRITING REFERENCE LISTS: 

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put 
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same 
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).

• If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the first 6 
authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles must be used. 
After the last author, “&” must be used before “vd.” or“et al.”

• Anonymous writers from Internet sources must not be cited. 
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LOGGING IN THE SYSTEM 

•	All authors must be written alphabetically and surnames must be written with capital letters 
in the system while uploading the paper into the journal’s web page, and the names of authors must 
be separated with comma. 

•	Institutional information of each author must be respectively stated with initials in capital 
letters between commas. 

•	Name, surname and e-mail addresses of the corresponding author must be stated and  given as 
footnote in the paper. 

•	 There is no need for a separate  title page for the uploaded papers. 

•	 It is obligatory to fill in the sections having “*” symbol. 

•	 Ethical Board Report must be added with the name of the institution, date and serial number. For 
the papers without an ethical board report, it should be indicated that “it doesn’t have the ethical 
board report”.

•	 Referee evaluations can be seen on the system. 

•	A correction is required via the system and e-mail after the evaluation of both referees is completed.

•	All authors can follow the last volumes of our journal and apply the writing format in the published 
papers to their own articles. 




