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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 dördüncü sayısını siz okurlarına sunmaktan 
dolayı mutlu ve gururluyuz. Dergimizin bu sayısında; “Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin 
Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, “Okul Hemşirelerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine 
Görüşleri ve Deneyimleri”, “Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi”, 
“Rektum Kanseri Nedeniyle Kolostomi Açılan Bireyin Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin 
Kullanımı: Olgu Sunumu” ve  “Clostridium Difficile Enfeksiyonu: Yoğun Bakım Hemşireliği Yönü” isimli 
toplam beş adet bir birinden değerli makaleye 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 almasını arzu ediyoruz. 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 
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.

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Baş Editör

Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
Sayı Editörü
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Dear Readers, 

We are happy and proud of presenting the fourth volume of International Refereed Journal of Nursing 
Researches to you. There are five valuable papers in this volume namely “Development of Supplementary 
White Collar Employees Hand Hygiene: Validity and Reliability Study”, “Opinions and Experiences of 
School Nurses Regarding Childhood Obesity”, “Profession Choice of Students of Nursing and Analysis of 
the Affecting Variables”, “Use of Roy Adaptation Model in Nursing Care of the Individual with Colostomy 
Due to Rectum Cancer: Case Study” and “ Clostridium Difficile Infection: Perspective of Intensive Care 
Nursing”. We are of the opinion that these papers will be fruitful for nurses serving in the field of nursing and 
academicians. We are sure that we will produce many other volumes with the support of distinguished readers 
and authors. Journal referees and the editor have vital responsibilities in improving the scientific quality of 
a refereed journal in scientific periodical publishing. We extend thanks to our referees who have conducted 
evaluations meticulously. We hope that this journal will rank among the journals indexed by SCI-E within the 
international periodicals thanks to your support and the qualified papers to be sent.  We express our deepest 
gratitude towards newly joined scientists, readers, followers and authors who supported us with their papers 
and everyone who exerted great effort in the journal. Hope to meet you in our next volume and wish you 
welfare and happiness. 

(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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YARDIMCI HİZMET PERSONELİ EL HİJYENİ UYUM ÖLÇEĞİ’NİN 
GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI1

DEVELOPMENT OF SCALE FOR HAND HYGIENE COMPLIANCE OF 
AUXILIARY SERVICE STAFF: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Emel ÖZERDOĞAN1, Öznur USTA YEŞİLBALKAN2

1 Çiğli Toplum Sağlığı Merkezi/İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir / Türkiye
2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, klinik ve yoğun bakım ünitelerinde 
çalışan yardımcı hizmet personelinin el hijyenine uyumunu 
değerlendirmeye yönelik bir ölçek geliştirilmesi, geçerlik 
ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. 
Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği (YHP 
EHUÖ) 21 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Ölçekte 
hastaya temas sonrası, hastaya temas öncesi, kan ve vücut 
sıvıları ile temas riski ve hasta çevresindeki eşyalara temas 
sonrasında el hijyeni uyum durumlarına ilişkin maddeler 
yer almaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 175 
yardımcı hizmet personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin 
yapı geçerliği temel bileşenler analizi ile belirlenmiştir. 
Faktör yüklerinin, 0.43- 0.95 arasında olduğu, toplam 
varyansın %72.50’sini açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca öl-
çeğin madde-toplam puan korelasyonları incelenmiştir. El 
hijyeni uyumu test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.98’dir. 
Test ve tekrar test puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak fark yoktur (p>0.05). Cronbach Alpha katsayısı 0.86 
olarak saptanmıştır. Analizler sonucunda; Yardımcı Hizmet 
Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin klinik ve yoğun 
bakım ünitelerinde çalışan yardımcı hizmet personelinin el 
hijyeni uyumunu değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek 
geçerli ve güvenilir bir araç olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hijyeni Uyumu, Ölçek Geliştirme, 
Geçerlik, Güvenirlik,  Yardımcı Hizmet Personeli

Abstract: In this study, it is aimed to develop a scale instru-
ment for evaluating the hand hygiene compliance of auxiliary 
service staff working in the clinic and the intensive care 
unit, and to work out the validity and reliability studies. The 
scale for hand hygiene compliance of auxiliary service staff 
is a Likert type scale consisting of 21 items. In the scale, 
hand hygiene compliances related items takes place after 
patient contact, before patient contact, risk of exposure to 
blood and body fluids, after contact with the stuff around 
the patient.  Validity and reliability studies carried out on 
175 auxiliary service staff. The construction validity of 
the scale for hand hygiene compliance of auxiliary service 
staff is determined by using principal component analysis. 
Load factors are between 0.43- 0.95, and explained 72.50 
% of the total variance. Besides, the item-total correlation 
score of the scale was investigated. Test-retest reliability 
coefficient of the hand hygiene compliance is 0.98, and 
test-retest scores are statistically no significant difference 
(p>0.05). Cronbach Alpha coefficient found was 0.86. 
When the results gathered from the research are evalu-
ated widely, conclusions indicated that “Scale for Hand 
Hygiene Compliance of Auxiliary Service Staff” is valid 
and reliable tool and can be used for evaluation of Hand 
Hygiene Compliance of Auxiliary Service Staff working 
in the clinic and the intensive care unit.

Key Words: Hand Hygiene Compliance, Scale Development, 
Validity, Reliability, Auxiliary Service Staff
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GİRİŞ

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır ve gün-
lük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi 
sağlığı için önemliyken çalışma ortamında da diğer 
kişilerin sağlığı açısından önemlidir. Başta sağlık 
sektörü olmak üzere birçok iş kolunda, çalışanların 
el yıkama alışkanlığındaki aksaklıklar, toplumu 
tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilmektedir 
(Bilici, Irmak ve Buzgan, 2008:7).

Hastane ortamında hastanın tedavisini ve bakımını 
yapan sağlık personeli, çalışma saatleri boyunca 
sayısız direkt veya indirekt temasta bulunmakta-
dır. Enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasında önde 
gelen mekanizmanın, direkt temas olduğu kabul 
edilmektedir. Direkt temasta eller büyük önem 
taşır. Eller sürekli çevreyle temas sonucu zengin 
bir mikrobik flora taşırlar. Hastanede mikroor-
ganizmaların bulaştığı diğer malzemeler gibi, 
elleri sterilize etme olanağı olmadığından, ellerin 
yarattığı sorunları tümüyle çözümlemek de olası 
olmamaktadır. Bu nedenle, uygun el temizliği 
enfeksiyonların oluşmasını önlemenin en etkin 
yoludur (Boyce and Pittet, 2002:5-6).

Bireyin hastaneye yatış nedeni olan hastalığının 
yanı sıra ortaya çıkan hastane enfeksiyonları, 
komplikasyonların gelişmesine ve hastanede 
kalış süresinin uzamasına neden olmaktadır. 
Ayrıca gelişen bu enfeksiyonlara bağlı olarak 
maliyet ve mortalite de artmaktadır. Bu durum, 
hasta yakınlarını, sıra bekleyen diğer hastaları, 
olumsuz yönde etkilemekte ve aynı zamanda, 

yıllık hasta sayısını, hasta ve hastane için mali-
yeti ve bakım veren personelin iş yükünü önemli 
oranda artırmaktadır (Alp, 2005:165-169; Gordts, 
2005:19-23). 

Hastane enfeksiyonlarının en fazla görüldüğü 
klinikler arasında yoğun bakım ünite (YBÜ)’leri 
yer almaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde has-
taneye yatan hastaların sadece %5-10’u tedavi 
görmesine karşın, tüm hastane enfeksiyonlarının 
yaklaşık %20-25’i bu ünitelerde gelişmektedir 
(Çetinkaya, 2002:16-25). El yıkama gereksinimi, 
özellikle yoğun bakım ünitesi gibi yüksek riskli 
yerlerde daha fazladır. Çünkü buradaki hastalar 
virülan veya çoklu dirençli mikroorganizmalar 
ile daha fazla kolonize veya enfektedir (Maraş, 
2007:10). Yoğun bakım ünitesinde görülen hastane 
enfeksiyonlarının %53.6’ sının ölümle sonuçlan-
dığı göz önüne alındığında, bu enfeksiyonların 
önlenmesinin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır 
(Alberti et al., 2002:108-121). 

Enfeksiyonların bireylere ve çeşitli alanlara 
yayılmasını engellemek için de hastanede hiz-
met verenlere önemli roller düşmektedir (Ay, 
2007:35-56). Normal kişilerin yalnızca %6’sının 
ellerinde patojen mikroorganizmalar bulunurken, 
hasta bakımı ile ilgilenen sağlık çalışanlarında bu 
oran %68’e yükselmektedir (Maraş, 2007:2). Bu 
doğrultuda, sağlık çalışanları enfeksiyon kont-
rolünde bulaşma süreçlerini bilmeli ve gerekli 
önlemleri almalıdır. Bu ortamlarda enfeksiyondan 
korunmak için kaynak yok edilerek veya kontrol 
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altına alınarak güvenli bir çevre oluşturulmalıdır 
(Ay, 2007:35-56).

El hijyeni; sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyon-
ların ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin 
yayılımının önlenmesinde en önem li ve en basit 
enfeksiyon kontrol önlemidir (Boyce and Pittet, 
2002:5-7; Hugonnet et al., 2002:1037-43). El 
hijyeni kurallarına uyumun hastane enfeksiyonu 
insidansını azalttığı bilinmektedir (Karabey vd., 
2008:7).

Çok sayıda çalış mada el hijyeninin sağlık hiz-
metiyle ilişkili enfeksi yonların oranlarını ve 
dirençli patojenlerin bulaşını azaltmadaki etkisi 
gösteril miştir (Barrera et al., 2011:633-9; Hossein 
and Sajjad, 2009:15-8; İnan, 2011:22-4; Johnson 
et al., 2005:509-14; Lam et al., 2004:565-71; 
Pittet et al., 2000:1299-1307; Reynolds et al., 
2005:156-7; Rosenthal et al., 2005:392-7; Sahay 
et al., 2010:535-9; Scheithauer et al., 2011:732-
7).  Doğru yöntemle ve yeterli sıklıkla yapılan 
el yıkama işlemi ile hastane enfeksiyonlarının 
%50 oranında azaltılabileceğinin bilinmesine 
karşın, yapılan araştırmalar hastane çalışanları 
arasında el yıkamanın istenen düzeyde olmadığını 
göstermektedir (Pişkin, 2001:2). 

Hastanelerin en büyük aktif gücü insan gücüdür. 
Hastaneler personel özelliği bakımından insan 
mozayiği gibidirler. Sağlık hizmetleri bir bütün-
dür ve bir ekip çalışmasını gerektirir. Faaliyetler 
grup gayretine bağlıdır ve grubu çok çeşitli ve 
farklı eğitim görmüş, değişik nitelikli insanlar 

oluşturmaktadır (Pişkin, 2001:2). Yoğun bakım 
ünitelerinde çalışan ve görevi bakım işlemleri 
sırasında hemşirelere yardım etmek olan yardımcı 
hizmet personeli (YHP) de bu sağlık ekibinin bir 
üyesi ve sağlık hizmetleri bütününün bir parçasıdır.

Literatüre bakıldığında, sağlık alanında el hijyeni 
uyumu ile ilgili tanılama araçları yer almaktadır, 
fakat bu araçlar genellikle hemşireler ve hekimlere 
yönelik geliştirilmiştir. Bazı çalışmalar, sağlık 
bakımı vericiler ya da sağlık bakım çalışanları- 
SBÇ (Health Care Workers- HCW)  adı altında 
hemşire, doktor ve hemşire yardımcıları ya da 
bakım yardımcılarını (nurse assistant, nursing 
staff, ancillary staff) da kapsamış ise de, ülkemizde 
yapılan çalışmalarda, çalışma grupları benzer özel-
likte olup sadece yardımcı hizmet personeli için 
geliştirilmiş bir tanılama aracına rastlanmamıştır 
(Arda vd., 2005:182-6; Barrera et al., 2011:633-9; 
Çağlar, 2007:33; Erkan, 2010:32; Hossein and 
Sajjad, 2009:15-8; İnan, 2011:22-4; Johnson et 
al., 2005:509-14; Lam et al., 2004:565-71; Maraş, 
2007:80; Pittet et al., 2000:1299-1307; Reynolds 
et al., 2005:156-7; Rosenthal et al., 2005:392-
7; Sahay et al., 2010:535-9; Scheithauer et al., 
2011:732-7; Yılmaz, 2008:36).

Özellikle yoğun bakım ünitesi gibi, hastane enfek-
siyonlarına yatkınlığın oldukça yüksek olduğu, tanı 
ve tedavi amacıyla birçok invaziv işlemin yapıldığı, 
hastaların büyük çoğunluğunun yatağa bağımlı ve 
bakıma muhtaç olduğu,  çapraz enfeksiyonların 
çok sık görüldüğü ve çoklu dirençli patojenlerin 
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oldukça yaygın olduğu yerlerde, bakıma aktif ya 
da pasif olarak katılan, yardımcı olan herkesin 
el hijyenine uyumu, hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Ülkemizde, yoğun bakım ünitelerinde bakım 
işlemlerine ve bedensel güç gerektiren hastaya 
pozisyon verme, yatak banyosu gibi uygulama-
larda hemşirelere destek veren yardımcı hizmet 
personelinin, eğitim düzeyinin düşük olması, 
bakıma yardım eden personellerde sirkülasyonun 
çok olması ve bu alanda geliştirilmiş bir tanıla-
ma aracının olmaması sebebiyle, yoğun bakım 
ünitelerinde çalışan yardımcı hizmet personelinin 
el hijyeni uyumunun ölçülmesinin üzerine bir 
çalışma yapılmasının, yapılan eksik ya da yanlış 
uygulamaların saptanarak, düzeltilmesine ve 
böylece hastane enfeksiyonlarının önlenmesine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmada, yardımcı hizmet personeline 
yönelik el hijyeni uyum ölçeğinin” geliştirilmesi, 
geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın bu özel amacı doğ-
rultusunda hedeflenen genel amacı ise, ölçeğin 
geçerliği ve güvenirliği sınanarak, sağlık ekibinin 
bir üyesi olan yardımcı hizmet personelinin el 
hijyeni uyumunun saptanması için kullanıma 
sunulması ve literatüre kazandırılmasıdır.

Böylece, uygulamadaki eksiklikler tespit edile-
rek, düzeltici faaliyetlerin planlanmasına zemin 
oluşturulmuş olacak, eksik ya da yanlış uygu-

lamalar düzeltilerek, hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesine katkı sağlanacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Grubu

Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında faktör 
analizi yapabilmek için; örneklemin, ölçek madde 
sayısının en az 5 katı ile 10 kat arasında olması 
önerilmektedir (Ercan ve Kan, 2004:211-6; Gözüm 
ve Aksayan, 2003:5; Kurnaz ve Yiğit, 2010:38; 
Tavşancıl, 2010:20). Araştırmanın örneklemini 
oluşturacak birey sayısının, ölçek madde sayısının 
(madde 25) 7 katı alınması planlanmıştır.

Araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde (Ekim 
2012-Ocak 2013) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin  dahili ve cerrahi kliniklerinde hasta 
bakımına destek işi ile görevli 185 yardımcı hiz-
met personeli çalıştığından, araştırmada örneklem 
seçimine gidilmemiş, ölçek madde sayısının 7 katı 
olan 175 yardımcı hizmet personeli araştırmaya 
katılmıştır. 

Etik Yönü

Araştırmanın başlatılabilmesi için; Ege Üni-
versitesi Hemşirelik Fakültesi etik kurulundan 
(2012-46), araştırmanın yürütülebilmesi için; 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden ve 
araştırma hakkında bilgi verildikten sonra araş-
tırmaya katılan yardımcı hizmet personelinden 
yazılı onam alınmıştır.
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Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği’nin Maddelerinin Geliştirilmesi

Soru Havuzunun Oluşturulması

Ölçek, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC- The Centers for Disease Control and 
Prevention), Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World 
Health Organization) ve Sağlık Bakımında En-
feksiyon Kontrol Uygulamaları Danışma Kurulu 
(HICPAC- Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Commitee)’ ın rehberlerinde yer alan 
el hijyenine yönelik evrensel uygulamalar, el 
hijyeni endikasyonları, el hijyeni yöntemlerine 
ilişkin bilgiler temel alınarak ve el hijyeni ko-
nusunda yapılmış çalışmalarda kullanılan ölçme 
araçları incelenerek geliştirilmiştir. Bu çalışmalar 
ışığında ölçeğin 44 maddelik madde havuzu 
oluşturulmuştur.

CDC’nin 5 el hijyeni endikasyonundan biri olan 
“aseptik işlemlerden sonra el hijyeni sağlama” 
konusu yardımcı hizmet personelinin görev alanına 
girmediğinden, ölçek maddelerinin oluşturulma-
sında dikkate alınmamıştır. 

Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği’nin Psikometrik Uygunluğu

Ölçek geliştirmede iki temel psikometrik özelliğe 
ilişkin bilgi aranmaktadır. Bunlar geçerlik ve 
güvenirliktir (Gözüm ve Aksayan, 2003:3-14). 
Bu araştırmada “Yardımcı Hizmet Personeli El 
Hijyeni Uyum Ölçeği” nin psikometrik uygun-

luğu için aşağıda belirtilen geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları yapılmıştır. 

Geçerlik Çalışmaları

Bir ölçme aracının geçerliğini sınamaya yönelik; 
birçok ölçüt bulunmakla birlikte bunlar; içerik/ 
kapsam geçerliği (content validity), ölçüt bağımlı 
geçerliği (criterion-related) ve yapı geçerliği 
(construct validity) olmak üzere üç başlık altında 
toplanmaktadır. “Yardımcı Hizmet Personeli El 
Hijyeni Uyum Ölçeği” nin geçerliği içerik/ kapsam 
geçerliği ve yapı geçerliği ölçütleri kullanılarak 
değerlendirilmiştir (Gözüm ve Aksayan, 2003:3-
14; Aksayan vd., 2004:80-181).

İçerik/ Kapsam Geçerliği (Content Validity)

Madde havuzundaki 44 ölçek maddesi uzmanlara 
verilerek, her bir maddenin el hijyeni uyumu 
ile ne derece ilişkili olduğu konusunda görüş 
alınmıştır. Bunun için, Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde görevli 2 öğretim üyesi, 5 
enfeksiyon hemşiresi, Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi’nde görevli 3 öğretim üyesi olmak üzere 
10 uzmandan görüş alınmıştır. Uzmanlar ölçek 
maddelerinin; gerekli veriyi toplamak için uygun 
olup olmadığı, yeterince rafine ve anlaşılır olup 
olmadığı yönünden 1-5 arasında (1=hiç uygun 
değil, 5=çok uygun) puan vererek değerlendir-
miştir (Ercan ve Kan, 2004:211-6).
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Yapı Geçerliği (Construct Validity)

Bir ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek üzere 
en fazla kullanılan iki yaklaşım faktör analizi ve 
bilinen grup ile karşılaştırmadır (Gözüm ve Ak-
sayan, 2003:3-14). Bu araştırmada, ölçeğin yapı 
geçerliğini sınamak için açımlayıcı faktör analizi 
kullanılmıştır (Şeker ve Gençdoğan, 2006:33-68; 
Şencan, 2005:236-410).

Güvenirlik Çalışmaları

Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri ara-
sındaki kararlılık, diğer bir deyişle; ölçmenin, 
tesadüfi yanılgılardan arınmış olmasıdır (Aksayan 
vd., 2004:80-181). Literatürde birçok güvenirlik 
çalışmasından söz edilmekle birlikte bunlar te-
melde; zamana göre değişmezlik (test-tekrar test 
yöntemi), bağımsız gözlemciler arası uyum ve 
iç tutarlılık (cronbach alfa güvenirlik katsayısı) 
olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmaktadır 
(Şencan, 2005:236-410). Ölçeğin güvenirliği za-
mana göre değişmezlik (test-tekrar test yöntemi) 
ve iç tutarlılık (cronbach alfa güvenirlik katsayısı) 
ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırmanın amacına uygun olarak toplanan 
verilerin değerlendirilmesi için şu analizler ya-
pılmıştır:

Yardımcı hizmet personeline ait tanıtıcı özellikler 
sayı ve yüzde olarak verilmiştir.

Ölçeğin geçerliğini belirlemek için aşağıdaki 
analizler yapılmıştır;

İçerik/Kapsam geçerliği: Uzman görüşlerinden 
elde edilen puanlar, Kendall uyuşum katsayısı 
(Kendall’s W) ile değerlendirilmiştir.

Yapı geçerliği: Ölçeğin yapı geçerliliği için, 
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. 
Örneklem yeterliliği ve verilerin faktör analizine 
uygunluğu ise, Kaiser Meyer Olkin ve Barlett 
testi ile değerlendirilmiştir.

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için aşağıdaki 
analizler yapılmıştır;

Zamana göre değişmezlik (test-tekrar test yönte-
mi): Elde edilen verilerin normal dağılıma uygun 
olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro 
Wilk testleri ile değerlendirilmiş, sonra elde edilen 
verilere eşleştirilmiş iki örnek testi (Wilcoxon) 
uygulanmış ve Spearman’s rho korelasyon kat-
sayısı hesaplanmıştır.

İç tutarlılık: Elde edilen verilerin normal dağılı-
ma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov 
ve Shapiro Wilk testleri ile değerlendirilmiştir. 
Sonra, ölçeğin iç tutarlılığının belirlenmesi için, 
madde- toplam puan korelasyon tekniği (Spearman 
rho korelasyonu) ve Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı kullanılmıştır.
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BULGULAR

Tanıtıcı Özellikler

Yardımcı hizmet personelinin yaş ortalaması 
37.7±0.5 olup, %62.3’ü erkek, %76.6’sı evli, 
%39.4’ü ilkokul mezunudur. Yardımcı hizmet 
personelinin %64.6’sı gelirinin giderinden az 
olduğunu, %66.3’ü en uzun il merkezinde ya-
şadığını, %90.3’ ü kurumda sözleşmeli olarak 
çalıştığını bildirmiştir. Katılımcıların %60.6’sı 

cerrahi servis grubunda çalıştığını, %76’sı hem 
serviste hem yoğun bakımda dönüşümlü olarak 
çalıştığını, %39. 4’ü 12 yıldan fazla bir süredir bu 
işte çalıştığını ifade etmiştir.  Personelin çalışma 
yılı ortalaması 3.01±0.07’dir. Yardımcı hizmet 
personelinin %33.7’si serviste 1-5 yıldır çalıştığını, 
%98.3’ü el hijyeni ile ilgili bilgisinin olduğunu, bu 
kişilerin %64.9’u ise bu bilgiyi hastanede hizmet 
içi eğitimden edindiğini bildirmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Yardımcı Hizmet Personelinin Tanıtıcı Özellikleri

Tanıtıcı özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Yaş ortalaması= 37. 7±0.59 (Min.-max.=20-66)

Yaş grubu

29 yaş ve altı 25 14.3

30-39 yaş 67 38.3

40 yaş ve üzeri 83 47.4

Cinsiyet

Kadın 66 37.7

Erkek 109 62.3

Medeni durumu

Evli 134 76.6

Bekar 25 14.3

Dul/ Boşanmış 16 9.1

Eğitim durumu

İlkokul 69 39.4

Ortaokul 40 22.9

Lise 62 35.4

Üniversite 4 2.3
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Ekonomik durumu

Gelir giderden az 113 64.6

Gelir gidere denk 60 34.3

Gelir giderden fazla 2 1.1

En uzun yaşanılan yer

Köy 30 17.1

İlçe 29 16.6

İl 116 66.3

Kurumdaki kadro durumu

Sözleşmeli 158 90.3

Kadrolu 17 9.7

Çalıştığı servis grubu

Dahili 69 39.4

Cerrahi 106 60.6

Çalıştığı birim

Servis 42 24.0

Servis ve yoğun bakım 133 76.0

Çalışma yılı (Ortalama= 3.01±0.07)

6- < 12 ay 12 6.9

1-5 yıl 43 24.6

6-11 yıl 51 29.1

12 yıl ve üzeri 69 39.4

Serviste çalışma yılı (Ortalama= 2.57±0.07)

6- < 12 ay 27 15.4

1-5 yıl 59 33.7

6-11 yıl 52 29.7

12 yıl ve üzeri 37 21.1

El hijyeni bilgisi

Evet 172 98.3

Hayır 3 1.7

Bilgi edinme kaynağı 

Servis içi eğitim 16 9.2



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:72 K:29
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)

9

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 

Kurumda hizmet içi eğitim 113 64.9

Kurum dışı eğitim 25 14.4

Servis içi ve kurumda hizmet içi eğitim 11 6.3

Kurum dışı eğitim ve kurumda hizmet içi eğitim 9 5.2

TOPLAM 175 100.0

Geçerliğe İlişkin Bulgular

İçerik/ Kapsam Geçerliği

Uzmanların, ölçek maddelerinin el hijyeni uyu-
munu belirlemeye uygun olup olmadığına ilişkin 
derecelendirmeleri arasındaki uyumu belirlemek 
amacıyla Kendall uyuşum katsayısı hesaplanmış 
(KW=0.100, χ2(24)=24.000; p=0.46, p>0.05) ve 
uzmanların yaptıkları derecelendirmelerin birbiri 
ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Uzman görüşü çalışmasından sonra madde 
havuzundaki 44 ölçek maddesinden 19 madde 
çıkarılmış ve ölçek maddelerinin sayısı 25’ e 
inmiştir. Ölçeğin 25 maddelik formu 175 kişiye 
uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları aşağıda 
verilmiştir. 

Yapı Geçerliği

Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirle-
mek için, Kaiser- Meyer-Olkin (KMO)  kat-
sayısı hesaplanmış ve Barlett testi yapılmıştır. 
KMO=79.3 ve Barlett testi sonucu X²= 3.351 
p=0.000 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör 

analizinde 5 boyutlu çıkan taslak ölçeğin faktör 
yükleri 0.400’ ün altında olan 4 maddesi çıkarı-
larak faktör analizi yeniden yapılmış ve sonuçta 
21 maddeden oluşan ölçeğin; “hastaya temas 
sonrası”, “hastaya temas öncesi”, “kan ve vücut 
sıvıları ile temas riski”, “hasta çevresine temas 
sonrası” olmak üzere 4 faktör grubuna ayrıldığı 
görülmüştür. Hastaya temas sonrası alt boyutunun 
faktör yüklerinin 0.682-0.912 arasında, hastaya 
temas öncesi alt boyutunun faktör yüklerinin 
0.547-0.959 arasında, kan ve vücut sıvıları ile 
temas riski alt boyutunun faktör yüklerinin 0. 
433-0.947 arasında, hasta çevresine temas sonrası 
alt boyutunun faktör yüklerinin ise 0.364-0.810 
arasında olduğu saptanmıştır. Ölçeğe ilişkin faktör 
yükleri Şekil 1 de gösterilmiştir.

Hastaya temas sonrası alt boyutunun toplam 
varyansın %33.8’ini, hastaya temas öncesi alt 
boyutunun toplam varyansın %22.4’ünü, kan ve 
vücut sıvıları ile temas riski alt boyutunun toplam 
varyansın %9.6’sını, hasta çevresine temas alt 
boyutunun toplam varyansın %6.6’sını açıkladığı 
belirlenmiştir. Toplamda açıklanan varyans oranı 
%72.50’dir.
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Güvenirliğe İlişkin Bulgular

Zamana Göre Değişmezlik (Test-Tekrar Test 
Yöntemi)

“Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği”, güvenirlik çalışmaları için test–tekrar 
test aşamasında yardımcı hizmet personeli ile yüz 
yüze görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacı 
tarafından doldurulmuş, testten 15 gün sonra 
tekrar test yapılmıştır (Aksayan vd., 2004:80-181; 
Tavşancıl, 2010:20-48).

Ölçeğin ve alt boyutlarının zamana göre değiş-
mezliğinin incelenmesi için, öncelikle test- tekrar 
test yöntemi ile elde edilen verilerin normal dağı-
lıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov 
ve Shapiro Wilk testleri ile değerlendirilmiş ve 
verilerin normal dağılıma uygun olmadığı görül-
müştür. (p= 0.01, p<0.05).  

Normal dağılıma uygun olmayan verilerin ko-
relasyonu Spearman’s rho korelasyon katsayısı 
ile hesaplanmıştır. Yardımcı Hizmet Personeli El 
Hijyeni Uyum Ölçeği’nin korelasyon (değişmezlik) 
katsayısı “hastaya temas sonrası” alt boyutu için 
0.94, “hastaya temas öncesi” alt boyutu için 0.98, 
“kan ve vücut sıvılarına temas riski” alt boyutu 
için 0.91, “hasta çevresine temas sonrası” alt 
boyutu için 0.95, ölçek toplamı için 0.98 olarak 
bulunmuştur (p<0.01) (Tablo 2).

Test- tekrar test korelasyon katsayısı yeterli 
düzeyde olsa bile, iki ölçüm sonuçlarının puan 
ortalamaları ve standart sapmalarının incelenmesi 
önerilir (Karasar, 2013:136-53). Bu amaçla, 
ölçeğin 15 gün arayla uygulanmasından elde 
edilen sonuçların arasında fark olup olmadığına 
Wilcoxon eşleştirme testi ile bakıldığında, puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2).

Tablo 2. Ölçeğin Test-Tekrar Test Güvenirlik Katsayıları

Alt Boyutlar n Madde sayısı r p z p

Hastaya Temas Sonrası 175 6 0.94 0.00 -1.342 0.180

Hastaya Temas Öncesi 175 6 0.98 0.00 -1.026 0.305

Kan ve vücut sıvılarına temas 
riski

175 4 0.91 0.00 -1.342 0.180

Hasta çevresine temas sonrası 175 5 0.95 0.00 -0.593 0.553

Ölçek Toplam 175 21 0.98 0.00 -0.760 0.447
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İç Tutarlılık (Cronbach alfa) ve Madde Analizleri

Ölçekteki 21 maddenin “madde toplam puan ko-
relasyonu” incelendiğinde maddelerin Spearman 
rho korelasyon güvenirlik katsayılarının ölçeğin ilk 
uygulamasında r=0.26 ile r=0.69 arasında olduğu 
ve ölçekteki en düşük korelasyon katsayısının 13. 

(0.26) ve 14. maddede (0.29) olduğu görülmüş-
tür. Bu değerler ölçeğin ikinci uygulamasında 
yükselmiştir (madde 13=0.42, madde 14=0.43). 
Madde- toplam korelasyonu incelendiğinde, 
aralarındaki ilişkinin pozitif yönde, istatistiksel 
olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır 
(p <0.001) (Tablo 3). 

Tablo 3. Ölçeğin Madde-Toplam Korelasyonunun İncelenmesi (n=175)

Maddeler Madde toplam 
korelasyonu (r)

p

1. Hastayı yatak içinde yukarı çekmek/ kaldırmak gerekirse çekme/
kaldırma işleminden önce... 0. 67 0.00

2. Hastayı yatak içinde yukarı çekmek/ kaldırmak gerekirse çekme/
kaldırma işleminden sonra... 0. 34 0.00

3. Bir hastayı yürütmek gerekirse, yürütme işleminden önce...
0. 68 0.00

4. Bir hastayı yürütmek gerekirse, yürütme işleminden sonra...  
0. 42 0.00

5. Bir hastadan başka bir hastaya geçmeden önce... 0. 37 0.00

6. Hemşire ile birlikte hastaya pozisyon vermeden önce... 0. 66 0.00

7. Hemşire ile birlikte hastaya pozisyon verdikten sonra... 0. 42 0.00

8. Hemşire ile birlikte hastaya vücut temizliği yapmanız gerektiğinde 
(silme-banyo) işlemden önce... 0. 69 0.00

9. Hemşire ile birlikte hastaya vücut temizliği yapmanız gerektiğinde 
(silme-banyo) işlemden sonra... 0. 43 0.00

10. Hemşire ile birlikte hastanın alt temizliğini yapmadan önce... 0.63 0.00

11. Hemşire ile birlikte hastanın alt temizliğini yaptıktan sonra... 0. 44 0.00

12. Kan, idrar ve diğer sıvı örneklerini laboratuara götürdükten sonra... 0. 45 0.00

13. İdrar torbasını boşalttıktan ve değiştirdikten sonra... 0. 26 (0.42) 0.00

14. Hastaya sürgü/ördek koyduktan ve sürgü/ördeği boşalttıktan 
sonra... 0. 29 (0.43) 0.00

15. Hastanın kusmuğu veya balgamı ile temas ettikten sonra... 0. 32 0.00
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16. Kan, idrar ve diğer vücut sıvıları ile kirlenmiş her türlü alet ya da 
malzemeye (kirli çarşaf, yastık, hasta önlüğü, her türlü kirli tıbbi 
aletler) dokunduktan sonra...

0.41 0.00

17. Çarşaf değiştirdikten sonra... 0. 45 0.00

18. Her türlü tıbbi alet ya da malzemeye (monitör, ventilatör, perfüzör, 
pump, serum setleri, dren, idrar sondası, nazogastrik sonda vs.) 
dokunduktan sonra... 0. 44 0.00

19. Hasta yatağına dokunduktan sonra... 0. 50 0.00

20. Hasta yatağı başındaki masa ve hasta dosyasına dokunduktan 
sonra... 0. 49 0.00

21. Hastaya ait eşyalara(kaşık, bardak vs) dokunduktan sonra... 0. 38 0.00

Alt boyut maddeleri ile toplam puan korelasyonu 
incelendiğinde, maddelerin güvenirlik katsayıla-
rının, “Hastaya temas sonrası” alt boyutu için 
0.65-0.86 arasında, “Hastaya temas öncesi” alt 
boyutu için 0.43-0.93 arasında, “Kan ve vücut 
sıvılarına temas riski” alt boyutu için 0.48-0.75 
arasında, “Hasta çevresine temas sonrası” alt 
boyutu için 0.46-0.62 arasında olduğu saptanmıştır. 
Ölçeğin alt boyutlarının toplam ölçek puanları ile 
korelasyonu 

incelendiğinde; güvenirlik katsayılarının r:0.28-
0.78 arasında olduğu, saptanmıştır (p < 0.001) 
(Tablo 4). 

Ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için, ölçek top-
lamı ve alt boyutların Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alpha güvenir-
lik katsayısı değerleri alt boyutlar için 0.76-0.92 
arasında olup, toplam 21 maddeden oluşan tüm 
ölçek için 0.86 bulunmuştur (Tablo 4).  
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Tablo 4. Ölçeğin Cronbach Alfa Değerleri

Alt Boyutlar ve Maddeleri Madde-Alt Boyut ve Alt Boyut-Toplam 
Puan Korelasyon Katsayısı

Cronbach 
Alpha

r p

Hastaya temas sonrası boyutu 0.28 0.00 0.91

Madde 2 0.80 0.00

Madde 4 0.78 0.00

Madde 7 0.79 0.00

Madde 9 0.86 0.00

Madde 11 0.86 0.00

Madde 12 0.65 0.00

Hastaya temas öncesi boyutu 0.78 0.00 0.92

Madde 1 0.84 0.00

Madde 3 0.89 0.00

Madde 5 0.43 0.00

Madde 6 0.86 0.00

Madde 8 0.93 0.00

Madde 10 0.86 0.00

Kan ve vücut sıvılarına temas riski boyutu 0.39 0.00 0.78

Madde 13 0.75 0.00

Madde 14 0.77 0.00

Madde 15 0.73 0.00

Madde 16 0.48 0.00

Hasta çevresine temas sonrası boyutu 0.75 0.00 0.76

Madde 17 0.50 0.00

Madde 18 0.54 0.00

Madde 19 0.62 0.00

Madde 20 0.57 0.00

Madde 21 0.46 0.00

Ölçek Toplam 0.86
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TARTIŞMA

Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği’nin Geçerliği

İçerik/ Kapsam Geçerliği

Uzmanların çoğunluğunun aynı fikirde olması, 
içerik geçerliliği için bir gösterge olarak kabul 
edilir (Aksayan vd., 2004:180-81). Kendall W 
uyuşum analizinde (KW=0.100) uzman görüş-
lerinin uyumlu olduğu belirlenmiştir. Literatürde 
0.50’nin üzerindeki Kendall W uyuşum katsayısı 
yüksek ilişki olarak değerlendirilmiştir.

(Şencan, 2005:269). Bu sonuçlar doğrultusunda 
geliştirilen Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni 
Uyum Ölçeği’ nin anlatımının anlaşılır olduğu, 
ölçülmek istenen alanı temsil ettiği ve kapsam 
geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir (Aksayan 
vd., 2004:180-81; Şencan, 2005:269).

Yapı Geçerliği

Yapı geçerliğini incelemek amacıyla en sık kul-
lanılan yöntem faktör analizidir (Büyüköztürk 
vd., 2013:119). Yapı geçerliğini incelemede 
amaç ölçeğin faktör yapısını ortaya çıkarmak 
ise, açımlayıcı faktör analizi teknikleri kullanılır 
(Büyüköztürk, 2003:167-9; Büyüköztürk vd., 
2013:119-24; Şencan, 2005:236-410). Çalışma 
grubundan (n=175) elde edilen verilerin faktör 
analizine uygun olup olmadığı ise Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ve Barlett testi ile açıklanabilir 
(Büyüköztürk vd., 2013:119-24).

Bu çalışmada; öncelikle verilerin faktör analizine 
uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser Meyer 
Olkin katsayı hesaplaması ve Barlett testi yapıl-
mıştır. Kaiser Meyer Olkin katsayısı (KMO) 79.3 
ve Barlett testi sonucu X²= 3.351 p=0.000 olarak 
saptanmıştır. İlgili literatüre göre, KMO değeri 
0.60 orta, 0.70 iyi, 0.80 çok iyi, 0.90 mükemmel 
olarak kabul edilmektedir (Şeker vd., 2004:105-
18). Anlamlılık derecesinden (0.05) daha küçük 
bir p değeri bulunması, değişkenler arasında faktör 
analizi yapmaya yeterli bir ilişki olduğunu ortaya 
koymaktadır (Kurnaz ve Yiğit, 2010:29-49). Kaiser 
Meyer Olkin katsayı hesaplaması ve Barlett testi 
ile örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunun 
saptanmasından sonra, Yardımcı Hizmet Personeli 
El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin yapı geçerliliğini 
belirleyebilmek için elde edilen veriler üzerinde 
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yükü 
için, bilim adamlarının önemli bir bölümü 0.40 
değerini temel alırlar (Kaya, 2013:175-93; Şeker 
vd., 2004:105-18).

Bazı kaynaklarda da faktör yükü için alt sınır olarak 
0,30 temel almıştır (Büyüköztürk, 2002:470-483; 
Tavşancıl, 2010:20-48; Turanlı, 2012:45-68). Bu 
çalışmada alt sınır olarak 0.40 temel alınmıştır.

Açımlayıcı faktör analizi ilk yapıldığında 5 bo-
yutlu çıkan taslak ölçeğin faktör yükleri 0.400’ ün 
altında olan 4 maddesi çıkarılarak faktör analizi 
yeniden yapılmış ve sonuçta 21 maddeden oluşan 
ölçeğin; “hastaya temas sonrası”, “hastaya temas 
öncesi”, “kan ve vücut sıvıları ile temas riski”, 
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“hasta çevresine temas sonrası” olmak üzere 4 
faktör grubuna ayrıldığı görülmüştür.

Hastaya temas sonrası alt boyutunun faktör 
yüklerinin 0.682-0.912 arasında, hastaya temas 
öncesi alt boyutunun faktör yüklerinin 0.547-
0.959 arasında, kan ve vücut sıvıları ile temas 
riski alt boyutunun faktör yüklerinin 0.433-0.947 
arasında, hasta çevresine temas alt boyutunun 
faktör yüklerinin ise 0.364-0.810 arasında olduğu 
saptanmıştır. Madde 21’in faktör yükü 1. boyutta 
0.517 çıkmış olmasına rağmen içerik olarak 4. 
boyutta olması daha anlamlı olacağından 4. bo-
yuta 0.364 faktör yükü ile dahil edilmiştir. Bu 
sonuçlar, ölçeğin yapı geçerliliğini destekleyerek, 
kullanılabilecek ve geçerli bir araç olduğunu 
göstermektedir (Şekil 1).

Hastaya temas sonrası alt boyutu toplam varyansın 
%33.8’ini, hastaya temas öncesi alt boyutu toplam 
varyansın %22.4’ünü, kan ve vücut sıvıları ile 
temas riski alt boyutu toplam varyansın %9.6’sını, 
hasta çevresine temas alt boyutu toplam varyan-
sın %6.6’sını açıklamıştır. Toplamda açıklanan 
varyans %72.50’dir. Açıklanan varyansın yüksek 
olması, ilgili kavram ya da yapının ne kadar iyi 
ölçüldüğünün bir göstergesidir Bu oran ne kadar 
yüksekse, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü 
olmaktadır. Çok faktörlü ölçeklerde %40-60 
arasındaki varyans oranları yeterli olarak kabul 
edilmektedir (Aktaran Kaya, 2013:185; Kurnaz 
ve Yiğit, 2010:41; Öksüz ve Malhan, 2005:101). 

Bu çalışmada yeterli düzeyde toplam varyans 
elde edilmiştir.

Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği’ nin Güvenirliği

Zamana Göre Değişmezlik (Test-Tekrar Test 
Yöntemi)

Test- tekrar test ölçümleri, ölçüm aracının değiş-
mezlik özelliğini değerlendiren ve en sık kullanılan 
güvenirlik analizlerindendir (Atılgan, 2013:37-8). 
Bu analiz için güvenirlik katsayısı hesaplanır. 
Güvenirlik katsayısı, bir ölçüm aracının zamana 
göre değişmez olduğunu, kararlılık gösterdiğini 
belirlemek üzere, aynı bireylerin her iki uygu-
lamadan aldıkları puan dağılımları arasındaki 
korelasyon katsayısıdır (Atılgan, 2013:37). Bu 
değer 1’ e ne kadar yakınsa güvenilirliğin de 
o kadar yüksek olduğu kabul edilir. Araçlarda 
test-tekrar test puanları arasındaki korelasyon 
katsayısının en az 0.70 olması önerilir (Atılgan, 
2013:39). Bu çalışmada 15 gün arayla tekrarla-
nan iki uygulamada Yardımcı Hizmet Personeli 
El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin toplam güvenirlik 
katsayısı 0.98 olarak bulunmuştur. Güvenirlik 
katsayısı, ölçeğin, “hastaya temas sonrası” alt 
boyutu için 0.94, “hastaya temas öncesi” alt 
boyutu için 0.98, “kan ve vücut sıvılarına temas 
riski” alt boyutu için 0.91, “hasta çevresine temas 
sonrası” alt boyutu için 0.95 olarak bulunmuştur 
(p<0.01) (Tablo 2). Bu sonuçlara göre, Yardımcı 
Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin 
yüksek bir güvenirliğe sahip olduğu, ilk ölçüm 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:72 K:29
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)

17

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 

ile tekrarlayan ölçümlerde sonuçların benzer 
olduğu görülmüştür.

Test- tekrar test korelasyon katsayısı yeterli 
düzeyde olsa bile, iki ölçüm sonuçlarının puan 
ortalamaları ve standart sapmalarının incelenmesi 
önerilir (Karasar, 2013:136-53; Gözüm ve Aksa-
yan, 2003:5; Tavşancıl, 2010:20). Bu amaçla 15 
gün arayla ölçeğin uygulanmasından elde edilen 
sonuçların arasında fark olup olmadığına Wilcoxon 
Testi ile bakıldığında, puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0.05) (Tablo 2). Yardımcı Hizmet Personeli El 
Hijyeni Uyum Ölçeği’nin güvenirliğinin yüksek 
olduğu görülmüştür.

İç Tutarlılık (Cronbach alfa) ve Madde Analizleri

İç tutarlılığı gösteren Cronbach Alpha katsayı-
sı, maddelerin aynı özelliği ölçüp ölçmediğini, 
maddelerin ölçülmek istenen konuyla ilgili olup 
olmadığını gösterir (Ercan ve Kan, 2004:213).  
Bir testin maddelerinin güvenirliği arttıkça testin 
de güvenirliği artacağından, testteki maddelerin 
güvenirlik katsayılarının olabildiğince yüksek 
olması istenir (Atılgan, 2013:309). Literatürde 
Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan 
kriterlere bakıldığında, bazı kaynaklarda Alfa 
katsayısı 0.40’dan küçük ise ölçme aracı güvenilir 
değildir, 0.40-0.59 arası düşük güvenirlikte, 0.60-
0.79 arası oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arası ise 
yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilir 
(Tavşancıl, 2010:29). Bu konuda genel kanı, bir 
ölçme aracında yeterli sayılabilecek güvenirlik 

katsayısının olabildiğince 1’e yakın olması ge-
rektiğidir (Erkuş, 2013:155-61).

Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği maddelerinin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı; hastaya temas sonrası alt boyutu için 
0.91, hastaya temas öncesi alt boyutu için 0.92, 
kan ve vücut sıvıları ile temas riski alt boyutu 
için 0.78, hasta çevresine temas alt boyutu için 
ise 0.76 olarak bulunmuştur. Tüm ölçek için 
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.86’dır. Bu 
sonuç, ölçeğin 4 alt boyutunun da yüksek güve-
nirlikte olduğunu ve ölçek maddelerinin birbiriyle 
yüksek iç tutarlılığa ve yüksek güvenirliğe sahip 
olduğunu göstermektedir (Tablo 4).

Aynı yapıyı, kavramı ölçmeye yönelik ölçme 
araçlarından elde edilen test puanlarının geçerlik 
ve güvenirlik analizlerinden sonra araçta yer 
alan maddelerin özelliklerinin de betimlenmesi 
gerekir. Madde özelliklerini incelemeye yönelik 
analizlere kısaca madde analizi denilmektedir 
(Atılgan, 2013:309; Büyüköztürk vd., 2013:122).

Ölçme aracını oluşturan maddelerin ölçme ara-
cının bütünüyle ne derecede ilişkili olduklarını 
belirleyen ve madde seçiminde sık kullanılan 
madde analizi için, korelasyon katsayısı hesap-
lanmaktadır (Gözüm ve Aksayan, 2003:7-8). 
Madde seçmede madde-toplam puan korelasyon-
larının düzeyi önemli bir kriterdir. Madde-toplam 
puan korelasyon katsayılarının yeterlilik düzeyi 
kaynaklara göre değişiklik göstermektedir. En 
az 0.20 olması gerektiğini yazan kaynaklar da 



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:72 K:29
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)

18

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 

vardır ancak en kabul gören değer olarak 0.25 
kabul edilir (Gözüm ve Aksayan, 2003:8; Özda-
mar, 2002:239). Korelasyon katsayısı 0.30-0.40 
arasında olan maddelerin “iyi”, 0.40 üstünde 
olan maddelerin “çok iyi” düzeyde ayırt edici 
ve dolayısıyla güvenilir olduğu bildirilmektedir 
(Büyüköztürk vd., 2013:122; Öksüz ve Malhan, 
2005:73).  

Ölçeğin ilk uygulamasından elde edilen veriler 
ile yapılan madde- toplam puan Spearman rho 
korelasyonu sonuçları 0.26-0.69 arasında dağı-
lım göstermiştir (Tablo 3). Ölçekteki en düşük 
korelasyon katsayısı 13. (0.26) ve 14. maddede  
(0.29) görülmektedir. Bu değerler ölçeğin ikinci 
uygulamasında yükselmiştir (madde 13=0.42, 
madde 14=0.43). 

Literatürde, alt boyutları bulunan bir ölçeğin,geçerlik-
güvenirlik analizlerinin her bir alt boyut için 
ayrı ayrı yapılması önerilmektedir (Aksayan 
vd., 2004:172-3). Bu bilgiye dayanarak 4 alt 
boyuttan oluşan Yardımcı Hizmet Personeli El 
Hijyeni Uyum Ölçeği’nin alt boyut maddeleri ile 
toplam puan korelasyonu incelendiğinde, “Has-
taya temas sonrası” alt boyutu için Spearman rho 
korelasyon katsayısı 0.65-0.86 arasında, “Hastaya 
temas öncesi” alt boyutu için 0.43-0.93 arasında, 
“Kan ve vücut sıvılarına temas riski” alt boyutu 
için 0.48-0.75 arasında, “Hasta çevresine temas 
sonrası” alt boyutu için 0.46-0.62 arasında olmak 
üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 
(p <0.001) (Tablo 4). 

Ölçeğin alt boyutlarının toplam ölçek puanları ile 
korelasyonu incelendiğinde, güvenirlik katsayılarının 
r: 0.28 ile r:0.78 arasında olduğu, pozitif yönde 
ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (p < 0.001) (Tablo 4).

Bu analizden elde edilen sonuçlar, her madde 
puanının toplam puanla uygun korelasyon gös-
terdiğini, alt boyutların ölçeğin tamamı ile ilişkili 
olduğunu, her alt boyutun güvenilir olduğunu 
ve maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu gös-
termektedir.

SONUÇ 

Yardımcı Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum 
Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmala-
rından elde edilen bulgular, ölçeğin yardımcı 
hizmet personelinin el hijyeni uyumunu geçerli 
ve güvenilir bir şekilde ölçmek amacıyla kul-
lanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmalar 
sonucunda geliştirilen Yardımcı Hizmet Personeli 
El Hijyeni Uyum Ölçeği “hastaya temas sonrası” 
(6 madde), “hastaya temas öncesi” (6 madde), 
“kan ve vücut sıvıları ile temas riski” (4 madde), 
“hasta çevresine temas sonrası” (5 madde) olmak 
üzere 4 alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır. 
Cevaplama sistemi, her ifade için “hiç (0)”, “bazen 
(1)”, “ara sıra (2)”, “sık sık (3)”, “her zaman (4)” 
olarak beşli likert ölçeği şeklindedir. Ölçekten 
alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 
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84’tür. Yüksek puan, el hijyeni uyumunun yüksek 
olduğuna işaret etmektedir.

Hastanelerde, yoğun bakım üniteleri ağırlıklı 
olmak üzere; yüksek riskli, hasta bakımının 
çokça yapıldığı ve enfeksiyon oranlarının yüksek 
olduğu bölümlerde, hasta bakım uygulamaları 
esnasında sağlık personeline destek verme işi ile 
görevlendirilmiş yardımcı hizmet personelinin, 
el hijyeni uyumunu ölçecek geçerli ve güvenilir 
araçlara ihtiyaç vardır. Geliştirilen Yardımcı 
Hizmet Personeli El Hijyeni Uyum Ölçeği’nin 
hastanelerde çalışan ve hasta bakımına destek 
veren yardımcı hizmet personelinin el hijyeni 
uyumunu değerlendirmeye yönelik önemli un-
surları içerdiği söylenebilir.

Yapılan çalışmalar sonucu, ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliğine ilişkin anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır, 
ancak ölçeğin daha sağlam bir yapıya ulaşması 
için üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi ge-
rekmektedir. Farklı örneklem üzerinde geçerlik 
ve güvenirlik çalışmalarının yapılması faydalı 
olacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Hand hygiene is the simplest and most important infection control 
measure for the prevention of spreading of antimicrobial resistant pathogens and for the prevention of 
infections associated with health care (Boyce and Pittet, 2002). Although it is known that nosocomial 
infections can be reduced by 50% with sufficient frequency and the correct method of hand wash-
ing, the research results show that hand washing is not at the desired level among hospital workers. 
Hand hygiene rates of infection associated with health care and its effect in reducing transmission 
of resistant pathogens have been shown in several studies (Barrera et al., 2011; Hossein and Sajjad, 
2009). In literature there are diagnostic tools on hand hygiene compliance, but these tools are usu-
ally developed for nurses and doctors. Some studies have covered nurse assistants, nursing staff, and 
ancillary staff under the name of Health Care Workers, on the other hand, in studies performed in our 
country, working group has similar properties and there is no diagnostic tool specifically developed 
for auxiliary service staff. Therefore, it is expected that to carry out a study on evaluating the hand 
hygiene compliance of auxiliary service staff working in the intensive care unit will detect and correct 
missing or incorrect applications, and thus expected to contribute to the prevention of hospital-acquired 
infections. Aim: In this research, the aim is to develop a scale instrument for evaluating the hand 
hygiene compliance of “auxiliary service staff” working in the intensive care unit and to carry out 
a validity and reliability analysis of the scale. Method: The research is conducted between October 
2012-June 2013 in the internal and surgical clinic/intensive care unit of Ege University Faculty of 
Medicine and on 185 auxiliary service staff whose mandate is to provide help to care receivers. In this 
research, samples are not selected and, 175 auxiliary service staff, which is seven times the number of 
scale items, participated the research. Methodologically planned research data was collected by using 
“Descriptive Characteristics Questionnaire” and “Scale for Hand Hygiene Compliance of Auxiliary 
Service Staff”. Statistical analysis of the data obtained from this study is assessed using SPSS 16.0 
software. The validity of the scale for hand hygiene compliance of auxiliary service staff working 
is evaluated by using scope validation (expert opinion) and structural validation (exploratory factor 
analysis) and the reliability is evaluated by using stability against time (Test-retest method), and 
internal consistency (Cronbach Alpha coefficient). Findings:  Average age of the auxiliary service 
staff participated the study is 37.7±0.5, the average work year of them is 3.01±0.07, %62.3 of them is 
male and %39.4 of them has elementary education. It is reported that 98.3% of the participants have 
knowledge about hand hygiene and 64.9% of them gained this knowledge from in-service training 
in hospital. In the study about the scope validity of the scale, to determine the fit between expert 
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opinion on whether the scale items is appropriate to determine the compliance with hand Kendall’s 
coefficient of concordance is calculated (KW=0.100, χ2 (24)=24.000; p=0.46, p>0.05) and the ratings 
of the experts were found to be compatible with each other. To determine the suitability of the scale 
to factor analysis, Kaiser- Meyer-Olkin coefficient was discovered as KMO=79.3 and Barlett test 
was discovered as X²= 3.351 p=0.000. As a result of exploratory factor analysis which is done for 
structural validation, the scale consists of 21 items divided into 4 factors, “after patient contact” (load 
factors are between 0.682-0.912), “before patient contact” (load factors are between 0.547-0.959), 
“risk of exposure to blood and body fluids” (load factors are between 0.433-0.947), “after contact 
with patient’s environment” (load factors are between 0.364-0.810). The total explained variance ratio 
of the scale is %72.50. In the reliability study of “Scale for Hand Hygiene Compliance of Auxiliary 
Service Staff” it is observed whether the data obtained by test-retest method is appropriate to a normal 
distribution by using Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests and it is revealed that the data is 
not compliant with the normal distribution. (p= 0.01 p<0.05). Spearman’s rho correlation coefficients 
of the scale is between 0.91-0.98, is found 0.98 for the total scale (p<0.01). Scale implementation 
of two made every 15 days as to whether the difference between the results obtained is evaluated 
with Wilcoxon signed-rank test and showed no statistically significant difference between the mean 
(p>0.05). When article 21 of the scale “item-total point correlations” are examined; the items of the 
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and total scores; the reliability coefficient “r” is found between 0.28-0.78 (p <0.001). To test the 
internal consistency of the scale calculated Cronbach’s alpha reliability coefficient values are found 
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21 items “after patient contact” (6 items), “before patient contact” (6 items), “risk of exposure to 
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Likert scale (never to always) is used and for each statement no (0) means never, (1) sometimes, 
(2) occasionally,  (3) often, and (4) means always . The lowest score taken from the scale is 0, the 
highest score is 84. High scores indicate that high of hand hygiene compliance. Significant results 
have been achieved regarding the validity and reliability of the scale, but the scale and development 
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different samples will be useful. “Scale for Hand Hygiene Compliance of Auxiliary Service Staff” can 
be used to evaluate the hand hygiene compliance of auxiliary working stuff working in the hospital 
and support the patient care.
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CHILDHOOD OBESITY
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Öz: Okullar obeziteyi önleme girişimlerini uygulamak için 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk okullarında çalışan okul 
hemşirelerinin çocukluk çağı obezitesi hakkında görüş ve 
deneyimlerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya, Türkiye’nin 
güneyindeki bir ilin semtlerinde bulunan özel okullarda 
çalışan sekiz okul hemşiresi dahil edilmiştir. Bu çalışma 
niteliksel tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu çalışmada odak 
grup metodolojisi kullanılmıştır. Veriler yarı-yapılandırılmış 
görüşme formları ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt 
cihazı ile kaydedilmiş ve kopyalanmıştır. Bulgular: Tüm 
katılımcılar obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğuna 
ve obeziteye ilişkin birçok tıbbi sorun olduğuna katılmıştır. 
Hemşireler obezite faaliyetleri için, zaman yetersizliği ve iş 
tanımlarında belirsizlik olduğunu ifade etmişlerdir. Çocuk-
luk çağı obezitesi ile ilgili olarak okul hemşirelerinin daha 
aktif rol almalarına gereksinim olduğunu belirtmişlerdir. 
Sonuç: Bu çalışmada, özel okul hemşirelerinin çocukluk 
çağı obezitesi hakkında yetkilerinin sınırlı olduğunu ve 
bu konuda engelleri olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 
Okul hemşireleri çocukluk çağı obezitesinde daha aktif rol 
almaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Okul, Hemşirelik, Çocukluk 
Çağı Obezitesi

Abstract: Schools are quite important to implement obesity 
prevention interventions. The purpose of this study is to 
investigate the opinion and experiences of school nurses on 
childhood obesity working in Turkish schools. Method: Eight 
school nurses who are working in private school disricts 
in a province in southern of Turkey were included in the 
study. This study was qualitative and descriptive. Focus 
group methodology was employed in this study. Data was 
collected by semi-structured interview forms. Sessions were 
recorded with a tape recorder and transcribed. Result: All 
participants agreed that obesity is a major health problem 
causing many medical problems as well. Nurses stated that 
lack of time for obesity activities, and uncertainty in job 
description lead to problems. They reported that nurses 
should take more active roles for childhood obesity. Conclu-
sion: In this study, private school nurses agreed that they 
had limited authority and some barriers about childhood 
obesity. School nurses should take a more active role for 
prevention of childhood obesity. 

Key Words: Obesity, School, Nursing, Childhood Obesity
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INTRODUCTION

Child obesity, which threatens child health, 
has become a global public health problem. 
Obesity has been accepted as an epidemic is-
sue all over the world, particularly in devel-
oped countries (Moyers et al., 2005:86-93; 
Howard, 2007:73-9; Walker et al., 2007:50; 
Morrison-Sandberg et al., 2011:13-21; Yigit, 
2011:71-80). According to the current data, 
approximately 25-30% of the children in the 
world are either overweight or obese (Batch 
and Baur, 2005:130-5; Oztora et al., 2006:11-
4; Floriani and Kennedy, 2007:99-103).

Obesity Research Comission of European 
Union (2014) has stated that the obesity rate 
among children and adolescents is alarming. 
In the European Union, 2.8 million deaths per 
year result from the causes related to over-
weight and obesity (WHO, 2012; European 
Commission, 2014).

In Turkey, the research on child obesity is 
usually at local level and the findings of the 
research have indicated that the rate of child 
obesity is rising (Simsek et al., 2005:63-166; 
Akgun et al., 2006:60-6; Altındag and Sert, 
2009:60-3; Esenay et al., 2010:144-53). It has 
been observed that 42-63% of obese school 
children become obese in their adulthood and 
experience several health problems (Howard, 
2007: 73-9; Altıncı and Yucesir, 2011:181-
92). For this reason, child obesity is a chal-

lenging problem faced by children, parents 
and health professionals (Yigit, 2011: 71-80).

Since childhood obesity has become a seri-
ous health issue all over the world, the nurses 
have given the priority to the crucial issues 
such as diet, exercise and weight management 
(Wehling-Weepie and McCarty, 2002:322-
28). Particularly, the school nurses are able 
to reach the considerable number of school 
children and hence they have an important 
potential to prevent or treat the child and ado-
lescence obesity (Larios and Staggs, 2009: 
57-94).

In developed countries, school nursing has 
already become a specialized practice area 
of professional nursing (Council on School 
Health, 2008:1052-6; Larios and Staggs, 
2009:57-94; Board et al., 2011). In Turkey, 
however, only private schools employ school 
nurses. These nurses do not have any infor-
mation about their job descriptions. The aim 
of this study is to assess nurses opinions and 
experiences on childhood obesity.

METHOD

Design

Focus group methodology was employed 
in this study to explore school nurses’ prac-
tices about chilhood obesity (Sandelowski, 
2000:334-40).  Semi-structured interviews 
were used in the study.
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Setting and Participants

This study took place in school settings 
across Mersin, one of the metropol cities of 
Turkey. In Turkey, school nurses are working 
only in private schools. There are no regular 
nursing staff in public schools. All these pri-
vate schools represented high socioeconomic 
levels, with potential sites for childhood obe-
sity. School nurses were selected because 
they represent the key role in obesity preven-
tion and intervention. In Mersin, there are 12 
private schools and only nine of them have 
a school nurse. In May-June 2012, the nine 
school nurses were asked to participate in this 
study. Eight participants accepted and one 
school nurse refused to participate the study.

Data Collection

Data was collected by semi-structured forms. 
The method of focus group interviews and 
face-to-face in-depth interviews for qualita-
tive studies were used in the study. The focus 
group interviews lasted for approximately 40 
minutes and were moderated by concerned 
second and third researchers. The guides 
included four parts. The first part included 
questions about sociodemographic charac-
teristics of school nurses, the second part 
consisted of questions about school nurses 
perceptions about chilhood obesity, the third 
sessions comprised questions about nurses’ 
obesity prevention activities, and the last part 

included nurses’ obesity intervention activi-
ties. Each part included 3-4 main questions 
to obtain more detailed responses. The ques-
tions were based on previous literature  (Har-
vey, 1998: 40-6; Howard, 2007:73-9; Larios 
and Staggs, 2009:57-94).

Each interview which was carried out face to 
face by two researchers, lasted approximately 
40 minutes. Obesity and school health ques-
tions were asked to nurses and the answers 
given were recorded with a tape recorder and 
responses were noted.

Before each interview, school nurses were 
asked for permission for recording. One re-
searcher made an interview with a tape, other 
recorded all the interviews.  

Data Analysis

Tape and written records were transcribed 
with all three researchers and analysed with 
the Framework method (Sandelowski, 2000: 
334-40). Primarily data was organised with 
grouping, key ideas and recurrent themes 
were listed and indexed, then the thematic 
framework was identified.  Results were re-
vealed by all three researchers in order to 
achieve a consensus view.

Ethics

The study was approved by Mersin Universi-
ty Ethics Committee and the National Educa-



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:27 K:63
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)

29

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 

tional Directorship. Informed verbal consent 
was taken for all school nurses. 

RESULTS

Eight school nurses (SN) who participated in 
this study, were all women. The majority of 
participants stated that they were the gradu-
ates of preliminary license (2 year vocational 
education after high school). 

Nurses’ Perceptions About Chilhood Obesity:

The SNs stated that obesity has increased and 
has become a major health problem in recent 
years. 

School Nurse 8: Obesity is very common. It 
is said to be 30% in Turkey, but I think it is 
more. It’s a very serious condition, a disease.

School Nurse 2: It is common. It is more com-
mon in children of working parents, in par-
ticular. There is no meal at home, mothers 
work. When children come home from school, 
mothers put out ready-made food from the re-
frigerator. It is not cooked at home. Children 
are taking private lessons after school, and 
they are snacking.  Childhood 

Table 1. Sociodemographic Characteristics of School Nurses

S a m p l e 
no

Age Working years as a 
nurse in hospital

Working years as a 
nurse in school

The number of students 
to be responsible in 
school

SN1 30y 12y 5y 643

SN2 35y 12y 10y 936

SN3 47y 20y 1m 586

SN4 47y 23y 4m 250

SN5 50y 20y 2y 750

SN6 52y 26y 1y 400

SN7 54y 21y 18m 400

SN8 60y 25y 30m 717

Note. y: year, m: month. 

obesity is increasing as eating fast food. 

Also SNs accepted that obesity leads to many 
medical problems.
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School Nurse 4: Heart, hypertension, diabe-
tes, kidney, its (obesity)  are the causes of all 
diseases. 

Majority of SNs said that prevention and 
treatment of childhood obesity is more diffi-
cult in adulthood. 

School Nurse 7: Treatment (of obesity) is eas-
ier in adulthood. Children do not understand, 
do not listen to words. You say dont eat it, 
but they eat. A child cries if he does not eat. 
Adults are conscious. None of them (preven-
tion / treatment) can be applied to children, it 
is very difficult. 

School Nurse 4: Families are reluctant to ac-
cept obesity in children. Somehow they think 
their child will lose weight. Childhood obe-
sity does not decrease in adulthood, but I do 
not think so, on the contrary it increases. 

Most of SNs also recognised that problem can 
be solved if provided with the necessary sup-
port and the family is the key point to solve 
this problem. 

School Nurse 8: Prevention and treatment of 
childhood obesity is completely in the hands 
of families. School remains in second place. 
Attitude of the parents (about obesity) is more 
important. 

School Nurse 3: I think it will get worse with 
external intervention, children can do oppo-

site.  Obesity prevention activities for chil-
dren must be based on home, eating healthy 
meals and shape a healthy life style at home. 
Mothers have a role more than nurses here. 

Most nurses did not measure the height and 
weight regularly, except for preschool class-
es. In spite of all nurses stated that measures 
should be done; however, due to the lack of 
request and time, they noted that they cannot 
do.

School Nurse 3: I measure the weight and 
height if they want me to do. I do not do it 
regularly. All of them have a private doctor, 
they might be doing. 

School Nurse 1: Regular measurement is done 
only in kindergarten. It was not requested for 
other groups. In fact, they should be done. 

School Nurse 1: Height-weight measure-
ments are made twice a year in preschool for 
the primary group did not request. Actually 
it should be done for other groups, but it is 
optional. 

Nurses’ Obesity Prevention Activities:

All SNs agreed about the causes of obesity. 
Poor nutrition, genetics, family attitude and 
reduced activity were most mentioned rea-
sons. Interestingly, one nurse stated that 
amount of pocket money related to obesity.
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School Nurse 8: The reason of childhood 
obesity is the family attitudes. If family does 
not give attention to child’s nutrition, obesity 
can occur. Genetic factors affect the attitudes 
of families. 

School Nurse 2: Children mostly consume 
fast food diets, fizzy drinks and sugary foods 
in school. They are very inactive and reluc-
tant to do sports. All of these support obesity.  

School Nurse 1: It is much more likely that 
more pocket money is given to child with obe-
sity.

SNs framed their prevention activities in 
terms of providing pocket money limitation, 
limitation of food in cafeteria, supporting stu-
dents to participate in schools’ sports activi-
ties, and (one-to-one) education for the child. 

Education:  

School nurses, did not give obesity preven-
tion education at schools regularly. At some 
schools, both parents, health professionals, 
and external educators provide education 
occasionally, which is not regular and pro-
grammed. All nurses stated that they give ed-
ucation if students ask information or advice. 

School Nurse 2: Both the parents and the stu-
dents were given seminars on obesity. School 
principals and guidance counselors planned 
the seminars, I can not get involved. I can’t 

spare time for education because I can’t leave 
my workplace.

School Nurse 1: Many parents of our children 
are doctor or faculty members. School ad-
ministration is demanding education of them, 
and they give many seminars. 

School Nurse 4: I have contacts with the 
guidance counselors about it, working both 
together and separately. We plan and apply 
health educations. 

School Nurse 6: We usually provide educa-
tion about nutrition and hygiene, we have not 
planned education about obesity prevention.  
If I saw a child overweight or eat unhealthy 
food, I give personal education. 

Only a school nurse was planing and carry-
ing out education about obesity prevention. 
She was publishing a newsletter on school 
web site, about nutrition, exercise and health 
issues, including obesity prevention for chil-
dren and families.

School Nurse 4: I am planning and coordi-
nating all kind of health education. Also, I’m 
publishing the health newsletter on school’s 
website. I give health-related education on 
special occasions. 

Nutrition: 

All school served meals in lunch. All lunch-
es included four types of meal, and most 
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of which was prepared by dietitians. Two 
schools served snacks, because there were no 
cafeterias. Six of the schools also have cafe-
terias. The most common foods are toast, ba-
gel, biscuits, chocolates, soft drinks and juic-
es. None of these cafeterias served chips and 
acidic bevarages because of the notification 
from Ministery of Education.  Some schools 
have pocket money limitation for cafeterias. 
One school closed the cafeteria during break-
time just before lunch. In most schools, each 
class eat meals together with their teachers. 

School Nurse 3: Students are eating their 
meals with their teachers in dining hall. But 
monitoring of the canteen is very difficult.  

School Nurse 8: Our refectory is very good, 
there are staffed food engineer. There is no 
need for a cafeteria.  

School Nurse 6: There are no soft drinks sold 
in the canteen, unfortunately all the other 
fast food is sold. But the students were not al-
lowed to spend more than 2TL in the canteen. 

Physical Activity: 

The schools have many opportunities for 
physical activities, because they are private 
schools. Every school offers physical educa-
tion classes in their curriculum. Additionally, 
there were extracurricular activities such as 
dance, gymnastics, tennis, horse riding, ice 
skate, badminton, etc. 

School Nurse 5: Our school has a lot of ac-
tivities such as gymnastics and dance lessons, 
horse riding and tenis. In lunch break our 
students play physically active games such as 
jump rope or hopscotch game with the teach-
ers.  

School Nurse 8: Students can participate in 
optional activities, such as dance, step, sports 
clubs outside physical education classes. 

School Nurse 5: I observe children with 
weight problem closely, I suggest walking 
and sports. 

Family Education:

School nurses felt unwillingness about in-
cluding the family into the obesity preven-
tion activities. It’s a worrying finding, most 
of nurses stated that because their school is 
private, all parents had high educational lev-
els and there is no need for obesity prevention 
education.

School Nurse 7: Almost all parents are doc-
tors, nurses, lawyers, anyway. Families, ed-
ucated and informed, know what to eat and 
drink. 

Families are professors and doctors. I cannot 
teach about obesity to them.

Families are informed, they have private doc-
tors.
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Nurses’ Obesity Intervention Activities:

However, 7 school nurses indicated that obe-
sity interventions are not included in their ac-
tivities. 

School Nurse 7: Obese children’s families 
know better. Once, I talked to teachers for 
obese children, but they told me not to say 
anything to the family and stay out of it, and I 
kept silent. We do not have such a duty. 

School Nurse 6: I’m not interested in these 
issues. I just give individual obesity preven-
tion educations if required. I give nutritional 
advice that they should eat meals, instead of 
fast or junk food mentioning that if they eat 
fast food they will get fat and etc.  

There were not too many obesity interven-
tions made by nurses. This may explain the 
unwillingness that SNs felt towards accepting 
responsibility for it. 

School Nurse 8: There’s nothing I did. Gov-
ernment and managers know whether that is 
sufficient or not. If authorization had been 
given to me I could do it. My opinion should 
be taken. 

School Nurse 6: Of course, it is not enough 
what we do but request must come from fami-
lies or children. 

There was a general feeling of pessimism 
that the advice would not affect the child’s 

weight. School nurses are afraid to be misun-
derstood because of their obesity intervention 
activities. 

School Nurse 8: I did not have obesity-relat-
ed attempts. I scan each student (about oth-
er health issues) individually, in any case I 
contact the family. But I fear that the families 
misunderstand me about their child weight 
issues. I cannot tell. 

School Nurse 6: I want to inform families, but 
families perceive it as arrogance. I want to 
know school nurses’ duties. We need more in-
formation and education, and there is a need 
to determine our tasks. 

School Nurse 2: I cannot talk to families 
about obesity. Conversations are limited be-
cause it is a private school. Parents feel that 
it’s none of our bussiness, they do not want 
us to be involved, not to ruin the mood of the 
child. 

Recommendations of School Nurses:

The majority of school nurses complains that 
they have no time for obesity prevention or 
intervention activities because of infirmary 
duties (First aid etc.). To make time for these 
activities, they suggest increasing the number 
of school nurses in schools. 

School Nurse 2: My biggest problem is to be 
the only nurse in all school and lack of time.  
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I would like to provide education, but in case 
of emergency when I am out of the infirmary, 
it will be a big problem for the parents and 
the school administration, this is a private 
school. 

School Nurse 2: I cannot say there is a lot of 
time (to deal with obesity). This place is al-
ways busy and human life is more important 
for managers and for parents. I cannot leave 
the infirmary, even 5 minutes. I can plan and 
provide educations if two nurses work. 

School Nurse 1: I cannot do anything for obe-
sity prevention because of the infirmary du-
ties. At that time, if a problem is experienced, 
I have to solve it immediately. One nurse is 
insufficient. All schools should have a nurse, 
number of the nurses must be more than one. 
Only in such situation regular educations and 
follow-ups can be done. 

School Nurse 4: I see myself as a bridge. I 
provide communication between children, 
families, teachers and dieticians. School 
nursing is very important, it’s not sufficient to 
work with only one nurse. 

They agreed the need for special education 
about prevention or intervention activities for 
school nurses. 

School Nurse 1: We need more education 
about obesity in chilhood. 

School Nurse 8: I have not enough knowl-
edge on this subject (obesity). I cannot plan 
anything. Education about obesity should be 
provided for nurses, if so I’d love to be in it. 

DISCUSSION

This study helped to describe Turkish school 
nurses perceptions and experiences of obesity 
prevention and intervention actions. Results 
of the study showed that obesity was recog-
nised as a common and an important prob-
lem, caused many health problems and lasts 
through adulthood. These findings also were 
similar to the beliefs of health care profes-
sionals reported by other studies (Price et al., 
1987:332-6; Story et al., 2002: 210-5; Moy-
ers et al., 2005: 86-93). In a current study, 
school nurses reported more positive aspects, 
in contrast with Smith and Firmin (2009:152-
62).

In spite of knowing importance of situation, 
almost all nurses did not measure the height 
weight regularly, except for preschool class-
es. Similarly, in Moyers (2005:86-93) study, 
only one third of the school nurses used the 
bady mas index (BMI) for-age percentile, the 
method for assessing obesity recommended 
in the literature (CDC, 2002). The barriers as 
perceived by these nurses are due to the am-
biguous of job descriptions and lack of time 
is similar to Price et al. (1987: 332-6) study 
findings.
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School nurses stated that chilhood obesity is 
primarily a family attitude problem and treat-
ment of childhood obesity is more difficult in 
adulthood. They linked this challenge with 
difficulty to stop childs’ eating and childs’ 
habits to make their wishes by crying. In 
young ages, Children cries to get what they 
want, and they use it as secondary gain. All 
8 school nurses described themselves as in-
sufficient in their practices. They stated that 
they do not have sufficient knowledge and 
competency for prevention and treatment of 
childhood obesity. This perceived low lewel 
of competency were similar in the Price et al. 
(1987: 332-6) and Story et al. (2002: 210-5) 
studies. School nurses found that counsel-
ling for obesity is difficult for both children 
and their parents. This finding can explain 
why they felt incompetent in planning and 
implementing obesity programs. Similarly, a 
sense of futility in being able to treat the obe-
sity successfully, was reported by Price et al. 
(1987:332-6).

School nurses pointed out that there was a 
limited family participation in the obesity 
prevention activities. School nurses may feel 
reluctant to refer and counsel obese children 
because they believe that parents will not be 
receptive. Cooperation between childrens’ 
parents and school nurses is an important 
part of health promotion in primary schools 
(Lightfoot and Bines, 2000: 74-80; Jarvis and 

Stark, 2005: 208-16), but, similarly as Mae-
npaa and Astedt-Kurki (2008: 86-92), parents 
do not know about school nurses’ work and 
school health services. They would like to be 
more informed and involved in school nurs-
ing activities. Because the school administra-
tion wanted them to be present only in the in-
firmary, majority of school nurses indicated 
that they were responsible for first aid. They 
indicated that they unable to find enough time 
for health promotion or primary health care 
tasks. It is believed that caused from this situ-
ation by nurses worked in the hospital before 
and nursing education included hospital care 
mainly (Emiroglu et al., 2007: 37-45).

One of the major difficulties of school nurs-
es was that families reject  their children’s 
obesity. The literature showed that mothers 
perceived their children have got less weight 
(Esenay et al., 2010: 144-53). This approach 
of mothers can blocked that desires of nurses. 
School nurses were thinking that families had 
an important role in monitoring of growth 
and development. The reason of growth and 
development not following up was that the 
school administrators not make such a re-
quest and time is less (Maenpaa and Astedt-
Kurki, 2008: 86-92). The similar findings 
were defined by Moyers et al., (2005: 86-93). 
The study shows that school nurses may feel 
reluctant to refer and counsel obese children 
because they believe that parents will not be 
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receptive. School-age is an important pe-
riod in terms of promoting and maintaining 
healthy lifestyles and behaviors. School nurs-
es are the key persons coordinating this peri-
od (Lightfood and Bines, 2000: 74-80; Selek-
man and Guilday, 2003: 344-50). However, it 
was seen that most of the school nurses were 
carrying out this task, because of the lack of 
time. Although one of the main tasks of nurs-
es is health education, school nurses were 
not taking part in it. It seems that they left 
this task to the managers, guidance counsel-
ors and parents. It also highlighted in another 
study that Turkish school nurses’ perceptions 
of the health education and counseling role 
was unsatisfactory (Emiroglu et al., 2007: 
37-45). Similarly, Moyers et al. (2005: 86-
93) stated that half of school nurses provided 
counseling for obese children only when the 
parents asked for help.

In Turkey, except in the private schools, nurs-
es have not been employed in schools. There-
fore, the duties and responsibilities of school 
nurses have not been identified yet. Thus, 
nurses in this study have not accepted educa-
tion and monitoring about obesity as their du-
ties. As the school management wants outpa-
tient services only, school nurses cannot carry 
out their major tasks. It is understood that 
they are not aware of their roles and respon-
sibilities, because school health nursing in 
our country has not developed as developed 

countries (Story et al., 2002:210-5; Moyers et 
al., 2005: 86-93). 

Despite all, many school nurses have ex-
pressed that they had lack of knowledge 
about obesity and they welcome in-service 
training. Staff education can be an important 
part of school-based programs aimed at the 
prevention of obesity and psychosocial con-
sequences of this. In this respect, it is neces-
sary to address issues of obesity prevention 
and treatment and issues related to weight 
stigmatization with effective staff education 
(Neumark-Sztainer et al., 1999:3-9).

Duration of the working as a school nurse 
was quite short and and most of them make a 
job change from staff nurse to school nurse. 
School nursing is a specialized interdisci-
plinary field of nursing that require differ-
ent skills. There is unsatisfactory quantity of 
school nursing issues and excess quantity of 
acute care issues in curriculum, so this may 
result in nurses works with disease-oriented. 
The main challenge for many new school 
nurses is effectively transferring those skills 
to an educational setting (Harvey, 1998: 40-6). 
Obesity prevention and treatment programs 
in schools were found to be inadequate. The 
key interventions for preventing and treating 
obesity, are increasing physical activity and 
consuming a healthy diet. Within schools, ef-
forts to promote physical activity and healthy 
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eating, should be a part of a comprehensive, 
coordinated school health program (Neumark-
Sztainer et al., 1999: 3-9; Story et al., 2002: 
210-5). 

CONCLUSION

School nurses have an important role in pre-
vention and treatment of childhood obesity 
in schools. Our findings demonstrated that 
Turkish school nurses had a weak concern 
and interest in obesity prevention. Participants 
pointed out some barriers; infirmary work-
load, lack of knowledge about obesity, lack of 
definition of the school nurses’ task and col-
laboration within the school employees. In 
Turkey, school nurses have worked only in 
private schools. To prevent childhood obesity, 
school nurses education, confidence and will-
ingness must be supported. Duties, authorities 
and responsibilities of school nurses should be 
identified, and they’re informed about the ef-
fective follow-up and counseling techniques.  
Experimental researches about determinants 
of school nurses job performance are recom-
mended.
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Öz: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi 
ve etkileyen değişkenleri incelemek amacıyla, tanım-
layıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir Sağlık 
Yüksekokulu’nda, Ocak-Şubat 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 265 hemşirelik 
öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine 175 
öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak; Tanıtıcı Bilgi Formu ile Hemşirelikte Meslek Seçimi 
Ölçeği Türkçe Formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar 
tarafından sınıf ortamında, öğrencilerden toplanmıştır. Öğ-
rencilerin yaş ortalaması 20.85±1.76’dir ve %81.7’si kızdır. 
Öğrencilerin %66.3’ü hemşirelik bölümünü isteyerek seçmiş 
ve %68.6’sının seçiminden memnun olduğu saptanmıştır. 
Öğrencilerin meslek seçimi ölçeğinden aldıkları puan 
ortalaması X=54.86±13.37, mesleki uygunluk alt ölçeği 
puan ortalaması X=55.43±18.29 ve yaşamsal nedenler alt 
ölçeği puan ortalaması X=53.80±16.12 olarak belirlenmiştir. 
Öğrencilerin cinsiyeti, öğrenim gördüğü sınıf, hemşirelik 
bölümünü isteyerek seçme durumu ve hemşirelik mesleğini 
sevme durumu ile hem meslek seçimi ölçeği, hem de mesleki 
uygunluk alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmıştır. Öğrencilerin yarısından fazlasının isteyerek 
hemşirelik mesleğini seçmesi ve seçtiği bölümden memnun 
olması olumlu bir sonuçtur. Araştırma sonucuna göre kız 
öğrenci olmak, bölümünü isteyerek seçmek ve mesleği 
sevmek hemşirelik mesleğinin seçiminde etkili olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Meslek, Meslek seçimi, 
Öğrenci Hemşire

Abstract: The research was a descriptive study conducted 
aim to determine variables affected and profession choice 
of nursing students. The research was performed between 
January and February 2011 in a health school. The popula-
tion of the research consisted of 265 nursing students. The 
sample of the research consisted of 175 nursing students. 
Identifying information form and Turkish version of the 
HMSO were used as the data collection tool. The data col-
lected by researches with in the classroom from students. The 
students’age mean was 20.85±1.76 and 81.7% were girls. 
It was determined that 66.3% of the students were chose 
willingly nursing department and 68.6% were pleased for 
their choosing. It was found that HMSO score mean of the 
students was 54.86±13.37, profession suitability subscale 
score mean was 55.43±18.29 and vital reasons subscale 
score mean was 53.80±16.12. It was determined that there 
was a significant difference between the students’gender, 
the classroom, the situation chose willingly nursing depart-
ment and the situation liked nursing profession and HMSO, 
profession suitability subscale. It was positive result that 
more than half of the students were chose willingly nursing 
department and they were pleased for their choosing. These 
results showed that to be girl, choosing willingly nursing 
department and the nursing liked were affected choice of 
nursing profession.

Key Words: Nursing, Profession, Choice of Profession, 
Nursing Student 
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GİRİŞ 

Meslek, bireylerin hayatlarını kazanmak için 
yaptıkları, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli 
bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayalı 
etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Mes-
lek seçimi kararının, doğru ve yerinde olabilmesi 
için, kişinin ne istediğini ve neleri yapabileceğini 
iyi bilmesi gerekmektedir. Hemşirelik gibi insan 
sağlığını doğrudan ilgilendiren mesleklerin seçi-
minde de bu özellikler büyük önem taşımaktadır 
(Ünlü vd., 2008:43-56).

Hemşireliğin tercih edilme nedenleri araştırıldığında; 
öğrencilerin ideal meslekle ilgili düşüncelerinin 
hemşirelik mesleği ile örtüşen yanlarının olması, 
başkalarına yardım etme isteği ve hemşireliğin 
bakım verme olarak değerlendirilmesi hemşirelik 
mesleğinin seçilmesini önemli ölçüde etkilemek-
tedir (Ünal vd., 2008:179-87). Bunların dışında, 
iş bulma kolaylığı güvencesi, yüksek maaş, 
insanlara yardım etme isteği, ailenin ve yakın 
çevrenin tavsiye etmesi, ailede hemşire olması, 
hasta kişiler, uygulamadaki hemşireler ve öğrenci 
hemşirelerle olan bireysel deneyimler ve etkile-
şimler mesleğin tercihine götüren diğer faktörler-
dir (Ünal vd., 2008:179-87). Meslek seçiminde 
her öğrencinin kendi yeteneği ve ilgisine göre 
tercihte bulunması beklenen ideal bir durumdur. 
Ancak, kişisel özelliklerin yanı sıra çevresel ve 
ekonomik koşullar, rastlantılar gibi birçok faktör 
öğrencinin geleceği açısından etkili olabilmekte 
ve hemşirelik mesleği de diğerleri gibi rastlantısal 

olarak bilmeden ve istemeyerek seçilebilmektedir 
(Tüfekçi ve Yıldız, 2009:31-7).

Son yıllarda gerçekleşen teknolojik ve politik 
gelişmeler sağlık sistemini de etkilemekte, sağlık 
sisteminin hizmet sunucularından birisi olan hem-
şirelerin rol ve işlevlerinde değişiklik meydana 
getirmektedir. Bu değişim hemşirelerin özellikle 
tedavi edici hizmetlerden çok, koruyucu sağlık 
hizmetlerine, hasta bireyden sağlıklı bireye ve 
ailesine yönelmeyi; bakım verici rolünün yanı 
sıra eğitici, danışman, karar verici, yönetici ve 
koordinatör rollerini ön plana çıkarmaktadır. 
Böylece hemşirelik mesleğinde geleneksel hemşi-
relik modelinden profesyonelliğe doğru bir süreç 
yaşamaktadır. Ayrıca son zamanlarda hız kazanan 
bilimsel çalışmalar; hemşirelerin kendilerini 
sürekli geliştiren, yeniliklere açık, entelektüel, 
araştırmacı, sorumluluk sahibi, liderlik, sosyal 
iletişimi yüksek gibi özellikler kazanmalarına 
neden olmaktadır. Böylece hemşireler profesyonel 
hemşireliğe giden yolda ilerlemektedir (Adıgüzel 
vd., 2011:238-59).

Profesyonel hemşireliğin gerektirdiği kaliteli sağlık 
hizmeti sunumunda da, sayıca yeterli, nitelikli, 
yöntem becerisi gelişmiş, hasta beklentilerini sap-
tayabilen hemşirelere gereksinim vardır (Ovayolu 
ve Bahar 2006:104-10).

Hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşamında 
mesleğin gerektirdiği profesyonelliği uygulaya-
bilmesi ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için 
mesleği tanıyıp, severek ve bilinçli olarak seçme-
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sinin önemli olduğu düşünülmektedir. Öztürk ve 
arkadaşlarının (2013:167-74) aktardığına göre 
sağlık personelinin işlerinden memnun oldukları 
takdirde hastaların da aldıkları bakımdan memnun 
olacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda hemşirelerin 
iş yaşamı kalitelerinin, hasta memnuniyetini et-
kileyen önemli bir faktör olduğu, hemşirelerde 
düşük iş yaşamı kalitesinin, hasta bakımında 
yetersizliğe yol açabileceğini belirtmiştir (Öztürk 
vd., 2013:167-74).

Bu bilgiler ışığında araştırmada, hemşirelik 
öğrencilerinin meslek seçiminin ve etkileyen 
değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı tipte bir araş-
tırmadır.

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma bir 
Sağlık Yüksekokulu’nda, Ocak-Şubat 2011 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştır-
manın evrenini bir Sağlık Yüksekokulu’nda 1., 
2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 265 
öğrenci oluşturmaktadır. Tüm evren örnekleme 
alınmıştır. Veri toplama süresi içerisinde okulda 
bulunmayan, çalışmaya katılmayı istemeyen, 
anketleri eksik dolduran öğrenciler, araştırma 
kapsamı dışında tutulmuş ve çalışmaya 175 öğ-
renci dahil edilmiştir. Araştırmaya katılım oranı 
%66 bulunmuştur.

Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama 
aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür 
incelenerek hazırlanan (Dinç vd., 2007:1-9; Kız-
ğut ve Ergöl, 2011:10-5; Sarıkaya ve Khorshid, 
2009:393-423) Öğrenci Hemşireleri Tanıtıcı Bilgi 
Formu ile Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği 
(HMSÖ) Türkçe Formu kullanılmıştır. 

Öğrenci Hemşireleri Tanıtıcı Bilgi Formu: Öğ-
rencilerin sosyo demografik verilerinin ve hem-
şirelik mesleğiyle ilgili tutumunun sorgulandığı 
9 soru yer almaktadır. Sosyo demografik sorular 
içerisinde öğrenicinin yaşı, cinsiyeti, en uzun süre 
yaşadığı yer, ailesinin gelir durumu, aile tipi ve 
kaçıncı sınıfta okuduğu gibi sorular yer almaktadır. 
Ayrıca öğrencinin hemşirelik bölümünü isteyerek 
seçme durumu ve mesleğini sevme durumu gibi 
sorulara da yer verilmiştir. 

Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) 
Türkçe Formu: Ölçeğin orijinal formu Zysberg 
and Berry (2005:193-8) tarafından hemşirelik 
öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen nedenleri 
belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Yirmi mad-
deden oluşan özgün ölçeğin mesleki uygunluk 
ve yaşamsal nedenler alt ölçekleri için cronbach 
alfa değerleri sırasıyla 0.86 ve 0.78 olarak bulun-
muştur (Önler ve Saraçoğlu, 2010:78-85). Ölçek,  
Önler ve Saraçoğlu (2010:78-85) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış ve geçerlilik güvenilirliği 
yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe Formu, 17 sorudan 
oluşmaktadır. Cronbach α; mesleki uygunluk alt 
ölçeği için 0.77, yaşamsal nedenler alt ölçeği için 
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0.63, tüm ölçek için 0.79 olarak bulunmuş olup, 
test-tekrar test güvenilirliği ise 74 katılımcı ile 
yapılan uygulamada 0.84 olarak saptanmıştır. 

Likert tipinde yanıtlanan ölçek, 17 madde ve iki 
alt ölçekten oluşmaktadır. Mesleki Uygunluk alt 
ölçeği (1,2,3,4,5,7,9,14,15,16,17) 11 sorudan, 
Yaşamsal Nedenler alt ölçeği (6,8,10,11,12,13) 
6 sorudan oluşmaktadır. Her bir madde %0 
(meslek seçimimde etkili olmadı) ve %100 
(meslek seçimimde en önemli etkendir) arasında 
derecelendirilmiştir.

Toplam ölçek ve alt ölçek puanları; katılımcıların 
ölçeğe verdikleri puanların toplamının, ölçekteki 
soru sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. 
Ölçek tanılama amaçlı bir ölçek olmadığından 
dolayı alınan puan aralıklarının ifade ettiği bir 
anlam bulunmamaktadır. Ölçekten alınan puanlara 
göre, bağımsız değişkenler bağlamında hemşirelik 
mesleğini seçmelerini etkileyen nedenler karşılaş-
tırılmaktadır (Önler ve Saraçoğlu, 2010:78-85).

Verilerin Toplanması: Veriler araştırmacılar 
tarafından sınıf ortamında, belirtilen formlar kul-
lanılarak, öğrencilerden toplanmıştır. Formlarının 
yanıtlanması 10-15 dakikalık bir süre almıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin değerlen-
dirilmesinde istatistiksel analizler için SPSS 13.00 

paket programı kullanılmıştır. İstatistik yöntemler 
olarak verilerin sayı yüzde dağılımları, t testi, 
Mann Whitney U,  tek yönlü varyans analizi ve 
Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır. İstatistiksel 
analizler ile elde edilen sonuçlar %95’lik güven 
aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değer-
lendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü: HMSÖ Türkçe For-
munun kullanımı için elektronik posta yolu ile 
ölçek sahibinden yazılı izin alınmıştır. Araştır-
manın veri toplama aşamasına geçilmeden önce 
ilgili sağlık yüksekokulu müdürlüğünden gerekli 
yazılı izin alınmıştır. Öğrencilere araştırmanın 
amacı, yararları açıklanmış ve gönüllülük ilke-
sine özen gösterilerek sözel onamları alınmıştır. 
Öğrenciler anket formlarını isim belirtmeksizin 
doldurmuşlardır.

BULGULAR

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik 
Özellikleri

Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri Tablo 
1’de sunulmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 
20.85±1.76, %81.7’si kız, %45.7’si ilçede yaşa-
makta, %88.6’sının ailesi orta gelirli ve %81.1’i 
çekirdek aileye sahiptir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Yaş
   17-21 
   22-28

117
58

66.9
33.1

Cinsiyet
    Kız
    Erkek

143
32

81.7
18.3

En uzun süre yaşadığı yer
   Köy/kasaba
   İlçe 
   İl

31
80
64

17.7
45.7
36.6

Ailenin gelir düzeyi
   Gelir giderden az 
   Gelir gidere eşit

19
156

10.9
89.1

Aile tipi
   Çekirdek aile
   Geniş aile
   Parçalanmış aile

142
28
5

81.1
16.0
2.9

Öğrenim gördüğü sınıf
   1.sınıf
   2.sınıf
   3.sınıf
   4.sınıf

67
42
38
28

38.3
24.0
21.7
16.0

Akrabalarında hemşire olan
   Evet
   Hayır

80
95

45.7
54.3

Hemşireliği isteyerek tercih 
etme durumu 
   Evet
   Hayır

116
59

66.3
33.7

Mesleği sevme durumu
   Evet
   Hayır

120
55

68.6
31.4

Toplam 175 100.0
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Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini 
Etkileyen Değişkenler

Öğrencilerin %38.3’ünün 1. sınıfta okumakta 
olduğu, %66.3’ünün isteyerek hemşirelik bölü-
münü seçtiği ve %68.6’sının seçiminden memnun 
olduğu saptanmıştır.

Öğrencilerin meslek seçimi ölçeğinden aldıkları 
puan ortalaması X=54.86±13.37 (min:20.59, 
max:86.47), mesleki uygunluk alt ölçeği puan 
ortalaması X=55.43±18.29 (min:14.55, max:93.64) 
ve yaşamsal nedenler alt ölçeği puan ortalaması 
X=53.80±16.12 (min:0, max:100) olarak belir-
lenmiştir. 

Öğrenciler meslek seçiminde en önemli etken 
olarak düşündükleri ilk beş maddeyi; “Her zaman 

insanlara yardım etmek istemişimdir”, “Hem-
şirelikte işsiz kalınmayacağını düşünüyorum”, 
“Çevremdeki insanlar iyi bir hemşire olacağımı 
söylerler”, “Kendimi ifade edebilmemi sağlayan 
bir iş yapmak istedim”, “Başka bir iş yapmak 
isterdim ama yapamadım” olarak belirtmişlerdir 
(Tablo 2).  

Öğrencilerin meslek seçiminde etkili olmadığını 
düşündükleri ilk beş madde; “Hemşirelik dışında 
yapabileceğim başka iş yok”, “Her zaman hem-
şire olmak istemişimdir”, “Hemşirelikten başka 
seçim şansım yoktu”, “Hemşireliğin benim için 
iyi bir kariyer fırsatı olduğunu düşünüyorum”, 
“Gereksinimlerimi karşılayabilecek bir meslek 
aradım ve hemşireliği seçtim” olarak bulunmuştur 
(Tablo 2). 
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Tablo 2. Öğrencilerin Meslek Seçimi Ölçeğindeki Maddelerden Aldıkları Puan  
Dağılımları (n=175)

Ölçek Maddeleri       X±SS

1.Her zaman hemşire olmak istemişimdir. 26.45±28.98

2.Hemşireliğin kişiliğime uygun bir iş olduğunu düşünüyorum. 50.85±30.30

3.Her zaman insanlara yardım etmek istemişimdir. 84.62±20.33

4.Kendimi ifade edebilmemi sağlayan bir iş yapmak istedim. 69.02±32.35

5.Hemşireliğin benim için iyi bir kariyer fırsatı olduğunu düşünüyorum. 41.82±31.09

6.Başka bir iş yapmak isterdim ama yapamadım. 63.88±34.73

7.Çevremdeki insanlar iyi bir hemşire olacağımı söylerler. 77.25±27.65

8.Hemşireliğin sürekli gözde bir meslek olacağını düşündüğüm için hemşireliği 
seçtim.

47.14±35.95

9.Hemşirelik insanların gözünde saygın bir meslektir. 48.28±29.66

10.Hemşirelikten başka seçim şansım yoktu. 40.28±37.14

11. Hemşirelikte işsiz kalınmayacağını düşünüyorum. 82.51±27.30

12. Hemşirelikte iyi para kazanılır. 63.14±25.43

13. Hemşirelik dışında yapabileceğim başka iş yok. 25.82±28.77

14. Hemşirelik alanında lider olabileceğimi düşünüyorum. 53.25±30.81

15. Hemşirelik ailem ve benim için uygun bir iştir. 63.08±29.87

16. Hemşireliğin yarı zamanlı ve vardiyalı çalışma koşullarının olması bana 
cazip gelmektedir.

48.22±30.48

17. Gereksinimlerimi karşılayabilecek bir meslek aradım ve hemşireliği seçtim. 46.91±31.77

Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği 54.86±13.37

(min:20.59, max:86.47)

Mesleki Uygunluk Alt Ölçeği 55.43±18.29

(min:14.55, max:93.64)

Yaşamsal Nedenler Alt Ölçeği 53.80±16.12

(min:0, max:100)



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:81 K:115
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)

48

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 

Öğrencilerin cinsiyeti (t=2.536, p=0.012; t=2.551, 
p=0.012), öğrenim gördüğü sınıf (KW=10.45, 
p=0.015; KW=11.76, p=0.008), hemşirelik 
bölümünü isteyerek seçme durumu (t = 3.506, 
p=0.001; t=5.206, p=0.000) ve hemşirelik mesle-
ğini sevme durumu (t=5.432, p=0.000; t=0.224, 
p=0.000) ile hem meslek seçimi ölçeği, hem de 
mesleki uygunluk alt ölçeği arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (Tablo 3). 

Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre meslek 
seçimi ölçeğinden ve mesleki uygunluk alt ölçe-
ğinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek 
puan almış oldukları belirlenmiştir. Üçüncü sınıf 
öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre 
meslek seçimi ölçeğinden ve mesleki uygunluk 
alt ölçeğinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
yüksek puan almış oldukları bulunmuştur.

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımsız Değişkenlere Göre Meslek Seçimi Ölçeği ve  
Alt Ölçek Puanları (n = 175)

Ölçek ve
Alt ölçekler

Bağımsız değişkenler Sayı      X±SS İstatistik değer

Meslek Seçimi
Yaş
17-21
22-28

117
58

55.89±14.88
53.68±12.77

t=0.970
p=0.333

Mesleki Uygunluk 17-21
22-28

117
58

55.88±18.63
54.54±17.72

t=0.454
p=0.651

Yaşamsal nedenler 17-21
22-28

117
58

55.92± 21.90
52.09± 17.64

t=1.244
p=0.216

Meslek Seçimi
Cinsiyet
Kız
Erkek

143
32

56.43±14.01
49.48±13.99

t=2.536
p=0.012*

Mesleki Uygunluk Kız
Erkek

143
32

57.08±17.91
48.09±18.45

t=2.551
p=0.012*

Yaşamsal nedenler Kız
Erkek

143
32

55.24±21.57
52.03±15.67

t=0.796
p=0.335

Meslek Seçimi

En uzun süre yaşadığı 
yer
Köy/kasaba
İlçe
İl

31
80
64

52.97±12.37
54.91± 13.64
56.53±15.74

F=0.673
p=0.512
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Mesleki Uygunluk
Köy/kasaba
İlçe
İl

31
80
64

52.52±16.59
56.15±19.18
55.95±18.07

F=0.478
p=0.621

Yaşamsal nedenler
Köy/kasaba
İlçe
İl

31
80
64

53.81±14.55
52.62±17.17
57.60±26.25

F=1.069
p=0.346

Meslek Seçimi

Ailenin gelir düzeyi
Az
Eşit

19
156

58.42±21.10
54.76±13.18

Z=-0.715
p=0.475

Mesleki Uygunluk Az
Eşit

19
156

54.88±20.57
55.50±18.07

Z=-0.134
p=0.893

Yaşamsal nedenler Az
Eşit

19
156

64.91±42.24
53.40±15.98

Z=-1.658
p=0.097

Meslek Seçimi

Aile tipi
Çekirdek
Geniş ve Parçalanmış

142
33

55.38±13.96
54.18±15.47

t=0.436
p=0.664

Mesleki Uygunluk Çekirdek
Geniş ve
Parçalanmış

142
33

55.64±17.81
54.57±20.51

t=0.301
p=0.764

Yaşamsal nedenler Çekirdek
Geniş ve Parçalanmış

142
33

54.92±21.81
53.48±14.58

t=0.718
p=0.646

Meslek Seçimi Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.sınıf

67
42
38
28

55.03±16.42
55.29±14.20
59.48±10.69
49.41±10.99

KW=10.45
p=0.015*
3 > 4

Mesleki Uygunluk 1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.sınıf

67
42
38
28

53.93±19.96
56.77±18.80
62.51±13.83
47.43±15.43

KW=11.76
p=0.008**
3 > 4

Yaşamsal nedenler 1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.sınıf

67
42
38
28

57.03±26.75
52.57±16.66
53.94±14.85
53.03±15.52

KW=0.422
p=0.936
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Meslek Seçimi
Akrabalarında hemşire 
olan
Evet
Hayır

80
95

55.13±13.28
55.18±15.04

t=-0.02
p=0.984

Mesleki Uygunluk Evet
Hayır

80
95

55.62±18.61
55.28±18.12

t=0.123
p=0.902

Yaşamsal nedenler Evet
Hayır

80
95

54.25±15.38
55.00±24.24

t=-0.239
p=0.811

Meslek Seçimi

Mesleği isteyerek seçme
İsteyerek İstemeyerek

116 59 57.76±14.69
50.03±11.77

t=3.506
p=0.001***

Mesleki Uygunluk İsteyerek İstemeyerek 116 59 60.22±17.98
46.02±15.05

t=5.206
p=0.000***

Yaşamsal nedenler İsteyerek İstemeyerek 116 59 53.26±23.57
57.40±12.73

t=-1.258
p=0.210

Meslek Seçimi

Mesleği sevme durumu
Evet
Hayır 120

55
58.82±14.14
47.16±10.76

t=5.432
p=0.000***

Mesleki Uygunluk Evet
Hayır

120
55

61.15±16.90
42.97±14.76

t=0.224
p=0.000***

Yaşamsal nedenler Evet
Hayır

120
55

54.56±22.59
54.84±15.64

t=-0.083
p=0.934

*p< .05   **p< .01  ***p< .001

Hemşirelik bölümünü isteyerek tercih eden öğren-
cilerin, istemeyerek tercih eden öğrencilere göre 
meslek seçimi ölçeğinden ve mesleki uygunluk 
alt ölçeğinden istatistiksel olarak anlamlı şekil-
de yüksek puan almış oldukları belirlenmiştir 
(p<0.05). Hemşirelik mesleğini seven öğrencilerin 
mesleği sevmeyen öğrencilere göre meslek seçimi 

ölçeğinden ve mesleki uygunluk alt ölçeğinden 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek puan 
almış oldukları bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 3).

Öğrencilerin yaşı, en uzun süre yaşadığı yer, 
ailenin gelir durumu, aile tipi, akrabalarında 
hemşire bulunma durumu ile meslek seçimi ölçeği 
ve mesleki uygunluk alt ölçek puan ortalaması 
arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 
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Ayrıca tüm bağımsız değişkenleri ile yaşamsal 
nedenler alt ölçek puan ortalaması arasında an-
lamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 3).

TARTIŞMA 

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini 
Etkileyen Değişkenler

Araştırmada öğrencilerin yarısından fazlasının 
(%66.3) hemşirelik bölümünü isteyerek seçmiş 
olduğu saptanmıştır. Günümüzde gerçekleşti-
rilen çalışmalarda da benzer oranların olduğu 
dikkati çekmektedir (Sabancıoğulları ve Doğan, 
2012:184-92; Tüfekçi ve Yıldız, 2009:31-7; Kızğut 
ve Ergöl, 2011:10-5; Dinç vd., 2007:1-9; Ünlü 
vd., 2008:43-56; Beydağ vd., 2008:137-42;  Şirin 
vd., 2008:69-75; Çınar vd., 2011:15-25; Yücel 
vd., 2011:1-8). Tüfekçi ve Yıldız’ın (2009:31-7) 
aktardığına göre geçmiş yıllarda yapılan çalış-
malarda bu oranın %18.5 ile %28.1 arasında 
değiştiği görülmektedir. Bu durum, son yıllarda 
hemşirelik mesleğinin öğrenciler tarafından iste-
yerek tercih edildiğini ve mesle ğini seçmede artık 
öğrencilerin kendi istek ve görüşle rinin öncelikli 
olmaya başladığını göstermesi açısından son 
derece önemlidir.   

Bu araştırmada öğrencilerin %68.6’sının hem-
şirelik mesleğini seçtiği için memnun oldukları 
belirlenmiştir. Çınar ve arkadaşlarının (2011:15-25) 
çalışmasında öğrencilerin %52.5’inin hemşirelik 
bölümünde okumaktan memnun olduğu, Yücel ve 
arkadaşlarının (2011:1-8) çalışmasında öğrencilerin 

daha yüksek oranda (%84.2-%85.2) hemşirelik 
mesleğini sevdiği görülmektedir. 

Öğrencilerin hemşirelikte meslek seçimi ölçe-
ğinden aldıkları puan ortalaması X=54.86±13.37 
(min:20.59, max:86.47), mesleki uygunluk alt 
ölçeği puan ortalaması X=55.43±18.29 (min:14.55, 
max:93.64) ve yaşamsal nedenler alt ölçeği puan 
ortalaması X=53.80±16.12 (min:0, max:100) 
olarak saptanmıştır. Bu ölçekten elde edilen, 
öğrencilerin meslek seçiminde en önemli etken 
olarak düşündükleri ilk 5 madde; “Her zaman 
insanlara yardım etmek istemişimdir”, “Hem-
şirelikte işsiz kalınmayacağını düşünüyorum”, 
“Çevremdeki insanlar iyi bir hemşire olacağımı 
söylerler”, “Kendimi ifade edebilmemi sağlayan 
bir iş yapmak istedim”, “Başka bir iş yapmak 
isterdim ama yapamadım” olarak bulunmuştur. 

Bu araştırmada olduğu gibi literatüre bakıldığında 
da hemşirelik mesleğinin seçilmesi ve tanımlan-
masında “yardım etme isteği” faktörü karşımıza 
çıkmaktadır. Tunç ve arkadaşlarının (2010:25-31) 
çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin büyük bir 
kısmının (%69.8) hemşirelik mesleğini “hastalara 
bakma ve onlara yardım etme” olarak tanımlamış 
olduğu görülmektedir. Kersten ve arkadaşlarının 
(1991:30-3) öğrencilerin hemşireliği bir meslek 
olarak seçmelerini motive eden faktörlerle ilgili 
çalışmalarında, hemşirelik mesleğini başlıca seçme 
nedenini “insanlara yardım etmek” olarak belir-
lemişlerdir. Boughn and Lentini (1999:156-61), 
bireylerin hemşirelik mesleğini seçme nedenlerini 
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inceledikleri araştırmalarında da hemşirelerin 
“diğer insanlara bakma, onlara yardım etme” 
isteği, temel neden olarak saptanmıştır. Ünal ve 
arkadaşlarının (2008:179-87) çalışmasında ise öğ-
rencilerin %26.8’inin hemşirelik bölümünü tercih 
etme nedenleri arasında hastalıklarda aileye yardım 
etme/insanlara yardım etme yer almakta olduğu 
belirlenmiştir. Yardım etme isteği, bireye ve top-
luma hizmet sunmayı içermektedir ve hemşireliği 
bu nedenle seçtiğini belirten hemşirelerin meslek 
seçimini bilinçli olarak yaptıkları düşünülmektedir 
(Korkmaz ve Görgülü 2010:1-17). 

Günümüzde işsizlik özellikle genç nesillerin 
karşısına büyük bir sorun olarak çıkmaktadır. Bu 
nedenle gençler ve aileleri iş bulma konusunda 
sıkıntı yaratmayacak mesleklere yönelmektedir. 
Bu araştırma bulgusuna benzer şekilde Tüfekçi 
ve Yıldız’ın (2009:31-7)  çalışmasında hemşirelik 
öğrencilerin %30.5’inin ileride işsizlik sorunu yaşa-
mayacağı düşüncesiyle tercih ettiği belirtilmektedir. 
Ülkemizde gerçekleştirilen birçok çalışmada da 
benzer bulgular karşımıza çıkmaktadır (Beydağ vd., 
2008:137-42; Tüfekçi ve Yıldız, 2009:31-7; Ünal 
vd., 2008:179-87; Göçer vd., 2010:336; Demiray 
vd., 2013:1440-55; Kızğut ve Argöl, 2011:10-5; 
Çınar vd., 2011:15-25; Şirin vd., 2008:69-75; Ünlü 
vd., 2008:43-56; Yılmaz ve Karadağ, 2011:21-8). 

Bu araştırmada meslek seçiminde diğer önemli 
bir etken olarak, öğrencilerin çevresindeki kişiler 
tarafından hemşirelik mesleğini desteklediği bul-
gusu ortaya çıkmıştır. Literatürde gerçekleştirilen 

çalışmalara baktığımızda da öğrencilerin çevresinde 
bulunan kişiler tarafından hemşirelik mesleğinin 
seçilmesi desteklendiği, destekleyici kişilerin de 
genellikle aileleri olduğu görülmektedir (Ünlü 
vd., 2008:43-56; Tüfekçi ve Yıldız, 2009:31-7; 
Ünal vd., 2008:179-87; Çınar vd., 2011:15-25). 
Birçok aile çocuklarının saygın, bol kazanç geti-
ren ya da kendilerinin ulaşamadıkları meslekleri 
seçmelerini isterler. Meslek seçimindeki kararını 
net olarak belirlemeyen birey bu baskılardan 
etkilenir ve ailesinin istediği mesleğe yönelir. 
Birey bu şekilde seçtiği mesleğin, kendine uygun 
olmadığını zamanla anlar (Ünal vd., 2008:179-87). 
Öğrencinin meslek seçiminde asla onun adına 
karar verilmemesi gerektiği, bunun yerine bire-
yin kendisi için en uygun olan mesleği seçmesi 
konusunda yardım edilmesinin son derece önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

Birey zamanının büyük bir kısmını işinde ge-
çirmekte ve seçtiği meslek ilgi ve yeteneklerine 
hitap ediyorsa mesleki açıdan doyum alması ko-
laylaşmaktadır. Mesleki doyum ise yaşamla ilgili 
genel doyuma yansımaktadır. Bu nedenle bireyin 
hayatta mutlu olması kendi özelliklerine uygun, 
doyum sağlayacak mesleği seçmesi ile yakından 
ilişkilidir (Ünal vd., 2008:179-87). Kendine uygun 
meslek seçmiş olan bireylerin toplumda işlerini 
severek yaptığını, mesleğinde ilerlediğini böylece 
hem coşkulu hem mutlu, hem de verimli olarak 
yaşamalarını sürdürmekte olduğunu görmekteyiz. 
Bu düşünceden hareketle araştırmaya katılan 
öğrencilerin meslek seçiminde etkili olan hem-
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şirelik mesleğini “kendini ifade edebileceği bir 
iş” olarak görmesi önemli ve mesleğin gelişimi 
açısından sevindirici bir bulgudur.  Bu bulgunun 
tersine Ünal ve arkadaşlarının (2008:179-87) ça-
lışmasında öğrencilerin düşük bir oranda (%14.9) 
hemşirelik mesleğini kendisine uygun bulduğu ve 
ideali olduğu için seçtiği sonucu görülmektedir. 

Araştırmada öğrencilerin meslek seçiminde önemli 
olarak gördüğü diğer bir durum ise öğrencilerin 
“başka bir iş yapma isteği”dir. Öğrencilerin baş-
ka bir iş yapmak isterken hemşirelik mesleğini 
seçmesi mezuniyet sonrası hizmet niteliklerini 
etkilemesi ve hemşirelik mesleğinin geleceği 
açısından önemli bir bulgudur. İstemeden seçtik-
leri bölümde okuyan öğrencilerin mesleklerinde 
başarılı ve verimli olma olasılığının düşük olacağı 
düşünülmektedir. Literatürde de Yükseköğretim 
kurumlarına girememe olasılığının yüksek olması 
nedeniyle öğrenciler açıkta kalmamak için ilgi 
alanlarına girmeyen rastgele meslekler seçebil-
mekte olduğundan söz edilmektedir (Gavcar 
vd., 2005:21-39). Bazı araştırmalarda da benzer 
şekilde öğrencilerin puanlarının sadece hemşireliğe 
yettiği için (Beydağ vd., 2008:137-42; Tüfekçi 
ve Yıldız, 2009:31-7; Çınar vd., 2011:15-25)  ya 
da tesadüfen (Korkmaz ve Görgülü, 2010:1-17) 
seçtikleri saptanmıştır. 

Ölçekten elde edilen, öğrencilerin meslek se-
çiminde etkili olmadığını düşündükleri ilk beş 
madde; “Hemşirelik dışında yapabileceğim başka 
iş yok”, “Her zaman hemşire olmak istemişim-

dir”, “Hemşirelikten başka seçim şansım yoktu”, 
“Hemşireliğin benim için iyi bir kariyer fırsatı 
olduğunu düşünüyorum”, “Gereksinimlerimi 
karşılayabilecek bir meslek aradım ve hemşireliği 
seçtim” olarak bulunmuştur.

Bu araştırmada, öğrencilerin hemşirelik mesleği 
seçiminde mesleği “iyi bir kariyer fırsatı” olarak 
görmedikleri ortaya çıkmıştır. Kariyer, insanın 
davranış motifleri ile donanmış, bir yaşam boyu 
devam eden işler serisi olup seçilen bir iş hattında 
ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla para 
kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha 
fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek olarak 
tanımlanmaktadır (Dikili, 2012:473-84). Aynı 
zamanda kariyer, çalışan kişinin başarı derecesini 
simgeleyen, işle ilgili pozisyonlarda ilerlemesi 
ve örgüt basamaklarından yukarı doğru çıkarak 
yükselmesini temel alan bir kavram olmaktadır 
(Dikili, 2012:473-84). Literatüre baktığımızda 
Şirin ve arkadaşlarının (2008:69-75) çalışmasında 
hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin 
%43.2’sinin dördüncü sınıf öğrencilerinin %36.2’si-
nin okul bittikten sonra akademik kariyer yapmak 
istedikleri; Ünlü ve arkadaşlarının (2008:43-56) 
çalışmasında öğrencilerin %34.7’sinin öğretim 
elemanı, %23.3’ünün yönetici hemşire olmak iste-
diği; Tüfekçi ve Yıldız’ın (2009:31-7) çalışmasında 
ise öğrencilerin düşük bir oranda, sadece dörtte 
birinin akademisyen olmak istediği saptamıştır. 
Çalışma hayatında kariyer planlaması ve kariyer 
başarısı gibi konular şüphesiz büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin 
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kariyer fırsatları konusunda bilgilendirilmesinin 
ve yönlendirilmesinin oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Araştırmada öğrencilerin hemşirelik mesleğini 
“gereksinimlerini karşılayabilecek” bir meslek 
olarak görmedikleri belirlenmiştir. Benzer olarak 
Şirin ve arkadaşlarının (2008:69-75) çalışmasında 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin %84.1’inin 
mesleğin sosyal ve ekonomik olanaklarını yeterli 
bulmadıkları saptanmıştır.  Aslında insan davra-
nışlarının amacı birtakım ihtiyaçları karşılamaktır. 
İnsanlar ömürlerinin yaklaşık üçte birini kapsayan 
meslek faaliyetlerinden doyum beklemektedirler 
(Sarıkaya ve Khorshid, 2009:393-423). Bu bil-
giden hareketle hemşirelik mesleğinin kişinin 
gereksinimlerine cevap veremeyen bir meslek 
olarak nitelendirilmesi, kişinin mesleki doyum 
sağlayamayacağını, bu durumunda da yaşam 
doyumunun etkileneceğini göstermesi açısından 
son derece önemli olduğu düşünülmektedir.   

Öğrencilerin cinsiyeti (p<0.05), öğrenim gördüğü 
sınıf (p<0.05; p<0.01), hemşirelik bölümünü 
isteyerek seçme durumu (p<0.001) ve hemşire-
lik mesleğini sevme durumu (p<0.001) ile hem 
meslek seçimi ölçeği hem de mesleki uygunluk 
alt ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmıştır. 

Hemşirelik, tüm dünyada kadınların baskın olduğu 
mesleklerden biri olmuştur. İnsanoğlunun var 
oluşu ile başlayan hemşirelik, kadının şefkatli, 
şifa verici rolü ve doğasında bulunan fedakârlık 

ile özdeşleşmiştir (Turan vd., 2011:167-73; 
Kaya vd., 2011:16-30). Araştırmada da kız öğ-
rencilerin erkek öğrencilere göre meslek seçimi 
ölçeğinden ve mesleki uygunluk alt ölçeğinden 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek puan 
almış oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizde erkek 
hemşirelik öğrencileriyle gerçekleştirilen çalış-
malarda da benzer sonuçlar görülmüştür. Yılmaz 
ve Karadağ’ın (2011:21-8)  yaptığı çalışmada 
erkek öğrenci hemşirelerin yarısından fazlasının 
(%59.1) başka bir bölüme geçme görüşüne evet 
dediği; Göçer ve arkadaşlarının (2010:336) ça-
lışmasında erkek öğrencilerin %54.5’i hemşire 
olmayı istemediği, Bozkır ve arkadaşlarının 
(2007:1-17) çalışmasında erkek öğrencilerin tekrar 
üniversiteye girme olanakları olsa %70.5’inin 
hemşireliği tercih etmeyecekleri, erkeklerin 
hemşireliği kadın mesleği olarak gördükleri belir-
tilmiştir.  Bu sonuçların toplumun bakış açısıyla 
da ilgisi olabileceği düşünüldüğünde; Ünver ve 
Ürkmez’in (2009:145) “Hemşirelik mesleğinin 
erkek üyelerine toplumun bakış açısı” konulu 
çalışmasında, katılımcıların yarısından fazlasının 
(%61.4) hemşireliğin bayan mesleği olduğunu, 
Tezel ve arkadaşlarının (2008:13-8) 320 hasta ile 
yaptıkları çalışmada hastaların çoğunun (%76.9) 
hemşireliğin kadına özgü bir meslek olduğunu 
belirtmişlerdir. Günümüze daha yakın bir çalışma 
olan Kaya ve arkadaşlarının (2011:16-30) çalış-
masında ise bireylerin %62.6’sının hemşireliğin 
hem kadınların, hem de erkeklerin yapabileceği bir 
meslek olduğunu; sadece %18.2’sinin hemşirelik 
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mesleğinde sadece kadınların olması gerektiğini 
ve %71.7’sinin hemşirelerin uygulamalardaki 
başarısının cinsiyetten daha önemli olduğunu 
belirtmişlerdir. Aslında hemşirelik; bireyin, ailenin 
ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye 
yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme, 
rehabilite etme ve yaşam kalitesini her durumda 
yükseltmeyi hedefleyen bir meslek olup, cinsiyet 
ayrımcılığı olmaksızın her iki cins tarafından 
da uygulanabilecek bir meslektir (Terzioğlu ve 
Taşkın 2008:62-7). Ülkemizde de yakın bir tarihe 
kadar hemşirelik hizmetleri genellikle kadınlar 
tarafından gerçekleştirilmekteydi, fakat 2007 
yılında hemşirelik yasasının güncellenmesi ile 
Türkiye’deki erkekler, hemşire unvanı alabilme 
hakkını elde etmiştir (Resmi Gazete. Sayı: 26510. 
02.05.2007 tarih ve 5634 nolu Hemşirelik Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun).

Üçüncü sınıf öğrencileri dördüncü sınıf öğrenci-
lerine göre meslek seçimi ölçeğinden ve mesleki 
uygunluk alt ölçeğinden istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde yüksek puan almış oldukları tespit edil-
miştir. Bu durum son sınıf öğrencilerinin bitirme 
tezi ya da bitirme projesi hazırlamaları, okuldan 
mezun olmanın getirdiği duygusal üzüntü, iş 
bulma kaygısı, memurluk veya akademik kariyer 
için sınavlara hazırlanma, öğrencilik rolünün son 
dönemi olması, iş hayatına atılma hazırlıkları gibi 
bedensel ve ruhsal yorgunluğun olduğu bir geçiş 
dönemi olmasına bağlanabilir. Bu geçiş dönemin-
de hemşirelik öğrencilerine mesleki girişimcilik 
dersi gibi öğrencilerin hedefleri doğrultusunda 

doğru ve güvenilir bir şekilde rehberlik yapılması 
gerektiği düşünülmektedir. 

Hemşirelik bölümünü isteyerek tercih eden ve 
hemşirelik mesleğini seven öğrenciler, iste-
meyerek tercih eden öğrencilere ve mesleğini 
sevmeyen öğrencilere göre meslek seçimi öl-
çeğinden ve mesleki uygunluk alt ölçeğinden 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek puan 
almış oldukları bulunmuştur. Mesleği isteyerek 
seçmek; bireylerin mesleği severek yapmalarını, 
meslekten doyum almalarını, mesleğe uygun 
profesyonel bir hemşire olmasını ve kaliteli sağlık 
hizmeti sunmasını sağlar. Ülkemizde hemşirelik 
mesleğinin ilerlemesi, statüsünün yükseltilmesi 
için bu mesleğin tam anlamıyla uygulanıp yerine 
getirilmesi önemlidir. Bu durum mesleğe yeni 
katılacak olan öğrencilerin mesleklerini sevme-
lerini, mesleğin geleceğine dolayısıyla kendi 
geleceklerine olumlu bakabilmelerini gerektirir.

SONUÇ

Öğrencilerin yarısından fazlasının isteyerek hem-
şirelik mesleğini seçmesi ve seçtiği bölümden 
memnun olması olumlu bir sonuçtur. Öğrencilerin 
genellikle hemşirelik mesleğini bireylere yardım 
etmek, işsizlik sorunu yaşamamak, çevrenin isteği 
üzerine, kendini ifade edebileceği bir meslek 
olması ve başka bir iş olanağının olmaması 
nedeniyle tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca 
öğrencilerin hemşirelik mesleğini kariyer fırsatı 
ve gereksinimlerini karşılayacak bir meslek olarak 
görmedikleri saptanmıştır. Araştırma sonucuna 
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göre kız öğrenci olmak, bölümünü isteyerek 
seçmek ve mesleği sevmek hemşirelik mesleğinin 
seçiminde etkili olmaktadır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; üniversiteye hazırla-
nan öğrenciler ile meslek seçiminde önemli olan 
konuların tartışılmasının ve hemşirelik mesleğinin 
tüm yönleriyle profesyonel bir meslek olarak 
tanıtılmasının öğrencilerin meslek seçiminde 
doğru ve bilinçli karar verebilmesi açısından 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda 
hemşirelik öğrencilerinin öğrenim süreçleri içeri-
sinde kariyer düşüncelerinin öğrenilerek, akade-
misyenler tarafından doğru bilgilendirilmenin ve 
yönlendirilmenin yapılması son derece önemlidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: A profession is defined as what a person does to earn a living; it is gained 
within the rules laid out by society with a recognized training, and depends on a set of knowledge 
and skills.  In order for individuals to make the right choice of profession, they should have a good 
idea of what they want and what they are capable of.  This is especially true in the case of nursing, 
a profession which deals directly with human health. Aim: The research was a descriptive study 
conducted to determine the variables which affect the choice of profession among nursing students. 
Method: The research was performed between January and February 2011 in a school of health. The 
population of the research consisted of 265 nursing students who were in their first, second, third or 
fourth years at the school.  Students who were not at the school in the data collection period, those 
who were unwilling to take part in the study and those who filled in the questionnaire incompletely 
were excluded from the study, and therefore the sample consisted of 175 students.  An identifying 
information form prepared by the researchers and comprising nine questions on the students’ socio-
demographic data and their attitudes to the nursing profession and the Turkish version of the Choice 
of Profession in Nursing Scale were used as data collection items.  The scale, with Likert type res-
ponses, consisted of 17 items and two sub-scales.  The Professional Suitability sub-scale consisted 
of 11 questions, and the Vital Reasons subscale of six questions.  Each item was scored between 0% 
(it did not affect my choice of profession) and 100% (it was the most important factor in my choice 
of profession).  The researchers collected the data in the classroom.  The program SPSS 13.00 was 
used for data analysis, and numerical and percentage distribution, t test, Mann Whitney U, one-way 
variance analysis and Kruskall Wallis analysis were used. The results of the statistical analysis were 
evaluated with a 95% confidence interval and a significance level of p<0.05. Findings:  The students’ 
mean age was 20.85±1.76 years and 81.7% were female. It was found that 66.3% of the students 
had chosen the nursing profession willingly and that 68.6% were pleased with their choice. It was 
found that the students’ mean the scale score was 54.86±13.37, their profession suitability subscale 
mean score was 55.43±18.29 and their mean score on the vital reasons subscale was 53.80±16.12. 
The first five items which the students thought were most influential in their choice of profession 
were found to be “I’ve always wanted to help people”, “I don’t think I’ll be unemployed in nur-
sing”, “People around me say I’ll be a good nurse”, “I wanted to do a job which would enable me 
to express myself” and “I wanted to do a different job but I couldn’t”.  The first five items which 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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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 

the students thought had not influenced them in their choice of profession were “There’s no other 
job I can do other than nursing”, “I’ve always wanted to be a nurse”, “I had no other choice but to 
be a nurse”, “I think nursing is a good career opportunity for me” and “I looked for a profession 
that would meet my needs and I chose nursing”. It was found that there was a significant difference 
between the students’ gender, the year of study, the willing choice of nursing and liking the nursing 
profession and the Choice of Profession in Nursing Scale, profession suitability subscale. It was a 
positive result that more than half of the students had chosen nursing willingly and that they were 
pleased with their choice (p<0.05). No significant difference was found between students’ age, the 
place where they had lived longest, their family’s income status, their family type, whether there 
was a nurse in their family and the profession choice scale and the mean score on the professional 
suitability sub-scale (p>0.05).  Also, no significant difference was found between all independent 
variables and mean scores on the vital reasons sub-scale (p>0.05). Results and Conclusions: It is a 
positive result that more than half of the students had chosen nursing willingly and were happy with 
their choice.  It was found that students had generally chosen nursing in order to help people, so 
as not to be unemployed, at the behest of those around them, because it was a profession in which 
they could express themselves, and because they had no other possibility of a work.  Also, it was 
established that students did not see the nursing profession as a career opportunity or as a profession 
which met their needs. These results showed that as women, willingly choosing nursing and liking 
nursing had affected their choice of the nursing profession. In the light of these results, it is felt that 
students preparing for university should discuss the important topics in the choice of profession and 
that the nursing profession should be seen as a professional job in every aspect, so that a correct and 
rational choice can be made.  At the same time it is of the greatest importance to learn the thoughts 
of nursing students on their careers while they are studying, so that correct knowledge and informa-
tion can be given by academics.
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REKTUM KANSERİ NEDENİYLE KOLOSTOMİ AÇILAN BİREYİN 
HEMŞİRELİK BAKIMINDA ROY ADAPTASYON MODELİNİN 

KULLANIMI: OLGU SUNUMU1

USE OF THE ROY ADAPTATION MODEL IN THE NURSING CARE 
OF INDIVIDUALS WITH A COLOSTOMY OPENED DUE TO RECTUM 
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Öz: Hasta açısından büyük bir girişim olan ve yaşam 
sürecini yoğun bir şekilde etkileyen kolostomi, tamamen 
yeni bir yaşam biçimine uyum sağlamayı gerektirmektedir. 
Kolostomili hastalar fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden 
tüm yaşamlarını etkileyecek sorunlarla karşı karşıya kalırlar.  
Birey için yeni olan bu duruma uyum sağlamada hemşirelik 
bakımı önemlidir. Hemşirelerin bütüncül ve sistematik bir 
yaklaşımla bakım verebilmelerinde hemşirelik bakım mo-
dellerinin kullanılması önemli katkı sağlar. Roy Adaptasyon 
Modeli’ne göre verilen bakım bireyi fizyolojik, psikolojik 
ve sosyal bir bütünlük içinde ele aldığı için kolostomili 
hastalar için uygun bir modeldir. Bu makalede, kolostomili 
bireyin Roy Adaptasyon Modeli’ne göre bakım sürecinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kolostomi, Roy Adaptasyon Modeli, 
Hemşirelik Bakım Planı

Abstract: Being a significant intervention for patients and 
intensely affecting the process of life, colostomy requires 
individuals to comply with an utterly new lifestyle. Patients 
with colostomy face problems that may physiologically, 
psychologically and socially affect their entire life. Thus, 
nursing care plays an important role in the new life coher-
ence of individuals. The use of nursing care models makes 
an important contribution to nurses in terms of providing 
an integrated and systematic care for patients. Since the 
care provided according to the Roy Adaptation Model 
handles individuals in a physiological, psychological and 
social integrity, it is a convenient model for patients with a 
colostomy. This article was written in an attempt to examine 
the care process of individuals with a colostomy according 
to the Roy Adaptation Model.

Key Words: Colostomy, Roy Adaptation Model, Nursing 
Care Plan
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GİRİŞ

Dokulardaki hücre yapımı ile yıkımı arasındaki 
bozulmayla ortaya çıkan kolorektal kanserler, 
kolon ve rektum kanserlerinden oluşur (Kap-
tan ve Dedeli, 2012:157; Karadakovan ve Eti 
Aslan, 2013:671-91). Kolorektal kanserler için 
cerrahi primer tedavidir. Cerrahi tedavi içinde 
yer alan kolostomi kolonun yapay olarak açılıp 
batın duvarına ağızlaştırılmasıdır (Karadakovan 
ve Eti Aslan, 2013:671-73; Toth, 2006:174-77). 
Kolostomi, bağırsağın boşaltılmasını sağlayarak 
yapay anüs gibi fonksiyon görür (Erdil ve Elbaş 
Özhan, 2012:471-89). 

Sağlık Bakanlığı’nın en son resmi verilerine göre 
Türkiye’de her yıl yaklaşık 97 bin erkek, 62 bin 
kadın ve toplamda 159 bin kişi kansere yaka-
lanmaktadır. Kanser türlerinden olan kolorektal 
kanserler en sık görülen beş kanser türü içinde yer 
almaktadır. Erkeklerde yaşa standardize edilmiş 
kolorektal kanser hızı yüz bin kişide 20.7’dir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015).

Birey açısından büyük bir girişim olan ve yaşam 
sürecini yoğun bir şekilde etkileyen kolostomi, 
bireyin tamamen yeni bir yaşam biçimine uyum 
sağlamasını gerektirmektedir (Toth, 2006:175-77).  
Bireyler fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden tüm 
yaşamlarını etkileyecek sorunlarla karşı karşıya 
kalırlar. Bu sorunlar fiziksel olarak; dışkı sızıntısı, 
gaz çıkışının fazla ve sesli olması, koku, yorgunluk, 
ağrı, stoma retraksiyonu, stoma etrafındaki cilt 
problemleri, kabızlık, diyare, iştahsızlıktır. Psikolojik 

olarak; anksiyete, beden imgesinin değişmesi, öz 
güvenin azalması, çekiciliğin kaybı, dışkı sızıntısı 
ve ses/koku çıkacağı korkusu ve depresyondur. 
Sosyal olarak; hastalar kendini toplumdan kısıt-
lama ve soyutlama eğilimindedir. Birçok hasta 
cerrahi girişim öncesi yaptıkları sosyal aktiviteleri 
cerrahi girişim sonrası yapmaktan vazgeçmektedir. 
Bireylerin aile ilişkileri ve iş yaşantıları olumsuz 
etkilenmekte ve kolostomi açıldıktan sonra işi 
bırakma, çalışma saatlerini azaltma, iş veriminde 
azalma ve iş değiştirme görülmektedir (Comb, 
2003:852-56; Burch, 2005:310-8; Karadakovan 
ve Eti Aslan, 2013:671-91). 

Modeller, hemşireliğe bir bakış açısı getirmekte 
ve hemşirelik uygulamalarına yön vermektedir. 
Hemşirelik modelleri, odak noktası olarak bireyi 
ele alması nedeniyle hemşirelik aktivitelerini “iş 
merkezli” olmaktan uzaklaştırır. Ayrıca hemşirelik 
bilgisini ve aktivitelerini sistematize ederek hem-
şireye rehberlik eder ve profesyonel bir iletişim 
sağlar (McEven and Wills, 2006:196-9; Alligood 
and Tomey, 2006:307-33; Ay Akça, 2011:41).

Kolostominin birey üzerindeki etkileri dikkate 
alındığında, hemşirelerin kolostomili bireylerde 
bütüncül bakım vermeleri oldukça önemlidir. 
Roy Adaptasyon Modeli’ne (RAM) göre verilen 
bakım bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir 
bütünlük içinde ele aldığı için kolostomili hastalar 
için uygun bir modeldir.
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ROY ADAPTASYON MODELİ 

Roy’a göre hemşirenin amacı; sağlık ve hastalık 
durumlarında bireyin uyumlu davranış gösterebil-
mesine yardımcı olmaktır (Roy, 2009:35-50; Ay 
Akça, 2011:41). RAM’a göre insan; biyo-psiko-
sosyal bir varlık olarak değişen çevre ile sürekli 
etkileşim içindedir. Çevre; odak, etkileyen ve olası 
uyaranları içerir. Odak uyaran, kişinin hemen karşı 
koyduğu iç ve dış uyaranlardır. Etkileyen uya ran, 
odak uyarana katkıda bulunarak mevcut durumu 
etkileyen tüm uyaranlardır. Olası uyaran ise mev-
cut durumu etkileyen açık olma yan faktörlerdir. 
Roy sağlığı, kişinin tamamlanma ve bütünleşme 
durumu olarak tanımlar. Hemşireliği ise bir bilim 
olarak açıklamaktadır. RAM’ın hemşirelik süreci 
basamakları; davranışın değerlendirilmesi, uya-
ranın değerlendirilmesi, hemşirelik tanısı, hedef 
geliştirme, hemşirelik girişimlerinin seçilmesi ve 
bakımın değerlendirilmesidir (Roy, 2009:35-50; 
Roy, 2011a:345-51; Roy, 2011b:312-20).

Modelde, bireyin baş etme mekanizmaları do-
ğuştan ve sonradan kazanılan başa çıkma olarak 
sınıflandırılır.  Düzenleyici alt sistem nöro-kim-
yasal-endokrin yanıtlardan oluşmaktadır. Bilişsel 
alt sistem ise daha çok hafıza, öğrenme, sorun 
çözme ve karar verme durumları ile ilgilenmektedir 
(McEven and Wills, 2006:196-9; Alligood and 
Tomey, 2006:307-33; Roy, 2009:35-50).

RAM’da tanımlanan dört uyum alanı; fizyo lojik, 
benlik kavramı, rol fonksiyon ve karşılıklı bağlı-
lık alanlarıdır. Fizyolojik alan; canlıların yaşam 

ve etkinliklerinde yer alan fiziksel ve kimyasal 
süreçleri içerir. Ben/Benlik kavramı alanı; fiziksel 
benlik ve kişisel benlikten oluşmak tadır. Fiziksel 
benlik, beden imajı ve beden duygularını içer-
mektedir. Kişisel benlik ise, kendi düşünceleri ve 
kendi ahlak- etik ve maneviyatı dır Rol fonksiyonu 
alanı; toplumda sosyal bütünlük için bireyin aldığı 
rol leri kapsamaktadır. Bunlar pri mer, sekonder 
ve tersiyer rollerdir Karşılıklı bağlılık alanı; 
bireyin, kendisi için anlam taşıyan kişilerle ve 
destek sistemleriyle ilişkilerini kapsar (Fawcett, 
2005:367-437; Perrett, 2007:349-56; McCurry et 
al., 2010:42-52; Pektekin, 2013:111-8).

Kolostomili bireylerin bakım sürecinde farklı 
modeller kullanılabilir.  Fakat kolostomi bireylerin 
yaşamlarında önemli değişikliklere yol açtığı ve 
hastaların bu duruma uyum sağlamada zorlan-
dıkları görülmektedir. Uyum sağlama boyutuyla 
da Roy’un Modeli kolostomili bireylerin bakım 
sürecinin ele alınmasında uygun bir modeldir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu makale 10.10.2014-10.11.2014 tarihleri ara-
sında E.K. adlı bireyden sözel izin alındıktan 
sonra hastadan alınan bilgiler,  basılı yayınlar, 
pubmed ve google arama motoru gibi literatür 
kaynaklarından yararlanılarak RAM’ne göre 
kolostomili bireyin bakım sürecinin incelenmesi 
amacıyla yazılmıştır. E.K.’ın RAM’a göre dört 
alanı değerlendirildikten sonra NANDA-I hem-
şirelik tanıları kullanılarak örnek bakım planları 
yapılmıştır.
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ROY’UN ADAPTASYON MODELİNE GÖRE 
HEMŞİRELİK BAKIM PLANI

Tanıtıcı Bilgiler: E:K. 39 yaşında ve evlidir. Dört 
ve bir yaşlarında iki çocuk babasıdır. Ankara’da 
döküm fabrikasında işçi olarak çalışmaktadır. 
Lise mezunu, 1.67 boyunda, 65 kilodur.

Fizyolojik Alan: E.K. şiddetli karın ağrısı ve 
gaita yapamama şikâyetiyle 30.10.2014 tarihinde 
Hacettepe Üniversitesi Büyük Acil Polikinliğine 
başvurmuştur. E.K.’ya acil serviste rektum obs-
trüksiyonu ön tanısı konulmuş, tetkik ve tedavi 
amaçlı cerrahi servisine yatırılmıştır. Yapılan 
tetkikler sonucunda rektumda 8 cm’lik kitle 
görülmüştür. Hastaya acil kolostomi açılmış ve 
rektum kanseri tanısı konulmuştur. Hasta son 5 
ay içinde 10 kg civarında kilo kaybı olduğunu 
söylemektedir. E.K. beş aydır ishal şikayeti, son 
bir haftadır bulantı kusması ve aynı zamanda 
hematemezi olduğunu ifade etmektedir. Hastanın 
bilinen bir hastalığı ve alerjisi yoktur ve sigara 
alkol gibi alışkanlığı bulunmamaktadır. Soy 
geçmişinde de bir hastalık bulunmamaktadır. 
Fizyolojik alana ilişkin hemşirelik tanıları; deri 
bütünlüğünde bozulma riski, bilgi eksikliği, 
bağırsak boşaltımında değişim, beden gereksi-
niminden az beslenme, sıvı volüm dengesizliği 
riski ve enfeksiyon riskidir (Birol, 2009:78-81; 
Moyet-Carpenito, 2012:39-691; Karadakovan ve 
Eti Aslan, 2013:671-91).

Ben/Benlik Kavram Alanı: E.K. ile kolostomi 
hakkında konuşurken bireyin gözlerinin dolduğu 

görüldü. Kolostomisi olduğu için artık hayatının 
eskisi gibi olmayacağını, kolostomiden rahatsızlık 
duyduğunu ve kendini yarım bir insan olarak 
gördüğünü ifade etti. Kolostomi torbasıyla do-
laşacağı için istediği kıyafetleri giyemeyeceğini 
bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. 
Ben/Benlik kavramı alanına ilişkin hemşirelik 
tanıları; anksiyete, beden imajında bozulma, du-
rumsal benlik saygısı, ümitsizlik, yalnızlık riski ve 
sözel iletişimde bozulmadır (Birol, 2009:78-81; 
Moyet-Carpenito, 2012:39-691; Karadakovan ve 
Eti Aslan, 2013:671-91).

Rol Fonksiyon Alanı: E.K. çocuklarının çok 
küçük olduğu için kendisine ihtiyaç duyduğunu 
ama bu durumda ne yapacağını bilmediğini ifa-
de etti. Çocuklarına mikrop bulaştırmaktan çok 
korktuğunu bu konuda neler yapması gerektiğini 
bilmediğini söyledi. Döküm fabrikasında işçi 
olarak çalıştığını işi gereği ağır kaldırdığını artık 
bu işte çalışamayacağını yeni bir iş bulmakta en-
dişeler yaşadığını ifade etti. Rol fonksiyon alanına 
ilişkin hemşirelik tanıları; üstendiği rolleri yerine 
getirmede yetersizlik, ebeveynlikte yetersizlik, 
evin bakımını sağlamada yetersizlik ve aile içi 
süreçlerin devamında bozulmadır (Birol, 2009:78-
81; Moyet-Carpenito, 2012:39-691).

Karşılıklı Bağlılık Alanı:   E.K.  eşiyle severek 
evlendiklerini fakat bundan sonra bu sevginin 
eskisi gibi olmayacağını ifade etmektedir. Eşinin 
artık onu istemeyeceğini, beğenmeyeceğini ve 
hasta bir kişi olarak göreceğine inanmaktadır. 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Bu yüzden cinsel ilişkilerinde sorunlar yaşayaca-
ğını düşünmektedir. Bu düşüncelerinden dolayı 
eşinin onunla ilgilenmesini reddetmekte; eşiyle 
konuşurken göz göze gelmemekte, uyumadığı 
zamanlarda bile sürekli olarak gözlerini kapalı 
tutup insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmaktadır. 
Hastanede olduğu ilk günlerde ziyaretçi kabul 

etmek istemediği görüldü.  Karşılıklı bağlılık 
alanına ilişkin hemşirelik tanıları; sosyal etkile-
şimde bozulma, cinsel etkileşimde bozulma riski, 
aile içi ilişkilerde bozulma riski, sosyal izolasyon, 
uyumsuzluk, korku, etkisiz ilişki riski, etkisiz baş 
etmedir (Birol, 2009:78-81; Moyet-Carpenito, 
2012:39-691).

Tablo 1. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Fizyolojik Alana İlişkin Saptanan Sorunlara 
Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değerlen-
dirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşirelik 
Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri DeğerlendirmeOdak 

Uyaran
Etkileyen 
Uyaran

Olası  
Uyaran

* “Kolostomi torbasını 
nasıl değiştirebilirim?” 
sorusunu sorması

*Kolos-
tomi

*Bireyin 
kolostomi 
torbasını nasıl 
değiştireceği-
ni bilmemesi

*Kolosto-
mi hakkın-
daki yanlış 
inanışları

*Bilgi eksikliği * Kolostomi 
torbasını nasıl 
değiştireceği-
ni bilmesi

* E.K.’ya kolostomi torbası de-
ğişim basamakları hakkında şu 
bilgiler verilir:

1. Malzemeler uygun ve temiz bir 
alanda hazırlanır.

2.  Eller yıkanır ve eldiven giyilir.

3. Adaptör yukarıdan aşağıya doğru 
ciltten ayrılır ve stoma etrafı ılık 
suyla silinir ve kurulanır.

4. Stoma cetveli yardımıyla stoma 
etrafı ölçülür. Adaptör ile stoma 
arasında 2 mm kalacak şekilde 
adaptör kesilir.

5. Kesilen adaptörde yapışkan 
kısımdaki kağıtlar çıkartılır. Adap-
törün iç kısmına sızıntıyı önleyen, 
deriyi dışkıdan koruyan “pasta” 
sürülür.

6. Ortadaki delik stomayı içine 
alacak şekilde yapıştırılır.

7. Adaptöre uygun stoma torbası 
bir bölgeden başlayarak daire şek-
linde adaptöre geçirilir. Torbanın 
klembi takılır. Torbayı hafifçe ken-
dimize çekerek torbanın tam yerle-
şip yerleşmediği kontrol edilir.

*Bireyin soru sorması desteklenir.

*Bay E.K. ile  
kolostomi torbası 
değişimi yapıldı. 
Bireyin kendisinin 
torbayı değiştirdi-
ği gözlemlendi.
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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 2. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Fizyolojik Alana İlişkin Saptanan Sorunlara 
Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değerlen-
dirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşirelik 

Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri DeğerlendirmeOdak 
Uyaran

Etkileyen 
Uyaran

Olası 
Uyaran

*Bağırsak içeriği nede-
niyle stoma çevresin-
deki deride irritasyon 
riski

*Cerrahi girişimle  
doku bütünlüğü bozul-
muş olan kolostomili 
alanda  bağırsak içeri-
ğinin iyi temizlenme-
mesi sonucu kontomi-
nasyon riski

*Kolostomi

*Kolostomi

* Dışkının 
stoma etra-
fındaki ciltle 
temas etme 
riski

*Bağırsak 
içeriğinin 
kolostomi 
torbasına 
dolması

* Bireyin sto-
ma etrafının 
pişik olacağı 
düşüncesi

*Bağırsak 
içeriğinin 
mikroplarının 
etrafa bulaşma 
düşüncesi

*Deri bütünlü-
ğünde bozul-
ma riski

*Enfeksiyon 
riski

* Stoma etrafındaki 
deri bütünlüğünün de-
vamlılığını sağlamak

*Enfeksiyon gelişmesi-
ni önlemek

*Deri irritasyonu ve enfla-
masyon belirtileri öğretilir.
*Stoma çevresindeki derinin 
nasıl temizleneceği bireye 
öğretilir.
* Deri bariyerlerinin(pasta) 
nasıl kullanılacağı öğretilir.
* Hemşire stomayı ve stoma 
etrafında cildi değerlendirir.
* Torbanın uygun sıklıkta de-
ğiştirilmesini sağlar.
* Uygun cilt bakımı yapar.

*Hemşire kolostomili alanı 
enfeksiyon belirtileri yönün-
den izler.
*Bireyin yaşam bulguları 
hemşire tarafından ölçülür ve 
değerlendirilir.
*Hemşire kolostomi bakımı 
öncesi ve sonrası ellerini yı-
kar ve işlem sırasında eldiven 
giyer.

*Hasta uygun bakımı 
yaptıktan sonra deri 
bütünlüğünün bozulma-
yacağına inandığını, bu 
konulara dikkat edeceği-
ni söyledi.

*E.K.’dan enfeksiyon 
belirtilerini tekrar etmesi 
istendi. Bu belirtileri öğ-
rendiği görüldü.

*Enfeksiyon belirtile-
ri yönünden kendisini 
kontrol edeceğini be-
lirtti.
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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 3. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Ben/Benlik Kavramına İlişkin Saptanan So-
runlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değerlen-
dirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşirelik Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri Değerlen-

dirmeOdak Uya-
ran

Etki leyen 
Uyaran

Olası Uya-
ran

*Boşaltım sisteminin 
değişikliğinden rahat-
sızlık duyma

*Kolostomi *Fiziksel 
değişik-
likler

*Beden 
imajına 
yönelik 
inanç ve 
düşünceleri

*Beden imajında bo-
zulma

*Beden im-
gesindeki de-
ğişikliklerle 
etkin şekilde 
baş etmesini 
sağlama

*E.K.’ya zaman ayrılarak kendisini 
algılama durumu değerlendirilir 
ve düşüncelerini ifade etmesi için 
desteklenir. 
*Hastalık, tedavi, iyileşme süreci 
ve prognoz hakkında soru sormaya 
teşvik edilir ve gerekli bilgilendir-
meler yapılır.
*Doğru ve güvenilir bilgi verilir ve 
önceden verilen bilgiler doğrulanır.
*Benlik saygısını yükseltmeye yö-
nelik eğitimler verilir.
*Geçmişte kullanılan etkili baş 
etme mekanizmalarının tanımlan-
masına yardımcı olunur.
*Hastalık ve tedavi ile ilgili duygu 
ve düşüncelerini ifade etmesine im-
kan verilir.
*Kolostomisi olan diğer bireylerle 
iletişime geçmesi sağlanır.
*Gerektiğinde liyazon psikiyatrisin-
den destek alınır.

*Hastayla ileti-
şime geçildik-
ten sonra hasta 
kendini daha 
iyi hissettiğini 
ve artık torba-
sını kendisi de-
ğiştirmek iste-
diğini söyledi.
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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. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Ben/Benlik Kavramına İlişkin Saptanan  
Sorunlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değerlen-
dirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşire-
lik Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri DeğerlendirmeOdak Uya-

ran
Etkileyen 
Uyaran

Olası Uya-
ran

*Bireyin konuşurken 
gözlerinin dolması

*Bireyin 
gelecekle 
ilgili be-
lirsizlikler 
yaşaması

*Bireyin 
hayatını 
etkileyen 
değişimler

*Tedaviye 
yönelik dü-
şünceleri, 
inançları

*Anksiyete *Anksiyeteyi 
azaltmak

*Sakin, güvenli bir iletişim ortamı sağlanır.
*Tüm tedavi yöntemleri açıklanır.
*Geçmişteki baş etme yöntemleri değer-
lendirilir, uygun yöntemin kullanılması 
sağlanır.
*Sakin, destekleyici ve güvenli bir şekilde 
bakım sağlanır.
*Progresif gevşeme egzersizleri yaptırılır.
*Ailesi ile iletişime geçilerek desteğin 
önemi anlatılır.
*Kaybın birey ve yakınları için anlamı 
değerlendirilir.
*Bireyin kayba tepkileri değerlendirilir.
*Kolostomisi olan diğer bireylerle iletişi-
me geçmesi sağlanır.
*Gerektiğinde liyazon psikiyatrisinden 
destek alınır.

*E.K. “Hayat de-
vam ediyor alış-
maya çalışacağım” 
ifadesini kullandı.
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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 5. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Rol Fonksiyon Alanına İlişkin Saptanan  
Sorunlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değerlen-
dirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşirelik 

Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri DeğerlendirmeOdak 
Uyaran

Etkileyen 
Uyaran

Olası

Uyaran

* Bu durumda mevcut 
işini devam ettirmede 
sıkıntı yaşayacağını 
ifade etmesi

*Kolostomisi olduğu 
için çocuklarıyla rahat 
oyun oynayamayaca-
ğını, onlara mikrop 
bulaştırmaktan korktu-
ğunu, kolostomi varlığı 
nedeniyle çocuklarını 
kucağına alamayaca-
ğını artık iyi bir baba 
olmadığını ifade etmesi

*Kolosto-
mi 

*Kolosto-
mi

*Ameliyat 
olması

*Kolosto-
mi torbası-
nın varlığı

*Kolostomisinin ağır 
kaldırmasından etki-
leneceği düşüncesi

*Çocuklarına mikrop 
bulaştırma ve ağır 
kaldırdığında ağrı 
yaşayacağına dair 
düşünceleri

*Üst lendiği 
rolleri yerine 
getirmede ye-
tersizlik

*Ebeveynlik-
te yetersizlik

*Mevcut duru-
mu ile rollerini 
yapmasını sağ-
lamak

*Babalık ro-
lünü elinden 
g e l d i ğ i n c e 
yapmasını sağ-
lamak

*İşveren ile içinde bulun-
duğu durum ve koşulları 
açık şekilde konuşması 
önerilir,

*İşverenin de bireyden is-
tekleri olabileceği ve her 
iki taraf için uygun olarak 
bir planlama yapılabileceği 
üzerinde durulur.

*Baba rolü ile ilgili kişisel 
sorumlulukları incelenir. 

*Baba rolü ile ilgili son 
zamanlarda karşılaştığı 
stresörleri paylaşması için 
cesaretlendirilir.

*Kolostominin bakımı ve 
dikkat etmesi gerenler hak-
kında bilgi verilir.

*İşini değiştirmesi ge-
rektiğini söyledi.

*“Kolostomi bakımı-
mı iyi yaparsam endi-
şelenmeme gerek yok-
muş” diyerek olumlu 
ifadeler kullandı.
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Tablo 6. Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Karşılıklı Bağlılık Alanına İlişkin Saptanan So-
runlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı

Davranışın Değer-
lendirilmesi

Uyaranların Değerlendirilmesi
Hemşirelik 

Tanısı Hedef Hemşirelik Girişimleri DeğerlendirmeOdak 
Uyaran

Etkileyen 
Uyaran

Olası Uya-
ran

*Bay E.K.’nın 
ziyaretçi kabul 
etmemesi 

*Eşiyle iletişim 
kurmaktan kaçın-
ması

*Kolos-
tomi

*Kolos-
tomi

*Kokunun 
varlığı

*Beden 
imajındaki 
değişiklik

*Kokudan 
insanların 
rahatsız 
olacağı dü-
şüncesi

*Eşinin 
onunla cin-
sel ilişkiye 
girmek iste-
meyeceğine 
inanması

*Sosyal etkile-
şimde bozulma

*Cinsel Etkile-
şimde Bozul-
ma Riski

*Bireyin sos-
yal iletişimini 
artırmak

*Bireyin 
önceki cinsel 
aktivitesine 
başlayabile-
ceğine güven-
mesi,

*E.K.’nın duygularını paylaşması için ortam oluş-
turulur.
*Sosyal iletişimin bozulmasına neden olan durumla-
rı tanımlaması istenir.
*Olumlu ilişkiler geliştirmesi için teşvik edilir.
*İsteklerini ve beklentilerini ifade etmesi için cesa-
retlendirilir.
*Bireyin kolostomi ile ilgili soruları cevaplandırılır 
ve kolostomi hakkında eğitim verilir.
* Aile üyelerine destek sistemlerini belirlemeleri ve 
gerektiğinde kullanabilmeleri için yardım edilir.
* Kolostomisi olan diğer bireylerle iletişime geç-
mesi sağlanır.

* Bireyin endişelerini ve korkularını ifade etmesi 
için cesaretlendirilir.
*Hastanın kolostomiye uyumu değerlendirilir. 
* Kolostominin cinsel fonksiyona etkisi ile ilgili bi-
reyin tutumunu değerlendirilir. 
* Koku kontrolü ve hijyene ilişkin bilgiler verilir. 
*Aynı sorunu yaşayan bireylerle konuşması sağlanır.
*Eşi değerlendirilir, sormak istediği sorular hak-
kında cesaretlendirilir ve sorularına açıklıkla cevap 
verilir. 
*Onu eskisinden farklı değerlendirmemesi gerektiği 
eşine anlatılır, bu süreçteki desteğin önemi vurgu-
lanır. 
* Eşinin uyum sağlama sürecine katılması sağlanır.

*Arkadaşlarının 
ziyaretini kabul 
ettiği görüldü.

*Bilgilerin onu 
rahatlattığını 
ifade etti.

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Bu makalede, rektum kanseri nedeniyle kolos-
tomi açılan E.K.’nın bakım süreci/planı Roy’un 
Adaptasyon Modeline göre incelenmiştir. Roy, 
insanın adaptasyonu üzerinde odaklanmıştır. Bu 
modele göre insan, sürekli değişen çevresel uya-
ranlarla etkileşimde bulunarak, çevresine uyum 
gösteren bir sistemdir. Kolostomi açılan bireylerin 
yeni durumla uyum göstermelerinde hemşirenin 
bireye özel geliştireceği girişimlerle olumlu 
sonuçlar alınacağı görülmektedir. Bu bağlamda 
Roy’un adaptasyon modelinin, kolostomili bire-

yin bakımında hemşirelere katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. RAM’dan kolostomili hastaların 
bakımında yararlanılması ve bakıma katkısını 
gösterecek çalışmalar planlanması önerilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Surgery is the primary treatment for colorectal cancers consisting of 
colon and rectum cancer. Colostomy is a process in which the colon is opened artificially and rendered 
into an opening in the abdominal wall (Karadakovan and Eti Aslan, 2013:671-73; Toth, 2006:174-77). 
Colostomy functions as an artificial anus by enabling the intestine to empty (Erdil and Elbaş Özhan, 
2012:471-89). It is important for nurses to provide a holistic care for the individuals with colostomy 
when considering the effects of colostomy on the individual. The care provided according to the Roy 
Adaptation Model (RAM) is a convenient model for the individuals with colostomy since it addresses 
them as a whole in terms of physiology, psychology and sociology (Roy, 2009:35-50; Ay, 2011:41). 
According to RAM the human being is continuously in contact with the variable environment as a 
bio-psycho-social creature. The environment includes the focal, effector and possible stimuli. The 
focal stimulus is the internal and external stimuli confronted by an individual. The effector stimulus is 
entire stimuli affecting current condition by contributing to the focal stimulus. The possible stimulus 
is inexplicit factors affecting current condition. Steps of nursing according to RAM are as follows: 
evaluating the behavior, evaluating the stimulus, nursing diagnosis, target development, selecting the 
nursing attempts and evaluating the care (Roy, 2009:35-50; Roy 2011a:345-51; Roy, 2011b:312-20). 
Four harmony areas identified in RAM are as follows: physiologic, egoism concept, role function 
and mutual loyalty areas (Fawcett, 2005:367-437; Perrett, 2007:349-56; McCurry et al., 2010:42-52; 
Pektekin, 2013:111-8). During the care process of individuals with colostomy different models can 
be used. However it is found that colostomy causes significant changes during the life time of the 
individuals with colostomy and the patients have difficulties to harmonize with this condition. With 
respect to harmonization the Roy’s Model is a convenient model for addressing the care process of 
individuals with colostomy. Aim: This article was written in an attempt to examine the care process 
of individuals with a colostomy according to the Roy Adaptation Model. Method: The study was 
conducted in a hospital in Ankara. The participant was a man who is opened colostomy. This article 
was written to evaluate the care of individuals with colostomy according to RAM by using informa-
tion obtained from the patient, printed publications, PubMed and Google Search motors after taken 
an oral permission from E.K. between the dates of 10.10.2014 and 10.11.2014. After evaluating four 
areas belonging to E.K. according to RAM, representative care plans were prepared using NANDA-I 
nursing diagnoses. Findings: Physiological Area: E.K visited the Adult Emergency Department of 
Hacettepe University on 30.10.2014 because of severe abdominal pain and inability to defecate. E.K. 
was pre-diagnosed as having rectal obstruction in ER and taken to surgical service for examination 
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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 

and treatment. A mass of 8 cm in the rectum was seen as a result of examination. The patient had 
a colostomy immediately and was diagnosed as having cancer. The patient says the loss of weight 
was 10 kg during the last 5 months. E.K. has complained about diarrhea for five months and nausea 
and vomiting as well as hematemesis for the last one week. The patient has no known disease and 
allergy and also does not smoke and drink alcohol. There is no disease history in the past. Nursing 
diagnoses relating to the physiological area are as follows: risk of deterioration of skin integrity, 
lack of knowledge, change in intestinal discharge, poor nutrition, risk of fluid volume imbalance 
and infection risk (Birol, 2009;78-81 Moyet-Carpenito, 2012: 39-691; Karadakovan and Eti Aslan, 
2013:671-91). Ego-Egoism Concept Area: While talking to E.K. about colostomy it was seen that 
his eyes filled with tears.  He thinks that his life will not be the same as in the past, feels uncomfor-
table and sees himself as an incomplete man because of colostomy. He says that he could not wear 
the dress he wants because he will walk around with a colostomy bag and he felt uncomfortable. 
Nursing diagnoses relating to the ego-egoism concept are as follows: anxiety, deterioration in the 
body image, situational self-respect, desperation, loneliness risk and deficit in verbal communication 
(Birol, 2009:78-81; Moyet-Carpenito, 2012:39-691; Karadakovan and Eti Aslan, 2013:671-91). Role 
Function Area: E.K. said that his children needed him as they were too young but he didn’t know 
what to do in this situation. He specified that he was afraid of contaminating his children and did not 
know what he could do about it. He said that he worked as an employee in a casting factory, he had 
to lift heavy things, he would not work in this job anymore and he had concerns about not finding 
a new job. Nursing diagnoses relating to the role function area are as follows: inability to fulfill the 
roles that he undertaken, poor parenting, inability to provide home care and deficit in continuing of 
intra-family processes (Birol, 2009:78-81; Moyet-Carpenito, 2012:39-691). Mutual Loyalty Area: 
E.K. said that he married out of love but thereafter this love would not be the same as in the past. 
He thinks that his wife will not want him or like him anymore and believes that she will consider 
him as an ill man. For this reason he thinks that he will have problems in his sexual life. Because 
of these thoughts he doesn’t want her wife to take care of him and he avoids from talking to his 
wife, or catching his wife’s eyes and he always keeps his eyes closed for not contacting people. He 
didn’t want to see any visitors in the first days at hospital. Nursing diagnoses are as follows: deficit 
in social interaction, risk of deficit in sexual interaction, risk of deficit in intra-family relations, social 
isolation, disharmony, fear, risk of ineffective relation, ineffective coping (Birol, 2009:78-81; Moyet-
Carpenito, 2012:39-691). Results and Conclusion: In this article the care process/plan of E.K. who 
had colostomy because of rectum cancer was evaluated according to the Roy Adaptation Model. 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Roy focused on human adaptation. According to this model the human being is a system which is 
in harmony with the environment by interacting with the ever-changing environmental stimuli. In 
the harmonization of the individuals with colostomy the customizable attempts developed by nurse 
will have positive results. In this context it is thought that the Roy adaptation model will help nurses 
during the care of individuals with colostomy. It is suggested that it will be useful to make use of 
RAM in the care of patients with colostomy and to plan trials that will help this care process.
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONU: YOĞUN BAKIM 
HEMŞİRELİĞİ YÖNÜ1

CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION: INTENSIVE CARE  
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Öz: Clostiridium difficile antibiyotik ilişkili ishalin majör 
nedeni olup hipovolemi, sepsis, ağrı ve peritonit gibi pek 
çok komplikasyonun bir arada görüldüğü sağlığı kötü  
etkileyen bir enfeksiyondur. Son yıllarda enfeksiyonun 
insidans ve ciddiyeti antibiyotik ihtiyacındaki artış, çevre 
temizliğinin zor olmasının yanı sıra toplumdan veya diğer 
sağlık kurumlarından gelen Clostridium difficile enfeksiyonu 
olan hastalara da bakım verilmesinden dolayı, özellikle 
de yoğun bakım ünitelerinde uzun süre kalışla da birlikte 
artmaktadır. Clostiridium difficile enfeksiyonunu önlemede 
öncelikle yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin 
bu enfeksiyonun risk faktörleri, tanı, tedavi ve önlenmesi 
konusunda bilgi sahibi olması, mevcut enfeksiyonlu hasta-
lara bakım verirken hastalığın yayılımını önlemede gerekli 
önlemleri almaları ve uygun bakım vermeleri çok önemlidir. 
Bu makalede, hemşirelik bakımının kritik önem taşıdığını 
düşündüğümüz yoğun bakım ünitelerinde Clostiridium 
difficile enfeksiyonunu daha iyi tanımak amacıyla; tanı, 
tedavi, önleme ve hemşirelik bakımı anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Clostiridium Difficile, Yoğun Bakım 
Ünitesi, Hemşirelik Bakımı, Hastane Enfeksiyonları

Abstract: Clostiridium difficile, in which many complications 
such as hypovolemia, sepsis, pain and peritonitis co-exist, 
is a major cause of antibiotics-related diarrhoea and is an 
infection that affects health adversely. Incidence and sever-
ity of the infection have been rising due to the difficulty of 
environmental cleaning, the care provided for patients with 
Clostridium difficile from the public and from other health 
facilities and especially owing to long stays in intensive 
care units recently. In prevention of Clostiridium difficile 
infection, it is of great importance that nurses, working in 
intensive care units should be informed about risk factors, 
diagnosis, treatment and prevention of this infection; they 
should take the necessary precautions to prevent from 
spreading of the disease while providing care for currently 
infected patients and they should provide suitable care. 
This paper explains diagnosis, treatment, prevention and 
nursing care in intensive care units, in which nursing care 
bears critical significance, to know Clostiridium difficile 
infection better. 

Key Words: Clostiridium Difficile, Intensive Care Unit, 
Nursing Care, Hospital Infections
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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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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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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 

GİRİŞ 

Clostridium difficile; gram pozitif, sporlu, hare-
ketli, anaerop bir bakteri olup çoğunlukla toprakta 
bulunur. Popülasyonun küçük bir yüzdesi normal 
bağırsak florasında da bulunur. Clostridium diffi-
cile, ilk kez 1935 yılında sağlıklı yeni doğanların 
bağırsak florasında saptanmış ve antibiyotik ilişkili 
ishalin majör nedeni olarak gösterildiği 1978’lere 
kadar nonpatojenik bir durum olduğuna inanıl-
mıştır (Grosman and Mager, 2010:155-8; Verma 
and Makharia, 2011:15-24; Novotne and Kaseb, 
2013:26-34; Juneau et al., 2013:1-6; Kennely, 
2014:62-7).

Clostridium difficile enfeksiyonu yoğun bakım 
ünitelerinde oldukça sık görülen bir enfeksiyondur. 
Son yıllarda Clostridium difficile enfeksiyonun 
insidansı ve ciddiyeti artarak, mortalite artışına 
eşlik etmektedir. İnsidans oranı son yıllarda hızlı 
bir şeklide %4’ den %20’ye artmıştır. Yoğun bakım 
ünitelerindeki hastalarda görülen bu enfeksiyon 
ilerleyen  fulminant kolite yol açar ve yaklaşık 
%60’ı da mortalite ile ilişkilidir (Khanafer et 
al., 2013:8034-41). Mortalitedeki artış, büyük 
ölçüde, hafif ishalden, kolite ve sepsise kadar 
değişen hastalıklara neden olan tedaviye dirençli, 
son derece öldürücü, yetenekli bir soyun ortaya 
çıkmasına bağlanmıştır. Enfeksiyon Kontrolü ve 
Epidemiyolojsi Profesyonelleri Derneğinin (As-
sociation for Professionals in Infection Control 
and Epidemiology), 2013 Clostridium difficile 
enfeksiyonlarını  önleme rehberinde, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Clostridium difficile 
enfeksiyonundan tek bir yatışın toplam maliyeti 
35.000$’dan daha fazla olduğu ve  sağlık bakım 
kurumlarında  yıllık maliyet yükünün  $3 milyar 
doları aştığı tahmin edilmektedir. Clostridium 
difficile enfeksiyonu sağlık bakım tesislerindeki 
yatış süresini 2.6 günden 4.5 güne artırmaktadır 
(Carrico et al., 2008; Carrico et al., 2013; Ken-
nely, 2014:62-7).

Clostridium difficile enfeksiyonuna uzun süre 
bakım veren kurumlarda, akut bakım bölümlerinde 
ve yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalar maruz 
kalmaktadır (Pelleschi, 2008:27-35). Clostridi-
um difficile enfeksiyonu,  hipovolemi, sepsis, 
ağrı ve peritonit gibi pek çok komplikasyonun 
bir arada görüldüğü sağlığı kötü etkileyen bir 
enfeksiyondur. Clostridium difficile’ nin neden 
olduğu hastalık, toplumdaki insanlar kadar, uzun 
süre ya da akut bakım gören hastaları etkilemiş 
ve yeni tanı yöntemlerinin gelişmesine neden 
olmuştur.  Clostridium difficile ilişkili enfeksi-
yonlar, sadece Clostridium difficile’nin neden 
olduğu ishalleri içermesinin yanında aynı zaman 
da psödomembranöz kolit, toksik megakolon ve 
daha çok yaşamı tehdit eden sepsise neden olan 
kolon perforasyonuna da yol açar (Grossman and 
Mager, 2010:155-8).  

Clostridium difficile enfeksiyon riski, antibi-
yotik gereksiniminde artış, çevre temizliğinin 
zor olmasının yanı sıra toplumdan veya diğer 
sağlık kurumlarından gelen Clostridium difficile 
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enfeksiyonlu hastalara da  bakım verilmesinden 
dolayı, yoğun bakım ünitesinde uzun süre kalışla 
birlikte artmaktadır. Bu durum, Clostridium dif-
ficile enfeksiyonunun önlenmesini, tanılanmasını 
ve tedavisini yoğun bakım ünitesinde çalışanlar 
için çok önemli hale getirmiştir. Hemşirelerin 
Clostridium difficile enfeksiyonunu önlemek 
için dikkatli bir hasta bakımı vermesi gereklidir 
(Pelleschi, 2008:27-35; Novotne and Kaseb, 
2013:26-34).

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN PATOGENEZİ

Clostridium difficile’nin hastalık oluşturmasında 
antibiyotik kullanımı çok önemlidir. Antibiyotik 
kullanımı ve proton pompa inhibitörleri gibi mide 
asiditesini azaltan ilaç tedavileri, Clostridium 
difficile’nin kolonda yerleşip çoğalmasına neden 
olabilir ve normal kolon florasının bozulmasında 
rol oynayabilir (Pelleschi, 2008:27-35; Headley, 
2012:459-68). Kolon mikroflorasının bozulması 
ile Clostridium difficile’ye duyarlı hale gelen ki-
şilerde vejetatif mikroorganizmaların çoğu mide 
asit ortamından etkilenerek ölürken, spor şekilleri 
aside dirençlidir ve zarar görmeden ince bağırsağa 
ulaşır. Burada safra asidine maruz kalan sporlar 
terminal ileumda vejetatif forma döner ve kolon 
lümeninde çoğalır. Clostridium difficile bağırsak 
mukozasına yerleşir yerleşmez toksinlerini üretir. 
Bu patojenik bakteri, Clostridium difficile kolit 
ve psödomembranöz kolitlerden sorumlu Toksin 
A ve Toksin B olmak üzere iki ana toksin üretir. 

Toksin A potent bir enterotoksin, Toksin B ise 
bir sitotoksindir (Pelleschi, 2008:27-35; Gould 
and McDonald, 2008:1-8; Grossman and Mager, 
2010:155-8; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Juneau et al., 2013:1-6). 

Binary toksin denilen üçüncü bir toksin de, 
Clostridium perfringens’de bulunan iota-toxin ile 
ilgili olup tek bir toksin gibi görünmeyip, diğer 
toksinlerin kolon epitelyal hücrelere bağlanma 
yeteneğini arttırır. Toksin A, intestinal sıvı sek-
resyonu ve mukozal inflamasyona yol açar. Her 
iki toksin de psödomembranlarla ve bağırsak 
alt mukoza tabakasında lokalize olan nötrofil 
kemotaksisini ön plana çıkarır (Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34). 

Toksin A ve B genleri, pathogenicity locus veya 
PaLoc diye bilinen Clostridium difficile genomu-
nun bölgesinin içinde lokalizedir. Binary toksin 
genleri bu lokusun dışında lokalize olmuştur.  
TcdC olarak bilinen A geni Clostridium difficile 
genomunun PaLoc içinde yer alır ve Toksin A ve 
B üretimini azaltır. Virülansı çok yüksek olan ve 
hastane salgınlarına yol açan bu NAP1/BI/ O27 
suşunun TcdC geninde delesyon olduğu, bunun 
sonucunda yüksek oranda Toksin A ve Toksin B 
salgıladığı belirlenmiştir (Novotne and Kaseb, 
2013:26-34).

Önceleri Toksin A’nın bağırsak epitelinde hasara 
yol açtıktan sonra Toksin B’nin devreye girip 
etki edeceği bu yüzden Toksin B’nin tek başına 
aktif olamayacağı düşünülmekteydi. Fakat son 
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zamanlarda Toksin A olmadan Toksin B sitotoksik 
etkisini gösterebilmektedir (Novotne and Kaseb, 
2013:26-34).  

Toksin A, makrofaj ve inflamasyona neden olan 
mast hücrelerini aktive eder. Bu mediatörler, hücre 
duvar bağlantılarını bozulmasına neden olur. Bu-

nun sonucunda da bağırsak duvarının geçirgenliği 
artar ve diyare oluşur.  Bu arada Toksin B, kolon 
epitelyal hücrelerin bozulmasına yol açar.  Kolit 
kötüleşir, iltihaplı ve psödomembranöz karakteris-
tik ülser oluşur. Tablo 1’de Clostridium Difficile 
ile ilgili diyare gelişim süreci özetlenmektedir 
(Pelleschi, 2008:27-35).

Tablo 1. Clostridium Difficile ile İlişkili Diyare Gelişimi

Şüpheli Neden
(Bir veya iki risk faktörü)

Koruyucu Normal Floranın Azalması
(antibiyotiğe maruz kalma ve /veya azalmış mide asiti)

Clostridium Difficile Sporlarına Maruz Kalma
(yatak kenarları, bakım vericilerin elleri)

Sporların Yayılımı
(fekal-oral yol ile bulaş)

Clostridium Difficile Bakterisinin Çoğalması Sekresyona Yol Açar

Toksin A(enterotoksin) Toksin B (sitotoksin)

Makrofaj ve mast hücrelerinin aktivasyonu Artmış lökosit

Enfeksiyon artışından dolayı sıvı sekresyonunu 
ve mukozal geçirgenliği arttırır

Artmış sitokin

Şiddetli Kolon İnflamatuar Cevabı

Hücre yapısındaki değişiklik nedeniyle kolon kenarlarında nekroz olması
Kolon lümeninin içine masif sıvı sekresyonu

Diyare Sonucunda

Ülserasyon odakları
İltihap toplanması ve nekrotik yara

Psödomembranın oluşumu

*Pelleschi, 2008:27-35
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN RİSK FAKTÖRLERİ

Clostridium difficile enfeksiyonu için majör risk 
faktörü antibiyotik kullanımı ve hastanede yatıştır. 
Ayrıca, hastanede uzun süre yatış özellikle de 
yoğun bakımda kalış öyküsü, son 60 gün içinde 
hastanede bulunma, son zamanlarda gastrointestinal 
cerrahi ameliyatı geçirmiş olmak, mekanik venti-
lasyon, enteral nutrisyon, gastrik asiti baskılamak 
amacıyla kullanılan (proton pompa inhibitörü, 
H2 blokeri) antimotilitik ilaçlar, hipoalbuminemi, 
inflamatuvar bağırsak hastalığı, malnütrisyon ve 
kemoterapi, organ transplantasyonu, HIV enfek-
siyonu, ilerlemiş yaş ve uzun süre hastanede yatış 
öyküsünden kaynaklı immünsupresif durum gibi 
bir çok risk faktörü vardır. Clostridium difficile 
enfeksiyonuna  en sık neden olan antibiyotikler 
Tablo 2’de  özetlenmiştir (Pelleschi, 2008:27-35; 
Gould and McDonald, 2008:1-8; Hookman and 
Barkin, 2009:1554-80; Grossman and Mager, 
2010:155-8;  Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Juneau et al., 2013:1-6; Kennely, 2014:62-7).

Clostridium difficile enfeksiyonu (kolonizasyon 
veya enfeksiyon) edinme oranı, 4 haftadan fazla 
hastanede kalış öyküsü olanlarda %50 iken, 2 
haftaya varan kalış öyküsü ile karşılaştırma ya-

pıldığında bu oran %13 bulunmuştur (Kennely, 
2014:62-7).  

Clostridium difficile enfeksiyonunun epidemi-
yolojisi değişmektedir. Genellikle nazokomiyal 
enfeksiyon olarak yaşlı kişilerde görülse de  veya 
Clostridium difficile enfeksiyonundan hala iler-
lemiş yaş etkilense de, önceleri az riskli olduğu 
düşünülen  genç yetişkinlerde, sağlıklı  peripartum 
kadınlarda, çocuklarda ve  daha önce hastane ile 
teması olmamış toplum kaynaklı sağlıklı yetiş-
kinlerde de bugün Clostridium difficile ile ilişkili 
hastalık görülebilmektedir (Gould and McDonald, 
2008:1-8; Carrico et al., 2008; Hookman and 
Barkin,  2009:1554-80;  Carrico et al., 2013; 
Kennely, 2014:62-7).

Inflamatuvar bağırsak hastalığı olan bireyler 
Clostridium difficile enfeksiyonu için büyük 
risk faktörüdür. Bu bireylerde farklı belirti ve 
bulgular hastalığı erken teşhis etmeyi zorlaştırır.  
Steroid ve immün modilatör kullanımı hastalar-
da Clostridium difficile enfeksiyonunu daha da 
kötüleştirir.  Inflamatuvar bağırsak hastalığından 
Clostridium difficile enfeksiyonunun erken ayırt 
edilmesi Clostridium difficile enfeksiyonunun 
kötüleşmesinden kaçınmada önemlidir (Hook-
man and  Barkin, 2009:1554-80;  Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34). 
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Tablo 2. Clostridium Difficile Enfeksiyonunun Gelişmesine En Sık Neden Olan  
Antibiyotikler

Klindamisin (Ceocin)

Geniş spekturumlu penisilin

Geniş spekturumlu sefolosporin

Florokinolon

        *Grossman and Mager, 2010:155-8

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN EPİDEMİYOLOJİSİ

Clostridium difficile’nin 2000’li yıllarda,  çeşitli 
isimler ile bilinen yeni bir türü izole edilmiştir. 
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ribotip 027, 
toxinotip III, pulsed -field gel electrophoresis 
(PFGE), Kuzey Amerika pulsotip 1 (NAP1) ve 
restriksiyon endonükleaz analizi grubu BI/NAP1 
/027 gibi isimlerle bilinen bu tür, toksik megakolon, 
septik şok ve bağırsak perforasyonu gibi birçok 
durumdan sorumludur. Bu tür metronidozol ile 
tedaviye az klinik cevap göstermiş ve infeksiyon 
mortalitesini artırmıştır (Gould and McDonald, 
2008:1-8; Cohen et al., 2010:431-55; Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34).

Clostridium difficile ile ilgili salgınla sadece ri-
botype 027 ile sınırlı olmayıp daha toksik türleri 
Avusturya’da (ribotype 053), İngiltere’de (ribotype 
106), Avrupa’da (ribotype 078), Asya’da (ribotype 
017) salgınlara yol açmaktadır. Bu enfeksiyon-
ların yayılımı tanı testlerinin eksikliği ve gerekli 

bildirimlerdeki eksiklikler nedeniyle hala bilin-
memektedir (Novotne and Kaseb, 2013:26-34). 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN ETİYOLOJİSİ VE BULAŞMASI 

Clostridium difficile enfeksiyonu dışkı ve ağız 
yolu (fekal-oral yol) ile yayılır. Clostridium dif-
ficile sporları dezenfektanların birçok çeşidine 
karşı dirençlidir. Sıcak, kuru yüzeylerde, yatak 
kenarları, komidin, elektronik termometre, ste-
teskop, bakım veren kişilerin deri kıvrımları ve 
elleri gibi yüzeylerde, hatta hastaların ölüm veya 
oda değişiminde yapılan odaların son temizli-
ğinden sonra bile uzun süre cansız yüzeylerde 
yaşayabilirler (Pelleschi, 2008:27-35; Grossman 
and Mager, 2010:155-8; Verma and Makharia, 
2011:15-24).

Clostridium difficile, sağlıklı yetişkinin normal 
bağırsak florasının bir bölümünde yaklaşık % 
3’ünde ve yeni doğan ve infantların normal 
bağırsak florasının % 80’ninde vardır. Sağlıklı 
kişilerin normal bağırsak florasında Clostridium 
difficile’nin artışı kontrol altında tutulur. Sporlar,  



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:58 K:91
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)

82

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 

Clostridium difficile enfeksiyonu açısından yük-
sek riskli kişilerde hastalığa yol açar  (Pelleschi, 
2008:27-35; Novotne and Kaseb, 2013:26-34).

Clostridium difficile enfeksiyon oranı antibiyo-
tik kullanımı ve hastanedeki kalış süresindeki 
uzunluk ile artar. Yatan hastaların dışkılarında 
%16 ile %35 arasında Clostridium difficile etkeni 
bulunur ve bu hastaların %66’sı asemptomatiktir. 
Yoğun bakım ünitesinde kalış süresince, antibi-
yotik ihtiyacındaki artıştan ve çevre temizliğinin 
zorluğundan dolayı Clostridium difficile enfek-
siyonu artmaktadır. Sporlar başlıca kontamine 
yüzey ve araçlara dokunan sağlık bakımı veren-
lerin elleri yoluyla bulaşır. Bunları hasta aldığı 
zaman, sporlar mideden ince bağırsağa doğru 
geçer ve germinative formdan vejetatif form 
haline dönüşür. Antibiyotik tedavisi almayan 
ve immünsupresif olmayan kolonize hastalar 
asemptomatik durumda kalır. Fakat, genellikle 
antibiyotikler, proton pompa inhibitörü gibi mide 
asitini azaltan ilaçlar kullanan hastaların normal 
bağırsak florasında Clostridium difficile bakteri-
sinin artışı olur (Gould and McDonald, 2008:1-8; 
Novotne and Kaseb, 2013:26-34; Carrico et al., 
2013; Kennely, 2014:62-7).

Clostridium difficile ile çevre kontaminasyonu 
hastane salgınları için primer risk faktörüdür. 
Clostridium difficile enfeksiyonu pozitif olan 
hastalarla aynı odayı paylaşan hastalarda en-
feksiyon gelişme hızı 3.2 gün iken aynı odayı 

paylaşmayanlarda bu oran 18.9 gün’dür (Kennely, 
2014:62-7). 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN BELİRTİ VE BULGULARI

Clostridium difficile enfeksiyon belirti ve bulgu-
ları, antibiyotik tedavi süresinde veya antibiyotik 
tedavisinin sonlandırılmasından bir kaç hafta sonra 
başlayabilir. Hastalarda öncelikle sulu diyare ve 
bazen buna abdominal kramp da eşlik edebilir. 
Diyare genel olarak en az 2 gün süren, günde 3 
veya daha fazla dışkılama olarak tanımlanır. İshal 
sulu, şekilsiz, mukuslu ve kanlı olabilir. Çoğu 
ciddi vakada, BI/NAP1/027 türü tarafından toksin 
üretildiği zaman,  kolon mukozasına doğru derin 
inflamatuvar yanıt olarak klinik kanıt, beyaz kan 
hücresindeki (WBC- lökosit) artıştır (Pelleschi, 
2008:27-35; Grossman and Mager, 2010:155-8; 
Özinel, 2011; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Kennely, 2014:62-7).

Clostridium difficile enfeksiyonu olan hastalarda 
sıklıkla psödomebranöz kolit denilen kolonda 
ülserasyon ve iltihabi durum gelişir. Bu durumda 
ciddi diyare (günde 15 kez sık sık), dışkıda kan 
ya da irin, kötü koku, abdominal hassasiyet,  
suprapubik ağrı, genellikle bulantı, kusma iştah 
kaybı, 38 ºC’den yüksek ateş görülür (Grossman 
and Mager, 2010:155-8; Novotne and Kaseb, 
2013:26-34; Juneau et al., 2013:1-6; Kennely, 
2014:62-7).
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Daha ağır ve ciddi komplikasyon durumlarında, 
kolondaki, inflamatuvar lezyonlar, psödomembran 
oluşumlar, kolon perforasyonuna neden olabilir, 
sepsis, şok ve ölüm görülebilir (Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34; Kennely, 2014:62-7). Hasta 
da şiddetli Clostridium difficile enfeksiyonundan 
şüpheleniliyorsa, diyaresi olmayıncaya ve dışkı 
sitolojisi Clostridium difficile toksini negatif 
oluncaya kadar izolasyona alınarak korunması 
gereklidir (Kennely, 2014:62-7). 

Toksik megakolon, daha az görülen, insidans 
oranı tüm vakaların %0.4 ve %3 oranında olan 
Clostridium difficile ile ilişkili kolitin yaşamı 
tehdit eden bir komplikasyonudur. Toksik me-
gakolonu tanılamak, immün sistemi baskılanmış 
ve ileri yaştaki yetişkinlerde atipik akut abdomen 
belirtileri ile aynı olduğu için zor olabilir. Toksik 
megakolonlu hastalarda, genellikle kolondaki 
dilatasyondan dolayı abdominal distansiyon görü-
lür. Diğer semptomlar; aşırı diyare, yüksek ateş, 
ciddi abdominal ağrı, oligüri, çok hızlı solunum 
ve lökositozdur (Pelleschi, 2008:27-35; Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34; Kennely, 2014:62-7).

Toksik megakolonlu hastalarda perforasyon 
onarımı, ilerleyen bağırsak dilatasyonu, kontrol 
altına alınamayan kanama olduğu zaman sıklıkla 
cerrahi müdahale gerekebilir.  Cerrahi müdaha-
le olarak tercih edilen tedavi yöntemi radikal 
ve yaşamı değiştiren, ciddi morbidite ve uzun 
süre hastanede kalışla sonuçlanan kolektomidir 
(Kennely, 2014:62-7). 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN TANISI

Hastanede kalan ve son günlerde ishal gelişen 
ve ileus şüphesi olmayan hastalarda ilk olarak 
Clostridium difficile enfeksiyonundan şüphe 
edilmesi gerekmekte ve Clostridium difficile için 
laboratuvar testlerinin yapılması önerilmektedir. 
Clostridium difficile tanısı için gaita kültürü, çeşitli 
doku ve antijen kültürü [enzim immunoassay 
(EIA)], antikor bazlı testler, polimeraz zincir 
reaksiyonu testleri yapılır (Carrico et al., 2013; 
Kennely, 2014:62-7). 

Laboratuvar testlerinden güvenilir sonuçlar elde 
edebilmek için dışkı örneklerinin uygun toplan-
ması ve transferinin sağlanması çok önemlidir. 
Bu nedenle, toplanan dışkı örnekleri steril ve su 
geçirmez örnek kabına toplanmalıdır. Toplanan 
örneklerin en kısa sürede transferi sağlanmalı 
ve test edilinceye kadar 2°C ve 8°C arasında 
saklanmalıdır. Oda sıcaklığında muhafaza edil-
mesi bazı testlerin duyarlılığını azaltacağından 
önerilmemekte, ayrıca örneğin  buzdolabında  
dondurulmasından ve  tekrar çözülmesinden 
kaçınılması gerekmektedir (Carrico et al., 2008; 
Pelleschi, 2008:27-35; Headly, 2012:459-68).

Clostridium difficile için gaita kültürü, anaerobik 
organizma kültürü için özel bir teknik gerektirmekte 
olup, zor ve zaman isteyen bir testtir. Sonuçlara 
48-96 saatte ulaşılabilir. Toksijenik kültür gibi 
diğer tanı testleri ile karşılaştırıldığında test çok 
seçici değildir ve aynı zamanda Clostridium 
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difficile’nin nontoksinojenik suşları  için de yanlış 
pozitif sonuç verebilir. Fakat, diğer tanı testleri ile 
karşılaştırıldığında da epidemiyolojik çalışmalar 
için gerekli olup,  yüksek duyarlılıkta ve tavsiye 
edilen bir testtir (Pelleschi, 2008:27-35;  Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34; Juneau et al., 2013:1-6; 
Kennely, 2014:62-7).

Toksin üretimini saptamak için kullanılan Enzim 
immunoassay  (EIA), basit, düşük maliyetli ve 
3-4 saat içinde sonuç veren hızlı bir yöntemdir. 
Hücre sitotoksisite kültürü ile karşılaştırıldığında 
daha az duyarlı ve seçiciliği düşüktür (Carrico 
et al., 2008; Pelleschi, 2008:27-35; Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34).  

Toksijenik kültür, yüksek duyarlılık ve seçiciliği, 
diğer testler ile karşılaştırıldığında altın standarttır.   
Fakat test sonucunun belirlenmesi 4-7 gün sürdüğü 
için klinik kullanımı oldukça yavaştır (Carrico et 
al., 2013; Kennely, 2014:62-7).  

Hücre sitotoksisite kültürü, genellikle, EIA’ye 
göre daha duyarlı ve seçicilikte olmakla birlikte 
bazı doku kültürleri için  özel alan ve mikroskop 
gerektirdiği için  maliyeti yüksek bir tekniktir 
(Novotne and Kaseb, 2013:26-34; Carrico et 
al., 2013).  

Glutamat Dehidrogenaz, Clostridium difficile 
suşları tarafından üretilen bir proteindir. EIA testi 
gaitada Glutamat Dehidrogenazı belirlemede 
uygun bir testtir. EIA testi toksinleri belirlemeye 
göre Glutamat Dehidrogenazı belirlemede daha 

duyarlıdır ve diğer testlere göre daha ucuz ve 
hızlıdır. Glutamat Dehidrogenazı belirlemede 2 
algoritma kullanılabilir. EIA testi  başlangıç tarama 
testi olarak kullanılır ve  negatif ise Clostridium 
difficile enfeksiyonu yok, pozitif ise Polimeraz 
zincir reaksiyon (PCR) ya da hücre sitotoksisite  
testi gibi daha ileri bir tanı testi kullanılması gerek-
lidir (Carrico et al., 2008; Pelleschi, 2008:27-35; 
Carrico et al., 2013). 

Son zamanlarda Polimeraz zincir reaksiyon 
testini içeren nükleik asit amplifikasyon testleri 
(NAATs) de tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
Polimeraz zincir reaksiyonu, diğer tanı testlerine 
göre seçici ve duyarlılığı çok yüksek, hızlı sonuç 
alınabilen (1-3 saat ) bir testtir. Ancak pahalı 
ve diğer testlere göre kompleks oluşu klinik 
kullanımını azaltmaktadır (Novotne and Kaseb, 
2013:26-34; Carrico et al., 2013). 

Clostridium difficile’nin kolit belirtilerini ab-
dominal röntgen gösterebilir. İnce bağırsak 
obstriksiyonu, dilatasyonu ve iskemik alanlar 
röntgende belirgindir. Pozitif sitotoksisite testi ile 
birlikte semptomlar daha da kötüleştiği zaman,  
psöedomembranöz kolit ve toksik megakolon 
tanısını doğrulamak için bilgisayarlı tomografi 
kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi bağırsak 
duvarındaki yaygın kalınlaşmayı, ödemi, kolon 
inflamasyonunu gösterebilir. Psöedomembranöz 
kolitten şüphelenildiğinde endoskopi yapılabil-
mekle birlikte bağırsak perforasyon riski olduğu 
için daha az sıklıkla kullanılır. Laboratuar testi 
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negatif veya henüz yapılmadıysa, diyare ile bir-
likte sadece psöedomembranöz kolit olan pozitif 
klinik testinde Clostridium difficile ile ilişkili 
hastalık tanısı konulabilir (Novotne and Kaseb, 
2013:26-34; Kennely, 2014:62-7).

Yenidoğanlarda bir yaş altında yüksek oranda 
asemptomatik kolonizasyon (bir yaş altı %37, bir 
aydan 6 aya kadar %30, 6 aydan 12 aya kadar 
%14) varlığından dolayı rutin test önerilmemek-
tedir. Test yapılabilmesi için diyare ile birlikte 
hastalığın diğer belirtilerinin de olması gereklidir 
(Kennely, 2014:62-7).

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNUN TEDAVİSİ

Clostridium difficile enfeksiyonu gelişen hasta-
ların %90’nında önceden antibiyotik kullanım 
öyküsü vardır. Antibiyotik kullanımı Clostridium 
difficile enfeksiyonunun görülme insidansını 
arttırmaktadır. Clostridium difficile  enfeksiyon 
tanısı konulmuş veya güçlü bir şekilde bu tanıdan 
şüphe ediliyorsa, hastanın antibiyotik tedavisi, 
sistemik bir enfeksiyonu (sepsis, pnömoni, 
bakteriyel menenjit vb.) yok  ise kesilmelidir 
(Grossman and Mager, 2010:155-8; Juneau et 
al., 2013:1-6; Kennely, 2014:62-7).

Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (Centers For 
Disease Control and Prevention - CDC), antibiyotiğe 
ara verildikten 2-3 gün sonra hastaların yaklaşık 
%20’sinde Clostridium difficile’ nin semptomlarının 
azaldığını belirtmiştir (Anonim, 2012; Kennely, 

2014:62-7).  Genellikle enfeksiyonun tedavisin-
de yaklaşık 10 gün metronidazole, vancomycin 
(FDA tarafından hastalık ilişkili  Clostridium 
difficile  enfeksiyonuna karşı metronidazole  
kullanımı uygun görülmemiş olmasına rağmen) 
son zamanlarda da uygun görülen fidaxomicin 
de kullanılır (Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Kennely, 2014:62-7). 

Antimotilite (opioidler ve loperamid gibi) ajan-
ların kullanımından toksik megakolon riskini 
arttırdığı için vazgeçilmektedir (Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34).

Clostridium difficile enfeksiyonun ılımlı evresi  
için ilk tedavi olarak metronidazol seçilir. Günde 
3 defa olacak şekilde 500 mg ağızdan alınır ve 
10-14 gün kullanılır.  Hastalara metronidozol 
tedavisi sırasında alkol almaması öğretilmelidir. 
Çünkü alkol alımında, abdominal kramplar, mide 
bulantısı, kusma, baş ağrısı ve yüz kızarıklığı olu-
şabilir. Hastalar oral formunda kullanamayacağı 
zaman I.V formu da kullanılabilir (Cohen et al., 
2010:431-55; Novotne and Kaseb, 2013:26-34). 

Ciddi Clostridium difficile enfeksiyonunda, van-
komisin ağızdan günde 4 defa 125 mg dozunda 
10-14 gün kullanılabilir. Ağız yoluyla kulla-
nılamıyorsa, lavman olarak rektal yoldan ilaç 
verilebilir (Cohen et al., 2010:431-55; Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34). 

Fidaxomicin, Clostridium difficile  enfeksiyonu 
için son 20 yıldır kullanılan dar spektrumlu bir 
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antibiyotiktir.  Tavsiye edilen yetişkin dozu, 200 
mg ağız yoluyla günde 2 kere ve ilacın 10 gün 
kullanımıdır. Çocuklarda kullanımına ilişkin 
yapılmış klinik çalışma yoktur. Pahalı oluşu ve 
birçok hastanede kullanım formülünün bulun-
mayışı tedavi seçimi olarak tercih edilmesini 
azaltmıştır (Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Kennely, 2014:62-7). 

Tedavi sonrası, Clostridium difficile testini tekrar-
lamak, hastada hastalık semptomları düzelmiş ise 
veya kolonize olarak kaldıysa önerilmemektedir 
(Anonim, 2012). Tedavi sonrası enfeksiyonun 

yeniden oluşması oldukça sık görülmektedir. 
Çalışmalar yeniden enfeksiyon gelişme oranın 
%5-50 oranında olduğunu, bunun da %20’sinin 
tipik bir şekilde geliştiğini göstermektedir (Eyre et 
al., 2012:577-87; Kennely, 2014:62-7). Clostridium 
difficile enfeksiyonunun yeniden oluşumunda met-
ronidazol kullanımı nörotoksisiteye neden olduğu 
için önerilmemektedir. İkinci ya da daha sonraki 
enfeksiyon oluşumunda vancomycin tedavisi tercih 
edilmekte olup Tablo 3’de Clostiridium difficile 
tedavisinde önerilen kanıt seviyeleri belirtilmiştir 
(Cohen et al., 2010:431-55; Novotne and Kaseb, 
2013:26-34; Juneau et al., 2013:1-6).
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Tablo 3. Clostridium Difficile Tedavisinde Önerilen Kanıt Seviyeleri

Klinik Tanı Destekleyen Klinik Bulgular Önerilen Tedavi Kanıt Se-
viyeleri

Başlangıç bölümü
Hafiften- ortaya

Lökositoz
WBC 15.000 hücre/uL veya 
daha az ve serum kreatinin se-
viyesi premorbid seviyesinden 
1.5 kez daha az

Metronidazol 500 mg günde 3 kez ağız-
dan 10-14 gün

A-I

Başlangıç bölü-
mü, ciddi

Lökositoz
WBC 15.000 hücre/uL veya 
daha fazla ve serum kreatinin 
seviyesi premorbid seviyesin-
den 1.5 kez daha fazla ya da 
eşit

Vankomisin 125mg günde 4 kez ağızdan
10-14 gün

B-I

Başlangıç bölü-
mü, ciddi komp-
like

Hipotansiyon veya şok, ileus, 
megakolon

Vankomisin 500 mg günde 4 kez ağız-
dan veya Nazogastrik tüp  ile ek olarak 
metronidazol 500 mg her 8 saatte bir I.V 
ileus varlığında ise rektal  vankomisin 
uygulaması düşünülebilir. 

C-III

1.Tekrar oluşma Başlangıç tedavisi ile aynı

2. Tekrar oluşma Vankomisin yüksek doz ardışık ve /veya 
aralıklı (Pulse)  dozu uygulanır 

A-II
B-III

*Cohen et al., 2010:431-55

Diğer Tedaviler: Hastanın durumu standart an-
tibiyotik tedavisine rağmen düzelmediyse diğer 
tedavi seçenekleri de düşünülebilir.

Toksin Bağlama Ajanları; Cholestyramine, 
Clostridium difficile toksinini bağlayan anyon 
değişimi olarak kullanılan bir reçinedir. İstenilen 
bir etki olan konstipasyona neden olabilir. Tole-
vamer bağlayıcı, Toksin A ve B’yi nötrolize eder. 

Bağırsak mikroflorasını bozmaz (Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34).

Probiyotikler; Clostridium difficile’nin önlen-
mesinde ve tedavisinde probiyotik kullanımını 
destekleyen kanıtlar kısıtlıdır (Kanıt C). Probiyotik 
mikroorganizmalar kolonun hasara uğramış epi-
telyumundan geçerek kanı enfekte edeceği için 
önerilmemektedir. Ayrıca, antibiyotiksiz probiyo-
tik kullanımı etkili değildir ve tedavinin etkisini 
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azaltabilir (Cohen et al., 2010:431-55; Headly, 
2012:459-68; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Juneau  et al., 2013:1-6).

Kolektomi; Hastaların %3 ve %8’inde fulminant 
kolit gelişir. Fulminant kolit ve toksik megakolon 
gelişen hastalarda kolektomi gerekebilir. Cerrahi 
uygulama gerekli ise subtotal kolektomi tercih 
edilmelidir. Serum laktat düzeyi 5 mmol/L’yi 
ve WBC 50.000/mm³’ü aştıysa perioperative 
mortalite keskin bir şekilde artar (Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34; Cohen et al., 2010:431-55; 
Kennely, 2014:62-7).

Fekal transplantasyon/fekal bakteriyoterapi; 
Sağlıklı bağırsak florasından fekal mikrobiota 
transplantasyonu, Clostridium difficile enfeksi-
yonunu önlemede oldukça etkili bir yöntem olup 
Clostridium difficile vakalarının %90’nında etkili 
olmaktadır.  Fekal transplant donörü, hastanın 

yakın akrabaları ve ya ev arkadaşı olabilir.  Bu 
durumun hem avantajı hem de dezevantajı vardır. 
İlgili donör, hastanın önceki mikroflorasına yakın 
mikroorganizmaları sağlayabilir fakat, donör hasta 
ile yakın temasta olacağı için,  belirti göstermeyen 
Clostridium difficile’yi barındırabilir (Goungh et 
al., 2011:994-1002; Novotne and Kaseb, 2013:26-
34; Kennely, 2014:62-7). 

İmmünoterapi; Clostridium difficile enfeksiyonu 
tedavisinde I.V. immunoglobulin (IVIG) kullanılır. 
Konvensiyonel tedavinin başarısız olduğu hastalarda 
bir tedavi seçeneği olabilir. Diğer immunoterapi 
yaklaşımları, monoklonal antikorları ve aşılar 
Clostridium difficile tedavisi için gelişen strateji-
lerdir (Gould and McDonald, 2008:1-8; Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34). Tablo 4’de Clostridium 
Difficile enfeksiyonunun ciddiyeti, klinik belirtileri 
ve tedavisi özetlenmiştir (Pelleschi, 2008:27-35). 
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Tablo 4. Clostridium Difficile Enfeksiyonunun Klinik Belirtilerine Göre Tedavisi

Hastalığın 
Ciddiyeti

Klinik Belirtiler Tedavi ve Uygulama

Hafif Hafiften ortaya doğru değişen diyare
Abdomen bölgenin altında kramp
Kusma
Dehidratasyon
Ateş
Hafif abdominal duyarlılık
Lökositoz

Neden olduğunu düşünülen ajan kesilir
Metronidazol oral veya I.V şekilde uygulanır
Vankomisin oral veya N.G tüp üzerinden uy-
gulanır
Temas izolasyon yöntemleri uygulanır
Dehidratasyon yönünden gözlenir
Sıvı açığı var ise yerine konulur
Deri sık bir şekilde değerlendirilir
Nem bariyerleri ve dışkı toplama sistemleri 
kullanılabilir
Sık ağız bakımı verilir

Ciddi Kolit
Bol miktarda sulu diyare
Abdominal ağrı
Ateş
Bulantı
Abdominal distansiyon
Dehidratasyon
Psödomembran

Neden olduğu düşünülen ajan kesilir
Metronidazol oral veya I.V şekilde uygulanır
Vankomisin oral veya N.G tüp üzerinden uy-
gulanır
Temas izolasyon yöntemleri uygulanır
Dehidratasyon yönünden gözlenir
Sıvı açığı var ise yerine konulur
Deri sık bir şekilde değerlendirilir
Nem bariyerleri ve dışkı toplama sistemleri 
kullanılabilir
Sık ağız bakımı verilir
Kortikosterod uygulanır

Sistemik Fulminant psödomembranöz kolit
Sepsis, volüm azlığı, elektrolit dengesizliği, 
hipotansiyonun sistemik komplikasyonları
Peritonit, paralitik ileus, toksik megakolon
Hipoalbuminemi, asit, kolon duvarının ka-
lınlaşması, lümenin bozulması, tomografi 
görüntüsünde bozulmuş kolon alanlarının 
görünmesi

Yukarıdaki tedavi ve uygulamalara ilave ola-
rak,
Hemodinamik izlem
Kan basıncının desteklenmesi
Volume açığının yerine konulması
Solunumun desteklenmesi
Vankomisin enemanın uygulanması
Immunoglobulin terapi
Cerrahi tedavi

*Pelleschi, 2008:27-35



UHD
www. khsdergisi.com

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Sayı: 4 Yıl: 2015

International Refereed Journal of Nursing Researches
May / June / July / August - Summer Issue: 4 Year: 2015

ID:58 K:91
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)

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 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNU ÖNLEME

Clostridium difficile enfeksiyonunu önleme ve 
diğer hastalara yayılımını engellemede multidi-
sipliner bir yaklaşım gerekli olup, Clostridium 
difficile enfeksiyonunu önlemede 3 ana madde 
çok önemlidir. Bunlar; el hijyeni, temas izolasyonu 
ve çevresel önlemlerdir (Pelleschi, 2008:27-35).

1. El Hijyeni: Eller antimikrobiyal bir sabun 
ile en az 15 saniye yıkanmalıdır.  Alkol bazlı el 
antiseptiklerinin sporisidal etkisi olmadığı için 
kullanımı Clostridium difficile sporlarına etkili 
değildir. Eller hasta ile temas öncesi ve sonrası, 
çevresi ile bir temas söz konusu ise, eldiven 
çıkarıldıktan sonra mutlaka yıkanmalıdır. Eller 
yıkandıktan sonra kağıt havlu kullanılarak kuru-
lanmalı ve musluk kağıt havlu ile el değmeden 
kapatılmalıdır. El yıkama tekniği özellikle de 
hasta ve hasta yakınlarına, ziyaretçilere mutlaka 
öğretilmelidir.  Sağlık bakım çalışanlarının  el 
hijyenine dikkat etmesi, etkili el hijyeni eğitim 
programları ve sürveyans programları ayrıca 
önerilmektedir (Pelleschi, 2008:27-35; Gould and 
McDonald, 2008:1-8; Cohen et al., 2010:431-
55; Verma and Makharia, 2011:15-24; Headly, 
2012:459-68; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Juneau et al., 2013:1-6; Kennely, 2014:62-7).

2. Temas İzolasyonu: Clostridium difficile en-
feksiyonlu hastaları eğer mümkünse tek kişilik 
odalara almak gereklidir. Tek kişilik oda ayırmanın 
mümkün olmadığı durumlarda aynı enfeksiyonlu 

iki hasta aynı odada kalabilecek şekilde kohortlama 
yöntemi ile izole edilebilir. Clostridium difficile 
enfeksiyonunda erken teşhis, enfeksiyon bulaşı 
olmayan hastalardan enfeksiyonlu hastaları ayırt 
etmek için anahtar rol oynamaktadır. Hastalar 
için temas izolasyon yöntemi kullanılır. Hasta 
odasına giren herkesin (çalışanlar, hasta ailesi 
ve ziyaretçiler) koruyucu eldiven ve önlük gibi 
koruyucu ekipman kullanması gereklidir. Hastalar 
için kullanılan termometre, steteskop gibi araçla-
rın ayrılması gerektiği önerilmektedir. Hasta ve 
ailesine izolasyon yöntemleri konusunda eğitim 
verilmelidir (Pelleschi, 2008:27-35; Gould and 
McDonald, 2008:1-8; Cohen et al., 2010:431-55; 
Verma and Makharia, 2011:15-24; Novotne and 
Kaseb, 2013:26-34). 

3. Çevresel Önlemler: Clostridium difficile sporları 
hastane ortamında gelişme, artma eğilimindedirler.  
Birçok hastane dezenfeksiyonuna karşı dirençli 
olup, yatak kenarları, zemin gibi ortak kullanım 
alanlarında aylarca canlı yaşayabilirler. Bu nedenle 
rutin oda temizliği sıkı bir şekilde yapılmalıdır. 
Oda için ayrılmış medikal araç ve gereçler (tan-
siyon aleti, termometre, monitör vb. gibi) temas 
izolasyonu bitmeden ve araç, gereçlerin temizliği 
yapılmadan odadan çıkarılmamalıdır.  Mümkün 
oldukça her türlü ekipmanın tek kullanımlık olanı 
tercih edilmelidir (Pelleschi, 2008:27-35; Grossman 
and Mager, 2010:155-8; Verma and Makharia, 
2011:15-24; Cohen et al., 2010:431-55; Headly, 
2012:459-68; Novotne and Kaseb, 2013:26-34). 
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Clostridium difficile için Çevre Koruma Ajansı 
[Enviromental Protection Agency (EPA)] tarafından 
onaylı dezenfektan önerilmekte olup, hasta oda-
sının temizliğinde, yüzey temizliğinde,  özellikle 
de terminal temizlikte dezenfektan olarak bakteri 
sporlarını yok etmede etkili sodyum hipoklorit 
(1:10) içeren dezenfektanların kullanımı öneril-
mektedir. Temizlik yapan kişilerin özel dezenfektan 
kullanımındaki ve oda temizliğindeki yaptıkları 
hatalar enfeksiyon oranını arttırmaktadır. Günlük 
oda temizliği ve dezenfektan kullanımında stan-
dart bir prosedür olması enfeksiyonları önlemede 
çok önemlidir (Gould and McDonald, 2008:1-8; 
Pelleschi, 2008:27-35; Grossman and Mager, 
2010:155-8; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Kennely, 2014:62-7).

En sık temas edilen yüzeyler, kapı kolları, lamba 
anahtarları, telefonlar, televizyon kumandası, sıvı 
sabun kapları, musluklar, yatak kenarları gibi alan-
lar günlük temizlenmelidir. Hastane kurallarında, 
hasta araç gereçlerinin ayrılması,  bulaşık, çama-
şır atıklarının ve hasta transferi ile ilgili konular 
yer alması  ve zorunlu kılınması gereklidir. Tek 
kullanımlık olmayan araç gereçlerin (kan şekeri 
ölçüm cihazı,  EKG, monitör vb.) üretici rehberine 
göre dezenfekte edilmesi gereklidir (Pelleschi, 
2008:27-35). 

4. Surveyans: Erken tanı ve tedavide Clostridium 
difficile enfeksiyonunun yayılımını önlemede 
surveyans takibi çok önemlidir. Salgınların tanım-
lanmasını ve kontrol yöntemlerinin kullanılmasını 

sağlar. Asemptomatik taşıyıcılarda tedavi gerekli 
değildir (Verma and Makharia, 2011:15-24). 

5. Antibiyotik Yönetimi: Sporların çevreye yayılımını 
kontrol altına almak oldukça zordur. Akut bakım 
alanlarında uygun dozda antibiyotik kullanımı ve 
hastanın mümkün olduğu en kısa sürede taburcu 
edilmesi, enfeksiyonun bulaşmasını önlemede 
çok önemlidir (Novotne and Kaseb, 2013:26-34). 
Cerrahi işlem geçirecek olan hastalara genellikle 
proflaktik amaçlı antibiyotik kullanılması ve bu 
hastaların %55-%75’nin Clostridium difficile 
enfeksiyonu geçirmesine neden olabilmektedir. 
Ameliyat öncesi proflaktik amaçla antibiyotik 
kullanımı, özellikle de ileri yaştaki yetişkinlerde 
primer enfeksiyon oluşumunu önlediği için kul-
lanım yararı Clostridium difficile enfeksiyonunu 
önlemeyi düşünüldüğünde daha ağır basmaktadır. 
Bu nedenle antibiyotik kullanım prosedürü ve 
hastane protokollerine uygun kullanımları, gereksiz 
antibiyotik kullanımını önlemede çok önemlidir 
(Gould and McDonald, 2008:1-8; Hookman and 
Barkin, 2009:1554-80; Vaishnavi, 2011:245-54; 
Novotne and Kaseb, 2013:26-34).  

Antibiyotik tedavi süresini, sıklığını ve değişik 
antibiyotik kullanımını azaltmak Clostridium 
difficile enfeksiyonunu önlemede önerilmektedir. 
Antibiyotik kullanım protokolleri ile antibiyotik 
kullanımını sınırlamak salgınların oluşmasında 
yarar sağlayabilir (Cohen et al., 2010:431-55; 
Novotne ve Kaseb, 2013). Rutin olarak proflak-
tik asit süpresyonuna neden olan ilaçların reçete 
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edilmesi, Clostridium difficile enfeksiyon insidan-
sını ve mide, bağırsak kolonizasyonunu arttırır 
ve immün fonksiyonlarını baskılar (Kim et al., 
2010:3573-7; Verma and Makharia, 2011:15-24; 
Novotne and Kaseb, 2013:26-34). Meta analiz 
yapılan 30 çalışmanın sonucu da, proton pompa 
baskılayıcı kullanan hastaların kullanmayanlara göre 
Clostridium difficile enfeksiyonu açısından  2 kat 
daha fazla risk altında olduğunu   göstermektedir 
(Deshpande  et al., 2012:225-33).

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYO-
NUNDA HEMŞİRELİK BAKIMI

Öncelikle hemşirelik bakımı verilen hastada, 
Clostridium difficile enfeksiyonunun belirti ve 
bulgularını fark etmek ve erken tanı çok önemlidir. 
Nedeni bilinmeyen tüm diyare olgularında dikkatli 
olunmalı ve bakım veren diğer sağlık profesyo-
nelleri haberdar edilmelidir. Diyarenin aniden 
gelişmesi veya başlayan diyarenin aniden kesilmesi, 
abdominal ağrı, distansiyon ve rijidite bulguları, 
sepsis veya şok belirti ve bulguları, yoğun bakım 
ünitesinde kalış, uzun süre antibiyotik kullanımı 
ve antimotilite ajan kullanımı konusunda dikkatli 
olunmalıdır (Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Kennely, 2014:62-7). Hastalar Clostridium difficile 
enfeksiyonu ve altta yatan hastalıklar açısından 
yakından gözlenmelidir. Lökosit, ateş, sıvı dengesi, 
abdominal ağrı, ciddi diyare açısından dikkatli 
olunmalı temas izolasyon yöntemlerini kullanması 
konusunda hemen harekete geçmeleri konusunda, 
tanı testleri yapılmamışsa bile sporların çevreye 

yayılımı önlemek için hemşireler ve diğer sağlık 
çalışanları haberdar edilmelidir (Pelleschi, 2008:27-
35; Grossman and Mager, 2010:155-8; Novotne 
and Kaseb, 2013:26-34; Kennely, 2014:62-7). 

Clostridium difficile enfeksiyonu önlemede hemşi-
relik girişimlerinde dikkatli değerlendirme ve titiz 
bir hemşirelik bakımı en önemli noktadır.  Dikkat 
edilecek noktalar;  mevcut antibiyotik tedavisinin 
hastanın semptomlarını azaltıp azaltmadığının 
değerlendirmesi olup, WBC, ateş, hidrasyon duru-
mu, detaylı bir deri bakımı, bağırsak aktivitesinin 
değerlendirilmesi ve abdominal rahatsızlığın yani 
ağrının giderilmesidir (Pelleschi, 2008:27-35; 
Grossman and Mager, 2010:155-8).

Clostridium difficile enfeksiyonunda semptomlar, 
farmakolojik tedavinin başlamasından sonra birkaç 
gün içinde azalır, 24-48 saat içinde ateş düşmesi ve 
diyarenin de 2-5 gün içerisinde azalması gerekir. 
Clostridium difficile enfeksiyonlu tüm hastalar, 
vital bulgular ve hemodinamik durum açısından 
yakından gözlenmelidir. Tedaviye rağmen semp-
tomlar geçmediyse, cerrahi konsültasyon toksik 
megakolon, peritonit ve sepsisi önlemek için 
gerekebilir (Grossman and Mager, 2010:155-8).

Gastrointestinal değerlendirme, renal gözlem, 
solunum ve nörolojik durumdaki değişiklikler 
erken tedavide çok önemlidir. Dehidratasyon te-
davisi ve anormal bulguları ortaya çıkarmak için 
laboratuar testlerinin yapılması gereklidir. Bol ve 
büyük miktarda diyarenin olması dehidratasyon 
bulguları ile ilgilidir (Pelleschi, 2008:27-35).
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Dehidratasyonu önlemek, Clostridium difficile 
enfeksiyonlu hastalarda gereklidir. Hastanın kilosu, 
aldığı çıkardığı sıvı takibi, elektrolit seviyeleri, 
albumin, protein seviyelerine bakılmalıdır. Pro-
tein, demir, vitamin C alımı açısından hastalar 
desteklenmelidir. Hastalar dehidratasyon klinik 
belirtileri açısından gözlenmelidir. Bunlar, hızlı 
filiform nabız, kan basıncında azalma, periferal 
nabızda azalma, boyun venlerinde düzleşme, so-
lunum derinliğinde ve oranında artış, ateş, bilinç 
seviyesinde azalma, idrar çıkışında azalma, idrar 
dansitesinde artış, hastalarda ayrıca, derideki kuruluk, 
deri turgorunda azalma, susama ve ağızda oluşan 
yaralar gözlenmelidir (Pelleschi, 2008:27-35).

Sıvı dengesi intravenöz tedavi ile yerine getiri-
lirken, sık bir şekilde, vital bulgular, idrar çıkışı, 
hemodinamik parametreler değerlendirilmelidir.  
Oral yoldan sıvı alımı mümkün olduğu sürece 
desteklenmelidir. Hastalara sık bir şekilde ağız 
bakımı yapılmalıdır, hastalara ağız bakımları sıra-
sında limon gliserinli pamuklardan ve ticari ağız 
gargaralarından kaçınmaları gerekliliği konusunda 
bilgi verilmelidir (Pelleschi, 2008:27-35).

Ateş,  mide bulantısı ve dehidratasyon yüzünden 
fulminant hastalık sonucu, hipotansiyon, taşikardi 
ve hipovolemi oluşabilir.  Antiperistaltik ajanlar ve 
diyare önleyici ilaçlar toksik megakolona neden 
olabileceği için tavsiye edilmemektedir. Narko-
tik kullanımından da kaçınılmalıdır (Pelleschi, 
2008:27-35). 

Hastanın rahatlığını sağlamak izolasyon aşamasında 
çok önemlidir. Bu nedenle; bağırsak aktivitelerin-
deki artış, abdominal distansiyon, duyarlılık, ağrı 
ve kramp oldukça rahatsızlık veren bir duygudur. 
Kramp ve ağrı hasta da aynı zamanda iştah ve 
kilo kaybına neden olabilir bu nedenle de bes-
lenme durumu değerlendirilmeli ve kilo takibi 
yapılmalıdır (Pelleschi, 2008:27-35; Grossman 
and Mager, 2010:155-8).

Temas izolasyon yöntemlerinin kullanılması ve 
hastanın diğer hastalardan ayrılması, izolasyona 
alınması ayrıca emosyonel stres oluşturabilir. Sa-
bırlı ve iyi bir bakım bu durumu azaltabilir. Ağrıyı 
gözlemlemek, önerilen analjeziyi uygulamak, sık 
vücut ve ağız bakımı depresyon ve mutsuzluğu 
azaltabilir. İzolasyon süresince iletişim araçları 
telefon, televizyon gibi hastanın kendi kontrolünde 
olması, odasında bulunması sağlanabilir (Pelleschi, 
2008:27-35; Kennely, 2014:62-7) . 

Ayrıca hemşirelik uygulamaları temas izolasyon 
önlemlerini de içermelidir. İnsandan insana, in-
sandan objeye bulaşını önlemek, sporların çok 
dirençli olması ve uzun süre hafta ve aylarca cansız 
yüzeylerde yaşadığından dolayı çok önemlidir 
(Grossman and Mager, 2010:155-8). Bu nedenle, 
hastaya bakım verirken maksimum el hijyeni 
sağlanmalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman 
kullanılmalıdır. Özellikle çok teması olan alanlar 
ve tüm yüzey EPA tarafından onaylı dezenfektan 
ile temizliği sağlanmalıdır. Hasta ve ailesi reçete 
edilen antibiyotiklere dikkat etmesi konusunda 
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bilgilendirilmeli ve hastane ve evde kullanması 
gereken iyi hijyen uygulamaları öğretilmelidir 
(Novotne and Kaseb, 2013:26-34). 

Clostridium difficile enfeksiyonunda, diyarenin 
özelliğine göre, nem oranındaki artış, alkali pH, 
mikroorganizmaların kolonizasyonunu arttırarak, 
sürtünmenin de katkısıyla deri sağlığının bozul-
masına neden olur. Perianal deri bakımındaki 
amaç, derideki irritanların bakteri maruziyetini 
azaltmak için uzaklaştırılması ve o alanda sağlıklı 
bir yapının oluşturulmasıdır. Temizleyici olarak, 
su ve normal deri pH 5-5.5’e yakın olan ve nem 

dengesini destekleyenler tercih edilmelidir. Perine 
bölgesi her bağırsak aktivitesinde ve günlük olarak 
temizlenmelidir. Temizlikten sonra krem veya 
merhem deri nemini korumak için kullanılabilir. 
Gaita inkonitinansına bağlı perianal dermatit 
komplikasyonu gelişebilir,  uygun hemşirelik 
bakımını yapmak ve gerekli önlemeleri almak 
bu noktada çok önemlidir (Pelleschi, 2008:27-35; 
Kennely, 2014:62-7).  

Tablo 5’de Clostridium difficile enfeksiyonunda 
hemşirelik bakım planı özetlenmiştir (Pelleschi, 
2008:27-35).

Tablo 5. Clostridium Difficile Enfeksiyonunda Hemşirelik Bakım Planı

Hemşirelik Bakım Planı Özeti

Clostridium difficile enfeksiyonu ile 
ilgili sıvı volüm eksikliği riski

Yaşam bulguları, sıvı dengesi, hemodinamik parametreler yakından 
gözlenir, tolere edebildiği ölçüde ağızdan sıvı alımı desteklenir,  elekt-
rolit ve sıvı açığı yerine konulur.

Diyare ve abdominal ağrı ile ilişkili 
hasta konforunda değişim

Hastanın ağrısı gözlenir
Gerektiğinde hastaya analjezi uygulanır

İzolasyonla ilgili yalnızlık riski Depresyon ve üzüntüsü değerlendirilir
İzolasyon deneyimi ile ilgili duygularını açığa çıkarması ve tanımlaya-
bilmesi için hastaya yardımcı olunur
Sosyalleşmesi için ailesi veya hastanın yakın olduğu diğer kişiler ile 
görüşmesi için cesaretlendirilir
Hastanın telefon, televizyon gibi iletişim araçlarını kullanması sağlanır.

Diyare bağlı perianal deri sağlığının 
bozulması

Derinin temiz ve kuru kalması sağlanır
Deri nem bariyeri desteklenir
Kemik çıkıntı alanları korunur
Geçici gaita toplama sistemleri üretici kullanım rehberleri doğrultusun-
da kullanılabilir
Hastanın tolere edebildiği ölçüde iki saatte bir pozisyonu değiştirilir
Beslenme durumu, albumin protein seviyesi gözlenir ve uygun kalori 
ihtiyacı sağlanır
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Hastalar;  hastalığın oluşma nedeni, tanısı, gidişatı, 
tedavi çeşidi ve sonuçları konusunda mutlaka en 
önemlisi de reçete dışı antibiyotik kullanmamaları 
konusunda eğitilmelidir (Juneau et al., 2013:1-6). 

Sonuç olarak, Clostridium difficile enfek-
siyonunda unutulmaması gereken anahtar 
noktalar şunlardır;

-Klinik ortamda diyare oluştuğu zaman Clostri-
dium difficile enfeksiyonundan şüphe edilmelidir 
(İki ay öncesine kadar antibiyotik kullanma ve 
hastanede kalıştan 48 saat içinde veya daha sonra 
diyare oluşması).

-Dikkatli bir şeklide destekleyici bakım (sıvı ve 
elektrolit açığını yerine koyma) verilmelidir. 

-Eğer mümkünse reçete edilen antibiyotiği kesilir, 
mümkün değilse de daha az riskli ilacı yerine 
kullanılır.

-Hafif ve orta derece bir hastalık ise başlangıç 
tedavisi olarak metronidazol kullanılır, ciddi 
hastalıkta vankomisin tercih edilir. 

- Clostridium difficile enfeksiyonundan şüphe 
ediliyorsa hasta izole edilmelidir. Hastaya ve 
çevresi ile temas edilecekse mutlaka eldiven 
ve önlük giyilmeli daha sonra da eller mutlaka 
su ve sabunla yıkanıp daha sonra alkol bazlı el 
antiseptiği ile ovalanabilir.

-Birinci tekrar hastalık oluşumunda başlangıç 
tedavisi aynı şekilde uygulanır (Verma and 
Makharia, 2011:15-24).
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Clostridium difficile infection is a commonly seen infection in in-
tensive care units, and its incidence rate has quickly increased from 4% to 20% in recent years 
(Khanafer et al., 2013:8034-41). Clostridium difficile related infections lead to diarrhea, as well as 
hypovolemia, pain, peritonitis, pseudo-membranous colitis, toxic megacolon and colon perforation 
which might cause life-threatening sepsis (Grossman and Mager, 2010:155-8). The major risk factor 
for Clostridium difficile infection is the use of antibiotics and hospitalization. However, there are 
many risk factors such as having a gastrointestinal surgery, mechanical ventilation, enteral nutrition, 
antimotility medications which are used to suppress gastric acid (proton-pump inhibitor, H2 bloker), 
hypoalbuminemia, inflammatory bowel disease, malnutrition, chemotherapy, organ transplantation, 
HIV infection and advanced age (Pelleschi, 2008:27-35; Gould and McDonald, 2008:1-8; Hookman 
and Barkin, 2009:1554-80; Grossman and Mager, 2010:155-8;  Novotne and Kaseb, 2013:26-34; 
Juneau et al., 2013:1-6; Kennely, 2014:62-7). Environmental contamination with Clostridium difficile 
is the primary risk factor for hospital epidemics (Kennely, 2014:62-7). The spores are transmitted 
from the hands of health-care providers who touched various contaminated surfaces and tools. When 
the patient gets these, the spores pass to small intestine from the stomach and they transform from 
germinative form to vegetative form. Non-immunosuppressive colon patients who are not getting 
antibiotic treatment become asymptomatic. But usually, patients who use medicines that reduce gastric 
acid such as antibiotics, proton pump inhibitor have increased Clostridium difficile bacteria in their 
normal intestinal flora (Gould and McDonald, 2008:1-8; Novotne and Kaseb, 2013:26-34; Carrico 
et al., 2013; Kennely, 2014:62-7). Patients who stay in a hospital and develop diarrhea, but who are 
not suspected of ileus, should be first suspected of Clostridium difficile infection and it is recom-
mended to perform laboratory tests (Carrico et al., 2013; Kennely, 2014:62-7). During the treatment 
of Clostridium difficile infection, the agent which is believed to be the cause is stopped first, then 
metronidazole and vancomycin are used for approximately 10 days of treatment, and suitable fida-
xomicin is used towards the end (Pelleschi, 2008:27-35, Novotne and Kaseb, 2013:26-34; Kennely, 
2014:62-7). If the status of the patient does not improve despite the standard antibiotics treatment, 
other treatment options such as toxin binding agents, probiotics, colectomy fecal transplantation/
fecal bacteriotherapy and immunotherapy can be considered (Novotne and Kaseb, 2013:26-34). A 
multidisciplinary approach is required in preventing Clostridium difficile infection and its spreading 
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to other patients and hand hygiene, contact isolation and environmental measures are three most 
important elements (Pelleschi, 2008:27-35). Furthermore, a good surveillance tracking, appropriate 
dose of antibiotics and discharging the patient as soon as possible bear great importance in prevention 
of spreading of infection (Verma and Makharia, 2011:15-24, Novotne and Kaseb, 2013:26-34). In 
preventing Clostridium difficile infection, careful evaluation and meticulous nursing care are necessary 
in nursing initiatives. The points about which care should be taken are related to the evaluation of 
whether the current antibiotics treatment alleviates patient symptoms as well as WBC, fever, hydration 
status, detailed skin care, bowel activities and elimination of abdominal discomfort, in other words, 
abdominal pain (Pelleschi, 2008:27-35; Grossman and Mager, 2010:155-8). As spores are very resis-
tant and live on non-living surfaces for long periods, even for months, it is of vital importance that 
maximum hand hygiene should be ensured and appropriate personal protective equipment should be 
used in care of patients. Especially frequently-contacted areas and all surfaces should be cleaned by 
an EPA-approved disinfectant (Grossman and Mager, 2010:155-8). The patient and his/her family 
should be informed about being careful about prescribed antibiotics and good hygiene practices that 
should be used at home and in the hospital should be taught to them (Novotne and Kaseb, 2013:26-
34). Aim: The need for antibiotics that increases in intensive care unit and the challenges faced in 
environmental cleaning make it difficult to take Clostridium difficile infection under control. For 
this reason, prevention, definition and treatment of Clostridium difficile infection is very important 
for those working in intensive care unit. In this context, nurses providing a careful patient care to 
prevent Clostridium difficile infection; knowing and defining the factors that cause its development 
and taking the necessary precautions constitute important components of the intensive care aspect 
(Pelleschi, 2008:27-35; Novotne and Kaseb, 2013:26-34). This article covers Clostiridium difficile 
infection in intensive care units, which we think have critical importance in nursing care, the risk 
factors, diagnosis, treatment and prevention initiatives and nursing care in patients that develop Clos-
tiridium difficile. Results: All patients infected with Clostridium difficile should be observed closely 
for vital findings and hemodynamic status (Grossman and Mager, 2010:155-8). Gastrointestinal 
evaluation, renal observation, and alterations in respiration and neurological status are very important 
in early treatment. Weight, liquid intake-output, diet, electrolyte levels, albumin and protein levels 
of the patient should be followed to prevent dehydration. Dryness of skin, reduction in skin turgor, 
thirst and mouth sores should be observed (Pelleschi, 2008:27-35). Using contact isolation methods 
and isolation of patient may cause additional emotional stress. Patient and good care can alleviate it. 
Furthermore, perianal dermatitis complication can develop depending on diarrhoea characteristics. 
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At this point, proper nursing care and taking required precautions are very significant (Pelleschi, 
2008:27-35; Kennely, 2014:62-7). Conclusion: In conclusion, the points that should be taken into 
consideration in Clostridium difficile infection are as follows: - When diarrhoea occurs in clinical 
environments, Clostridium difficile infection should be suspected (use of antibiotics up until the last 
two months and diarrhoea development within 48 hours of hospitalization or afterwards). - Supportive 
care should be provided carefully (replacement of lost liquid and electrolyte). - If possible, prescribed 
antibiotics are stopped and if not, less risky drug is used instead. - In case of a mild or moderate 
disease, metronidazole should be used as initial treatment and vancomycin is preferred in severe 
cases. - If Clostridium difficile infection is suspected, the patient should be isolated. If the patient or 
his/her surroundings will be contacted, gloves and coat should be worn and hands should be washed 
with water and soap. Alcohol-based antiseptics can be used afterwards. - In case of recurrence, initial 
treatment is conducted in the same manner (Verma and Makharia, 2011:15-24).
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çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
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 
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ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
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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. 
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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 
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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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1. The language of the journal is Turkish. The journal accepts such publications as original research, 
analysis, compilation, case report, project and book introduction, “prepared in the article format”. 

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. 
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